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1 JOHDANTO 

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee sitä, kuinka yritykset ja erilaiset markkino ivat 

instituutiot voivat tehostaa tuottamaansa sisältömarkkinointia videomuodossa 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen avulla halutaan löytää elementit, joista laadukas 

sisältömarkkinointi koostuu. Tarkkailun kohde on videomuotoinen mainos 

sosiaalisessa mediassa. Johdanto-osuuden avulla pyritään saamaan lukija tietoiseks i 

tutkimuksen taustoista, tutkimuksen tavoitteista, tutkimuskysymyksistä sekä pyritään 

esittelemään tutkimusmenetelmä. 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Tällä hetkellä sosiaalinen media sisältää paljon sisältömarkkinointia, josta 

videomuotoinen mainonta on yhä suuremmassa osassa. Mainostajia on paljon ja 

kilpailu näkyvyydestä on kova. Sorkio (2019) toteaa sisältömarkkinoinnin olevan 

pääasiassa englanninkielisen termin mukaista inbound-markkinointia, eli asiakasta 

houkutellaan kääntymään toimijan puoleen, ikään kuin kalastaja houkuttelisi kaloja 

ongellaan. Outbound-markkinointia kuvataan puolestaan kalastajan vaanimiseen 

taskulampulla pintaveteen. Outbound-markkinointi on siis usein perinteisempää 

markkinointi esimerkiksi televisiossa tai lehdissä, jossa markkinoijan pyrkimys on 

ilmaista suoraan viestinsä kohdeyleisölle (Rancati ym. 2015). Ongelmaksi outbound-

markkinoinnissa kuvataan, että kohderyhmät ovat tulleet tietoisemmiksi ja 

varovaisemmiksi, joten tarvitaan joko ”isompi taskulamppu” tai uusi tapa kalastaa 

(Sorkio, 2019). Rummukainen (2019) kertoo sisältömarkkinoinnin olevan tehokas 

lähestymistapa markkinointiviestintään silloin, kun yritys kilpailee huomiosta useiden 

eri julkaisijoiden kanssa ja haluaa nousta digialustojen algoritmien avustukse lla 

asiakkaiden sisältösyötteisiin. 

  

Sisältömarkkinoinnilla siis pystytään saamaan huomiota. Huomio tulee kuitenkin 

osata hankkia ja hyödyntää oikein, koska kaikki mainokset eivät ole hyviä 

(Rummukainen, 2019). Yrityksellä on etu kilpailijoihin nähden, kun se kykenee 

tuottamaan laadukasta sisältömarkkinointia. Rummukainen (2019) toteaa, että 

sisältömarkkinointi on lähtenyt käsitteenä yleistymään vasta 2010-luvulla, samalla kun 

media-alustojen ja viestinnän digitalisoituminen on ajanut markkinoijat keksimään 
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uusia lähestymistapoja tavoittaa kohderyhmänsä. Kysymyksessä on siis tuore ja 

ajankohtainen aihe, jonka ymmärtäminen ja hyödyntäminen edesauttaa mainosta j ia.  

On kuitenkin muistettava sisältömarkkinointia tutkiessa, että asiakkaan kokemukseen 

digitaalisesta sisällöstä vaikuttavat kaikki arvoketjun sidosryhmät sekä asiakkaan 

osallistuminen oppimiseen ja kokemuksen yhteistuotantoon (Rowley, 2010). 

Rummukainen (2019) toteaa myös, että vuonna 2019 ja siitä eteenpäin, 

markkinointiviestinnän ammattilaisten täytyy tuottaa sisältöjä eikä pelkästään 

mainoksia ja, että verkossa täytyy osata olla läsnä tavalla, jonka avulla mainostajan 

brändi löydetään, sitä seurataan, siitä tykätään, ja sen kanssa keskustellaan.  

 

Aihe on tärkeä teoreettisesti, koska sisältömarkkinoinnin tehostamisesta on hyvä saada 

lisää tutkittua tietoa ja uusia johtopäätöksiä sisältömarkkinoinnin eri muodoissa. Aihe 

on myös liikejohdollisesti merkittävä, sillä aihe on ajankohtainen ja mainostajien tulee 

olla tietoisia sekä ajan hermoilla, jotta ne kykenevät pärjäämään kovan kilpailun 

vallitessa. Aiempi tutkimus ei ole keskittynyt videomuotoisen mainoksen tutkimiseen 

sisältömarkkinoinnin perspektiivistä, joten aihe on tästäkin syystä tärkeä. Aiempi 

tutkimus on koonnut mainoksen hyviä piirteitä, koonnut tietoa videomainonnasta sekä 

avannut sisältömarkkinointia käsitteenä. Tarkoituksenani on siis koota nämä aihepiir it 

yhteen ja koota jäsenneltyä tietoa niiden perusteella. 

  

Mainokset pyrkivät tukemaan yrityksen tavoitteita, joten aiheen tarkastelu rajataan 

tutkimuksessa siihen, mikä on mainostavien instituutioiden kannalta kannattavinta, eli 

myynnin edistämisen sekä brändin vahvistamisen tavoitteiden saavuttaminen.  

Tutkimuksessa pyritään löytämään psykologisen tieteenalan sekä markkinoinnin 

tieteenalan selityksiä ja ratkaisuja tutkimusongelmaan. Tutkimusongelma on: Kuinka 

luoda laadukkaampaa videomainontaa sosiaalisessa mediassa?  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen keskeinen tavoite on ymmärtää tutkimusilmiötä. Tarkoituksena on löytää 

elementit, joista laadukas sisältömarkkinointi koostuu sosiaalisessa mediassa 

videomainoksena. Tavoitteena on lisäksi koota mainostajille sekä aiheeseen 

perehtyjille hyödyllistä tietoa sekä luoda johtopäätöksiä tästä tiedosta. Laadukkuutta 

tutkimuksessa arvioidaan mainostajien eli yritysten, organisaatioiden ja niiden brändin 
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näkökulmasta. Arviointi perustuu tieteellisissä lähteissä osoitettuihin mainostajan 

laadullisiin piirteisiin. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on pohtia, mitä laadukkaalla 

tarkoitetaan. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen:  

 

Millaista on laadukas sisältömarkkinointi videomainoksen muodossa sosiaalisessa 

mediassa? 

 

Minkälaisia haasteita yrityksillä on laadukkaan videomainonnan luomisessa? 

 

Tutkimuskysymykset ovat laadittu siten, että ensimmäisen kysymyksen perusteella 

pyritään löytämään ne piirteet, joista laadukas sisältömarkkinointi koostuu, peilaten 

videomainoksiin sosiaalisessa mediassa. Toisen kysymyksen perusteella pyritään 

löytämään haasteet sekä esteet siihe, miksei laadukasta videomainontaa suoriteta. 

1.3 Tutkimusmenetelmän esittely 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta. Kirjallisuuskatsaus sopii 

tutkimusmenetelmäksi tähän tutkimukseen, koska aihe on tuore ja laaja, eikä siitä ole 

luotu tarpeeksi tutkimusta, joka palvelisi muita tutkimusmenetelmiä.  Tämä tutkimus 

käyttää lähestymistapanaan narratiivista kirjallisuuskatsausta. Kun tavoitteena on 

esittää yleiskatsaus tutkimusaiheesta ja selvittää, miten aihe on kehittynyt ajan myötä, 

on narratiivinen kirjallisuuskatsaus oikeutettu tutkimusmuoto (Snyder, 2019). 

