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1. Tutkimuksen taustaa 

 

Palvelusektorin kasvu viimeisten vuosikymmenten aikana on kohdistanut niin 

tutkijoiden kuin markkinoinnin ammattilaisten mielenkiinnon palveluiden 

markkinointistrategioihin ja mainontaan. On arvioitu, että vuosien 1980 ja 1992 välillä 

EU-maissa perustettiin palvelusektorille noin 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa 

vuosittain. (Palmer, 1998, 3) Tästä voidaan huomata kuinka suuressa roolissa 

palvelut nykypäivän yhteiskunnassa ovat. Vaikka tutkijoiden mielenkiinto palveluiden 

mainontaa kohtaan on viimeisten vuosikymmenten aikana lisääntynyt, se ei ole 

saanut ansaitsemaansa huomiota. Erityisesti empiirinen tutkimus palveluiden 

mainonnan alalla on ollut puutteellista. Lisäksi suurin osa tehdyistä tutkimuksista on 

keskittynyt vain palveluiden ja tuotteiden viestintästrategioiden erilaisuuksiin. (Mattila, 

1999, 292)   

Erityisesti tutkijoiden mielenkiinto on kohdistunut väitteeseen, että palvelut eroavat 

tuotteista ja näin vaativat erityisiä markkinointi- ja mainontatekniikoita, jotka 

poikkeavat perinteisestä tuotteiden markkinoinnista ja mainonnasta (Zeithaml, 

Parasuman ja Berry, 1985, 33–35). Palvelut sisältävät useita erityispiirteitä, joissa ne 

eroavat tuotteista. Näitä ovat Kotlerin ja Kellerin (2006, 405) mukaan aineettomuus, 

erottamattomuus, vaihtelevuus ja katoavaisuus. Palveluiden mainonnan alalla onkin 

keskitytty juuri näihin ominaisuuksiin.  

Tällä hetkellä mainonnan johtoa on neuvottu mainostamaan palveluita erilailla kuin 

perustuotteita (Mortimer, 2002, 466). Palveluiden mainonnan alalla on esitetty 

erilaisia teorioita ja viitekehyksiä siitä, millaista palveluiden mainosviestinnän tulisi 

olla.   Kuitenkin yhteisymmärrys oikeanlaisesta mainosviestinnästä tutkijoiden 

keskuudessa puuttuu. Onkin olemassa vain vähän empiiristä todistusaineistoa siitä, 

että palveluiden ja tuotteiden mainonnan tulisi erota toisistaan (Mortimer, 2002, 466).  
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1.1 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tämän kandidaatintutkielman päätavoitteena on tarkastella palveluiden 

mainosviestintää sekä tutkia sitä kuinka korkeamman sitoutumisenasteen palvelut 

(high involvement -palvelut) tulisi huomioida palveluiden mainosviestinnässä, ja 

millaista tällaisten palveluiden mainosviestinnän tulisi olla. Lisäksi työssä 

perehdytään niin kutsuttuun perinteisen palveluiden mainonnan alan kirjallisuuteen ja 

muodostetaan ymmärrys palveluiden erityisominaisuuksien vaikutuksista palveluiden 

mainosviestintään. Tutkielmassa tarkastellaan lopuksi sitä, miten mainosviestintä 

vaikuttaa kuluttajien mielikuvien muodostumiseen palvelusta.  Tutkimuksen 

pääongelma kuuluu:  

Miten kuluttajat kokevat mainosviestinnän korkean sitoutumisenasteen (high 

involvement) palveluiden kontekstissa?  

Riippuen palvelusta ja asiakkaasta itsestään, asiakkailla voi olla palveluita kohtaan 

niin negatiivisia kuin positiivisia motivaatioita. Silloin kun palvelun tarjoaja pyrkii 

vastaamaan asiakkaiden positiivisiin motiiveihin (transformationaalisiin motiiveihin), 

mainosviestinnän tulisi perustua enemmän tunteisiin ja tunnelman luomiseen. 

Puolestaan silloin, kun palvelun tarjoaja pyrkii vastaamaan asiakkaiden negatiivisiin 

motiiveihin (informationaalisiin motiiveihin), mainosviestinnän tulisi perustua 

enemmän tiedon tarjoamiseen. (Percy ja Elliott, 2005, 148) Tästä seuraa tutkimuksen 

kaksi alaongelmaa:  

1. Millaista korkean sitoutumisenasteen palveluiden mainosviestinnän tulisi olla, 

jotta kuluttajat kokevat sen vastaavan heidän informationaalisiin motiiveihin? 

2. Millaista korkean sitoutumisenasteen palveluiden mainosviestinnän tulisi olla, 

jotta kuluttajat kokevat sen vastaavan heidän transformationaalisiin 

motiiveihin? 
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1.2 Kirjallisuuskatsaus 

 

Palveluiden mainonta ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota niin palveluiden 

markkinointia käsittelevissä kuin yleistä mainontaa käsittelevissä tieteellisissä 

julkaisuissa (Mortimer ja Mathews, 1998, 5). Tutkijoiden mielenkiinnon kohteena ovat 

olleet aina 1960-luvulta lähtien ne palveluiden erityisominaisuudet, jotka erottelevat 

palvelut ja tuotteet toisistaan. Lisäksi tutkijoita on kiinnostanut millainen vaikutus 

näillä ominaisuuksilla (aineettomuudella, erottamattomuudella, vaihtelevuudella sekä 

katoavaisuudella) on palveluita tarjoavien yritysten markkinointistrategioihin. 

(Mortimer ja Mathews, 1998, 4)  

 Muun muassa George ja Berry (1981), Berry (1986) sekä Hill ja Gandhi (1992) ovat 

tarjonneet liikkeenjohdollisia viitekehyksiä siitä, kuinka palveluiden mainontaa tulisi 

toteuttaa, jotta se olisi tehokasta. Teemana kaikissa näissä viitekehyksissä on ollut 

se, että palveluihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi palveluiden mainonnan tulisi erota 

tuotteiden mainonnasta. (Tripp, 1997, 25–26)  

Merkittävimmät edellä mainituista ovat olleet Georgen ja Berryn sekä Hillin ja 

Gandhin tekemät viitekehykset.  Georgen ja Berryn (1981, 52-56) viitekehyksen 

mukaan palveluiden mainonnan tulisi muun muassa kohdentaa mainontaa 

työntekijöille, hyödyntää word-of-mouthia sekä tarjota aineellisia merkkejä palvelusta. 

Tärkein viimeisten vuosien aikana palveluiden mainonnan alalle tehty viitekehys on 

Hillin ja Gandhin vuonna 1992 tekemä kontribuutio (Mortimer ja Mathews, 1998, 7). 

Hillin ja Gandhin mukaan (1992, 65-69) mainonnan tulisi muuttaa palvelu 

aineellisemmaksi hyödyntämällä fyysisiä todisteita, esittää niin palvelun tarjoaja kuin 

asiakas mainoksissa, tarjota informatiivista todistusaineistoa palvelun laadusta, sekä 

esittää asiakkaan ja palvelun kohtaaminen tapahtumien jatkumona. 

Tämän hetkiset mainonnan alan lähestymistavat ovat huomioineet sekä palveluihin 

liittyvät sitoutumisenasteet (levels of involvement) että tunteelliset ja kognitiiviset 

ulottuvuudet mainonnassa (Mortimer ja Mathews, 1998, 5).  Kuuluisimpia malleja 

ovat olleet FCB Grid (Vaughn 1986) sekä tästä edelleen kehitelty malli Rossiter-

Percy Grid (Rossiter, Percy ja Donovan, 1991). Rossiter-Percy Gridin on nähty 

olevan kokonaisvaltaisempi verrattuna FCB Gridiin. Lisäksi sen on nähty olevan 

tarkempi kuhunkin tilanteeseen sopivan markkinointi- ja mainontastrategian 
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määrittelemisessä. (Rossiter, Donovan ja Jones, 2000, 1073; Rossiter et al. 1991, 

17) Rossiter-Percy Gridiin ja FCB Gridiin liittyvät teoriat eivät erottele palveluita ja 

tuotteita toisistaan vaan ne painottavat palvelun/tuotteen ominaisuuksia sekä ostajan 

asemaa mainosviestinnässä (Mortimer et al. 1998, 5). 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

 

                                     Palvelu  

             

                   Palveluiden mainosviestintä 

                                                                                                                           Asiakkaiden mielikuvien 

                Korkean sitoutumisenasteen                                                       muodostuminen korkean                                       

               (high involvement) palveluiden                                                    sitoutumisenasteen             

                               mainosviestintä                                                                (high involvement) palveluista                                                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                          

 

                         Asiakkaiden motivaatiot 

 

Kuva 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu palveluiden mainosviestinnästä 

kertovaan kirjallisuuteen sekä yleisestä mainosviestinnästä kertovaan kirjallisuuteen.  

Palveluilla on erilaisia erityispiirteitä, joilla ne erottuvat tuotteista. Näitä erityispiirteitä 

ovat aineettomuus, erottamattomuus, vaihtelevuus sekä katoavaisuus (Kotler ja 

Keller, 2006, 405).  Näihin seikkoihin perinteinen palveluiden mainosviestintä on 

pyrkinyt keskittymään.  
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Palvelut voidaan jakaa niin matalan kuin korkean sitoutumisenasteen (high/low 

involvement) palveluihin ja nämä edelleen rationaalisen ja emotionaalisen 

mainosviestinnän palveluihin. Kussakin näissä eri yhdistelmässä tulisi noudattaa 

erilaista mainosviestintää. Rossiter ja Percy (1987) ovat vieneet tätä ajatusta vielä 

eteenpäin huomioimalla asiakkaiden motivaatiot palvelua kohtaan.  

Mainosviestinnässä luotujen mielikuvien vaikutus asiakkaisiin tulee myös huomioida. 

Näin viitekehykseen on nostettu mukaan myös asiakkaiden mielikuvien 

muodostuminen korkean sitoutumisenasteen palveluista.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusasetelmat 

 

Teoreettinen osuus tutkimuksesta perustuu tämän hetkiseen palveluiden 

mainonnasta ja yleisestä mainonnasta tehtyyn kirjallisuuteen, sekä kirjoihin että 

artikkeleihin. Empiirinen osuus puolestaan perustuu kvalitatiiviseen tutkimukseen.  

Kvalitatiiviseksi menetelmäksi tutkielmassa valittiin puolistrukturoitu haastattelu eli 

teemahaastattelu. Teemahaastattelussa tutkija määrittelee kysymykset, joihin 

haastateltava vastaa omin sanoin. Lisäksi haastateltava voi joskus ehdottaa myös 

uusia kysymyksiä. (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen, 2005, 104) Eskolan ja 

Suorannan (1998, 86) mukaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset ovat 

kaikille haastateltaville samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. 

Myös heidän mukaan haastateltava vastaa tutkijan esittämiin kysymyksiin omin 

sanoin.  

Haastattelututkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kuluttajien mielikuvien 

muodostumista korkean sitoutumisenasteen palveluista sekä ymmärtää kuinka 

kuluttajat kokevat Rossiter-Percy Gridissä esitetyt mainontataktiikat korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden mainosviestinnän kontekstissa. Haastateltavien 

positiivisten ja negatiivisten motivaatioiden selvittämisen saattaa tehdä 

haasteelliseksi se, että he eivät välttämättä tiedosta omia hankintoihin liittyviä 

motiiveitaan. Teemahaastattelun nähtiinkin tarjoavan oikeanlaiset puitteet 

haastateltavien motivaatioiden selvittämiseen. Lisäksi teemahaastattelu mahdollistaa 

haastateltavien valittuihin palveluihin liittyvien mielikuvien sekä bränditietoisuuden ja 
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brändiasenteiden tarkastelun. Haastattelututkimuksen pyrkimyksenä on lisäksi 

selvittää perinteisen palveluiden mainonnan rooli ja sen merkitys kuluttajille 

nykypäivän palveluiden mainonnassa. Haastatelluille esitetyt kysymykset perustuvat 

osittain heille esitettyyn televisiomainontaan.   

 

1.5 Rajaukset 

 

Tutkielma on rajattu koskemaan korkean sitoutumisenasteen (high involvement) 

palveluiden mainosviestintää. Korkean sitoutumisenasteen palveluilla Rossiter et al. 

(2000, 1074) viittaavat palveluihin, joihin voi liittyä niin taloudellinen, toiminnallinen, 

psykologinen kuin sosiaalinen riski. Tutkielmassa huomioidaan myös palveluihin 

liittyvät erityisominaisuudet, joita muun muassa Kurtzin ja Clown (1998, 10-14) 

mukaan ovat aineettomuus, katoavaisuus, vaihtelevuus sekä erottamattomuus. 

Palveluiden mainosviestintää tarkastellaankin tutkielmassa Rossiter-Percy Gridin 

lisäksi perinteisestä palveluiden mainonnasta tehdyn kirjallisuuden näkökulmasta.     

Rossiterin et al. (1991, 12-13) mukaan bränditietoisuus on edellytys sille, että 

kuluttajille voi muodostua asenne tuotteiden ja palveluiden brändejä kohtaan. He 

ehdottavat, että kuluttajien bränditietoisuus perustuu brändin tunnistamiseen sekä 

brändin muistamiseen. Fill (2006, 523) väittää eri hankintatilanteiden vaativan 

erilaisia markkinointistrategioita. Hänen mukaansa osa palveluihin ja tuotteisiin 

liittyvistä brändeistä vaativat bränditietoisuuteen liittyvää brändin muistamista. Osa 

brändeistä puolestaan vaatii brändin tunnistamista itse hankintahetkellä. Molemmat 

edellä mainituista tilanteista edellyttävät erilaista markkinointistrategiaa.  (Fill, 2006, 

523) Eri hankintatilanteisiin liittyviä markkinointistrategioita ei tässä tutkielmassa 

kuitenkaan käsitellä.  

Tutkielmassa toteutettu empiirinen tutkimus perustuu kahdeksan henkilön 

haastattelututkimukseen. Näin haastateltavien suppea määrä voidaan nähdä 

tutkimusta rajoittavana tekijänä. Empiirinen osio tutkielmassa on rajattu 

televisiomainontaan. Palmerin (1998, 275) mukaan televisiomainonta saattaa olla 

kallis, mutta todella tehokas media. Hän kirjoittaa, että televisiomainonnan 

päämääränä on luoda bränditietoisuus kuluttajien keskuudessa sekä kasvattaa 
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mainoksessa esitetyn tuotteen tai palvelun myyntilukuja. Palmer (1998, 275) väittää 

televisiomainonnan vetoavan vahvasti kuluttajien tunteisiin, sillä siinä voidaan vedota 

kuluttajiin niin visuaalisten kuin verbaalisten ulottuvuuksien sekä musiikin keinoin. 

Televisiomainonnan voidaankin pikemmin nähdä vetoavan kuluttajien emootioihin. 

Tiedon tarjontaa televisiomainosten kautta voidaan pitää riittämättömänä korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden kontekstissa.   

 

1.6 Keskeisimmät käsitteet 

 

Palvelu 

Palvelu on sellainen toiminto tai suoritus, jonka toinen osapuoli voi tarjota toiselle, 

joka on pääpiirteissään aineeton, ja jonka hankinta ei siirrä omistajuutta palvelun 

tarjoajalta asiakkaalle. Palvelun tuottaminen voi olla sidottu tai ei ole sidottu fyysiseen 

tuotteeseen. Jälkimmäistä vaihtoehtoa kutsutaan puhtaaksi palveluksi. (Kotler ja 

Keller, 2006, 402-403) Palvelut sisältävät erilaisia erityispiirteitä, jotka erottelevat ne 

tuotteista. Näitä ovat aineettomuus, erottamattomuus, katoavaisuus ja vaihtelevuus. 

