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kirjallisuudessa, mutta aihe on saanut jalansijaa vain muutamissa digitaaliseen markkinointiin 

liittyvissä tieteellisissä tutkimuksissa.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat hyödyntää online-
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Tutkimuksessa on hyödynnetty kahta erilaista tutkimusmenetelmää monipuolisen ja syvällisen tiedon 

saamiseksi. 
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1 JOHDANTO 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia online-videoiden hyödyntämistä 

markkinointiviestinnässä. Tarkastelun kohteeksi on valittu yritysnäkökulma, ja 

tutkimuksen fokukseksi digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluista online-videot. 

Johdantoluvussa esitellään tutkimuksen aihealueen taustaa sekä perustellaan 

tutkimusaihe. Sen jälkeen esitetään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. 

Lopuksi esitellään tutkimuksen metodologia, keskeiset käsitteet sekä tutkimuksen 

rakenne. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Viimeisen vuosikymmenen aikana digitaalisessa muodossa oleva media on 

pitkäjänteisesti muuttanut yritysten toimintatapoja. Aikaisemmin media-ala on ollut 

erillinen toimiala, joka on ollut vastuussa mediatuottamisesta ja sisällönjaosta. 

Nykyään taas organisaatiot toimialasta riippumatta jakavat mediaa sidosryhmilleen, 

minkä lisäksi myös yksityishenkilöt osallistuvat yrityksen brändien esille tuomiseen 

vastaanottamalla, jakamalla ja tuottamalla sisältöä. 

Videot ovat kaikkialla, ja ne muuttavat tapoja, joilla ihmiset oppivat, työskentelevät, 

kommunikoivat ja viihtyvät. Videoilla on ääneen, tekstiin ja kuviin verrattuna 

ainutlaatuinen tapa vangita ja havainnollistaa tietoa sekä sitouttaa katsojia (Kaltura 

2014), minkä takia ne ovat yksi tehokkaimmista tavoista vaikuttaa ihmisiin (Soininen, 

Wasenius & Leponiemi 2010: 57, Huang, Fu & Chen 2010). On sanottu, että kun kuva 

kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin video kertoo enemmän kuin 1.8 miljoona sanaa 

(Idearocket 2015). Online-videot tulevat olemaan kuvien ohella tärkeimpiä kulmakiviä 

menestyneille internetsivuille (Kaltura 2014), ja suosituimmat videot aktivoivatkin 

nopeasti miljoonia katsojia vaikutusten ulottuessa yhteisöpalvelujen kautta useisiin 

sähköisiin kanaviin (Soininen ym. 2010: 57). 

Muutoksen takana on lisääntynyt äänen, videon ja animaation kulutus, sekä kehitykset 

informaatioteknologian ja tietoverkon toiminnassa (Krishna 2007, Farrar 2010). 

Vaikka äänen ja kuvan käyttö internetissä ei ole uusi ilmiö, ovat uudet 
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videonjakoalustat, kuten YouTube ja iTunes, sekä nopeat internetyhteydet ja 

kehittynyt teknologia tehneet videoiden tuottamisesta ja lataamisesta helppoa kaikille 

internetin käyttäjille (Scott 2011: 73). Älypuhelinten avulla kuka tahansa pystyy 

nopeasti kuvaamaan videoita ja jakamaan niitä sidosryhmiensä kanssa (Sweetow 

2011: 173).  

Digitaalisesta markkinointiviestinnästä ja sen kanavista ja taktiikoista on lähivuosina 

kirjoitettu paljon liiketoiminnallisia raportteja (esim. DiviA 2014, Lähdevuori & 

Tuominen 2014, Lähdevuori, Opas & Tuominen 2015), tieteellisiä tutkimuksia (esim. 

Merisavo 2008, Holliman & Rowley 2014) ja kirjoja (esim. Karjaluoto 2010, Chaffey 

& Ellis-Chadwick 2012). Tutkimukset ovat samansuuntaisia, vaikkakin toimialasta ja 

maantieteellisestä alueesta riippuen jokseenkin vaihtelevia. Kaikki tutkimukset ovat 

yhtä mieltä siitä, että digitaalinen markkinointi jatkaa yleistymistä, ja kanavista 

sosiaalinen media ja taktiikoista kuva ja video ovat trendejä, joihin kaikkien 

organisaatioiden toimialasta ja sijainnista riippumatta tulisi panostaa. Digitaaliset 

kanavat muokkaavat myös sitä, miten kuluttajat kokevat markkinointiviestinnän. 

Kuluttajien mediakäyttäytyminen onkin vuosien saatossa pirstaloitunut, ja heillä on 

enemmän valtaa sanoa ja valita (Leino 2010: 34).  

Karjaluodon, Töllisen, Tenhusen ja Leppäniemen (2011) teettämän tutkimuksen 

mukaan suomalaiset pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset hyödyntävät digitaalista 

markkinointia melko paljon: 36 prosenttia vastaajista hyvin tai erittäin hyvin. 

Kuitenkaan sosiaalista mediaa ei hyödynnetä laaja-alaisesti, sillä vain noin 10 

prosenttia vastaajista hyödyntää sitä hyvin tai melko hyvin, ja esimerkiksi YouTube ja 

Facebook ovat vähän käytettyjä. Lisäksi yritykset eivät aktiivisesti seuraa heistä tai 

heidän toimialastaan käytävää verkkokeskustelua. Digitaalisen markkinoinnin 

sisällöistä tärkeimmät ovat uutiskirjeet ja sähköpostimainonta, vaikkei näitäkään 

pidetty kovin tärkeinä. (Karjaluoto ym. 2011.) 

Yritykset ovat hiljalleen alkaneet ymmärtämään digitaalisen median tuomaa ROI:ta 

(Krishna 2007, Litt 2014). Silti edelleen monen organisaation akilleenkantapää on 

markkinointiviestinnän suunnittelemattomuus, vaikka useat tiedostavatkin, että 

markkinointiviestintäpanostusten lisääminen korreloi vahvasti myynnin kasvun 
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kanssa (Karjaluoto 2010: 20, 33). Markkinoijat etsivätkin jatkuvasti 

kustannustehokkaampia ja nopeasti toimivia medioita (Leino 2010: 34). 

Yksi tällainen media on internetin tarjoamat videonjakopalvelut, ja sitä kautta online-

videot (Soininen ym. 2010: 57, Scott 2011: 251). Online-videoita hyödyntävät 

yritykset osaavat käyttää videoita moniin eri tarkoituksiin (Stroud 2007, Scott 2011: 

251, Kaltura 2014), muun muassa parantamaan kommunikaatiota ja yhteistyötä sekä 

kotimaassa että globaalisti (Kaltura 2014). Global 2000 -yritykset tuottavat jatkuvasti 

rikasta videosisältöä monille liiketoiminnan osastoille: esimerkiksi koulutukseen, 

henkilöstöresursseihin, johdolle, myyntiin ja osastojen väliseen kommunikaatioon 

(Krishna 2007).  

Videoista on siis tullut tärkeä työkalu muun muassa myynti- ja markkinointiosastoille, 

jotka käyttävät niitä esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden sitouttamiseen, 

monimutkaisten pulmien selventämiseen sekä markkinoiden laajentamiseen (Kaltura 

2014). Miller (2011: 11) toteaa, että videoita voidaan käyttää kahdeksalla eri tavalla 

liiketoiminnan markkinointiin. Näitä ovat videoiden käyttö bränditietoisuuden 

lisäämiseksi, tuotteiden mainostamiseen, vähittäismyynnin edistämiseen, 

suoramarkkinointiin, tuotetukeen, sisäiseen kouluttamiseen, työntekijöiden 

kommunikointiin sekä rekrytointiin (Miller 2011: 11). Monien organisaatioiden 

työntekijät ja asiakkaat ovat jopa jo automaattisesti alkaneet olettamaan, että video 

sisältyy kaikkeen vuorovaikutukseen sekä organisaation sisällä että ulkopuolella 

(Kaltura 2014). Tämän tutkimuksen fokus onkin juuri online-videossa, koska se on 

videon käyttömuodoista laajin. Näin ollen esimerkiksi videokonferenssit ja videon 

suoratoisto jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. (Kaltura 2014.) 

Online-video on laajoista käyttötavoista huolimatta yhä melko uusi työkalu 

organisaatioille, ja sen käyttö markkinoinnissa kasvaa jatkuvasti (Leino 2010: 298, 

Cecil 2012: 12, Kaltura 2014, Platt 2014, Lähdevuori ym. 2015). Kurion laatimien 

somemarkkinoinnin trendit 2015 ja 2016 -raporttien mukaan videoiden merkitys jatkaa 

kasvuaan kaikissa mahdollisissa muodoissa, ja videot ovatkin näin ollen yksi tärkeä 

osa yritysten sisällöntuotantoa. Tarinallisuus, elämyksellisyys ja aitous ovat keskeisiä, 

asiakkaille arvoa tuottavia ainesosia. (Lähdevuori & Tuominen 2014, Lähdevuori ym. 

2015.) Sisällöntuotannon osalta tähdellistä on se, että videonjakokanavien tilatuimpia 
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käyttäjiä ovat kanavien kautta julkisuuteen tulleet yksityishenkilöt, jotka ovat myös 

tärkeimmät vaikuttajat kanavien olemassaoloon (Burgess & Green 2008: 59). 

Yrityksillä onkin suuri etuaskel kilpailijoihin nähden, mikäli he onnistuvat 

hyödyntämään internetin käyttäjien luomaa sisältöä omissa 

markkinointitoimenpiteissään (Stroud 2007). 

Online-videoista löytyy valtavasti potentiaalia, ja niiden katsojamääristä myös paljon 

statistiikkaa. 94 prosenttia USA:n kuluttajista on katsonut online-videon vuonna 2013, 

ja 58 prosenttia kuluttajista pitää videosisältöä tuottavaa yritystä luotettavampana kuin 

sellaista yritystä, joka ei tuota videoita. 71 prosentin mielestä videot jättävät 

positiivisen mielikuvan yrityksestä, ja 96 prosenttia sanoo online-videoiden auttavan 

heitä ostopäätösten tekemisessä. Suurin osa kuluttajista haluaisi nähdä lisää 

videosisältöä heitä kiinnostavista toimialoista, tuotteista ja palveluista. (Platt 2014.) 

Suomessa puolestaan YouTube on sekä toiseksi käytetyin sovellus (70 %) että toiseksi 

käytetyin sosiaalinen media (61 %) (DNA 2015). 

Videoiden käytöstä B2C-kontekstissa puhutaan paljon: Ciscon (2015) raportin 

mukaan vuonna 2019 videot tulevat vastaamaan 80 prosenttia kaikesta kuluttajien 

liikenteestä internetissä. Viime vuosina kiinnostus videoiden käyttämiseen myös B2B-

kontekstissa ja päättäjien keskuudessa on noussut (Litt 2014). Forbesin mukaan 59 

prosenttia ylimmän johdon henkilöistä katsoo mieluummin videon kuin lukee tekstiä 

(Pehkonen 2014), ja yrityksen työntekijä katsoo kuukausittain keskimäärin seitsemän 

tuntia työhön liittyviä videoita (Kaltura 2014). Näiden perusteella tässä tutkimuksessa 

keskitytään selvittämään online-videoiden hyödyntämistapoja sekä B2B- että B2C-

markkinoiden näkökulmasta. 

Online-videoiden käytöstä on puhuttu jo melko paljon uudemmassa, markkinointiin 

liittyvässä liike-elämän kirjallisuudessa (esim. Barefoot & Szabo 2010, Miller 2011, 

Sweetow 2011). Videoiden yleistymisen merkitys markkinoinnissa on saanut 

jalansijaa kuitenkin vain muutamassa tieteellisessä tutkimuksessa (esim. Stroud 2007, 

Litt 2014), mikä johtuu aiheen uutuudesta. Useat tutkijat ovat videoita kuitenkin 

sivunneet, esimerkiksi niiden ollessa osana sisältömarkkinointia (esim. Pulizzi & 

Barrett 2009, Holliman & Rowley 2014) tai yritysviestintää (esim. Krishna 2007, 

Sweetow 2011). Online-videoiden käyttöä on myös tutkittu jonkin verran käyttäjä- ja 
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asiakasnäkökulmasta (esim. Molyneuaux, O’Donnell & Milliken 2012, Morain & 

Swarts 2012), sekä suoraan jonkin videonjakoalustan näkökulmasta (Soukup 2014). 

Videoista on myös tehty paljon tutkimuksia liittyen niiden teknisiin vaatimuksiin 

(esim. Krishna 2007, De Vriendt, Degrande & Verhoeyen 2011), sekä erittäin paljon 

niiden hyödyntämiseen koulutuksessa ja opetuksessa (esim. Olofsson, Lindberg & 

Stödberg 2010, Kale & Ugur 2012, Kaltura 2014, Lambrinidis 2014). Tiivistettynä voi 

todeta, että siitä, miten yritykset hyödyntävät online-videoita juuri digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä, ei ole suoranaisesti tutkittu aikaisemmin. Myöskään 

Suomessa tehdyissä opinnäytetöissä ei ole tutkittu laajasti online-videoiden käyttöä 

markkinoinnillisessa tarkoituksessa, minkä vuoksi ilmiötä on syytä tutkia tarkemmin. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Markkinointiviestintä on digitalisoitunut kovaa vauhtia, ja uudet tavat hyödyntää eri 

markkinointiviestinnän työkaluja ovat koko ajan suositumpia. Tämän perusteella 

tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat hyödyntää 

online-videoita markkinointiviestinnässä. 

Tutkimuksen pääkysymykseksi muodostuu täten: 

Miten yritykset voivat hyödyntää online-videoita markkinointiviestinnässä? 

Alatutkimuskysymysten avulla vastataan päätutkimuskysymykseen ja saadaan 

samalla tarkempaa tietoa päätutkimuskysymyksen tekijöistä. Ensimmäisen 

alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää markkinointiviestinnän elementit 

digitaalisesta näkökulmasta. Ensimmäinen alatutkimuskysymys on täten: 

Mistä elementeistä digitaalinen markkinointiviestintä koostuu? 

Kolmen muun alakysymyksen avulla selvitetään tarkemmin online-videoiden käyttöä 

markkinointiviestinnässä sisältöjen, tavoitteiden ja haasteiden kautta, jolloin loput 

alatutkimuskysymykset ovat: 

Mitä tavoitteita online-videoiden käytölle asetetaan? 
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Millaista sisältöä online-videoissa voi olla? 

Mitä haasteita online-videoiden käyttäminen tuo markkinointiviestintään? 

Tutkimuksessa online-videoiden hyödyntämistä pohditaan sekä kuluttaja- että 

yritysmarkkinoilla toimivien yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen empiriaan otetaan 

mukaan sellaisia yrityksiä, jotka jollain tavalla käyttävät online-videoita digitaalisessa 

markkinointiviestinnässä. Näin ollen tästä tutkimuksesta voivat hyötyä myös sellaiset 

yritykset, jotka eivät vielä ole alkaneet hyödyntämään online-videoita omassa 

markkinointiviestinnässään.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan online-videoiden käyttöä juuri yrityksen ulkoisessa 

markkinointiviestinnässä, vaikka huomionarvoista on, että yrityksen 

markkinointiviestinnän raja ei kulje pelkästään yrityksen ulkoseinissä (Isohookana 

2011: 9, 221–223, Bergström & Leppänen 2015: 80–81). Sisäisen viestinnän tehtävänä 

on sitoa organisaatio yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Se muodostaakin yrityksen 

kokonaisvaltaisen viestinnän ytimen, jonka ympärillä on markkinointiviestintä ja 

yritysviestintä. (Isohookana 2011: 221, Vuokko 2003: 113.) 

Online-videoiden osalta on huomioitava käsitteen määrittely tarkoittaen sitä, että tähän 

tutkimukseen ei sisällytetä esimerkiksi livetaltiointia (live video streaming) tai 

videomainontaa. Livetaltiointi on katsottavissa reaaliajassa taltioinnin tapahtuessa. 

Mikäli taltiointi kuitenkin lopulta jaetaan nettiin kaikkien katsottavaksi, tulee siitä 

online-video (Kaltura 2014). Videomainonnalla tarkoitetaan liikkuvan 

kuvamainoksen liittämistä osaksi videokuvaa, eli esimerkiksi videomainoksen 

näyttämistä nettitelevisiosta näkyvän ohjelman mainostauolla (IAB 2014). 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tämä tutkimus toteutetaan kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä, 

sillä tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 161). Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan pikemminkin kuvaamaan jotain ilmiötä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 85). Laadullisen menetelmän avulla saadaan lisää syvällisempää 
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ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä erittelemällä yksittäisiä tapauksia (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005: 31). Tutkimus etenee abduktiivisesti, sillä tarkoituksena 

on löytää uusia aspekteja ja elementtejä (Dubois & Gadde 2002) online-videoiden 

käytöstä yritysten markkinointiviestinnässä. 

Tutkimuksen kohteeksi on valittu Suomessa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset, 

koska se on suurin yrityssektori Suomessa (Yrittäjät 2015). Lisäksi Michaelidou, 

Siamagka ja Christodoulides (2011) ovat todenneet pk-sektorin olevan järkevä 

tutkimusaihe sen vaikuttaessa suuresti talouskasvuun. Lisäksi Suomessa pk-yritykset 

kaikilla toimialoilla kokevat tärkeimmäksi kehittämistarpeekseen myynnin ja 

markkinoinnin (Yrittäjät 2014). Kokonaisvaltaisemman ymmärryksen saamiseksi 

tutkimukseen onkin valittu yrityksiä sekä B2B- että B2C – sektorilta, sillä Karjaluodon 

(2010: 22–23) mukaan eri sektoreilla toimivien yritysten välillä on selkeitä eroja 

markkinointiviestinnän eri keinojen ja kanavien käytössä. Koska tutkimuksessa 

halutaan lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat käyttää videoita 

viestinnässään, ei tutkimuksen kontekstia haluttu rajata vain yhdellä toimialalla 

toimiviin yrityksiin. 

Koska online-videoista markkinointikontekstissa on tehty hyvin vähän laadullista 

tutkimusta, haluttiin tutkimuksen empiirinen aineisto kerätä kahdella tavalla: 

puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja sisällönanalyysillä. Haastateltaviksi on 

valittu neljän suomalaisen pk-yrityksen markkinointiosaston vastaavia henkilöitä, sillä 

heillä oletetaan olevan tämän tutkimuksen osalta paras tietopohja online-videoiden 

hyödyntämiseen markkinointiviestinnässä. Haastattelukysymykset pohjautuvat 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Haastattelujen lisäksi valittiin erikseen 

kaksi pk-yritysta, Jounin Kauppa ja Holvi, joiden online-videoita analysoitiin 

sisällönanalyysin keinoin. Tämä toimii tutkimuksen sekundääridatana antamaan 

lisäinformaatiota niistä tutkimusongelman aiheista, joita ei haastatteluista tullut esiin. 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Markkinointiviestintä (marketing communications) sisältää kaikki ne viestinnän 

elementit, joiden tehtävänä on saada aikaan organisaation ja sen sidosryhmien välillä 

vuorovaikutusta, joka vaikuttaa positiivisesti organisaation markkinoinnin 
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tuloksellisuuteen (Vuokko 2003: 17, Kotler & Keller 2006: 536). 

Markkinointiviestintä tekee yrityksen ja sen tarjoaman näkyväksi (Bergström & 

Leppänen 2015: 300). 

Digitaalinen markkinointiviestintä (digital marketing communications) on yrityksen 

ja sen asiakkaiden välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus informaatioteknologiaa ja 

digitaalisia kanavia apuna käyttäen. Näitä kanavia ovat esimerkiksi internet, 

sähköposti ja matkapuhelimet. Kommunikaatio on kaksisuuntaista, jossa aloitteen voi 

tehdä joko asiakas tai myyjä. (Merisavo 2008.) Digitaalisen markkinointiviestinnän 

elementit on tässä tutkimuksessa luokiteltu seitsemään elementtiin: mainonta, 

suhdetoiminta, sponsorointi, myynninedistäminen, henkilökohtainen myyntityö, 

suoramarkkinointi ja eWOM. Digitaalinen markkinointiviestintä on varsin uusi aihe, 

mistä johtuen tässä tutkimuksessa käsitellään useita digitaalisuuteen liittyviä 

vieraskielisiä sanoja, joille ei löydy suoraa suomennosta. Selvyyden vuoksi 

englanninkielinen sana on suorissa suomennoksissa kerrottu suluissa. 

Sosiaalinen media on joukko internetsovelluksia, jotka perustuvat Web 2.0:n 

ideologiseen ja teknologiseen perustaan, ja jotka mahdollistavat käyttäjälähtöisen 

sisällöntuotannon ja -vaihdannan. Suosituimpia sosiaalisen median kategorioita ovat 

blogit, yhteisöpalvelut, kuten Facebook ja Twitter, sekä videonjakopalvelut, kuten 

YouTube. (Kaplan & Haenlein 2010.) 

Digitaalinen sisältömarkkinointi on strateginen lähestymistapa markkinointiin, ja sen 

keskipisteenä on arvokkaan, relevantin ja johdonmukaisen sisällön luominen ja 

jakaminen digitaalisessa muodossa (Holliman & Rowley 2014), kuten sosiaalisen 

median, blogien, videoiden, sähköisten uutiskirjeiden ja digitaalisten julkaisujen 

välityksellä (Halligan & Shah 2010: 30–31, Scott 2011: 37, CMI 2015a). Tavoitteena 

on houkutella ja säilyttää yrityksen omaa, selkeästi määriteltyä asiakaskuntaa, ja 

lopulta saada heidät toimimaan (CMI 2015b). Sisältömarkkinoinnin kaksi 

ydinkonseptia ovat yhteisö ja arvo, jotka toteutuvat, kun yritykset ja asiakkaat 

rakentavat brändiä yhdessä verkkoyhteisöpalvelujen kautta. Arvo syntyy, kun sisältö 

on asiakkaalle arvokasta ja jollain tavalla hyödyllistä, esimerkiksi kouluttavaa tai 

viihdyttävää. (Holliman & Rowley 2014.) 
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Sisällöntuotanto on hyvin läheisessä yhteydessä sisältömarkkinointiin, sillä se on yksi 

keskeinen osa sisältömarkkinointia. Sisällöntuotantoon osallistuvat organisaatioiden 

ja markkinoinnin ammattilaisten lisäksi myös käyttäjät, joiden julkaisemaa sisältöä 

kutsutaan käyttäjien luomaksi sisällöksi (UGC, user-generated content). (Kliatchko 

2008, Farrar 2010.) Sisällöntuotannon keskeisimpinä tekijöinä ovat interaktiivisuus, 

kommunikaatio ja reaaliaikaisuus, kanavina muun muassa henkilökohtaiset ja 

yhteisöblogit, vlogit, podcastit ja wikit (Kliatchko 2008).  

Online-videot ovat tarjolla käyttäjille 24 tuntia vuorokaudessa netin videonjako-

palveluissa, kuten YouTubessa (Leino 2010: 298). Ne ovat käyttäjien vapaasti 

katsottavissa muun muassa tietokoneen ja älypuhelimen kautta (IAB 2014). 

Puhuttaessa online-videoista käytetään myös sanaa video sen lyhemmän kirjoitusasun 

vuoksi. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämän pro gradu -tutkielman rakenne on tiivistetty kuvioon 1. Tutkimus on jaettu 

kuuteen päälukuun. Johdantoluvun jälkeen siirrytään tutkimuksen teoreettiseen 

osuuteen. Ensin tarkastellaan digitaalista markkinointiviestintää, jonka jälkeen 

kolmannessa luvussa esitellään online-videot ja niiden käyttö markkinointi-

viestinnässä. Lopuksi luvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksen metodologiasta. Viides luku on 

tutkimuksen empiirinen osio, jossa analysoidaan aineisto, ja jonka lopuksi esitetään 

empiirisen aineiston perusteella muokattu viitekehys. Viimeisessä, kuudennessa 

luvussa esitetään tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin. Lisäksi 

esitellään liikkeenjohdolliset johtopäätökset, tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

sekä ehdotetaan jatkotutkimuksia. 
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2 MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

Mainonnan kuningaslaji, 30 sekunnin mainosvideo, ja muut perinteiset massamedian 

keinot tekivät ennen tehokasta jälkeä, kun viestinnän tehtävänä oli lähinnä 

kommunikoida yhtä ainutlaatuista myyntiväittämää. Tällöin markkinoinnin 

onnistumista mitattiin huomioiden, peiton ja sen perusteella, kuinka paljon ihmiset 

pitävät mainonnasta. Nyt puolestaan mediavaihtoehdot ovat lisääntyneet 

räjähdysmäisesti, kenttä on pirstoutunut, ja ihmisiä jopa piinaa informaatiotulva. 

(Takala 2007: 13.) Yritykset viestivät jatkuvasti oman toimintaympäristönsä kanssa, 

joten kiinnittämällä huomiota omaan viestintään, voi yritys rakentaa vaikeasti 

kopioitavissa olevan kilpailukyvyn (Isohookana 2011: 9). Seuraavaksi käydään läpi 

markkinointiviestinnän pääpiirteet ja sen kehittyminen, jonka jälkeen tarkastellaan 

laajemmin digitaalisen markkinointiviestinnän määritelmää, muotoja ja elementtejä. 

2.1 Mitä on markkinointiviestintä? 

Markkinointiviestintä voidaan määritellä usealla eri tavalla (Karjaluoto 2010: 11), ja 

käsitykset sen laajuudesta ja kohderyhmistä ovat laajentuneet sen kehittymisen myötä. 

Aluksi markkinointiviestintä koettiin asiakkaisiin kohdistuvana viestintänä, jolloin 

päämääränä oli parantaa tuotteiden menekkiä. Asiakaskunnan lisäksi kohderyhminä 

olivat esimerkiksi alihankkijat, rahoittajat, jakeluketjun jäsenet, tiedotusvälineet ja 

viranomaiset. Jotta nämä suhteet pysyisivät yllä, tarvittiin yritysten ja niiden 

sidosryhmien välille viestintää. Nykyisin käsite viittaa yllä mainittujen kohderyhmien 

lisäksi myös muiden sidosryhmien, kuten samassa verkostossa toimivien yritysten ja 

yhteistyökumppanien kanssa viestimiseen. Myös yrityksen oma henkilöstö kuuluu 

sekä viestinnän kohteeksi että vastaanottajaksi (Vuokko 2003: 14–16). 

Markkinointiviestintä on markkinoinnin aktiviteeteista kaikkein näkyvin, ja siihen 

usein sijoitetaankin huomattava määrä resursseja (Isohookana 2011: 91). Vuokon 

(2003: 17) mukaan markkinointiviestintä sisältää kaikki ne viestinnän elementit, 

joiden tarkoituksena on saada aikaan yrityksen ja sen eri sidosryhmien välillä sellaista 

vuorovaikutusta, joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkinoinnin 

tuloksellisuuteen. Markkinointiviestinnän tehtävänä on viestittää sekä sisäisille että 
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ulkoisille sidosryhmille, suorasti ja epäsuorasti, yrityksen tuotteista, palveluista ja 

arvoista, ja tämän avulla kasvattaa kysyntää (Karjaluoto 2010: 11).  

Markkinointiviestinnän tuloksellisuus edellyttää pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista 

suunnittelua. Suunnittelun tärkeimmät kysymykset liittyvät tavoitteiden asettamiseen, 

kohderyhmien määrittämiseen, sekä sanoman ja keinojen valintaan. (Isohookana 

2011: 91, Bergström & Leppänen 2015: 300). Kun tavoitteet ovat selvillä, voidaan 

pohtia, mitä viestitään, ja mitkä ovat lopulta markkinointiviestinnän tavoitteet (Pickton 

& Broderick 2005: 467, Karjaluoto 2010: 21). Kohderyhmän tarkka määrittely on 

edellytys kohderyhmälähtöiselle viestinnälle, ja eri viestintäkeinoille voidaan 

määritellä ainakin osittain erilaiset kohderyhmät. Esimerkiksi suhdetoiminnan 

kannalta voidaan keskittyä potentiaalisiin rahoittajiin kun taas menekinedistämisen 

osalta potentiaalisiin asiakkaisiin.  (Vuokko 2003: 142–143.) Tässä tutkimuksessa 

keskitytään erityisesti viestinnän tavoitteisiin ja viestin sanomaan, eli sisältöön. 

Markkinointiviestinnällä luodaan ja ylläpidetään vuorovaikutussuhteita asiakkaiden ja 

muiden sidosryhmien kanssa (Isohookana 2011: 9), ja se toimiikin ikään kuin brändin 

äänenä, jonka avulla luodaan dialogi ja rakennetaan asiakassuhteita (Kotler & Keller 

2006: 536). Markkinointiviestintä tekee yrityksen tarjoaman näkyväksi, ja sillä onkin 

suuri merkitys mielikuvan luomiseen (Bergström & Leppänen 2015: 300). Tämä taas 

johtaa lopulta päätöksiin siitä, ostetaanko yrityksen tuotteita tai palveluja, tai 

halutaanko yritys yhteistyökumppaniksi (Isohookana 2011: 9). Markkinointiviestintä 

vaikuttaa brändipääomaan monella eri tavalla: linkittämällä oikeat assosiaatiot brändi-

imagoon asiakkaan mielessä, saamalla aikaan positiivisia tunteita ja arvioita brändistä 

sekä vahvempaa yhteyttä brändin ja asiakkaan välillä. Jokainen asiakkaan 

vastaanottama brändisanoma joko vahvistaa tai heikentää asiakkaan näkemystä 

organisaatiosta. (Kotler & Keller 2006: 537.) 

Markkinointiviestinnällä on suuri merkitys myös päätöksentekotilanteissa, sillä 

ihminen käyttää aina hyväkseen vastaanottamaansa viestintää, joko tietoisesti tai 

tiedostamatta. Viestintä voidaan jakaa sisäisiin, kuten omiin ja muiden kertomiin 

kokemuksiin, sekä ulkoisiin, kuten mainoksista, internetistä ja lehdistä saatuihin 

informaatiolähteisiin (Vuokko 2003: 19.) Ulkoisista informaatiolähteistä tulleet viestit 

voivat olla joko markkinoijan kontrolloimaa tai ei-kontrolloimaa sisältöä (Vuokko 
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2003: 20, Kliatchko 2008). Ei-kontrolloituun viestintään kuuluu muun muassa word-

of-mouth –viestintä (Vuokko 2003: 20) sekä asiakkaiden luoma sisältö (Kaplan & 

Haenlein 2010). Markkinointiviestinnällä on siis oma vaikutuksensa ihmisten 

mielipiteisiin ja valintoihin (Vuokko 2003: 22). 