Tutkimusprosessin tavoitteena on löytää ja analysoida aiheeseen liittyvät lähteet, ei 

niinkään kattaa niitä kaikkia (Snyder, 2019). Salmisen (2011) mukaan narratiivisen 

yleiskatsauksen tavoitteena on tiivistää menneisyyden tutkimus. Käytettävissä olevan 

tutkimusaineiston avulla tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää selkeä ja kattava 

ymmärrys laadukkaasta videomainoksesta sosiaalisessa mediassa, 

sisältömarkkinoinnin näkökulmasta  

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmä edellyttää perehtymistä 

sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median sekä videomarkkinoinnin liitännäis i in 

tieteellisiin lähteisiin. Tieteellisinä lähdeaineistoina tässä tutkimuksessa toimivat 

aiheeseen liittyvä tieteellinen kirjallisuus sekä tieteelliset artikkelit. Kirjallisuuden 

puoli-systemaattisessa arvioinnissa on kriittistä, että tutkimusprosessi on läpinäkyvä 
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ja että tutkimuslähestymistapa on toteutettavissa metodologisesta ja sopivan aiheen 

näkökulmasta lukijan arvioiden perusteellisuuden kannalta (Snyder, 2019). Tämän 

mahdollistamiseksi tiedonhakuprosessi tehtiin huolellisesti, ja lainaukset suoritett iin 

virheettömästi. Tutkimuksen materiaalia koottiin useista eri lähteistä, joista 

suosituimmat olivat Oulun yliopiston kirjaston Oula-Finna sekä Google Scholar. 

Lähteitä löytyi niin suomenkielisiä, kuin englanninkielisiä. Hakutermeinä käytin: 

Sisältömarkkinointi, content marketing, videomainonta, video marketing, mainonta, 

sosiaalinen media, social media, social media marketing, laadukas mainonta, high 

quality marketing. Tutkimuksessa käytettiin vertaisarvioituja lähteitä. Tieteellisen 

arvioinnin tavoitteena oli varmistaa, että tutkimuksen lähdemateriaali on 

mahdollisimman laadukasta. 

 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Keskeiset käsitteet ovat niitä käsitteitä, jotka ovat työn kannalta merkittäviä, koska 

niiden ymmärtäminen helpottaa vastauksien saamista tutkimuskysymyksiin. Tämä 

kappale pyrkii helpottamaan lukijaa omaksumaan tekstin sisällön sekä selkeyttämään 

käsitteet lukijalle.  

 

Inbound-markkinointi 

 

Inbound-markkinointi on markkinointimalli, jossa pyritään siihen, että potentiaalinen 

asiakas hakeutuisi itse vuorovaikutukseen. Bezovski (2015) kuvaa Inbound-

markkinoinnin pääideaksi houkutella kävijöitä verkkosivustolle luomalla ja jakamalla 

hyödyllistä sisältöä, muuntaa vierailijat liideiksi, ansaita heidän luottamuksensa ja 

tehdä heistä uskollisia asiakkaita. Bezovski (2015) jatkaa, että inbound-

markkinoinnissa käytetään erilaisia verkkomarkkinointitekniikoita, kuten 

hakukoneoptimointia (SEO), sosiaalisen median markkinoint ia, 

sähköpostimarkkinointia, asiakkuudenhallintaa (CRM) ja verkkoautomaatiota 

hyödyntäen. Halligan ja Shah (2009) kertovat inbound-markkinoinnin olevan todella 

tehokas keino tavoittaa mahdolliset asiakkaat, kun se suoritetaan oikein. 
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Outbound-markkinointi 

Outbound-markkinointi on markkinointia, joka nähdään perinteisenä 

tuotepromootiomallina, jossa ihmisten on lopetettava tekemisensä kiinnittääkseen 

huomiota markkinointiviestiin tai käsitelläkseen sitä jollain muulla tavalla (Rancati 

ym. 2015). Esimerkkejä Outbound-markkinoinnista on: Tulostetut mainokset, 

suorapostitukset, suorat myyntipuhelut, TV, radiomainonta sekä suorat online -

mainokset (Volpe, 2015). 

Mainonta 

Mainonta on yksi markkinointiviestinnän muodoista, jossa viestiä lähettävä toimija 

pyrkii yleensä myynninedistämiseen, joko suorasti tai epäsuorasti. Mainonta pyritään 

suuntaamaan valittuun ihmisjoukkoon. Mainonnan muodot ovat jaettu kolmeen, joita 

ovat: mediamainonta, suoramainonta sekä mainostapahtumat- ja sponsoroint i 

(Pohjola, 2003). Mainonnan suunnittelulle ominaista on selvittää sekä päättää: tavoite,  

tyyli, kohderyhmä, viestimet, budjetti, aikataulu sekä jakelu (Keränen ym. 2005)  

Brändi 

Fahy ja jobber (2015) kuvaavat brändin olevan nimi, termi, malli, symboli tai mikä 

tahansa muu ominaisuus, joka erottaa yhden myyjän tavaran tai palvelun muiden 

myyjien tavaroista tai palveluista. Aaker (1991) kertoo, että brändeillä pyritään 

liiketoiminnassa, markkinoinnissa ja mainonnassa näkyvyyden lisäämiseen ja ennen 

kaikkea arvon luomiseen ja tallentamiseen brändipääomana tunnistetulle kohteelle. 

AICDA-kaava (usein myös AIDA-kaava) 

AICDA-kaava on mainostekstien luojien käyttämä rakenne, joka järjestää 

mainostekstin osiot tiettyyn järjestykseen, jonka on todettu toimivaksi ja jonka 

tavoitteena on tehdä mainoksista näin ollen parempia. Lähtökohdat tälle kaavalle ovat 

1950-luvun Yhdysvaltojen myyntimiehissä. AICDA on lyhenne sanoista: attention, 

interest, conviction, desire, action. Kaava ohjeistaa siis herättämään henkilön 

huomion, jonka jälkeen tulee saada henkilö kiinnostumaan. Sen jälkeen henkilö tulee 

saada vakuutettua sekä haluamaan tuotetta. Lopuksi mainoksen tulee kehottaa 
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ostamaan. AICDA-kaavaa hyödynnetään nykypäivän mainostamisessa (Maslen, 

2015). 

DAGMAR-malli 

DAGMAR-malli on markkinointimalli, jonka tarkoituksena on mainonnan 

tehokkuuden mittaaminen. DAGMAR-mallin kirjaimet tulevat sanoista: Defining, 

advertising, goals, (for) measured, advertising, results. Mallissa siis ideana on 

määrittää mainonnan tavoitteet, jotta saataisiin mitattavissa olevia mainonnan tuloksia. 

DAGMAR-mallin tärkeitä osia ovat kohdeyleisön (henkilöt, joille mainosviesti on 

osoitettu) ja tavoitteiden (mainosviestin tavoitteet) määrittely (Maloney, 1994). 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne on luotu niin, että johdanto esittelee aluksi tutkittavan aiheen 

taustat. Seuraavat kaksi lukua selventävät tutkimuksen kaksi keskeisintä käsitettä sekä 

antavat teoriapohjan tutkimukselle. Käsitteitä pyritään kuvaamaan teoriatasolla sekä 

käytännössä. Käsitteiden kuvaamisessa pyritään myös hyödyntämään esimerkkejä. 

