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”Digitaalinen 
datapohjainen 

mainonta mahdollistaa 
pk-yritysten 

liiketoiminnan kasvun 
Euroopassa. Voidaan 

sanoa, että data 
mahdollistaa koko 
avoimen internetin 

olemassaolon.”
Daniel Knapp

Chief Economist
IAB Europe



IAB Europen 06/2021 
julkaisu ”What Would
An Internet Without
Targeted Ads Look 
Like” on toiminut 

osittaisena 
tutkimuksen 
innoittajana



Internet ilman 
kohdennettua 

mainontaa
-

Taustaa

• Suomen ensimmäiset verkkopalvelut avautuivat 1980-luvun alussa mahdollistaen 
korkeakouluille ja tiedeyhteisöille sähköpostin sekä uutisryhmien käytön.

• Mainosrahoitteisten internetpalveluiden historia ulottuu 1990-luvun puoleen väliin, eli 
mediaryhmänä digitaalinen mainonta on lähes kolmekymmentä vuotta vanha.

• Kuten tiedämme, digitalisoitumisen vauhti on jatkuvasti kiihtyvä ja tällä hetkellä suuri osa 
kuluttajien välisestä yhteydenpidosta ja medioiden käytöstä on siirtynyt digitaalisille 
alustoille. Myös markkinointi painottuu digitaalisille pinnoille ja pandemian kiihdyttämänä 
yritysten liiketoiminta digitalisoituu ennakoitua nopeammin verkkokaupan muodossa.

• Kautta digitaalisten palveluiden kolmekymmenvuotisen historian pääsääntöisesti 
mainonta on mahdollistanut rikkaiden digitaalisten palveluiden tarjoamisen kuluttajille. 
Mainosrahoitteisen internetin rinnalle on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 
elinvoimainen kuluttajamaksullinen liiketoiminta, mutta yhä tällä hetkellä mainonta on 
ylivoimaisesti tärkein tapa mahdollistaa digipalveluiden kuluttaminen.

• Markkinointi on mullistunut digitalisoitumisen myötä reaaliaikaiseksi sekä 
kohderyhmäfokusoiduksi. Kuluttajan digitaalisesta jalanjäljestä, datasta, on tullut 
markkinoinnin kivijalka ja perustellusti voidaan sanoa datan mahdollistavan 
digipalveluiden käyttämisen ilman kuluttajamaksua. Etenkin pk-sektorin yrityksille 
datapohjainen digitaalinen mainonta tarjoaa ylivoimaisia markkinointiratkaisuja 
mahdollistaen yritysten liiketoiminnan kehityksen ja kasvun.



Internet ilman 
kohdennettua 

mainontaa
-

Taustaa

• Mainosrahoitteinen internet on jälleen kerran keskellä murrosta. Markkinoijien kiinnostus 
digitaalisia mainospintoja on suurempaa kuin koskaan yritysten liiketoiminnan 
digitalisoituessa, mutta samalla kuluttajat ovat entistä valveutuneempia sekä osin myös 
huolestuneempia oman datansa käyttämisestä. EU-tasolla valmistellaan uusia 
lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kuluttajien turvallisuutta digitaalisissa 
palveluissa (Digipalvelusäädös DSA - Digital Service Act) sekä tasapuolistaa yritysten 
toimintaedellytyksiä (Digimarkkinasäädös DMA - Digital Markets Act) EU:n 
sisämarkkinoilla sekä maailmanlaajuisesti. Lisäksi Komission asialistalla on ePrivacy-
asetus, joka päivittää valmistuessaan vuonna 2002 annetun ePrivacy-direktiivin. Etenkin 
DSA-lainsääsäädäntöhanke on kirvoittanut kärkästä keskustelua jopa kaiken digitaalisen 
kohdennetun mainonnan kieltämiseksi.

• Isojen muutosten keskellä on tärkeää kuunnella kuluttajia ja löytää ratkaisuja, jotka 
poistavat kuluttajien tietosuojaan kohdistuvia huolia, mutta mahdollistavat myös rikkaan 
ja elinvoimaisen datapohjaisen digimarkkinan, josta hyötyvät markkinoijat ja sitä kautta 
koko kansantalous.

• Tämän Media-alan tutkimussäätiön ja IAB Finlandin tutkimuksen tavoitteena on tuoda 
kuluttajan ääni esille – miten tyytyväisä kuluttajat ovat nykyiseen mainosrahoitteiseen 
internetiin, millä ehdoilla kuluttajat haluavat käyttää verkkopalveluita ja mitkä mahdolliset 
kipupisteet ovat. Tervetuloa mukaan!

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_fi
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• Tutkimus toteutettiin Kantarin
online-paneelissa marras-
joulukuun vaihteessa 2021.

• Tutkimuksen otos painotettiin 
edustamaan suomalaisten 
väestörakennetta ja siihen vastasi 
kaiken kaikkiaan 1006 15-79 -
vuotiaista suomalaista.

