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1 JOHDANTO 

Tämä kandidaatintutkielma käsittelee viraalivideomainosten piirteitä sekä vaikutta-

vuutta osana yritysten sosiaalisen median markkinointia. Tutkielmassa käsitellään di-

gitaalisen median murrosta, määritellään viraalimarkkinoinnin sekä viraalivideomark-

kinoinnin olennaisia piirteitä ja vaikuttimia sekä johdetaan kattavan taustoituksen 

kautta johtopäätöksiä onnistuneen viraalivideomainoksen piirteistä. Tutkimuksessa si-

vutaan myös yleisesti muun muassa videomuotoista markkinointia sekä sosiaalisen 

median markkinointia näiden vaikuttaessa onnistuneen viraalivideomarkkinoinnin 

taustalla.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Ihmisten tapa kuluttaa mediaa ja mainoksia on mullistunut muutaman vuosikymmenen 

aikana. Suurten mediatalojen hallitsemasta massamediamainonnasta on siirrytty kohti 

henkilökohtaisempia uniikkeja mediasekoituksia (France, Shi & Vaghefi, 2021). Ih-

miset altistuvat passiivisesti ja aktiivisesti yhä enemmän ja enemmän mainonnalle 

(Silverman, 2001, s. 215),  ja sosiaalinen media on kiihdyttänyt tätä kasvua (Zhang, 

Trusov, Stephen & Jamal, 2017). Jatkuvasti lisääntynyt altistus saattaa saada käyttäjät 

väsymään ja suhtautumaan digitaaliseen mainontaan jopa negatiivisesti (Wu, 2017). 

Suojautuakseen jatkuvalta mainonnalle altistumisesta, jopa 200 miljoonan ihmisen on 

arvioitu hyödyntävän jonkin kaltaista mainosten esto-ohjelmaa (The Economist, 

2015). Mainostajien haastetta lisää myös käyttäjien jatkuvasti yksittäisiä sisältöjä koh-

taan lyhentyvä keskittymiskyky (Coker, Flight & Baima, 2017). Mainostajilla on siis 

paine luoda jatkuvasti mielenkiintoisempaa ja koukuttavampaa sisältöä, jotta mainok-

set saavuttaisivat kohderyhmänsä. Tulee keksiä keino luoda mainoksia, joita käyttäjät 

haluavat vapaaehtoisesti kuluttaa. 

Yhtenä vastauksena käyttäjien entistä haasteellisempaan saavuttamiseen ja sosiaalisen 

median uusiin mahdollisuuksiin on syntynyt viraalimarkkinointi. Viraalimarkkinointi 

on yritykselle houkutteleva markkinointitapa: viraalimarkkinoinnin perusidea on, että 

mainokset on suunniteltu siten, että käyttäjät omatoimisesti levittävät niitä verkostos-

saan (Tucker, 2015). Maksetun mainospaikan sijaan viraalisisältö leviää verkossa or-

gaanisesti (Quesenberry & Coolsen, 2019). Viraalimarkkinointi tarjoaa alustan 
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sisällön laajamittaiseen ja kustannustehokkaaseen levitykseen ennenäkemättömän laa-

jalle yleisölle minimaalisella vaivalla (Reichstein & Brusch, 2019). Orgaanisen ihmi-

seltä ihmiselle leviämisen johdosta mielenkiintoisen sisällön tuottaminen on viraali-

markkinoinnissa vielä entistä tärkeämpää, sillä viraalisisältö kilpailee katseluajasta 

parrasvaloissa kaiken muun sisällön kanssa (Quesenberry & Coolsen, 2019). 

Mahdollisimman mielenkiintoisen sisällön välittäjänä erityisesti viraalivideomarkki-

nointi viraalimarkkinoinnin muotona on noussut viimevuosien kuumaksi puheenai-

heeksi (Reichstein & Brusch, 2019). Videomuotoinen sisältö on kasvattanut suosio-

taan valtavasti digitaalisessa maailmassa ja sosiaalisen median kanavissa (Coker ym., 

2017). Videoiden katsominen verkossa on arkipäivää (Southgate, Westoby & Page, 

2010), ja sanotaan jopa, että videota voidaan verrata nykypäivän verrokkina sille, mitä 

teksti oli analogisena aikana (Berthon, Pitt & Desautels, 2011). Vuonna 2022 82 pro-

senttia kaikesta internetliikenteestä tulee olemaan videomuotoista sisältöä (Cisco pub-

lic, 2019). Merkkeinä videosisällön merkityksen lisääntymisestä toimivat muun mu-

assa videoiden jakopalvelu YouTuben kasvu, sekä täysin videosisältöön perustuva so-

siaalisen median palvelun TikTokin nousu viimeisten vuosien aikana (Yang & Ha, 

2021). TikTokin menestyminen täysin uutena palveluna on luonut paineita myös 

muille toimijoille, joista useat ovatkin alkaneet muuttamaan liiketoimintamalliansa en-

tistä enemmän liikkuvaa kuvaa kohti. Esimerkiksi Instagram, jonka Facebook omistaa 

emoyhtiönsä Metan kautta, on julistanut siirtävänsä sisältöstrategiaansa entistä enem-

män videota kohti (Breedlove, 2021). Jopa musiikin suoratoistopalvelu Spotifyssä ly-

hyet videoklipit ovat korvanneet levyjen kansikuvat mobiililaitteiden soittimien taus-

talla. Digitaalisen videosisällön kulutus sosiaalisen median alustoilla kuten Facebook 

ja YouTube tulevat jatkossakin keräämään enemmän ja enemmän kuluttajia käyttäjik-

seen (Quesenberry & Coolsen, 2019). 

Viraalivideomarkkinoinnista on tullut jatkuvasti suositumpi valtavirran ilmiö, jota 

käyttävät niin pienyritykset kuin monikansalliset korporaatiot, sillä se yhdistää monia 

videomuotoisen sisällön ja viraalimarkkinoinnin hyviä puolia. Vaikka video formaat-

tina tarjoaa hyvän lähtökohdan viraalisisällölle, on viraaliuden saavuttaminen kuiten-

kin erittäin vaikeaa, eikä onnistuneen ja menestyvän viraalisisällön tuottamiseen ole 

olemassa tarkkoja ohjeita tai yhtä oikeaa tapaa (Nelson-Field, Riebe & Newstead., 

2013). Erityisen haastavaa on luoda kaupallista sisältöä, jota käyttäjät haluavat 
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kuluttaa tai jopa jakaa toisilleen (Coker, Flight & Baima, 2021). Vuosien varrelta on 

kuitenkin monia esimerkkejä kaupallisista videosisällöistä, jotka ovat onnistuneet nou-

semaan viraaleiksi: pullovesimerkki Evianin rullaluistelevat vauvat videolla Roller ba-

bies (Southgate ym., 2010), Jean-Claude Van Dammen spagaatti kahden Volvon 

rekka-auton välissä (Graser, 2013), tai tuoreena ilmiönä humoristisella sisällöllä näyt-

tökertoja tavoittelevat TikTok-tilit, kuten kauppakeskus Redin K-kauppoja mainos-

tava @Kauppateemi -tili. Toisaalta internet on täynnä videosisältöjä, joiden tarkoitus 

oli saavuttaa viraalius, mutta eivät siinä koskaan onnistuneet (Berger & Milkman, 