Neljäs luku käsittelee yleisemmällä tasolla laadukkaan mainonnan piirteitä sekä antaa 

näin valmiuden viidennen luvun käsittelemiseen. Viides luku kokoaa tutkimuksen ja 

esittää tutkimuksesta valmistuneet johtopäätökset. Työn lopussa on kuvattuna 

lähdeluettelo. 
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2 SISÄLTÖMARKKINOINTI 

Tässä luvussa käsitellään sisältömarkkinointia käsitteenä sekä, kuinka se ilmenee 

käytännön elämässä. Käsite sisältömarkkinointi on olennainen käsite tutkimuksen 

kannalta, koska sen tehostamisen selvittäminen on tutkimuksen päämäärä 

videomainoksien perspektiivistä sosiaalisessa mediassa. Tämä luku pyrkii saamaan 

lukijan tietoiseksi sisältömarkkinoinnista sekä edesauttamaan tutkimuksen 

sisäistämistä selkeyttämällä käsitteen.  

2.1 Sisältömarkkinointi käsitteenä 

Rummukainen (2019) kiteyttää, että sisältömarkkinointi on asiakkaan valintaan tai 

mielenkiinnon kohteisiin perustuvaa markkinointiviestintää, jossa viestit suunnitel laan 

asiakkaan tarpeista lähtöisin. Sisältömarkkinointi on markkinointiviestintää, jolla 

pyritään luomaan lisäarvoa asiakkaille ennen kuin mitään myydään, vaikka 

markkinoinnin päätehtävänä onkin aina joko luoda kysyntää tai muokata markkinaa 

yritykselle edulliseen suuntaan. Sorkio (2019) kuvaa sisältömarkkinoinnin olevan 

ennen kaikkea hyödyllisen ja kiinnostavan sisällön tuottamista asiakkaille ja omalle 

kohderyhmälle. Se on myös asettumista asiakkaan rooliin ja sellaisen sisällön 

tarjoamista ilmaiseksi, josta asiakas voisi olla valmis jopa maksamaan. 

Jotta sisältömarkkinointia voidaan toteuttaa hyvin, on oltava riittävästi ymmärrystä 

asiakkaasta. Asiakkaasta tulee tietää juuri heidän tarpeensa ja halunsa, joiden 

perusteella kehitetään kestävää sisältömarkkinastrategiaa (Kunnas, 2015). 

Sisältömarkkinointi on käsite, jota ei ole täysin määritelty ja joka voidaan määrite llä 

monella eri tavalla. Sen ensisijainen tavoite on kuitenkin sama. Sisältömarkkinointi on 

prosessi, jossa luodaan ja jaetaan (ilmaista) sisältöä, jonka tavoitteena on muuttaa 

mahdolliset asiakkaat asiakkaiksi ja kanta-asiakkaiksi. Sisältömarkkinointi on vain 

yksi monista saatavilla olevista markkinoinnin työkaluista tai lähestymistavoista. 

Aineellinen markkinointi pyrkii tuottamaan liikevoittoa luomalla ja jakamalla 

arvokasta, relevanttia ja johdonmukaista sisältöä yleisölle. Se on pitkän aikavälin 

strategia, joka keskittyy auttamaan asiakkaita suoran myynnin sijaan. Tästä johtuen 

ajattelun muuttaminen on suuri haaste ilmapiireissä ja asenteissa (Kunnas, 2015).  
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Ding ja Zhu (2020) jakavat sisältömarkkinoinnin ominaisuudet sosiaalisessa mediassa 

kolmeen kategoriaan.  Ensimmäinen on, että sosiaalisen median sisältömarkkino int i 

lisäisi merkittävästi energiaa markkinointisisällössä. Toinen on, että se tehostaa 

viestintävaikutusta. Kolmas on, että brändit pystyvät lisäämään viestintävaikutustaan 

ja kohdentamistaan asiakkaille, lisäten sen syvyyttä ja laajuutta. 

 

Ensimmäistä ominaisuutta Ding ja Zhu (2020) kuvaavat siten, että julkaisemalla 

käyttäjien suosimaa sisältöä, voidaan herättää käyttäjien huomio sekä antaa käyttäjille 

resonanssia, jolloin käyttäjät voivat spontaanisti jäljentää ja levittää 

markkinointisisältöä. Toisena ominaisuutena kerrotaan sen tehostavan 

viestintävaikutusta, koska digiympäristössä ihmisistä saadaan kerättyä joidenkin 

pintatietojen, kuten työ ja ikä, lisäksi myös tietoja henkilöä kiinnostavista sisällöistä, 

jotta voidaan arvioida käyttäjien mieltymyksiä, kulutustottumuksia, ostovoimaa ja niin 

edelleen. Tällä tavalla voidaan seurata, että käyttäjien luoma lisämarkkinointi verkossa 

jakamisen ja kommentoinnin osalta sekä verkon ulkopuolisesti myös tapahtuvat. 

Kolmantena kuvataan, kuinka brändin kommunikaatioefekti paranee, kun 

sisältömarkkinointi lisää sosiaalisessa mediassa syvyyttä ja laajuutta. Leveys ei 

heijastu suoraan myynnin määrän kasvuna, vaan ennemmin uusien jakamisten ja 

fanien kasvun määrään. Akateeminen kirjallisuus ei ole käsitellyt näitä standardeja 

paljoa, mutta niitä on käytetty laajasti käytännössä. Sisältömarkkinoinnin vaikutus 

heijastuu myös viestinnän syvyydessä, mutta tällä hetkellä sen ilmaisu- ja 

arviointimuoto on abstrakteja (Ding ja Zhu, 2020). 

 

 

2.2 Sisältömarkkinointi käytännössä 

Sorkio (2019) määrittelee käytännön sisältömarkkinoinnin ehdotuksiksi, ohjeiksi ja 

huvitukseksi. Hän kuvaa sen olevan kaksisuuntaista viestintää, joka tähtää saman 

tasoiseen vuorovaikutukseen kuin jos kuluttaja olisi fyysisesti paikalla kaupassa. 

Kotler ja muut (2017) jakavat sisällönjakelukanavat kolmeen kategoriaan: 

omistautunut, ostettu ja ansaittu media. Yrityksen monet sisäiset julkaisukanavat, 

kuten verkkosivut, blogit, uutiskirjeet ja sosiaalinen media, sisältyvät omistettuun 

mediaan. Ostetuiksi mediaksi katsotaan kaikki kanavat, joissa yritys maksaa 
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sisällönjakelusta, kuten näyttömainonnasta. Kuluttajat jakavat yrityksen sisältöä 

suositusten kautta ja tuovat näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja omissa yhteisö issä 

ansaitsemalla sille ansaittua huomiota. Ilmainen julkisuus edellyttää sisältöä, joka 

houkuttelee asiakkaita niin paljon, että he haluavat jakaa sitä (Kotler ym. 2017). 