Markkinointiviestintä (promotion) on myös yksi markkinoinnin neljästä 

kilpailukeinosta. Tämän markkinointiviestintämixin (marketing communications 

mix), eli neljännen P:n tarkoituksena on viestiä kolmesta muusta P:stä, eli tuotteesta, 

sekä sen hinnasta ja jakelupaikoista (Vuokko 2003: 23, Kotler & Armstrong 2008: 

398–399, Karjaluoto 2010: 11). Markkinointiviestintämixiin kuuluu eri tutkijoista 

riippuen neljästä kuuteen osa-aluetta. Kotlerin ja Armstrongin (2008: 398) mukaan 

mix sisältää yhdistelmän mainontaa, myyntipromootiota, suhdetoimintaa (public 

relations, PR), henkilökohtaista myyntityötä sekä suoramarkkinointia. Toisaalta taas 

Kotler ja Keller (2006: 536) mainitsevat näiden viiden lisäksi myös kuudennen osa-

alueen, joka on tapahtumat ja kokemukset. Myös Vuokko (2003: 17) on jaotellut 

markkinointiviestinnän kuuteen eri keinoon, joita ovat henkilökohtainen myyntityö, 

mainonta, menekinedistäminen, suhdetoiminta, julkisuus ja sponsorointi.  

Markkinointiviestinnän tutkimuksissa ja kirjallisuudessa puhutaan nykyään paljon 

myös integroidusta markkinointiviestinnästä (IMC, integrated marketing 

communications) (Vuokko 2003: 323, Bergström & Leppänen 2015: 301, Pickton & 

Broderick 2005: 4–5). Käsite onkin läheisessä yhteydessä 

markkinointiviestintämixiin, sillä molemmissa tavoitteena on suunnitella tilanteeseen 

sopiva, yhtenäinen viestintäkeinojen sekoitus (Bergström & Leppänen 2015: 301).  

Integrointiajattelun nousun syyt ovat sekä markkina- ja organisaatiolähteisiä että 

viestintäkeinoihin liittyviä. Mediakenttä on pirstaloitunut, ja viestinnän kohderyhmät 

ovat medialukutaidon kehityksen myötä muuttuneet haasteellisimmiksi, minkä 

seurauksena organisaatioilla on tullut tarve kustannustehokkaampaan toimintaan. 

Viestintämaailma ja -prosessit ovat siis monimutkaistuneet ja talouteen on tullut lisää 

toimijoita, kanavia, yleisöjä ja hälyä. (Vuokko 2003: 326–327.) Integroitu ajattelu on 

tullut yhä tärkeämmäksi myös digitaalisen markkinointiviestinnän käyttöönoton 

myötä (Karjaluoto 2010: 10–11), minkä perusteella myös tässä tutkimuksessa on 

oleellista perehtyä aiheeseen tarkemmin.  
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Integroidusta markkinointiviestinnästä on tutkijoista ja tutkittavasta kohteesta riippuen 

eriäviä määritelmiä (Pickton & Broderick 2005: 25). Usein määritelmissä toistuvat 

kuitenkin sanamuodot, jotka liittyvät jollain tavalla sanoman lähettämisen 

sopusointuun (Karjaluoto 2010: 11), kuten yhtenäinen (Vuokko 2003: 325), eheä 

(Pickton ja Broderick 2005: 22) ja konsistenssi (Karjaluoto 2010: 11). Yksinkertaisesti 

integroidulla viestintäajattelulla tarkoitetaan prosessia, jossa markkinointi-

viestintämixin osat integroidaan niin, että asiakkaille ja muille sidosryhmille saadaan 

viestittyä koherentti brändimielikuva (Pickton & Broderick 2005: 26). Tämä tarkoittaa 

myöhemmin kappaleessa 2.3 esitettävien seitsemän markkinointiviestinnän elementin 

käyttämistä suunnitellusti sopusoinnussa ja toisiaan tukien. Integroinnilla pyritäänkin 

synergiaetuihin sekä viestin lähettäjän että vastaanottajan kannalta tehostamalla ja 

koordinoimalla eri keinojen käyttöä (Vuokko 2003: 325). 

Integroituun markkinointiviestinnän suunnitteluun kuuluvat samat vaiheet kuin 

yleisesti markkinointistrategian suunnitteluun. Viestinnän lähtökohtana on se, että 

vastaanottajat harvoin erittelevät sitä, mistä kanavasta viestit ovat saapuneet, jolloin 

vastaanottaja reagoi siihen, minkälaisen kokonaismielikuvan hän on saanut. Jotta siis 

vastaanottajan päässä syntyisi yhtenäinen mielikuva, on lähettäjän pidettävä huolta 

siitä, että eri markkinointiviestinnän elementtien kautta muodostettu mielikuva 

yrityksestä ja sen palveluista ja tuotteista on yhdenmukainen. (Vuokko 2003: 323–

325.) Viestit suunnitellaan tukemaan toinen toistensa vaikutuksia kokonaismielikuvan 

saamiseksi (Pickton & Broderick 2005: 27), jolloin tuloksena on selkeä ja 

yhdenmukainen sanoma ja viestinnällä maksimaalinen teho (Vuokko 2003: 324). 

2.2 Digitaalinen markkinointiviestintä 

Perinteinen markkinointiviestinä rakentui massamedioiden aikakaudella, jolloin 

markkinointiviestintä suunniteltiin lähettäjän näkökulmasta ja se olikin lähes 

samanlaista kaikille kohderyhmille. Tällainen toiminta ei enää nykyisin toimisi, vaan 

uudessa markkinointiajattelussa lähtökohtana on aina asiakas, sekä hänen roolinsa 

sisältöjen, merkitysten ja markkinoinnin tuottajana ja toteuttajana. (Karjaluoto 2012.) 

Scott (2011: 8) esittääkin, etteivät mitkään markkinoinnin opit enää päde internetin 

aikakaudella. Digitaalisuus on tuonut perinteisten suoramarkkinointikanavien tilalle 

paljon lisää työkaluja, ja suuri osa yritystä ja sen brändiä, tuotteita ja palveluita 
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koskevasta viestinnästä tapahtuu asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa 

internetissä. Asiakkaille saatavan tiedon määrä on lisääntynyt, ja yrityksen on yhä 

vaikeampaa kontrolloida kaikkia keskusteluja, joita siitä käydään, ja siten edelleen 

vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin. (Karjaluoto 2012.) Tämän tutkimuksen 

erityisfokuksena on digitaalinen markkinointiviestintä, joten tästä eteenpäin 

puhuttaessa markkinointiviestinnästä, puhutaan nimenomaan digitaalisesta 

markkinointiviestinnästä.  

2.2.1 Määritelmä ja erityispiirteet 

Aikaisemmin digitaalisesta markkinoinnista on puhuttu alan kirjallisuudessa 

yksittäisinä muotoina, joita ovat esimerkiksi internet- ja sähköpostimarkkinointi (De 

Pelsmacker, Geuens & van den Bergh 2008), digitaalinen teknologia (Fill 2005) ja e-

media (Pickton & Broderick 2005: 118). Lisäksi käsitteet vuorovaikutteinen 

markkinointi, one-to-one -markkinointi ja e-markkinointi ovat lähellä digitaalista 

markkinointia, mutta eivät kerro kaikkea sitä, mitä digitaaliseen markkinointi-

viestintään liittyy (Merisavo 2008). Esimerkiksi vuorovaikutusmahdollisuudet 

internetin, mobiilimedian ja muiden interaktiivisten kanavien kautta, sekä viestinnän 

eri muodot puuttuvat aiemmista määritelmistä (Karjaluoto 2010: 13). 

Termi digitaalinen markkinointiviestintä (DMC, digital marketing communications) 

onkin kehitetty vasta hiljattain. Suomalaisista tutkijoista Marko Merisavo on 

ensimmäinen, joka käsittelee digitaalista markkinointiviestintää DMC-käsitteen 

kautta. (Karjaluoto 2010: 13.) Merisavon (2008) mukaan digitaalisesta 

markkinoinnista ei ole vielä toistaiseksi kehitetty yhtä kaiken kattavaa teoriaa, koska 

käsite vaihtelee tutkijoiden kesken tutkimuksen tavoitteesta riippuen. Kuitenkin liike-

elämän kirjallisuudessa käsitettä käytetään usein (Merisavo 2008).  

Merisavo (2008) on rakentanut DMC:n määritelmän useita käsitteitä yhdistämällä. 

Digitaalisella markkinointiviestinnällä tarkoitetaan kaikkea digitaalisessa muodossa 

tai mediassa tehtyä markkinointiviestintää. Se on yrityksen tai brändin ja sen 

asiakkaiden välinen kommunikaatio ja vuorovaikutus informaatioteknologiaa ja 

digitaalisia kanavia apuna käyttäen. Näitä kanavia ovat esimerkiksi internet, 
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sähköposti ja matkapuhelimet. Kommunikaatio on kaksisuuntaista, jossa aloitteen voi 

tehdä joko asiakas tai myyjä. (Merisavo 2008.) 

Digitaalinen markkinointi kattaa siis kaikki viestinnän tekniikat ja käytänteet, joita 

käytetään internetmarkkinoinnissa, mutta lisäksi se vielä laajentaa käsitettä kattamaan 

kanavat, joihin ei välttämättä tarvita internetiä, kuten sähköposti, matkapuhelimet, 

sms- ja mms -viestit, digi TV, bannerimainonta sekä RSS-syötteet. Tällä tavalla 

digitaalinen markkinointi on laajempi termi kuin pelkästään internet- tai 

mobiilimarkkinointi. (Merisavo 2008.) Kanavat ovat erityisiä perinteisiin kanaviin 

siltä osin, että niiden kautta ihmisten välinen yhteydenpito tapahtuu reaaliajassa aikaan 

ja paikkaan sitoutumatta (Henning-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, 

Rangaswamy & Skiera 2010). Koska digitaaliset kanavat muuttuvat ja kehittyvät 

jatkuvasti, käytetään tässä tutkimuksessa juuri digitaalisen markkinoinnin käsitettä, 

jotta se on tarpeeksi joustava ja laaja. (Merisavo 2008.) 

Digitaalisuus on tuonut suuren määrän uusia mittareita markkinoinnin tehokkuuteen. 

Kovia mittareita ovat esimerkiksi kävijä- ja osallistujamäärät sekä internetsivuilla 

vietetty aika, joiden lisäksi on tullut pehmeitä, vaikeammin mitattavia asioita. Tällaisia 

ovat esimerkiksi vuorovaikutuksen, asiakkaiden osallistamisen sekä arvonluonnin 

vaikutuksen mittaaminen. (Karjaluoto 2012.) Optimoidakseen läsnäoloa netissä 

yritykset käyttävätkin erilaisia kävijäseurantaohjelmistoja monitoroimaan ja 

keräämään dataa nettisivuston kävijämääristä, viittausliikenteestä, 

asiakastyytyväisyydestä ja myynnistä (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 556). 

2.2.2 Digitaaliset muodot 

Markkinointiviestintä ei ole vain sarja yksittäisiä toimenpiteitä tai erillisiä 

kampanjoita, vaan sitä toteutetaan jatkuvana prosessina ja monessa eri muodossa. 

Teknologian kehittyessä viestintään syntyy jatkuvasti uusia tapoja, kanavia ja muotoja 

asiakkaiden tavoittamiseksi. (Bergström & Leppänen 2015: 33.) 

Digitaalisen markkinoinnin muodot vaihtelevat suuresti tutkijoista riippuen. 

Tunnetuimpia muotoja ovat sähköinen suoramarkkinointi, internetmainonta, 

viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen media sekä 
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verkkoseminaarit ja -kilpailut (Karjaluoto 2010: 14). Näiden lisäksi on vielä muita 

muotoja, kuten interaktiivinen televisio (Karjaluoto 2010: 14), verkkosponsorointi 

(Isohookana 2011: 262), sissimarkkinointi (guerrilla marketing), huhumarkkinointi 

(buzz marketing), suostumusmarkkinointi ja sisältömarkkinointi (Bergström ja Leppä-

nen 2014: 34). Muotoihin voi lukea myös pelimainonnan ja lisätyn todellisuuden 

(Leino 2010). 

Aalto-yliopiston teettämän digitaalisen markkinoinnin barometri DiviAn mukaan 

digitaalisen markkinoinnin kanavista merkittävin suhteellisen suosion kasvattaja 

vuonna 2013 oli sosiaalinen media. Tällöin se ohitti ensimmäistä kertaa suosiossa sekä 

sähköpostisuoran että hakusanamainonnan. Edellä ovat vain sähköpostitse lähetettävät 

uutiskirjeet sekä yrityksen oma verkkopalvelu. Sosiaalisen median välineistä 

Facebook, YouTube ja Twitter ovat järjestyksessä suosituimmat palvelut. Toisaalta 

taas YouTube ei ole ollenkaan käytössä 40 prosentilla vastaajista. (DiVia 2014.) 

Digitaalisen markkinoinnin tunnuspiirteiseen kuuluu, että useat aktiviteetit, kuten 

sisältö- ja hakukonemarkkinointi sekä markkinointi sosiaalisessa mediassa ovat 

inbound-markkinointia ja pull-mediaa (Chaffey & Smith 2008: 134, Halligan & Shah 

2010). Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset pyrkivät herättämään sellaisten asiakkaiden 

mielenkiinnon, jotka jo etsivät tietoa yrityksen tuotteista tai palveluista (Karjaluoto 

2012, Holliman & Rowley 2014). Inbound-markkinointi onkin tehokasta, sillä 

sitouttava sisältö voidaan kohdistaa sellaisille ihmisille, joilla on sille jo etukäteen 

määritelty tarve (Halligan & Shah 2010: 200). Push-markkinointi on silti edelleen 

osana digitaalista markkinointiviestintää, ja sitä käytetään esimerkiksi sähköposti-

markkinoinnissa silloin kun asiakkaille lähetetään heille kohdistettuja uutiskirjeitä ja 

muita viestejä (Chaffey & Hadwick 2012: 432–433). 

Medianeutraali suunnittelu on käsite, jolla tarkoitetaan integroidun 

markkinointiviestintäkampanjan suunnittelua silloin, kun mukana on digitaalista 

mediaa. Suunnittelun tavoitteena on ensin analysoida asiakkaiden käyttäytymistä eri 

medioissa, ja tämän jälkeen maksimoida asiakkaiden tavoittaminen näiden medioiden 

kautta välitettyjen viestien avulla. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 466–467.) 

Chaffey ja Ellis-Chadwick (2012: 466) osoittavat, että Picktonin ja Broderickin (2005: 

421) listaamat neljää integroidun viestinnän tavoitetta voidaan kätevästi soveltaa myös 
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digitaaliseen markkinointiin. Ensimmäiseksi integroidun markkinointiviestinnän 

suunnitelma perustuu selkeästi tunnistetuille markkinointiviestinnän tavoitteille. 

Toiseksi digitaalisen markkinoinnin tulisi sisältää sekä outboundin (esim. 

bannermainonta ja sähköpostisuora) että inboundin (esim. sähköpostitiedustelu) 

sujuva hallinta. Kolmanneksi markkinoinnin tulisi hyödyntää useita digitaalisen 

mainonnan työkaluja, kuten hakukoneoptimointia, sosiaalista mediaa, sähköpostia ja 

display-mainontaa. Yrityksen on lopulta analysoitava, millainen online- ja offline-

medioiden yhdistelmä on tehokkain saamaan aikaan vuorovaikutusta ja liikennettä 

internetissä. Integroidun markkinointiviestinnän on oltava asiakkaan tukena eri 

medioissa koko asiakkaan ostopäätösprosessin ajan. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 

466–467.) 

2.3 Digitaalisen markkinointiviestinnän elementit 

Kappaleessa 2.1 puhuttiin markkinointiviestintämixistä, joka soveltuu myös 

digitaaliseen markkinointiviestintään, vaikka internetin ilmestymisen jälkeen siitä 

pyrittiin vahvasti tekemään yksi markkinointiviestinnän elementeistä (Dann & Dann 

2011: 186). Myöhemmin kuitenkin todettiin, että internet tarjoaa vain uusia kanavia 

perinteisen median ohelle, ja kanavien avulla voidaan kertoa asiakkaille yrityksen 

tuotteiden ja palveluiden hyödyistä, sekä auttaa ostopäätöksen tekemisessä (Chaffey 

& Ellis-Chadwick 2012: 295). Digitaalinen markkinointiviestintä on siis vain uusi 

viestinnän muoto, jolla pyritään tavoittamaan oma kohderyhmä (Karjaluoto 2010: 14.)  

Markkinointiviestintämixin, eli promootio-elementin avulla rakennetaan 

asiakassuhteita, kommunikoidaan ja luodaan arvoa asiakkaan kanssa (Kotler & 

Armstrong 2008: 398), joten mixin tarkka määrittäminen kuuluu osaksi organisaation 

viestintästrategiaa (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 295, Bergström & Leppänen 

2015: 304). Seuraavaksi käydäänkin läpi seitsemän promootio-elementtiin kuuluvaa 

osa-aluetta. Nämä markkinointiviestintämixin elementit ja niiden suhde 

markkinointisuunnitelmaan sekä markkinointimixiin on havainnollistettu kuvioon 2. 

Kuvion ylä- ja keskilaatikko markkinoinnin suunnittelusta sekä neljästä P:stä esiteltiin 

jo aiemmin tässä luvussa, joten seuraavaksi esitellään alimman laatikon seitsemän 

digitaalisen markkinointiviestinnän osa-aluetta, jotka muodostavat osan tämän 

tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä.  
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2.3.1 Mainonta 

Promootiomixin ensimmäinen elementti, josta kaikki tutkijat (esim. Vuokko 2003: 

193, Chaffey & Smith 2008: 72, Karjaluoto 2010: 36) ovat yksimielisiä, on mainonta. 

Se on markkinointiviestinnän osa-alueista näkyvin ja yleisin (Karjaluoto 2010: 36, 

Bergström & Leppänen 2015: 309), ja tarkoittaa maksettua ja tavoitteellista 

tiedottamista tavaroista, palveluista, tapahtumista, aatteista tai yleisistä asioista 

Integroitu 

digitaalinen 

markkinointiviestintä 

Markkinointisuunnitelma 

 Strategiat 

 Tavoitteet 

 Kohderyhmät 

Kuvio 2. Digitaalisen markkinointiviestinnän kenttä (mukaillen Vuokko 2003: 23, Pickton & 

Broderick 2005: 37, Kotler & Armstrong 2008: 398). 
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(Bergström & Leppänen 2015: 309). Eri mainonnan määritelmissä on yhtenäistä se, 

että mainonta on tietylle kohderyhmälle suunnattua viestintää, jonka tarkoituksena on 

edistää mainostettavan tuotteen ja/tai palvelun kysyntää kohderyhmässä (Karjaluoto 

2010: 36). Mainonta voi olla luonteeltaan lyhytkestoista kampanjointia tai 

pitkäaikaista, jatkuvaa näkyvyyttä (Bergström & Leppänen 2015: 309), ja sillä 

pyritään joko informoimaan, suostuttelemaan tai vahvistamaan asiakassuhdetta 

(Vuokko 2003: 195). 

Verkossa tehtävään mainontaan kuuluu esimerkiksi interaktiiviset vuorovaikutteisten 

näyttöjen kautta tapahtuva mainonta (interactive display advertising) sekä 

hakukonemainonta Google Adwordsin avulla. Display-mainontaan kuuluvat muun 

muassa bannerit, joiden avulla pyritään lisäämään bränditietoutta ja saamaan ihmiset 

klikkaamaan mainosta, jotta he pääsevät targetoidulle sivustolle. (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 520.) Display-mainonnan kaksi tärkeintä tavoitetta ovat 

bränditietoisuuden nostaminen ja klikkausten saaminen, eli tavoitteena voi esimerkiksi 

olla saada käyttäjä katsomaan video, täyttämään verkkolomake tai katsomaan 

lisätietoja yrityksestä (Robinson, Wysocka & Hand 2007). Online-videoita voidaan 

käyttää mainostamisessa videoalustoilla videon, display-mainonnan tai tekstin avulla 

(Funk 2009: 63). Mainontaa verkossa tehdään myös sosiaalisten medioiden kautta, 

jolloin mainostajat pystyvät kohdentamaan mainokset tehokkaasti hyödyntämällä 

käyttäjien demografisia tietoja (Hennig-Thurau ym. 2010, Rajalakshmi & Umarani 

2013).  

2.3.2 Suhdetoiminta 

Toinen elementeistä on suhdetoiminta eli PR, jolla on viestinnässä tärkeä merkitys, 

sillä sen avulla vaikutetaan yrityksestä ja sen tuotteista syntyvään imagoon laajasti 

(Bergström & Leppänen 2015: 414). Suhdetoiminnan lähtökohtana ovat sidosryhmien 

asenteet ja mielipiteet, ja tärkeimpänä tavoitteena yrityskuvan rakentaminen. 

Suhdetoiminta on julkisuuden ja muun ei-ostetun markkinointiviestinnän muotojen 

sekä tiedon hyödyntämistä viestinnässä. Se on kustannustehokasta ilmaisen mediatilan 

avulla, sillä organisaatio saa levitettyä itsestään pääasiassa objektiivista ja 

totuudenmukaista tietoa. (Karjaluoto 2010: 50, 54) PR:n tavoitteena ei ole välitön 
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taloudellinen tulos, vaan pitkäaikainen muutos suhtautumisessa yritykseen (Bergström 

& Leppänen 2015: 414). 

Verkossa tapahtuva suhdetoiminta hyödyntää internetin verkostoefektiä jakamalla 

sisältöä niin, että se lähtisi leviämään viraalisti. Yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin 

linkkien rakentaminen (link building) hyödyntämällä Web 2.0 tekniikoita, kuten 

blogeja, sosiaalista mediaa, podcasteja, RSS-syötteitä, videon- ja kuvanjakoalustoja 

sekä widgettejä. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 509–512.) Verkossa pyritään 

tavoittamaan suuria vaikuttajia, kuten bloggaajia, mediaomistajia ja muita yksityisiä 

henkilöitä, joilla on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa. Yksi verkossa tapahtuvan 

suhdetoiminnan osa-alueista onkin yrityksen maineen hallinta verkossa (online 

reputation management), joka tarkoittaa ei-toivottujen mainintojen minimointia 

monitoroimalla ja vaikuttamalla sosiaalisessa mediassa käytyihin keskusteluihin. 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 506.) 

2.3.3 Sponsorointi 

Kolmas viestinnän elementti on sponsorointi, jonka osa tutkijoista käsittelee omana 

elementtinään (Karjaluoto 2010: 55, Chaffey & Smith 2008: 72) ja toiset osana 

suhdetoimintaa, mainontaa, menekinedistämistä (Karjaluoto 2010: 55, Vuokko 2003: 

278) tai tapahtumia (Kotler & Keller 2006: 537). American Marketing Associationin 

(AMA) mukaan sponsorointi on mainontaa, jonka tavoitteena on rakentaa 

syvällisempi assosiaatio ja integraatio sponsoroijan ja sponsoroitavan kohteen välille. 

Se sisältää usein koordinoituja toimenpiteitä, jotka ulottuvat pitemmälle kuin vain 

sponsoroitavassa kohteessa oleviin mainoksiin. (AMA 2014.) Se on investointia 

tiettyyn kaupallisesti hyödynnettävään yhteistoiminta-aktiviteettiin, kuten kulttuuriin 

tai urheiluun (Karjaluoto 2010: 55, Bergström & Leppänen 2015: 409–410). 

Sponsorointi eroaa mainonnasta siten, että sitä on vaikeampi kontrolloida ja se vaatii 

toimiakseen tukea muilta markkinointiviestinnän elementtejä, kuten mainontaa, jotta 

siitä saadaan paras hyöty (Cornweel, Weeks & Roy 2005). 

Helpoin tapa, jolla sponsorit voivat herättää kiinnostusta sponsorointisuhteeseen 

internetissä on informoida sponsoroitavasta tapahtumasta tai henkilöstä omilla 

nettisivuilla (Weeks, Cornwell & Drennan 2008), mikä onnistuu esimerkiksi 
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bannereiden avulla (Karjaluoto 2010: 58–60). Sponsorointia internetissä voi tehdä 

myös sponsoroimalla nettisivustoja sekä verkossa esiintyviä tapahtumia ja palveluita 

(Chaffey & Smith 2008: 72). Sponsorointiin kuuluu myös affiliate-markkinointi, jolla 

tarkoitetaan komissioon pohjautuvaa järjestelyä, jossa julkaisijat tienaavat sivustonsa 

kautta toteutuneista myynneistä mainostajan määrittelemän komission mukaan. 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 515).  

2.3.4 Myynninedistäminen 

Neljäs elementti on myynnin- tai menekinedistäminen, jonka tavoitteena on saada 

aikaan tuotteen tai palvelun kokeilemista, luoda ja vahvistaa kysyntää ja uskollisuutta 

sekä parantaa tuotteen saatavuutta. Myynninedistäminen voi olla joko 

kampanjaluontoisen lyhyttä tai kestoltaan pitkäaikaista, kuten sponsorointisuhteet. 

(Bergström & Leppänen 2015: 404.) Kuluttajille suunnattuja myynninedistämistapoja 

ovat muun muassa ilmaiset näytteet ja kokeilut, kupongit, kilpailut, palkinnot ja tuote-

esittelyt. Messut ja yritysvierailut voidaan myös lukea myynninedistämisen piiriin. 

Yritysten välillä myynninedistämiseen kuuluu lisäksi koulutustilaisuudet sekä 

erikoismainonta, kuten firman logolla painetut tuotteet. (Karjaluoto 2010: 61.)  

Yritysten verkkosivustot ja muut interaktiiviset viestinnän muodot ovat merkittäviä 

myynninedistämisen kanavia (Karjaluoto 2010: 64). Menekinedistämistä verkossa 

voidaan tehdä verkossa esimerkiksi kuponkien, palkintojen ja kanta-asiakasohjelmien 

kautta (Chaffey & Smith 2008: 72) ja sosiaalisen median sisällöntuotannon kautta. 

Ostajia voidaan esimerkiksi houkutella osallistumaan erilaisiin kilpailuihin yritysten 

nettisivuilla tai sosiaalisessa mediassa alennuskuponkien saamiseksi (Bergström & 

Leppänen 2015: 405.) 

2.3.5 Henkilökohtainen myyntityö 

Viidentenä viestinnän elementtinä on henkilökohtainen myyntityö, joka on kasvokkain 

tai muulla viestintävälineellä tapahtuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden ja 

potentiaalisten asiakkaiden kanssa (Vuokko 2003: 169). Tämä on elementeistä 

tehokkain, mutta usein myös kallein ja aikaa vievin. Myyntityön perimmäisenä 

tavoitteena on tuotteen tai palvelun myyminen, vaikkakin usein ensimmäisten 
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tapaamisten tavoitteena on usein osapuolten tutustuminen ja yrityksen tarjoaman 

esittely. (Karjaluoto 2010: 87.) Myyntityöhön sisältyy useita vaiheita aina 

asiakaskartoituksesta tarpeiden selvittämiseen, kaupan päättämiseen ja sen jälkeisiin 

jatkotoimenpiteisiin (Karjaluoto 2010: 88).  

Markkinointiviestinnän digitalisoituminen on vaikuttanut henkilökohtaisen 

myyntityön vaiheisiin usealla tavalla. Uudet viestintäteknologiat, asiakkaiden 

mieltymysten muuttuminen ja myynnin työkalut, kuten multimediaesitykset ja videot, 

ovat vaikuttaneet sekä myyntityön vaiheisiin että myyjän työnkuvaan. (Karjaluoto 

2010: 88.) Esimerkiksi videoiden avulla voidaan havainnollistaa myytävää tuotetta, 

ratkaisua ja sitä miten se rakennetaan (Miller 2011: 52–53). 

2.3.6 Suoramarkkinointi 

Kuudes muoto on suoramarkkinointi, joka tarkoittaa suoraan vastaanottajalle 

toimitettua tavaran tai palvelun markkinointiviestintää yhtä tai useampaa mediaa 

hyväksikäyttäen (Karjaluoto 2010: 69). Suoramarkkinoinnin tavoitteena on saada 

aikaan esimerkiksi osto, yhteydenotto ja lisätietojen hankinta (Isohookana 2011: 156). 

B2B-markkinoinnissa suoramarkkinointiin kuuluu myös messuista viestiminen ja 

asiakastapaamisista sopiminen (Karjaluoto 2010: 70). Oikein toteutettuna 

suoramarkkinointi on hyödyllisin markkinointiviestinnän muoto (Karjaluoto 2010: 

69), kun menetelmä on ajasta, kestosta sekä jakelusta riippumatonta, ja viestit sekä 

kohderyhmät voidaan määritellä tarkoin (Isohookana 2011: 157–158). 

Suoramarkkinoinnissa hyödynnetään asiakastietokannasta saatavaa dataa, joten 

menetelmä sopii hyvin asiakassuhteen kaikkiin vaiheisiin (Isohookana 2011: 157).  

Suoramarkkinoinnin hyvänä puolena on se, että sitä voi joko sallia tai kieltää, toisin 

kuin muuta markkinointiviestintää. Sallittuna markkinointi on tehokasta, pull-

tyyppistä viestintää, jolloin asiakas ei koe sitä tungettelevana. (Karjaluoto 2010: 69.) 

Viestinnän digitalisoituminen on yksi suurin syy suoramarkkinoinnin kasvuun 

(Karjaluoto 2010: 69). Perinteisen suoramarkkinoinnin medioita ovat puhelin ja 

suoramarkkinointikirjeet, kun taas sähköisiä ovat muun muassa sähköposti, 

tekstiviesti, puheviesti, ääniviesti ja kuvaviesti, joista yleisin muoto on 

sähköpostimarkkinointi ja tekstiviesti (Karjaluoto 2010: 73). Suoramarkkinoinnissa 
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digitaalisia kanavia käytetään lähes aina paluukanavina, eli vastataan perinteiseen 

suoramarkkinointiin digitaalisin keinoin internetin, sähköpostin tai tekstiviestin 

välityksellä (Karjaluoto 2010: 14). Sähköpostisuora on tehokas tapa esimerkiksi saada 

asiakas vierailemaan yrityksen nettisivuilla (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 543), 

muistuttaa internetissä tapahtuvista kampanjoista tai kutsua asiakas tapahtumaan 

(Isohookana 2011: 264). 

2.3.7 eWOM 

Koska digitaaliseen markkinointiviestintään kuuluu tärkeänä osana 

vuorovaikutteisuus (Karjaluoto 2010: 127), käyttäjien luoma sisältö, sekä niiden kautta 

muodostetut mielipiteet (Chaffey & Smith 2008: 152), on viestinnän viimeisenä 

elementtinä elektroninen word-of-mouth-viestintä, eli eWOM (Chaffey & Smith 2008: 

72). eWomilla tarkoitetaan kaikkien vanhojen, nykyisten ja potentiaalisten 

asiakkaiden positiivisia ja negatiivisia mielipiteitä yrityksestä ja sen tuotteista, jotka 

ovat saatavilla kaikille ihmisille ja organisaatioille internetissä (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh & Gremler 2004). WOM antaa ihmisille syyn puhua eteenpäin 

yrityksen tuotteista ja palveluista, ja se on aktiivista, molempia osapuolia hyödyntävää 

viestintää joko useiden asiakkaiden välillä (C2C) tai asiakkaan ja markkinoijan (C2M) 

välillä. Elektroninen WOM on lähellä viraali- ja  buzz-markkinoinnin käsitteitä, mutta 

sen konsepti on hieman laajempi. Myös markkinointi sosiaalisessa mediassa on 

läheisesti yhteydessä eWOMin kanssa, sillä sekin hyödyntää internetin 

verkostoefektiä, jonka vuoksi sosiaalinen media on tehokas tapa tavoittaa nopeasti 

suuri määrä ihmisiä. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 536–537.) Parhaimmillaan 

eWOM on erinomainen työkalu levittämään positiivista sanomaa ja parantamaan 

brändimielikuvaa (Leino 2010: 292). 

eWOMia tapahtuu monessa eri digitaalisessa kanavassa, kuten internetin 

mielipidealustoilla, keskustelufoorumeilla ja uutisryhmissä (Hennig-Thurau ym. 