2012). Onnistuessaan viraalimarkkinoinnin hyödyt ovat kuitenkin merkittäviä, joten 

viraalimarkkinointiin viitataan digitaalisen markkinoinnin Graalin maljana (Akpinar 

& Berger, 2017). Onnistuneen viraalivideomarkkinoinnin suunnittelemiseksi markki-

noijan on tärkeää tunnistaa viraalivideomainoksiin vaikuttavat tekijät maksimoidak-

seen mahdollisuuden viraaliuteen. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Kuten johdannossa kävi ilmi, viraalisisällön määrä kasvaa sosiaalisessa mediassa niin 

yksityisten käyttäjien toimesta kuin myös osana yritysten markkinointia, mutta kuiten-

kin hyvän ja menestyvän viraalivideosisällön piirteet ja ominaisuudet ovat varsin epä-

selviä. Mitkä ovat konkreettisia viraalivideon elementtejä, jotka vaikuttavat videon 

menestykseen? Vai voiko viraalivideon menestykseen edes vaikuttaa? Kun kilpailu 

kulutettavasta sisällöstä kovenee niin myös menestyvän viraalisisällön tuottaminen 

vaikeutuu. Viraalisisällön sanotaan jopa olevan yksi vaikeimmin onnistuneesti toteu-

tettavista mainonnan keinoista (Watts & Peretti, 2007). Tutkimuksen tavoite on lisätä 

ymmärrystä viraalivideomainoksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä, jonka joh-

dosta tutkielman päätutkimuskysymys muotoutui seuraavanlaisesti: 

Minkälaisia piirteitä viraalivideomainoksen tulisi sisältää tarjotakseen parhaat mah-

dollisuudet viraalimainonnan onnistumiseen? 

Viraalivideomainoksen menestys perustuu sisällön leviämiseen ja jakamiseen samalla 

tavalla kuin viraalimarkkinoinnissa yleensäkin. Täten myös yläkäsite viraalimainon-

nan ymmärtäminen on olennaista. Lisäksi haluttiin tutkia muita mahdollisia 
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jakamiseen vaikuttavia syitä. Edellä mainittujen tekijöiden ymmärryksen saavutta-

miseksi tutkielmaan määriteltiin apututkimuskysymys: 

Mitkä tekijät vaikuttavat viraalivideomarkkinoinnin menestyksen taustalla? 

Tutkielmassa taustoitetaan kattavasti viraalimainontaan vaikuttavia taustatekijöitä ja 

historiaa, jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman syvällinen ymmärrys viraalivideo-

mainoksen menestykseen vaikuttavista taustatekijöistä.  

1.3 Keskeiset käsitteet 

Tämän tutkielman kannalta olennaisimmat käsitteet liittyvät viraaliuden ympärille. 

Käsitteitä syvennetään teoreettisen viitekehyksen määrittelyn aikana, mutta viraaliu-

den yleisen konseptin ja sen tyyppien hahmottamiseksi olennaisimmat käsitteet on 

määritelty jo tässä luvussa. 

Viraali (viral) tarkoittaa internetsisältöä, joka on levinnyt laajalle joukolle yleisöä ja 

noussut suosituksi sosiaalisen median avulla (Merriam-Webster, 2022). Viraali sanana 

juontaa juurensa siitä, että sisältö leviää viruksen omaisella tavalla epidemian 

kaltaisten prosessien kautta (Wilson, 2018). 

Viraalimarkkinointi (viral marketing) tarkoittaa markkinointistrategiaoita jotka 

mahdollistavat mitattavaa lisäarvoa tuottavan sisällön eksponentiaalisen leviämisen 

verkkoon perustuvilla kanavilla ja palveluissa äärimmäisen nopeasti ja suhteellisen 

minimaalisella vaivalla, joka johtaa suureen hyötysuhteeseen (Reichstein & Brusch, 

2019). 

Viraalivideo (viral video) on video, joka on jaettu ihmiseltä ihmiselle, käyttämällä esi-

merkiksi sosiaalisen median kanavia, pikaviestimiä tai sähköpostia. Viraalivideo on 

sisältöä, joka leviää nopeasti verkossa tapahtuvan jakamisen välityksellä ja voi tavoit-

taa miljoonia näyttökertoja (Techopedia, 2017). 

Viraalivideomarkkinointi (viral video marketing) tarkoittaa yrityksen tai brändin 

tuottamaa videota suoralla tai epäsuoralla kaupallisella kärjellä, jota suuri joukko 
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yksittäisiä ihmisiä jakaa sosiaalisen verkostonsa kontakteilleen (Dafonte-Gómez, 

2014). 

WOM-viesintä (Word-of-mouth communication) tarkoittaa word-of-mouth-viestintää, 

eli suusanallista viestintää, vertaisviestintää, puskaradioviestintää ja viidakkorumpu-

viestintää (Sanastokeskus, 2011). WOM-viestintä on ihmissuhteisiin perustuvaa ku-

luttajien välistä kommunikaatiota, jossa he vaihtavat ja jakavat henkilökohtaisia koke-

muksiaan jostakin yrityksestä tai tuotteesta (Richins, 1984). eWOM on elektronista 

word-of-mouth-viestintää, joka tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, pikavies-

timissä tai sähköpostin välityksellä (Kaplan & Haenlein, 2011). 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman johdantoluvussa johdatetaan lukija aiheeseen ja perustellaan tutkimusai-

heen tärkeyttä. Luvussa käydään tiivistetysti läpi johdatus työn aiheen taustoihin ja 

merkitykseen, määritetään työn tavoite ja tutkimuskysymykset sekä avataan tutkiel-

man ymmärtämisen kannalta olennaisimmat käsitteet. 

Johdantoluvun jälkeen tutkielman teoreettista viitekehystä lähdetään rakentamaan his-

torian kautta, josta siirrytään jatkuvasti enemmän ja enemmän kohti tutkielman varsi-

naisen aiheen, eli viraalivideomarkkinoinnin käsittelyä. Teoreettisen viitekehyksen kä-

sittely alkaa luvusta kaksi, jossa käsitellään mainonnan murrosta digitaaliseen aikaan. 

Luku koostuu uusien markkinointikanavien kuvailusta, sekä ihmisten yleisen mainos-

ten välttelyn taustojen selittämisestä. Kolmannessa luvussa käsitellään viraalimarkki-

noinnin taustoja, sen kanavia ja yleisellä tasolla ihmisten syitä materiaalin jakamiselle. 