(Kurtz ja Clow, 1998, 10)     

 

Sitoutumisenaste (involvement) 

Sitoutumisenasteella tarkoitetaan kuluttajan havaitsemaa hankintapäätökseen 

liittyvää riskiä tai hankinnan käyttöpäätökseen liittyvää havaittua riskiä. 

Sitoutumisenaste jakautuu kahteen osaan: matalaan ja korkeaan 

sitoutumisenasteeseen. Matalan sitoutumisenasteen hankinnoissa havaittua riskiä ei 

ole tai se on vähäinen. Korkean sitoutumisenasteen hankinnoissa havaittu riski on 

suuri. (Percy ja Elliott, 2005, 325) Havaittu riski voi perustua taloudelliseen, 

toiminnalliseen, psykologiseen sekä sosiaaliseen riskiin ( Rossiter et al. 2000, 1074).   

 

 

 



8 
 

Motivaatiot 

Motivaatiot ovat kuluttajien sisäisiä tarkoitusperiä, jotka saavat heidät käyttäytymään 

tietyllä tavalla. Motivaatiot voivat olla negatiivisia, jolloin kuluttajan tarkoituksena voi 

olla esimerkiksi ongelman ratkaiseminen tai sen välttäminen, tai positiivisia, jolloin 

kuluttajan tarkoituksena voi olla esimerkiksi aistimuksellisen mielihyvän tai 

sosiaalisen hyväksynnän tavoittelu. (Percy ja Elliott, 2005, 325) Negatiivisia 

motivaatioita kutsutaan informationaalisiksi motivaatioiksi ja positiivisia motivaatioita 

transformationaalisiksi motivaatioiksi (Percy ja Elliott, 2005, 148). 

 

 

1.7 Työn rakenne 

 

Ensimmäinen osio kandidaatintutkielmasta sisältää kappaleet 1-3, jotka keskittyvät 

tutkielmassa käytettyyn teoriaan. Johdantokappaleen jälkeen kappale kaksi 

käsittelee palveluiden erityispiirteitä, joita ovat aineettomuus, erottamattomuus, 

vaihtelevuus ja katoavaisuus. Lisäksi kappaleessa keskustellaan perinteiseen 

palveluiden mainontaan liittyvästä tuote/palvelu -erottelusta sekä sen oikeutuksesta. 

Kappale kolme keskittyy tutkielmassa käytettyihin mainosviestinnän menetelmiin. 

Ensimmäisenä keskustellaan perinteiseen palveluiden mainontaan liittyvistä 

teorioista, joista tutkielmassa on käytetty Georgen ja Berryn (1981) sekä Hillin ja 

Gandhin (1992) tekemiä viitekehyksiä. Tämän jälkeen kappaleessa siirrytään 

tarkastelemaan kahta yleisen mainonnan alalta poimittua mallia: FCB Gridiä sekä 

Rossiter-Percy Gridiä. FCB Grid käydään vain pintapuolisesti kappaleessa läpi, sillä 

fokus on Rossiter-Percy Gridissä. Kappaleen lopuksi esitellään korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden mainosviestintätaktiikat niin informationaalisten kuin 

transformationaalisten palveluiden kontekstissa. 

Tutkielman toinen osio keskittyy empiriaan ja sen analysointiin. Empiirinen osuus 

noudattelee tutkielmassa hyödynnettyjä teorioita. Kappale neljä käsittelee kahdeksan 

puolistrukturoidun haastattelumenetelmän keinoin toteutettua haastattelua sekä 

havainnollistaa saatuja tuloksia. Lopuksi kappaleessa viisi esitetään tutkielman 

johtopäätökset sekä ehdotelmat mahdollisia jatkotutkimuksia varten.  
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2. Palveluiden ja tuotteiden erottelu 

 

Palvelut ja tuotteet on useiden vuosikymmenien aikana pyritty erottamaan toisistaan 

palveluihin liittyvien erityisominaisuuksien takia. ”Puhtaiden” palveluiden on nähty 

eroavan tuotteista monin eri tavoin. Näitä palveluiden ominaisuuksia ovat Hillin ja 

Gandhin (1992, 63) mukaan aineettomuus, erottamattomuus, heterogeenisyys (eli 

vaihtelevuus) ja katoavaisuus. Lisäksi Palmer (1998,11) mainitsee näiden neljän 

palveluiden erityisominaisuuden lisäksi omistajuuden. Monet palveluyritysten 

markkinointistrategioista ovat perustuneet juuri näihin palveluiden ulottuvuuksiin 

(Hartman ja Lindgren, 1993, 4). Tämän vuoksi kyseisten ominaisuuksien 

ymmärtäminen onkin tärkeää palveluiden mainosviestinnän ymmärtämisessä, ja siksi 

ne huomioidaan tässä tutkielmassa. 

 

2.1 Aineettomuus 

 

Koska palvelut ovat aineettomia, niitä ei voi nähdä, tuntea, haistaa tai koskea 

samalla tavoin kuin tuotteita. Palveluita ei voi varastoida eikä asetella näytille.  Ne 

ovat palvelun tarjoajan ”työsuorituksia” asiakkaille. (Zeithaml et al. 1985, 33-35) 

Palmerin (1998, 11) mukaan puhtaita palveluita ei voida arvioida fyysisen tuotteen 

tavoin. Palvelu on luonteeltaan abstrakti, ja siksi sitä ei voida tutkia ja hypistellä 

ennen hankintaa samalla tavoin kuin tuotetta (Palmer, 1998,11). Shostack (1977) 

ehdottaa, että kuluttajien on vaikeampi arvioida palveluiden laatua kuin fyysisten 

tuotteiden laatua niin kulutuksen aikana kuin kulutuksen jälkeen. Tämä johtuu hänen 

mukaansa siitä, että palvelut ovat aineettomia sekä subjektiivisesti koettuja.   

Palveluiden aineettomuudella on monia eri vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. 

Palmerin (1998,12) mukaan palveluiden aineettomuus vaikeuttaa kuluttajien 

arviointia eri palveluiden tarjoajien välillä, lisää kuluttajien havaitsemaa riskiä 

palvelua kohtaan, korostaa kuluttajien henkilökohtaisia tietolähteitä palvelusta, sekä 

painottaa hinnan merkitystä palvelun laadun viestijänä. 
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2.2 Erottamattomuus 

 

Toinen palveluiden erityispiirre on erottamattomuus. Zeithaml et al. (1985, 33) 

määrittelevät erottamattomuuden palveluiden tuottamisen ja kuluttamisen 

samanaikaisuudeksi. Siinä missä fyysiset tuotteet ensin tuotetaan, sitten myydään ja 

lopuksi kulutetaan; palvelut ensin myydään, ja sitten tuotetaan ja kulutetaan 

samanaikaisesti (Palmer, 1998, 13). Koska asiakkaan täytyy olla läsnä palvelun 

tuottamisen aikana (kuten hiustenleikkuu ja lentomatkat), erottamattomuus ”pakottaa” 

palvelun ostajan läheiseen kontaktiin palvelun tuotonprosessin kanssa (Carman & 

Langeard, 1980, 8). Palmerin (1998,12) mukaan palvelun tuottajan ja asiakkaan 

tuleekin olla vuorovaikutuksessa keskenään, jotta palvelun hyödyt voivat realisoitua. 

 

2.3 Heterogeenisyys 

 

Palveluiden heterogeenisyydellä tarkoitetaan palvelusuoritusten välistä 

vaihtelevuutta. Palvelun laatu ja sen olemus voivat vaihdella niin yrityksen 

työntekijöiden, asiakkaiden sekä eri päivien välillä (Zeithaml et al. 1985, 34). Koska 

eri työntekijät ovat asiakkaiden kanssa tekemisissä, voivat palveluun liittyvät 

työsuoritukset vaihdella. Lisäksi yksittäisten työntekijöiden työsuoritukset voivat 

vaihdella riippuen päivästä. (Kurtz ja Clow, 1998, 13-14) 

Koska asiakas on usein mukana palvelun tuotantoprosessissa samalla kun hän 

palvelua kuluttaa, voi palvelun tarjoajalle olla myös hankalaa kontrolloida palveluun 

liittyviä standardeja (Palmer, 1998, 14). Palvelun laatu ja olemus voivatkin näin ollen 

vaihdella paljon. Asiakkaan kokeman palvelun laadun voidaan nähdä olevan 

riippuvainen siitä, millainen on palvelun tarjoajan työsuoritus ja miten asiakas 

osallistuu palvelun tuotantoprosessiin. Palveluiden heterogeenisyys onkin nähty 

ongelmaksi erityisesti työvoimavoittoisilla palvelualoilla. (Zeithaml et al. 1985, 34) 
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2.4 Katoavaisuus ja omistajuus 

 

Palveluita ei voi varastoida (Kotler ja Keller, 2006, 407). Koska palvelut ovat 

suorituksia, joita ei voi varastoida, palveluita tarjoavilla yrityksillä on usein 

hankaluuksia saada tarjonta ja kysyntä vastaamaan toisiaan (Zeithaml et al. 1985, 

34). Kotler ja Keller (2006, 407) esittävät tämän muodostuvan ongelmaksi erityisesti 

sellaisille palveluyrityksille, jotka toimivat epävakailla markkinoilla. Ravintolapalvelut 

ovat tästä hyvä esimerkki. Joinakin päivinä ravintola saattaa olla aivan täysi, kun taas 

joinakin päivinä täysin tyhjä.   

Kyvyttömyys palvelun omistamiseen puolestaan viittaa palveluiden aineettomuuteen 

ja katoavaisuuteen. Toisin kuin fyysisten tuotteiden kohdalla, palveluiden omistajuus 

ei siirry ostotapahtuman aikana myyjältä palvelun ostajalle. Ostaja pikemminkin ostaa 

oikeuden palveluprosessiin. (Palmer, 1998, 16)   

 

2.5 Tuote/palvelu -jaottelun oikeutus 

 

Viimeisen kahdenvuosikymmenen aikana tehdyn kirjallisuuden tarkasteleminen 

osoittaa, että tietämys palveluiden mainonnasta ei ole juurikaan lisääntynyt. Lisäksi 

yleisen mainonnan teoriat eivät ole erotelleet palveluita ja tuotteita selkeästi erikseen. 

Voidaankin väittää, että palveluiden ryhmitteleminen erikseen tuotteista on 

merkityksetöntä, koska joillakin tuotteilla saattaa olla enemmän yhteisiä 

ominaisuuksia tietyn palvelun kanssa kuin palveluilla keskenään (Mortimer ja 

Mathews, 1998, 15). Lisäksi Grove, Pickett ja Laband (1995, 217) kirjoittavat, että 

tuote/palvelu -ryhmittelyyn perustuneen palveluiden mainonnan empiirinen tutkimus 

on ollut puutteellista. 

Mainosviestinnästä tehdyt tutkimukset ovatkin tukeneet ajatusta siitä, että 

mainosviestinnän tehokkuus riippuu myytävän tuotteen tyypistä ja sen 

ominaisuuksista. Staffordin ja Dayn (1995, 57) mukaan mainosviestintä voidaan 

jakaa emotionaaliseen ja rationaaliseen, ajattelu- ja tunnepitoiseen sekä 

transformationaaliseen ja informationaaliseen pohjautuvaan viestin sisältöön. 

Mainosviestinnän tehokkuuden onkin nähty riippuvan siitä, perustuuko palveluun 
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liittyvä hankintapäätös loogiseen ja rationaaliseen ajatteluun vai tunteisiin (Stafford ja 

Day, 1995, 57).   

Tutkijat ovat alkaneet keskustelemaan enemmän palveluiden välisistä 

eroavaisuuksista kuin tuote/palvelu -ryhmittelystä. Albers-Miller ja Stafford (1999, 

392) väittävät, että eri palveluilla on erilaisia ominaisuuksia ja siksi kullekin palvelulle 

sopiva mainontastrategia vaihtelee palvelusta riippuen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 

markkinoille tehty tuotteisiin liittyvä mainonnan kirjallisuus on yleisesti tukenut 

kontingenssimallia (contingency approach), jossa tunteisiin vetoavaa 

mainosviestintää on käytetty tunteisiin vetoavampien (emotional goods) ja 

kokemusperäisten (experiential goods) tuotteiden kanssa, kun taas rationaalista 

mainosviestintää on käytetty enemmän käytännöllisten tuotteiden (utilitarian goods) 

kanssa (esim. Johar ja Sirgy, 1991; Shavitt, 1992). 

Palveluiden mainonnan kirjallisuudessa ei ole viitattu yleisen mainonnan teorioihin. 

Tämä olisi ymmärrettävää, jos olisi olemassa selkeitä todisteita osoittamaan, että 

yleiset mainonnan teoriat soveltuisivat vain tuotteille. Kuitenkin esimerkiksi FCB 

Gridiä sekä Rossiter-Percy Gridiä on testattu sekä tuotteilla että palveluilla eikä 

eroavaisuuksia ole raportoitu. (Mortimer, 2002, 464) Lisäksi perusteet sille, että 

palveluita tulisi mainostaa erilailla kuin tuotteita on suhteellisen heikko. 

Akateemikkojen ja palveluliiketoiminnan harjoittajien keskuudessa ei ole löydetty 

todisteita siitä, että nykyiset palveluiden mainonnan suositukset ja ohjeet olisivat 

tehokkaampia kuin yleisen mainonnan suositukset ja ohjeet (Mortimer, 2002, 464).  

 

3. Palveluiden mainosviestintä  

 

Kappale kolme käsittelee perinteistä palvelumainonnan alaa hallinneita 

mainosviestinnän ajatusmalleja. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan yleisen 

mainonnan alalta poimittuja mainosviestintämenetelmiä, jotka ovat 

kuluttajalähtöisempiä verrattuna perinteisen palveluiden mainonnan alalla oleviin 

viitekehyksiin. Kappaleessa esitellään Rossiter-Percy Grid ja siihen liittyvät korkean 
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sitoutumisenasteen palveluiden bändiasennestrategiat ja näitä seuraavat 

mainontataktiikat.     

 

3.1 Palveluiden mainosviestinnän pääpiirteitä 

 

Toisin kuin tuotteiden markkinoijilla, palveluiden markkinoijilla on ajateltu olevan vain 

rajoitettu määrä vaihtoehtoja, joista valita itselleen ja palvelulleen sopiva 

markkinointistrategia (Reddy, Buskirk ja Kaicker, 1993, 13). Tämä liittyy palveluiden 

erityispiirteisiin, joita ovat aineettomuus, heterogeenisyys, erottamattomuus sekä 

katoavaisuus. Suuri osa tutkijoista on samaa mieltä siitä, että palveluiden mainonnan 

tulisi olla erilaista kuin fyysisten tuotteiden mainonnan. Kuitenkin on toteutettu vain 

rajallinen määrä sellaisia tutkimuksia, joilla voitaisiin todella opastaa palveluiden 

mainontastrategioiden laadintaa. (Stafford, 1996, 13)  

Palveluiden erityisominaisuudet vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen eri tavoin.  