 

Ihmiset viettävät paljon aikaa verkossa sisältökeskeisillä sosiaalisen median alustoilla, 

mikä osaltaan lisää sisältömarkkinoinnin suosiota. Liiketoiminnan kannalta 

sosiaalisen median viestintä ja suhteiden rakentaminen ovat kriittisiä. Asiakasta 

häiritsevät markkinointitoimenpiteet toisaalta eivät palvele näitä tavoitteita ja voivat 

pahimmillaan vahingoittaa yrityksen brändiä. Asiakkaiden sitoutumista tulisi siksi 

tavoitella luomalla sisältöä, joka on asiakkaan huomion arvoinen (Ryan, 2021). 
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3 SOSIAALINEN MEDIA 

Tässä luvussa käsitellään sosiaalista mediaa käsitteenä sekä sitä, mitkä ovat yleis iä 

piirteitä sosiaalisessa mediassa esiintyvälle videomainokselle, jota mainostaja pyrkii 

hyödyntämään. Sosiaalisen median käsite ja pääpiirteet sosiaalisen median 

videomainoksesta selvennetään lukijalle, koska se on keskiössä tutkimuksen aiheen 

tarkastelussa. 

3.1 Sosiaalinen media käsitteenä 

Voutilaisen (2020) mukaan sosiaaliselle medialle ei ole varsinaista yksiselitte istä 

määritelmää, mutta sitä voidaan käsitteellisesti luonnehtia yleisessä tietoverkossa tai 

mobiilisti käytettäväksi viestintäpalveluksi, jonka toiminta perustuu palvelun 

käyttäjätilin haltijoiden väliseen vuorovaikutukseen palvelun toiminnallisuuks ia 

hyödyntäen. Voutilainen (2020) jatkaa, että sisältöihin kuuluvat verkostolle avoimet 

käyttäjäprofiilit sekä käyttäjän käyttöoikeuksien hallinnan avulla rajaamat tai avoimet 

sisällöt. Zarrella (2009) kuvaa jo vuonna 2009, että uudet verkkotekniikat ovat tehneet 

helpoksi kenen tahansa luoda sekä ennen kaikkea jakaa omaa sisältöään. Sisältö myös 

pystyy tulla nähdyksi miljoonille virtuaalisesti ja ilmaiseksi. Tämä kuvaa hyvin 

sosiaalisen median perusolemusta.  

 

Sosiaalisella medialla on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset kuluttavat sisältöä. 

Kuluttajilla on vapaus valita mitä, missä ja milloin he katsovat materiaalia. Jos asiakas 

ei pidä näkemästään, hän ei käytä siihen aikaa (Kotler ym. 2016). Ryan (2021) kuvaa 

hyvää sisältöä sosiaaliseksi valuutaksi, jota ilman yritys ei voi levitä. Yrityksen 

bränditarina perustuu liiketoiminnallisia tavoitteita tukevaan sosiaalisen median 

sisältömarkkinointiin, joka ohjaa ostajaa ostamisen reitille. Kuluttaja on tärkeä osa 

tarinaa vahvoille brändeille, mikä kannustaa asiakkaan halua ostaa sekä luo 

samaistuttavuutta (Ryan, 2021). 
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3.2 Videomainonta sosiaalisessa mediassa 

Tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa on lukuisia tapoja tehdä videomainontaa. 

Esittely-, markkinointi- ja brändivideot, tuotevideot, haastatteluvideot, 

asiakastestimoniaalit, yrityskulttuurivideot, tutoriaalivideot, videoblogit, animaatio t, 

360-videot, webinaarit ja webcastit, livevideot sekä VR- ja AR- videot ovat aikamme 

sosiaalisen median erilaisia sisältötyyppejä (Sorkio, 2019). Bowman (2017) Totesi 

vuonna 2017, että videot ovat yleistymässä sisältönä, koska ne voivat sisältää paljon 

tietoa ja voivat usein auttaa ostopäätöksissä. Videoista on tulossa yhä tärkeämpi osa 

sekä yritysten sisältömarkkinointia että sisällöntuotantoa.  

 

Esittely-, markkinointi- ja brändivideot ovat mielikuvien rakentamiseen keskittyviä ja 

ne pyrkivät kertomaan organisaatiosta jotain yleisemmällä tasolla. Tällaisten 

videoiden luomisessa on hyvä ottaa huomioon se, kuinka rohkeasti video toteutetaan, 

millainen tunnelma videosta välittyy ja sen tekninen laatu. Tuotevideot pyrkivät 

havainnollistamaan tuotteen edut sekä ongelman, jonka se ratkaisee. Tuotevideota 

luodessa on kiinnitettävä huomiota asiayhteyteen, selkeyteen, tarinaan, viestiin sekä 

toimintakehotukseen. Haastatteluvideolla yleistä on, että esiintyjä on joko yrittäjä tai 

työntekijä. Haastatteluvideot pyrkivät levittämään näkökulmaa. Huomioitavia 

seikkoja ovat haastateltavan valinta, kysymykset, ympäristö, videon tekninen puoli, 

taito kuunnella sekä editointi. Asiakastestimonaalit on asiakkaiden käyttökokemuksia 

kertovaa ja hyödyntävää markkinointia. Asiakastestimoniaaleissa huomioon on hyvä 

ottaa hyötyjen korostaminen, asiakkaan samaistumiseen viestiminen, tärkeimpien 

etujen korostaminen, tuotteen asemointi kilpailijoihin nähden, luonnollisuus sekä 

katsojien mielenkiinnon ylläpitäminen (Sorkio, 2019).   

 

Yrityskulttuurivideot esittelevät työpaikkaa työnhakijoille. Tärkeää 

yrityskulttuurivideoissa ovat yllätys ja hurmaavaisuus, vahvuuksien korostus ja 

videoiden personointi. Tutoriaalivideot ovat nopeita ja havainnollistavia videoita, 

jotka ohjeistavat ja opastavat tuotteiden käyttöön, sekä voivat kertoa uusia 

toimintatapoja. Tutoriaalivideoissa tulisi kuvata tulokset alussa, kerrata yleiset virheet 

sekä tuoda persoonaa esiin. Videoblogit ovat rennompia ja ei niin asiapitoisia videoita, 

joissa olennaista on säännöllinen sisällön tuottaminen. Videoblogeihin valitaan usein 

teema, jota postaus noudattaa. Animaatiot puolestaan ovat parhaimmillaan tehokaita 
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ja edullisia videoita, jotka eivät ole paikkaan sidonnaisia ja pystyvät esittämään asian 

selvästi. 360-videot mahdollistavat asiakkaiden aktivoimisen. Ne ovat uutta 

teknologiaa, jota pyritään kehittämään ja hyödyntämään yhä enemmän (Sorkio, 2019).  

 

Nykyään moni toimija pystyy osallistua videoiden luomiseen teknologisen kehityksen 

ja hinnanalennusten ansiosta. Kuka tahansa voi nyt luoda ja jakaa videosisältöä, joka 

tavoittaa suuren joukon ihmisiä alhaisella hinnalla. Video voidaan kuvata 

matkapuhelimen kameralla ja julkaista sitten YouTubessa tai muussa vastaavassa 

palvelussa, jolloin miljoonat ihmiset voivat katsella sitä. Videon yleinen luonne 

kommunikaatiomuotona ja sen saavutettavuus kaikkien ulottuville on yksi 

viestintähistorian suurimmista vallankumouksista tähän päivään asti. (Juslén, 2011). 

Yrityksen brändikuva ja verkossa löydettävyys ovat olennaisia asiakkaan 

ostovalintoihin ja yhteydenottoon vaikuttavista tekijöistä. Videosisältö täyttää nämä 

vaatimukset, sillä se ei ainoastaan paranna verkkosivujen näkyvyyttä hakutuloksissa, 

vaan myös pitää mahdolliset ostajat sivustolla pidempään ja mahdollistaa brändin 

näyttämisen visuaalisesti houkuttelevalla tavalla. Kun yhä useammat yritykset 

käyttävät videoita viestinnässään, korkealaatuinen, huolellisesti tuotettu 

videomateriaali on yhä tärkeämpää, jotta erottuisi joukosta (Perus, 2016). 