Luvun lopussa käsitellään vielä viraalimarkkinoinnin hyötyjä ja haittoja. Neljännessä 

luvussa syvennetään ymmärrystä videomuotoisen sisällön perusteista, sen sopivuu-

desta viraalimarkkinointiin. 

Teoreettisen viitekehyksen käsittelyn jälkeen tutkielman viidennessä luvussa kuvail-

laan tutkimuksessa käytettävä tutkimusmenetelmä ja esitellään tarkemmin tutkimuk-

sen tiedonhakuprosessia sekä lähdemateriaalia. Tutkimusmenetelmän ja käytännön 

asioiden taustoittamisen jälkeen yhdistetään aiemmin tutkielmassa opitut teoriat käy-

täntöön, kun tutkielman kuudennessa luvussa analysoidaan piirteitä, jotka vaikuttavat 
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viraalivideomainoksen menestykseen. Luvussa käsitellään osa-alue kerrallaan viraali-

videomainoksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkielman seitsemännessä luvussa muodostetaan yhteenveto tutkielmasta sekä vasta-

taan tutkimuskysymyksiin. Luku nivoo yhteen kaiken tutkielmassa aiemmin käsitellyn 

ja sisältää analysointia liikkeenjohdollisesta näkökulmasta, tutkimuksen luotettavuu-

desta sekä mahdollisista jatkotutkimusehdotuksista. 
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2 MAINONNAN DIGITAALINEN MURROS 

Tässä luvussa käsitellään mainonnan digitaaliseen murrokseen liittyviä taustatekijöitä. 

Luvussa kerrotaan tiivistetysti, kuinka markkinoinnin valta on siirtynyt yhä enemmän 

ja enemmän suurilta mediaorganisaatioilta yksittäisille käyttäjille. Lisäksi käsitellään 

tarkemmin johdannossa kuvailtua käyttäjien pyrkimystä mainosten välttämiseen. Lu-

vun tarkoituksena on taustoittaa lukijalle nykyhetken mediakentän tilannetta ennen vi-

raalimarkkinoinnin käsittelyyn siirtymistä. 

2.1 Uudet markkinointikanavat 

Vuosikymmenten ajan markkinointikanavat olivat suhteellisen rajattuja, eikä kulutta-

jilla ollut kovin suurta mahdollisuutta välttyä mainoksille altistumiselta. Televisioka-

navat, radio ja lehdet hallitsivat mainosmaailmaa ja jopa määrittelivät trendejä (Brox-

ton, Interian, Vaver,& Wattenhofer, 2013). Internet on kuitenkin muuttanut tilannetta 

merkittävästi: Internetin ensimmäisen version, Web 1.0:n myötä, ihmiset pystyivät lä-

hettämään sähköpostin välityksellä toisilleen digitaalisia viestejä ja kuvia (Freeman & 

Chapman, 2008). Web 2.0 myötä, joka sisälsi sosiaalisen median ja kattavamat 

jakamisen työkalut, käyttäjistä tuli entistä sitoutuneempi osa sisällön katsomista, 

jakamista ja luomista (Jain & Goswami, 2012). Internetin nousun myötä aiemmin mai-

nitut perinteiset mediat ovat joutuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen, jossa ne eivät 

enää olekaan markkinoiden valtiaita (Frade, Oliveira & Giraldi, 2021), vaan valta on 

siirtymässä kuluttajille (Knossenburg, Nogueira & Chimenti, 2016). Kuluttajat luovat 

omia uniikkeja sekoituksia perinteisten ja digitaalisten kanavien välillä (Lemon & 

Verhoef, 2016). Nykypäivän kuluttajilla on valtaa päättää mitä katsoa, milloin katsoa 

ja miten katsoa, ja mikä tärkeintä, mitä sisältöä jakaa toisilleen (Daugherty, Eastin & 

Bright, 2008).  

Erityisen merkittävä osa tätä muutosta on sosiaalinen media. Sosiaalinen media (social 

media) syntyi 2000-luvun alkupuolella Web 2.0:n ja yritysten kuten Facebook, You-

tube ja Wikipedia myötä (Stevenson, 2018). Sosiaalinen media on web 2.0:n mahdol-

listama internetpohjaisten sovellusten joukko, joka mahdollistaa käyttäjien luoda ja 

jakaa sisältöä (Kaplan & Haenlein, 2010). Ihmisten määrä sosiaalisessa mediassa, sekä 

heidän käyttämänsä aika siellä kasvaa jatkuvasti (Reichstein & Brusch, 2019) ja 
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ihmiset siirtävät entistä enemmän vuorovaikutusta virtuaalimaailmaan (Alalwan, 

Rana, Dwivedi & Algharabat, 2017). Tutkimuksen kirjoitushetkellä sosiaalisen me-

dian käyttäjiä oli 4,62 miljardia, eli yli puolet koko maailman väestöstä (Kepios, 2022). 

Suosituimpia sosiaalisia medioita käyttäjämääriltään ovat Facebook, YouTube ja 

WhatsApp (Statista, 2022b) ja keskimäärin jokainen käyttäjä käyttää hieman vajaat 

kolme tuntia päivässä erilaisten sosiaalisten medioiden parissa (Statista, 2022a).  

Sosiaalisesta mediasta on tullut jatkuvasti suositumpi kanava niin käyttäjille (Belan-

che, Flavián & Pérez-Rueda, 2017), kuin myös markkinoijille (Zhou Zhang, Su & 

Zhou, 2012). Sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointi kuitenkin eroaa niin sa-

notusta perinteisestä markkinoinnista: Sosiaalisessa mediassa mainonta on usein 

enemmänkin interaktiivista kanssakäymistä, jossa käyttäjät nähdään passiivisten vas-

taanottajien sijaan aktiivisina osanottajina keskustelussa (Zhou ym., 2012). Digitaali-

sen markkinoinnin painopiste siirtyy jatkuvasti poispäin ostetusta näkyvyydestä kohti 

ansaittua näkyvyyttä (Stephen & Galak, 2012). Sosiaalisen median myötä internetin 

käyttäjät ovat muuttuneet anonyymeistä haamuista henkilökohtaisiksi ja läpinäkyviksi 

toimijoiksi, joten he ovat tarkempia kuluttamastaan ja jakamastaan sisällöstä (Rodić 

& Koivisto, 2012). Kuluttajat vaativat entistä henkilökohtaisempaa kokemusta ja 

viestintää yrityksiltä (Ratnatunga & Ewing, 2005). Kuluttajat ovat hylänneet 

keinotekoisen ja käsikirjoitetun ylhäältä alas markkinoinnin, ja etsivät sen sijaan 

henkilökohtaista ja keskustelevaa kokemusta (Popcorn, 2005). Tuorein trendi on käyt-

täjien siirtyminen käyttämään enemmän ja enemmän mobiililaitteita. Erityisesti Z-su-

kupolvi, eli ihmiset, jotka ovat syntyneet 1990-luvun puolenvälin ja 2000-luvun alun 

välillä, kuluttavat paljon sisältöä sosiaalisessa mediassa ja erityisesti mobiililaitteilla 