2004). Viraali viesti koostuu useimmiten ilmaisesta internetsisällöstä, kuten videosta, 

blogitekstistä tai e-kirjasta, ja se on jollain tavalla uraauurtavaa, ihmeellistä tai 

hupaisaa, tai sisältää julkisuuden henkilön. Viraalilla sisällöllä on myös iso verkosto, 

jossa ihmisten on helppo jakaa (share, repost) sisältöä. (Scott 2011: 98.) Chaffeyn ja 

Ellis-Chadwickin (2012: 537) mukaan online-markkinoijien on tärkeää ymmärtää, 



31 

 

kuinka viraalimarkkinointi ja eWOM toimii, sillä lukuisten tutkimusten mukaan 

kuluttajat luottavat paljon ystäviltä, perheeltä, mielipidevaikuttajilta ja muilta 

kuluttajilta saatuihin mielipiteisiin. Niillä on lopulta suuri vaikutus omiin 

ostopäätöksiin (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 537). Käyttäjien luomasta sisällöstä 

puhutaan lisää muun muassa kappaleessa 3.2. 

Yllä on esitelty seitsemän digitaalisen markkinointiviestinnän elementtiä. Vaikka 

elementit on eritelty omiin osa-alueisiinsa, on pidettävä mielessä, että 

markkinointiviestinnän rajat eivät ole täysin ilmeiset. Esimerkiksi mainonta voi olla 

myös menekinedistämistä, ja menekinedistäminen osa henkilökohtaista myyntityötä. 

Lopulta kyse ei ole ainoastaan hyvän mixin rakentamisesta, vaan toimivan 

viestintäkokonaisuuden hahmottamisesta. (Vuokko 2003: 149.) 
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3 ONLINE-VIDEOT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ 

Liikkuva kuva on ollut tärkeä työkalu markkinointiviestinnässä aina 

televisiomainoksista lähtien. Tänä päivänä sosiaalisen median palvelut, kuten 

Facebook, YouTube ja Twitter, ovat lisänneet videoiden käyttöä räjähdysmäisesti 

(Sweetow 2011: 211). Sähköiset kanavat antavat yrityksille mahdollisuuden tavoittaa 

suuri määrä käyttäjiä globaalisti, rakentaa alustan omalle yritykselle ja lopulta sitouttaa 

käyttäjät yrityksen alustalle luomalla ainutlaatuista sisältöä (Kaushik 2014). 

Mahdollisuudet tuovat toisaalta myös yrityksen videosta vastaaville henkilöille suuren 

vastuun levittää oikeanlaista kuvaa yrityksestä julkisuuteen (Sweetow 2011: 1). 

Tämä luku käsittelee online-videoita osana markkinointiviestintää. Online-videoilla 

on yhteys useaan eri markkinointiviestinnän osa-alueeseen, sillä ne ovat yksi 

digitaalisen markkinointiviestinnän työkaluista. Koska online-videot ovat edelleen 

melko uusi aihe (Leino 2010: 298, Cecil 2012: 12, Kaltura 2014), on teoreettinen 

tarkastelu pohjattu lukuisiin digitaalisen markkinoinnin, sisältömarkkinoinnin ja 

sosiaalisen median tutkimuksiin.  

3.1 Online-videoiden määritelmä ja käyttötavat 

Online-videoista käytetään montaa eri käsitettä, kuten digitaalinen video (McStay 

2010: 54), web-video (Stroud 2007), internetvideo (De Vriendt, Degrande & 

Verhoeyen 2011) ja video-on-demand (Kaltura 2014), joilla kaikilla on 

samankaltainen merkitys. Tässä tutkimuksessa online-videot on määritelty videoihin, 

jotka ovat tarjolla internetin videonjakopalveluissa, kuten YouTubessa, 24 tuntia 

vuorokaudessa (Leino 2010: 298), ja jotka ovat käyttäjien vapaasti katsottavissa muun 

muassa tietokoneen ja älypuhelimen kautta (IAB 2014). Online-videoita on 

mahdollista katsoa tietokoneelta tai vastaavalta työasemalta, älypuhelimelta ja 

tabletilta, älytelevision kautta, pelikonsolilta ja erilaisten televisioon kiinnitettävien 

lisälaitteiden, kuten Apple TV:n ja Elisa Viihteen, kautta (IAB 2014). 
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Stroudin (2007), Funkin (2009: 63) ja McStayn (2010: 55) mukaan yrityksen online-

videoiden käytön mahdollisuudet ovat hyvin laajat. Yritys voi esimerkiksi tuottaa 

videon rikastaakseen omaa nettisivua ja sähköpostimainontaa (Funk 2009: 63), jolloin 

se on ladattavissa yrityksen nettisivuilta tai jaettuna osana sähköpostikampanjaa ja 

RSS-syötettä (Stroud 2007). Tärkeintä online-videoiden käytössä on kuitenkin 

vuorovaikutteisuus, sillä videot tarjoavat muita sosiaalisia medioita enemmän 

vuorovaikutusmahdollisuuksia yrityksen ja asiakkaiden välillä (McStay 2010: 55, 

Sweetow 2011: 212). Videot ovat tehokkaita työkaluja yleisön ja ansaitun median 

lisäämiseksi (Leino 2010: 300). 

Videoiden voima syntyy, kun asiasta kiinnostuneet ihmiset kommentoivat, tykkäävät 

ja linkittävät videoita samankaltaisille ihmisille omassa sosiaalisessa verkostossaan 

internetissä (Funk 2009: 7). Yleistä onkin upottaa YouTubeen tai vastaavalle 

videonjakoalustalle ladattu video oman yrityksen nettisivustolle, blogiin tai 

uutissyötteeseen, jolloin se on katsottavissa usean kanavan kautta (Scott 2011: 252). 

Videot voivat myös olla upotettuina yksityisten ihmisten blogeihin tai wikeihin 

(Stroud 2007). 

Useilla kanavilla käyttäjät voivat tehdä omia videokokoelmia sekä luokitella ja 

merkitä lataamiaan videoita (Huang ym. 2010). Käyttäjät voivat myös klikata videoita, 

jolloin heidät uudelleenohjataan yrityksen nettisivuille, tai vastaavasti rullata hiirtä 

tuotteen yllä, jolloin he näkevät tuotteeseen liittyvän videoesityksen (McStay 2010: 

55). He voivat myös itse jakaa videon esimerkiksi sähköpostin, 

pikaviestinsovelluksen, Facebookin tai Twitterin välityksellä (Sweetow 2011: 211). 

Monipuolisen käytön myötä onkin suositeltavaa, että yrityksen videot ovat tarkkaan 

brändättyjä sekä helposti jäljitettävissä ja jaettavissa (Stroud 2007). 

Videonjakosivustoilla olevien videoiden erityispiirteisiin kuuluu, että ne ovat usein 

lyhyitä ja sisällöltään monimuotoisia (Huang ym. 2010). Kestoltaan lyhyemmät videot 

näyttävät usein myös olevan menestyneempiä kuin pitkät videot (McStay 2010: 56). 

Online-videot ovat tärkeä osa-alue myös hakukoneoptimoinnille (Cecil 2012: 148). 

Hakukoneet, kuten Google ja Yahoo!, integroivat jatkuvasti eri medioita 

hakutuloksiksi, jolloin tuloksissa ilmenee tekstin lisäksi myös online-videoita. 

(Barefoot & Szabo 2010: 197.) 
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Yrityksen tulisi käyttää online-videoissaan samoja laatuvaatimuksia kuin 

organisaation muillakin viestintätekniikoilla on. Videoiden tulee olla luovia ja 

luonnollisesti yhteydessä brändiin, jolloin ne tuottavat vuorovaikutteisen kokemuksen 

asiakkaalle. Lisäksi videolla tulee olla nautinnollinen ja katsojaa viihdyttävä juoni, ja 

sen tulee olla synergiassa brändin offline-markkinoinnin kanssa. (Stroud 2007.) 

Varsinkin niche-markkinoilla yrityksen on tärkeä miettiä, mitä juuri tietty kohderyhmä 

haluaa nähdä (Funk 2009: 7). 

Kuvio 3 on alla havainnollistamassa tämän tutkimuksen teorialukujen punaista lankaa, 

eli markkinointiviestinnän prosessia, jossa online-videoita käytetään. Perinteisesti 

markkinointiviestintä on nähty yksisuuntaisena, jossa organisaatio toimii viestin 

lähettäjänä ja suunnittelijana. Tänä päivänä viestintäprosessi on kuitenkin 

kaksisuuntainen. Kuviossa esitetty lähestymistapa edustaakin suljetun silmukan mallia 

tarkoittaen sitä, että kaikki neljä elementtiä toimivat sekä syinä että seurauksina 

toisillensa (Kliatchko 2008.) Kuvion viestintälenkki esiteltiin luvussa 2, ja sillä 

tarkoitetaan digitaalisen markkinointiviestinnän eri osa-alueita, joilla online-videoita 

voidaan hyödyntää. Tässä luvussa keskitytään lähettäjiin, sisältöihin, kanaviin ja 

vastaanottajiin. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin sisällöntuotantoon ja -

vastaanottoon osallistujista (kappale 3.2), online-videoiden sisällöstä (kappale 3.4) ja 

videonjakokanavista (kappale 3.5). Huomionarvoista on, että näitä alueita voi edustaa 

joko organisaatio tai yksityishenkilö. Sisällöllä tarkoitetaan viestin informaatiota ja 

vaikutuksia, joita lähettäjä haluaa viestiä. Kanavat ovat puolestaan viestin 

välittämiseen liittyvät kosketuspisteet, joissa yrityksen brändi on esillä. (Kliatchko 

2008.) 
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Kuvio 3. Integroidun markkinointiviestinnän prosessi (mukaillen Pickton & Broderick 2005: 7, 
Kliatchko 2008). 

3.2 Sisällöntuotantoon ja vastaanottoon osallistujat 

Lyhykäisyydessään sisältömarkkinointi on strateginen lähestymistapa markkinointiin, 

ja sen keskipisteenä on arvokkaan, relevantin ja johdonmukaisen sisällön luominen ja 

jakaminen. Tavoitteena on houkutella ja säilyttää yrityksen omaa, selkeästi määriteltyä 

asiakaskuntaa, ja lopulta saada heidät tekemään jotain. (CMI 2015b.) Digitaalisella 

sisältömarkkinoinnilla tarkennetaan yllä mainittua määritelmää niin, että sisällön 

jakaminen, luominen, vaihtaminen ja kommunikointi tapahtuvat digitaalisissa 

muodoissa (Holliman & Rowley 2014), kuten sosiaalisen median, blogien, videoiden, 

sähköisten uutiskirjeiden ja digitaalisten julkaisujen välityksellä (Halligan & Shah 

2010: 30–31, Scott 2011: 37, CMI 2015a).  Sisältömarkkinoinnin kaksi ydinkonseptia 

ovat yhteisö ja arvo, jotka toteutuvat, kun yritykset ja asiakkaat rakentavat brändiä 

yhdessä verkkoyhteisöpalvelujen kautta (Holliman & Rowley 2014). 

Käyttäjien luoman sisällön merkitys on tunnistettu monien tutkijoiden (Muniz 2007, 

Hennig-Thurau ym. 2010, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 87) taholta, minkä vuoksi 

se on oleellinen tällekin tutkimukselle. Kuluttajat ovat aktiivisesti alkaneet 

mainostamaan omia suosikkibrändejä, ja heillä onkin usein selkeä näkemys oikean- ja 

vääränlaisista mainostustavoista. (Muniz 2007). Käyttäjien luomaa sisältöä varten on 

olemassa sisältöyhteisöjä, joiden päätavoitteena on mediasisällön jakaminen 

käyttäjien kesken. Tällaisia yhteisöjä on olemassa useita eri mediatyyppejä, kuten 

tekstiä (BookCrossing), kuvia (Flickr, Instagram) ja PowerPoint-esityksiä 

(Slideshare), varten. Huomioitavaa on, että käyttäjät voivat hyvin olla myös yrityksen 
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työntekijöitä, jotka jakavat yrityksen videoita esimerkiksi rekrytointiin, puheisiin ja 

lehdistötilaisuuksiin liittyen. (Kaplan & Haenlein 2010.) 

Kuviossa 4 on tiivistetty sisällöntuotantoon, eli tässä tutkimuksessa online-videoiden 

tuottamiseen, osallistuvat tahot. Perinteinen, lineaarinen ajatusmalli kuvaa perinteistä, 

vanhan markkinointiviestinnän prosessia, kun taas interaktiivinen kuvaa digitaalisen 

aikakauden kaavaa. (Kliatchko 2008.) Yrityksen osalta videoiden tuotantoon 

osallistuu usein yrityksen lisäksi viestinnän suunnittelun ja toteutuksen kautta mainos-

, media-, ja/tai viestintätoimisto sekä median omistaja, kuten Suomessa Alma Media 

tai MTV3 (Karjaluoto 2010: 23).  

Kuluttajat puolestaan jakavat intohimonsa brändejä kohtaan sosiaalisessa mediassa 

esimerkiksi luomalla omia versioitaan yritysten mainoksista ja auttamalla muita 

kuluttajia ratkaisemaan tuotteeseen liittyviä ongelmia (Hennig-Thurau ym. 2010).  He 

eivät siis enää ole ainoastaan sisällön vastaanottajia, vaan osallistuvat myös 

sisällöntuotantoon (Kliatchko 2008, Hennig-Thurau ym. 2010, Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 44). Käyttäjien luoman sisällön myötä on tullut uusia digitaalisia 

innovaatiota, kuten henkilökohtaiset ja yhteisölliset blogit, vlogit, podcastit, wikit ja 

menestystarinat. Etenkin nuoret omaksuvat digitalisaation nopeasti ja korvaavat 

perinteisen median internetillä: printtimediasta on siirrytty bloggaamisen ja television 

katselusta YouTube-videoiden selailuun. (Kliatchko 2008.) Kuten kappaleessa 2.1 

todettiin, voidaan viestintä jakaa kontrolloituun ja ei-kontrolloituun sisältöön. 

Hyvä esimerkki kuluttajien luomasta sisällöstä on Frito-Lay sipsien tuotemerkki 

Doritos, joka näyttää käyttäjien luomia mainosvideoita Superbowlin mainostauolla 

(Chaffey & Smith 2008: 118), mikä on yksi innovatiivisimmista ja menestyneimmistä 

tavoista hyödyntää käyttäjien luomaa sisältöä. Doritos järjestää vuosittain kuluttajille 

kilpailun, jossa kuluttajien tarkoituksena on kuvata mainosvideo Superbowlin 

mainoskatkolle. Kaksi parasta mainosta näytetään 100 miljoonalle katsojalle 

televisiossa, ja ne ovat nähtävillä myös YouTubessa. (Rosenberg 2015.) Tiivistettynä 

voidaankin todeta, että yritysten vastuu on nykyään olla ennemminkin kaiken 

yrityksen ja käyttäjien luoman sisällön yhteen kerääjä. Näin mahdollistetaan 

innostava, vuorovaikutteinen pohja internetsivuille. (Weber 2009: 39–40.) 
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Kuvio 4. Sisällöntuottomalli (mukaillen Kliatchko 2008). 

3.3 Tavoitteet online-videoiden käytölle 

Tavoitteet online-videoiden käytölle voivat olla hyvin moninaiset, ja useita tavoitteita 

esiteltiinkin digitaalisen markkinointiviestinnän elementtien yhteydessä kappaleessa 

2.3. Tavoitteet voidaan kärjistetysti jakaa myynnillisiin ja ei-myynnillisiin tavoitteisiin. 

Lopullinen markkinointiviestinnän tavoite on saada aikaan myyntiä (Karjaluoto 2010: 

21, Bergström & Leppänen 2015: 301), mutta viestinnällä voi usein olla myös 

epäsuoria, pehmeämpiä tavoitteita. Viime aikojen viestintäteknologian kehitys on 

nostanut markkinointiviestinnälle kaksi erityistä tavoitetta, jotka ovat tehokkuus ja 

vuorovaikutteisuus (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi 2015). Lisäksi tavoitteita ovat 

esimerkiksi tietoisuuden kasvattaminen, asenteisiin vaikuttaminen, luottamuksen 

rakentaminen ja asiakastyytyväisyyden vahvistaminen (Karjaluoto 2010: 21). 

Rose ja Pulizzi (2011: 21–23) esittävät kuusi tavoitetta sisältömarkkinointiin, jotka 

ovat bränditietoisuuden vahvistaminen, liidien konvertointi, asiakkaiden saaminen, 

asiakaspalvelu, lisämyynti ja intohimoisten tilaajien saaminen. Näistä 

bränditietoisuuden lisääminen ja asiakkaiden saaminen ovat kaksi tärkeintä tavoitetta 

(Rose ja Pulizzi 2011: 29). Kaikki kahdeksan edellä mainittua tavoitetta ovat hyvin 

samanlaisia kuin Michaelidou ym. (2011) ovat esittäneet tavoitteeksi markkinoinnille 

sosiaalisessa mediassa.  
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Karjaluoto ym. (2015) ovat lisäksi listanneet neljä digitaalisen markkinointiviestinnän 

tavoitetta, jotka esiintyvät sekä B2B- että B2C -markkinointia käsittelevässä 

kirjallisuudessa. Näitä ovat viestinnän tehokkuuden lisääminen (Sharma 2002), 

vuorovaikutteisuuden ja kommunikaation lisääminen asiakkaiden kanssa (Welling & 

White 2006), bränditietoisuuden lisääminen ja brändin rakentaminen (Welling & 

White 2006, Karjaluoto ym. 2011, Michaelidou ym. 2011) sekä myyntiliidien 

saaminen (Welling & White 2006). Chaffey ja Smith (2008: 22) taas tiivistävät 

digitaalisen markkinoinnin viiteen käskymuotoiseen tavoitteeseen, jotka ovat myy, 

tarjoa, puhu, säästä ja sähise. Nämä ovat niin ikään yhteydessä myynnin 

kasvattamiseen, arvon lisäämiseen, asiakkaiden ja yrityksen väliseen 

vuorovaikutukseen, kustannusten alentamiseen ja bränditietoisuuden lisäämiseen 

internetin avulla (Chaffey & Smith 2008: 23). 

3.4 Online-videoiden sisältö 

Yksi inbound-markkinointitekniikoiden tärkeimmistä komponenteista on sisältö 

(Holliman & Rowley 2014). Videoiden sisällöllä täytyy olla jonkinlaista viihdyttävää, 

opettavaa tai informatiivista arvoa, jotta käyttäjät ylipäätään katsovat ja sitoutuvat 

niihin (Miller 2011: 17, Scott 2011: 76, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 406, 

Holliman & Rowley 2014, Platt 2014). 

Scott (2011: 80) toteaa, että usein yritysmarkkinoinnin puolella kyseenalaistetaan 

huumorin käyttö markkinointiviestinnässä, koska unohdetaan että myös 

yritysmarkkinoinnin päämääränä on lopulta viestiä ihmistä varten ja saada heidät 

vaikuttuneiksi. Lähivuosina on kuitenkin alettu menemään epämuodollisempaan 

suuntaan (Scott 2011: 252–253). Hyvä esimerkki tästä ovat Norton 

virustorjuntayrityksen tarjoamat lyhyet, humoristiset videot, joiden avulla katsoja 

ymmärtää hauskalla ja nopealla tavalla yrityksen tuotteiden toimintaperiaatteen 

(Miller 2011: 58). 

Tässä tutkimuksessa videoiden sisältö on aikaisempiin tutkimuksiin pohjautuen jaettu 

kolmeen eri kategoriaan: opettavaisiin, informatiivisiin ja viihdyttäviin. Yksi video voi 

tosin sisältää elementtejä usealta eri alueelta, jolloin se on usein myös visuaalisesti 

miellyttävämpää katsottavaa. Esimerkiksi haastattelu- ja dokumentaarityyliset videot 
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voivat usein olla pohjana muunlaiselle sisällölle. Toimittaja voi vaikkapa jakaa tietoa 

samaan aikaan, kun hän kiertää ympäri kiinteistöä, tai näyttää, miten laite asennetaan. 

(Sweetow 2011: 148.) Esitellyt kategoriat voivat hyvin toimia myös käyttäjien luoman 

sisällön osalta. 

3.4.1 Opettavainen 

Miller (2011: 49) sanoo opettavaisten videoiden olevan YouTuben käytetyin muoto 

sitouttamaan katsojia. Tällaiset videot kertovat katsojalle vaihe vaiheelta, miten jokin 

asia tehdään (Miller 2011: 52). Tällaisia videoita voidaan sanoa myös tutoriaaleiksi 

(Morain & Swarts 2012) ja how-to -videoiksi (Stroud 2007), vaikkakin jonkunlaisia 

merkityseroja saattaa olla. Videot voidaan myös jakaa käyttöohje- ja projektivideoihin. 

Käyttöohjevideot kertovat miten tuotteita asennetaan, konfiguroidaan tai kootaan, ja 

ne toimivat apuna sekä ennen että jälkeen ostotapahtuman. Projektivideot esittelevät 

yleisemmin, miten tehdään jotain hyödyllistä, esimerkiksi valmistetaan ruokaa, 

vaihdetaan autosta öljy tai pestään hampaat oikealla tavalla. (Miller 2011: 52–53.)  

Videolla voidaan helposti myös kertoa vaikeista asioista, kuten monimutkaisista 

tuotteista tai herkistä, yksityisistä asioista, kuten sairauksiin ja niiden diagnosoimiseen 

liittyvistä faktoista (Stroud 2007). Monille yrityksille opettavaisten videoiden 

tarjoaminen on tehokkain tapa saada uusia asiakkaita videonjakoalustoilla. Videoissa 

on tärkeää tarjota hyödyllistä tietoa asiakkaalle, ja muistaa kertoa omasta brändistä 

hienovaraisesti. (Miller 2011: 55.)  

3.4.2 Informatiivinen 

Informatiivinen video sisältää relevanttia ja tarpeellista tietoa, joka voi liittyä jollain 

tapaa esimerkiksi yrityksen liiketoimintaympäristöön, eli uutisia ja faktoja jostain 

tärkeästä aiheesta. Yrityksen toimitusjohtaja voi esimerkiksi kertoa mielipiteitä uusista 

innovaatioista tai neuvoa käyttäjiä tuotteen käytössä. Informaatio voi olla myös 

faktatietoa uusista tuotteista, jolloin videolla esitellään tuotteen teknisiä tietoja tai 

pidetään myyntipuhe. Informatiivinen video autonvalmistajalla voi olla esimerkiksi 

virtuaalinen testiajo tai 360 asteen esittely auton sisätiloista. Videoiden ei pidä 

keskittyä pelkästään oman yrityksen esilletuomiseen. (Miller 2011: 40–41.) 
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Informatiivinen sisältö voi olla uutistoimistojen julkaisemaa, mutta myös 

yksityishenkilöiden julkaisemia mielipideilmaisuja politiikkaan liittyen. Videoiden 

avulla ihmiset pystyvät ilmaisemaan mielipiteitään ajankohtaisista asioista kansalaisen 

näkökulmasta. (Soukup 2014.) 

3.4.3 Viihdyttävä 

Suurin osa online-videoista on ei-kaupallista, sisällöltään hauskaa, järjetöntä, 

säädytöntä ja pahennusta aiheuttavaa. Myös kaupallisista videoista puhuttaessa 

keräävät hauskat ja viraalit videot suurimman suosion. (Funk 2009: 7.) 

Viihdyttävät videot ovat yritykselle vaikein muoto toteuttaa, sillä niiden tekemiseen 

vaaditaan paljon luovuutta, eikä niille voi määrittää mitään tiettyä onnistunutta kaavaa 

(Miller 2011: 58). Viihdyttävyyden tunnusmerkkejä on hankalampi eritellä (Cecil 

2012: 148–149) kuin opettavaisten ja informatiivisten videoiden, sillä viihteen arvon 

määrittelee sen katsoja. Viihdyttäviä videoita ovat muun muassa humoristiset ja 

hauskat videot, stunttivideot, paljon erikoistehosteita sisältävät videot ja videot, joista 

saa jonkunlaista shokkiarvoa. (Miller 2011: 58.) Tällaisten videoiden hyvänä puolena 

on se, että onnistuessaan niistä tulee viraaleja useammin kuin kouluttavista tai 

informatiivisista videoista, kun useat käyttäjät jakavat ja kommentoivat humoristista 

pätkää (Miller 2011: 60). Huonoimmassa tapauksessa yritys voi epäonnistua pahasti, 

kun taas parhaassa tapauksessa yritys pääsee tehokkaasti rakentamaan ja säilyttämään 

brändi-imagoa (Scott 2011: 95–96).  

3.5 Online-videoiden kanavat 

Seuraavaksi esitellään neljä sosiaalisen median videonjakokanavaa, jotka ovat tämän 

tutkimuksen osalta keskeisiä: YouTube, Facebook, Vimeo ja Instagram. Nämä neljä 

kanavaa ovat Suomessa suosittuja kanavia (Lintulahti 2014), joihin sisältöä voivat 

ladata sekä yritykset että yksityiset henkilöt. Kanavat antavat näin ollen hyvän 

kokonaiskuvan siitä, millaisia videonjakokanavia internet tarjoaa. Näiden lisäksi 

samantyylisiä alustoja löytyy toki paljon lisää eri yrityksien tarjoamina ja eri puolilta 

maailmaa – esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä on aivan omat videonjakoalustansa 

(Synthesio 2013).  
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3.5.1 YouTube 

YouTube on ajasta ja paikasta riippumaton videoiden tallennus- ja jakopalvelu (Leino 

2010: 257). Palvelu on Googlen omistama, vuonna 2005 perustettu yhtiö ja 75 maahan 

lokalisoitu. Palvelulla on yli miljardi kuukausittaista käyttäjää, jotka katsovat yli 6 

miljardia tuntia videoita. Joka minuutti ladataan 300 tuntia videosisältöä. (YouTube 

2015.) YouTube on maailman toiseksi suurin hakukone (King 2014) ja neljänneksi 

vierailluin nettisivusto Suomessa Google-sivujen ja Facebookin jälkeen (Alexa 2015). 

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden etsiä, katsoa ja jakaa käyttäjien itse tekemiä videoita 

ilmaiseksi. Lisäksi palvelu tarjoaa foorumin, jossa voi pitää yhteyttä muihin, jakaa 

tietoa ja inspiroida muita. Se toimii myös jakeluympäristönä alkuperäisen sisällön 

tuottajille, sekä pienille ja suurille mainostajille. (YouTube 2015.) Kaushik (2014) 

tiivistää YouTuben olevan kolme asiaa: sosiaalinen verkosto, mainoskanava sekä 

sisältöalusta.  

Facebookiin verrattuna videot YouTubessa ovat keskimäärin korkeammalla 

hakukonetuloksissa (King 2014), ja ne on helpompi upottaa yrityksen omille 

nettisivuille tai muuhun sosiaaliseen mediaan (Honigman 2015). On myös esitetty, että 

YouTube on parempi alusta pitkille, syvällisille ja ammattimaisille videoille, kun taas 

esimerkiksi Facebook on kohdennettu enemmän pinnallisille ja lyhyille videoille 

(Honigman 2015). Toisaalta osa on sitä mieltä, että jos yrityksellä on video 

julkaistavanaan, se pitäisi aina jakaa YouTubessa (Funk 2009, Miller 2011). 

Esimerkiksi melkein kaikki suurimmat yritykset jakavat televisiomainoksensa 

YouTubessa (Sweetow 2011: 212). 

3.5.2 Facebook 

Facebook on vuonna 2004 Mark Zuckerbergin Yhdysvalloissa perustama 

yhteisöpalvelu, joka julkaistiin kaikille avoimena versiona vuonna 2006. Vuonna 2015 

Facebookilla oli yli 1,5 miljardia aktiivista kuukausikävijää. Palvelun missiona on 

tehdä maailmasta avoimempi ja yhdistyneempi tarjoamalla käyttäjilleen 

mahdollisuuden olla yhteydessä ystäviin ja perheenjäseniin, pysyä selvillä maailman 

tapahtumista, sekä jakaa ja ilmaista tärkeitä asioita kuvien, videoiden ja tekstin 

muodossa. (Facebook Newsroom 2015.) 
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Facebook tarjoaa yrityksille keinon rakentaa ja ylläpitää asiakasyhteisöjä joko 

Facebook-sivun tai -ryhmän kautta. Yrityksen oma Facebook-sivu on usein ryhmää 

parempi ratkaisu, ja sen kautta yhteisön jäseniä voidaan ohjata yrityksen muihin 

sisältöihin, kuten nettisivuille. (Soininen ym. 2010: 53.) Vaikka Facebookin videot 

ovat menestyksekkäitä, on sivusto videon katsomisen ja jakamisen määrien perusteella 

YouTuben takana. Facebookissa videot katoavat helpommin yrityksen uutisvirtaan, 

mutta toisaalta keräävät nopeammin suosiota YouTubeen verrattuna. Palveluita 

käytetään usein yhtä aikaa tehokkuuden saavuttamiseksi jakamalla esimerkiksi 

Facebookiin sellaisen videon esittely, joka on ladattu YouTubeen. (Luckerson 2014.) 

3.5.3 Vimeo 

Videopalvelu Vimeo toimii pitkälti samalla tavalla kuin YouTube, vaikkakin sivusto 

on Suomessa edelleen aliarvostettu (Lintulahti 2014) verrattuna esimerkiksi 

Englantiin, jossa Vimeo koetaan yhtä tehokkaaksi kanavaksi kuin YouTube (CMI 

2013). Vimeo differoi itsensä YouTubesta sillä että Vimeossa olevien videoiden 

kuvanlaatu on korkeampi ja näin ollen sisältö keskiverroin parempilaatuista kuin 

YouTubessa. Lisäksi Vimeossa ei ole mainoksia, ja se on suunnattu niche-

kohderyhmille, jolloin sisältö on sitouttavampaa ja targetoidumpaa. Toisaalta taas 

kävijöitä on vähemmän kuin YouTubessa. (King 2014.) Vimeon käyttöliittymä 

yrityskäyttöä ajatellen on monipuolisempi ja joustavampi, sillä lisämaksusta palveluun 

saa laajempia ominaisuuksia, kuten isojen tiedostojen lataamismahdollisuuden 

(Soininen ym. 2010: 58).  