 

Videomainonnan siirtymistä Internetiin ovat tukeneet muun muassa sen 

kustannustehokkuus ja kohdistusominaisuudet. Mainonnan tehokkuutta on myös 

mahdollista testata ennen tv-kampanjan käynnistämistä esimerkiksi YouTube-

videomainonnan avulla. Perinteinen tv-mainonta on tullut yhä vaikeammaksi tavoittaa 

nuoria, joten YouTube-mainonta helpottaa heidän tavoittamistaan (Lahtinen, 2017). 

Tekstin merkitys nuorten viestinnässä on hiipumassa, minkä vuoksi jokaisen 

mainostajan on otettava aktiivisempi rooli tarinankerrontakehityksessä. Kiehtovaa 

seikkaa on myös, kuinka video ei ole enää tekstiä kehuva kerronta, vaan 

videomateriaalin tulee pystyä jäämään yksinään.  

 

Yrityksen tulee miettiä mainosvideota luodessa: miksi teet sen? kenelle teet sen? mitä 

haluat ilmaista? ja millaisia reaktioita haluat saada? Videon käyttäminen yrityksen 

verkkomainoskampanjan selkärankana on moniulotteinen ja laajamittainen hanke, 

joka vaatii usein useiden työntekijöiden panosta, joista jokaisella on oma 
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ydinosaamisensa. Lisäksi oikea tapa tehdä videomainontaa on pystyttävä valitsemaan. 

(Sorkio, 2019). 

 

Tunteisiin voidaan vaikuttaa videon avulla, sillä visuaalisilla keinoilla välitetyt tarinat 

vaikuttavat yksilöihin. Konkreettisten laatuominaisuuksien tuominen esiin videossa, 

jolloin katsoja alkaa rakentaa adjektiiveja aivoissaan, on tehokas tekniikka 

videomateriaalin rakentamiseen haluttujen tunteiden herättämiseksi. Yksi 

yleisimmistä virheistä on uskomattomien ja ylivoimaisten termien liiallinen käyttö, 

jota tulisi välttää hinnalla millä hyvänsä. Emotionaalinen johtopäätös puolestaan on 

juuri ihmisessä itsessään heräävä halu toimia markkinoijan haluamalla tavalla. 

Potentiaalisen asiakkaan oma sisäinen tunneympäristö on kaikista tehokkain 

suosittelija. Yllätyselementti tulee myös ottaa huomioon. Videon alusta katsojalle 

tulee pyrkiä tuottamaan positiivinen shokki ensimmäisten sekuntien aikana. Lisäksi 

videossa tulisi myös olla pieniä hätkähdyttäviä piirteitä noin 10 sekunnin välein. 

Yleisesti ottaen kaavoista poikkeaminen saattaa olla hyödyllistä, koska se lisää 

näyttävyyttä (Koivusaari, 2013). 
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4 LAADUKAS MAINONTA 

Tässä luvussa käsitellään laadukkaan mainonnan piirteitä yrityksen näkökulmasta. 

Luvussa kerrotaan, mitkä ovat laadukkaan mainonnan tunnusmerkkejä, mitkä ovat 

yrityksen yleisimpiä tavoitteita mainonnassa sekä mitkä ovat yleisimpiä haasteita 

laadukkaan mainonnan luomisessa.  

4.1 Laadukkaan mainonnan tunnusmerkit 

Vuokko (2003) kuvaa mainonnan onnistumisen voivan olla vaikea käsite mitattavaks i, 

koska vaikka mainostettava kohde saisi suuren huomioarvon, niin se ei välttämättä 

takaa vaikutusta kohderyhmässä, jolle mainos on suunnattu. Vuokko (2003) jatkaa, 

että mainonnan vaikutusten voidaan nähdä syntyvän joko heti tai myöhemmin sekä 

joko välillisesti tai suoraan, koska mainos voi esimerkiksi vaatia omakohtaista 

pohdintaa sekä totuttelua.  

 

Solomonin (2015) mukaan mainonnan tehokkuuteen vaikuttaa paljon se, minkäla is ia 

henkilökohtaisia ominaisuuksia kohdeyleisöllä on. Hän jakaa päätöksentekijät 

kolmeen kohtaan: emotionaalisiin, rutiininomaisiin sekä kognitiivis i in 

päätöksentekijöihin. Tällöin on perusteltua väittää, että mainostajan tieto siitä, 

minkälaisille päätöksentekijöille mainostaja mainostaa, helpottaa mainostajaa 

tekemään heille paremmin kohdennettua mainontaa.  

 

Viitala ja Jylhä (2010) pitävät segmentointia keskeisenä laadukasta mainontaa 

ajatellen, sillä tällöin yritys pystyy suunnitella mainontaa niin, että se voi hyödyntää 

itselleen sopivimpia mainoskanavia tai niiden yhdistelmiä. Viitalan ja Jylhän (2010) 

mukaan segmentoinnin tärkein kriteeri on tuottavuus, mutta segmenttien tulee olla 

myös tarpeeksi selkeitä, erilaisia sekä tarpeeksi saavutettavissa. Lisäksi on tärkeää 

asemoida itsensä omien segmenttien mielikuvissa ja miettiä, mitä kukin segmentt i 

arvostaa. 

 

Laadukkaan mainonnan apuna voidaan käyttää AICDA-kaaviota (monissa lähteissä 

puhutaan myös AIDA-mallista), joka ohjaa mainoksen rakenteelle suunnan (Maslen, 

2015). Salin (2002) sanoo, että tätä mallia voidaan käyttää, miettiessä mainonnan 
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suunnittelua ja suunnitellessa mikä herättää mainoksessa huomion ja kiinnostuksen 

sekä mikä on mainoksen viesti ja mikä saa lopulta ihmisen toimimaan. Eganin (2015) 

mielestä AIDA-mallin ja muiden hierarkkisten mallien suuri puute on oston jälkeisten 

vaikutusten, kuten tyytyväisyyden, kulutuksen, toistuvan asiakaskäyttäytymisen ja 

muiden oston jälkeisten käyttäytymisaikeiden puute. Malli on saanut muutenk in 

kritiikkiä esimerkiksi sen riippuvuudesta lineaariseen luonteeseen sekä hierarkkiseen 

järjestykseen (Bendizlen, 2014). Lisäksi jotkin tutkimukset ovat osoittaneet, että 

ihmisten käytöstä ei voi suoraan peilata mallilla. (Yoon ym. 1995) 

Myönteisesti nähdäkseen markkinointiviestinnän tulee olla viihdyttävää, asiallista, 

selkeää, hätkähdyttävää tai älykästä. Kuluttajat puolestaan voivat nähdä 

markkinointiviestit häiritsevinä, vastenmielisinä tai tunkeilevina (Li ym. 2002). 