(Pew Research Center, 2021). Sisällön määrän jatkuvasti lisääntyessä sosiaalisessa 

mediassa tehokkaasti erottumisesta on noussut uusi haaste mahdollisuuksien rinnalle 

(Nelson-Field ym., 2013). Erityisen haasteen erottumiselle luo ihmisten madaltunut 

halu kuluttaa mainoksia, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

2.2 Mainosten tarjonta kasvaa, halu mainosten kuluttamiseen pienenee 

Ihmiset elävät nykypäivänä sisällöntäyteisessä, mutta ajanpuutteisessa ympäristössä, 

joten heistä on tullut entistä tarkempia ajankäyttönsä suhteen (Tellis, MacInnis, Ti-

runillai & Zhang., 2019). Ihmiset haluavat kuluttaa sisältöä, joka tuottaa heille 
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mielihyvää – yleensä mainokset eivät täytä tätä kriteeriä. Erityisesti, jos mainos ei 

tuota käyttäjälle lisäarvoa, kasvaa taipumus sen ohittamiseen (Steimle, 2014). Ilmiö 

korostuu jatkuvasti verkottuvassa maailmassa, sillä internetin käyttäjillä on matala 

mainostensietokyky (Silverman, 2001, s. 67). Haastetta lisää entisestään, että ihmisten 

kontrolli mainosten kuluttamiseen on kasvanut: enemmän ja enemmän kuluttajia käyt-

tää jonkinlaista mainostenesto-ohjelmaa mainosten välttelemiseksi  (Fulgoni, 2018). 

Jatkuvan mainonnalle altistumisen ja yksityisyyshuolten alaisena kuluttajat tekevät 

parhaansa välttääkseen mainoksia, joita he pitävät ärsyttävinä tai epäluotettavina (Ful-

goni, 2018). 

Jos sisältöä ei katsota, voidaan haastaa, ettei markkinointiin kohdennettuja resursseja 

ole käytetty tehokkaasti. On löydettävä keinoja, joilla keskimääräisesti mainontaa koh-

taan entistä nirsompi käyttäjä saadaan sisällön pariin. Sosiaalisen median mainonta 

vaatii erilaisen lähestymistavan kuin monet muut mainonnan formaatit niin psykolo-

gisesti kuin myös käytännöllisesti: selkeän mainontamaisuuden sijaan, se pyrkii sulau-

tumaan muun sisällön joukkoon (Serazio, 2010). Yritysten haasteena on siis tuottaa 

materiaalia, jota ihmiset kuluttavat mielellään, mutta joka silti mainostaisi heidän tuot-

teitaan. Sisällön tulisi siis upota mahdollisimman hyvin muuhun sisältövirtaan ja näyt-

tää mahdollisimman vähän mainokselta, jotta ihmiset kuluttaisivat sen mahdollisim-

man mielellään (Wendt, Griesbaum & Kölle, 2016). Yksi ratkaisu tähän on viraali-

markkinointi, jota seuraavassa luvussa käsitellään. 
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3 VIRAALIMARKKINOINTI 

Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin viraalimarkkinointiin. Luvussa määritetään ensin 

viraalimarkkinointia yleisesti, jonka jälkeen tutustutaan sen liittyviä kanaviin. Luvussa 

myös tutkitaan, että miksi ihmiset jakavat materiaalia toisilleen, sillä taustalla vaikut-

tavien syiden ymmärtäminen on olennaista viraaliuden ymmärtämiseksi. Lopuksi käy-

dään läpi viraalimarkkinoinnin hyötyjä ja haasteita. Luvun tavoitteena on tutustuttaa 

lukija viraalimarkkinoinnin perusteisiin, jonka jälkeen seuraavassa luvussa voidaan 

lähteä käsittelemään tarkemmin viraalivideomarkkinointia. 

3.1 Mitä on viraalimarkkinointi 

Viraalimarkkinointi määritelmiin jo johdantoluvussa, mutta määritelmä on muuttunut 

ajansaatossa muun muassa teknologisen kehityksen johdosta (Reichstein & Brusch, 

2019), joten syvemmän ymmärtämisen ja kehityksen konkretisoinnin nimissä käsitettä 

tutkitaan vielä hieman tarkemmin. Viraalimarkkinoinnin terminä ja ilmiönä ensim-

mäistä kertaa loivat Steve Juvertston ja Tim Draper vonna 1997 kuvaillakseen tapaa, 

jolla ilmainen sähköpostitarjoaja Hotmail markkinoi itseään. Jokainen Hotmail-palve-

lulla lähetetty viesti sisälsi allekirjoituksen, jossa kehotettiin myös viestin vastaanot-

tajaa luomaan ilmaisen Hotmail-tilin. (Schulze, Schöler & Skiera, 2014.) Helm (2000) 

määritteli ensimmäisten joukossa viraalimarkkinoinnin kommunikointi- ja välityskon-

septiksi, joka perustuu ihmisten väliseen digitaaliseen sisällönvaihtoon sosiaalisen ver-

kostonsa sisällä sähköpostin avustuksella. Porterin and Golanin (2006) laajalti 

hyväksytyn määritelmän mukaan viraalimarkkinointi on ihmiseltä ihmiselle ilman 

korvausta tapahtuvaa tunnistettavalta mainostajalta lähtöisin olevan provokatiivisen 

sisällön jakamista internetin välityksellä tavoitteena saada vastaanottajat jakamaan 

sisältöä eteenpäin. Reichstein & Brusch (2019) päivittävät aiempia määrittelemällä 

viraalimarkkinoinnin markkinointistrategiaksi, joka mahdollistaaa mitattavaa 

lisäarvoa tuottavan sisällön eksponentiaalisen leviämisen verkkoon perustuvilla 

kanavilla ja palveluissa äärimmäisen nopeasti ja suhteellisen minimaalisella vaivalla, 

joka johtaa suureen hyötysuhteeseen. Käytännössä viraalimarkkinoinnin peruskon-

septi on siis ajansaatossa pysynyt samana, mutta kehittynyt vastaamaan ajan kuvaa, 

esimerkiksi hylkäämällä sähköpostin tai provokatiivisen sisällön määrittämisen osaksi 

määritelmää. 
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Viraalimarkkinoinnissa on paljon yhtäläisyyksiä WOM-viestintään. Kuten jo johdan-

nossa todettiin, WOM-viestintä on kuluttajien välistä kommunikaatiota, jossa he vaih-

tavat ja jakavat kokemuksiaan esimerkiksi jostakin yrityksestä tai tuotteesta (Richins, 

1984). WOM-viestintä on kerännyt enemmän ja enemmän huomiota markkinoinnin ja 

mainonnan parissa 1950-luvulta alkaen (Dafonte-Gómez, 2014). WOM-viestintä on 

äärimmäisen tärkeää yritykselle, sillä se on moninkertaisesti tehokkaampaa verrattuna 

perinteiseen markkinointiin myyntiluvuissa ja ostopäätösajassa mitattuna (Silverman, 

2001, s. 22). WOM-viestintä on korkeimmalle luokiteltu ja eniten käytetty tekniikka 

kuluttajien keskuudessa niin informaation hankkimiseen kuin myös ostopäätösten te-

kemiseen (Pruden & Vavra, 2004). 