3.5.4 Instagram 

Instagram on Facebookin omistama kuva- ja videojakopalvelu, jolla on yli 150 

miljoonaa käyttäjää (Public Relations Tactics 2014). Videoiden maksimipituus on 

yrityksen ja yksityishenkilön tilillä 15 sekuntia. Mainoksen maksimipituus on 

puolestaan 30 sekuntia, mikä soveltuu erityisen hyvin yrityksille, jotka ovat tottuneet 

mainostamaan televisiossa. Videon voi ladata sovellukseen neliö- tai vaakamuodossa. 

(Johnson 2015.) Kuvia ja videoita on mahdollista muokata erilaisilla suodattimilla, 

niihin voidaan määrittää sijainti, ja ne voidaan jakaa sovelluksesta suoraan Flickriin, 

Facebookin ja Twitteriin (Instagram 2015). 
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Suomessa vuonna 2014 Instagram oli kaikista sosiaalisista medioista nopeimmin 

suosiotaan kasvattanut. Palvelu on suosittu etenkin nuorten keskuudessa, sillä alle 25-

vuotiaista sovellusta käyttää jopa 40 prosenttia. (DNA 2015.) Palvelun käyttäjät ovat 

sitoutuneempia kuin Facebookin tai Twitterin käyttäjät. Instagramin avulla yritykset 

voivat mainostaa ja lähettää viestejä suoraan asiakkailleen, mikä edistää brändien 

muistettavuutta ja tietoisuutta. (Public Relations Tactics 2014.)  

3.6 Online-videoiden haasteet 

Aivan kuten kaikissa uusissa teknologioissa, myös online-videoiden hyödyntämisessä 

voidaan kokea haasteita ja ongelmia käyttöönotossa ja käytössä. Useat tutkijat ovat 

havainneet, että yrityksillä on vaikeuksia ymmärtää, mitä lisäarvoa online-videoiden 

käyttäminen tuo yritykselle (Michaelidou ym. 2011, Scott 2011: 76, Kaushik 2012). 

Jotkut käyttävät esimerkiksi display-mainontaa tai yrittävät saada videot viraalisiksi, 

mutta eivät käytännössä ymmärrä, miten yritykset lopulta hyötyvät tällaisista 

toimenpiteistä (Kaushik 2014).  

Digitaaliset viestintämenetelmät voidaan usein nähdä kompleksisina ja vaikeina 

käyttää, jolloin teknologisiin muutoksiin on hankala vastata (Buehrer, Senecal & 

Bolman Pullins 2005, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 43). Tämä voi johtua 

esimerkiksi rahan, ajan, johdon tuen ja kouluttamisen puutteesta (Karjaluoto ym. 2011, 

Michaelidou ym. 2011). Yritykset kokevat usein, että uusien työkalujen 

hyödyntämisessä tulisi olla mukana ammattilainen joko organisaation sisältä tai 

mainostoimistosta, jotta digitaalisen markkinointiviestinnän hyödyt, kuten 

monipuoliset ja personoidut sisällöt saavutetaan (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 

43). Integroidun markkinointiviestinnän haasteena nähdäänkin usein oikeanlaisen 

viestin välittäminen oikealla tavalla oikeille ihmisille oikeaan aikaan (Pickton & 

Broderick 2005: 6). Työntekijöillä voi tosin myös jo alkujaan olla negatiivisia 

mielipiteitä käyttöönotosta, tai teknologia nähdään kokonaan vieraana asiana (Buehrer 

ym. 2005). Myös kustannukset voivat uuden teknologian myötä nousta liian suuriksi 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 43). 

Haasteita voi tuoda myös markkinaympäristö. Kilpailijoiden vertailu voi tuoda 

haasteita, sillä mitä enemmän kilpailijat viestivät, sitä enemmän oman organisaation 
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on viestittävä erottuakseen joukosta (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 43). Käyttäjien 

luoman sisällön puolesta haasteita voi tuoda tekijänoikeuksilta suojattu sisältö (Stroud 

2007, Kaplan & Haenlein 2010) sekä epätietoisuus siitä, miten organisaatioiden tulisi 

suhtautua kriittisiin kommentteihin sosiaalisessa mediassa (Hennig-Thurau ym. 2010). 

3.7 Online-videoiden hyödyntäminen markkinointiviestinnässä 

Kuviossa 5 on esitetty tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka avataan tässä luvussa 

tarkemmin. Viitekehys on koostettu mukaillen tutkimuksen aiemmissa luvuissa 

esitettyjä kuvioita, joita on yhteensä kolme kappaletta (kuviot 2, 3 ja 4). Kuvioiden 

avulla on saatu koottua tämän tutkimuksen osalta keskeiset asiat yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi huomioiden digitaalisuuden tuomat muutokset viestintäprosessissa. 

Koska online-videot ovat melko uusi markkinoinnin työkalu (Leino 2010: 298, Kaltura 

2014, Platt 2014, Lähdevuori ym. 2015), haluttiin viitekehyksestä tehdä 

mahdollisimman yksinkertainen ja löyhä, jotta empiirisessä tutkimuksessa päästään 

tarkastelemaan ilmiötä mahdollisimman avarakatseisesti.  

Viitekehystä aloitetaan lukemaan keskellä sijaitsevasta tavoite-laatikosta. Laatikon 

reunat on esitetty paksumpina muihin laatikkoihin verrattuna kuvastamaan, että kuvio 

aloitetaan lukemaan tästä laatikosta. Viitekehyksen kokoamisessa on tutkimus-

kysymyksiin vastaaminen ollut keskeisenä ajatuksena. Tämän myötä viitekehyksen 

keskeiset elementit ovatkin tavoitteet, markkinointiviestinnän elementit, online-

videoiden sisältö, videonjakokanavat sekä haasteet. Viitekehyksen ympärillä oleva 

kehäkuvio kuvastaa integroidussa, digitaalisessa viestintäajattelussa erittäin 

huomionarvoista vuorovaikutussuhdetta yritysten ja asiakkaiden välillä. 
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Kuvio 5. Online-videoiden hyödyntäminen markkinointiviestinnässä. 

 

Tavoitteen yksisuuntaiset nuolet merkitsevät sitä, että digitaalisen 

markkinointiviestinnän toteuttamista varten määritellään ensin markkinointi-

suunnitelmaan sisältyvät viestinnälliset tavoitteet, jotka voivat tiivistettynä olla joko 

myynnillisiä, kuten uusasiakashankinta (Karjaluoto 2010: 21, Bergström & Leppänen 

2015: 301), tai epäsuorempia, ei-myynnillisiä tavoitteita, kuten tietoisuuden 

kasvattaminen (Welling & White 2006, Chaffey & Smith 2008: 23, Karjaluoto 2010: 

21, Rose & Pulizzi 2011: 21–23) tai uusien asiakkaiden saaminen (Michaelidou ym. 

2011, Rose & Pulizzi 2011: 29). 

Tavoitteiden asettamisen jälkeen siirrytään kolmelle mahdolliselle alueelle: 

digitaalisen markkinointiviestinnän elementteihin, eli markkinointiviestintä-mixin 

toteuttamiseen (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 295, Bergström & Leppänen 2015: 

304), videonjakokanaviin (Kaplan & Haenlein 2010) tai sisällön suunnitteluun 

(Kliatchko 2008). Online-videoiden kontekstissa alueille siirtymiseen vaikuttaa 
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esimerkiksi se, onko yrityksen tavoitteita varten oleva video jo olemassa 

videonjakokanavalla, vai ollaanko kuvaamassa kokonaan uutta videota. Olemassa 

olevan online-videon tilanteessa voidaan sitä hyödyntää esimerkiksi 

henkilökohtaisessa myyntityössä (Karjaluoto 2010: 88, Miller 2011: 52–53). 

Päinvastaisessa tilanteessa taas videon sisältö voidaan suunnitella ensin, minkä jälkeen 

videota käytetään kuhunkin tilanteeseen sopivalla markkinointiviestinnän osa-

alueella. Moniulotteisen viestintäprosessin kuvio (mukaillen Kliatchko 2008, Pickton 

& Broderick 2005: 7) esitettiin kappaleessa 3.1. Kuviossa keskeistä on se, että 

tavoitteiden asettamisen jälkeen viestintää ei välttämättä aloiteta sisällön 

suunnittelusta, vaan se on monisuuntaista.  

Vasemmanpuoleisessa laatikossa olevat digitaalisen markkinointiviestinnän elementit 

esiteltiin kappaleessa 2.3. Ne ovat aiempien tutkimusten avulla perusteltu 

ihanteellisiksi myös tämän tutkimuksen kontekstille. Huomioitavaa on, että ulkoisista 

informaatiolähteistä tulleet viestit voivat olla joko markkinoijan kontrolloimaa tai ei-

kontrolloimaa sisältöä (Vuokko 2003: 20, Kliatchko 2008). Tämä tarkoittaa sitä, että 

suhdetoiminnan osalta viestintä voi olla osittain yrityksen kontrolloimattomissa 

ilmaisen mediatilan (Karjaluoto 2010: 50) puolesta. Kokonaan ei-kontrolloitua 

viestintää on puolestaan eWOM (Vuokko 2003: 20), ja sen kautta käyttäjien luoma 

sisältö (Kaplan & Haenlein 2010). 

Oikealla ylhäällä sijaitseva laatikko kuvastaa Suomessa suosittuja (Lintulahti 2014) 

videonjakokanavia. Vaikka alatutkimuskysymykset eivät suoranaisesti käsittele 

kanavia, koetaan ne silti olennaiseksi osaksi vastaamaan päätutkimuskysymykseen: 

Miten yritykset voivat hyödyntää online-videoita markkinointiviestinnässä? 

Viestintäprosessissa kanavat ovat olennaisena osana viestin välittämisessä, sillä 

yrityksen kannattaa tarkoin määritellä, mitkä kanavat ovat kulloinkin tehokkaimpia 

saavuttamaan tavoiteltu kohderyhmä (Kliatchko 2008). 

Oikealla alhaalla sijaitsevassa laatikossa on esitetty online-videoiden sisältö, joka 

voidaan jakaa opettavaiseen, informatiiviseen ja viihdyttävään sisältöön. Tämä on 

tehty perustuen siihen, että useat tukijat (esim. Scott 2011: 76, Chaffey & Ellis-

Chadwick 2012: 406, Holliman & Rowley 2014) esittävät, että videoiden sisällöllä 

täytyy olla jonkinlaista viihdyttävää, opettavaa tai informatiivista arvoa, jotta käyttäjät 
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ylipäätään katsovat ja sitoutuvat niihin. Huomioitavaa on, että sisällöntuottajina voi 

olla joko yritys tai asiakas, jolloin sisältökin voi olla joko kontrolloitua tai ei-

kontrolloitua (Kliatchko 2008). 

Laatikoiden ympäröimä kehäkuvio viittaa Merisavon (2008) digitaalisen 

markkinointiviestinnän määritelmään, jossa korostetaan kaksisuuntaista 

kommunikaatiota ja vuorovaikutussuhteita. Erittäin huomionarvoista onkin se, ettei 

määritelmällä tarkoiteta pelkästään viestintää ja vuorovaikutusta yritysten ja 

asiakkaiden välillä. Kehä tarkoittaa ensinnäkin myös sitä, että yritys ja asiakkaat sekä 

muut internetin käyttäjät voivat olla samanaikaisesti sekä viestin lähettäjiä että 

vastaanottajia. Toiseksi kaikki osapuolet voivat olla vastaamassa sekä 

sisällöntuotannosta (Kliatchko 2008, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 44), eli online-

videoiden kuvaamisesta ja editoinnista, että sisällönjakamisesta (Kliatchko 2008), eli 

videonjakokanavilla ja muussa sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta toiminnasta.  

Kuten teoreettisesta tarkastelusta huomaa, on digitaalisen markkinointiviestinnän 

kenttä hyvin moniulotteinen. Asiakkaan ja yrityksen väli on häilyvä, kun molemmilla 

on mahdollisuus luoda sisältöä ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. 

Kuvion oikean alareunan salama ilmentääkin haasteita, joita online-videoiden käyttö 

tuo yritysten markkinointiviestintään.  Olennaisimpia mahdollisia haasteita käsiteltiin 

kappaleessa 3.6. Seuraavaksi siirrytään tutkimuksen empiirisiin osioihin esittelemään 

varsinaista tutkimusta. 
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4 METODOLOGIA 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen metodologia. Ensin tutustutaan 

tutkimusmenetelmiin, jonka jälkeen esitetään tutkimusaineistot, eli haastatteluihin ja 

sisällönanalyysiin valitut yritykset. Lopuksi kerrotaan tutkimuksen toteuttamisen 

vaiheet.  

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta, sillä 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Koskinen ym. 2005: 16). 

Kvalitatiivinen tutkimus sopii tähän tutkimukseen useasta eri syystä. Ensiksi 

laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein melko pieneen määrään tapauksia, 

jolloin niitä pyritään myös analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti 

yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan saamiseksi (Eskola & Suoranta 1998: 18). Aineisto 

hankitaan harkinnanvaraisesti, eikä satunnaisesti (Eskola & Suoranta 1998: 18, 

Hirsjärvi ym. 2009: 164). Laadullisten tutkimusten pohjalta ei lisäksi ole tarkoitus 

tehdä samalla tavalla empiirisesti yleistäviä päätelmiä kuin tilastollisessa, 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 1998: 66).  

Laadullisessa analyysissä puhutaan joko aineistolähtöisestä, teoriasidonnaisesta tai 

teorialähtöisestä analyysistä (Eskola 2015). Online-videoiden hyödyntämistä 

markkinointiviestinnässä ei ole tutkittu juuri lainkaan, joten tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys on muodostettu useita teorioita yhdistämällä. Tämän vuoksi tässä 

tutkimuksessa on käytetty abduktiivista tutkimusotetta (Dubois & Gadde 2002), jossa 

teoria ja empiria keskustelevat keskenään, eli analyysi on teoriaohjaavaa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 97). Tämä mahdollistaa tutkimussuunnitelman muotoutumisen 

samalla kun tutkimus etenee, jolloin suunnitelmaa voi vielä tutkimuksen edetessä 

muokata ja jäsentää (Hirsjärvi ym. 2009: 164). Empiirisen aineiston analyysissa on siis 

teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei pohjaudu suoraan teoriaan, vaan teoria toimii apuna 

analyysin etenemisessä. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, jolloin aikaisempi tieto 

vaikuttaa analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96–97.) Tarkoituksena ei ole 

kuitenkaan testata olemassa olevaa teoriaa, vaan pikemminkin pyrkiä kehittämään 

uusia konsepteja ja teoreettisia malleja (Dubois & Gadde 2002).  
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Primääridatalla tutkimuksessa tarkoitetaan tietoa, joka kerätään juuri kyseistä 

tutkimusta varten (Ghauri & Grønhaug 2005: 120). Tässä tutkimuksessa 

primääridatana on puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla kerätty haastattelu-

aineisto neljästä yrityksestä. Haastattelu sopii aineistonkeruutavaksi erityisesti silloin 

kun tarkasteltavana on vähän kartoitettu, melko tuntematon ilmiö (Hirsjärvi & Hurme 

2000: 35). Lisäksi haastattelu on aineistonkeruumenetelmänä joustava, jolloin se sopii 

monenlaisten tutkimusongelmien ratkaisuun (Hirsjärvi & Hurme 2000: 14). Tämän 

myötä haastattelut koettiin parhaaksi tavaksi perehtyä tutkimuksen aiheeseen 

syvällisesti ja yksityiskohtaisesti. 

Sekundääridatalla tarkoitetaan jo olemassa olevia tietolähteitä, jotka on kerätty 

lukuisia eri tarkoituksia varten. Tällaista dataa ovat esimerkiksi kirjat, päiväkirjat, 

hallituksen raportit ja yritysten nettisivut (Ghauri & Grønhaug 2005: 120). Tässä 

tutkimuksessa sekundääridatana toimivat kahden yrityksen online-videot Internetin 

videonjakopalveluista. Nämä kaksi yritystä ovat eri yrityksiä kuin ne, joita 

haastateltiin. Online-videoita on analysoitu sisällönanalyysin menetelmin. 

Sisällönanalyysi sopii tähän tutkimukseen, sillä siinä mielenkiinnon kohteena on 

yleisesti kommunikointiin liittyvän sisällön analysoiminen (Silverman 2001: 123, 

Hirsjärvi ym. 2009: 166).  

Kun samassa tutkimuksessa hyödynnetään useita erilaisia aineistoja, teorioita tai 

tutkimusmenetelmiä, puhutaan triangulaatiosta. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi 

silloin, kun jokin tutkimusmenetelmä kuvaisi kohdetta vain yhdestä näkökulmasta. 

(Eskola & Suoranta 1998: 69, Yin 2003: 97.) Yin (2003: 98–99) ehdottaakin, että 

tapaustutkimuksissa on syytä käyttää aina useita lähteitä, sillä useamman menetelmän 

käytöllä on mahdollista korjata luotettavuusvirheitä, kun useammasta lähteestä saadut 

todisteet tarjoavat tehokkaammat perusteet ja vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Tämä tutkimus on usean tapauksen tapaustutkimus (multiple-case study), sillä 

tarkoituksena on saada yksityiskohtaista tietoa pienestä joukosta tapauksia (Hirsjärvi 

ym. 2009: 134). Usean tapauksen tapaustutkimukset ovat kelvollisia tutkimuksille, 

jotka eivät sisällä harvinaisia tai kriittisiä tapauksia (Ghauri & Grønhaug 2005: 120). 

Niitä käytetään silloin, kun tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyksiin ”miten” tai 

”miksi” ja kun fokus on ajankohtaisen, monimuotoisen ilmiön kuvaamisessa (Yin 
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2003: 1-2). Yin (2003: 53) mieltääkin usean tapauksen tutkimukset 

ihanteellisemmaksi kuin yhden tapauksen, sillä tällöin tutkimustulokset ovat 

vaikutusvaltaisempia ja niillä on laajempi yleistettävyys. 

Tutkimus voi olla luonteeltaan kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava, ja yhteen 

tutkimukseen voi sisältyä useampia piirteitä (Hirsjärvi ym. 2009: 138). Tämän 

tutkimuksen luonne on kartoittava, sillä tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia 

digitaalisen markkinointiviestinnän elementteihin ja online-videoiden käyttöön, ja 

näin ollen selvittää vähän tunnettua ilmiötä. Tutkimuksessa on myös kuvailevan 

tutkimuksen piirteitä, sillä tarkoituksena on esittää tarkkoja kuvauksia ja 

dokumentoida keskeisiä, kiinnostavia piirteitä online-videoiden sisällöstä, tavoitteista 

ja haasteista.  

4.2 Tutkimusaineistot 

4.2.1 Puolistrukturoidut teemahaastattelut 

Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto, sillä se soveltuu joustavana 

menetelmänä monenlaisiin tarkoituksiin, kun halutaan saada syvällistä tietoa aiheesta 

(Hirsjärvi & Hurme 2000: 11). Puolistrukturoitu haastattelu on selkeästi käytetyin 

kvalitatiivinen aineistonkeruumenetelmä liiketaloudessa (Koskinen ym. 2005: 105). 

Sen muodosta käytetään useaa eri nimitystä, joten yhtä määritelmää ei ole (Hirsjärvi 

& Hurme 2000: 47). Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa tutkija määrää 

kysymykset, ja haastateltava saa vastata niihin omin sanoin kysyen lisäksi tarkentavia 

kysymyksiä. Haastattelija voi myös poiketa kysymysten järjestyksestä ja esittää 

lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 34, Yin 2003: 89–90, Koskinen ym. 2005: 

104–105.)  Tämän tutkimuksen teemahaastattelussa edettiin etukäteen valittujen, 

teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostettujen teemojen pohjalta. Koskisen 

ym. (2005: 109) mukaan on syytä muistaa, että haastattelukysymyksiä ei suoraan voi 

muodostaa teorian mukaisesti. Haastattelurunkoon (Liite 1) onkin sisällytetty 

johdattelevia, teoriaan liittymättömiä kysymyksiä välttämään haastattelijan 

johdattelemista teorian logiikkaan. Rungosta poikettiin esimerkiksi tilanteissa, joissa 

huomattiin haastateltavan jo vastanneen haastattelurungon kaavailtuun kysymykseen.  
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Tutkimus online-videoiden hyödyntämisestä tehtiin yritysnäkökulmasta, jonka 

perusteella haastateltaviksi valikoitui neljä suomalaista pk-yritystä. Laadullisessa 

tutkimuksessa tärkeää on se, että haastateltavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä 

mahdollisimman paljon (Tuomi & Sarajärvi 2009: 85). Haastateltavien valinnassa 

onkin käytetty eliittiotantaa (Koskinen ym. 2005: 112, Tuomi & Sarajärvi 2009: 86) 

tarkoittaen sitä, että kaikki haastateltavat ovat yrityksissään jonkinlaisessa 

markkinointivastaavan asemassa, jolloin voidaan olettaa, että heillä on eniten tietoa 

online-videoiden käytöstä yrityksessä.  

Yritykset edustavat neljää eri toimialaa, ja ne toimivat kuluttaja- ja/tai 

yritysmarkkinoilla. Yrityksille yhteistä on se, että ne ovat suomalaisia pk-yrityksiä, 

jotka käyttävät online-videoita aktiivisesti markkinointiviestinnässään. 

Aktiivisuudella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on ladattu 

vähintään kymmenen online-videota vähintään yhdelle videonjakoalustalle, 

yleisimmin YouTubeen. Monimuotoisen ja syvällisen aineiston saamiseksi 

tutkimukseen valittiin tietoisesti sellaisia yrityksiä, jotka jo käyttävät videoita 

viestinnässään. Fokuksen ulkopuolelle jätettiin yritykset, jotka eivät hyödynnä 

lainkaan tai jotka ovat vasta lähiaikoina aloittaneet videoiden hyödyntämisen 

markkinointiviestinnässä.  

Haastattelut toteutettiin kasvotusten suomeksi kohdeyritysten tiloissa marras-

joulukuussa 2015. Haastatteluissa oli mukana ainoastaan haastateltava ja haastattelija. 

Haastateltaville kerrottiin ennen haastattelun alkamista tutkimuksen kahden keskeisen 

käsitteen, markkinointiviestinnän ja online-videoiden, määritelmät, jotta 

haastateltavilla syntyi kuva siitä, mihin tutkimus keskittyy ja rajoittuu. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin keston vaihdellen 46 minuutista tunti 20 minuuttiin. 

Kahdessa haastattelussa yrityksen kokoustilat olivat rajatussa käytössä, minkä vuoksi 

haastattelupaikkaa jouduttiin haastattelutilanteessa vaihtamaan muutaman kerran. 

Tutkija kirjoitti kuitenkin muistiin, mihin kohtaan haastattelussa päästiin, jotta sitä 

voitiin jatkaa onnistuneesti, ja haastateltava ei unohtanut, mitä oli sanomassa. 

Haastattelut on esitetty taulukossa 1. Yritysten toimialat on luokiteltu 

Tilastokeskuksen TOL 2008 toimialaluokituksen mukaan (Tilastokeskus 2015). 

Huomioitavaa on, että Yritys D:n toimiala on keskittynyt markkinointiin, minkä myötä 
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toimitusjohtajalla on poikkeuksellisen laaja käsitys markkinoinnin kentältä. Yritys A 

ja B toimivat pääasiallisesti B2B-markkinoilla, mutta heillä on jonkin verran 

tuotetarjontaa myös suoraan kuluttajille. Lisäksi Yritys A on startup-yritys, jolla 

online-videoiden käyttö riippuu hyvin paljon yrityksen tuoteportfolion elinkaaresta. 

Online-videot ovat kaikille yrityksille suhteellisen uusi ilmiö, minkä myötä yrityksen 

ikä ei tässä tutkimuksessa ole merkittävä tekijä. 

Taulukko 1. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen tiedot. 

Peitenimi Markkina Yrityksen toimiala 
Haastateltavan 

ammattinimike 

Haastattelun 

ajankohta 

Haastattelun 

kesto 

Yritys A 
B2B 

(B2C) 

Ohjelmistojen 

suunnittelu ja valmistus  
Myyntijohtaja 19.11.2015 46 min 

Yritys B 
B2B 

(B2C) 
Teollisuus 

Markkinointi- ja 

viestintäjohtaja 
19.11.2015 55 min 

Yritys C B2C 
Urheilulaitosten 

toiminta 

Markkinointi-

päällikkö 
23.11.2015 1h 20 min 

Yritys D B2B 
Mainostoiminta ja 

markkinatutkimus 
Toimitusjohtaja 14.12.2015 56 min 

4.2.2 Sisällönanalyysi 

Haastattelujen lisäksi tässä tutkimuksessa käytetään tutkimusmenetelmänä 

sisällönanalyysiä Sisällönanalyysistä ja sisällön erittelystä voidaan usein puhua 

samassa merkityksessä, vaikka niillä on usein merkityseroja. Sisällön erittelyllä 

tarkoitetaan dokumenttien analyysiä, jossa tekstien sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti, 

kun taas sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa etsitään tekstin merkityksiä ja jossa 

tutkimusaineisto edustaa tutkittavaa ilmiötä. Pyrkimyksenä on kuvata dokumenttien 

sisältöä sanallisesti, jolloin päämääränä on luoda selkeä, sanallinen kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–106, 108.)  

Tutkimusaineistona käytetään usein kirjallista materiaalia, joka on jaettavissa kahteen 

luokkaan: yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 84). Joukkotiedotuksen tuotteet voivat tekstin lisäksi olla myös ei-

kirjoitettua materiaalia, kuten elokuvia, TV-ohjelmia ja valokuvia (Robson 2002: 

349). Joukkotiedotus ja populaarikulttuuri tuottavatkin nykyään kiihtyvällä vauhdilla 

aineistoa, joka soveltuu erinomaisesti laadullisen analyysin aineistoksi (Eskola & 
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Suoranta 1998: 120). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin aineistona toimivat 

kahden yrityksen online-videot (Liite 2), joita kerättiin runsas määrä videonjako-

alustoilta. 

Haastateltavat yritykset halusivat pysyä anonyymeinä, ja yritysten online-videoiden 

sisällön kuvaileminen tarkasti olisi paljastanut yrityksestä liikaa tietoja. Tämän vuoksi 

sisällönanalyysin aineisto toimii tutkimuksen sekundääridatana. Tutkimuksessa 

käytetään sekundääridataa, jotta tutkimusongelmaa voidaan ymmärtää ja selittää 

paremmin. Usein tutkimuskysymyksiin vastataan helpoiten yhdistämällä primääri- ja 

sekundääridatasta saatava informaatio, kun taas joihinkin tutkimusongelmiin voidaan 

vastata ainoastaan sekundääridataa käyttämällä (Ghauri & Grønhaug 2005: 91). Tässä 

tutkimuksessa sekundääridatan avulla pyritään vastaamaan erityisesti 

alatutkimuskysymykseen: millaista sisältöä online-videoissa voi olla? Lisäksi 

pyritään saamaan vastauksia siihen, mistä elementeistä digitaalinen 

markkinointiviestintä koostuu sekä mitä tavoitteita online-videoiden käytöllä on. 

Sekundääridata mahdollistaa empiirisen aineiston rikkaamman kuvauksen ja näin 

ollen kokonaisvaltaisemman vastauksen tutkimuskysymyksiin. 

Sisällönanalyysiä varten valittiin tarkoin kaksi suomalaista pk-yritystä, joista toinen 

keskittyy B2B- ja toinen B2C-markkinoille. Yrityksiä valittaessa ehtona oli se, että 

niillä täytyi olla aktiivista toimintaa vähintään kahdessa videonjakokanavassa 

viimeisen vuoden sisällä. Tämän perusteella tutkimuksen kohteeksi valittiin Jounin 

Kauppa sekä Holvi.  

Jounin Kauppa on Ylläksellä toimiva, Lapin suurin kyläkauppa (Jounin Kauppa 2015). 

Kyläkaupan kauppias Sampo Kaulanen on onnistuneesti tuotteistanut oman 

kauppiaspersoonansa, minkä myötä kaupan liikevaihto on Sampon kauppiasuran 

aikana noussut kolminkertaisesti muun muassa sosiaaliseen mediaan panostamalla 

(Niemi 2015). Holvi puolestaan on ensimmäinen yrittäjille ja yhteisöille suunnattu 

käyttötili, jolla voi korvata perinteisen pankkitilin. Yritys tarjoaa maksupalveluja, 

verkkokaupan ja automaattisen kirjanpidon helposti ymmärrettävällä 

käyttöliittymällä. (Holvi 2015.) Vuonna 2013 Wired-aikakauslehti listasi Holvin 

Suomen kuumimmaksi startupiksi (Cheshire 2013). Sisällönanalyysissä käytetty 

aineisto on tiivistetty taulukkoon 2. Molemmat yritykset ovat aktiivisia lataamaan 
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videoita YouTubeen, Facebookiin ja Instagramiin. Jounin Kaupalla ei ole Vimeossa 

käyttäjää. Holvilla puolestaan on käyttäjätili, mutta huomioitavaa on, että yritys on 

ladannut videoita kanavalle viimeksi kaksi vuotta sitten. Videoiden 

analysointiprosessista kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 2. Tiedot sisällönanalyysin yrityksistä ja niihin liittyvistä online-videoista. 

 Jounin Kauppa Holvi 

Markkina B2C B2B 

Analysoitujen videoiden 

lkm kanavilla 
  

YouTube 29 kpl 14 kpl 

Facebook 51 kpl 3 kpl 

Instagram 11 kpl 6 kpl 

Vimeo - 3 kpl 

Videoiden esiintymisen 

aikaväli 

1.10.2014 – 

18.12.2015 

8.7.2013 – 

9.12.2015 

4.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tutkimuksen analyysivaihe alkoi primääridatan keräämisellä, eli haastatteluilla, jotka 

litteroitiin pikimmiten. Osalla haastateltavista oli hyvin paljon täytesanoja, kuten 

”niinku” ja ”tota”, jotka jätettiin tietoisesti litteroimatta aineiston selkeyden vuoksi. 

Koska haastatteluista kerätty aineisto perustui teoreettisen viitekehyksen perusteella 

muodostettuihin teemoihin, valikoitui aineiston analysointimenetelmäksi teemoittelu. 

Teemoittelussa aineistosta pyritään löytämään ja nostamaan esille piirteitä, jotka 

nousevat esille teemahaastattelujen teemojen myötä tai aineistosta niin, että ne ovat 

yhteisiä usealle haastateltavalle (Hirsjärvi & Hurme 2001: 173, Tuomi & Sarajärvi 

2009: 93).  