Tiedonhankinnan vaikeus nostaa palveluun liittyvää hankintariskiä sekä korostaa 

kuluttajien henkilökohtaisia tietolähteitä (Shostack, 1977; Zeithaml, 1981; Murray ja 

Schlacter, 1990). Lisäksi Shostackin (1977) ja Berryn (1980) mukaan kuluttajat 

kokevat usein haasteelliseksi eri palvelutarjoajien vaihtoehtojen vertailun ja antavat 

suuremman painoarvon sille mitä he konkreettisesti näkevät. Palveluiden mainontaan 

liittyvä tutkimus onkin keskittynyt enimmäkseen aiemmin mainittuihin palveluiden 

erityispiirteisiin. Esimerkiksi palveluiden korkea hankintariski on vaikuttanut siihen, 

että palveluiden markkinoijien täytyy luoda vaikutuskykyisiä ja tehokkaita 

mainosviestejä, jotta he pystyvät vähentämään kuluttajien kokemaan hankintariskiin 

liittyvää epävarmuutta. Lisäksi palveluiden aineettomuus ja abstraktius korostavat 

sellaisten viestintästrategioiden kehittelemistä, jotka helpottavat kuluttajaa 

muodostamaan mielikuvan palvelusta. Kuitenkin edellä mainittujen palveluiden 

ominaisuuksien vaikutuksia palveluiden mainosviestintään on tutkittu varsin vähän. 

(Grove, Pickett ja Stafford, 1997, 2)    

Palveluiden mainonnasta tehdyt tutkimukset perustuvat usein oppiin siitä, että 

mainonnan ensisijainen tavoite on aineellistaa (tangibalize) palvelu (Grove et al. 

1997, 2). Ensimmäinen liikkeenjohdollinen viitekehys on Georgen ja Berryn (1981) 
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tekemä malli, jossa he ehdottavat, että palvelumainonnan ensisijainen rooli on 

aineellistaa palvelu kuluttajien mielissä, jotta kuluttajien kokema hankintariski 

vähenisi (Mortimer, 2002, 461).   Georgen ja Berryn (1981, 52-56) mukaan 

palveluiden mainonnan tulisi kohdistaa mainontaa työntekijöille, hyödyntää word-of-

mouthia, tarjota aineellisia vihjeitä (tangibalize clues), tehdä palvelu ymmärrettäväksi 

kuluttajille, olla jatkuvaa ja luoda mainonnan keinoin koherentti kuva palvelusta sekä 

luvata vain se mitä palvelu voi kuluttajalle tarjota. 

Työntekijöille osoitetulla mainonnalla George ja Berry viittaavat palveluihin, jotka ovat 

henkilöstöpainotteisia. Tällaiset palvelut perustuvat työntekijöiden työsuorituksiin, 

jotka puolestaan vaikuttavat kuluttajien mielikuviin palvelun tarjoajan 

palvelunlaadusta. Mainosviestintää voidaankin Georgen ja Berryn mukaan käyttää ei 

vain rohkaisemaan kuluttajia ostamaan palvelu, vaan myös antamaan työntekijöille 

mielikuva siitä, miten heidän tulisi ja miten heidän halutaan työssään suoriutuvan. 

Lisäksi mainonnalla voidaan pyrkiä lisäämään työntekijöiden motivaatiota halutun 

suoritustason saavuttamisessa.  (George ja Berry, 1981, 52)  

Word-of-mouthin hyödyntämisellä George ja Berry viittaavat palvelun 

aineettomuuteen, mikä lisää kuluttajien henkilökohtaisen viestinnän tärkeyttä (, kuten 

palvelun suosittelemista eteenpäin). Myös word-of-mouthin hyödyntäminen liittyy 

palveluiden henkilöstöpainotteisuuteen. Koska tarjotut työsuoritukset voivat vaihdella 

eri työntekijöiden välillä sekä riippuen päivästä, palvelun hankintariski kasvaa. 

George ja Berry kirjoittavatkin, että word-of-mouthin lisääminen mainonnan avulla voi 

innostaa kuluttajia kertomaan omista palveluun liittyvistä positiivisista kokemuksista 

eteenpäin. He ehdottavat, että muun muassa kohdentamalla mainosviestintää 

mielipidejohtajille (opinion leaders) organisaatio voi lisätä word-of-mouthiin 

perustuvaa mainontaansa. (George & Berry, 1981, 53) 

Aineellisten vihjeiden tarjoaminen liittyy Georgen ja Berryn mukaan palveluiden 

korkeaan hankintariskiin. Koska palvelu on aineeton, siihen liittyvä hankintariski on 

suurempi kuin fyysisten tuotteiden hankintariski.  Tarjoamalla aineellisia vihjeitä 

palvelusta ja palvelun laadusta, palveluun liittyvää hankintariskiä voidaan vähentää. 

(George & Berry, 1981, 54)  

Palvelun ymmärrettäväksi tekemisellä kuluttajille George ja Berry viittaavat palvelun 

aineettomuuteen ja näin kuluttajan vaikeuteen ymmärtää mitä palvelu kuluttajalle 
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tarjoaa. Mainosviestinnän tehtävänä onkin heidän mukaansa vähentää kuluttajien 

vaikeuksia ymmärtää palvelu ja sen tarjoama. Aineellisia vihjeitä voidaan myös 

käyttää hyväksi palvelun ymmärrettäväksi tekemisessä. (George & Berry, 1981, 55) 

Palveluiden aineeton luonne vaikeuttaa palveluyrityksiä differoimaan itsensä muista 

samankaltaista palvelua tarjoavista yrityksistä. Kun tuotteet voidaan tehdä fyysisesti 

erilaisiksi esimerkiksi muotoilun, pakkauksen ja brändäyksen turvin, palveluiden 

kohdalla ei voida toimia samalla tavoin fyysisen olemuksen puuttuessa. Lisäksi 

tuotteet voidaan esitellä mainoksessa fyysisesti sekä käyttää erilaista kuvakieltä, jolla 

voidaan luoda erilaisia mielikuvia tuotteesta. George ja Berry painottavatkin 

mainonnan yhdenmukaisuuden tärkeyttä palveluiden differoinnissa. Heidän mukaan 

differoivassa mainosviestinnässä tulisi käyttää erilaisia symboleita, jotka erottelevat 

palvelun kilpailijoista. Lisäksi tulisi käyttää sopivaa palvelun esittelytapaa sekä 

sellaisia teemoja, jotka vahvistavat haluttua imagoa. (George & Berry, 1981, 55)  

Mainoksia voidaan hyödyntää kuvaamaan realistisesti kuluttajan ja palvelun 

kohtaaminen ja palvelun kuluttaminen. Kuitenkin palveluiden 

henkilöstöpainotteisuuden takia palveluiden laadussa voi olla eroja. Tämän takia 

palveluita tarjoavien yritysten tulisi olla varovaisia mainosviestinnässään ja siinä mitä 

lupaavat, jotta ne voivat lunastaa antamansa lupaukset. (George and Berry, 1981, 

56) 

Trippin (1997, 26) mukaan kehittynein tutkimus kuvailemaan sitä kuinka valmistella 

tehokas palvelumainonta, on Hillin ja Gandhin (1992) laatima viitekehys. Myös Hillin 

ja Gandhin teoria perustuu palveluihin liittyviin erityispiirteisiin: aineettomuuteen, 

erottamattomuuteen, heterogeenisyyteen sekä katoavaisuuteen. He ovat johtaneet 

edellä mainituista ominaisuuksista neljän kohdan ehdotelman millaista tehokkaan 

palveluiden mainonnan tulisi olla.  

Ensimmäisenä Hill ja Gandhi ehdottavat, että mitä aineettomampi palvelu on, sitä 

suurempi tarve konkreettisten vihjeiden tarjontaan mainonnassa on. Konkreettisia 

vihjeitä voidaan heidän mukaan tarjota hyödyntämällä aineellisia vihjeitä, elävyyttä 

(vividness) sekä word-of-mouthia. Toisena heidän ehdotuksenaan on, että mitä 

vahvempi erottamattomuus palvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä on, sitä suurempi 

tarve mainoksessa on näyttää asiakkaan rooli ja hänen osallistumisensa palvelun 

tuottamiseen ja sen ”toimittamiseen” asiakkaalle. Tämä voidaan heidän mukaansa 
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toteuttaa käyttämällä työntekijöitä mainoksissa sekä esittämällä asiakkaan ja 

palvelun tarjoajan edustajan vuorovaikutustilanne mainoksessa. Kolmantena he 

huomioivat palvelun heterogeenisyyden. He kirjoittavatkin, että mitä 

heterogeenisempi palvelu on, sitä suurempi tarve on korostaa palvelun laatua. 

Heidän mukaansa tarjoamalla relevanttia dokumentaarista todistusaineistoa, 

mainoksessa haluttu palvelun laatu voidaan viestiä kuluttajille. Neljäntenä kohtanaan 

Hill ja Gandhi ehdottavat, että mitä suurempi on kontekstin, asiakkaiden sekä 

ympäristön erityisyys missä palvelu tarjotaan, sitä suurempi tarve on palvelun 

karakterisointiin. Palvelu voidaan mainoksessa karakterisoida näyttämällä palvelu 

tapahtumien sarjana eli esityksenä.  (Hill & Gandhi, 1992, 68-69) 

Kuten edellä on keskusteltu, suurin osa palveluiden mainontaan liittyvästä 

tutkimuksesta on keskittynyt väitteisiin siitä, että palveluiden ja tuotteiden mainonnan 

tulisi erota merkittävästi toisistaan. On myös väitetty, että palveluiden mainonta 

vaatisi ainutlaatuisia, yleisestä mainonnasta poikkeavia markkinointitekniikoita 

(Zeithaml et al. 1985, 33). Kuitenkin osa tutkijoista on palveluiden mainonnasta toista 

mieltä. He pitävät tuote/palvelu -erottelua palveluiden mainonnan perustana 

riittämättömänä ja ehdottavat, että tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin perustana 

tulisi olla pikemminkin palvelun tarjoamat hyödyt asiakkaalle.  (Enis ja Roering, 1981, 

1-3) 

 

3.2 Kognitiivinen / emotionaalinen -jaottelu palveluiden mainosviestinnässä 

 

On olemassa paljon ristiriitaisia todisteita siitä kuinka mainokset toimivat. Näin ollen 

ei olekaan olemassa vain yhtä näkemystä siitä miten mainokset toimivat. Mainoksen 

toimivuuden onkin nähty olevan tilannesidonnaista. (Rossiter et al. 1991, 11) 

Millainen mainonta toimii parhaiten riippuu Rossiterin et al. (1991,11) mukaan 

hankinnan tyypistä, kohdesegmentistä sekä hankintamotivaatiosta.  

1980-luvulla huomattava määrä mainonnan tutkimuksista ovat ehdottaneet, että 

kuluttajien asenteet mainosta ja tuotetta kohtaan eivät perustu vain kuluttajien 

uskomuksiin ja ominaisuuksiin kuten kognitioon, vaan myös tunteisiin (Batra ja Ray, 

1986; Burke ja Edell, 1989; Batra ja Ahtola, 1990). Dube, Chattopadhyay ja Letarte 
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(1996, 82) ehdottavat, että kuluttajien asenteet tiettyä tuotetta/brändiä kohtaan voivat 

olla enimmäkseen kognitiivisia, kuten asenteet siivousvälineitä kohtaan ovat, tai ne 

voivat olla enimmäkseen tunteisiin perustuvia, kuten asenteet hajusteita kohtaan 

ovat. Mainostajien onkin tärkeää huomioida se, että sopiiko mainonta ja sen 

sisältämät vetoomukset kuluttajien asenteisiin vai ei. Tunnetut mainonnan alan 

suunnittelumallit, kuten FCB Grid ja Rossiter-Percy Grid, jaottelevat kuluttajien 

asenteet sen mukaan perustuvatko ne kognitioon vai emootioon. (Dube et al. 1996, 

82) 

FCB Grid (Foote, Cone ja Beldings ristikko) on nelikenttä -malli, joka on kehitelty 

perinteisten kuluttaja-reagointi teorioiden (consumer response theories) (Kotler, 

1965) sekä vaikutustenhierarkia -mallien (hierarchy of effects model) (Lavidge ja 

Steiner, 1961; Robertson, 1970) jatkoksi (Vaughn, 1986, 57). FCB Grid yhdistää 

korkean ja matalan sitoutumisenasteen sekä aivojen jakamisen oikeaan ja 

vasempaan puoleen niiden erilaisten ominaisuuksien seurauksena. Tämä 

ristikkomalli ehdottaa, että kuluttajien reaktiot havaitsemaansa mainosviestintää 

kohtaan vaihtelevat korkean ja matalan sitoutumisenasteen palveluiden ja tuotteiden 

kohdalla. Lisäksi kuluttajien reaktiot mainosviestintää kohtaan riippuvat siitä, onko 

palveluihin ja tuotteisiin liittyvä tiedon prosessointi enemmän ajatteluun perustuvaa 

eli kognitiivista (aivojen vasemman puoli) vai tunteisiin perustuvaa eli emotionaalista 

(aivojen oikea puoli). (Vaughn, 1986, 57)  

Edellä mainittujen näkökulmien seurauksena muodostui nelikenttäinen ristikko, jonka 

mukaan kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri ruuduissa. FCB 

Grid sisältää näin neljä erilaista tuote- ja palvelukategoriaa, jossa kussakin toteutuu 

erilainen kuluttajakäyttäytymisen vaikutustenhierarkia sekä erilainen mainonnan 

lähestymistapa (Mortimer, 2002, 463). Vaughn (1986 ,57) ehdottaa, että korkean 

sitoutumisenasteen tuotteen tai palvelun ja kognitiivisen ajattelun lokerossa 

mainonnan tulee noudattaa informatiivista mainontastrategiaa. Esimerkiksi 

henkivakuutuksen ostaminen sekä luottokortin hankinta kuuluvat tähän kategoriaan 

(Mortimer, 2002, 465). Tällaisten tuotteiden ja palveluiden kuluttajakäyttäytyminen 

noudattaa opi – tunne – toimi – jatkumoa (Vaughn, 1986, 57). Korkean 

sitoutumisenasteen tuotteen tai palvelun ja emotionaalisen ajattelun lokerossa 

mainontastrategian tulee perustua tunteisiin vetoavaan eli affektiiviseen 

mainosviestintään (Vaughn, 1986, 57).  Tällaiseen mainontaan perustuvia palveluita 
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ovat Mortimerin (2002, 465) mukaan esimerkiksi lomamatkat sekä ravintolapalvelut. 

Tällaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä kuluttajakäyttäytyminen perustuu tunne – opi 

– toimi – jatkumoon (Vaughn, 1986, 57). 