Yhtäläisyyksiä on jopa niin paljon, että yleisesti viraalimarkkinoinnista puhutaan 

synonyyminä WOM-viestinnälle (Freeman & Chapman, 2008). Sekä WOM-viestintä, 

että viraalimarkkinointi perustuvat tiedon jakamiseen toisille käyttäjille, mutta WOM-

viestinnän ja viraalimarkkinoinnin välillä kuitenkin on eroja. WOM-viestintä on pu-

huttua, kun taas viraalimarkkinointi on kirjallista (Granitz & Ward, 1996). WOM-vies-

tinnän ja viraalimarkkinoinnin suurin ero on alusta, jolla viestiä levitetään: WOM-

viestintä on puhuttua, kun taas viraalimarkkinointi tapahtuu elektronisesti verkossa 

(Rodić & Koivisto, 2012). Viraalimarkkinointia usein kutsutaankin eWOM:iksi, eli 

elektroniseksi WOM-viestinnäksi (Kaplan & Haenlein, 2011), sillä elektronisuuden 

myötä WOM-viestintä voi olla interaktiivista ja sisältää muun muassa tekstiä, kuvia, 

videoita tai jopa pelejä (Rodić & Koivisto, 2012). Perinteisen WOM-viestinnän katta-

vuus on viraalimarkkinointia lyhytkantoisempaa, kun taas verkossa tapahtuva WOM-

viestintä voi tavoittaa moninkertaisen yleisön. Verkko mahdollistaa viestien leviämi-

sen kauas ja nopeasti, ja viraalimarkkinoinnissa viesti voi levitä jopa eksponentiaali-

sesti (Kaplan & Haenlein, 2011). 

WOM-viestintä on monimutkainen ilmiö, jota ei yleisesti ottaen pystytä suoraan hal-

linnoimaan, sillä siinä informaatio liikkuu ihmiseltä ihmiselle yrityksen ulottumatto-

missa (Allsop, Bassett & Hoskins, 2007). Sama pätee myös viraalimarkkinointiin (Lar-

son, 2009) ja korostuu entisestään verkkoympäristössä, jossa tieto voi levitä huomat-

tavasti laajemmalle (Kaplan & Haenlein, 2011). Kuvio 1 demonstroi sisällön eks-

ponentiaalista leviämistä, eli taustakonseptia, johon viraalimarkkinoinnin toimivuus 

perustuu. Esimerkiksi kun käyttäjä A jakaa sisällön kolmelle käyttäjälle: B, C ja D. Jos 
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käyttäjät B, C ja D taas kukin jakavat saman sisällön kolmelle seuraavalle käyttäjälle, 

on sisältö jo levinnyt muutamalla jakamisella lähes kymmenkertaiselle yleisölle. Kun 

sama prosessi toistuu tarpeeksi monta kertaa, kasvaa yleisö erittäin suureksi ja sisäl-

löstä voidaan puhua viraalina. Ilmiö korostuu entisestään tosimaailmassa, sillä kolmen 

ihmisen sijaan jaettavan sisällön kohderyhmä voi olla jopa miljoonia ihmisiä. 

 

Kuvio 1. Esimerkki eksponentiaalisen leviämisen rakenteesta  

3.2 Viraalimarkkinoinnin kanavat

Viraalimarkkinointi, eli eWOM-viestintä, tapahtuu siis nimenomaan verkossa. Verkko 

tarjoaa ennennäkemättömän laajan yleisön sisällölle, ja viraalimarkkinoinnin kanavat 

ja mahdollisuudet ovat jatkuvasti kehittyneet ja laajentuneet ajan myötä (Reichstein & 

Brusch, 2019). Aikoinaan sähköposti oli määritelty parhaaksi, jopa oletustavaksi, vi-

raalimarkkinoinnin jakotavaksi (Dobele, Toleman & Beverland, 2005; Phelps, Lewis, 

Mobilio, Perry & Raman, 2004). Viraalimarkkinoinnin kehityksen aikana 

viraalimarkkinoinnin kanaviksi on shköpostin lisäksi määritelty muun muassa blogit, 

foorumit, uutiskirjeet ja yrityksen verkkosivut (Larson, 2009; Reichstein & Brusch, 

2019).  

Kaikki kuitenkin muuttui, kun sosiaalinen media syntyi ja mullisti ihmisten verkossa 

tapahtuvan vuorovaikutuksen (Kaplan & Haenlein, 2010). Nykyään suurin osa 
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sisällöstä jaetaan sosiaalisessa mediassa (Kaplan & Haenlein, 2011; Reichstein & 

Brusch, 2019). Sosiaalinen media on erinomainen kanava sisällön nopeaan ja laajaan 

levittämiseen, ja täten on erityisen sopivia viraalimarkkinoinnille (Tang, Tang, & 

Yuan, 2018), sillä viraalimarkkinoinnin ensisijainen tavoite on maksimoida sisällön 

saavuttamien käyttäjien määrä (Helm, 2000). Tuoreemmissa tutkimuksissa viraali-

markkinointi on määritelty kostumaan klassisesta WOM-kommunikoinnista yhdistet-

tynä nimenomaan sosiaalisen median käyttöön ja sen tarjoamaan eksponentiaaliseen 

kasvupotentiaaliin ja (Kaplan & Haenlein, 2011). 

 

Kuvio 2. Viraalimarkkinoinnin osat (mukaillen Kaplan & Haenlein 2011). 

Kuten kuviosta 2. nähdään, sosiaalinen media on olennainen osa viraalimarkkinointia. 

Sosiaalinen media tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia laajaan mainontaan ja 

mahdollistaa markkinointiviestien välittämiselle ennenäkemättömän suurille käyttäjä-

massoille hyvin nopeasti ilman perinteisten medioiden vaatimia investointeja (Nelson-

Field ym., 2013). Sisältö saattaa levitä uskomattoman laajalle yleisölle ympäri maail-

maa marginaalisella vaivalla hurjan nopeasti (Broxton ym., 2013; Dobele ym., 2005). 

Sanotaan jopa, että sosiaalinen media on käytännössä WOM-viestinnän uusi formaatti 

(Larson, 2009). Eikä suotta, sillä sosiaalinen media tarjoaa ideaalin alustan WOM-

viestinnälle, sillä siellä ihmiset voivat jakaa ja tarjota tietoa helposti (Wendt ym., 

2016). Sosiaalisen median kanavat ovat osoittautuneet väyläksi markkinoijille kulut-

tajien kanssa brändisisällöstä vuorovaikuttamiseen, jossa käyttäjät jopa omatoimisesti 

jakavat yrityksen sisältöjä ja täten toimien huomaamattomasti mainostajina (Hennig-
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Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Sheehan & Morrison, 2009), eli 

viraalimarkkinoinnin levittäjinä. 