Tutkimuksen 
toteuttaminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Muu

Olen yksinhuoltaja

Asun puolison ja lasten kanssa

Asun kaksin puolison kanssa

Asun yksin

Asun kotona vanhempien luona

ELÄMÄNVAIHE

Muu

Eläkeläinen

Koululainen/ opiskelija

Yrittäjä

Työntekijä

Alempi toimihenkilö

Johtavassa asema/Ylempi toimi henkilö

AMMATTI

Yli 85000 €

50 - 85000 €

35 - 50000 €

20 - 35000 €

Alle 20000 €

TALOUDEN TULOTASO

Pohjois- ja Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Etelä-Suomi

Helsinki-Uusimaa

ASUINPAIKKA

70+

60-69

50-59

40-49

31-39

30 tai alle

IKÄRYHMÄ

Mies

Nainen

SUKUPUOLI



Internet ilman 
kohdennettua 

mainontaa
-

Yhteenveto

• Suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen verkkopalveluiden liiketoimintamalliin, jossa 
sisältöjen käyttö rahoitetaan pääsääntöisesti mainonnalla. Valintatilanteessa lähes puolet 
valitsisi datalla maksamisen ja 28 % vastaajista rahalla maksamisen. 

• Kuluttajarahoitteisten digipalveluiden markkina on kasvanut viimeisten vuosien aikana 
mm. video-, musiikki- sekä audiosisällöissä ja tämä trendi näkyy tutkimuksessa siten, 
että lähes neljännes vastajaajista ei osannut sanoa kumman maksumallin valitsisi –
datalla maksamisen vai rahalla maksamisen. Käytännössä valinta riippuu siitä, mitä 
palvelua on käyttämässä. 

• Eri kohderyhmistä ainoastaan johtavassa asemassa olevat preferoivat digitaalisten 
sisältöjen käyttöä kuluttajamaksua vastaan. Eurooppalaiseen tasoon (IAB Europe: What
Would An Internet Without Targeted Ads Look Like, 2021) verrattuna suomalaiset 
preferoivat datalla maksamista jonkin verran harvemmin.

• Mikäli mainosrahoitteisia palveluja ei olisi lainkaan tarjolla, suurin kiinnostus rahalla 
maksamiseen kohdistuu välttämättömyyssisältöihin (sähköposti, uutiset) sekä sisältöihin, 
joista on jo totuttu maksamaan (nettitv, musiikki). Tutuimpien ja käytetyimpien sisältöjen 
joukosta erottuu äänikirjat ja podcastit, jossa rahalla maksaminen korostuu 
huomattavasti käyttöön suhteutettuna. 

• Kaiken kaikkiaan digitaalisilla palveluilla on elintärkeä suomalaisten arjessa. Esimerkiksi 
uutisten seuraaminen on yli kolmannekselle vastaajista erittäin tärkeää (”ei voisi elää 
ilman”) ja yli puolelle tärkeää. Mainosrahoitteisen internetin voidaan sanoa antavan 
kuluttajille erinomaisen väylän tärkeäksi koetun uutissisällön käyttämiseen ja sitä kautta 
oikeellisen maailmankuvan luomiseen.



Internet ilman 
kohdennettua 

mainontaa
-

Yhteenveto

• Vallalla olevan tyytyväisyyden lisäksi suomalaiset kuluttajat ovat myös huolissaan 
tietosuojasta (42 % vastaajista) käyttäessään internetpalveluita. Myös ymmärrys 
esimerkiksi evästeiden tuomista hyödyistä on vaillinainen.

• Evästeet ja evästehyväksyntä ovat puhuttaneet yrityksiä viimeisten vuosien aikana. 
Eurooppalaisen linjan mukaisesti evästehyväksynnän ohjeistus on tiukentunut myös 
Suomessa ja ei ole yllätys, että tutkimustulokset kertovat uudella ohjeistuksella olevan 
vaikutuksia suomalaisten yritysten käytössä olevan datan määrään. 

• Mielenkiintoisin löytö evästehyväksyntää liittyen on, että lähes kolmannes tutkimuksen 
vastaajista kertoi evästebannereihin liittyvän käyttäytymisen vaihtelevan sivustoittain. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että luotettaville ja itselle tärkeiksi koetuille verkkopalveluille 
annetaan todennäköisemmin myös lupa datan hyödyntämiseen.

• Tarkentuvan lainsäädännön tueksi digimarkkina tarvitsee myös kuluttajaymmärryksen 
kasvattamista. Mitä heikompi kokonaisymmärrys on, sen suurempi riski lainsäädännöllä on 
ylisuojella kuluttajia. Datapohjaisen liiketoiminnan liiallinen rajoittaminen pakottaisi 
palveluntarjoajat rahoittamaan sisällöt nykyistä useammin kuluttajamaksulla. Loogisesti 
tämä puolestaan vähentäisi kuluttajien käytössä olevien sisältöjen määrää, hankaloittaisi 
etenkin pk-sektorin yritysten kohderyhmävetoisen mainonnan mahdollisuuksia sekä 
liiketoiminnan kehitystä ja loppujen lopuksi hidastaisi myös Suomen sekä EU-alueen 
kansatalouden kasvua.