Tutkimusten mukaan ensimmäiset viisi sekuntia ovat tärkeimmät, sillä silloin katsoja 

päättää, huomaako mainoksen vai ei. (Herkman ym. 2001) Hyvä mainos perustuu sekä 

logiikkaan että tunteisiin. Hyvässä mainoksessa tuotteen hinnoittelu mainitaan, hyödyt 

selitetään ja testitulokset voidaan näyttää. (Bergström ja Leppänen, 2002) Mainostajan 

ensisijaisena tavoitteena on erottaa hänen viestinsä muiden vastaavien viestien 

viestistä. Mainos voi helposti hukkua monien mainosten joukkoon ja jäädä 

noteeraamatta. Erottuvuus on keskeinen tehoelementti mainonnan perspektiivistä. 

Mainostajan tulee pyrkiä rohkeaan, tavanomaisesta poikkeavaan mainontaa (Pyykkö 

2003). Laadukasta mainoskampanjaa suunnitellessa on mietittävä monia erilais ia 

asioita. Näitä ovat esimerkiksi: Mitä mainostetaan? Kenelle Mainostetaan? Mihin 

pyritään? Paljonko rahaa käytettävissä? Milloin mainostetaan? Toteutuksen seuranta? 

Missä mainostetaan? Miten mainostetaan? (ltanen, 1998). 

Mainokseen valitut henkilöt ovat erittäin tärkeitä mainoksen menestymisen kannalta. 

Mainoksissa olevan henkilön persoonallisuus saattaa vaikuttaa tuotteen imagoon. 

Jatkuva mainontastrategia auttaa brändiä kehittämään vahvan persoonallisuuden 

tuotemerkille, jonka ihmiset tunnistavat ja tietävät mihin brändiin se liittyy (Uusitalo 

ja Kamensky, 1999). Katsojat voivat samaistua mainoksissa esitettyihin henkilö ihin 

tai tilanteisiin. Henkilösamaistumisella tarkoitetaan sitä, että kohderyhmään kuuluva 

katsoja voi tuntea yhteenkuuluvuutta mainoksessa esiintyviin henkilöihin. 

Mainoksessa voidaan hyödyntää vaikuttajamarkkinointia, jossa julkisuuden henkilö 

toimii idolimallina ja mielipidejohtajana. Urheilijat ja näyttelijät ovat yleis iä 
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vaikuttajia, joihin kohderyhmä haluaa mielellään samaistua. Julkisuuden henkilöt 

pystyvät luomaan positiivista vetovoimaa tuotteelle ja mainokselle. (Rope ja Pyykkö, 

2003) 

 

4.2 Mainonnan tavoitteet 

Bergström ja Leppänen (2016) kuvaavat markkinointiviestinnän tavoitte iks i  

tiedottamisen yrityksestä, tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta; huomion herättämisen 

ja erottumisen kilpailijoista; mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luomisen, 

ostohalun herättämisen ja asiakkaiden aktivoimisen; asiakkaille tuodun arvon ja 

hyödyn viestimisen; myynnin aikaansaamisen, asiakkaan ostopäätöksen 

vahvistamisen ja asiakassuhteen ylläpitämisen sekä yrityksen tai yksittäisen brändin 

imagon rakentamisen ja vahvistamisen.  

 

Mainontaa voidaan käyttää sekä tiedottamiseen että vakuuttamiseen ihmisille, yrittäen 

muuttaa heidän näkemyksiään, käyttäytymistään ja arvojaan. Mainoksen tulee olla 

kulttuurisesti hyväksyttävää ja sen tulee linkittyä arjen tunnettuihin tapahtumiin, jotta 

se tulee vastaanotetuksi. Mainonnassa pyritään asioihin, joiden arvioidaan vetoavan 

katsojien syvimpiin toiveisiin ja tunteisiin (Rope ja Mether, 2001). 

DAGMAR-mallin tarkoituksena on mainonnan tavoitteiden määrittäminen mainonnan 

tuloksien mittaamiseksi. Mallin lähtökohtana on ajatus siitä, ettei mainonnan 

tavoitteena ole ainoastaan myyntiin vaikuttaminen, vaan sen tarkoituksena on viestiä 

tuotteen tai palvelun hyviä ominaisuuksia kuluttajalle (Marschner, 1971). DAGMAR-

mallin prosessi etenee neljän kohdan perusteella. Ensimmäinen vaihe sisältää 

markkinoijan pyrkimyksen mainostamalla saamaan kuluttajan tietoiseksi tuotteesta tai 

palvelusta. Toisessa vaiheessa kohderyhmän tietoisuutta sekä tuotteen tai palvelun 

ominaisuuksien tietoisuutta pyritään lisäämään. Kolmannessa vaiheessa kohderyhmää 

pyritään vakuuttamaan tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Neljännessä vaiheessa 

pyritään saamaan kohderyhmä toimimaan eli joko tekemään ostopäätös tai hakemaan 

informaatiota ostopäätöksen tueksi. Nämä edellä mainitut kohdat voidaan katsoa 

mainonnan tavoitteiksi DAGMAR-mallin perspektiivistä (Maloney, 1994) 
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4.3 Haasteet laadukkaan mainonnan luomisessa 

Markkinoija kohtaa nykypäivänä lukuisia haasteita laadukkaan mainonnan 

luomisessa. Nykyajan ympäristössä markkinoijalta vaaditaan uudenlaista roolia. 

Markkinoijan tulee olla strateginen päätöksentekijä siten, miten niukat resurssit 

saadaan kohdennettua yrityksen tavoiteisiin sekä markkinointi- investoinnin 

tuottavuuteen. Markkinoijalta vaaditaan myös teknistä osaamista, löytääkseen ja 

hyödyntääkseen kehittynyttä teknologiaa heti kun sellaista ilmaantuu. Heidän tulee 

lisäksi olla tutkijoita, koska tulevaisuudesta markkinoinnissa ei ole koskaan täysin 

varmaa tietoa. (Joshi ja Giménez, 2014)  

Markkinoinnissa yksi suuri ongelma on usein yrityksessä se, että markkinointia ei 

oteta tarpeeksi vakavasti. Usein suurimpia huolenaiheita on markkinointijohtaj il la  

vakuuttaa ylin johto siitä, että markkinointi- investoinnit tuovat tulosta. Markkinoinnin 

vaikuttavuutta ei ymmärretä yrityksen tuloksellisuuteen ja tutkittua, varmaa tietoa siit ä 

on vähän (Tikkanen ja Vassinen, 2010). 

Hukkapeitoksi kutsutaan sitä ryhmää, jotka näkevät mainoksen, mutta eivät ole osa 

kohderyhmään. Mainonnassa onkin aina kohdistamisen haaste. Mainos onkin 

kannattavaa kohdistaa kohderyhmälle sekä maantieteellisesti sopivalle alueelle. 

(Bergström ja Leppänen, 2002). 

Mainokset voivat ärsyttää katsojia. Katsoja voi tuntea ärtyneisyyttä, jos hän ei 

ymmärrä viestiä mainoksessa, ei pidä mainoksessa olevasta henkilöstä tai loukkaantuu 

mainoksen tyylistä. Yksilöllinen ärsytys ei ole ongelma, mutta jos mainosviesti sen 

sijaan aiheuttaa paljon kiistaa, kannattaa miettiä, mikä on hyvää ja mikä huonoa 

näkyvyyttä. On hyvin todennäköistä, että joitain katsojia ärsyttää sama mainos, josta 

muut pitävät. Ärsyttävää mainontaa voidaan tehdä myös tarkoituksella, mutta 

näkökohtien tulee pikemminkin edistää mainoksen tehokkuutta kuin heikentää sitä 

(Rope ja Pyykkö, 2003). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa käsitellään johtopäätöksiä, jotka voidaan päätellä tutkimuksen aiempien 

kohtien perusteella. Luvun alussa vastataan aiemmin esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

ja arvioidaan teoreettinen kontribuutio sekä liikkeenjohdolliset johtopäätökset. Luvun 

lopussa arvioidaan tutkimuksen rajoitteita ja luotettavuutta sekä̈ esitellään tutkimuksen 

aikana ilmi tulleet jatkotutkimusehdotukset.  