Matalan sitoutumisenasteen tuotteiden tai palveluiden ja kognitiivisen ajattelun 

ruudukossa tulisi noudattaa kuluttajien tapoihin perustuvaa (habitual) 

mainontastrategiaa. Näitä tuotteita ja palveluita hankittaessa kuluttajakäyttäytyminen 

on hyvin rutiininomaista. Tuotteen ja palvelun tarjoaman ymmärtäminen tapahtuukin 

vasta ensikokeilun jälkeen, koska syvempi ymmärrys tuotteesta ja palvelusta ennen 

hankintaa ei ole tarpeellista. (Vaughn, 1986, 57) Vaughnin (1986, 57) mukaan 

tällaisiin tuotteisiin ja palveluihin (kuten pankkipalvelut sekä talouspaperi) liittyvä 

kuluttajakäyttäytyminen noudattaa toimi – opi – tunne – jatkumoa. Matalan 

sitoutumisenasteen sekä emotionaalisten tuotteiden tai palveluiden ruudukossa 

mainontastrategia perustuu mielihyvän tarjoamiseen. Tällaiset tuotteet ja palvelut, 

kuten makeiset sekä pikaruokalapalvelut, tarjoavat pieniä nautintoja elämään. Tässä 

kuluttajien päätöksenteko seuraa toimi – tunne – opi – jatkumoa. (Vaughn, 1986, 57) 

Kuva 2 havainnollistaa FCB Gridin ulottuvuudet ja sen toiminnan. 

 

Kuva 2. FCB Grid (Vaughn, 1986, 58) 

                                Kognitiivinen (Think)     Emotionaalinen (Feel) 

Korkea sitoutumisen-        Informatiivinen            Affektiivinen 

aste (High involvement)    Opi-Tunne-Toimi     Tunne-Opi-Toimi 

 

Matala sitoutumisenaste  Kuluttajien tapoihin   Mielihyvän tarjonta       

      (Low involvement)     perustuva (Habitual)    (Satisfaction) 

                                           Toimi-Opi-Tunne     Toimi-Tunne-Opi 

 

 

FCB Gridiin liittyy kuitenkin paljon erilaisia ongelmia ja puutteita, jotka Percy ja 

Rossiter huomioivat omassa nelikenttämallissaan (Percy ja Elliott, 2005).  
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3.3 Rossiter-Percy Grid 

 

Rossiter-Percy Grid on jatkoa FCB Grid –mallille, jota markkinoinnin johto on 

käyttänyt vuosia helpottaakseen mainontaan liittyviä päätöksiään ja suunnitelmiaan 

(Coulter ja Sewall, 1994, 276). Rossiter-Percy Grid on kokonaisvaltaisempi 

verrattuna FCB Gridiin. Lisäksi se on tarkempi kuhunkin tilanteeseen sopivan 

markkinointistrategian määrittelemisessä. (Rossiter et al. 2000, 1073; Rossiter et al. 

1991, 17) Näiden ominaisuuksiensa ansiosta Rossiter-Percy Gridiä sovelletaan tässä 

kandidaatintutkielmassa. 

Vuonna 1987 Rossiter ja Percy kehittivät teoreettisen viitekehyksen, jonka 

tarkoituksena oli auttaa mainostajia tehokkaan mainonnan ennustamisessa ja 

suunnittelussa.  He ehdottivat tehokkaan mainonnan suunnitteluun kahta 

ulottuvuutta: tuotteeseen tai palveluun liittyvää sitoutumisenastetta (level of 

involvement) ja motivaatioiden joukkoa. (Kover ja Abruzzo, 1993, 21) Lisäksi Percy-

Rossiter Grid ehdottaa, että mainontastrategioita laadittaessa ja suunniteltaessa on 

huomioitava myös kaksi mainosviestinnän tavoitetta: kuluttajien bränditietoisuus 

(brand awareness), jolla tarkoitetaan brändin muistamista (brand recall) sekä brändin 

tunnistamista (bränd recognition), ja kuluttajien brändiasenne (Coulter ja Sewall, 

1994, 276). 

Seuraavaksi tässä tutkielmassa käsitellään Rossiter-Percy Gridin ominaisuuksia 

sekä sen osa-alueita.  

 

3.3.1 Bränditietoisuus (brand awareness) 

 

Rossiter et al. (1991, 12-13) ehdottavat, että bränditietoisuus on edellytys sille, että 

kuluttajalle voi muodostua asenne tuotteiden ja palveluiden brändejä kohtaan. He 

jakavat bränditietoisuuden brändin tunnistamiseen sekä brändin muistamiseen. 

Mortimerin (2002, 463) mukaan varsinkin brändin muistaminen on erityisen tärkeää 

palveluiden kontekstissa, koska brändi täytyy muistaa ennen hankintapäätöstä. 
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Bränditietoisuudella Rossiter ja Percy (1987, 140) viittaavat kuluttajien kykyyn 

tunnistaa palveluihin ja tuotteisiin liittyvä brändi sekä kuluttajien riittävään 

tietoisuuteen brändien yksityiskohtaisista ominaisuuksista. Riittävällä tietoisuudella 

brändin yksityiskohtaisista ominaisuuksista Rossiter ja Percy eivät tarkoita vain 

brändin nimen tunnistamista ja muistamista, vaan myös esimerkiksi palvelun sijaintia. 

Kuluttaja voi esimerkiksi muistaa, että hänen suosikkiravintolansa sijainti on aivan 

nurkan takana ja näin saada ärsykkeen mennä kyseiseen ravintolaan ruokailemaan.  

Brändin tunnistaminen ja muistaminen ovat Rossiterin ja Percyn (1997, 113) mukaan 

erittäin tärkeitä tekijöitä palveluiden sekä tuotteiden mainontastrategioita 

laadittaessa. Brändin tunnistaminen sekä brändin muistaminen ovat 

mainosviestinnän tavoitteita, jotta bränditietoisuus kuluttajien keskuudessa voitaisiin 

saavuttaa (Rossiter ja Percy, 1997, 113). Bränditietoisuuden merkitys onkin 

korostunut erityisesti nykypäivän sekavassa ja monimutkaisessa 

liiketoimintaympäristössä (Rossiter et al. 1991, 12). Rossiter et al. (1991,12) 

ehdottavat, että nykyään on olemassa lukuisia brändejä kussakin tuote- ja 

palvelukategorioissa, joista kuluttaja voi valita. Tämän seurauksena on hyödytöntä 

yrittää luoda haluttu asenne kuluttajille, jos heiltä puuttuu bränditietoisuus ennen 

valintatilannetta ja hankintapäätöstä. He väittävätkin, että asenne brändiä kohtaan 

(brand attitude) ilman sitä edeltävää bränditietoisuutta on riittämätön tavoite 

mainosviestinnässä. Perustavanlaatuinen mainosviestinnän tavoite onkin heidän 

mukaansa maksimoida kuluttajan brändiin liittyvä asenne halutulla 

bränditietoisuudella. (Rossiter et al. 1991, 12) 

Brändin tunnistamisella Percy ja Elliott (2005, 138) viittaavat kuluttajan sellaiseen 

tietoisuuteen brändistä, jossa brändi muistuttaa kuluttajaa sen tarpeellisuudesta ja 

olemassaolosta. Heidän mukaan brändin tunnistamisen tärkeys mainosviestinnän 

tavoitteena perustuu ajatteluun, että kuluttajat ostavat mainostettua brändiä tietyssä 

tuote- ja/tai palvelukategoriassa, koska he tunnistavat sen hankintahetkellä. Näin 

mainosviestinnän ensisijaisena tehtävänä onkin varmistaa se, että kuluttajat ovat 

kykeneväisiä tunnistamaan tuotteisiin ja palveluihin liittyvä brändi (Rossiter et al. 

1997, 116).    

Brändin muistamisella Percy ja Elliott (2005, 138) viittaavat tilanteeseen, jossa 

tuotteeseen tai palveluun liittyvä tarpeen tunnistaminen tapahtuu ensin. Tämän 
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jälkeen kuluttajan tulee muistaa yksi tai useampi brändi näissä tuote- ja/tai 

palvelukategorioissa, jotka voisivat tyydyttää havaitun tarpeen (Percy ja Elliott, 2005, 

138). Brändin muistaminen mainosviestinnän tavoitteena voi olla hyvin vaikea ja 

haasteellinen saavuttaa (Rossiter ja Percy, 1997, 117). Tällä Rossiter ja Percy (1997, 

117) tarkoittavat niin brändin muistamisen lisäämistä kuin ylläpitämistä kuluttajien 

keskuudessa. Tämä johtuu heidän mukaansa lukuisista eri brändivaihtoehdoista, 

joista kuluttajalla on mahdollisuus valita, kun hän tunnistaa tuotteeseen tai palveluun 

liittyvän tarpeen. 

Ensimmäinen syy siihen, miksi Rossiter-Percy Gridin on nähty olevan paranneltu 

suunnittelumalli, johtuu siitä, että se käsittää bränditietoisuuden ensisijaisena 

askeleena kohti haluttua kuluttaja-asennetta (Rossiter et al. 1991, 13). Tätä tärkeää 

seikkaa FCB Grid ei huomioi. Rossiter et al. (1991, 13) kirjoittavatkin, että ilman 

bränditietoisuutta panostukset, joita yritys käyttää halutun kuluttaja-asenteen 

luomiseen on turhaa, koska asenne ei koskaan voi olla operationaalinen. FCB 

Gridissä ei huomioida kuluttajien tietoisuutta erilaisista brändeistä ja niiden 

vaikutuksia kuluttajien asenteiden muotoutumiseen.  

Fillin (2006, 523) mukaan eri hankintatilanteet vaativat erilaisia 

markkinointistrategioita. Osa brändeistä vaativat bränditietoisuuteen liittyvää brändin 

muistamista, koska hankintapäätös tietystä tuotteesta ja palvelusta tehdään jo ennen 

itse ostotapahtumaa. Osa brändeistä vaativat brändin tunnistamista itse 

hankintahetkellä. Tässä markkinoijat voivat pyrkiä yllyttämään kuluttajaa ostamaan 

juuri kyseinen brändi tietystä palvelu- ja tuotekategoriassa ostotapahtumahetkellä. 

(Fill, 2006, 523) Eri hankintatilanteisiin liittyviä markkinointistrategioita ei tässä 

tutkielmassa kuitenkaan käsitellä.  

 

3.3.2 Brändiasenne (brand attitude) 

 

Rossiterin ja Percyn (1997, 120) mukaan kuluttajan brändiasenne perustuu kuluttajan 

arviointiin brändistä ja brändin havaittuun kykyyn tyydyttää kulloinenkin 

kuluttajamotivaatio. Kuten bränditietoisuus myös brändiasenne on välttämätöntä, 

jotta tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvä hankintapäätös on mahdollinen. Myös 

brändiasenteen luominen on bränditietoisuuden luomisen lisäksi 
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markkinointiviestinnän tavoite. (Rossiter ja Percy, 1987, 144-145) Brändiasenne 

perustuu Rossiterin ja Percyn (1987, 145) mukaan neljälle tärkeälle ominaisuudelle, 

jotka on tärkeä ymmärtää. Ensinnäkin tulee huomioida, että kuluttajan asenne tiettyä 

brändiä kohtaan riippuu kuluttajan motivaatiosta kussakin tilanteessa. Tällä Rossiter 

ja Percy viittaavat tilanteeseen, jossa ostajan motivaatiot brändiä kohtaan muuttuvat, 

jolloin myös hänen asenteensa brändiä kohtaan voi muuttua. Toiseksi heidän 

mukaansa brändiasenne käsittää niin kognitiivisen eli kuluttajan loogiseen ajatteluun 

perustuvan tekijän, mikä ohjaa kuluttajan käyttäytymistä, sekä affektiivisen eli 

kuluttajan emotionaaliseen ajatteluun perustuvan tekijän, mikä innoittaa kuluttajaa 

käyttäytymään tietyllä tavalla. Kolmantena Rossiter ja Percy mainitsevat joukon 

erityisiä uskomuksia, jotka perustuvat ajatukselle, että tietty brändi (tietyssä tuote- ja/ 

tai palvelukategoriassa) tuo kuluttajalle hyötyä. Nämä hyödyn tarjontaan perustuvat 

uskomukset ovat osatekijöitä kuluttajien brändiasenteiden muokkaajina. Neljänneksi 

tulee huomioida, että brändiasenne on suhteellinen käsite. Tällä he viittaavat siihen, 

että kuluttajan hankintapäätös brändistä perustuu kuluttajan arviointiin siitä, että 

kyseinen hankinta vastaa hänen motivaatioihinsa paremmin kuin muut brändit.  

(Rossiter ja Percy, 1987, 145) 

Rossiter ja Percy (1987, 166) luokittelevat brändiin kohdistuvat asenteet ja näistä 

johdetut brändiasenteisiin perustuvat strategiat kahden ulottuvuuden mukaan: 

päätös- sekä motivaatiotyypin mukaan. Päätöstyypillä Rossiter ja Percy viittaavat 

korkeaan ja matalaan sitoutumisenasteeseen ja tällaisiin brändeihin kohdistuvien 

päätöksien erilaisuuteen.  Rossiterin ja Percyn mukaan oikeanlaisen 

brändiasennestrategian valinta riippuu siitä, että havaitseeko kohdesegmentti brändin 

matalana vai korkeana sitoutumisenasteisuutena. Motivaatiotyypillä Rossiter ja Percy 

puolestaan viittaavat kuluttajien motivaatioihin. Heidän mukaansa oikeanlaisen 

brändiasennestrategian valinta riippuu myös siitä, että pyrkiikö kohdesegmentti 

toteuttamaan informationaalisiin  motiiveihin (negatiivisiin motiiveihin) liittyvät 

tarpeensa vai transformationaalisiin motiiveihin  (positiivisiin motiiveihin) liittyvät 

tarpeensa. (Rossiter ja Percy, 1987, 166)  
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3.3.3 Sitoutumisenaste 

 

Rossiter-Percy Gridissä sitoutumisenasteella viitataan kuluttajan havaitsemaan 

riskiin, kun hän arvioi ja valitsee tiettyyn tuote- ja/tai palvelukategoriaan kuuluvaa 

brändiä (Coulter ja Sewal 1994, 276). Rossiter et al. (2000, 1074) mukaan havaittu 

riski voi perustua niin taloudelliseen, toiminnalliseen, psykologiseen kuin 

sosiaaliseenkin riskiin. Matalan sitoutumisenasteen tuotteisiin ja palveluihin liittyvien 

brändien hankintapäätös ei sisällä havaittua riskiä tai se on hyvin vähäinen, kun taas 

korkean sitoutumisenasteen tuotteisiin ja palveluihin liittyvien brändien hankinnassa 

kuluttajien havaitsema riski on suuri (Percy ja Elliott, 2005, 325). Mainosviestinnän 

sisällön tulisi näin olla merkittävästi erilainen korkean sitoutumisenasteen ja matalan 

sitoutumisenasteen hankinnoissa. Matalan sitoutumisenasteen hankinnan kohdalla 

positiivisen brändiasenteen luomisessa tärkeintä on saada kohdesegmentti 

keskittämään huomionsa mainosviestille sekä saada heidät oppimaan jotakin 

positiivista mainostetusta brändistä. Tämän tulisi riittää, jotta kohdesegmenttiin 

kuuluvat kuluttajat olisivat valmiita kokeilemaan tiettyä brändiä. Korkean 

sitoutumisenasteen tuotteen ja palvelun mainonnassa tämä ei riitä. Tällaisen 

tuotteen, palvelun ja brändin kohdalla kohdesegmenttiin kuuluvien kuluttajien tulee 

myös uskoa ja hyväksyä mainosviesti, jotta he voivat muodostaa positiivisen 

asenteen brändiä kohtaan ja näin ovat kykeneväisiä tekemään hankintapäätöksen. 

(Percy ja Elliott, 2005, 148)  

FCB Gridin määritelmä sitoutumisenasteesta (involvement) on puutteellinen. 