• Tutkimus mahdollisti käyttäjäprofiilien rakentamisen kuvaamaan mm. datalla/rahalla 
maksamisen preferenssiä, adblockereiden käyttöä sekä sitä, miten luottavainen kuluttaja 
on lainsäädännön suojaavaan rooliin internetissä.  Adblocker-käyttäjien profiilissa 
korostuvat vahvasti nuoret miehet ja rahalla maksajien profiilissa jonkin verran +60 v 
miehet. Toisaalta perusdemografiat eivät juurikaan selitä esimerkiksi huolta tietosuojaan 
liittyen.



Tutkimus antaa  
mahdollisuuden luoda 

arkkityyppiprofiileja
kuvaamaan suomalaisten 

suhtautumista niin 
sisällöstä maksamista 
kuin yleistä tietoturvaa 

kohtaan.

Datalla maksajien* 
profiili

11%

17%

16%

19%

17%

20%

49%

51%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Datalla maksajat

Rahalla maksajien* 
profiili

19%

21%

9%

14%

16%

21%

59%

41%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Rahalla maksajat

Adblocker-käyttäjien* 
profiili

5%

8%

12%

18%

19%

38%

69%

31%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60% 80%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Adblocker-käyttäjät

*Kertoo käyttävänsä adblockeria*Preferoi digitalisen sisällön kuluttamista 
maksamalla rahaa palveluiden käytöstä 

*Preferoi digitalisen sisällön kuluttamista 
vastaanottamalla mainontaa sekä 
luovuttamalla evästetietoja
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Luottavaisten* 
profiili

14%

22%

11%

19%

15%

21%

56%

44%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Luottavaiset

Varovaisten* 
profiili

12%

20%

15%

17%

16%

18%

50%

50%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Varovaiset

Brändivalveutuneiden* 
profiili

20%

26%

17%

15%

10%

12%

47%

53%

14%

17%

17%

16%

15%

20%

50%

50%

0% 20% 40% 60%

70+

60-69 v

50-59 v

40-49 v

31-39 v

Alle 30 v

Mies

Nainen

15-79 v väestö

Valveutuneet

*Kertoo tekevänsä sivustokohtaisesti 
valinnat evästebannereissa

*On huolestunut omasta tietosuojasta 
internetiä käyttäessä

*Kokee lainsäädännön suojaavan 
riittävästi yksityisyyttä digitaalisissa 

palveluissa

Tutkimus antaa  
mahdollisuuden luoda 

arkkityyppiprofiileja
kuvaamaan suomalaisten 

suhtautumista niin 
sisällöstä maksamista 
kuin yleistä tietoturvaa 

kohtaan.
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INTERNET ILMAN KOHDENNETTUA MAINONTAA
2. Sisällöstä maksaminen – datalla vai rahalla?



Datalla vai 
rahalla?*

42 %

31 %

28 %

24 %

24 %

17 %

18 %

18 %

17 %

14 %

9 %

63 %

37 %

48 %

24 %
28 %

*Kysymys: Jos sinun pitäisi valita tapa, jolla haluamasi digitaalinen sisältö 
rahoitetaan niin kumman valitsisit? 

A) Vastaanottamalla mainontaa ja luovuttamalla evästetietojani (datalla maksaminen) 
B) Maksamalla rahaa palvelun käytöstä 
C) En osaa sanoa 

DATALLA MAKSAMINEN

RAHALLA MAKSAMINEN

EN OSAA SANOA DATALLA MAKSAMINEN

RAHALLA MAKSAMINEN

En osaa sanoa -vastaukset 
suodatettuna pois

IAB Finland ja Media-alan tutkimussäätiö: Internet ilman kohdennettua mainontaa, 02/2022



Datalla vai 
rahalla?*
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33
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23
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27

18
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31

22

28

22

17
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27

24

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Eläkeläinen

Opiskelija

Yrittäjä

Työntekijä

Alempi toimihlö

Johtavassa asema/Ylempi
toimihlö

65+

55-64 v

45-54 v

35-44 v

18-34 v

Mies

Nainen

Kaikki vastaajat

Datalla maksaminen Rahalla maksaminen Eos

• Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen verkkopalveluiden 
liiketoimintamalliin, jossa sisältöjen käyttö rahoitetaan 
pääsääntöisesti mainonnalla.

• Peräti 48 % vastaajista valitsi datalla maksamisen, kun heille 
esitettiin kysymys valintatilanteesta, jossa verkkopalvelun käytöstä 
pitää maksaa joko omalla evästedatalla tai rahalla. Rahalla 
maksamisen valitsi 28 % vastaajista. Lisäksi suhteellisen suuri osuus 
suomalaista (24 %) ei osannut päättää kumman tavan valitsisi. 
Epävarmojen suuri osuus viitannee osin siihen, että maksutavan 
valitseminen on osalle suomalaisista hyvin sisältökohtainen valinta
– tietyistä sisällöistä on jo totuttu maksamaan ja tiettyjä käytetty 
mainontaa vastaan jo vuosikausia. 