5.1 Tutkimustulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Jotta tutkittavaa ilmiötä ymmärretään paremmin, tutkielmalle on nimetty kaksi 

tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen on: Millaista on laadukas sisältömarkkinointi 

videomainoksen kontekstissa sosiaalisessa mediassa? Toinen tutkimuskysymyksistä 

on: Minkälaisia haasteita yrityksillä on laadukkaan videomainonnan luomisessa? 

Tutkimuksessa selvitetään vastauksia kysymyksiin, purkamalla kysymykset 

pienenpiin osiin. Tutkimus myös selittää tutkmuskysymyksien käsitteet, joka 

helpottavat vastauksen löytämistä tutkimuskysymyksiin. Tutkimus pyrkii kokoamaan 

kattavan vastauksen asioihin, joita tutkimuskysymykset kysyvät. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksessa ”Millaista on laadukas 

sisältömarkkinointi videomainoksen kontekstissa sosiaalisessa mediassa?” kuvataan 

laadukkaan mainonnan ja laadukkaan sisältömarkkinoinnin piirteitä sekä kuvataan 

videomainontaa, sen piirteitä sekä sosiaalisen median ominaispiirteitä mainoskenttänä. 

Tutkimuksessa selvisi, että laadukas mainonta on moni osainen asia, jota 

toteuttaakseen mainostajalta edellytetään monia asioita. Mainonnan laadukkuus voi 

olla vaikea käsite mitattavaksi, koska mainoksen saama huomio ei välttämättä korreloi 

ostokäyttäytymiseen. Laadukkaalla mainonnalla on omat ominaispiirteensä. 

Markkinointiviestinnän tulee olla viihdyttävää, asiallista, selkeää, hätkähdyttävää tai 

älykästä. Lisäksi laadukkaan mainoksen piirre on, että se perustuu sekä logiikkaan että 

tunteisiin. Myös erottuvuus on tärkeä piirre mainoksen laadukkuutta mitatessa . 

Tutkimus osoitti myös, että segmentointi on osa laadukasta mainontaa. Tutkimuksessa 

selvisi myös, että laadukas mainonta tulee olla hyvin suunniteltu ja laadukasta 

mainontaa suunniteltaessa tulee ottaa erilaisia asioita huomioon. Tällaisia asioita 

olivat: Mitä mainostetaan? Kenelle Mainostetaan? Mihin pyritään? Paljonko rahaa 
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käytettävissä? Milloin mainostetaan? Toteutuksen seuranta? Missä mainostetaan? 

Miten mainostetaan? Lisäksi sitä, ketkä mainoksessa esiintyivät, pidettiin tärkeänä . 

Tutkimus myös selitti käsitteen sisältömarkkinointi ja selvitti sen, millo in 

sisältömarkkinointi on laadukasta. Sorkio kuvaa sisältömarkkinoinnin olevan ennen 

kaikkea hyödyllisen ja kiinnostavan sisällön tuottamista asiakkaille ja omalle 

kohderyhmälle. Tutkimuksessa myös selvisi, että sisältömarkkinoinnissa on oleellista 

tuntea asiakkaan tarpeet tarpeeksi hyvin. Sisältömarkkinointi jaettiin käytännössä: 

omistettuun, ostettuun sekä ansaittuun mediaan. Sisältömarkkinointi on 

parhaimmillaan asiakkaalle hyödyllisen sisällön tuottamista, josta asiakas voisi olla 

jopa valmis maksamaan. Työ osoitti, että videomainos on tehokas keino mainostaa 

sosiaalisessa mediassa sekä sen, että videomainonnan muotoja on monia erilais ia. 

Tärkeää videomainontaa luodessa sosiaalisessa mediassa on osata valita oikeanla inen 

videomainonnan muoto monista mainosvaihtoehdoista. Sen, missä muodossa 

videomainos esitetään, tulee sopia mainostettavaan hyödykkeeseen tai brändiin sekä 

mainostajan pyrkimyksiin. Tutkimus selitti myös sosiaalisen median käsitteen sekä 

sen ominaispiirteet. Sosiaalista mediaa luonnehdittiin yleisessä tietoverkossa tai 

mobiilisti käytettäväksi viestintäpalveluksi, jonka toiminta perustuu palvelun 

käyttäjätilin haltijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa selvisi, että 

kuluttaja ei käytä sosiaalisessa mediassa aikaa sisältöön, joka ei häntä miellytä. 

Kuluttajalla on suuri rooli sosiaalisessa mediassa ja laadukas sisältö on sosiaalista 

valuuttaa sosiaalisessa mediassa, joka osaltaan kasvattaa brändiä sekä ohjaa ostamaan.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen vastauksessa ”Minkälaisia haasteita yrityksillä on 

laadukkaan videomainonnan luomisessa?” kuvataan mainostavien organisaatio iden 

yleisiä ongelmia ja haasteita laadukkaan videomainonnan luomisessa. Tutkimuksessa 

selvisi, että vaikka mainostajalla olisi riittävä tieto sekä kyky toteuttaa laadukasta 

videomainontaa, sen luomisessa voi olla muita esteitä, jotka vaikeuttavat laadukkaan 

mainonnan luomista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nykypäivänä markkinoija kohtaa 

monenlaisia haasteita. Näitä haasteita ovat: kyky toimia strategisena 

päätöksentekijänä, rajatuilla resursseilla toimimista, vaatimukset teknisestä 

osaamisesta sekä kyky toimia tutkijana. Lisäksi haasteita tuo se, että markkinoinnista 

voi olla vaikea esittää luotettavaa dataa, koskien sen kannattavuutta ja täten 

markkinoijan voi olla vaikea perustella johdolle markkinoinnin tärkeyttä. 
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Mainostamisen haasteeksi voi myös muodostua se, että vaikka mainostamisen 

prosessin valmisteluun olisi pyritty käyttämään resursseja, niin sen kohdistuminen ei 

välttämättä onnistu, vaikeasti selitettävistä syistä. Mainostamisessa voi myös olla 

haasteellista arvioida, että milloin huomio, jota mainonnalla on saatu, on mainostaja l le 

hyödyllistä ja milloin ei (Rope ja Pyykkö, 2003).  

5.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli parantaa ymmärrystä laadukkaasta 

sisältömarkkinoinnista videomainoksen muodossa sosiaalisessa mediassa. Tutkimus 

on kirjoitettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, joten tavoitteena oli rakentaa 

ajantasainen synteesi nykyisestä tutkimuskirjallisuudesta eikä tuottaa uutta 

analyyttistä materiaalia (Salminen, 2011). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

laadukkaalle videomainokselle voidaan löytää ominaispiirteitä, jotka pätevät luodessa 

sosiaalisen median sisältöä. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös sen, että 

mainostajat voivat kohdata monenlaisia haasteita laadukkaan videomainonnan 

luomisessa. Tutkimuksesta on hyötyä tieteenalalle, sillä se kokoaa aiemmin monessa 

tapauksessa erillään olleita ilmiöitä ja asioita yhteen, luoden kokonaisvalta isen 

yhteenvedon. 