Sosiaalisen median kanavat kuitenkin kasvavat ja lisääntyvät jatkuvasti, samoin sisältö 

niiden sisällä. Vaikka sosiaalinen media alustana tarjoaa mahdollisuuden viraaliksi 

nousemiseen, ei viraalius tapahdu automaattisesti. Olennaista on, että kuten muussakin 

sosiaalisen median markkinonnissa, myös viraalimarkkinointiin tulee valita oikea 

sosiaalisen median kanava optimaalisen kohderyhmän tavoittamseiksi (Grifoni, 

D’andrea & Ferri, 2013). Sosiaalisten medioiden joukosta tulee valita kanava, joka 

sopii tuotetulle kamapanjalle, tuotteelle ja sisällölle (Reichstein & Brusch, 2019). 

Esimerkiksi Facebook ja Twitter sopivat hyvin enemmän viihdyttävän ja tunnepitoisen 

sisällön jakamiselle, kun taas LinkedIn on sopiva alusta hyötysisällön ja 

informatiivisten mainosten jakamiselle (Schulze ym., 2014; Tellis ym., 2019). 

Alustojen ominaispiirteet ja erot ovat tärkeäitä tuntea viraalimarkkinointikampanjan 

käytännön jalkauttamista suunnitellessa, mutta eivät ole juuri tämän tutkimuksen 

aiheena, eikä niitä täten käsitellä kovin tarkasti. Viraalivideomarkkinoinnin kannalta 

oleellisia kanavia käydään hieman tarkemmin läpi tutkielman seuraavassa luvussa. 

3.3 Sisällön jakamiseen vaikuttavat tekijät 

Ihmisillä on luonnostaan halu ja tarve kommunikoida toistensa kanssa (Masmoudi, 

1979). Muun muassa WOM-viestinnän avulla ihmiset voivat tyydyttää tätä tarvetta 

(Hennig-Thurau ym., 2004). Nykypäivänä tämän tarpeen tyydyttäminen on tehty 

entistä helpommaksi, sillä esimerkiksi myös verkossa voidaan jakaa sisältöä toisille 

käyttäjille. Kuten jo aiemmin tässä luvussa määriteltiin, viraalimarkkinointi perustuu 

siihen, että ihmiset jakavat sisältöä toisilleen, joten viraalimarkkinoinnin 

ymmärtämiseksi on olennaista ymmärtää syitä ihmisten jakamisen taustalla. Melkein 

mistä vain markkinointiviestinnästä voi tulla viraalia, kunhan käyttäjät alkavat viesti-

mään ja jakamaan sitä toisilleen (Rodić & Koivisto, 2012).  

Kaikista tärkeimpänä sisällöllisenä tekijänä sisällön pitää olla mielenkiintoista ja rele-

vanttia (Rodić & Koivisto, 2012; Tellis ym., 2019). Vasta tämän kriteerin täyttymisen 

jälkeen jakamisen prosessi, jota tässä luvussa kuvaillaan myöhemmin, voi lähteä käyn-

tiin. Muut syyt jakamisen taustalla jakautuvat itsekkäisiin ja epäitsekkäisiin syihin 
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(Berger & Milkman, 2012), ja ensisijaisesti ihmiset jakavat lähtökohtaisesti sisältöä 

itsekeskeisistä lähökohdista, joka hyödyttää heitä itseään varsinaisesti huomioimatta 

muiden etua (Tellis ym., 2019). Yksi vahvimmista motivaatioista sisällön jakamiseen 

on oman itsetunnon kohottaminen sosiaalisten verkostojen kautta (Berger & Milkman, 

2012; Chu, Lien & Chao, 2019). Tämä on ymmärrettävää, sillä itsensä arvokkaaksi 

tunteminen luokitellaan ihmisen perustarpeeksi (Tellis ym., 2019). Ihmiset haluavat 

jakamansa sisällön välityksellä erottua parempana muusta massasta (Berger, 2014) ja 

ihmiset odottavat sosiaalisia hyötyjä jakamisesta (Hennig-Thurau ym., 2004). Yksilöt 

myös jakavat sisältöä, jonka avulla he voivat ilmaista ja viestiä uniikiuttaan (Ho & 

Dempsey, 2010; Lovett, Renana & Shachar, 2013) ja koska kokevat sisällön jakamisen 

nautinnollisena (Syn & Oh, 2015). 

Myös altruistiset eli epäitsekkäät arvot ohjaavat jakamista (Tellis ym., 2019). Ihmiset 

jakavat sisältöä huolehtiakseen muista, osoittaakseen empatiaa ja auttaakseen muita 

(Hennig-Thurau ym., 2004; Lovett ym., 2013; Syn & Oh, 2015), sekä kytkeytyäkseen 

osaksi sosiaalista yhteisöä, jakaakseen tänne tietoa, tutustuakseen sen jäseniin ja 

mielenkiinnon kohteiseiin sekä tunteakseen kuuluvansa osaksi ryhmää (Ho & Demp-

sey, 2010; Lovett ym., 2013; Syn & Oh, 2015). Ihmiset jakavat sisältöä, jonka he 

kokevat hyödylliseksi, tärkeäksi tai avuliaaksi ja edistääkseen tiedon leviämistä ja 

oppiakseen muilta nyt ja tulevaisuudessa (Lovett ym., 2013; Syn & Oh, 2015). 

Päätös sisällön jakamisesta on käyttäjän mielessä tapahtuva prosessi, joka jakautuu 

kolmeen vaiheeseen ja päätökseen: ensimmäinen vaihe liittyy sisällön 

vastaanottamiseen, eli avatako lähetettyä sisältöä vai ei. Toinen vaihe liittyy sisällön 

kuluttamiseen, eli katsoako sisältöä vai ei. Kolmas ja viimeinen vaihe liittyy sisällön 

jakamiseen, eli lähettääkö sitä eteenpäin vai ei. (de Bruyn & Lilien, 2008.) 

Teknologisen kehityksen edetessä on haastettu, ettei kyseinen malli ole enää täysin 

relevantti. Muun muassa ensimmäinen vaihe, viestin avaaminen ei enää päde 

sosiaalisessa mediassa, jossa sisältöä näytetään jatkuvalla syötöllä. Osuvampi muoto 

voisi olla sisällön hyväksyminen tai hylkääminen. Jos sisältö hyväksytään, käyttäjä 

siirtyy vaiheeseen kaksi. Tämänkin vaihe on dynaaminen, sillä jos esimerkiksi video 

osoittaautukin tylsäksi, voi mielipide muuttua sisällön aikana. Kolmas vaihe voidaan 

muotoilla vuorovaikutukseksi tai sen ohittamiseksi sisällön kanssa. (Reichstein & 

Brusch, 2019.) Tiivistetysti voidaan muotoilla, että viraalivideomainokselle 
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altistuttuaan käyttäjä muodostaa joko positiivisen tai negatiivisen suhtautumisen siitä, 

joka ratkaisee mahdollisen eteenpäin jakamisen (Huang, Su, Zhou & Liu., 2013). 