• Kohderyhmistä datalla maksaminen oli rahalla maksamista 
suositumpaa kaikissa kohderyhmissä, lukuun ottamatta johtavassa 
asemassa olevia. Epävarmuus maksutapoja kohtaan konkretisoitui 
myös en osaa sanoa -vastauksina 65+ ikäryhmässä sekä 
eläkeläisissä.

• Sama kysymys sisällöstä maksamisesta esitettiin IAB Europen 
”What Would An Internet Without Targeted Ads Look Like”-
tutkimuksessa kesäkuussa 2021 (vastaajat Englannista, Saksasta, 
Ranskasta, Espanjasta, Ruotsista ja Puolasta) ja myös tällöin datalla 
maksamista (75 %) preferoitiin selvästi rahalla (25 %) maksamista 
enemmän. IAB Europen tutkimuksessa en osaa sanoa -vastauksia ei 
voinut antaa.

* Jos sinun pitäisi valita tapa, jolla haluamasi digitaalinen sisältö rahoitetaan niin kumman 
valitsisit? A) Vastaanottamalla mainontaa ja luovuttamalla evästetietojani B) Maksamalla 

rahaa palvelun käytöstä C) En osaa sanoa 



Sähköposti

Uutiset 

Sää

Some

Musiikki

Internetin
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MISTÄ MAKSAA ITSE TÄLLÄ HETKELLÄ VOISI MAKSAA, MIKÄLI KAIKKI SISÄLLÖT OLISIVAT 
MAKSUMUURIN TAKANA

Nettitv ja videot 20 % Sähköposti 34 %

Musiikki 13 % Nettitv ja videot 26 %

Sähköposti 10 % Uutiset 21 %

Podcast ja äänikirjat 10 % Musiikki 15 %

Uutiset 8 % Podcast ja äänikirjat 13 %

Pelaaminen 8 % Sää 11 %

Aikakaus- ja lifestylesisällöt 5 % Sosiaalinen media 8 %

Talous ja sijoittaminen 4 % Talous ja sijoittaminen 8 %

Sää 1 % Pelaaminen 8 %

Sosiaalinen media 1 % Aikakaus- ja lifestylesisällöt 6 %

Keskustelupalstat 1 % Keskustelupalstat 2 %

Blogit/vlogit 0 % Blogit/vlogit 1 %

Mistä digitaalisesta 
sisällöstä maksaa 

itse tällä hetkellä ja 
mistä voisi maksaa, 

mikäli 
mainosrahoitteisia 
vaihtoehtoja ei olisi 

tarjolla?
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sää

Sähköposti

Sosiaalinen media

Aikakaus- ja lifestylesisällöt

Uutiset

Musiikki

Talous ja sijoittaminen

Keskustelupalstat

Nettitv ja videot

Pelaaminen

Blogit/vlogit

Podcast ja äänikirjat

Ei osaa sanoa 1-3 € 4-7 € 8-11 € 11+ €

• Tulokset maksuhalukkuudesta eri digisisältöihin liittyen eivät tuo 
suuria yllätyksiä. Suurin kiinnostus on joko ns. 
välttämättömyyssisältöihin (sähköposti, uutiset) sekä sisältöihin, 
joista on jo totuttu maksamaan (nettitv, musiikki).

• Huomioitavaa on myös käyttöluvuilla nopeasti kasvavan digitaalisen 
audion (podcastit, äänikirjat, musiikki) maksuhalukkuus, joka 
selittynee sillä, että palveluntarjoajat voivat tätä kautta tarjota täysin 
uudenlaista ja uniikkia sisältöä kuluttajille. Podcastien ja äänikirjojen 
osalta on havaittava, että sisällön hintapiste on kaikkein korkein 
tutkittujen sisältöryhmien keskuudessa.

• Kohderyhmäsisältöjen, kuten pelaaminen ja blogisisällöt, osalta 
kiinnostus kuluttajamaksullisen sisällön käyttämiseen ei 
luonnollisesti ole kaiken kaikkiaan yhtä korkea kuin valtavirran 
sisällöissä, mutta sisällöstä kiinnostuneiden joukossa hyväksyttävä 
hintapiste voi olla keskimääräistä korkeampi.

• Eri sisällöt herättävät eri kohderyhmien maksukiinnostuksen. 
Nuorimmat kohderyhmät ovat valmiita maksamaan musiikista, 
sosiaalisen median sisällöistä ja digitaalisesta audiosta muita 
ikäryhmiä useimmin. Vastaavasti säätiedot sekä sähköposti 
korostuvat 50+ kohderyhmässä sisältöinä, joista voidaan maksaa 
mikäli mainosrahoitteista vaihtoehtoa ei ole tarjolla.