Tässä tutkimuksessa teemoiksi valittiin teoreettiseen viitekehykseen perustuen 

seitsemän digitaalisen markkinointiviestinnän elementtiä sekä online-videoiden 

sisällöt, tavoitteet ja haasteet. Aineistosta pyrittiin löytämään lisäksi muita nousevia 

teemoja. Koska teoreettinen viitekehys on muodostettu melko löyhästi, voitiin olettaa, 

että myös uusia, teorian ulkopuolella olevia asioita nousee esiin. Litteroitu aineisto 

käytiin läpi Microsoft Wordissa koodaamalla haastatteluista nousseet teemat eri 
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värikoodeilla. Tämän jälkeen värikoodattu aineisto liitettiin yhteen yhdeksi tiedostoksi 

teemoittain. Esimerkiksi myynninedistämiseen liittyvä aineisto merkittiin ensin 

kaikissa haastatteluissa punaisella fontilla, jonka jälkeen kaikki punaisella fontilla 

olevat asiat liitettiin yhteen. Tällöin pystyttiin näkemään kerralla kaikki asiat, jotka 

liittyivät myynninedistämiseen.  

Koska sekundääridata on julkaistu ulkoisissa lähteissä, on suositeltava aloittaa datan 

etsiminen hakemalla sitä järjestelmällisesti tietolähteestä (Ghauri & Grønhaug 2005: 

101). Tässä tutkimuksessa haku toteutettiin videonjakoalustoilla käyttämällä 

hakusanoja ”Jounin Kauppa” ja ”Holvi”, sekä näihin liittyviä muita hakusanoja, kuten 

”Jounin Kaupan Sampo”, ”Holvi Suomi” ja ”Holvi pankkipalvelut”. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan myös eWOMia, joten analyysiin otettiin myös sellaisia 

videoita, jotka ovat muiden käyttäjien luomia. Hakutuloksia käyttäjätileiltä alettiin 

käymään systemaattisesti läpi aloittaen YouTubesta. Video voi kuitenkin olla 

ladattuna usealle eri kanavalle: esimerkiksi useat YouTube-videot ovat löydettävissä 

myös Facebookissa.  

Sisällönanalyysissä tarpeellista on myös jonkunlainen strategia otantaa (sampling) 

varten (Robson 2002: 353). Jounin Kaupan osalta videoita on analysoitu 

järjestelmällisesti noin vuoden ajalta. Holvin tapauksessa näytti, että vuoden sisällä on 

ladattu hyvin paljon samantyylistä sisältöä. Esimerkiksi YouTube-kanavalla oli 

peräkkäin kymmenkunta samantyyppistä videota, jonka myötä videoita käytiin 

systemaattisesti läpi aloittaen suosituimmasta.  

Kuten haastatteluaineistoa, myös sisällönanalyysiä voidaan tehdä teemoitellen 

(Robson 2002: 354–356). Kanavilla esiintyvät videot jaoteltiin teemoihin tavoitteiden, 

markkinointiviestinnän elementtien ja sisällön perusteella. Markkinointiviestinnän 

elementtien osalta huomattiin pian, ettei kaikkia elementtejä pysty analysoimaan 

pelkästään videoita katsomalla. Tämän vuoksi teemoittelussa keskityttiin erityisesti 

videoiden sisältöjen ja tavoitteiden kategorisointiin. Jokaisen videon sisältö 

kategorisoitiin viihdyttäviin, tietoa antaviin ja informatiivisiin videoihin, jonka jälkeen 

tarkemmin vielä esimerkiksi vlogeihin, resepteihin, how-to -videoihin, arvontoihin ja 

animaatioihin.  Tavoitteiden osalta videot jaettiin myynnillisiin ja ei-myynnillisiin 

tavoitteisiin. 
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Kvalitatiivisen aineiston koon määräämisessä voidaan ajatella, että aineistoa on 

riittävästi silloin, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta 

uutta tietoa. Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta. (Eskola & 

Suoranta 1998: 62.) Erityisesti sisällönanalyysin osalta huomattiin, että videoiden 

sisältö ja tavoitteet alkoivat toistamaan itseään, joten aineisto on kyllääntynyt. 

Yllä kerrottiin sanallisesti tutkimuksen toteuttamisen vaiheet, jotka on vielä tiivistetty 

alle kuvioon 6 havainnollistamaan tutkimuksen etenemistä. Kuviosta käy ilmi, missä 

vaiheissa tutkimusprosessia aineiston keruu ja analysointi on tehty, ja miten eri vaiheet 

liittyvät toisiinsa. Teoreettinen viitekehys on toiminut koko prosessin ajan tukena 

toteutuksessa, ja analyysin yhteenvedon lopuksi on esitetty empiirisen aineiston 

perusteella muokattu viitekehys. 

 

  Teoriasta nousevat teemat              Uudet teemat 

Empiirisen aineiston analyysi 

Teoreettinen 

viitekehys 

Puolistrukturoidut 

teemahaastattelut 

toimivat primääridatana 

 

Sisällönanalyysi  

online-videoista toimii 

sekundääridatana 

Analyysin yhteenveto ja tutkimustulosten esittäminen 

 Sisällönanalyysi 

teemoitellen 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet. 
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5 EMPIIRISEN AINEISTON ANALYSOINTI  

Empiirisen aineiston analyysi on jaoteltu viiteen alalukuun, joista viimeisessä 

esitellään empiirisen aineiston avulla muokattu teoreettinen viitekehys. Muut alaluvut 

on nimetty teorian ja haastatteluista sekä sisällönanalyysistä nousseiden teemojen 

mukaan. Osion alaotsikot liittyvät kolmeen alatutkimuskysymykseen, eli 

markkinointiviestinnän osa-alueisiin, online-videoiden sisältöön sekä haasteisiin. 

Online-videoiden käytön tavoitteita esitellään kunkin alaluvun yhteydessä. Analyysin 

osalta on kursivoitu keskeiset asiat, kuten juuri neljänteen alatutkimuskysymykseen 

liittyvät online-videoiden käytön tavoitteet. Luettavuuden helpottamiseksi esille 

nostetuista lainauksista on poistettu epäoleellisia täytesanoja. Sampon nimeä käytetään 

selittämään Jounin Kauppaan liittyvää analyysiä. Sisällönanalyysin osalta analyysissä 

on käytetty kuvakaappauksia online-videoista. Kuvakaappaukset ovat tutkimuksen 

osalta tarpeellisia täydentämään ja havainnollistamaan tekstiä (Hirsjärvi ym. 2009: 

329). 

5.1 Online-videot osana yrityksen integroitua markkinointiviestintää 

Koska online-videot ovat osa sosiaalista mediaa ja yrityksen kokonaisvaltaista 

viestintää, haluttiin ensin tietää, missä sosiaalisen median kanavissa yritykset ovat 

aktiivisia, ja sen jälkeen, missä kanavissa heillä on online-videoita. Lisäksi 

tiedusteltiin, onko yrityksillä selkeää videostrategiaa, vai kuuluuko se osaksi 

suurempaa strategiaa.  

Online-videoiden kanavat ja jakaminen 

Sosiaalisen median sovelluksista kaikilla yrityksillä on käytössä Facebook, YouTube 

ja Twitter. Muita suosittuja kanavia ovat muun muassa Google+ ja Vimeo, ja 

vähemmän käytettyjä Reddit ja Pinterest. Alla on listattu kuvioon 7 käytetyimmät 

sosiaalisen median kanavat neljän haastatellun yrityksen sekä Jounin Kaupan ja 

Holvin osalta. Vaikka Vimeo on edelleen käytössä, ei suurin osa yrityksistä ole 

ladannut sinne videoita, vaan aktiivinen käyttö on pikemminkin siirtynyt YouTubeen. 
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Kuvio 7. Kohdeyritysten käytetyimmät kanavat sosiaalisessa mediassa. 

Yritykset painottavat lisäksi, että osa videonjakokanavilla jaettavista videoista ei ole 

julkisessa jaossa vaan ne on saatavilla vain tietyille, kohdennetuille asiakasryhmille 

esimerkiksi jaettavan linkin kautta. Tällaisia videoita voidaan jakaa myös sisäisessä 

käytössä olevien videonhallintasovellusten kautta. 

”Sisäisesti on ollu tuolla Vimeossa. Mutta siis ne ei oo julkisessa jaossa ne 

Vimeo-videot.” (Yritys B) 

”Esimerkiks voidaan tehdä video siitä, joka tuupataan asiakkaalle. Esimerkiks 

jostain dreambrokerin avulla. Tehtiin sillä tavalla että meillä oli joku. Siis tää ei 

nyt oo julkisessa jaossa mutta esimerkki niinku videon käyttämisestä. Että meillä 

oli joku tietty kansisto, jossa oli ongelmia että miten se asennetaan työmaalle. 

Niin sit me näytettiin tehtaalla et miten se tapahtuu, kuvattiin se, editoitiin se, ja 

sit tuupattiin sille asiakasryhmälle, jolle niitä on menny. -- sit me lähetetään vaan 

julkinen linkki että kato tästä. ” (Yritys B) 

Lähes kaikilla yrityksillä eri videonjakokanavilla julkaistut videot ovat sisällöltään ja 

tavoitteiltaan erilaisia. Suurin ero on Instagram verrattuna muihin kanaviin, sillä 

Instagramissa 15 sekunnin maksimipituus on jo hyvin rajoittava tekijä videon sisältöön 

nähden. 

”Esimerkki on Instagram, jossa jo ihan teknisesti aikarajotusten ja sen 

katselutavan perusteella niin siellä täytyy olla erilaista ja eri oikeestaan eri 

välitavoitteella ainaki videot. Eli kun meillä on videoita instagramissa, niin ne 

usein on tämmöstä, voi olla matalamman tuotannon, kevyemmän tuotannon 

videota.” (Yritys C) 
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Tuotanto 

Tuotanto riippuu videon tavoitteesta, videonjakokanavasta ja henkilökunnan 

osaamisesta. Kaikilla yrityksillä on kuvaamista varten olemassa peruslaitteisto. 

Esimerkiksi Instagramin matalan tuotannon videot kuvataan usein itse, niin kuin yllä 

mainittu yritys C siteeraa. Jos on taas kyse pidemmästä tai korkeamman tuotannon 

sisällöstä, hyödynnetään videontuotantoon erikoistunutta kumppania tai annetaan 

vastuu yrityksen sisällä olevalle kokeneemmalle kollegalle. 

”Porukkaa, jotka enemmän tai vähemmän harrastuneisuuden kautta ja 

kokemuksen pohjalta on hyviä siinä. Sit firma on hommanu itse sitten laitteistoa, 

jolla pystyy sekä tuotekehityksessä ottaan laitekuvia että myös sitte tekemään 

videoita tarvittaessa.” (Yritys A) 

Videostrategiasta liiketoimintastrategiaan 

Integroidun viestintäajattelun mukaan viestinnän strategiat sekä keinot suunnitellaan 

niin, että tuloksena on selkeä ja yhdenmukainen sanoma ja viestinnällä maksimaalinen 

teho (Vuokko 2003: 324). Yrityksiltä kysyttiinkin, onko heillä määriteltyä 

videostrategiaa, vai kuuluuko se osaksi jotain isompaa strategiaa. Kaikkien yritysten 

videostrategia liittyy joko osaksi markkinointistrategiaa tai koko 

liiketoimintastrategiaa. Yhdelläkään yrityksellä ei siis ollut selkeää videostrategiaa – 

se oli joko erittäin vapaamuotoisesti laadittu tai sitten sitä ei ole erikseen määritelty. 

”Videostrategia on sellainen, että se tavallaan, se on niin luonteva osa meiän 

toimintaa, että sitä ei erikseen hirveesti määritelty.” (Yritys D) 

”Joo, tota se on vapaamuotoisesti laadittu ja se on rakentunut neuvotteluiden ja 

tämmösen keskustelun pohjalta, ja meillä ei oo sitä kirjallisena, isoo nivaskaa, 

vaan meillä on semmonen tietty yhteinen diili siitä että miten, missä ja miksi 

tehhään.” (Yritys C) 

Yritysten strategiset tavoitteet ovat tämän päivän muuttuvassa maailmassa melko 

lyhytjänteisiä, minkä myötä videoita ei suunnitella kovinkaan pitkäjänteisesti 

etukäteen. Etenkin nopean kasvun yritysten suunnitelmat eivät ole kovin pitkän 

tähtäimen kannalta laadittuja. 

”Meillä on niin hirveän nopea kasvu meiän yrityksessä, että me ei voida oikein 

hirveän pitkäjänteisesti ajatella mitään, ku kaikki muuttuu koko ajan niin 

radikaalisti.” (Yritys D) 
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Suosituin paikka videoiden lataamiseen on YouTube, ja toiseksi suosituin Facebook. 

Haastateltavien mukaan jokaisella kanavalla ja markkinoinnin muodolla on 

useimmiten oma viestinnällinen tehtävänsä. Niitä ei kuitenkaan koeta vain yksittäisinä 

elementteinä, vaan osana kokonaiskuvan luomista. Esimerkiksi YouTubea pidetään 

sen suositun aseman perusteella yrityksen videoiden tukikohtana, josta kuitenkin 

videoita upotetaan muualle, esimerkiksi yritysten omille nettisivuille, uutiskirjeisiin ja 

Facebookiin. Kaikki videot eivät kuitenkaan ole YouTubessa, vaan tavoitteesta 

riippuen niitä voi esiintyä esimerkiksi vain Instagramissa. 

”--Meidän tavallaan videoiden tukikohta on YouTubessa. Sitten  me striimataan 

YouTube-videoita Facebookin kautta, sit aika ajoin myöskin ladataan 

Facebookiin tämmösiä Facebookin sisäisiä.” (Yritys C) 

”Embeddatuiksi elementeiksi meidän niille kuluttajasivuille, mutta ne on myös 

YouTubessa jaossa. -- Ota siitä YouTubesta se urli, heitä se sinne, niinku 

meiän CMS:n elementtiin ja se avaa sen suoraan semmosena,” (Yritys B) 

 

Kohderyhmät ja suunnittelu 

Videon kohderyhmät, kanavat ja sisältö vaikuttavat haastateltavien mielestä melko 

vahvasti toisiinsa. Sisällön suunnittelu aloitetaankin aina tavoitteesta ja kohderyhmän 

määrittelystä analysoimalla tarkoin, millainen sisältö vaikuttaa kuhunkin 

kohderyhmään (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 406), mikä tuli esille myös 

haastatetteluissa. Yrityksillä on useita eri kohderyhmiä, kuten yritys- ja kuluttaja-

asiakkaat, nykyiset ja potentiaaliset työntekijät sekä yhteistyökumppanit, jotka ovat 

tarkalleen määriteltyjä, ja joille myös sisältö voidaan määritellä suhteellisen tarkasti. 

Esimerkiksi sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla ihmiset voidaan jaotella erilaisiin 

ostopersooniin tai käyttäjäryhmiin, joihin pyritään vaikuttamaan eri tavoilla eri 

kanavissa.  

”Tietysti miettimällä, että mitä varten meiän tuotteet on ja ketä varten ne on, ja 

sit lähetään miettimään, että mitä ne tekee niillä ja millaisia erilaisia 

käyttäjäryhmiä yleensäkin on. Sit siitä täytyy muodostaa joko yksi yhtenäinen 

videon linjat niille kaikille, joka puree tavallaan sellasena ydin, sisäänheittävänä 

viestinä tai sitten pari erilaista videoita puhuttelemaan eri kohderyhmiä, vaikka 

niinku yrityskehitys ja sitten taas kuluttajaelämä erikseen.” (Yritys A) 
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”Meidän verkkosivuilla löytyy markkinointiautomaatiojärjestelmä, joka sitten 

poimii erittäin tarkasti kohderyhmät ja niitten kohderyhmien mukaisesti osaan 

sitte personoida sisällöt aika vahvasti.” (Yritys D) 

 

Vuorovaikutus ja käyttäjien suostuttelu 

Tärkeitä tavoitteita videoille on vuorovaikutteisuus ja asiakkaiden suostuttelu 

jonkinlaiseen toimenpiteeseen, kuten yhteydenottoon, nettisivuilla vierailuun tai 

yhteistietojen jättämiseen. Näitä voidaan edistää videoihin liittyvillä tekstikentillä, eli 

otsikoilla, kuvateksteillä ja aihetunnisteilla (hashtag). Tekstit on tärkeä määritellä 

tarkoin, jolloin videot on helpompi löytää ja niillä on suurempi todennäköisyys saada 

aikaan vuorovaikutusta, eli kommentteja, jakoja ja tykkäyksiä, muiden käyttäjien 

keskuudessa. Vuorovaikutusta voidaan myös lisätä laittamalla videon lisätietoihin 

yrityksen muut sosiaalisen median kanavat, tai liittämällä kuvatekstiin kysymys, mitä 

Jounin Kauppa käyttää aktiivisesti videoissaan. Videonjakokanavista Instagram on 

media, johon tulee eniten tykkäyksiä ja kommentointia.  

”Meiän pitää olla tosi tarkkoja siinä että mitä me lähetetään. Et tällä 

deskriptionillä, näillä keywordeillä, näillä otsikoilla, että se löytyiski jostaki” 

(Yritys B) 

”Tällasilla yksittäisillä kuvateksteillä voidaan sitten auttaa sitä, että päästään 

sitten siihen askelta pidemmälle tavoitteeseen, että joku ottaa yhteyttä meihin.” 

(Yritys A) 

Kuvassa 1 näkyvä Holvin lyhyt esittelyvideo (teaser) Instagramissa pyrkii ohjaamaan 

käyttäjiä muille nettisivuille. Käyttäjätilin alla olevalla sijaintitiedoilla ohjataan Holvin 

YouTube-kanavalle, erityisesti videon täysversioon (kuva 3), kun taas kuvatekstissä 

on yrityksen tarjoamien palveluiden hyötyjen lisäksi opastettu käyttäjää Holvin 

nettisivuille. 
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Kuva 1. Holvin Instagram-video pyrkii ohjaamaan käyttäjiä YouTubeen ja nettisivuille. 

5.2 Online-videoiden hyödyntäminen markkinointiviestinnän eri osa-alueilla 

5.2.1 Facebook-mainonta 

Verkossa tehtävään mainontaan kuuluu esimerkiksi interaktiivinen, 

vuorovaikutteisten näyttöjen kautta tapahtuva mainonta sekä hakukonemainonta 

(Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 520). Yllämainitut tavat eivät olleet kenellekään 

haastatelluista yrityksistä ajankohtaisia tapoja. Myöskään Jounin Kaupalla tai Holvilla 

ei näkynyt Google-haun perusteella hakukonemainontaa.  Kolme haastatelluista 

yrityksistä on kuitenkin käyttänyt maksettua mainontaa Facebookissa tehostamalla 

omia tilapäivityksiä (post boosting) tai tekemällä videomainoksia. Yritykset voivat 

käyttää Facebook-mainontaa myös kokeilumielessä katsomaan, mikä vaikutus sillä on. 

Mainontaa käytetään erityisesti silloin, kun videolla on jokin myynnillinen tavoite.  

”Me ollaan niinku buustattu rahalla niitä näkyvyyksiä.” (Yritys B) 

”Facebookkimainonnassa käytetään mahdollisimman paljon videota juuri tällä 

hetkellä -- Facebook-mainoksiin tulee jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, niin 

joskus ihan vaan testailen, että no miten tämmönen ja tämmönen, että nyt on 

viimeimmäksi semmonen sivutykkäysmainos, jonka pystyi tekemään videoksi 

sillai, että uploadas tänne 7 kuvaa ja Facebook teki siitä semmosen videon. -- 

Jokaista videota, joka on jotenki tärkeä tai myynnillinen, ni mä sitten 

mainostan.” (Yritys D) 
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5.2.2 Suhdetoiminta 

Yksi verkossa tapahtuvan suhdetoiminnan osa-alueista on yrityksen maineen hallinta 

verkossa (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 506). Kaikki haastatellut yritykset 

monitoroivat verkossa esiintyvää dataa heistä, ja kolmella yrityksellä on käytössä 

verkkoseurantatyökalu, joka kerää jatkuvasti tietoa muun muassa netissä käytävistä 

keskusteluista. Myös useimmalla yrityksellä on tarkat ohjeistukset siitä, miten 

yrityksen työntekijöiden tulee käyttäytyä sosiaalisessa mediassa. 

”Että niinku näillä avainsanoilla ja hashtageillä ja muilla [seurataan], että 

yritetään päästä kärryille aina että mitä tapahtuu.” (Yritys A) 

”On olemassa alertit, jotka kertoo että jos meille tulee niinkun 

verkkokeskustelussa tai jossakin rupee löytymään semmosia että meidän yritys 

on paskaa –tyyppisiä sivustoja.” (Yritys B) 

Lähes kaikilla haastateltavilla yrityksillä on yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on 

yhdessä tehty videoita. Yritykset ovat joko tehneet itse videon, jossa kerrotaan 

yhteistyöyrityksen tuotteista tai palveluista, tai he ovat itse esiintyneet 

yhteistyökumppanin tai uutissivuston videolla. Suhdetoimintaan sisältyykin myös ei-

ostettua markkinointiviestintää (Karjaluoto 2010: 50), jolloin muut yrityksen luovat 

kohdeyrityksestä sisältöä. 

”Se oli niinkun siis sen hankkeen ja meidän yhdessä järjestämä asennusnäytös, 

jossa asennettiin meidän tuote, jonka he kuvas ja he speksas ja he teki sen 

kaiken.” (Yritys B) 

”Jossain [yhteistyöyrityksen] esittelyvideossa, jossa esitellään tapahtumia, ku ne 

on kuitenki meidän iso asiakas ja me on heille aina oon siellä twiittaamassa että 

minä esiinnyn kyllä joo videoilla, joita voisi periaatteessa ehkä iteki sitten jakaa. 

” (Yritys D) 

Yritysten itse tuottamien videoiden osalta yhdeksi tavoitteeksi onkin eritelty 

yhteistyöyritysten tyytyväisyys. 

”Sitten siinä [videossa] kerrotaan niille yrityksille, jotka on täs kumppaneina, 

että me muistetaan niitä, ja muistetaan kertoo niistä eduista, koska he ovat myös 

sen oman näkyvyytensä takia tässä kumppaneina.” (Yritys C)  

Myös Jounin Kaupalla ja Holvilla löytyy internetistä useita videoita, jotka joko 

yritysten yhteistyökumppanit tai uutismediat ovat tuottaneet. Tällöin yritykset ovat 
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näkyvillä kyseisten kumppaneiden nettisivuilla sekä sosiaalisissa medioissa. 

Esiintyminen toisen yrityksen YouTube-kanavalla on todennäköisempää silloin, kun 

yritys itse on saavuttanut jotain merkittävää. Tällaisia hetkiä ovat esimerkiksi kilpailun 

voittaminen, tärkeään tapahtumaan osallistuminen tai yhteiskunnallisesti merkittävän 

hankkeen tekeminen. Holvi on ollut esillä Slush-tapahtuman videolla puhumassa 

oman yrityksen toiminnasta. Kuvan 2 videolla on taas haastateltu Jounin Kaupan 

kauppiasta StaraTV:hen sosiaalisen median saavutusten tiimoilta.  

 

Kuva 2. Haastattelu Jounin Kaupan kauppiaasta StaraTV:n YouTube-kanavalla. 

Haastatelluista yrityksistä vain kaksi sanoi sponsoroivansa urheilua pienimuotoisesti, 

ja vain yhdessä haastattelussa kävi ilmi videoiden mahdollinen käyttö sponsoroinnissa. 

Sponsoroitavalla urheilijalla voi omissa sosiaalisen median kanavissa olla videoita, 

joilla näkyy sponsoroijayrityksen logo.  

 

”Sponssataan jotain pyöräilijää, jonka omissa Facebook- tai blogivideoissa voi 

näkyä meidän mainoksia. Asusteissa tai jossain muussa.” (Yritys B) 

 

5.2.3 Myynninedistäminen 

Karjaluodon (2010: 21) mukaan yksi markkinointiviestinnän tavoite on myyntiin 

vaikuttaminen. Sekä haastatteluista että sisällönanalyysistä käy ilmi, että online-

videoita käytetään hyvin paljon myynninedistämiseen, jolloin videon tavoitteita ovat 
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uusasiakashankinta ja lisämyynti nykyisille asiakkaille. Myynninedistämiseen 

liittyviä videoita ovat esimerkiksi informatiiviset, suoraan yrityksen tuotteista ja 

palveluista kertovat videot. Esimerkiksi Jounin Kaupalla on useita videoita, joilla 

kauppias esittelee kaupastaan löytyviä uutuustuotteita. Videoilla esiintyy usein Jounin 

Kaupan verkkokaupan URL-osoite, jolla ohjataan asiakkaat tilaamaan tuotteita 

suoraan kotiin. Myynninedistämiseen kuuluvat myös yrityksen asiakkaista kertovat 

referenssivideot, joilla pyritään vakuuttamaan potentiaalisia asiakkaita. 

Referenssivideot eivät ole kaikilla haastateltavilla yrityksillä vielä käytössä, mutta 

haastattelussa kysyttiin videoiden mahdollisia käyttötapoja myös tulevaisuudessa, 

joten ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia.  

”Sitten ku tehään ne referenssivideot, niin ne on meille sitten taas se tärkeä 

tavote, että niillä saadaan vakuutettua ihmiset ostamaan meiltä. Eli on 

myynnillinen tavote.” (Yritys D) 

Holvin katsotuin video on yrityksen animaatiomuotoon tehty informatiivinen 

esittelyvideo, jolla kerrotaan lyhyesti, mikä Holvi on ja mitä hyötyjä asiakas palvelua 

käyttämällä saa. Videon lopussa kehotetaan katsojaa liittymään Holvin käyttäjäksi.  

 

Kuva 3. Holvin esittelyvideo YouTubessa. 
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Myynninedistämistä verkossa tehdään lisäksi erilaisten kuponkien ja palkintojen 

avulla (Chaffey & Smith 2008: 72), sekä houkuttelemalla asiakkaita osallistumaan 

erilaisiin kilpailuihin (Bergström & Leppänen 2015: 405). Jounin Kauppa harjoittaa 

todella aktiivisesti erilaisia kilpailuja ja arvontoja sosiaalisessa mediassa, etenkin 

Facebookissa. Videoilla kauppias arpoo esimerkiksi tilapäivityksestä tykänneiden tai 

kommentoineiden kesken Jounin Kaupan pipoja, lahjakortteja tai rahaa. Kaupan 

oheistuotteita arpomalla voidaankin helposti myös mainostaa kauppaa.  

 

Kuva 4. Jounin Kaupan Facebook-video iPad Minin arvonnasta. 

Myynninedistämisen keinoja ovat myös messut ja koulutukset (Karjaluoto 2010: 61), 

joissa molemmissa voidaan käyttää videoita hyväksi. Messuilla paikalla olevat 

myyntiedustajat voivat näyttää asiakkaille videoita tabletilta.  

”Jos me ollaan messuilla asiakaskohtaamisissa, niin se on ollu välineenä siellä. 

Niillä on ollu, meillä on ollu et okei se on meillä netissä, tule, käydään 

katsomassa yhdessä, siellä on näytetty se animaatio, ja sit se on itse asiassa osa 

sitä sales pitchiä, mikä sulla on osana siellä messuilla siihen tuotteeseen liittyen.” 

(Yritys B) 

Koulutuksissa videot voivat toimia tukimateriaalina, jolloin koulutukseen osallistujat 

voivat esimerkiksi koulutuksen jälkeen katsoa tarkentavia opasvideoita käsitellyistä 

aiheista kouluttajan lähettämän videolinkin kautta.  
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”[Haastateltava näyttää videon] Terveisiä täältä meidän yrityksestä. Kiitos vielä 

kun kävitte meillä koulutuksessa. Seuraavaksi tässä videossa esitellään teille 

vielä pari – [video loppuu] -- Mutta että tämmösiä on tosi hyvä lähettää perään.” 

(Yritys D) 

5.2.4 Henkilökohtainen myyntityö 

Online-videoiden käyttö henkilökohtaisen myyntityön tukena oli kaikkien yritysten 

mielestä yksi tärkeimpiä tapoja hyödyntää videoita. Myyntitilanteissa useilla myyjillä 

on käytössään tablettitietokoneet, joilta YouTube-videoita voidaan näyttää helposti ja 

nopeasti. Myyjien käytössä voi olla myös räätälöity myyntisovellus, jossa videot ovat 

valmiina. 

”Joo, on käytetty tuota kyllä. Se on hyvä ku ne on tuolla YouTubessa tallella 

niin sieltä on helppo vilauttaa.” (Yritys D) 

”Ja sit siitä YouTubesta ne ui, joka myyjällä meillä on iPadi käytössään, ja siinä 

iPadissa on meidän tämmönen sales turbo, meille kehitetty, räätälöity sovellus, 

jossa me markkinoinnista pystytään tuuppaamaan sinne kaikki materiaalit, siis 

pdf:t, esitteet, ppt:t, kalvoesitykset, sit ne videot.” (Yritys B) 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että myyntitilanteessa asioita on huomattavasti 

helpompi havainnollistaa videoiden avulla kuin itse kertomalla asiasta. Millerin 

(2011: 52–53) mukaan myyjä voi havainnollistaa esimerkiksi myytävää tuotetta, 

ratkaisua tai asennusta, ja nämä tulivat esille myös haastateltavilla. Videolla voidaan 

vaikuttaa ostopäätöksen tekijään, kun yrityksen tuotetta tai palvelua on kokeillut 

sellainen henkilö, joka ei itse ole ostajana. Esimerkiksi urheilutoimintaan keskittynyt 

yritys kertoo, että lapsille tarkoitettuja liikuntatunteja voidaan konkretisoida videon 

avulla vanhemmille, mikä tehostaa myyntiä. 

”Ne [vanhemmat] kuulee sivusta vähän ja niil ei tavallaan oo sitä samaa hehkua 

ku lapsilla, ku ne ei oo ollu ihan paikan päällä kattomassa, niin siihen 

tilanteeseen esimerkiks toi vaikka myynnin tablettitietokoneella pyörittämä 

video, jossa näkyy niitä lapsia ilakoimassa siellä ja viihtymässä siellä vaikka 

ohjatulla tanssitunnilla tai lasten joogassa tai muuta. -- Niin tätä on koettu että 

on nimenomaan myyntitilanteessa hyvä.” (Yritys C) 

Usean haastatellun mielestä yksi online-videoiden käytön tavoitteista on 

henkilökunnan tyytyväisyys, mikä liittyy läheisesti henkilökohtaiseen myyntityöhön. 
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Videoiden avulla voidaan helpottaa paljon oman henkilökunnan työtä, mikä lisää 

heidän tyytyväisyyttään työoloihin. 

”Myynti on sanonu, että ne [videot] helpottaa selittämistä, ja siis sitä kun joskus 

itsekin joutuu asiakkaitaan näkemään ja omin pikkukätösin kertomaan jostain 

tuotteesta, niin kyllä mä mielelläni siis käytän jopa videoita niin, että käytän siitä 

pätkän, pysäytän, kerron niistä pätkän, pysäytän.” (Yritys B) 

5.2.5 Suoramarkkinointi 

Kolme neljästä haastatellusta yrityksestä lähettää sähköisiä uutiskirjeitä asiakkailleen. 