Ihmiset luottavat entistä enemmän sosiaalisiin verkostoihinsa jatkuvasti kasvavan si-

sältömeren rajaamiseksi (Broxton ym., 2013). Sisällön jakajaan kohdistuva luottamus 

vaikuttaa vastaanottajan asenteeseen jaetun mainossisällön mainostamaa tuotetta ja 

mainoksen näkemisestä syntyvää ostopäätöstä kohtaan (Gunawan & Huarng, 2015). 

Tällä voi olla sekä negatiivisia, että myös positiivisia vaikutuksia (Reichstein & 

Brusch, 2019). Esimerkiksi jos lähettäjä on ystävä tai tuttu, on tällä lähtökohtaisesti 

positiivinen vaikutus sisältöön (Gunawan & Huarng, 2015). Jos taas lähettäjän 

tiedetään välittävän huonolaatuista sisältöä, on suuri mahdollisuus että sisältö jätetään 

avaamatta tai huomiotta (Phelps ym., 2004). Myös luoetut välittäjät, kuten ystävät ja 

tutut, voivat menettää luottamustaan jos heidän jakamansa sisältö osoittautuu 

epäluotettavaksi (Hsieh, Hsieh & Tang., 2012). Jakamalla ”huonoa” sisältöä ihmiset 

asettavat oman maineensa vaaraan, eivätkä itsetehostuksen kriteerit täyty, jos sisältö 

ei saa arvostusta vastaanottajalta (Tellis ym., 2019). 

Viraalimarkkinoinnin olennaisin, mutta myös kenties haastaviin osuus on saada sisältö 

leviämään viraalina. Jotta viraalimateriaali voi puhjeta kukkaan, täytyy se ”kylvää” 

onnistuneesti käyttäjien ulottuville (Quesenberry & Coolsen, 2019). Vaikka 

viraalisisältö liikkuukin käyttäjältä käyttäjälle, ei leviämisen prosessi pääse 

toimimaan, jos sisältö ei saavuta käyttäjiä, jotka voisivat jakaa sen eteenpäin. 

Merkittävä osa tätä prosessia on oikeiden käyttäjien ja kanavian valinta viestiä 

levittämään (Quesenberry & Coolsen, 2019). Tässä  yhteydessä 

vaikuttajamarkkinointi linkittyy osaksi viraalimarkkinointia. Yritys voi saavuttaa 

sisällölleen viraaliuden pelkästään omia kanaviaan hyödyntämällä, mutta parantaa 

mahdollisuuksiaan moninkertaisesti valitsemalla sopivia vaikuttajia mainostamaan 

viraalimarkkinointikampanjaa (Goldenberg, Han, Lehmann & Hong, 2009). Näin 

sisällön jakaminen lähtee tehokkaasti käyntiin, sillä hyvin verkostoituneet yksilöt ovat 

lähtökohtaisesti haluavaisempia jakamaan sisältöä verrattuna vähemmän 

verkostoituneihin (Smith, Coyle, Lightfoot & Scott., 2007). Sisällön levittäjiksi ei 

kuitenkaan tule valita ketä tahansa satunnaista sosiaalisen median käyttäjää, vaan 

kuten vaikuttajamarkkinoinnissa yleensäkin, oikeiden vaikuttajien tunnistamisella on 

olennainen osuus tehokasta viraalimarkkinointia (Li & Du, 2011). Vaikuttajien valinta 
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tulee sopeuttaa kuhunkin kampanjaan ja tuotteeseen sopivaksi (Cho, Wang & Lee, 

2012) ja on tärkeää valita vaikuttajia, joilla on vahvat siteet brändiin, mutta myös vai-

kutusvaltaa muihin. Voidaan siis todeta, että vaikuttajamarkkinoinnilla ja oikeiden vai-

kuttajien valinnalla on siis iso merkitys viraalimarkkinoinnin menestyksessä 

(Quesenberry & Coolsen, 2019), mutta aihetta ei tässä tutkielmassa käsitellä tarkem-

min. 

3.4 Viraalimarkkinoinnin hyödyt 

Viraalimarkkinoinnin hyödyt voidaan tiivistää kahteen sanaan: kattavaa ja kustannus-

tehokasta. Viraalimarkkinointikampanjassa sisältö leviää ennennäkemättömällä 

nopeudella verrattuna perinteisiin markkinoinnin väyliin (Botha & Reyneke, 2013; 

Welker, 2002), sillä viraalimarkkinointi ei leviä lineaarisesti, vaan eksponentiaalisesti, 

kuten aiemmin tutkielmassa esitetty kuvio 1. osoittaa. Viraalimarkkinoinnin leviämi-

sen käytännössä ainoana rajoitteena on käyttäjien määrä (Wind & Mahajan, 2001). 

Kun käyttäjät itse toimivat viestin välittäjinä, voidaan onnistuneella viraalimarkki-

noinnilla saavuttaa huomattavan suurta näkyvyyttä nopeasti minimaalisella vaivalla ja 

taloudellisella panostuksella (Dobele ym., 2005; Tellis ym., 2019).Yksittäisten käyt-

täjinä toimiessa autonomisesti viestin välittäjinä ja jakajina sen sijaan, että yrityksen 

pitäisi kohdistaa työpanosta viestin levittämiseen (Teixeira, 2012), viraaliuden myötä 

saavutettavat näyttökerrat ovat käytännössä ilmaista mainontaa (Southgate ym., 2010). 

Tulee kuitenkin pitää mielessä edellisen alaluvun huomio, että koko viraaliuden pro-

sessi ei tapahdu itsestään, vaan viraalimarkkinointikin vaatii aktiivista työpanosta eri-

tyisesti kampanjan alkuvaiheessa. 

Viraalimarkkinointi eroaa merkittävästi perinteisestä markkinoinnista, jossa mainossi-

sältö usein jaellaan pakotetusti (Quesenberry & Coolsen, 2019). Viraalimarkkinoin-

nissa pyritään luomaan sisältöä, joka sitouttaa käyttäjiä, eli sisältöä, jota käyttäjä ha-

luaa vapaaehtoisesti kuluttaa ja jakaa eteenpäin (Porter & Golan, 2006). Edesauttaak-

seen tätä jakoprosessia, yritykset pyrkivät luomaan mainoksia, jotka ovat ”tartuttavia” 

(Akpinar & Berger, 2017; Knossenburg ym., 2016). Mainosten tavoitteena voi olla 

esimerkiksi kuluttajien suostuttelu mainosttettavan tuotteen ostamiseen tai sisällön 

jakamiseen (Tellis ym., 2019). Viraalimarkkinoinnin myötä on alettu puhua jopa 

brändätystä viihteestä, joka käytännössä tarkoittaa entistä hienovaraisempaa 
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tuotesijoittelua (Hudson and Hudson, 2006) ja brändin integroimista osaksi sisältöä, 

jota kuluttajat haluavat vapaaehtoisesti kuluttaa (Chen & Lee, 2014).  