Genschin ja Javalgin (1987, 72-74) mukaan kokeneilla ja kokemattomilla kuluttajilla 

on erilainen arviointi- ja valintaprosessi. Näin kuluttajille, jotka eivät tunne brändiä 

tulisi kohdistaa enemmän mainosviestintää kuin kokeneille kuluttajille ja saada heidät 

tällä keinoin kiinnostumaan brändistä (Rossiter et al. 1991, 14). Kokemattomammat 

kuluttajat havaitsevat siis hankintariskin suurempana. FCB Grid ei huomioi tällaisia 

eroavaisuuksia kuluttajien keskuudessa toisin kuin Rossiter-Percy Grid tekee 

(Rossiter et al. 1991, 14). Toiseksi, FCB Gridin määritelmä sitoutumisenasteesta 

sekoittaa tuote- ja palvelukategorioihin liittyvän sitoutuneisuuden sekä brändeihin 

liittyvän sitoutuneisuuden. Se ei huomioi, että tuote- ja/tai palvelukategorioiden sisällä 

voi olla erilaisia brändejä, joihin sisältyvä hankintariski voi olla erilainen ja näin myös 

niihin liittyvän mainonnan tulisi erota toisistaan.  (Rossiter et al. 1991, 14) 
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Kolmanneksi FCB Gridissä sitoutumisenaste käsitetään jatkumona (continuum). 

Vaikka FCB Grid jakaakin sitoutumisenasteen kahteen osaan, korkeaan ja matalaan 

sitoutumisenasteeseen, niin se ei selkeästi erottele missä näiden kahden eri 

sitoutumisenasteen raja menee. (Rossiter et al. 1991, 15) MacInnis ja Jaworski 

(1988) ovatkin kritisoineet sitoutuneisuuteen (involvement) liittyviä jatkuvuuden 

malleja sekä niiden ongelmia täsmentää milloin kuluttajan päätöksentekotyyppi 

muuttuu korkean sitoutumisenasteisuudesta matalaan. Rossiter-Percy Grid on 

paranneltu malli, koska se huomio edellä mainitut FCB Gridiin liittyvät puutteet.  

 

3.3.4 Informationaaliset ja transformationaaliset motivaatiot 

 

Rossiter-Percy Gridin motivaatio -ulottuvuus perustuu Katzin (1960), Fennelin (1978), 

Wellsin (1981) sekä Ratchfordin (1987) ja Vaughnin (1980) tekemille tutkimuksille. 

(Coulter ja Sewal, 1994, 276) Rossiterin et al. (2000, 1075) mukaan 

mainosviestinnän sisältö ja väitteet perustuvat kuluttajien positiivisiin sekä 

negatiivisiin motivaatioihin. Negatiivisia motivaatioita kutsutaan informationaalisiksi 

motivaatioiksi ja positiivisia motivaatioita transformationaalisiksi motivaatioiksi. 

Molemmat motivaatiotyypit vaativat erilaisia mainontataktiikoita. (Percy ja Elliott, 

2005, 148) Rossiter ja Percy (1991,104) ovat ehdottaneet kahdeksaa erilaista 

motiivia, joista viisi ovat informationaalisia motiiveja ja kolme transformationaalisia 

motiiveja. Informationaalisten motiiveiden tapauksessa mainosviestinnän tavoite on 

viestiä kuluttajalle, että kyseinen brändi tyydyttää kuluttajan negatiivisiin motiiveihin 

liittyvät tarpeet, kun taas transformationaalisten motiiveiden tapauksessa 

mainosviestinnän tavoite on viestiä, että brändi tyydyttää kuluttajan positiiviset 

motivaatiot (Rossiter et al. 1991, 15-16). Kuluttajan informationaaliset motivaatiot 

liittyvät sellaisiin toimiin, joilla hän pyrkii ratkaisemaan nykyiset ongelmansa tai 

välttämään tulevaisuuden ongelmat. Positiivisilla motivaatioilla kuluttaja puolestaan 

pyrkii saavuttamaan voimakkaamman positiivisen emotionaalisen tilan. (Rossiter et 

al. 2000, 1075) Näihin motivaatioihin mainosviestinnän tulisi Rossiterin ja Percyn 

mukaan perustua. 

Informationaalisilla motivaatioilla Rossiter et al. (1991, 16) viittaavat viiteen erilaiseen 

motivaatioon, joilla pyritään vastaamaan kuluttajien negatiivisiin tunteisiin. Näitä 
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ongelmia ovat heidän mukaansa ongelman poistaminen (problem removal).  

ongelman välttäminen (problem avoidance), epätäydellinen tyytyväisyys (incomplete 

satisfaction), sekoitetun lähestymistavan välttäminen (mixed approach avoidance) 

sekä tavallinen tyhjentäminen (normal depletion). Transformationaaliset motiivit 

puolestaan vastaavat heidän mukaansa kuluttajien positiivisiin tunteisiin. Rossiter et 

al. (1991,16) luettelevat transformationaalisiksi motiiveiksi aistimuksellisen 

mielihyvän (sensory gratification), älyllisen stimuloinnin (intellectual stimulation) sekä 

sosiaalisen hyväksynnän (social approval). Taulukossa 1 havainnollistetaan 

Rossiterin ja Percyn motivaatioihin liittyvä jaottelu sekä kutakin motivaatiota kuvaava 

kuluttajan emotionaalinen tila. 

 

Taulukko 1. Tyypilliset emootiot, joita voidaan käyttää kuvaamaan kutakin 

motivaatiota (Rossiter et al. 1991, 16). 

Motiivit            Kuluttajan tyypillinen emotionaalinen tila 

Informationaaliset motiivit                             

Ongelman poistaminen (Problem removal)    Viha              Helpotus 

Ongelman välttäminen (Problem avoidance)    Pelko             Rentoutuminen 

Epätäydellinen tyytyväisyys (Incomplete 
satisfaction) 

   Pettymys            Optimistisuus 

Sekoitetun lähestymistavan välttäminen 
(Mixed approach avoidance) 

   Syyllisyys           Mielenrauha 

Tavallinen tyhjentäminen (Normal depletion)    Pieni mielipaha          Mukavuus 

 

Transformationaaliset motiivit 

Aistimuksellinen mielihyvä (Sensory 
gratification) 

   Ikävystynyt          Iloinen 

Älyllinen stimulointi (Intellectual stimulation)    Tylsistynyt           Innostunut 

Sosiaalinen hyväksyntä (Social approval)    Pelokas            Imarreltu 

 

 

FCB Gridin yksinkertaiseen kognitiiviseen/emotionaaliseen -lähestymistapaan liittyy 

ongelmia, jotka Rossiter-Percy Grid huomioi. Ensimmäinen Rossiterin et al. (1991, 

16) havaitsema ongelma on, että tunteet nähdään FCB Gridissä vain positiivisina. 
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Kuitenkin myös negatiivisten tunteiden huomiointi ja käyttö tehokkaassa 

mainonnassa on välttämätöntä silloin, kun tuotteen, palvelun tai brändin 

hankintapäätös perustuu kuluttajan negatiiviseen motivaatioon (Rossiter et al. 1991, 

16). Negatiivisten motivaatioiden ja positiivisten motivaatioiden erottelu onkin tärkeää 

mainontataktiikoita kehiteltäessä (Rossiter et al. 1991, 16). Lisäksi FCB Gridiä on 

kritisoitu sen kognitiivinen/emotionaalinen -jaottelusta, mikä korreloi voimakkaasti 

sitoutumisenasteen (involvement) kanssa (Rossiter et al. 1991, 16). Rossiterin ja 

Percyn määritelmä motivaatioista on kokonaisvaltaisempi kuin FCB Gridin 

yksinkertainen kognitiivinen/emotionaalinen –jaottelun määritelmä (Rossiter et al. 

1991, 16).  

Rossiter-Percy Grid määrittelee kokonaisvaltaisemmin sekä tarkemmin kuhunkin 

tilanteeseen sopivat mainontastrategiat (Rossiter et al., 2000, 1073). Percy ja Elliott 

(2005, 148) muistuttavat, että toimivan brändiasennestrategian (brand attitude 

strategy) tulee olla yhdistetty oikeaan bränditietoisuusstrategiaan (brand awareness 

strategy). Tällä he viittaavat Rossiterin ja Percyn näkemykseen siitä, että kuluttajan 

tulee olla tietoinen brändistä, jotta hän voi yhdistää havaitun tarpeen (esimerkiksi 

ravintolassa lounastamisen) tiettyyn brändiin (kuten Rossoon) (Rossiter ja Percy, 

1997, 214).  Suurin vahvuus Rossiter-Percy Gridiin perustuvalla mainonnan 

suunnittelulla on Percyn ja Elliottin (2005, 148) mukaan kuitenkin se, että 

liikkeenjohdon on helpompi ajatella tuotetta ja palvelua kohdesegmentin 

sitoutumisenasteen (involvement) sekä kohdesegmentin käyttäytymiseen ja 

päätöksentekoon vaikuttavien motivaatioiden näkökulmasta. Kukin ruudukko 

Rossiter-Percy Gridissä sisältää näin niin kognitiivisia kuin emotionaalisia 

mainontataktiikoita (Rossiter et al. 1991, 18). Näitä mainontataktiikoita markkinoinnin 

liikkeenjohdon tulee osata hyödyntää. Kuva 3 esittelee Rossiter-Percy Gridin 

ulottuvuudet.  
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Kuva 3. Rossiter-Percy Grid (Rossiter et al. 1991, 13) mukaillen Mortimer (Mortimer, 

2002, 465) 

                                           Motivaatiotyypit  

                                                                 Informationaalinen       Transformationaalinen 

                                                                (Negatiiviset motiivit)    (Positiiviset motiivit) 

                Korkea sitoutumisenaste 

               (tiedon etsintä ja vakuuttuminen     Autovakuutus              Lomamatkat 

               hankinnasta ennen hankinta-           Henkivakuutus            Hotellipalvelut 

               päätöstä) 

                  Päätöksenteko tyyppi 

               Matala sitoutumisenaste                  Pankkipalvelut Pikaruokalat 

              (kokeilu kokemus riittävää                 

             hankintapäätöksen tekemiseen) 

 

 

Seuraavaksi tutkielmassa käsitellään korkean sitoutumisenasteen palveluiden 

mainontataktiikoita niin informationaalisten kuin transformationaalisten 

bändiasennestrategioiden kontekstissa.   

 

3.4 Mainosviestintä high-involvement ja informationaalisten palveluiden 

kontekstissa 

 

Korkean sitoutumisenasteen ja informationaalisten motiivien kontekstissa kuluttajien 

havaitsema hankintariski on suuri sekä heidän motivaationsa hankkia palvelu on 

negatiivinen. Percyn ja Elliottin mukaan korkean sitoutumisenasteen sekä 

negatiivisten motivaatioiden tapauksessa on tärkeää tarjota kuluttajille tarpeeksi 

tietoa palvelusta. Tällä he viittaavat kuluttajan havaitsemaan korkeaan riskiin sekä 

heidän tarpeisiinsa ratkaista motivaatioon liittyvä ongelma. Lisäksi heidän mukaansa 

korkean sitoutumisenasteen palveluiden sekä kuluttajien negatiivisten motivaatioiden 

kohdalla mainosviestinnän tehtävänä on vakuuttaa kohdesegmentti siitä, että palvelu 
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täyttää kohdesegmentin negatiivisiin motivaatioihin liittyvät tarpeet. (Percy ja Elliott, 

2005, 154 - 155)  

Kohdesegmenttiin kuuluvien kuluttajien olemassa olevat asenteet palveluita ja niihin 

liittyviä brändejä kohtaan on olennaista huomioida erityisesti korkean 

sitoutumisenasteen palveluissa ja informationaalisten brändiasennestrategioiden 

kontekstissa. Esimerkiksi mitä negatiivisempi asenne kuluttajalla on brändiä kohtaan, 

sitä vaikeampi hänen on hyväksyä brändiin liittyvä mainosviestintä. Tämän vuoksi 

Percyn ja Elliottin mukaan onkin tärkeää ymmärtää, että hyvin asemoitu mainosviesti, 

joka perustuu kuluttajien näkökulmasta uskottaville palvelun tarjoamille hyödyille, voi 

saada aikaan kohdesegmenttiin kuuluvissa kuluttajissa prosessin, mikä luo kuluttajille 

positiivisen brändiasenteen. Kohdesegmentin alkuperäisten asenteiden 

ymmärtäminen onkin tärkeää. Tällä Percy ja Elliott viittaavat kohdesegmenttiin 

kuuluvien kuluttajien asenteisiin ja niitä vastaavaan mainosviestinnän sisältöön. Se 

kuinka pitkälle mainosviestinnän väitteillä voidaan mennä, jotta kuluttajat eivät ala 

hylkimään havaitsemaansa mainosviestintää, voi olla hyvin häilyväistä. Tämän 

vuoksi liikkeenjohdon tulisi pyrkiä hankkimaan tietoa kohdesegmenttiin kuuluvien 

kuluttajien asenteista sekä sovittaa mainosviestintä kohdesegmentissä olevien 

kuluttajien asenteisiin, jotta he hyväksyvät palveluihin ja brändeihin liittyvän 

viestinnän sisällön. (Percy ja Elliott, 2005, 155 - 156)   

Vaikkakin kohdesegmentin tulee hyväksyä mainosviestinnän sisältö ja sen väitteet, ei 

kohdesegmenttiin kuuluvien kuluttajien tarvitse pitää itse mainoksesta. Percyn ja 

Elliottin mukaan kuluttajien oppimisen kannalta on tärkeämpää, että mainosviestissä 

palvelun (tai muun hankinnan) hyödyt on esitetty vakuuttavasti ja ymmärrettävästi. 

Näin ollen niin kauan kuin kohdesegmentin kuluttajat uskovat ja hyväksyvät 

mainosviestin, itse esitystavalla ei ole merkitystä. (Percy ja Elliott, 2005, 156)  
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3.5 Mainosviestintä high-involvement ja transformationaalisten 

palveluiden kontekstissa 

 

Percyn ja Elliottin mukaan korkean sitoutumisenasteen transformationaalisia 

strategioita käytetään korkeariskisissä hankintapäätöksissä tyydyttämään kuluttajan 

olemassa olevaa positiivista motivaatiota. Koska kyseessä on korkean 

sitoutumisenasteen hankinta, kuluttajan tulee pitää mainosviestin sisältöä totena. 

(Percy ja Elliott, 2005, 156)  

Transformationaalisen palvelun mainosviestinnän tulee perustua tunteisiin vetoavaan 

kuvaukseen palvelun tarjoamista hyödyistä. Transformationaalisten hankintojen 

kontekstissa tavoitteena on herättää kuluttajassa oikeanlainen emotionaalinen 

reaktio. Lisäksi mainosviestinnän sisällön tulee olla emotionaalisesti luotettava. Tällä 

Percy ja Elliott viittaavat siihen, että kohdesegmenttiin kuuluvien kuluttajien tulee 

pystyä samaistumaan mainosviestissä esitettyihin emootioihin. (Percy ja Elliott, 2005, 

150) Kuluttaja voi nähdä esimerkiksi lomamatkamainoksen, jonka jälkeen hän haluaa 

kokea samoja tunteita kuin mainos on viestinyt. Hän uskoo mainosviestin sisältöön. 