Yksi yritys ei lähetä, mikä voi johtua siitä, että he ovat alkuvaiheessa oleva startup-

yritys, eivätkä ole vielä kokeneet uutiskirjeiden lähettämistä hyödylliseksi. Yksi 

digitaalisen markkinointiviestinnän elementeistä on kuitenkin suoramarkkinointi, 

jonka muodoista sähköpostimarkkinointi on yksi yleisimmistä (Karjaluoto 2010: 69), 

ja uutiskirjeitä lähettävät yritykset upottavatkin videoita osaksi uutiskirjeiden sisältöä. 

”Ja sitten siellä uutiskirjeen semmosena pientä kivaa sessiossa me lähetetään no 

hei, kattokaa meiän YouTube-videota.” (Yritys B) 

”Ihan oikeestaan rutiininomaisesti [käytetty]. Meillä on -- uutiskirje, ja sen 

painotus on kanssa ja sen tyytyväisyys, eli ensisijaisesti jäsenille, mutta se on 

ihan vapaasti kenen tahansa tilattavissa, ja siellä yhtenä osa-alueena -- siihen asti 

niinku edellisen uutiskirjeen jälkeen ilmestyneet [videot], niin siellon ihan 

niinku sit tavallaan linkitettynä ja siellä avattavissa ja pyöritettävissä. Se on osa 

toimituksellista sisältöä, mutta sitten niissä on aina ne omat markkinoinnilliset 

tavotteensakin.” (Yritys C) 

5.2.6 eWOM 

eWOM koostuu useimmiten ilmaisesta, käyttäjien luomasta internetsisällöstä, ja se on 

jollain tavalla uraauurtavaa tai hauskaa (Scott 2011: 98). Suhdetoiminnassa kerrottu 

verkkoseuranta ja monitorointi liittyvät olennaisena osana myös eWOMiin, sillä 

käyttäjien luoma sisältö on aina yrityksen kontrolloimatonta sisältöä. Osa 

haastateltavista pk-yrityksistä kertoo, etteivät he ole huomanneet, että käyttäjät olisivat 

luoneet heille sisältöä videoiden muodossa, vaan sisältö on enemmänkin kuvia ja 

tekstiä. Kuitenkin urheilulaitosten toiminnan vastaava kertoo, että erityisesti 

Instagramin käyttäjät ovat kuvanneet videoita, jotka ovat mediassa muiden käyttäjien 
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löydettävissä aihetunnisteiden ja sijainnin perusteella. Videon sisällössä ei suoraan 

kommentoida liikuntakeskusta positiivisessa tai negatiivisessa mielessä, vaan 

ennemminkin informoidaan omia seuraajia liikuntakeskuksen mahdollisuuksista, 

kuten kuntosalilaitteista ja tiloista. Tämä voi jättää yrityksestä positiivisen mielikuvan 

etenkin ihmisille, jotka saavat liikuntakeskuksesta uutta informaatiota tai eivät 

entuudestaan tunne keskusta. Käyttäjän jakama video ulottuu siis myös niihin 

henkilöihin, jotka eivät itse suoraan seuraa yritystä sosiaalisessa mediassa. 

”Usein se liittyy siihen, että meidän joku jäsen saavuttaa jotaki täällä salilla, saa 

tehtyy jonkun liikkeen, saa opittua jonkun asian, jota ei oo oppinu ennen tai 

ylipäänsä että tekee täällä, harrastaa jotakin tiettyä liikuntaa. -- Ja ne sit kuvaa 

usein videopätkän siitä et mitä ne tekee -- Sitte useimmiten kertoo myös 

vähintään sillä hashtagissa että ovat täällä keskuksessa.” (Yritys C) 

Jounin Kaupan osalta muiden käyttäjien tekemiä videoita löytyy etenkin YouTubesta. 

YouTube-kanava Eskon Palkat on dubbauskanava, jossa käyttäjä on dubannut 

suomeksi tunnettujen animaatioiden ja keskusteluohjelmien päälle. Videolla (kuva 5) 

Eskon Palkat parodioi Jounin Kaupan menestystä tunnetun keskusteluohjelman päälle. 

 

Kuva 5. Eskon Palkat YouTube-käyttäjän luoma parodiavideo Jounin Kaupasta. 
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Viraaliksi levitessään tällaisilla käyttäjien luomilla videoilla on mahdollisuus 

saavuttaa valtava suosio ja tunnettuus. Esimerkiksi kuvassa 5 esiintyvää videota oli 

julkaisupäivän jälkeen kahden viikon aikana katsottu yli 150 000 kertaa.  

5.2.7 Sisältömarkkinointi 

Sekä haastatteluissa että sisällönanalyysissä tuli esiin, että välillä videoita julkaistaan 

ainoastaan esimerkiksi fiiliksen luomista tai yleisöltä kysymistä varten. Tällöin 

videolla ei ole mitään selkeää myynnillistä, liiketoiminnallista tavoitetta, eikä sillä 

myöskään pyritä parantamaan suhteita yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohdeyleisöä 

pyritään enemmän viihdyttämään, muistuttamaan yrityksen olemassaolosta ja jopa 

vain kuluttamaan aikaa. Näiden perusteella sisältömarkkinointi lisätään yhdeksi 

markkinointiviestinnän osa-alueeksi. Sisältömarkkinointia iskostetaan myös yrityksen 

henkilökunnan keskuuteen motivoimalla heitä tekemään helppoja videoita. 

Esimerkiksi yksi haastateltavista kertoo, että he pitävät tärkeinä tuottamiaan 

arkipäiväisistä tilanteista kertovia videoita, joilla yksinkertaisesti näytetään, mitä 

yrityksen tiloissa tapahtuu ja miltä siellä näyttää.  

”Tavallaan sillä onki sitte yllättävän iso merkitys silläki. Eli ei pidä mennäkään 

siihen, että jokasella viestillä tai jokasella postauksella pitää olla semmonen 

liiketaloudellinen, lyhyen tähtäimen tavote. Se voi hyvinkin olla sellanen, että se 

riittää tavotteeksi, että esimerkiks meidän jäsenet, ku ne tsekkailee niitä videoita, 

niin niille tulee semmonen hyvä fiilis että joo tollasta siellä on.” (Yritys C) 

5.3 Sisältö 

Online-videot on sisällön mukaan jaoteltu neljään eri luokkaan, jotka ovat 

opettavainen, informatiivinen, viihdyttävä ja vuorovaikutteinen. Jako on tehty 

erityyppisten sisältöjen ymmärtämiseksi, joten on huomioitava, että useat videot 

voivat olla samaan aikaan esimerkiksi sekä opettavaisia että hauskoja ja viihdyttäviä. 

Niillä voidaan lisäksi samanaikaisesti tavoitella esimerkiksi lisämyyntiä ja katsojien 

fiiliksen luomista. 

Videoiden suositeltu pituus 
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Online-videoiden tehokkaimpaan pituuteen vaikuttavat videonjakokanava, sisältö, 

tavoite ja kohderyhmä. Kestoltaan lyhyemmät videot näyttävät usein olevan 

menestyneempiä kuin pitkät videot (McStay 2010: 56), mikä myös sekä haastatelluilla 

yrityksillä että sisällönanalyysissä nousi esiin. Haastateltavien vastaukset parhaista 

videoiden pituuksista vaihtelivat viidestä sekunnista kymmeneen minuuttiin. 

Suosituimmat videoiden pituudet ovat viidestä kymmeneen minuuttia. Mikäli video 

toimii mainoksena, on suositeltu maksimipituus kymmenen sekuntia, jotta video on 

tehokas. Mikäli yksi video uhkaa mennä liian pitkäksi, voi asiasta tehdä usean 

lyhemmän videon. Pidemmille opasvideoille ei ole kuitenkaan määritelty selkeää 

maksimipituutta, sillä tällöin videota katsovat ovat jo usein kiinnostuneita sisällöstä.  

”Joskus on erikoisjaksoja, jossa syystä sitten on vähän pitempiä, mutta tota kyllä 

se pari kolme minuuttia tommosesta on jo paljon ja sit se viis [minuuttia] on 

semmonen johon pyritään tähdätä, että ei hirveesti siitä pitempi. Sitten riippuu 

ni Instassa on tekninen rajoitus.” (Yritys C) 

Jounin Kaupan ja Holvin analysoidut videot ovat kestoltaan Instagramin 15 sekunnista 

11 minuuttiin, keskiarvon ollessa kaksi ja puoli minuuttia. 

5.3.1 Opettavainen 

Kaikkien kohdeyrityksen videoiden tarjontaan kuuluu oleellisena osana opettavaiset 

videot. Opettavaisissa videoissa pyritään näyttämään askel askeleelta, miten jokin asia 

tai palvelu toimii, ja ne voivat olla joko itse näyteltyjä tai animaatioiden muodossa. 

Animaatiot toimivat hyvin etenkin monimutkaisten asioiden hahmottamisessa, kun 

asiasta etukäteen tuntemattomalle asiakkaalle halutaan kertoa tuotteen asentamisesta, 

toiminnasta ja prosesseista. 

”Piirrettyjä tuoteanimaatioita, jotka näyttää jonku tietyn järjestelmän 

toimintaperiaatteen -- Sun on vaikee näyttää jätevesijärjestelmän 

toimintaperiaaatteet, että semmosen kuinka se toimii maan sisässä videolla 

muuten kuin tekemällä sen animaatioksi.” (Yritys B) 

Opettavaiset videot liittyvät usein jollain tavalla yrityksen tarjontaan, mistä hyvä 

esimerkki on yllä mainittu yritys B:n sitaatti. Ne voivat liittyä yrityksen 

liiketoimintaan myös välillisesti, jolloin kuvaamalla video koetaan, että asiakas saa 

siitä lisäarvoa niin, että se vaikuttaa myyntiin. Jounin Kaupalla on useita 
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reseptivideoita, jossa Sampo kokkaa itse kotonaan ruokia, joiden ainesosat ovat 

saatavilla hänen kaupastaan. Samalla videot voivat olla myös viihdyttävällä tavalla 

tehtyjä: esimerkiksi kuvassa 6 olevalla videolla Sampo tekee munakkaan kaksi viikkoa 

vanhoista kananmunista. Samalla katsoja saa tietoa siitä, miten pilaantuneen tuotteen 

voi erottaa.  

 

Kuva 6. Jounin Kaupan opettavainen YouTube-video pilaantuneista kananmunista. 

Opettavaisia ovat myös näyttötallennevideot, joilla näytetään, miten jokin 

tietokoneohjelma tai -sovellus toimii. Tällöin videolla kuvataan tietokoneen näyttöä, 

josta näkee, miten ohjelman sisällä toimitaan. Tällaisella videolla voidaan vakuuttaa 

nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita yrityksen asiantuntijuudesta. 

”Mä teen paljon semmosta screenshottityyppistä videota. Nämä oppaat on 

semmosia, että laitan tonne että selitän, miten joku toimii.” (Yritys D) 

Holvilta löytyy useita tällaisia opasvideoita (tutorials), jotka ovat saatavana globaalin 

markkinan myötä myös usealla eri kielellä. Kuvassa 7 näkyvä opasvideo on niin ikään 

näyttötallennevideo, jolla esitetään, miten Holvin laskutustyökalua käytetään.  
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Kuva 7. Holvin opettavainen YouTube-video laskutustyökalun käytöstä. 

Opettavaiset videot lisäävät myös työntekijöiden tyytyväisyyttä ja työn mielekkyyttä. 

Tällaisia videoita ovat esimerkiksi asennusohjeet tai usein kysyttyihin kysymyksiin 

vastaaminen videolla. Videot helpottavat palveluneuvojien työtä, sillä ne voivat 

vähentää soittoja asiakaspalveluun. Myös opastavat, myynnin tukena olevat videot 

helpottavat myyjien työtä.  

”Tavoitteella pyritään edelleen helpottamaan asiakaspalvelun ja myyjän työtä, 

tavoittamaan niitä ihmisiä siellä niiden kotisohvalla, jolloin ne ei tulis 

välttämättä 11 aikaan illalla sängyssä soittaneen meille myyntimiehille, että no 

mites tämä teidän sähköhitsauskone toimii. ” (Yritys B) 

5.3.2 Informatiivinen 

Informatiivinen video sisältää yleensä uutisia ja faktoja jostain tärkeästä aiheesta, 

kuten ajankohtaisista uutisista tai yrityksen tuotteista (Miller 2011: 40–41). Tällaisia 

videoita kohdeyrityksiltä löytyy eniten. Informaation välittäminen videon avulla voi 

usein osallistaa ja herättää asiakkaissa enemmän mielenkiintoa kuin samojen asioiden 

selittäminen tekstin tai kuvan avulla. Asiakkaat katsovat videon suuremmalla 

todennäköisyydellä kuin tekstin tai kuvapäivityksen, jolloin informaatio saadaan 

levitettyä tehokkaammin.  
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”Se on sillä lailla kiinnostavaa ja matalan kynnyksen materiaalia, että jos me 

otetaan vaikka tosta kohderyhmästä näyte, niin sullon muutama ihminen, jotka 

on niin innostuneita, että ne lukee sen jäsenetuluettelon läpi. Mut sitte siitä 

niinku tavallaan mennään sinne vähemmän intohimoseen päähän, niin tarvitaan 

helpompia tapoja ja matalampaa kynnystä, että kiinnostuu. Tähän esimerkiksi se 

video auttaa, että video on siitä tekstiluettelosta huomattavasti helpompi ja 

matalamman kynnyksen asia saada nopeesti se sama info ja elämyksellisesti 

ilman et sun tarvii olla niin kiinnostunu asiasta et sä alat kahlaamaan läpi 

pitkähköä a4:asta esimerkiks.” (Yritys C)  

Informatiiviset videot voivat olla myös pitempiä sarjoja, joita yritys julkaisee 

suunnitellusti. Sarjojen sisältö liittyy usein jollain tavalla yritykseen, ja sen tuotteita 

tai palveluja käyttäviin asiakkaisiin. Jaksoilla on usein jonkinlainen käsikirjoitus, 

haastattelija ja kuvaaja.  

Yhdellä haastatteluyrityksellä sekä Jounin Kaupalla ja Holvilla on kaikilla julkaistu 

sarjoja sosiaalisessa mediassa. Holvilla on yrityksen pankkipalveluja käyttävistä 

asiakkaista blogi ja YouTube-videosarja nimeltään Makers and Doers, jossa kerrotaan 

useilla eri toimialoilla toimivien yritysten toiminnasta ja siitä, miten he hyödyntävät 

Holvin sovelluksia. YouTube-videot on upotettu mukaan Holvin blogiteksteihin. 

Holvin tekemät videot hyödyntävät sekä yritystä että sen asiakkaita. Useat yrityksen 

asiakkaista ovat pienyrittäjiä ja freelancereita, joille kaikenlainen näkyvyys internetin 

eri sivustoilla on tehokasta. Videoissa haastatellaan yrittäjiä, jolloin heillä on myös 

mahdollisuus synnyttää vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa heittämällä videon 

lopuksi ilmaan kysymys, kommentti tai ostokehotus. Esimerkiksi kuvassa 8 näkyvät 

vaatetusalan yrityksen perustajat pyrkivät vaikuttamaan katsojiin kehottamalla 

ostamaan eettisesti tuotettuja vaatteita.  
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Kuva 8. Holvin informatiivinen YouTube-video pienyrittäjistä.  

Vlogi eli videoblogi on myös informatiivisen videon sisältötyyli. Vlogeilla on usein 

samanaikaisesti jonkinlaista viihdearvoa, mutta pääasiallisesti näyttää siltä, että 

yritykseen liittyvät blogit ovat usein informatiivisia kertoen esimerkiksi päivän kulusta 

kentällä tai toimistolla. Vlogilla pyritään antamaan kasvot yritykselle (Miller 2011: 

33), mikä tuo yrityksen lähemmäs asiakasta ja parantaa brändimielikuvaa. Jounin 

Kaupan kauppias Sampo Kaulanen on hyvä esimerkki vloggaajasta. Sampolta löytyy 

useita vlogimuotoisia videoita sekä Facebookista, YouTubesta että Instagramista, 

joilla hän esiintyy aitona itsenään. Vlogivideoilla hän kertoo omasta elämästään, ja 

samanaikaisesti käsittelee myös aika ajoin Jounin Kauppaa, esimerkiksi uusien 

tuotteiden kautta. 

5.3.3 Viihdyttävä 

Viihdyttävien videoiden sisällöllä pyritään tavoittelemaan hyvää fiilistä asiakkaille, 

mikä on yksi tapa parantaa yrityksen brändimielikuvaa. Ne voivat myös antaa 

asiakkaille tietoa informatiivisella tai opettavaisella tavalla yrityksen tuotteista tai 
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palveluista. Facebookiin ja Instagramiin on luonnollisempaa ladata viihdyttäviä 

videoita kuin YouTubeen.  

”Facebookissa me koitetaan vaan näyttäytyä että no hei meillä on hyvä fiilis 

täällä.” (Yritys B) 

”Kun meillä on videoita Instagramissa, niin ne usein on -- enemmän semmosta 

tota arkipäivästä tavallaan kulissien taakse katsomista. Oikeestaan niinku 

fiilistyyppistä, et vaikka kerrotaan jonkun ohjaajan kuulumisia.” (Yritys C) 

Viihdyttävät videot ovat usein vain humoristisia (Miller 2011: 58), jolloin sisällöllä 

pyritään hauskuuttamaan katsojaa. Suurinta suosiota videoissa keräävätkin hauskat 

videot (Funk 2009: 7). Kuvassa 9 kauppias Sampo heiluttaa Star Warsista tuttua 

valomiekkaa videolla, joka on saanut suosiota hauskuuden lisäksi niin, että se on tehty 

liittämällä jokin ajankohtainen ilmiö huvittavalla tavalla sisältöön. Samaan aikaan 

Jounin kauppa on vuorovaikutuksessa Instagramin käyttäjien kanssa kysymällä heidän 

joululahjoistaan.  

 

Kuva 9. Jounin Kaupan viihdyttävä video Instagramissa. 

Hassuttelevat videot pyrkivät myös työnantajamielikuvan parantamiseen. Yritysten 

potentiaalisiin työntekijöihin pyritään vaikuttamaan erityisesti fiilistä nostattavilla 

videoilla Facebookissa ja Instagramissa. 
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”Juuri semmoset kevyemmät hassutteluvideot niin nehän on just sitä että ku 

meidänki on ihan sikavaikea löytää vaikka tämän alan asiantuntijoita töihin. -- 

Niin sitte just se, että miten saan ne parhaat [työntekijät] hakeutumaan meille, 

tai miten saan sen parhaan valitsemaan, jos me vaikka tarjotaan työpaikkaa, ja 

joku toinenki tarjoaa työpaikkaa niin miten juuri me saadaan se henkilö meille. 

Niin se vois olla se semmonen niinku fiilistelyvideo just sitte sitä varten, että 

luodaan työnantajamielikuvaa.” (Yritys D)  

Jounin Kaupan Facebook-videolla (kuva 10) kauppias arpoo palkintoja katsojien 

lisäksi myös henkilökunnan kesken. Video viestii henkilökunnan 

huomioonottamisesta, ja videolla pyritäänkin vaikuttamaan työnantajamielikuvaan 

positiivisella tavalla. 

 

Kuva 10. Jounin Kaupan Facebook-video työntekijöille kohdistuneesta arvonnasta. 

5.3.4 Vuorovaikutteinen 

Yllä mainittujen kolmen kategorian lisäksi yritykset voivat käyttää videoita 

vuorovaikutteisesti informaation etsimiseen. Erityisesti Jounin Kauppa käyttää 

aktiivisesti vuorovaikutteisia videoita kysyäkseen käyttäjiltä kysymyksiä tai 

pyytääkseen heiltä vinkkejä vaikkapa parhaimpiin ruokaresepteihin liittyen. Jounin 

Kaupan Instagramissa on video (kuva 11), jolla Sampo haluaa informaatiota. Videolla 

kysytään, millaista ravintolaa ihmiset suosittelevat Oulussa. Video ei pyri millään 

tavalla olemaan informatiivinen tai opastava, sillä se ei anna katsojalle suoranaisesti 
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lisäarvoa. Videolla Jounin Kauppa pyrkii kuitenkin saamaan aikaan keskustelua 

katsojien keskuudessa, jotta itse saisi informaatiota Oulun parhaasta ravintolasta. 

 

Kuva 11. Jounin Kaupan kysyvä video Instagramissa. 

Myös opastavilla ja informatiivisilla videoilla on vuorovaikutteisia elementtejä, kun 

videoiden loppuun voidaan heittää kysymys katsojille. Tällöin katsojat saadaan 

todennäköisemmin kommentoimaan ja tykkäämään videosta.  

5.4 Haasteet 

Online-videoiden käytön haasteina voi olla käytön monimutkaisuus (Buehrer ym. 

2005, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 43), henkilökunnan negatiiviset mielipiteet 

online-videoista (Buehrer ym. 2005) tai epätietoisuus käyttäjien luomaan sisältöön 

vastaamisesta (Hennig-Thurau ym. 2010). Mitään näistä haasteista ei koettu 

kohdeyrityksissä ongelmaksi.  Tämä tosin osaltaan selittyykin sillä, että pk-yritysten 

asiakkaat eivät ole luoneet yrityksistä paljoakaan sisältöä, eikä etenkään videoiden 

muodossa. Lisäksi online-videot ovat jo organisaatioilla käytössä, joten myös 

henkilökunta useimmiten suhtautuu käyttöön positiivisella ja innokkaalla asenteella. 
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Resurssit 

Yksi selkeästi suurimpia haasteita videoiden käytölle on kaikkien haastateltavien 

yritysten mielestä videoiden tuottaminen, johon sisältyvät tuotantokustannukset sekä 

tuotantoon menevät aika- ja henkilöresurssit. Aikarajoitteet ovat näistä selkeästi suurin 

haaste. 

”Aikarajoitteet, että miten keretään tehä kaikki, miten keretään kuvata ja 

editoida.” (Yritys A) 

”Jos aatellaan semmosta perinteistä mainosvideota, niin siihen menee kuukausia 

tai viikkoja, aikaa ja rahaa palaa, niin se on yks haaste.” (Yritys C) 

Henkilökunnan osaaminen 

Toinen suuri haaste liittyy henkilöstön osaamiseen. Kaikki haastateltavista yrityksistä 

tiedostavat, että tänä päivänä videon tuottaminen ei välttämättä vaadi kallista 

laitteistoa, ja että useilla yrityksen työntekijöillä on taitoja kuvata etenkin lyhyt, 

yksinkertainen video. Suurimmat haasteet koituvat henkilökunnan osaamisen 

puutteesta editoimisen suhteen. Toivotaan myös, että henkilökunnalla olisi taitoja 

käyttää olemassa olevaa laitteistoa yhä monipuolisemmin. 

”Se editoiminenhan on varmaan se. Et välineet löytyy siihenki mut sit lähinnä se 

editoimisen ongelma ei oo niistä välineistä tai kameroista, vaan siitä osaamisesta 

ja ajasta, koska se vie ihan jumalattomasti aikaa.” (Yritys B) 

” Haluaisin ehdottomasti että ku meillä kuitenki vaan ehkä oisko kaks meiän 

henkilökunnasta koskaan niinku kouluttautunut esimerkiksi videoiden 

tekemiseen, ni ois varmaan, oispa ihana löytää joku semmonen koulutus, jossa 

nimenomaan koulutettas näihin meidänkin tarpeisiin, niinku että tää on kuitenki 

kevyttä videotuotantoa. ” (Yritys D) 

Viestin sisältö ja sen kohdentaminen oikein 

Yritykset kokevat myös ajoittain hankalaksi sen, miten video saadaan kuvattua niin, 

että siinä on kohdeyleisölleen relevanttia sisältöä ja että sisältö ylipäätään on 

katsojalleen ymmärrettävässä muodossa, jotta se innostaa käyttäjiä katsomaan videon. 

Tähän liittyy tärkeänä osana videon käsikirjoituksen suunnitteleminen. 
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”Sun pitää kyetä pureutumaan siihen, mikä näyttää hyvältä videossa, mikä toimii 

videossa, miten sä pystyt näyttämään tarkkoja teknisiä yksityiskohtia. -- Jos me 

tehdään putkien liittämisestä video, niin sit sun täytyy kyetä menemään sen 

asentajan päähän, juoksuttaa läpi kaikki ne työvaiheprosessit, miten mistäkin 

saat kuvattua oikein, mitkä on ne oikeat pointit, siis se niinkun kuvauspaikkojen 

järjestäminen vaatii paljon.” (Yritys B) 

Kohdentamiseen liittyy myös se ongelma, että vaikka tähän tutkimukseen haastateltiin 

suomalaisia yrityksiä, on usealla silti globaalit markkinat. Tällöin kohdeyleisön 

kulttuuritaustan perusteella videon sisältö voi olla arkaluonteista tai epärelevanttia, 

vaikkei se suomalaiselle katsojalle sellaista olisi. Tämän puolesta haasteena on videon 

tekeminen kohdeyleisölle sopivaksi. Toki tämä liittyy markkinoihin myös Suomen 

sisällä – yrityksen on kohdistettava videot oikein eri ostajapersoonille. 

”Viestin kohdentaminen, että miten saahaan ytimekkäästi sanottua videolla se 

mitä halutaan, ja sit myös globaalit haasteet. -- Että miten vaikka sit sanotaanko 

intialaiset suhtautuu videoihin, jotka on kuvattu Lapissa.” (Yritys A) 

5.5 Empiiristen tulosten yhteenveto 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen yrityksiin tehdyistä haastatteluista ja 

sisällönanalyysistä saadut tulokset. Tulokset on luokiteltu teoreettisen viitekehyksen 

perusteella, ja sitä on täydennetty lisäämällä ja poistamalla sellaisia osatekijöitä ja 

yksityiskohtia, jotka nousivat empiirisessä osiossa esiin. Näistä muodostuu kuviossa 8 

esitetty muokattu teoreettinen viitekehys. Osa-alueet, joissa yritykset hyödyntävät 

online-videoita eniten, on lihavoitu. Asiat, jotka nousivat esille vasta empiirisen 

aineiston analyysissä, on maalattu harmaalla. Kunkin markkinointiviestinnän osa-

alueen ja online-videoiden sisällön alla on esitetty ne yksityiskohdat, jotka parhaiten 

voidaan selittää kyseisellä tekijällä. Joitakin yksityiskohtia voi siis nähdä liittyvän 

myös muihin samassa laatikossa oleviin tekijöihin, mutta viitekehyksen selkeyden 

vuoksi yksityiskohdat on esitetty vain kerran.  

Empiirisen aineiston analyysin löydöksistä suurin osa vastaa teoreettisessa osiossa 

tehtyjä löydöksiä online-videoiden hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä. 

Haastateltujen yritysten tavoitteet videoiden käytölle ovat hyvin moninaiset. Videot 

voivat liittyä osaksi jotain suurempaa tavoitetta, kuten brändimielikuvan parantamista, 

tai vastaavasti yhdellä videolla voi olla joku pienempi käyttäjien informointiin liittyvä 
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tavoite, esimerkiksi tapahtumista kertominen tai laitteen asennuksen näyttäminen. 

Videon tavoitteet voivat samanaikaisesti liittyä sekä nykyisiin ja potentiaalisiin 

asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin että nykyisiin ja potentiaalisiin työntekijöihin 

vaikuttamiseen. 

Digitaaliseen markkinointiin keskeisenä asiana kuuluva yritysten ja asiakkaiden 

välinen vuorovaikutus on alkuperäiseen viitekehykseen pohjautuen edelleen 

viitekehyksessä takimmaisena olevana kehänä reflektoimassa moniulotteista yritystä 

ja asiakasta. Tämä näkyy kohdeyrityksissä esimerkiksi pyrkimyksenä suostutella 

asiakkaita jonkinlaiseen toimenpiteeseen sekä lisäämällä videoihin tekstikenttiä, 

jolloin videot ovat helpommin löydettävissä.  

Online-videoiden tavoitteet voivat olla joko myynnillisiä tai ei-myynnillisiä. 

Myynnillisinä tavoitteina ovat uusasiakashankinta sekä lisämyynti nykyisille 

asiakkaille. Ei-myynnillisiä tavoitteita on huomattavasti enemmän, joista 

haastateltavilla ja sisällönanalyysin osalta selkeimmin tulivat ilmi seuraavat, jo 

teoriaosiossa esille tulleet asiat: myynnin tuki, vuorovaikutus käyttäjien kanssa, 

käyttäjien suostutteleminen ja ohjaaminen toimenpiteisiin, yhteistyöyritysten 

tyytyväisyys, monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen, asiakkaiden 

informoiminen ja brändimielikuvan rakentaminen. Empiriassa uutena esille tulleita 

asioita ovat nykyisiin ja potentiaalisiin työntekijöihin vaikuttaminen sekä fiiliksen 

tuominen. 

Markkinointiviestinnän elementtien osalta videoita voidaan hyödyntää parhaiten 

myynninedistämisessä, henkilökohtaisessa myyntityössä, sisältömarkkinoinnissa ja 

suhdetoiminnassa. Myynninedistämistämiseen liittyvät tuotteista ja palveluista 

kertovat videot, referenssi- ja yritysesittelyvideot sekä kilpailu- ja arvontavideot.  

Henkilökohtaisessa myyntityössä videoita voidaan näyttää tablettitietokoneelta 

myynnin tukena ja vaikuttaa ostopäätöksen tekijään silloin kun palvelua tai tuotetta on 

kokeillut joku toinen kuin ostaja.  

Aiemmin löydettyjen elementtien lisäksi videoita voidaan hyödyntää 

sisältömarkkinoinnissa, jolloin videoilla voidaan kertoa arkipäiväisistä tilanteista, 

muistuttaa yrityksen olemassaolosta ja tarjota viihdyttävää sisältöä. Suhdetoiminta voi 
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olla joko kontrolloitua tai ei-kontrolloitua, joten videot voivat olla joko yrityksen 

tekemiä, yhteistyö-kumppaneista kertovia videoita, tai yhteistyökumppaneiden tai 

uutismedian tekemiä videoita. Yritys voi olla näkyvillä myös sponsoroitavan 

luomassa sisällössä.  

Markkinointiviestinnän elementeistä videoita voidaan käyttää myös Facebook-

mainonnassa, suoramarkkinoinnissa ja eWOMissa. Facebookissa voidaan näyttää 

videomainoksia ja tehostaa omia tilapäivityksiä. Suoramarkkinoinnissa videot voivat 

olla osana sähköisiä uutiskirjeitä. eWOM on kokonaan yrityksen kontrolloimatonta 

sisältöä, jolloin verkkoseuranta on tärkeä työkalu. eWOMiin sisältyvät käyttäjien 

luomat videot, jolloin käyttäjät hyödyntävät kuvaamiaan videoita omien seuraajiensa 

informoimiseen. 

Empiirisessä tarkastelussa eniten hyödynnetään opettavaista ja informatiivista 

sisältöä, joiden lisäksi videot voivat olla myös viihdyttäviä ja vuorovaikutteisia. 