*Kuinka paljon olisi valmis maksamaan kuukaudessa palvelun rajattomasta 
käytöstä? (Kysytty mikäli vastaaja kertonut olevansa valmis maksamaan)

13 %

Maksuhalukkaiden osuus kaikista vastaajista, 

mikäli kaikki sisältö olisi maksumuurin takana

2 %

8 %

26 %

1 %

8 %

15 %

21 %

6 %

8 %

34 %

11 %

Kuinka paljon maksaisi 
kuukaudessa?*



INTERNET ILMAN KOHDENNETTUA MAINONTAA
3. Sisältöjen tärkeys kuluttajille
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Internetin eri 
sisältöjen tärkeys

(n=käyttää vähintään 
viikoittain sisältöä)

9

9

10

12

17

18

19

25

26

27

36

47

53

53

46

47

63

52

55

57

66

51

57

49

34

34

39

33

14

27

24

17

8

19

6

3

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Aikakaus- ja lifestylesisällöt

Keskustelupalstat

Blogit/vlogit

Pelaaminen

Podcast ja äänikirjat

Sosiaalinen media

Nettitv ja videot

Talous ja sijoittaminen

Sää

Musiikki

Uutiset

Sähköposti

Ei voisi elää ilman Tärkeä muttei välttämätön Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä /eos

98 %

91 %

32 %

58 %

50 %

88 %

28 %

74 %

40 %

25 %

18 %

35 %

Käyttää 
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Sisältöjen 
käyttöuseus
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• Digitaalisilla palveluilla on tärkeä osa suomalaisten arjessa. 
Hyötypalveluihin lukeutuva sähköposti koetaan kaikkein 
tärkeimmäksi digitaaliseksi sisällöksi, mutta myös uutisten 
seuraaminen on 36 prosentille vastaajista erittäin tärkeää (”ei voisi 
elää ilman”) ja 57 prosentille tärkeää (yhteensä 93 %). 
Mainosrahoitteinen internet antaa kuluttajalle hyvän 
mahdollisuuden tärkeäksi koetun uutissisällön käyttämiseen ja sitä 
kautta oikeellisen maailmankuvan luomiseen käyttämällä useaa 
sivustoa samanaikaisesti.

• Tärkeimmiksi koetut palvelut – sähköposti, uutiset, säätiedot –
koetaan tasaisen tärkeiksi kaikissa ikäryhmissä.  Musiikki-, podcast-
, pelaamisen ja sosiaalisen median sisältöjen tärkeys korostuu 
nuoremmissa kohderyhmissä. Muista sisällöistä nettitv koetaan 
käytännössä yhtä tärkeäksi kaikissa taustaryhmissä.

• Selvästi käytetyimpiä digitaalisia sisältöjä tutkimuksen mukaan ovat 
sähköposti, uutiset, sää sekä sosiaalinen media. Vähintään puolet 
vastaajista kertoo käyttävänsä ainakin viikoittain myös nettitv- ja 
musiikkipalveluita. Sisältöjen tärkeys ja käyttöuseus korreloivat 
kaikissa tutkituissa taustaryhmissä - tärkeäksi koettuja sisältöjä 
käytetään luonnollisesti keskimääräistä useammin.



Sähköposti

Uutiset 

Sää

Some

Musiikki

Internetin
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KÄYTTÄÄ PÄIVITTÄIN
KOKEE ERITTÄIN TÄRKEÄKSI –
”EI VOI ELÄÄ ILMAN PALVELUA”

(n= käyttää viikoittain)

VALMIS MAKSAMAAN MIKÄLI 
MAINOSRAHOITTEISIA 
VAIHTOEHTOJA EI OLISI 
(n=käyttää viikoittain)

Sähköposti 87 % Sähköposti 47 % Sähköposti 34 %

Uutiset 73 % Uutiset 36 % Uutiset 22 %

Sää 63 % Musiikki 27 % Nettitv ja videot 18 %

Sosiaalinen media 56 % Sää 26 % Musiikki 15 %

Nettitv ja videot 29 % Talous ja sijoittaminen 25 % Podcast ja äänikirjat 13 %

Musiikki 21 % Nettitv ja videot 19 % Sää 11 %

Pelaaminen 17 % Sosiaalinen media 18 % Sosiaalinen media 8 %

Keskustelupalstat 13 % Podcast ja äänikirjat 17 % Talous ja sijoittaminen 8 %

Aikakaus- ja lifestylesisällöt 12 % Pelaaminen 12 % Pelaaminen 8 %

Talous ja sijoittaminen 11 % Blogit/vlogit 10 % Aikakaus- ja lifestylesisällöt 6 %

Podcast ja äänikirjat 10 % Aikakaus- ja lifestylesisällöt 9 % Keskustelupalstat 2 %

Blogit/vlogit 5 % Keskustelupalstat 9 % Blogit/vlogit 1 %

Internetin eri 
sisältöjen 

käyttöuseus, 
tärkeys sekä 

maksuhalukkuus



Tärkeimmiksi koetut ”koko kansan 
sisällöt”, jotka ovat oleellinen osa 

päivittäisiä rutiineja
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• Käyttöuseuden, koetun tärkeyden sekä maksuhalukkuuden 
selvittäminen antaa mahdollisuuden digitaalisten sisältöjen 
ryhmittelyyn.

• Kuten aikaisemmin todettiin, koettu tärkeys korreloi 
käyttöaktiivisuuden kanssa, mutta myös suurelta osin 
maksuhalukkuuteen. 