Transformationaalisessa mainosviestinnässä onkin Percyn ja Elliottin mukaan 

tärkeää saada kuluttaja yhdistämään mainoksessa esitetyt tunteet mainostajan 

brändiin sekä samaistumaan näihin tunteisiin. Mainos voi tarjota luotettavan ja 

tehokkaan tunteisiin perustuvan tulkinnan, mutta jos sitä ei ole yhdistetty tiukasti 

brändiin mainos epäonnistuu. Visuaalisten keinojen käyttäminen (esimerkiksi logo) 

voi olla tehokasta, koska toistuvasti käytettynä ne muistuttavat ja helpottavat 

kuluttajia yhdistämään tietynlaiset tunteet tiettyyn brändiin. (Percy ja Elliott, 2005, 

152) Percy ja Elliott painottavat, että korkean sitoutumisenasteen ja 

transformationaalisten strategioiden kohdalla kohdesegmenttiin kuuluvien kuluttajien 

tulee henkilökohtaisesti tunnistaa brändiin liittyvät emootiot sekä liittää ne mainoksen 

esittämiin emootioihin. (Percy ja Elliott, 2005, 157)  

Toisin kuin korkean sitoutumisenasteen ja informationaalisten motiivien kontekstissa 

korkean sitoutumisenasteen ja transformationaalisten motiivien kontekstissa on 

tärkeää, että kohdesegmentti pitää mainoksesta. Transformationaalisten 

brändiasennestrategioiden kohdalla itse mainoksen esitys- ja toteutustapa herättää 

kuluttajassa tunteita, kun taas informationaalisten mainosten kohdalla kuluttajien 
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reaktiot perustuvat mainosviestin sisältämään informaatioon. (Percy ja Elliott, 2005, 

151) 

Korkean hankintariskin takia joidenkin transformationaalisten palveluiden 

mainonnassa tulee tarjota informaatiota. Lisäksi joihinkin korkean sitoutumisenasteen 

transformationaalisiin brändiasennestrategioihin saattaa liittyä kuluttajien 

kaksinkertainen motivaatio, jolloin informaation tarjonta saattaa olla tarpeellista. Tällä 

Percy ja Elliott viittaavat tilanteeseen, jossa kuluttajan ensisijaisina motivaatioina on 

transformationaaliset ja toissijaisena informationaaliset motivaatiot. (Percy ja Elliott, 

2005, 156)  

 

4.  Mainosviestintä kuluttajien mielikuvien muokkaajana (Empiria) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kuluttajien mielikuvien 

muodostumista korkean sitoutumisenasteen (high involvement) palveluista sekä 

mainosviestinnän roolia näiden mielikuvien muokkaajina. Tutkimus perustuu 

Rossiter-Percy Gridin liikkeenjohdolliseen viitekehykseen, jossa korkean 

sitoutumisenasteen palvelut jaetaan kuluttajien motivaatioiden mukaan 

transformationaalisiin sekä informationaalisiin palveluihin. Transformationaaliseksi 

palveluksi valittiin Finnmatkojen lomamatkat sekä informationaaliseksi palveluksi If 

vakuutusyhtiön vakuutuspalvelut. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää, noudattaako 

korkean sitoutumisenasteen palveluiden mainosviestintä Rossiter-Percy Gridin 

ohjeistuksia mainosviestinnän toteutuksesta. Vastaako siis lomamatkapalveluiden 

mainosviestintä kuluttajien transformationaalisiin motivaatioihin ja 

vakuutuspalveluiden mainosviestintä kuluttajien informationaalisiin motivaatioihin. 

Tutkimuksessa nähtiin myös tärkeäksi tarkastella sitä, miten kuluttajat kokevat 

palveluiden erityispiirteet ja, millainen merkitys ja painoarvo palveluiden 

mainonnassa tulisi ”perinteisellä” palveluiden mainosviestinnällä näin olla. 

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla haastateltavilta kerättyjä ajatuksia ja tunteita 

edellä mainittuihin tutkielmassa käytettyihin teorioihin. 
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Tutkimukseen valittiin kahdeksan 25–53-vuotiasta vakuutuspalveluiden ja 

lomamatkojen kuluttajaa, joista neljä olivat naisia ja neljä olivat miehiä. 

Haastateltaviksi valittiin kuluttajia, joille niin vakuutuspalveluiden kuin 

lomamatkapalveluiden hankinnat ovat tuttuja ja heillä on kyseisistä palveluista omia 

kokemuksia. Haastateltavien valinnassa ei kuitenkaan nähty tärkeäksi, että 

haastateltavilla tulisi olla kokemusta juuri Ifin ja Finnmatkojen palveluista. 

Päinvastoin, tämän seikan nähtiin mahdollistavan vertailun sellaisten kuluttajien 

välillä, joiden mielikuvat palvelusta perustuvat mainosviestintään sekä omiin 

kokemuksiin sekä kuluttajiin, joiden mielikuvat perustuvat vain mainosviestintään. 

Kussakin haastattelussa mukailtiin samoja aihepiirejä sekä samoja kysymyksiä. 

Lisäksi mainosvideot (If ja Finnmatkat), jotka haastateltaville näytettiin, olivat kaikissa 

haastatteluissa samat. Haastateltavat eivät olleet tietoisia työssä käytettävästä 

teoriasta, sillä tämä olisi saattanut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin, mikä 

puolestaan olisi heikentänyt tutkimuksen validiteettia. Haastattelu toteutettiin kaikilla 

haastateltavilla noudattamalla samaa haastattelurakennetta (Liite 1). Kysymyksiä 

esitettiin niin ennen kuin jälkeen mainosten esittämisen. Tällä tavoin haluttiin saada 

selville millainen vaikutus mainoksella on kuluttajien mielikuviin. Muuttiko tai 

vahvistiko mainoksen näkeminen kuluttajien olemassa olevia mielikuvia palvelusta ja 

palvelun tarjoajasta. Lisäksi haluttiin selvittää millaiset motivaatiot kuluttajilla palvelun 

hankintaan oli ennen mainoksen esittämistä ja vahvistuivatko tai muuttuivatko ne 

mainoksen nähtyään. Tällainen haastattelurakenne mahdollisti myös kuluttajien 

bränditietoisuuden sekä brändiasenteiden tarkastelun sekä niiden vaikutuksen siihen, 

kuinka kuluttajat suhtautuivat palvelun tarjoajaan ennen ja jälkeen mainoksen 

näyttämisen. 

 

4.1 Korkean sitoutumisenasteen palvelut ja informationaaliset motiivit: 

Vakuutuspalvelut 

 

Keskusteltaessa haastateltavien kanssa kävi ilmi, että neljällä haastateltavalla oli 

vakuutus tai vakuutuksia Ifissä ja muille haastateltaville If oli ainakin nimellisesti tuttu. 

Neljälle haastateltavista mielikuva Ifistä oli muodostunut omien kokemusten 

seurauksena. Puolestaan neljälle muulle haastateltavalle mielikuva perustui 
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kuulopuheeseen sekä havaittuun mainontaan.  Kaikki haastateltavat olivat näin 

tietoisia If –brändistä, mutta vain neljälle haastateltavista oli muodostunut selkeä ja 

vahva brändiasenne Ifiä kohtaan. Muilla neljällä haastateltavalla asenne Ifin brändiä 

kohtaan oli myös olemassa, mutta se ei ollut heille niin selkeä omakohtaisen 

kokemuksen puuttuessa.  

Mielikuvat Ifistä ja sen tarjoamista palveluista erosivat haastateltavien keskuudessa 

riippuen siitä, oliko haastateltavalla omakohtaista kokemusta Ifin vakuutuspalveluista. 

Kaikki haastateltavat, joilla oli kokemusta Ifistä kokivat Ifin tarjoamat vakuutuspalvelut 

luotettaviksi. Lisäksi kaksi haastateltavista koki Ifin kansainväliseksi suureksi 

yritykseksi. Yksi heistä näki Ifiin tarjoamat vakuutuspalvelut monipuolisiksi ja heidän 

Internet – sivut toimivimmiksi verrattuna kilpailijoiden Internet – sivuihin.  

Sellaisten haastateltavien keskuudessa, joilta omakohtainen kokemus Ifin tarjoamista 

vakuutuspalveluista puuttui, mielikuvat Ifistä vaihtelivat hyvin paljon. Kahden 

haastateltavan mukaan Ifin vakuutuspalvelut saattoivat olla kalliimpia kuin muiden 

vakuutusalalla toimivien yritysten palvelut. He myös kokivat Ifin korvaavan sellaisia 

onnettomuuksia ja vahinkoja, joita eivät muut vakuutusyhtiöt korvaa. Yksi 

haastateltavista koki Ifin hinnoiltaan kilpailukykyiseksi toimijaksi vakuutusalalla. If ei 

kuitenkaan herättänyt hänessä samanlaista luottamusta kuin perinteisemmät 

vakuutusalalla toimivat yritykset, kuten Pohjola sekä Tapiola. Yksi haastateltavista 

piti Ifiä vain vakuutusyhtiönä muiden joukossa.     

Haastateltaessa näitä kahdeksaa kuluttajaa kävi ilmi, että heidän motiivinsa 

vakuutuspalveluiden hankintaa kohtaan olivat kaikilla samanlaiset. Jokainen 

haastateltava koki vakuutusten tuovan turvaa siltä varalta että jotain sattuisi. He siis 

kokivat pelkoa ja huolta siitä, että heitä kohtaisi tulevaisuudessa esimerkiksi 

onnettomuus, vahinko tai sairaus. Haastateltujen tarkoitusperät vakuutuspalveluiden 

hankintaan voidaankin tehtyjen haastatteluiden perusteella nähdä olevan seurausta 

haastateltavien tarpeesta tyydyttää heidän informationaaliset motivaationsa. 

Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan kuluttajan informationaaliset motivaatiot 

liittyvät sellaisiin toimiin, joilla hän pyrkii ratkaisemaan esimerkiksi nykyiset 

ongelmansa tai välttämään tulevaisuuden ongelmat. Tehtyjen haastatteluiden 

perusteella haastateltavien motivaatiot vakuutusten hankintaan perustuivat 

tulevaisuuden ongelmien välttämiseen. Haastateltavat pyrkivät vakuutusten turvin 
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poistamaan tulevaisuuteen liittyvät pelkonsa ja näin saavuttamaan huolettomamman 

ja rennomman olotilan itselleen.   

Mortimerin (2002, 465) mukaan vakuutuspalvelut kuuluvat korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden luokkaan. Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan 

kuluttajien tulisi havaita suurempaa epävarmuutta sekä riskiä korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden hankinnoissa ja näin myös vakuutuspalveluiden 

hankinnoissa. Kolme haastateltavista piti vakuutuspalveluiden hintaa seikkana, mikä 

luo heissä epävarmuutta vakuutuspalveluiden hankintaa kohtaan ja saa heidät 

epäröimään hankintaansa. Viisi haastateltua puolestaan kertoi tuttavien ja muiden 

kuluttajien negatiivisten kokemusten vaikuttavan heidän kokemaansa 

epävarmuuteen. Haastateltavien mukaan esimerkiksi korvausasioiden hoitaminen 

huonosti tai korvaamatta jättäminen vetoamalla toisarvoisiin pykäliin saavat heidät 

epäilemään vakuutusyhtiötä. Eräs haastatelluista kertoi kyselevänsä myös 

keskustelufoorumeilta muiden kuluttajien kokemuksia sekä mielipiteitä ennen 

vakuutuspalveluihin liittyvää hankintapäätöstä. Hän kertoi, että foorumeilta kuulemat 

negatiiviset kokemukset tietystä vakuutuspalveluita tarjoavasta yrityksestä loivat 

hänessä epävarmuutta kyseisen yrityksen vakuutusten hankintaa kohtaan. Kaksi 

haastateltavaa puolestaan kertoi epäselvien vakuutusehtojen luovan heissä 

epävarmuutta vakuutuspalveluiden hankinnassa. Eräs haastateltavista kertoi 

mielipidekyselyiden vaikuttavan myös hänen kokemaansa epävarmuuteen hankkia 

tietystä yrityksestä vakuutuspalveluita. Haastatteluiden perusteella kävi ilmi, että 

kuluttajat, joilla oli aikaisempaa kokemusta Ifin vakuutuspalveluista kokivat 

vakuutuspalveluiden hankinnan Ifiltä jonkin verran vähempi riskisenä kuin 

haastateltavat, joilla kokemusta Ifin palveluista puuttui. 

Haastateltavilta kysyttiin millä keinoin heidän kokemaansa epävarmuutta 

vakuutuspalveluiden hankintaa kohtaan voitaisiin vähentää. Haastateltavien ajatukset 

olivat hyvin samansuuntaiset. Kaikkien haastateltavien mukaan tiedon tarjonnan tulisi 

olla riittävää ja vakuutusehdot tulisi kertoa kuluttajille ymmärrettävästi ja selkeästi. 

Haastateltavien mukaan on tärkeää tietää millaista vakuutusta ollaan hankkimassa 

sekä mitä vakuutus korvaa ja minkä arvosta. Lisäksi viisi haastateltavista kertoi 

kyselevänsä tuttavilta ja muilta kuluttajilta heidän kokemuksiaan vakuutusyhtiöiden 

palveluista. Haastateltavien kuulemat positiiviset kokemukset vähensivät heidän 

kokemaansa epävarmuutta. Eräs haastateltavista kertoi mielipidekyselyiden 
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vaikuttavan myös hänen epävarmuuteen. Jos mielipidekyselyt puolsivat 

vakuutuspalveluiden hankkimista tietystä yrityksestä, vähensi se myös hänen 

kokemaansa epävarmuutta vakuutusyritystä ja sen palveluita kohtaan. Lisäksi neljä 

haastateltavista kertoi oman kokemuksen vähentävän koettua epävarmuutta Ifin 

vakuutuspalveluita koskevissa hankintapäätöksissä.    

Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan vakuutuspalveluita tarjoavien yritysten tulisi 

mainosviestinnässään tarjota kuluttajille riittävästi tietoa sekä vakuuttaa heidät siitä, 

että yrityksen tarjoama palvelu tyydyttää parhaiten heidän kokemansa 

informationaaliset motivaatiot. Haastateltavien kanssa keskusteltaessa siitä, millaisia 

ajatuksia ja tunteita mainos heissä herätti, kävi ilmi, että haastateltavien näkemykset 

jakautuivat kahteen ryhmään. Viisi haastateltavista kertoi mainoksen luovan heille 

mielikuvan siitä, että If hoitaa asiakkaidensa korvaus- ja vakuutusasiat tehokkaasti 

sekä laadukkaasti. Mainos onnistui näin vastaamaan viiden haastateltavan 

informationaalisiin motivaatioihin. Puolestaan kolmelle haastateltavalle Ifin mainos 

herätti epäuskon mainosta kohtaan. Heidän mukaansa eivät vakuutusasiat niin Ifissä 

kuin missään muussakaan vakuutusyhtiössä hoidu niin helposti ja nopeasti kuin 

mainos antaa ymmärtää. Nämä kolme haastateltavaa eivät siis hyväksyneet ja 

uskoneet mainosviestin sisältöä ja näin pitäneet sitä totena.  

Tutkimuksen kannalta on oleellista ymmärtää, että television kautta esitettävä 

mainosviestintä ei ole riittävä keino korkean sitoutumisenasteen ja 

informationaalisten palveluiden kontekstissa jakaa tietoa kuluttajille. 