Opettavaisen sisällön puolesta videot voivat olla step-by-step ja how-to-videoita, 

animaatioita sekä opastusvideoita. Informatiivisiin videoihin kuuluvat testaus- ja 

referenssivideot, yritysesittely, kilpailu- ja arvontavideot, somesarjat sekä vlogit. 

Viihdyttäviä ovat puolestaan humoristiset ja viraalit videot, sekä sellaiset videot, jotka 

kertovat ajankohtaisista ilmiöistä. Uutena tuloksena ilmeni, että videot voivat olla 

puhtaasti vuorovaikutteisia, jolloin käyttäjiltä voidaan kysyä kysymyksiä tai pyytää 

vinkkejä.  

Online-videoiden selkeimmiksi haasteiksi nousevat aikaan, rahaan ja henkilöstön 

lukumäärään liittyvät rajalliset resurssit. Tämän lisäksi haasteiksi koetaan 

henkilökunnan osaaminen sekä viestin sisältö ja sen kohdentaminen oikein.  

Videonjakokanavien osalta laatikkoon on lisätty erottelevina tekijöinä julkiset ja ei-

julkiset videot, sillä niiden merkitys empiirisessä tarkastelussa oli selkeä. Online-

videoita ladataan eniten YouTubeen ja Facebookiin. Instagram on myös kanava, johon 

ladataan videoita, mutta joka ei ole ihan niin suosittu videoiden osalta kuin YouTube 

ja Facebook. Myös Vimeo toimii yhtenä kanavana, mutta sitä ei käytetä enää kovin 

aktiivisesti. 
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Sykk 

Kuvio 8. Tutkimustulokset online-videoiden hyödyntämisestä markkinointiviestinnässä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa vastataan johdantoluvussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi 

luvussa esitetään tutkimuksen teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset. 

Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita, joiden jälkeen esitetään 

jatkotutkimusehdotukset.  

6.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat 

hyödyntää online-videoita osana yrityksen markkinointiviestintää. Tutkimuksen 

teoreettisen viitekehyksen mukaisesti online-videoiden käyttöä lähdettiin selvittämään 

digitaalisen markkinointiviestinnän tavoitteiden ja elementtien kautta, sekä online-

videoiden sisällön ja kanavien kautta. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, millaisia 

haasteita videot tuovat markkinointiviestintään. Käyttämällä kahta erilaista 

kvalitatiivista menetelmää empiirisessä aineistossa, nousi tuloksissa hyvin esille 

online-videoiden käytön moninaiset mahdollisuudet yritysten käyttöön. 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mistä elementeistä 

digitaalinen markkinointiviestintä koostuu. Tämän tutkimuksen tulosten osalta 

digitaalinen markkinointiviestintä nähdään koostuvan seitsemästä elementistä, jotka 

ovat myynninedistäminen, henkilökohtainen myyntityö, sisältömarkkinointi, suhde-

toiminta, Facebook-mainonta sekä suoramarkkinointi. Videoiden käyttö korostuu 

näistä esitetyillä neljällä ensimmäisellä osa-alueella. Myynninedistämistarkoitukseen 

tuotteista ja palveluista kertovat videot ovat apuna esimerkiksi henkilökohtaisessa 

myyntityössä myyjän tukena, kun ostopäätöstilanteissa tablettitietokoneilta voidaan 

havainnollistaa monimutkaisia tuotteita tai palveluiden sisältöä. Referenssi- ja 

yritysvideot yritysten nettisivuilla ja muun muassa YouTubessa edistävät yritysten 

uusasiakashankintaa vakuuttavalla sisällöllä. Sisältömarkkinointi on lisätty tuloksiin 

uutena elementtinä, koska tuloksista huomattiin, että kohdeyrityksissä jaetaan suurissa 

määrin sellaisia arkipäiväisiä ja/tai viihdyttäviä videoita, joiden ei suoranaisesti voida 

olettaa kuuluvan muille markkinointiviestinnän osa-alueille. Suhdetoiminnan osalta 

online-video voi olla yrityksen tuottama liittyen yhteistyökumppaneihin, ja 

yhteistyökumppaneiden tai uutismedian tuottamana kertomassa yrityksestä, jolloin 
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sisältö on osittain yrityksen kontrolloimattomissa. Mainonta on tulosten perusteella 

supistettu Facebook-mainonnaksi, johon liittyvät videomainokset sekä omien 

tilapäivitysten tehostaminen. Suoramarkkinoinnin osalta online-videot liitetään usein 

sähköiseen uutiskirjeeseen ohjaamaan katsoja vaikkapa yrityksen nettisivuille tai 

YouTubeen. 

Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä tavoitteita online-

videoiden käytölle asetetaan. Tulosten perusteella näyttää vahvasti siltä, että yritykset 

ymmärtävät, että lopullinen tavoite kaikella markkinointiviestinnällä on myyntiin 

positiivisesti vaikuttaminen, mutta yksittäisen videon tavoite on useimmiten ei-

myynnillinen ja siihen voi liittyä sekä jokin pitkän että jokin lyhyen tähtäimen tavoite. 

Yhdellä videolla voidaan esimerkiksi helposti kertoa asiakkaille jostain 

ajankohtaisesta tapahtumasta, jolloin lyhyt tavoite on asiakkaiden informoiminen. 

Videon pitkän tähtäimen tavoite voi kuitenkin olla esimerkiksi brändimielikuvan 

parantaminen. Myynnilliset tavoitteet liittyvät uusasiakashankintaan ja nykyisille 

asiakkaille tehtävään lisämyyntiin, kun taas ei-myynnillisten tavoitteiden kirjo on 

huomattavasti laajempi. Huomioitavaa on, ettei kaikkia videoita ole suoranaisesti 

kohdistettu asiakkaille, vaan kohderyhminä voivat olla myös nykyiset ja potentiaaliset 

työntekijät työnantajamielikuvan parantamiseksi tai yhteistyöyritykset, jolloin 

tavoitteena on yhteistyökumppanin tyytyväisyys. Nykyisten ja potentiaalisten 

asiakkaiden puolesta yritykset voivat yksittäisellä videolla tavoitella vuorovaikutusta 

tai käyttäjien suostuttelua toimenpiteisiin, jolloin videon katsoneita ihmisiä pyritään 

ohjaamaan esimerkiksi yrityksen nettisivuille tai osallistumaan kilpailuun. Videoilla 

voidaan myös yksinkertaisesti pyrkiä fiiliksen luomiseen, mikä on läheisessä 

yhteydessä sisältömarkkinointi-elementtiin. 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, millaista sisältöä 

online-videoissa voi olla? Erityisesti Jounin Kaupasta ja Holvista tehty 

sisällönanalyysi auttoi vastaamaan tähän kysymykseen ja ymmärtämään online-

videoiden sisällön monivivahteisuus. Online-videoiden suositellun pituuden puolesta 

lyhyet, alle 10 minuutin mittaiset videot näyttävät olevan tehokkaimpia yrityksille. 

Kategorisesti sisältö voidaan jakaa opettavaiseen, informatiiviseen, viihdyttävään ja 

vuorovaikutteiseen sisältöön, joista vuorovaikutteinen sisältö on tulosten puolesta uusi 

kategoria. Kohdeyritysten osalta näyttäisivät opettavaiset ja informatiiviset sisällöt 



86 

 

olevan eniten käytössä. Huomioitavaa on, että näiden kahden raja on hyvin häilyvä, 

vaikkakin ne on tässä tutkimuksessa eroteltu. Opettavaisella sisällöllä pyritään 

nimensä mukaisesti opettamaan asiakkaita jollain tavalla, esimerkiksi step-by-step-

videoilla valmistamaan ruoka-annos tai asentamaan jokin tuote. Informatiivisilla 

videoilla puolestaan kerrotaan yritystä koskettavista ajankohtaisista uutisista, 

arvontojen voittajista tai päiväkirjamaisesti vlogissa tai somesarjassa antamaan kasvot 

yrityksen taakse. Videot voivat olla myös viihdyttäviä, ja huomioitava onkin, että usein 

esimerkiksi yrityksen vlogit ovat samanaikaisesti sekä informatiivisia että hauskalla 

tavalla tehtyjä. Viihdyttävään sisältöön kuuluu olennaisena osana humoristisuus ja 

viraalius. Kun ajankohtaisia asioita voidaan tuoda esille hauskalla tavalla, saadaan 

käyttäjiä sitoutumaan yrityksen sisältöön. Yritykset näyttävät kuitenkin ymmärtävän, 

että vaikka videon leviäminen viraalisti olisi hieno saavutus, on yritysten osalta 

parempi keskittyä vastaamaan tietyn kohderyhmän tarpeisiin tarjoamalla heille 

arvokasta sisältöä, kuten vaikkapa juuri asennus- tai näyttötallennevideoita. 

Vuorovaikutteisilla videoilla tarkoitetaan viestejä, jossa kysytään tai pyydetään 

vinkkejä käyttäjiltä. Tällainen viesti voi sisältyä myös vaikkapa informatiivisen videon 

loppuun kysymällä käyttäjien mielipiteitä tai kommentteja käsiteltyyn asiaan 

edistämään vuorovaikutusta.  

Neljännen, eli viimeisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitä 

haasteita online-videoiden käyttäminen tuo markkinointiviestintään? Tämän 

kysymyksen kohdalla on merkitsevää se, että kaikki kohdeyritykset käyttävät online-

videoita osana markkinointiviestintää, joten henkilöstön puuttuva motivaatio tai 

negatiivinen suhtautuminen online-videoiden käytölle ei ollut yhdenkään yrityksen 

haasteena. Myöskään teknologian nopeaa muutosta ei koeta haasteena, sillä yrityksiltä 

löytyy tuotantoon vaadittava laitteisto ja ohjelmistot. Suurimmat haasteet olivatkin 

aikaan, rahaan ja henkilöstöön liittyvät rajalliset resurssit, joiden myötä online-

videoita ei myöskään hyödynnetä niin laajasti kuin haluttaisiin. Yritykset myös 

toivovat henkilökunnan parempaa osaamista monipuolisemman videoiden käytön sekä 

videoeditoinnin suhteen. Lisäksi haasteita tuottaa viestin sisältö ja sen kohdentaminen 

oikealla tavalla kullekin kohdeyleisölle, kuten erilaisille ostopersoonille ja eri 

kulttuuritaustan omaaville henkilöille.  
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Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: ”Miten yritykset voivat hyödyntää 

online-videoita markkinointiviestinnässä?” saadaan vastaus tiivistämällä yllä esitetyt 

alatutkimuskysymykset yhteen. Online-videoiden hyödyntäminen voidaan tiivistää 

Picktonista ja Broderickista (2005: 7) sekä Kliatchkosta (2008) mukailtuun 

integroidun markkinointiviestinnän prosessiin. Tämän takia myös tämän tutkimuksen 

sekä teoreettisessa että muokatussa viitekehyksessä on esitelty videonjakokanavat, 

vaikkei niistä suoranaista alatutkimuskysymystä olekaan. Kohdeyritykset käyttävät 

videoiden jakamiseen YouTubea, Facebookia, Instagramia sekä Vimeota, joista eniten 

käytössä ovat YouTube ja Facebook. Kaikki kanavat toimivat toistensa tukena, kun 

esimerkiksi Instagramissa voidaan jakaa lyhyt yritysesittely-video, jonka tekstiosiossa 

ohjataan käyttäjät YouTubeen katsomaan video kokonaisuudessaan. Tärkeänä asiana 

videoiden hyödyntämisen osalta ovatkin niihin liittyvät tekstit sekä sijaintimääritykset. 

Huomioitavaa on lisäksi, että videot voivat olla kanavilla osittain ei-julkisia, jolloin ne 

jaetaan suoraan valitulle kohderyhmälle heidän tarpeidensa tyydyttämiseksi. 

Tutkimuksen tulokset tiivistäen nousivat digitaalisen markkinointiviestinnän 

integraation aspektit esiin siitä, että eri viestinnän elementtejä käytetään 

samanaikaisesti, ja että yhden online-videon tavoitteet ja näin ollen sisältö voivat olla 

moninaiset riippuen kustakin käyttötarkoituksesta. Myös digitaaliseen markkinointiin 

keskeisenä osa-alueena kuuluva yrityksen ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus sekä 

digitaalisesti että oikeassa elämässä nousi esiin videoiden eri 

hyödyntämistarkoituksissa. 

6.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat 

hyödyntää online-videoita osana yrityksen markkinointiviestintää. Tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä esitettiin, että online-videoiden hyödyntämiseen 

markkinointiviestinnässä liittyvät keskeisenä osana markkinointiviestinnän tavoitteet 

(Pickton & Broderick 2005: 467, Karjaluoto 2010: 21) ja elementit (Karjaluoto 2010: 

14) sekä online-videoiden sisältö ja kanavat (Pickton & Broderick 2005: 7, Kliatchko 

2008). Uudenlaisien työkalujen hyödyntämisessä on aina myös haasteita, joita myös 

haluttiin tässä tutkimuksessa selvittää.  



88 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että perinteisen markkinointiviestinnän 

elementit soveltuvat myös digitaaliseen markkinointiviestintään. Tulokset puoltavat, 

että internet on vain uusi markkinointiviestintäkanava perinteisen median rinnalla 

(Karjaluoto 2010: 14, Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 295). Tämä pitää osittain 

paikkansa, sillä huomattiin, että online-videoita voidaan hyödyntää suurimmassa 

osassa elementtejä. Tämä oli myös mahdollista siksi, että tutkimuksessa ei käsitelty 

vain yhden tutkijan näkemyksiä markkinointiviestinnän elementeistä, vaan eri 

tutkijoiden näkemyksiä tarkasteltiin kriittisesti ottaen huomioon digitaalinen 

konteksti. Esimerkiksi eWOM nähtiin tässä tutkimuksessa yhtenä viestinnän 

elementtinä, vaikka osa tutkijoista (esim. Vuokko 2003, Karjaluoto 2010, Isohookana 

2011, Bergström & Leppänen 2015) ei sitä suoranaisesti yhdeksi elementiksi mainitse.  

Kuitenkin, koska elementit alkuperäisestä viitekehyksestä muuttuivat hiukan, on 

ymmärrettävää, että osa tutkijoista (Owen & Humphrey 2009, Scott 2011: 8) esittää, 

ettei perinteisiä viestinnän elementtejä voida ollenkaan käyttää digitaalisessa 

ympäristössä. Tutkimustulokset kuitenkin tukevat erittäin vahvasti Merisavon (2008) 

määritelmää digitaalisesta markkinointiviestinnästä korostaen moniulotteisia 

vuorovaikutussuhteita. Aikaisempiin tutkimuksiin (esim. Kliatchko 2008) viitaten 

tuloksista myös ilmenee, että sekä asiakas että yritys voi toimia sekä sisällöntuottajana 

että -jakajana. 

Tämän tutkimuksen ehkä olennaisin poikkeavuus aikaisempaan teoriaan on online-

videoiden hyödyntäminen osana sisältömarkkinointia, sillä se on vanhojen teorioiden 

vastainen. Teoriaosiossa esiteltiin sisältömarkkinoinnin olevan vain strateginen 

lähestymistapa markkinointiin (Holliman & Rowley 2014). Se kuitenkin lisättiin 

yhdeksi markkinointivestinnän elementiksi, koska empiirisessä tarkastelussa 

huomattiin useita videoiden tavoitteita ja sisältöjä, joita ei suoranaisesti voitu yhdistää 

mihinkään muuhun markkinointivestinnän elementtiin. Tällaisia videoita ovat 

esimerkiksi fiilistä luovat videot, jotka lisätään Instagramiin hupailumielessä. Myös 

esimerkiksi kysyvillä videoilla pyritään luomaan vuorovaikutusta yrityksen ja 

asiakkaan välillä, eikä niitä näin ollen pysty lokeroimaan suoraan esimerkiksi 

myynninedistämiseen tai suhdetoimintaan. Koska sisältömarkkinointiin liittyvät 

tutkimukset ovat uusia  (esim. Pulizzi & Barrett 2009, Forouzandeh, Soltanpanah & 
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Sheikahamadi 2014, Holliman & Rowley 2014), on ymmärrettävää, että ilmiön rooli 

markkinointiviestinnässä on edelleen jokseenkin epäselvä. 

Mainonnan osalta tuloksista ilmeni, että kohdeyrityksissä hyödynnetään online-

videoita ainoastaan Facebook-mainonnassa, mikä puoltaa teoriaa mainonnasta 

sosiaalisessa mediassa (Rajalakshmi & Umarani 2013), mutta mikä on tuloksena 

suppeampi kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Chaffey & Smith 2008: 72, 

Karjaluoto 2010: 36, Bergström & Leppänen 2015: 309) nähty mainonta. Tämä on 

kuitenkin ymmärrettävää pk-yrityskontekstille. Vaikuttaakin siltä, että online-videoita 

käytetään erityisesti maksuttomana viestintäkeinona, eivätkä yritykset näin ollen näe 

tarvetta käyttää videoita maksettuna mainontana. Tähän vaikuttaa myös se, että online-

video on varsin uusi viestinnän työkalu, joten sitä ei voi vielä käyttää niin laajasti osana 

maksettua mainontaa kuin tekstiä tai kuvia. 

Sponsorointi markkinointiviestinnän elementtinä jätettiin muokatusta teoreettisesta 

viitekehyksestä pois sen pienen merkityksen takia. Tämä on ymmärrettävää pk-

yrityksillä. Myös osa tutkijoista käsittää sponsoroinnin osaksi muita elementtejä, kuten 

myynninedistämistä (Isohookana 2011: 168, Bergström & Leppänen 2015: 409), 

tapahtumia (Kotler & Keller 2006: 537) tai suhdetoimintaa (Vuokko 2003: 278, 

Karjaluoto 2010: 55). Tässä tutkimuksessa online-videot sponsoroinnin välineenä 

nähtiin hyvin samanlaiseksi kuin suhdetoiminnassa, jolloin tuloksena nähdään 

sponsoroinnin olevan yksi suhdetoiminnan osa-alue.  

Uutena tutkimustuloksena on tavoitteisiin liittyvä nykyisiin ja potentiaalisiin 

työntekijöihin vaikuttaminen, mikä tiivistetysti tarkoittaa positiivista vaikuttamista 

yrityksen työnantajamielikuvaan. Teoreettisessa tarkastelussa tätä tavoitetta ei ole 

täsmällisesti huomioitu, sillä Stroud (2007) on todennut, että vaikka online-videoita 

voidaan hyödyntää rekrytointitarkoituksiin, ei rekrytointi ole suoraan osa yrityksen 

markkinointiviestintää. Kuitenkin Miller (2011: 17) toteaa, että vaikkapa PR 

tarkoitukseen tarkoitettua videota voi yhtä lailla käyttää rekrytointiin. Lisäksi 

markkinoinnin uudemmassa tutkimuksessa Eckhardt, Laumer, Maier ja Weitzel 

(2014) esittävät, että sosiaalisen median, eli näin ollen myös videonjakokanavien 

käyttö rekrytointiprosessissa vaatii työntekijöiltä uudenlaisia viestintätaitoja ja 

parempaa ymmärrystä online-markkinoinnista. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi 
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kohdennettu markkinointistrategia, hakukoneoptimointi sekä Google Analyticsin 

käyttö (Eckhardt ym. 2014). Lisäksi Uncles (2010) esittää, että työnantajabrändäys ei 

ole yksinomaan henkilöstöhallinnon tai markkinoinnin vastuulla. Tämän myötä 

voidaankin todeta, että työnantajamielikuvan rakentuminen tapahtuu 

henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin rajapinnassa.  

Koska online-videoiden sisällöstä on tehty hyvin vähän tieteellisiä tutkimuksia, 

tarkasteltiin niiden sisältö löyhästi vain kolmelta kategoriselta tasolta (opettavainen, 

informatiivinen ja viihdyttävä sisältö). Tulokset tukevat aiempia teorioita siitä, että 

videoiden tulee olla jollain tavalla viihdyttäviä, opettavaisia tai informatiivisia, jotta 

käyttäjät sitoutuvat niihin (Miller 2011: 17, Scott: 76, Holliman & Rowley 2014). 

Tulokset tukevat lisäksi, että yritysten kannattaa usein miettiä videoiden sisältöä ei 

vain viihdyttävyyden, vaan myös omien kohderyhmien tarpeiden perusteella (Funk 

2009: 7). Viihdyttävien videoiden osalta näyttää siltä, että viraaliksi tuloon vaikuttaa 

hauskuuden (Funk 2009: 7, Miller 2011: 58) lisäksi myös se, että sisältöön liitetään 

jollain tavalla jokin ajankohtainen ilmiö. Videoiden tarkemmasta sisällöstä löytyy 

myös jonkun verran aiheeseen liittyvää kirjallisuutta: esimerkiksi Scott (2011: 256) ja 

Miller (2011: 33) käsittelevät vloggausta ja videosarjoja.  

Online-videoiden sisällön puolesta uutena elementtinä ovat vuorovaikutteiset videot, 

joka ei sinällään ole aivan uusi aihe, sillä esimerkiksi Vakratsasin ja Amblerin (1999) 

tutkimustuloksia voidaan soveltaa online-videoihin sisältöön. Yksi heidän keskeisistä 

tutkimustuloksistaan on mainonnan hierarkiamallin kritisointi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että mainonnan, eli viestin, ei pitäisi vaikuttaa ihmisiin ensin tiedollisesti, sitten 

tunteellisesti ja vasta lopuksi johtaa jonkunlaiseen käyttäytymiseen, vaan nämä 

toimivat harvoin hierarkkisesti. (Vakratsas ja Ambler 1999.) Sisältö on läheisessä 

yhteydessä myös kuluttajien kokemiin hyötyihin verkkopalveluissa. 

Vuorovaikutteinen sisältö ei siis ole yllättävää, sillä yksi kuluttajien motiivi 

verkkopalveluissa viestimiselle on sosiaaliset hyödyt (Hennig-Thurau ym. 2004, Shao 

2009).  

Haasteiden osalta yllättävänä ja teorian vastaisena tuloksena on se, ettei yrityksen 

työntekijöillä koettu olevan negatiivisia mielipiteitä online-videoiden käyttöönotosta, 

eivätkä he kokeneet videoita kokonaan vieraana asiana. He myös ymmärtävät 
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videoiden tuoman lisäarvon yritykselle. Nämä voivat toisaalta osittain selittyä sillä, 

että kaikilla tutkittavilla yrityksillä ovat online-videot jo aktiivisesti käytössä. 

Tutkimustulokset kuitenkin puoltavat vahvasti teorioita siitä, että online-videoiden 

käytön haasteet johtuvat rajallisista rahallisista, ajallisista ja henkilöstön lukumäärään 

liittyvistä resursseista (Karjaluoto ym. 2011, Michaelidou ym. 2011). Myös online-

videoiden oikeanlainen kohdistaminen puoltaa teoriaa (Pickton & Broderick 2005: 6, 

Chaffey & Ellis-Chadwick 2012: 43). Toisaalta taas kilpailijoiden vertailuun (Chaffey 

& Ellis-Chadwick 2012: 43) tai käyttäjien luomaan sisältöön liittyvään 

epätietoisuuteen (Hennig-Thurau ym. 2010) liittyviä haasteita ei koettu 

ongelmallisena, mikä osittain selittyy pk-yrityskontekstilla. Esimerkiksi käyttäjien 

luoma sisältö on edelleen hyvin vähäistä tutkittujen yritysten osalta.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että yritykset voivat hyödyntää online-videoita 

tavoitteesta riippuen hyvin monipuolisesti käyttäen hyväksi erilaisia sisältöjä ja 

kanavia eri markkinointiviestinnän elementeissä. Tutkimustulokset puoltavat 

Kliatchkon (2008) esittämää mallia siitä, että viestintäprosessin kaikki neljä elementtiä 

toimivat sekä syinä että seurauksia toisillensa. Videonjakokanavien osalta on 

todettava, etteivät kaikki videot ole kaikille asiakkaille julkisia, vaan videoita voidaan 

jakaa myös suoraan tietylle kohderyhmille, mikä on tulosten kannalta eriävää 

käsiteltyyn teoriaan verrattuna. Tulos ei kuitenkaan ole yllättävä, sillä videoiden 

yksityisyysasetuksia kanavilla on mahdollista itse määrittää (King 2014).  

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen johtopäätökset koskevat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 

sillä tuloksissa nähdään useita eri puolia, joihin yritysten tulisi kiinnittää huomiota 

suunnitellessaan ja käyttäessään online-videoita. Alla esitetyt kehotukset koskettavat 

erinomaisesti myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön online-

videoita osana markkinointiviestintää. Tutkimuksesta tuli nimittäin hyvin esille se, että 

suomalaisilla pienilläkin yrityksillä on tänä päivänä hyvinkin laajaa videotuotantoa 

sekä tarvittava laitteisto videoiden tuottamiseen ja julkaisemiseen. Videoiden ei 

myöskään tarvitse olla pitkiä, joten lyhyelläkin kuvaamisella voi kokeilla, miten videot 

voisivat omassa yrityksessä toimia. 
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Ensimmäinen iso markkinointiviestintään liittyvä asia on sen strateginen suunnittelu. 

Vaikka vahvasti suositellaan, että markkinointiviestinnän strategia on tarkoin 

määritelty, ei videoita voi ja välttämättä aina kannatakaan harkita tarkoin etukäteen. 

Kun viestinnän suunnitelmassa on liikkumavaraa, voidaan ajankohtaisiin tapahtumiin 

reagoida tarpeen mukaan hyvinkin nopeasti. Yrityksen ei myöskään kannata etukäteen 

miettiä, tuleeko videoista viraaleita, sillä se ei aina ole edes tavoitteena. Kaikkien 

videoiden ei aina tarvitse olla hauskoja, sillä yritysvideoiden tavoitteina on myös 

asiakkaiden opettaminen ja informointi.  

Vaikka markkinointi- ja videonjakosuunnitelmaa ei aina kannata tarkoin määritellä, 

on johdon kuitenkin tärkeää ymmärtää viestinnän integrointi sekä perinteisissä että 

digitaalisissa kanavissa. YouTubea voidaan käyttää videoiden pääkanavana, mutta 

videon käyttö muissa kanavissa on erittäin suositeltavaa. Video voi YouTuben lisäksi 

olla saatavilla yrityksen nettisivuilla, blogissa, muiden sidosryhmien nettisivuilla, 

osana sähköistä uutiskirjettä sekä muilla sosiaalisen median kanavilla. Tärkeä on jakaa 

video niin, että sisältö vastaa kanavan tavoitetta ja muuta sisältöä. Tämä vaatii jatkuvaa 

monitorointia, jotta yritykset pystyvät olemaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa. Tärkeää on myös ymmärtää online-videoiden ja niihin sisältyvien 

tekstikenttien synteesi, jotta asiakkaiden kanssa saadaan luotua vuorovaikutusta. 

Työntekijöillä tulisi myös olla jatkuva ymmärrys kanavien ja online-videoiden 

uusimmista keinoista ja median muutoksista. 

Ymmärtämällä, miten oma yritys voi hyötyä online-videoista 

markkinointiviestinnässä, on liikkeenjohdon kivuttomampaa pohtia, mitkä ovat 

parhaita keinoja hyödyntää videoita omassa yrityksessä. Tutkimus antaa arvokasta 

tietoa johdolle siitä, millä markkinointiviestinnän osa-alueilla online-videoita voidaan 

käyttää, ja millaista sisältö niissä voi olla. Esimerkiksi palveluyritys voi 

yksinkertaistaa monimutkaisen palveluprosessin asiakkaalle animaatiovideon avulla, 

mikä edistää asiakkaiden ymmärrystä palvelusta, ja näin ollen uusasiakashankintaa. 

Vaikka lopullinen tavoite niin viestinnälle kuin online-videoiden käytöllekin on 

myynnin lisääminen, on johdon erityisen arvokasta ymmärtää, että jokaisella videolla 

ei tarvitse olla suoraa myynnillistä tavoitetta. Videoiden tekeminen tulisikin nähdä 

myös osana sisältömarkkinointia, jolloin asiakkaalle tuotetaan viihdyttävää sisältöä 

vaikkapa kulissien takaa kertomalla, mitä yritysten sisällä, arkipäiväisissä tilanteissa 
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oikeasti tapahtuu. Lisäksi videoilla kannattaa ehdottomasti tavoitella potentiaalisia 

työntekijöitä.  

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen käytettäviä käsitteitä ovat reliabiliteetti ja 

validiteetti (Koskinen ym. 2005: 253, Hirsjärvi ym. 2009: 231). Reliabiliteetilla 

tarkoitetaan tulosten tarkkuutta ja toistettavuutta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, missä 

määrin tutkimuksessa tutkitaan juuri sitä kohdetta, jota on tarkoitus tutkia. (Hirsjärvi 

ym. 2009: 231.) Validiteetti ja reliabiliteetti sopivat monelta osin huonosti 

kvalitatiiviseen tutkimukseen, ja korvaavaksi termiksi onkin ehdotettu 

yksinkertaisemmin tutkimuksen laatua (Koskinen ym. 2005: 255–257). Kaikkien 

tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä tulee aina kuitenkin jollain tavalla arvioida 

(Hirsjärvi ym. 2009: 232).  

Tutkimusprosessin yksityiskohtainen kuvaus ja tutkimusaineiston huolellinen 

analysoiminen parantavat tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen metodologia-

luvussa onkin selitetty tutkimusprosessin etenemisen vaiheet. Reliabiliteettia pystyi 

tavoittelemaan jo etukäteen tekemällä hyvän haastattelurungon. Mikäli 

haastattelukysymyksiin ei haastattelussa saanut tarpeeksi kattavaa tietoa, syvennettiin 

haastattelua lisäkysymysten muodossa. Haastattelujen tiedot on kerrottu lukijalle 

tarkasti, haastattelut on nauhoitettu ja litteroitu, ja kysymysrunko on saatavilla tämän 

tutkimuksen liitteenä.  

Sisällönanalyysin aineisto on autenttista, tutkijasta ja tutkimuksesta riippumatonta 

aineistoa (Ghauri & Grønhaug 2005: 120), mikä edistää tutkimuksen luotettavuutta, 

sillä tutkimuksen tekeminen ei vaikuttanut aineiston syntyyn. Tutkimuksen aineisto 

kerättiin systemaattisesti tietyin kriteerein, eikä näiden kriteerien välistä jätetty 

videoita analysoimatta. Analysoidut videot on esitetty tämän tutkimuksen liitteenä. Ne 

ovat sellaisia videoita, jotka ovat nähtävillä internetissä kaikille, joten kuka tahansa 

voi halutessaan tutustua niihin ja näin ollen arvioida tämän tutkimuksen tuloksia.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan taidot ja kokemukset vaikuttavat suuresti 

analysointivaiheessa (Ghauri & Grønhaug 2005: 110). Luotettavuutta parantaakin 
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tutkijan aikaisempi kokemus teemahaastatteluiden tekemisestä, mikä helpotti 

haastattelurungon tekoa ja haastattelujen toteuttamista. Luotettavuutta lisää myös 

analyysissä esitetyt suorat lainaukset haastatteluista sekä kuvakaappaukset 

sisällönanalyysistä autenttisuutta tuomaan.  