• Poikkeuksen malliin tekevät mm. podcastit ja äänikirjat sekä 
sosiaalinen media. Digitaalisen audion markkinan kehittyessä  
vauhdilla, antaa tämä julkaisijoille hyvän mahdollisuuden kasvattaa 
myös kuluttajamaksullista liiketoimintaa. Sosiaalisen median 
palveluiden käyttöaktiivisuus ei puolestaan korreloi 
maksuhalukkuuteen,  mutta toisaalta palveluiden käyttöaktiivisuus 
antaa erinomaisen mahdollisuuden datapohjaiseen 
mainosrahoitteiseen liiketoimintaan.

• Tutkimustuloksista erottuvat myös musiikin ja nettitv:n kaltaiset 
palvelut, joissa kuluttajamaksullisuudesta on tullut viimeisten vuosien 
aikana käytetty ja ”hyväksytty” palveluiden käyttötapa. 

• Pelaamisen, taloussisällön ja lifestyle-sisällön kaltaiset 
kohderyhmäsisällöt eivät luonnollisesti ole niitä kaikkein käytetyimpiä, 
mutta myös näiden palveluiden yhteyteen on mahdollista rakentaa 
joko puhtaasti kuluttajarahoitteisia tai mainontaa sekä 
kuluttajamaksua yhdisteleviä kaupallisia malleja, mikäli palvelut 
pystyvät tarjoamaan uniikiksi koettua sisältöä.

Kohderyhmäsisällöt

Sisällöt, joista on totuttu 
maksamaan

Nopeasti kasvavat, uudet 
sisällöt

Musiikki

Nettitv ja videot

Podcast ja äänikirjat

Pelaaminen

Sähköposti

Talous ja sijoittaminen

Aikakaus- ja lifestylesisällöt

Uutiset



INTERNET ILMAN KOHDENNETTUA MAINONTAA
4. Luottamus, läpinäkyvyys ja ymmärrys



142 % 18 % 24 %
Uskoo evästeiden parantavan 

käyttökokemusta 
verkkosivustolla 

On huolissaan tietosuojasta 
internetiä käyttäessä Käyttää adblocker-sovellusta 

• Suomalaiset ovat tyytyväisiä vallalla olevaan verkkopalveluiden liiketoimintamalliin, jossa sisältöjen käyttö mahdollistetaan
mainonnalla. Mainonnan lisäksi esimerkiksi nettitv, musiikki ja podcast -sisältöjä käytetään usein myös kuluttajamaksullisina.

• Tyytyväisyyden ohella suomalaiset ovat internetiä käyttäessään myös huolissaan tietosuojasta, eivätkä ymmärrä täydellisesti 
internetliiketoiminnan kaupallisia lainalaisuuksia. 

• Digimarkkinan elinvoimaisuutta tukisi kuluttajien oman ymmärryksen kasvattaminen – mitä evästeet ovat , mitä evästeet 
mahdollistavat sekä miten esimerkiksi adblockereiden käyttö vaikuttaa mahdollisuuteen kuluttaa uutispalveluita ilman 
kuluttajamaksua. 

• Paketoidaan tutkimuksen viimeinen kokonaisuus teemojen luottamus, läpinäkyvyys ja ymmärrys alle. Lainsäädäntö ei voi suojella 
kuluttajaa internetissä täydellisesti, vaan kuluttajien oman ymmärryksen lisääminen on kestävä väylä rikkaan digitaalisen sisällön 
takaamiseksi tulevaisuudessa.



Verkko-
yksityisyyteen 

liittyvät huolet*

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ei mikään näistä

Olen lopettanut verkkopalvelun/sivun käytön vaillinaisen
tietosuojan vuoksi

Koen, että lainsäädäntö suojaa riittävästi yksityisyyttäni
digitaalisissa palveluissa

Olen muuttanut mobiiliapplikaatioiden
yksityisyysasetuksia matkapuhelimeni asetuksista

Käytän säännöllisesti selaimeni yksityistä selaustilaa
estääkseni selaustietojen keräämisen

Käytössäni on AdBlocker, Adblock Plus tai vastaava
sovellus, joka estää mainoksia näkymästä

Muutan evästeiden toimivuutta verkkoselaimessani kun
koen siihen olevan tarvetta

Kiinnitän huomiota vierailevani verkkosivuston
tietoturvaan (esim. HTTPS-suojaukseen)

Pelkään, että minulta kerättävää dataa voidaan käyttää
vahingollisesti minua vastaan

Olen huolissani omasta tietosuojastani Internetiä
käyttäessäni 42 %

31 %

28 %

24 %

24 %

18 %

18 %

17 %

14 %

9 %
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*Kysymys: Väittämiä verkkoyksityisyydestä, valitse kaikki sinuun 
sopivat.



Verkkoyksityisyyteen 
liittyvät huolet

IAB Finland ja Media-alan tutkimussäätiö: Internet ilman kohdennettua mainontaa, 02/2022

• Peräti 42 % vastaajista kertoo olevansa huolestunut omasta 
tietosuojasta internetiä käyttäessä. Huoli korostuu hieman 
nuoremmissa kohderyhmissä.  Todettakoon myös, että kysymyksen 
asettelun kautta vastauksista ei pysty erottamaan koskeeko huoli 
esimerkiksi palveluihin rekisteröitymistä, palveluiden käyttöehtoja 
verkko-ostamista tai verkkopalveluiden käyttämisestä syntyvää 
digitaalista jalanjälkeä.