Televisiomainonnan voidaan nähdä pikemminkin muistuttavan kuluttajia 

informationaalisista motivaatioistaan ja näin tarpeesta hankkia vakuutus. Lisäksi 

mainos voi herättää mielenkiinnon mainoksessa näkemäänsä vakuutusyhtiötä 

kohtaan ja näin saada kuluttajat siirtymään kyseisen vakuutusyhtiön Internet – 

sivuille tutkimaan yksityiskohtaisemmin vakuutusyhtiön vakuutusten tarjoamaa. 

Keskusteltaessa haastateltavien kanssa mainoksen esitystavasta kävi ilmi, että kuusi 

heistä piti mainosta humoristisena sekä hauskana. He pitivät mainoksen 

esitystavasta. Puolestaan yhden haastateltavan mukaan mainos oli ehkä turhan 

yliampuva. Lisäksi yksi haastateltavista piti mainosta ärsyttävänä, sillä hänen 

mukaansa ei vakuutuskorvausten hakeminen ole todellisuudessa niin helppoa kuin 

mainoksessa annetaan ymmärtää. Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan korkean 



35 
 

sitoutumisenasteen ja informationaalisten motiiveiden kontekstissa kuluttajien ei 

kuitenkaan tarvitse pitää itse mainoksen esitystavasta. Tärkeintä on että kuluttaja 

hyväksyy mainosviestin sisällön ja sen väitteet. 

Haastateltavilta kysyttiin vahvistuivatko heidän tarkoitusperänsä vakuutuspalveluiden 

hankintaan ja syntyikö heille uusia tarkoitusperiä vakuutuspalveluiden hankintaan 

mainoksen nähtyään. Kaikki kahdeksasta haastateltavasta kertoi että mainos ei 

vahvistanut heidän motiiveitaan hankkia vakuutuspalvelu. Mainos ei näin saanut 

haastateltavissa aikaan reaktiota, joka olisi lisännyt tarvetta vakuutuksen hankintaa 

kohtaan. Mainos ei myöskään herättänyt kenessäkään haastateltavassa uusia 

motiiveja vakuutuspalveluiden hankkimiseen.  

Mainoksen näkeminen ei muuttanut sellaisten haastateltavien mielikuvia Ifistä ja sen 

tarjoamista vakuutuspalveluista, joilla oli omakohtaista kokemusta Ifin asiakkaina. 

Mainos myötäili heidän mielikuviaan laadukkaasta sekä luotettavasta 

vakuutuspalveluita tarjoavasta yrityksestä. Näin mainos pikemminkin vahvisti heidän 

olemassa olevia mielikuvia ja asenteita If –brändiä kohtaan. Mainos ei vaikuttanut 

myöskään sellaisten haastateltavien mielikuviin, joilla ei ollut omakohtaista 

kokemusta Ifistä. Tämä on mielenkiintoinen seikka huomata, sillä kuten kappaleen 

alussa keskusteltiin, näiden haastateltavien keskuudessa mielikuvat Ifistä vaihtelivat 

hyvin paljon ja näiltä haastateltavilta puuttui selkeä brändiasenne Ifiä kohtaan. 

Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan yksi mainonnan tavoitteista on luoda 

kuluttajille haluttu asenne brändiä kohtaan. Näin Ifin mainoksen voidaaan nähdä 

epäonnistuvan yhdenmukaisen ja halutun brändiasenteen luomisessa sellaisten 

haastateltavien keskuudessa, joilla omakohtainen kokemus Ifin palveluista puuttuu. 

 

4.2 Korkean sitoutumisenasteen palvelut ja transformationaaliset 

motiivit: Lomamatkapalvelut 

 

Haastateltaessa kuluttajia Finnmatkojen lomamatkapalveluiden käytöstä kaikki 

haastateltavat kertoivat olleensa hankkineet ainakin kerran elämänsä aikana tai 

useammin lomamatkan Finnmatkoilta. Kaikki haastateltavista olivat näin tietoisia 

Finnmatkat –brändistä ja heillä oli omakohtaista kokemusta Finnmatkojen palveluista. 
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Kullekin haastateltavalle oli näin muodostunut jo oma henkilökohtainen asenne 

brändiä kohtaan.  

Kuluttajien mielikuvat Finnmatkoista ja sen tarjoamista lomapalveluista olivat 

haastateltavien keskuudessa suhteellisen samansuuntaiset. Kaikkien haastateltavien 

mukaan Finnmatkat ovat laadukas ja luotettava lomamatkojen tarjoaja, joiden 

majoitusjärjestelyt, lennot, oppaat sekä muut oheispalvelut ovat aina toimineet hyvin. 

Kenelläkään ei ollut negatiivisia kokemuksia Finnmatkojen tarjoamista palveluista. 

Lisäksi kolme haastateltavista näki Finnmatkat kansainvälisenä ja isona lomamatkoja 

tarjoavana yrityksenä. Neljän haastateltavan mukaan Finnmatkojen tarjoamat lomat 

on suunnattu enemmän perheille sekä keski-ikäisille ja vanhemmille pariskunnille. 

Kolme haastateltavista puolestaan piti Finnmatkojen lomakohdevalikoimaa hyvänä 

tai parempana verrattuna sen kilpailijoihin, kuten Aurinkomatkoihin ja Tjäreborgiin. 

Kaksi haastateltavista ei nähneet Finnmatkojen lomamatkapalveluiden eroavan 

muista lomamatkapalveluita tarjoavista yrityksistä. Heidän mukaansa eri yritysten 

tarjoamat lomamatkapalvelut ovat hyvin samanlaiset yrityksestä riippumatta. Näin 

kuluttajien mielikuvat Finnmatkoista ja heidän brändiasenteensa Finnmatkoja 

kohtaan olivat suhteellisen samansuuntaiset, vaikkakin pientä hajontaa 

haastateltavien keskuudessa löytyi. 

Haastateltavien kanssa keskusteltaessa kävi ilmi, että myös haastateltavien 

motivaatiot lomamatkapalvelun hankintaan olivat hyvin samankaltaiset. Jokainen 

haastateltava mainitsi tarkoitusperäkseen lähteä lomamatkalle rentoutumisen sekä 

irtioton arjesta. Kuusi haastateltavasta puolestaan kertoi auringon ja lämmön kaipuun 

tekijöiksi, jotka vaikuttavat heidän haluihinsa lähteä lomamatkalle. Viisi 

haastateltavista mainitsi uusien paikkojen näkemisen yhdeksi motivaatiotekijäkseen 

lomamatkapalvelun hankintaan. Lisäksi kolme haastateltavista mainitsi 

lomakohteessa liikkumisen sekä paikalliseen elämään tutustumisen yhdeksi 

motivaatiotekijäkseen hankkia lomamatka. Kaksi haastateltavista kertoi erilaisten 

lomakohteessa tarjottavien aktiviteettien vaikuttavan myös haluun hankkia 

lomamatka.  

Haastateltavien tarkoitusperät lomamatkan hankintaan voidaan tehtyjen 

haastatteluiden perusteella nähdä perustuvan heidän transformationaalisiin 

motiiveihinsa. Haastateltavien motiiveina hankkia lomamatka voidaan nähdä olevan 
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heidän aistimuksellinen mielihyvä -motiivin tyydyttäminen, eli ikävystyttävän arjen 

katkaiseminen ja pyrkimys luoda elämään iloa lomamatkan keinoin, sekä älyllinen 

mielihyvä -motiivin tyydyttäminen, eli henkilön tylsän olotilan muuttaminen 

innostuneeksi lomamatkan tarjoamien uusien kokemuksien kautta.     

Mortimerin mukaan lomamatkat kuuluvat korkean sitoutumisenasteen palveluiden 

luokkaan (Mortimer, 2002, 465). Tutkimuksessa käytetyn teorian perusteella 

kuluttajien tulisi kokea suurempaa epävarmuutta sekä riskiä korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden hankinnassa ja näin myös lomamatkapalveluiden 

hankinnassa. Haastateltaessa valittua kahdeksaa kuluttajaa kävi ilmi, että jokainen 

heistä pitää lomamatkojen hintaa seikkana, mikä saa heidät epäröimään 

hankintaansa ja luo heissä näin epävarmuutta lomamatkan hankintaa kohtaan. 

Hinta/laatu suhteen tuli kolmen haastateltavan mukaan olla kunnossa. Lisäksi neljä 

haastateltavaa kertoi, että jos hinta on liian korkea, kartoittavat he kilpailijoiden 

tarjoukset ja pyrkivät näin etsimään haluamansa lomamatkan huokeammalla 

hinnalla. Neljä haastateltavista mainitsi lomamatkoja tarjoavan yrityksen viestimän 

mielikuvan kohteesta, hotellista ja muista palveluista epävarmuustekijäksi. Tällä 

haastateltavat viittasivat Finnmatkojen katalogien, nettisivujen sekä muun mainonnan 

viestimään mielikuvaan kohteesta, hotellista ja muista palveluista verrattuna siihen 

minkälaisia ne todellisuudessa ovat.  

Haastateltavilta kysyttiin kuinka heidän kokemaansa epävarmuutta voitaisiin 

vähentää. Kuusi haastateltavista kertoi todenmukaisen ja kattavan tiedon saannin 

vähentävän heidän kokemaansa epävarmuutta. Kaksi haastateltavista totesikin, että 

mitä kalliimpi matka niin sitä suuremmaksi tiedon tarve lomamatkapalvelun hankintaa 

kohtaan kasvaa. Kolme haastateltavista mainitsi myös tuttavilta ja kavereilta 

kuulemansa positiivisten kokemusten vähentävän epävarmuutta. Lisäksi kaksi 

haastateltavista mainitsi erilaiset keskustelufoorumit kanaviksi, joissa he voivat muilta 

ihmisiltä kysellä, että millaisia kokemuksia heillä eri lomamatkapalveluita tarjoavista 

yrityksistä on. Tärkeä tekijä yhdelle haastateltavista oli lomamatkapalveluita 

tarjoavan yrityksen nettisivut (eli kuinka helposti tarvittava tieto löytyy) sekä se, miten 

yritys kokonaisuudessaan toimii.  Lisäksi henkilökohtainen kokemus vähensi kaikkien 

haastateltavien kokemaa epävarmuutta Finnmatkojen lomamatkapalveluiden 

hankintaa kohtaan. 
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Koska kuluttajat kokevat lomamatkapalveluita kohtaan epävarmuutta ja pitävät 

lomamatkan hankintaa korkeariskisenä, tulee lomapalveluita tarjoavien yritysten 

tarjota riittävästi tietoa tarjoamastaan lomamatkasta. Televisiomainonta ei itsessään 

ole media, jossa yksityiskohtaista tietoa voisi jakaa (toisin kuin esimerkiksi yritysten 

nettisivut). Tärkeätä kuluttajille television kautta tapahtuvassa mainosviestinnässä on 

tutkielmassa käytetyn teorian mukaan transformationaalisten palveluiden 

kontekstissa todenmukaisen kuvan saaminen lomamatkapalvelusta sekä 

oikeanlaisten emootioiden herääminen palvelua kohtaan. Kuluttajan tulee uskoa 

mainoksen sisältöön sekä samaistua mainoksessa esitettyihin emootioihin. 

Haastateltavilta kysyttiin mainoksen esittämisen jälkeen, että millaisia tunteita ja 

ajatuksia mainos heissä herätti. Kaikki haastatelluista kertoivat, että heille tuli kaipuu 

lähteä lomailemaan ja rentoutumaan jonnekin lämpimään. Lisäksi kuusi 

haastatelluista kiinnitti huomiota siihen, että mainos oli suunnattu erityisesti perheille. 

Finnmatkojen mainoksen voidaan näin nähdä vastaavan haastateltujen motiiveja. 

Seitsemän kahdeksasta haastateltavasta sanoi pitävänsä mainoksen esitystavasta. 

Näiden seitsemän haastateltavan mukaan mainos oli positiivinen ja miellyttävä. Vain 

yksi haastateltavista näki mainoksen yli-imelänä. Lisäksi kuusi haastateltavasta näki 

mainoksen kohdeyleisöksi erityisesti perheet. Tutkielmassa käytetyn teorian mukaan 

transformationaalisten palveluiden kontekstissa on erityisen tärkeää että kuluttajat 

pitävät mainoksen esitystavasta. Tehtyjen haastatteluiden perusteella Finnmatkat 

ovat onnistuneet tässä hyvin.   

Haastateltavilta kysyttiin vahvistuivatko heidän tarkoitusperänsä lomamatkapalvelun 

hankintaan mainoksen nähtyään ja herättikö mainos heissä uusia tarkoitusperiä 

lomamatkapalvelun ostamiseen. Kolme kahdeksasta haastateltavasta kertoi 

mainoksen herättävän heissä innostuksen lomamatkan hankintaan. Yksi 

haastateltavista sanoi mainoksen vaikuttavan siihen, että hän alkaisi tutkia ja etsiä 

uutta mahdollista lomakohdetta, mutta se että hän alkaisi sitä ensimmäisenä etsiä 

Finnmatkojen Internet - sivuilta olisi yhtä todennäköistä kuin että hän alkaisi etsiä sitä 

muilta lomamatkoja tarjoavien yritysten Internet -sivuilta. Uusia tarkoitusperiä 

lomamatkapalvelun ostamiseen ei mainos haastateltavissa herättänyt. 

Mainoksen näyttäminen haastateltaville ei muuttanut heidän mielikuviaan 

Finnmatkoista ja heidän tarjoamistaan palveluistaan. Mainos myötäili heidän jo 
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aikaisempaan kokemukseen perustuvia mielikuviaan Finnmatkoista lomapalvelun 

tarjoajana. Näin kuluttajien jo olemassa oleva brändiasenne ei mainonnan keinoin 

muuttunut vaan ehkä pikemminkin vahvistui. 

 

4.3 Perinteinen palveluiden mainosviestintä 

 

Keskusteltaessa haastateltavien kanssa niin Finnmatkojen kuin Ifin palveluista, kävi 

ilmi, että haastateltavien vastauksissa löytyi samankaltaisuuksia liittyen perinteiseen 

palveluiden mainontaan. Haastateltavien oli vaikea hahmottaa mitä niin Finnmatkojen 

kuin Ifin palvelut kattoivat sekä mitä osatekijöitä palveluun kuului. Palvelun 

aineettomuus vaikeutti näin haastateltavia ymmärtämään, mitä vakuutuspalvelut ja 

lomamatkapalvelut käsittävät. Lisäksi haastateltavien kanssa keskusteltaessa heidän 

mielikuvistaan Ifin sekä Finnmatkojen palveluita kohtaan kävi ilmi, että 

haastateltavien oli vaikea verrata näiden yritysten palveluita kilpailijoiden vastaaviin 

palveluihin. Tutkielmassa käytetyn kirjallisuuden perusteella myös tämä seikka viittaa 

palveluiden aineettomaan luonteeseen. 