 

5.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimus osoitti, että sisältömarkkinointi on tehokas tapa saada huomiota silloin, kun 

kilpailu on kovaa näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Se myös osoitti, että video 

muotoinen mainos on tehokas tapa tehdä mainontaa sosiaalisessa mediassa, sillä 

videota on helppo seurata ja siihen pystytään saamaan paljon informaatiota lyhyessä 

ajassa. Lisäksi videomainos ei tarvitse suuria investointeja ja sen 

kohdentamismahdollisuudet ovat parantuneet.  

Liikkeenjohdon valitessa markkinoinnin keinoksi sisältömarkkinoinnin on 

liikkeenjohdon tunnettava asiakaskuntansa tarpeeksi hyvin. Liikkeenjohdon tulee olla 

tietoinen siitä, minkälaista sisältöä kohdeyleisö arvostaa sekä siitä, kuinka hyvin 

sisältömarkkinointi tulee saavuttamaan kohdeyleisön. Sisältömarkkinointia luodessa 
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on myös huomioitava, että sisältömarkkinointi on usein pitkän ajanjakson strategia, 

jossa markkinoinnin tulokset voivat olla vaikeasti mitattavia ja voivat näkyä vasta 

pidemmän ajan jälkeen. Liikkeenjohdon on myös pohdittava sitä, tuottaako 

sisältömarkkinoinnin valinta markkinoinnin keinona juuri heidän liiketoimintaansa 

nähden haluttuja tuloksia. 

Laadukasta video mainontaa luodessa liikkeenjohdon tulee huomioida seuraavat 

seikat. Liikkeenjohdon tulee määrittää selkeät tavoitteet tai tavoite mainonna lle. 

Liikkeenjohdon tulee myös miettiä minkälaista reaktiota he ovat hakemassa sekä mitä 

halutaan mainoksella viestiä. Tätä prosessia voidaan helpottaa käyttämällä hyväksi 

DAGMAR-mallia. Liikkeenjohdon tulee ymmärtää, että laadukkaan videomainonnan 

luominen voi viedä paljon resursseja sekä monen työntekijän panoksen. 

Videomainoksen tulee olla sisällöltään viihdyttävää, asiallista, selkeää, hätkähdyttävää 

tai älykästä. Videomainoksen tulee herättää tunteita ja mainostajan tulee keskittyä 

mainoksen ensimmäisiin kymmeneen sekuntiin. Videomainontaa suunnitellessa on 

myös tärkeää osata valita oikeanlainen tapa toteuttaa videomainontaa. Nykyisin 

erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa videomainontaa on paljon ja oikeanlaisen tavan 

valitseminen auttaa mainostajaa viestimään paremmin haluttua asiaa.  

Liikkeenjohdon tulee olla tietoinen sosiaalisesta mediasta mainosalustana. 

Sosiaalisessa mediassa käyttäjillä on vapaus olla käyttämättä sisältöä, jota he eivät koe 

mielekkääksi. Sosiaalisessa mediassa sisällön tulee olla tarpeeksi kohdennettua ja 

laadukasta, jotta käyttäjät ovat valmiita sitä kuluttamaan.  Sosiaalisessa mediassa pitää 

osata toimia niin, että yrityksen tavoitteet täyttyvät ja niin, ettei yrityksen luomalla 

sisällöllä ole negatiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan.  

Liikkeenjohdon tulee myös tiedostaa se, että laadukkaan videomainonnan luomiseen 

liittyy erilaisia haasteita. Liikkeenjohdon tulee ymmärtää, että mainostajan tulee 

nykymaailmassa olla moniosaaja. Tämä voi luoda rajallisuutta siinä, että mainostaja 

kykenee kaikkeen häneltä vaadittavaan. Lisäksi mainonnan tuloksia voi olla vaikea 

esittää numeroina ja näin ollen mainonnan hyötyä voi olla vaikea perustella numeroin. 

Lisäksi yrityksille voi olla vaikea tunnistaa oma kohderyhmä. Tällöin markkinointi ei 

kohdennu hyvin ja tulokset eivät ole toivottuja. Liikkeenjohdon tulee myös tunnistaa 

se, onko tavoitteet järkeviä tai edes realistisia, joita mainonnalle on asetettu. 
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5.4 Tutkimuksen arviointi ja rajoitukset 

Tutkimuksessa pyritään havainnollistamaan tekijöiden välisiä syyseuraus yhteyksiä, 

jotka johtavat yksinkertaistettuun kuvaan ilmiöistä, koska kaikkia vaikuttavia 

näkökohtia ei olisi tarkoituksenmukaista analysoida tutkimuksen laajuuden ja 

tutkimuksen lähestymistavan vuoksi. Tutkimuksen laajuutta voidaan pitää myös 

tutkimuksen rajoituksena, joka rajoittaa ilmiön kokonaisvaltaista tarkastelua.  

Sisältömarkkinointi, videomainonta sekä sen laadukkuus ovat laajoja 

asiakokonaisuuksia, ja tarkastelunäkökulma ei pysty antamaan täysin perusteellis ia 

ratkaisuja sekä ohjeita käytännön tekemiseen.  

 

Validiteetin ja luotettavuuden käsitteitä käytetään tutkittaessa tutkimuksen rajoituksia 

ja luotettavuutta. Validiteetti liittyy siihen, kuinka hyvin käytetty tutkimusmenete lmä 

arvioi tutkimuksessa esiintyviä ilmiöitä (Hiltunen, 2009). Aineistoa on yritetty 

tarkastella objektiivisesti monesta näkökulmasta. Tutkimuksen validiteetti voidaan 

perustella hyvin valitulla ja monipuolisella vertaisarvioidulla materiaalilla, jota 

käytettiin. Tutkimuksen viittaukset olivat vakioita, eikä tutkimuksessa käytetty 

sekundäärisiä lähteitä. Tutkimuksessa pyrittiin huolelliseen ja läpinäkyvään 

tiedonhakuun ja tutkimiseen, luotettavuuden lisäämiseksi. Tässä tutkimuksessa 

esitetyt tulokset olisivat suurella todennäköisyydellä samankaltaiset, jos toinen tutkija 

käyttäisi samaa tutkimusta ja aineistoa omassa tutkimuksessaan.  

 

5.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa havaittiin, että sisältömarkkinointi on ajankohtainen aihe, josta löytyy 

tieteellistä kirjallisuutta sekä artikkeleita. Sisältömarkkinoinnista videomainoksen 

muodossa myös löytyi tieteellisiä lähteitä. Tutkimus osoitti, että lisätutkimus koskien 

videomotoisen sisältömarkkinoinnin ja yrityksen toimialan yhteyksistä, olisi 

paikallaan. Lisätutkimus voisi painottaa sitä, että onko videomuoto inen 

sisältömarkkinointi kannattavaa vain tietyillä toimialoilla ja siihen, että minkäla is ia 

yhteyksiä ja eroavaisuuksia löydetään B2C ja B2B painottuneiden toimialojen välillä 
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sekä siihen, onko toimialoilla omia erityispiirteitä, joissa videomuoto inen 

sisältömarkkinointi on kannattavampaa, verraten muihin toimialoihin. 
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