• Yksityisyyteen liittyvät huolet näyttäytyvät myös siten, että vain 
17 % vastaamista on sitä mieltä, että lainsäädäntö suojaa riittävästi 
heidän yksityisyyttä.

• Kaiken kaikkiaan verkkoyksityisyyteen liittävät huolet jakautuvat 
yllättävän tasaisesti miehissä, naisissa ja kaikissa ikäryhmissä. 
Kuitenkin voi todeta, että yleinen huolestuneisuus 
verkkoyksityisyyteen liittyen on jonkin verran suurempi nuorissa 
kohderyhmissä. Adblocker-käyttö, verkkoselainten yksityinen 
selaustila ja mobiiliapplikaatioiden yksityisasetusten muuttaminen 
ovat konkreettisia esimerkkejä huolista, jotka profiloituvat selvästi 
nuoriin. 
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8%
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Kokee lainsäädännön 
suojaavan riittävästi 

yksityisyyttä
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On huolissaan omasta 
tietosuojasta internetissä
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• Tietosuojaan liittyvät huolet näyttävät 

korostuvan muita kohderyhmiä 
voimakkaammin 50-59 –vuotiaissa, mutta 
jakautuvat jopa yllättävän tasaisesti eri 
perusdemografioiden kesken.

• Myös tunne siitä, että lainsäädäntö suojaa 
riittävästi yksityisyyttä jakautuu tasaisesti 
eri kohderyhmissä, mutta korostuu hieman 
enemmän esimerkiksi miehissä kuin 
naisissa. 

• Sisältöjen käytöstä datalla maksamista 
preferoivat kuluttajat ovat keskimääräistä 
harvemmin huolissaan tietosuojasta sekä 
kokevat keskimääräistä useammin 
lainsäädännön suojaavan heitä riittävästi.



Käyttää selaimen 
yksityisyystilaa
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Käyttää adblockeria
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• Adblockerin ja selaimen yksityistilan 
käyttäminen painottuu nuoriin 
kohderyhmiin. 

• Peräti 49 % alle 30-vuotiaista kertoi 
käyttävänsä adblockeria. Myös 
sukupuolella on merkitystä; miesten 
(33 %) keskuudessa adblockereiden
käyttäminen on selvästi yleisempää kuin 
naisten (15 %).

• Selaimen yksityisyystilaa (ns. incognito-
tila) käyttävät kaikkein yleisimmin alle 40-
vuotiaat.

• Yksityisyystilan ja adblockereiden
painottuminen nuoriin ei yllätä, mutta 
yllättääkö se, että yli 70-vuotiaista 8 % 
kertoo käyttävänsä adblockeria ja 11 % 
selaimen yksityisyystilaa? Molemmat 
termeistä voivat tuntua osalle 
vanhemmista kohderyhmistä vaikeille ja 
näihin tutkimustuloksin on syytä suhtautua 
osin varauksella.
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Evästeet osana 
verkkopalveluita*
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En ole samaa mieltä mistään

Verkkosivuilla evästebannerit ovat helppokäyttöisiä ja
saan helposti valittua sopivat evästevalinnat

Evästebannereissa oleva tekstisisältö on mielestäni
helposti ymmärrettävää

Uskon, evästeiden käytön parantavan
käyttökokemustani verkkosivuilla

Hyväksyn evästeiden käyttämisen kohdennettuun
mainontaan vain mikäli saan siitä etuja, kuten ilmaisen

pääsyn palveluun

Evästeisiin perustuva kohdennettu mainonta
mahdollistaa verkko- ja uutispalveluiden

maksuttomuuden

Olen kiinnostunut hallitsemaan evästeasetuksia
verkkosivuilla vieraillessani

Ymmärrän vieraillessani verkkosivustolla miksi sivuston
ylläpitäjä pyytää hyväksymään evästeiden käytön

30 %
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*Kysymys: Väittämiä verkkoevästeistä. Valitse kaikki 
väittämät, joiden kanssa olet samaa mieltä.



Evästeet osana 
verkkopalvelua
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• Suomalaisten ymmärrys evästeisiin liittyen on tutkimustulosten 
perusteella kauttaaltaan heikkoa. Vain 30 % vastaajista kertoo 
ymmärtävänsä miksi sivuston ylläpitäjä pyytää lupaa evästeiden 
käyttöön ja jopa hämmentävästi ainoastaan 18 % kertoo uskovansa 
siihen, että evästeet parantavat verkkopalvelun käyttökokemusta.

• Mainosrahoitteisen internetin kaupallinen malli ei myöskään ole 
selvä; vain noin viidennes vastaajista  on sitä mieltä, että evästeisiin 
perustuva kohdennettu mainonta mahdollistaa verkko- ja 
uutispalveluiden käytön ilman kuluttajamaksua.