Laadullisen tutkimuksen validiteetti voidaan jakaa kahteen osaan: sisäiseen ja 

ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tulkinnan sisäistä 

loogisuutta ja ristiriidattomuutta. (Koskinen ym. 2005: 254.) Tämän tutkimuksen 

validiteettia on parannettu käyttämällä useiden eri tutkijoiden näkökulmia tutkittavaan 

ilmiöön. Myös teoreettisessa viitekehyksessä on yhdistetty useita eri tutkijoiden 

näkökulmia markkinointiviestinnän osa-alueista ja online-videoista. Lisäksi 

tutkimuksessa edettiin loogisesti, eli sekä teoreettinen viitekehys, 

haastattelukysymykset, sisällönanalyysi että aineiston lopullinen analysointi pohjattiin 

aikaisempaan tutkimukseen. Koska online-videot ovat uusi ilmiö, nojattiin myös 

teoreettinen tarkastelu mahdollisimman uusiin lähteisiin. 

Toisaalta aineiston tulkinta pyrittiin pitämään mahdollisimman objektiivisena. 

Validiteetin suhteen on tärkeää analysoida tutkimuksen kannalta poikkeavia tapauksia, 

jolloin tutkijan omat taipumukset eivät ole vaikuttamassa tutkimuskohteita valitessa 

(Silverman 2001: 253). Tähän tutkimukseen pyrittiinkin valitsemaan sellaisia 

yrityksiä, jotka poikkeavat muista niin, että videoiden käyttö on niillä Suomen 

mittakaavassa poikkeuksellisen aktiivista ja monimuotoista. Näin aineistosta saatiin 

monimuotoista ja yllättäviä tutkimustuloksia. 

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä muihin tapauksiin (Koskinen ym. 2005: 254). Tätä parantavat pitkät ja 

kokonaisvaltaiset haastattelut sekä haastateltavien lukumäärä. Triangulaatio, eli 

useiden menetelmien käyttäminen samassa tutkimuksessa lisää tutkimuksen 

rakennevaliditeettia (Yin 2003: 99). 

Tutkimuksen tavoite, eli ymmärryksen lisääminen siitä, miten yritykset voivat 

hyödyntää online-videoita markkinointiviestinnässä, saavutettiin. Useamman 

tapauksen tutkimus (Yin 2003: 10) ja aineiston harkinnanvarainen otanta (Silverman 

2001: 251–255) parantavat yleistettävyyttä. Tämän tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan 
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voida laajasti yleistää, mutta niillä voidaan Yinin (2003: 10) mukaan antaa ehdotuksia 

yrityksille ja uusille tutkimuksille, jolloin olemassa olevia teorioita voidaan laajentaa 

ja todentaa. Tämä tutkimus antaa pienille ja keskisuurille yrityksille arvokasta tietoa 

siitä, miten online-videoita voidaan hyödyntää markkinointiviestinnässä. Myös 

suuryritykset voivat löytää tuloksista online-videoiden hyödyntämisen 

mahdollisuuksia. 

Vaikka tämä tutkimus on usean tapauksen tapaustutkimus triangulaatiota hyödyntäen, 

on tutkimuksella rajoitteita. Koska online-videot ovat yrityksille suhteellisen uusi 

viestintämuoto, oli kaikilla haastateltavilla yrityksillä huomattavissa, että videoiden 

käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa vielä monimuotoisempaa. Näin ollen 

tutkimuksen tulokset ovat jokseenkin rajalliset. Tutkimuksessa käsiteltiin vain sellaisia 

yrityksiä, jotka jo aktiivisesti käyttävät videoita markkinointiviestinnässään. Tämän 

myötä empiirisestä osuudesta jäi varmasti puuttumaan sellaisia haasteita, joita online-

videoita käyttämättömät yritykset kohtaavat. 

Haastateltavien yritysten tuloksista olisi mahdollisesti saanut monimuotoisempaa, 

mikäli ne eivät esiintyisi anonyymeinä. Toisaalta taas sisällönanalyysi mahdollisti sen, 

että tutkimuskysymyksiin pystyttiin vastaamaan kokonaisvaltaisesti. Etsittäessä 

käyttäjien luomia videoita sisällönanalyysiä varten, on analyysin osittain rajoittavana 

tekijänä se, että ne ovat videonjakopalveluissa usein ei-julkisia, jolloin ne ovat 

näkyvillä ainoastaan käyttäjän kavereille ja/tai seuraajille.  

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa online-videoiden käyttöä markkinointiviestinnässä tarkasteltiin 

sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla toimivien yritysten näkökulmasta. Näiden 

välillä olevia käytön eroavaisuuksia ei kuitenkaan tutkittu. Tarkastelun kohteena oli 

lisäksi vain ulkoinen markkinointiviestintä, vaikka kokonaisvaltaiseen 

markkinointiviestintään kuuluu myös yrityksen sisällä tapahtuva viestintä (Isohookana 

2011: 9, Bergström & Leppänen 2015: 80–81). Online-videoiden käytön toimivimpiin 

keinoihin ja käytänteisiin sisäisessä viestinnässä olisikin hyvä perehtyä tarkemmin. 
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Uudet strategiset ja taktiset ratkaisut markkinointiin on kehitettävä pitämällä silmällä 

uutta mediaa ja sen vaikutuksia kuluttajille. Haastatteluissa nousivat erittäin vahvasti 

esiin uudet reaaliaikaiset suoratoistopalvelut Snapchat ja Periscope, jotka myös Kurion 

raportissa ovat yhtenä nousevana osa-alueena videoiden osalta (Lähdevuori ym. 2015). 

Haastatteluissa nousi esiin se, että kyseiset sovellukset tarjoavat yrityksille sekä paljon 

mahdollisuuksia että haasteita omaan markkinointiviestintään. Sovellukset ovat vielä 

niin uusia, että niistä tarvitaan ehdottomasti lisää tutkimuksia.  

Vaikka videoita käytetään jo laajasti, monille organisaatioille on haasteellinen 

kysymys se, miten videoita voidaan käyttää oikealla tavalla hyödyksi. Tavoitteisiin 

pääsemistä voidaan mitata useiden eri mittarien kautta, joihin ei kuitenkaan tässä 

tutkimuksessa paneuduttu tarkemmin. Jatkotutkimuksiin olisi hyvä sisällyttää 

analysointi siitä, millä tavalla organisaatiot mittaavat onnistumista ja tavoitteisiin 

pääsemistä sosiaalisen median, sisältömarkkinoinnin ja online-videoiden osalta.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat 

hyödyntää online-videoita markkinointiviestinnässä. Vaikka tutkimuksessa on 

käytetty triangulaatiota lisäämään luotettavuutta, on perusteltua tutkia aihetta lisää 

kvantitatiivisin menetelmin laajemman ja kattavamman tuloksen saamiseksi. 

Kohteena voisivat olla esimerkiksi suuret, globaalit yritykset, sillä parempien 

resurssien myötä voidaan olettaa, että he käyttävät videoita monipuolisemmin kuin pk-

yritykset. Online-videot ovat tärkeä viestintäkeino myös julkisille organisaatioille, 

joita ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa tarkasteltu.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että online-videoiden käyttö ensisijaisena mediana 

kommunikointiin ja koulutukseen tulee olemaan sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla hyväksytympää kuin aikaisemmin. Videot ovat lisäksi yksi kasvavin 

digitaalisen markkinointiviestinnän työkalu, minkä perusteella aiheesta löytyy vielä 

runsaasti tutkittavia näkökulmia tulevaisuudessa. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

Online-videoiden hyödyntäminen markkinointiviestinnässä 

1. Taustatiedot  

 

 Kerro lyhyesti itsestäsi. 

 Kerro lyhyesti yrityksestänne. 

 Millaisia markkinointiviestinnän menetelmiä käytätte? (Esim. printti, TV, 

sähköpostisuora, sosiaalinen media) 

 

 

2. Sosiaalisen median ja online-videoiden käyttö yleisesti 

 

 Mitä sosiaalisen median kanavia käytätte? 

 Missä kanavissa teillä on online-videoita? 

 Onko teillä videostrategiaa, vai kuuluuko sellainen osaksi jotain muuta 

strategiaa/ suunnitelmaa? 

 Kuka teillä vastaa videoiden kuvaamisesta, editoinnista ja jakamisesta? 

 

 

3. Online-videoiden sisältö ja kanavat 

 

 Millaista sisältöä teidän videoissa on? (esim. informatiivista, opettavaista ja/tai 

viihdyttävää) 

 Mistä saatte ideat online-videoiden sisältöihin? 

 Miten pitkiä teidän videot on kestoltaan? Miksi näin? 

 Jaatteko videot useaan kanavaan? 

 Jos kyllä, niin vaihteleeko online-videoiden käyttö eri kanavissa? (Esim. 

sisällöltään, kestoltaan ja tavoitteiltaan) 

 Onko jokin kanavista selkeästi tehokkain?  

 Panostatteko johonkin kanavaan enemmän kuin toiseen? 

 Kenelle online-videot on yleisesti suunnattu? 

 

 

4. Käyttäjien luoma sisältö 

 

 Ovatko käyttäjät/ asiakkaat luoneet teille sisältöä? 

 Miten huomioitte tällaiset videot? 

 Miten seuraatte internetissä käytyä keskustelua teistä? (esim. kommentit ja 

tykkäykset videoissa) 

 

 

5. Online-videoiden tavoitteet 
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 Millaisia tavoitteita asetatte videoiden käytölle? 

 Ovatko tavoitteet pitkä- vai lyhytjänteisiä? 

 Ovatko tavoitteet erilaisia riippuen kanavasta?  

 Ovatko tavoitteet erilaisia riippuen videon sisällöstä? 

 Eroavatko videoiden käytön ja sosiaalisen median tavoitteet toisistaan jollain 

tavalla? 

 

 

6. Online-videoiden haasteet 

 

 Mitä haasteita online-videoiden käyttö tuo teidän yritykselle? 

 Tuoko käyttäjien luoma sisältö teille haasteita/ ongelmia? 

 

 

7. Online-videot markkinointiviestinnässä 

 

 Oletteko huomanneet, että online-videoista on ollut teille konkreettisia 

hyötyjä? 

 Voitko lokeroida videoiden kuuluvan johonkin tiettyyn markkinointiviestinnän 

osa-alueeseen? 

 

 

8. Tulevaisuuden suunnitelmat 

 

 Mitä suunnitelmia teillä on videoiden käytölle tulevaisuudessa? 

 Mitä mieltä olette online-videoidenne käytön tilasta tällä hetkellä? 

 Mitä mieltä olette yleisesti tulevaisuuden näkemyksistä online-videoiden 

käytön suhteen eri yrityksissä? 

 

Tässä oli kaikki kysymykset. Tuleeko sinulle vielä jotain muuta mieleen? 
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Liite 2 

Sisällönanalyysissä käytetyt online-videot. 

Jounin Kauppaan liittyvät videot. 

Media Käyttäjä- 

tili 

Otsikko URL 

YouTube Jounin 

Kauppa 

Eilisen Tube-arvonnan 

voittajat olkaa hyvä! 

https://www.youtube.com/watch?v=7XX3

-ZJQAZM  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Paasto on loppu! Miten 

siinä kävikään!? 

https://www.youtube.com/watch?v=mhelk

DO2rA0  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Ensimmäinen Tube-

arvonta!!!(anteeksi) 

https://www.youtube.com/watch?v=J4Ipvg

-2Mhg  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Taas pukkaa hullun 

höpinöitä! Paasto, olekko 

koittanut? 

https://www.youtube.com/watch?v=xO3aJ

U6YeVE  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Miten tehtiin somesarja 

Sampo - hullu 

kyläkauppias? 

https://www.youtube.com/watch?v=IEmfb

jl6Sc4  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 10 

https://www.youtube.com/watch?v=Q42P

S7HAqC4  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 9 

https://www.youtube.com/watch?v=lucex

VjHnFQ  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, puffi osa 9 

https://www.youtube.com/watch?v=JE1Nj

t5VbKw  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 8 

https://www.youtube.com/watch?v=JIp-

BR5bVp4  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 7 

https://www.youtube.com/watch?v=WhNy

sP-CZ88  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, puffi osa 7 

https://www.youtube.com/watch?v=Woe6

XF8atCY  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 6 

https://www.youtube.com/watch?v=3TEzz

kHYW6g  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, puffi osa 5 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ic_T

b0ACaY  

https://www.youtube.com/watch?v=7XX3-ZJQAZM
https://www.youtube.com/watch?v=7XX3-ZJQAZM
https://www.youtube.com/watch?v=mhelkDO2rA0
https://www.youtube.com/watch?v=mhelkDO2rA0
https://www.youtube.com/watch?v=J4Ipvg-2Mhg
https://www.youtube.com/watch?v=J4Ipvg-2Mhg
https://www.youtube.com/watch?v=xO3aJU6YeVE
https://www.youtube.com/watch?v=xO3aJU6YeVE
https://www.youtube.com/watch?v=IEmfbjl6Sc4
https://www.youtube.com/watch?v=IEmfbjl6Sc4
https://www.youtube.com/watch?v=Q42PS7HAqC4
https://www.youtube.com/watch?v=Q42PS7HAqC4
https://www.youtube.com/watch?v=lucexVjHnFQ
https://www.youtube.com/watch?v=lucexVjHnFQ
https://www.youtube.com/watch?v=JE1Njt5VbKw
https://www.youtube.com/watch?v=JE1Njt5VbKw
https://www.youtube.com/watch?v=JIp-BR5bVp4
https://www.youtube.com/watch?v=JIp-BR5bVp4
https://www.youtube.com/watch?v=WhNysP-CZ88
https://www.youtube.com/watch?v=WhNysP-CZ88
https://www.youtube.com/watch?v=Woe6XF8atCY
https://www.youtube.com/watch?v=Woe6XF8atCY
https://www.youtube.com/watch?v=3TEzzkHYW6g
https://www.youtube.com/watch?v=3TEzzkHYW6g
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic_Tb0ACaY
https://www.youtube.com/watch?v=3Ic_Tb0ACaY
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YouTube Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, puffi osa 2 

https://www.youtube.com/watch?v=T2a41

k34x_w  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 5 

https://www.youtube.com/watch?v=zP6W

xCtYJng  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 4 

https://www.youtube.com/watch?v=j6pzP

uZewIc  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 3 

https://www.youtube.com/watch?v=RZzT

_sYK33E  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 2 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ6v

v65CliI  

YouTube, 

Facebook 

Jounin 

Kauppa 

Sampo - hullu 

kyläkauppias, osa 1 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uz2s

30wbwY  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Vaimolle Chili 

kylmäsavulohi avokadoa 

https://www.youtube.com/watch?v=aVy4

Ae2ZNuM  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Henkilökunnan 

virkistäytymispäivä 

https://www.youtube.com/watch?v=ibK94

HMVYqE  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Kauppiaanrouva 

valmistaa 

porsaansisäfilettä ja 

paistettuja perunoita 

https://www.youtube.com/watch?v=gDSx

0fjvqXg  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Suklaa-juustokakku https://www.youtube.com/watch?v=ejPrG

7RTEdI  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Lomaajatuksia... https://www.youtube.com/watch?v=0XDU

dVmGq24  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Viikkauskone https://www.youtube.com/watch?v=PT1B

8pXBezg  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Kauppias testaa onko 

hedelmät parempia 

kuoret päällä... 

https://www.youtube.com/watch?v=kW53

GFSXEaU  

YouTube Jounin 

Kauppa 

Jounin Kaupan kauppias 

tekee munakkaan 2vk 

vanhoista munista. 

https://www.youtube.com/watch?v=lCKN

qqLxDng  

YouTube Viihdelehti 

Stara 

StaraTV: Sampo 

Kaulanen, Jounin 

Kauppabarefoot 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaiIqJ

oNOaE  

https://www.youtube.com/watch?v=T2a41k34x_w
https://www.youtube.com/watch?v=T2a41k34x_w
https://www.youtube.com/watch?v=zP6WxCtYJng
https://www.youtube.com/watch?v=zP6WxCtYJng
https://www.youtube.com/watch?v=j6pzPuZewIc
https://www.youtube.com/watch?v=j6pzPuZewIc
https://www.youtube.com/watch?v=RZzT_sYK33E
https://www.youtube.com/watch?v=RZzT_sYK33E
https://www.youtube.com/watch?v=SQ6vv65CliI
https://www.youtube.com/watch?v=SQ6vv65CliI
https://www.youtube.com/watch?v=5Uz2s30wbwY
https://www.youtube.com/watch?v=5Uz2s30wbwY
https://www.youtube.com/watch?v=aVy4Ae2ZNuM
https://www.youtube.com/watch?v=aVy4Ae2ZNuM
https://www.youtube.com/watch?v=ibK94HMVYqE
https://www.youtube.com/watch?v=ibK94HMVYqE
https://www.youtube.com/watch?v=gDSx0fjvqXg
https://www.youtube.com/watch?v=gDSx0fjvqXg
https://www.youtube.com/watch?v=ejPrG7RTEdI
https://www.youtube.com/watch?v=ejPrG7RTEdI
https://www.youtube.com/watch?v=0XDUdVmGq24
https://www.youtube.com/watch?v=0XDUdVmGq24
https://www.youtube.com/watch?v=PT1B8pXBezg
https://www.youtube.com/watch?v=PT1B8pXBezg
https://www.youtube.com/watch?v=kW53GFSXEaU
https://www.youtube.com/watch?v=kW53GFSXEaU
https://www.youtube.com/watch?v=lCKNqqLxDng
https://www.youtube.com/watch?v=lCKNqqLxDng
https://www.youtube.com/watch?v=ZaiIqJoNOaE
https://www.youtube.com/watch?v=ZaiIqJoNOaE
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YouTube Eskon 

Palkat 

EP:n Haastattelussa - 

Jounin Kauppa 

https://www.youtube.com/watch?v=i8NBo

iJgGTo  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tädääm!!! Tänhään se 

alkaa, Sampon oma 

some-sarja 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015380681

9972094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Voita ylläripalkinto ja 

tykkää tästä 

päivityksestä! (saa jakaa) 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015380912

7912094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Illan jaksossa olemme 

vapaa-ajan tunnelmissa.  

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015381134

0342094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Keksi tämän päivän 

hullun kyläkauppiaan 

illan jaksolle nimi! 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015381302

2267094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tämän päivän jaksossa 

ollaan työntekijöiden 

parissa.  

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015381693

5517094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Railakkaiden hyppyjen 

saattelemana tässä 

päivän ohjelman puffia. 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015382066

4372094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tämän illan jaksossa 

rauhoitumme jouluisissa 

tunnelmissa 

itsenäisyyspäivän 

viettoon.  

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/vl.1662050597369243/1015382446

2452094/?type=1  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Hyvää uutta vuotta!!! 

Kiitos kuluneesta.. 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153880298687094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Ja Ipadin voitti..Vielä 

mennään? 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153849484807094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tänään joku voittaa iPad 

minin! 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153849154877094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Huomenta!! Nyt sitä saa, 

nyt sitä saa 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153849109677094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Nyt on piilotettu pipoja 

jonkun postilaatikkoon... 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153847478132094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Pipon piilotusta 

Oulussa... 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153847188067094/  

https://www.youtube.com/watch?v=i8NBoiJgGTo
https://www.youtube.com/watch?v=i8NBoiJgGTo
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153806819972094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153806819972094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153806819972094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153809127912094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153809127912094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153809127912094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153811340342094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153811340342094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153811340342094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153813022267094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153813022267094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153813022267094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153816935517094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153816935517094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153816935517094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153820664372094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153820664372094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153820664372094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153824462452094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153824462452094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/vl.1662050597369243/10153824462452094/?type=1
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153880298687094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153880298687094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849484807094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849484807094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849154877094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849154877094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849109677094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153849109677094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153847478132094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153847478132094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153847188067094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153847188067094/
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Facebook Jounin 

Kauppa 

Ja PAM! Maistuisko 

todella tyylikäs 

MadCrock… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153845545517094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tänään Jounin Kaupalle 

klo.18.00! 

Laulutroikan… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153845071392094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Aivan törkeä tarjous 

tulossa!!!!! 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153845067697094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Sähköautoilijat huomio! 

Meille tulee 

latauspistoke! 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153845041657094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Arvaas mitä arvottiin 

henksulle? Ja millä… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153830231577094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Harvoin politiikkaan 

sekaannun 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153814591022094/  

Facebook, 

Instagram 

Jounin 

Kauppa 

Nyt sitä saa, nyt sitä saa https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153807037112094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Mitä tänään syötäisiin? https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153805210032094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Normisetti https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153803033897094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Voita 100€ lahjakortti! 

Ohjeet videolla! Saa 

jakaa 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153802652937094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Se mikä luvataan.. 

Pidetään.. Vaikka 

kirpooki.. 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153800935022094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

New Yorkin lentojen 

voittaja on selvillä!! Ja se 

selviää… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153799599917094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Kiitos Suomen kansa 

Illalla arvotaan 

lentoliput… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153799363847094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Huuhhuuh!!! Taisipa 

tulla kalliiksi tämän 

aamun… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153799087747094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Kaalimadon tuote-

esittelyä ;) 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153784591047094/  

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845545517094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845545517094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845071392094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845071392094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845067697094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845067697094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845041657094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153845041657094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153830231577094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153830231577094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153814591022094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153814591022094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153807037112094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153807037112094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153805210032094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153805210032094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153803033897094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153803033897094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153802652937094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153802652937094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153800935022094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153800935022094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799599917094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799599917094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799363847094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799363847094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799087747094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153799087747094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153784591047094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153784591047094/
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Facebook Jounin 

Kauppa 

Paras kosmetiikkasarja 

sitten aikoihin! 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153784519642094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Latenight snack by 

Valkoliekki ❤ 

Katoppa… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153783446852094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

tänään ****** kaikki https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153782842967094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Carbonara'ala 

Valkoliekki Tsekkaahan 

miten homma… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153781200432094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Kysymys..? https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153781074532094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Ilimaista limua! https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153780822912094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Eilen maistoin 

karhunlihaa ja tänään 

kuulin miten se… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153779413307094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tykkää ja voita 

viikonloppupaketti 

tänne… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153778738717094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Testissä aito karhunliha-

säilyke!! Voit tilata 

sitä… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153777834507094/  

Facebook Jounin 

Kauppa 

Tällä videolla näytetään 

ohjeet miten Jounin… 

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/

videos/10153777759832094/ 

Instagram jounin-

kauppa 

Huomenta! Mitä pukki 

toi? 

https://www.instagram.com/p/_tCECbKH

3c/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

Kyssäri?! https://www.instagram.com/p/-_eiOmKH-

G/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

Lähettii pämppää https://www.instagram.com/p/9OdgOeqH4

C/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

Muista kattoo Posse!!! https://www.instagram.com/p/7xxfrEqH5k

/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

Pipo arvonta!!! Kato 

video ja tuu 

snapchattiin!!! 

https://www.instagram.com/p/7hs43PqH6

_/?taken-by=jouninkauppa  

https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153784519642094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153784519642094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153783446852094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153783446852094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153782842967094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153782842967094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153781200432094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153781200432094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153781074532094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153781074532094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153780822912094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153780822912094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153779413307094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153779413307094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153778738717094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153778738717094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153777834507094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153777834507094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153777759832094/
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10153777759832094/
https://www.instagram.com/p/_tCECbKH3c/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/_tCECbKH3c/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/-_eiOmKH-G/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/-_eiOmKH-G/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/9OdgOeqH4C/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/9OdgOeqH4C/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/7xxfrEqH5k/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/7xxfrEqH5k/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/7hs43PqH6_/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/7hs43PqH6_/?taken-by=jouninkauppa
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Instagram jounin-

kauppa 

Gangam style https://www.instagram.com/p/6dGP9CqH

xk/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

nyt on jussinmaki.net https://www.instagram.com/p/6FkGb4qHz

f/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

vaimolla on kepoisat 

askeleet 

https://www.instagram.com/p/0NW5eeKH

7P/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa, 

mtvhusu 

Kiitos tästä aamusta 

Huomenta Suomen ja 

koko maikkarin tiimille 

ja tietysti Suomen 

kansalle! Im happy! 

https://www.instagram.com/p/zmDi-

BqHyi/?taken-by=jouninkauppa  

Instagram jounin-

kauppa 

kotimatka https://www.instagram.com/p/zDsLbMKH

xV/?taken-by=jouninkauppa  

Holviin liittyvät videot. 

Media Käyttäjä- 

tili 

Otsikko URL 

YouTube Holvi Meet Holvi https://www.youtube.com/watch?v=9inkq

_uQBTI  

YouTube, 

Vimeo 

Holvi Holvi - Meet our 

customers 

https://www.youtube.com/watch?v=uRjwo

1mVI8M  

YouTube Holvi Holvi_feat Makers and 

Doers | Pilot Club & 

Rööki Clothing 

https://www.youtube.com/watch?v=Xkxl7

4Zo-7A    

YouTube Holvi Holvi - Slush https://www.youtube.com/watch?v=sNC9

D2sc-cc  

YouTube, 

Vimeo 

Holvi Holvi - Pilot Club & 

Rööki Clothing trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=FOIcg

bu0Vz0  

YouTube Holvi Holvi_feat Makers and 

Doers | Finnish Rugby 

Association 

https://www.youtube.com/watch?v=jbvwc

2bt85Y  

YouTube, 

Vimeo 

Holvi Holvi_feat Makers and 

Doers | Hermanni Turkki 

https://www.youtube.com/watch?v=G6vD

WvdQnVM  

YouTube Holvi Holvi_feat Makers and 

Doers | Kaapelin Joulu 

2014 

https://www.youtube.com/watch?v=RffYu

rOSf9w  

https://www.instagram.com/p/6dGP9CqHxk/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/6dGP9CqHxk/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/6FkGb4qHzf/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/6FkGb4qHzf/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/0NW5eeKH7P/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/0NW5eeKH7P/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/zmDi-BqHyi/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/zmDi-BqHyi/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/zDsLbMKHxV/?taken-by=jouninkauppa
https://www.instagram.com/p/zDsLbMKHxV/?taken-by=jouninkauppa
https://www.youtube.com/watch?v=9inkq_uQBTI
https://www.youtube.com/watch?v=9inkq_uQBTI
https://www.youtube.com/watch?v=uRjwo1mVI8M
https://www.youtube.com/watch?v=uRjwo1mVI8M
https://www.youtube.com/watch?v=Xkxl74Zo-7A
https://www.youtube.com/watch?v=Xkxl74Zo-7A
https://www.youtube.com/watch?v=sNC9D2sc-cc
https://www.youtube.com/watch?v=sNC9D2sc-cc
https://www.youtube.com/watch?v=FOIcgbu0Vz0
https://www.youtube.com/watch?v=FOIcgbu0Vz0
https://www.youtube.com/watch?v=jbvwc2bt85Y
https://www.youtube.com/watch?v=jbvwc2bt85Y
https://www.youtube.com/watch?v=G6vDWvdQnVM
https://www.youtube.com/watch?v=G6vDWvdQnVM
https://www.youtube.com/watch?v=RffYurOSf9w
https://www.youtube.com/watch?v=RffYurOSf9w
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YouTube Holvi Slush 2014 https://www.youtube.com/watch?v=PJuiK

6Sm9ec   

YouTube Holvi 

Tutorials  

Holvi webinaari: Kuinka 

käytät Holvia 

https://www.youtube.com/watch?v=VGPP

l9BJcN4  

YouTube Holvi 

Tutorials 

Einführung zu Holvi 

Rechnungslegungen 

https://www.youtube.com/watch?v=Wi1cs

AFFVn0  

YouTube Christophe 

Langlois 

FINOVATE - Holvi: 

Crowdfunding, 

Budgeting, Expensing 

for Groups [BANKING 

INTERVIEW] 

https://www.youtube.com/watch?v=1gTT

VwriqXk  

YouTube Slush Slush 2014 - Holvi: 

Disrupting The Banking 

Industry With User 

Driven Services | Green 

Stage #slush14 

https://www.youtube.com/watch?v=aiEKr

Z4B9Tw  

Instagram holvihq Today is 20th February 

and this can only mean -- 

https://www.instagram.com/p/zUcY7HzD

8g/?taken-by=holvihq  

Instagram holvihq Are you tired of sorting 

receipts? -- 

https://www.instagram.com/p/ybzeB5zDw

0/?taken-by=holvihq  

Instagram holvihq Sophistication and 

innovation. -- 

https://www.instagram.com/p/yWuTe6zD

9k/?taken-by=holvihq  

Instagram holvihq Sell online, invoice your 

customers -- 

https://www.instagram.com/p/yJ096bTD1

X/?taken-by=holvihq  

Instagram holvihq Have a great day and 

check our video about 

#Holvi(Part 1) 

https://www.instagram.com/p/yJ0e4VTD0

3/?taken-by=holvihq  

Instagram holvihq #Holvi's logo speed 

painting and awesome 

Thursday wishes! 

https://www.instagram.com/p/x3iEcPzD_

U/?taken-by=holvihq  

Facebook, 

YouTube 

Holvi 

Suomi 

Holvi - Makers and 

Doers: Oded Peled 

https://www.facebook.com/HolviSuomi/vi

deos/756144384515099/  

Facebook Holvi 

Suomi 

Miltä näyttää kun yksi 

Suomen vilkkaimmista 

tieosuuksista suljetaan 

https://www.facebook.com/HolviSuomi/vi

deos/704454593017412/  

Facebook Holvi 

Suomi 

Oman verkkokaupan 

avaa muutamassa 

minuutissa -- 

https://www.facebook.com/HolviSuomi/vi

deos/689362094526662/  

https://www.youtube.com/watch?v=PJuiK6Sm9ec
https://www.youtube.com/watch?v=PJuiK6Sm9ec
https://www.youtube.com/watch?v=VGPPl9BJcN4
https://www.youtube.com/watch?v=VGPPl9BJcN4
https://www.youtube.com/watch?v=Wi1csAFFVn0
https://www.youtube.com/watch?v=Wi1csAFFVn0
https://www.youtube.com/watch?v=1gTTVwriqXk
https://www.youtube.com/watch?v=1gTTVwriqXk
https://www.youtube.com/watch?v=aiEKrZ4B9Tw
https://www.youtube.com/watch?v=aiEKrZ4B9Tw
https://www.instagram.com/p/zUcY7HzD8g/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/zUcY7HzD8g/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/ybzeB5zDw0/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/ybzeB5zDw0/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yWuTe6zD9k/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yWuTe6zD9k/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yJ096bTD1X/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yJ096bTD1X/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yJ0e4VTD03/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/yJ0e4VTD03/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/x3iEcPzD_U/?taken-by=holvihq
https://www.instagram.com/p/x3iEcPzD_U/?taken-by=holvihq
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/756144384515099/
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/756144384515099/
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/704454593017412/
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/704454593017412/
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/689362094526662/
https://www.facebook.com/HolviSuomi/videos/689362094526662/
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