Haastateltavat kokivat myös epävarmuutta niin Finnmatkojen kuin Ifin palveluita 

kohtaan. Palmer kirjoittaa, että palveluiden aineettomuus lisää kuluttajien kokemaa 

epävarmuutta ja riskiä palvelun hankintaan (Palmer, 1998, 12). Näin haastateltavien 

epävarmuuteen Finnmatkojen sekä Ifin palveluita kohtaan on voinut vaikuttaa myös 

palvelun aineeton luonne. Lisäksi Palmer mainitsee että palveluiden aineettomuus 

lisää henkilökohtaisten tietolähteiden merkitystä palveluihin liittyvissä 

hankintapäätöksissä (Palmer, 1998,12). Haastateltavien kanssa keskusteltaessa 

ilmeni, että niin epävarmuuden lisääntymiseen kuin vähenemiseen Finnmatkojen 

sekä Ifin palveluiden hankintaa kohtaan vaikutti tuttavien sekä muiden kuluttajien 

kokemukset ja mielipiteet. Näin tuttavien sekä muiden kuluttajien kokemusten tärkeys 

voi olla seurausta korkean sitoutumisensasteen palveluun liittyvän riskin lisäksi 

palveluiden aineettomasta luonteesta. 
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5.  Yhteenveto 

 

Palvelusektorin kasvu viimeisten vuosikymmenten aikana on lisännyt palveluiden 

merkitystä nykypäivän yhteiskunnassa. Näin myös tutkijoiden mielenkiinto on alkanut 

kohdistumaan yhä enemmän palveluiden mainontaa kohtaan. Kuitenkin, kuten 

Mattila (1999, 292) kirjoittaa, empiirinen tutkimus palveluiden mainonnan alalla on 

ollut riittämätöntä ja suurin osa toteutetuista tutkimuksista on keskittynyt palveluiden 

ja tuotteiden mainonnan viestintästrategioiden erilaisuuksiin. 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia korkean sitoutumisenasteen 

(high invovement) palveluiden mainosviestintää ja sitä, millaisia 

mainosviestintästrategioita tulisi erilaisten korkean sitoutumisenasteen palveluiden 

kohdalla toteuttaa. Lisäksi haluttiin tutkia miten kuluttajat kokevat näkemänsä 

mainosviestinnän ja millainen vaikutus tällä mainosviestinnällä on kuluttajien 

mielikuviin valitusta palvelusta. Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan keräämällä 

olemassa olevaa kirjallisuutta niin palveluiden mainonnan kuin yleisen mainonnan 

alalta. Ensin tutkielmassa käsiteltiin palveluihin liittyviä erityispiirteitä eli palveluiden 

aineettomuutta, heterogeenisyyttä, erottamattomuutta sekä katoavaisuutta. Lisäksi 

tutkittiin sitä kuinka oikeutettu perinteisen palveluiden mainonnan alalla vallallaan 

oleva näkemys tuote/palvelu -erottelusta on. Toisena tutkielmassa tarkasteltiin 

perinteistä palvelumainonnan alaa hallinneita näkemyksiä ja sen keskeisiä 

viitekehyksiä. Haluttiin tutkia kuinka palveluiden erityispiirteet perinteisessä 

palveluiden mainosviestinnässä huomioidaan sekä millainen vaikutus näillä 

erityispiirteillä palveluiden mainosviestintään on. Lisäksi käsiteltiin yleisen mainonnan 

alalla käytettyjä mainosviestintämalleja, kuten FCB Gridiä sekä Rossiter-Percy 

Gridiä. Rossiter-Percy Grid valittiin tutkielmassa sovellettavaksi viitekehykseksi. Se 

esitteli korkean sitoutumisenasteen palveluiden kontekstissa niin informationaalisille 

kuin transformationaalisille palveluille sopivat mainontataktiikat.      

Tutkielman empiriaosiossa tehty haastattelututkimus tuki tutkielmassa käytettyä 

kirjallisuutta sekä aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Haastattelututkimus osoitti, että 

niin bränditietoisuuden kuin brändiasenteen luominen ovat erittäin tärkeitä 

mainosviestinnän tavoitteita, sillä niillä on suuri vaikutus kuluttajien tekemiin 

hankintapäätöksiin. Kaikki haastateltavat olivat tietoisia niin Ifin kuin Finnmatkojen 
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brändistä, mikä oli edellytys sille, että haastateltava pystyi tunnistamaan ja 

muistamaan nämä yritykset sekä heidän tarjoomansa. Lisäksi bränditietoisuus oli 

edellytys sille, että haastateltaville oli voinut muodostua brändiasenne niin Ifiä kuin 

Finnmatkoja kohtaan. Ifiä koskevissa haastatteluissa kävi ilmi, että ilman selkeää 

brändiasennetta haastateltavan oli vaikea arvioida palvelun tarjoajaa. Lisäksi 

haastateltavan arvio siitä, tyydyttivätkö Ifin tarjoamat vakuutuspalvelut hänen 

kuluttajamotivaationsa parhaiten suhteessa kilpailijoihin, vaikeutui.  

Haastateltavien mielikuviin Ifin ja Finnmatkojen palveluista sekä heidän asenteisiinsa 

näitä brändejä kohtaan vaikutti tehdyn haastattelututkimuksen mukaan 

haastateltavien omat aikaisemmat kokemukset, mainosviestintä sekä word-of-mouth. 

Henkilökohtaiset kokemukset palvelusta nähtiin vaikuttavan voimakkaimmin 

kuluttajien mielikuviin ja heidän asenteisiinsa brändiä kohtaan. Mainosviestin nähtiin 

joko tukevan haastateltavien omia aikaisempia kokemuksia tai aiheuttavan 

haastateltavissa epäuskon mainosviestiä kohtaan. Mainostajan kannalta voidaankin 

nähdä tärkeäksi, että hän on tietoinen kohdesegmentin olemassa olevista asenteista 

mainostamaansa brändiä kohtaan. Vahvaa olemassa olevaa brändiasennetta oli 

haastateltavien keskuudessa mainonnan keinoin vaikea muuttaa. Ilman selkeää ja 

vahvaa brändiasennetta word-of-mouthin sekä mainosviestinnän rooli haastateltavien 

mielikuvien ja näin myös brändiasenteen muokkaajana korostui.   

Haastateltavien vastauksista ilmeni, että haastateltavien motivaatiot niin Ifin kuin 

Finnmatkojen palveluiden hankintaan olivat heidän keskuudessaan samanlaiset. If 

vakuutuspalveluiden tarjoajana vetosi haastateltavien informationaalisiin 

motivaatioihin. Haastateltavat kertoivat pyrkivänsä vakuutusten keinoin tuomaan 

itselleen turvan tunteen ja vähentävänsä tulevaisuuteen liittyvää pelkoa siitä, että 

jotakin sattuisi. Ifin mainos perustui ja vastasi näin haastateltavien informationaalisiin 

motivaatioihin. Finnmatkojen mainos puolestaan perustui haastateltavien 

transformationaalisiin motiiveihin viestimällä heille lomamatkasta, joka toisi heille 

rentoutuneisuuden ja mielihyvän tunteen. Finnmatkojen tarjoamat lomapalvelut 

vetosivat haastateltaviin heidän transformationaalisten motiiveiden seurauksena. 

Tehokkaan mainosviestinnän voidaankin nähdä perustuvan kuluttajien 

motivaatioiden tunnistamiseen sekä niiden hyödyntämiseen mainosviestinnässä.  
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Tehdyn haastattelututkimuksen seurauksena kävi ilmi, että haastateltavat kokivat niin 

Ifin kuin Finnmatkojen tarjoamien palveluiden hankintaa kohtaan epävarmuutta. He 

siis havaitsivat kyseisiin palveluihin liittyvän hankintariskin suurena. Korkean 

sitoutumisenasteen palveluiden kontekstissa tiedon tarjonnan merkitys lisääntyy, sillä 

kuluttajat pyrkivät vähentämään kokemaansa epävarmuutta. Varsinkin 

informationaalisten palveluiden kohdalla riittävä tiedontarjonta on tärkeää, sillä 

korkean hankintariskin lisäksi kuluttajat pyrkivät ratkaisemaan motivaatioihinsa 

liittyvät ongelmat. Myös joidenkin transformationaalisten palveluiden mainonnassa 

tulee korkean hankintariskin takia tarjota riittävästi tietoa, kuten Finnmatkojen 

lomapalveluiden kohdalla kävi ilmi.  

Haastateltavilta saatujen vastausten mukaan epävarmuutta Ifin sekä Finnmatkojen 

palveluita kohtaan voitaisiin vähentää tarjoamalla riittävästi todenmukaista sekä 

selkeää tietoa. Tiedontarjonta korkean sitoutumisenasteen palveluiden kontekstissa 

onkin tärkeää. Lisäksi haastateltavat mainitsivat tuttavien positiivisten kokemusten 

sekä keskustelufoorumeilla esitettyjen positiivisten mielipiteiden vähentävän heidän 

havaitsemaansa riskiä Ifin ja Finnmatkojen palveluihin kohdistuvissa 

hankintapäätöksissä. Näin word-of-mouth voidaan nähdä yhtenä merkittävänä 

tekijänä kuluttajien kokeman hankintariskin vähentämisessä. Lisäksi Ifin tapauksessa 

kävi ilmi, että sellaisten haastateltavien kohdalla, joilla oli jo aikaisempaa 

omakohtaista kokemusta Ifin vakuutuspalveluista, koettu hankintariski oli alhaisempi 

verrattuna sellaisiin haastateltaviin, joilla kokemus Ifin vakuutuspalveluista puuttui.  

Perinteisen palveluiden mainonnan alaa hallinneita ajatuksia palveluiden 

erityispiirteistä sekä näiden erityispiirteiden seurauksena luotuja viitekehyksiä ei saa 

unohtaa. Palveluiden aineettomuuden nähtiin vaikeuttavan haastateltavia 

ymmärtämään mitä ominaisuuksia niin vakuutuspalvelut kuin lomamatkapalvelut 

kattoivat. Lisäksi haastateltavien oli vaikea verrata Ifin sekä Finnmatkojen palveluita 

kilpailijoiden vastaaviin palveluihin. Myös haastateltavien kokema epävarmuus 

palveluita kohtaan on saattanut olla seurausta palveluiden aineettomuudesta. 

Perinteisen palveluiden mainonnan alalla on keskusteltu word-of-mouthin 

merkityksestä kuluttajien kokeman epävarmuuden vähentäjänä. Tehdyn 

haastattelututkimuksen perusteella yhdeksi tärkeäksi tekijäksi haastateltavien 

epävarmuuden vähentämisessä Ifin sekä Finnmatkojen palveluihin liittyvissä 

hankintapäätöksissä osoittautuikin juuri word-of-mouth. Perinteinen palveluiden 
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mainonta on keskittynyt muun muassa edellä mainittuihin palveluiden ominaisuuksiin 

ja siksi sen tärkeyttä palveluiden mainonnassa ei saa sivuuttaa. 

Tässä tutkimuksessa rajoittavina tekijöinä voidaan nähdä haastateltavien suppea 

määrä. Kuitenkin haastateltavat oli pyritty valikoimaan niin, että otos edustaisi 

molempien palveluiden tarjoajien kohdesegmenttejä. Toisena rajoittavana tekijänä 

voidaan mainita televisiomainonta. Televisiomainonta vetoaa enemmän katsojien 

emootioihin niin visuaalisuudellaan kuin musiikillaan ja muilla sille ominaisilla 

piirteillään. Näin televisiomainonnan kautta tapahtuva tiedontarjonta voidaan nähdä 

puutteellisena korkean sitoutumisenasteen palveluiden kontekstissa.  

Tulevaisuudessa palveluiden mainonnan alalla tulisi pyrkiä selkiyttämään se, mikä 

mainonnan lähestymistavoista olisi tehokkain tapa toteuttaa palveluiden 

mainosviestintää. Tulisiko palveluita mainostaa heterogeenisenä ryhmänä tuotteista 

erillään niin, että mainonta perustuisi palveluiden erityispiirteisiin vai tulisiko 

palveluiden mainonnan perustua kuten tuotteiden mainonnan kunkin palvelun 

erilaisiin ominaisuuksiin. Tällä hetkellä palveluiden mainonnan alalta puuttuu 

sellainen liikkeenjohdollinen viitekehys, joka tarjoaisi käytännön ohjeistuksen siitä, 

kuinka erityyppisiä palveluita tulisi mainostaa (Mortimer, 2002, 466). Perinteisen 

palveluiden mainonnan alan ajatukset sekä yleisen mainonnan alan näkemykset 

tulisikin tehdyn tutkimuksen mukaan selkiyttää ja luoda näiden tieteenalojen pohjalta 

palveluiden mainonnan alalle liikkeenjohdollinen viitekehys, missä huomioitaisiin niin 

perinteisen palveluiden alalla huomioidut palveluiden erityispiirteet kuin yleisen 

mainonnan alalla käytetty kuluttajalähtöinen ajattelu.       
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Liitteet  

 

Liite 1  

Haastattelukysymykset ja -rakenne  

Finnmatkat 

Ennen videomainosten näyttämistä: 

1) Onko Finnmatkat lomapalveluiden tarjoajana sinulle tuttu? Oletko aikaisemmin 

käyttänyt Finnmatkojen palveluita? 

2) Millainen mielikuva sinulla on kyseisestä yrityksestä? 

3) Millainen mielikuva sinulla on Finnmatkojen tarjoamista lomapalveluista? 

4) Millaiset ovat tarkoitusperäsi lomamatkan hankkimiseksi? 

5) Millaiset tekijät luovat sinulle asiakkaana epävarmuutta lomamatkapalveluiden 

ostamisessa? 

6) Millä keinoin kokemaasi epävarmuutta voitaisiin vähentää? Vaikuttaako oma 

kokemuksesi kokemaasi epävarmuuteen? 

Mainoksen näyttämisen jälkeen: 

7) Millaisia tunteita ja ajatuksia mainos sinussa herättää? 

8) Pidätkö mainoksen esitystavasta? 

9)  Vahvistuivatko omat tarkoitusperäsi lomapalvelun hankintaan mainoksen 

nähtyäsi? Jos näin, miksi? 

10)  Herättikö mainos sinussa jotain uusia tarkoitusperiä lomamatkan 

hankkimiseksi? 

11)  Millainen mielikuva sinulle muodostui Finnmatkoista mainoksen nähtyäsi?  

12)  Millainen mielikuva sinulle muodostui tarjotusta palvelusta mainoksen nähtyäsi? 

If 

Ennen videomainosten näyttämistä: 

1) Onko If vakuutuspalveluiden tarjoajana sinulle tuttu? Oletko aikaisemmin 

käyttänyt Ifin palveluita? 

2) Millainen mielikuva sinulla on kyseisestä yrityksestä? 

3) Millainen mielikuva sinulla on Ifin tarjoamista vakuutuspalveluista? 

4) Millaiset ovat tarkoitusperäsi vakuutuspalveluiden hankkimiseksi? 

5) Millaiset tekijät luovat sinulle asiakkaana epävarmuutta vakuutuspalveluiden 

ostamisessa? 

6) Millä keinoin kokemaasi epävarmuutta voitaisiin vähentää? Vaikuttaako oma 

kokemuksesi kokemaasi epävarmuuteen? 

Mainoksen näyttämisen jälkeen: 
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7) Millaisia tunteita ja ajatuksia mainos sinussa herättää? 

8) Pidätkö mainoksen esitystavasta? 

9)  Vahvistuivatko omat tarkoitusperäsi vakuutuspalvelun hankintaan mainoksen 

nähtyäsi? Jos näin, miksi? 

10)  Herättikö mainos sinussa jotain uusia tarkoitusperiä vakuutuspalveluiden 

hankkimiseksi? 

11)  Millainen mielikuva sinulle muodostui Ifistä mainoksen nähtyäsi? 

12)  Millainen mielikuva sinulle muodostui tarjotusta palvelusta mainoksen nähtyäsi? 

 

 