• Myöskään ymmärrys evästebannereiden sisältöä kohtaan (7 %) tai 
kiinnostus evästeasetusten hallintaan (27 %) ei ole korkealla. 

• Vastaajan ikä vaikuttaa jonkin verran suhtautumiseen evästeitä 
kohtaan.  Alle 35+ vuotiaat kertovat ymmärtävänsä 
evästebannereissa olevan tekstin keskimääräistä useammin ja 
pitävän niitä muita useammin myös helppokäyttöisinä. Vastaavasti 
ymmärrys siitä, miksi evästehyväksyntää kysytään näyttää 
korostuvan yli 65-vuotiaiden keskuudessa. 
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• Internet ei toimi ilman evästeitä ja evästeet 
tuovat kuluttajille mm. seuraavia hyötyjä:
• Palveluiden perustoiminnallisuudet, kuten 

kirjautuminen, chatit, ostoskorit, 
sisältösuositukset ja sisällön personointi.

• Yleisömittaus ja analytiikka, jota käytetään 
palveluiden kehittämisen.

• Asiakaskokemuksen parantaminen.
• Personoitu mainoskokemus. 

• Kuitenkin suomalaisten kokonaisymmärrys 
evästeisiin liittyen on heikkoa. Vain 21 % 
vastaajista on sitä mieltä, että evästeisiin 
perustuva kohdennettu mainonta 
mahdollistaa palveluiden käytön ilman 
kuluttajamaksua ja 18 % uskoo evästeiden 
parantavan verkkosivuston käyttökokemusta. 
Eri ikä- ym. taustaryhmien tulokset ovat 
näiden kysymysten osalta melko yhtenevät. 
Vain vanhin 70+ vuotiaiden kohderyhmä 
erottuu siten, että kokonaisymmärrys on 
muita alhaisempaa.
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Evästebannerit ovat 
helppokäyttöisiä 

Ymmärrän miksi sivuston 
ylläpitäjä pyytää 

hyväksymään evästeet
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• Vajaa kolmannes vastaajista kertoo 
ymmärtävänsä miksi sivuston ylläpitäjä 
pyytää hyväksynnän evästeisiin. Alhaisinta 
evästehyväksyntään liittyvä ymmärrys on 
alle 40-vuotiaiden keskuudessa.

• Evästebannerit koetaan kaiken kaikkiaan 
hankaliksi käyttää, mutta niiden helppous 
korostuu hieman alle 30-vuotiaissa.



Evästebannerit
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VANHAN OHJEISTUKSEN 
EVÄSTEBANNERI

UUDEN OHJEISTUKSEN 
EVÄSTEBANNERI

Hyväksyn aina kaikki evästeet 52 % 22 %
Jatkaa vain pakollisilla evästeillä / tekee 

useimmiten omat valinnat asetusten kautta 19 % 43 %

Valinta riippuu sivustosta 27 % 29 %

En osaa sanoa 2 % 6 %



Evästebannerin valinnat 
riippuvat sivustosta 

(uuden ohjeistuksen evästebanneri)
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• Traficom julkaisi syyskuussa 2021 uuden ja entistä tiukemman ohjeistuksen 
evästehyväksynnän kysymiseen. Merkittävin muutos aiempaan on, että 
kuluttajille tulee antaa mahdollisuus jatkaa vain pakollisilla evästeillä heti 
ensimmäisessä evästebannerin ikkunassa

• Uudella ohjeistuksella on suora vaikutus kotimaisten verkkokauppojen sekä 
julkaisijoiden datan määrään.  Verkkokaupoille datan vähentyminen tarkoittaa 
mm. heikompaa asiakaspalvelua, joka voi johtaa yhä enenevässä määrin 
verkko-ostosten painottumiseen ulkomaisiin verkkokauppoihin. Jo tällä 
hetkellä suomalaiset ostavat muita pohjoismaita useammin ulkomaisista 
verkkokaupoista – noin 30 % suomalaisten verkko-ostoksista tehdään 
ulkomaisista verkkokaupoissa. 

• IAB:n epävirallisen arvion mukaan noin 40 % Suomen display-markkinassa 
myydyistä mainosnäytöistä on jalostettu median omalla datalla – euroiksi 
käännettynä tämä tarkoittaa noin 60 miljoonan banneripottia, jonka 
kerääminen kasaan on entistä haastavampaa datan määrän vähentyessä. 

• Ei ole suuri tutkimuslöydös, että uusi ohjeistus vähentää paikallisten 
toimijoiden datan määrää,. Oikeastaan mielenkiintoisin löytö on se, että lähes 
kolmannes tutkimuksen vastaajista kertoi evästebannereihin liittyvän 
käyttäytymisen vaihtelevan sivustoittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
luotettaville ja itselle tärkeiksi koetuille verkkopalveluille annetaan 
huomattavasti todennäköisemmin myös lupa datan käyttämiseen. 37%
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Kiitos lukijalle & kiitos 
Media-alan 

tutkimussäätiölle 
tutkimuksen 

mahdollistamisesta!