Viraalimarkkinoinnissa on muitakin hyötyjä. Niin asiakas- ja brändisitoutuminen vah-

vistuvat sosiaalisen median käytön myötä (Laroche, Habibi, and Richard, 2013) kuin 

myös ostokäyttäytyminen  (Zhang ym., 2017), jota viraalimarkkinoinnilla voidaan 

tukea. Yritysten kannattaa aktiivisesti luoda viraalisisältöä sosiaalisiin verkostoihinsa 

parantaakseen yrityksen näkyvyyttä uusien ja nykyisten asiakkaiden silmissä (Akpinar 

& Berger, 2017). Viraaliutta voidaan myös hyödyntää tietoisuuden tehokkaassa lisää-

misessä ja markkinoinnin omaksumisen ajan lyhentämisessä (Rodić & Koivisto, 

2012). 

3.5 Viraalimarkkinoinnin haasteet 

Onnistunut viraalimarkkinointi on näkyvä ja kustannustehokas markkinointikeino 

(Reichstein & Brusch, 2019), mutta pelkkä huomion saavuttaminen ei riitä, jos ei sitä 

osata hyödyntää muussa markkinoinnissa (Rodić & Koivisto, 2012). Viraalimarkki-

noinnin ei siis kannata olla yrityksen ainoa markkinoinnillinen toimenpide, sillä viraa-

livideomarkkinointi ei yksin riitä kattavaan ja pitkäaikaiseen markkinoinnin menes-

tykseen, vaan sitä tulee täydentää monipuolisesti markkinointimixin muilla keinoilla 

(Teixeira, 2012). Viraalimarkkinointi tukee yrityksen muuta markkinointityötä ja toi-

mintaa ja se on ennemminkin väylä saavuttaa enemmän huomiota yrityksen markki-

nointiponnisteluille.  

Viraalimarkkinoinnin kenties suurin hyöty, eli sisällön omatoiminen leviäminen käyt-

täjien keskuudessa tuo mukanaan myös suurimman riskin. Viraalisisältö leviää käyt-

täjien keskuudessa käytännössä täysin mainostajan ulottumattomissa, joten jos sisältö 

syystä tai toisesta joutuu negatiiviseen valoon, negatiiviset haittavaikutukset brändi-

imagolle voivat olla vakavia (Welker, 2002). Riski korostuu entisestään, kun otetaan 

huomioon digitaalisten alustojen jatkuvasti kasvavat käyttäjämäärät ja moninkertainen 

ulottuvuus (Rodić & Koivisto, 2012). Mainostajan tulee harkita ja analysoida tarkasti 

viraalisisällön vaikutukset vastaanottajaan (Reichstein & Brusch, 2019).  
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Nykyajan sisällöltään ylisaturoituneessa digitaalisessa maailmassa on vaikea erottua 

joukosta. Kynnys viraaliuden puhkeamiseen kasvanee entisestään tulevaisuudessa yhä 

useampien yksityisihmisten ja yritysten pyrkiessä luomaan viraalisisältöä (Rodić & 

Koivisto, 2012). Tilannetta vaikuttaa entisestään, että monia viraalimarkkinoinnin 

tekijöitä ei voi kontrolloida (Reichstein & Brusch, 2019), eikä onnistuneen viraalin 

sisällön luomiseen tai taattuun menestykseen ole olemassa yksiselitteistä reseptiä (Ro-

dić & Koivisto, 2012).  Lisäksi viraalikampanjan menestys on kaksipiippuinen asia: 

sisällön hurja leviäminen ei välttämättä takaa myynnillistä menestystä. Vaikka jotkin 

kampanjat päätyvätkin viraaleiksi, ei yritys ja brändi välttämättä saa niistä mitään li-

säarvoa, jos kampanjan sisältö ei kohota brändinsitoutumista tai ostokäyttäytymistä 

(Akpinar & Berger, 2017). 

Kuten monen muunkin niin sanotusti ansaitun mediamuodon kanssa, tarkkaa 

viraalivideoihin sijoitettua pääoman tuottoa on haastava seurata (Miller & Tucker, 

2013). Viraalimarkkinoinnin seuraaminen ja hallinta on rajoittunutta, eikä tarkkaa da-

taa ja tietoa ole välttämättä saatavilla (Rodić & Koivisto, 2012). Mainostajilla on useita 

keinoja, joilla he voivat kyllä kasvattaa viraalivideon näyttökertoja, mutta tämä ei 

kuitenkaan kerro relevanttia tietoa videon olennaisesta menestyksestä liiketoiminnan 

suhteen (Cruz & Fill, 2008). Näyttökertojen ja ostohalukkuuden välillä saattaa ilmetä 

jopa negatiivinen suhde, jos videon saavutaa useita miljoonia näyttökertoja (Tucker, 

2015). Näyttökerrat saavutetaan passiivisella toiminnalla, eli katsomisella (Dafonte-

Gómez, 2014), ja ulkoiset vaikuttimet kuten aktiivinen ja maksettu markkinointi 

vaikuttavat niihin herkästi (Nelson-Field ym., 2013). Sisällön jakaminen taas vaatii 

aktiivista toimintaa – se linkittää jaetun sisällön ja jakajan persoonallisuuden toisiinsa 

(Dafonte-Gómez, 2014), joten se on on parempi mittari menestyksen mittaamiseen 

(Nelson-Field ym., 2013). Täten viraalimainoksista puhuttaessa mainoksen ja 

kampanjan sitouttavuus (engl. engagement) on huomattavasti olennaisempi muuttuja 

seurata, jonka lisäksi mainostajien tulisi muun muassa seurata kampanjan ympärille 

muodostuvaa käyttäjien luomaa sisältöä ja näiden avulla muodostaa kokonaiskuva ja 

arvioida menestystä sen avulla (Tucker, 2015). 
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4 VIRAALIVIDEOMARKKINOINTI 

Tässä luvussa käsitellään erityisesti videomuotoista viraalimarkkinointia, eli viraalivi-

deomarkkinointia. Luvussa kuvaillaan ensin videomuotoisen sisällön perusteita ja sen 

sopivuutta juuri viraalimarkkinointiin sekä tutustutaan yleisellä tasolla viraalivideo-

markkinoinnin osalta olennaisiin kanaviin. Luvun tarkoitus on täydentää lukijan tähän 

asti kerryttämää tietoa viraalimarkkinoinnista videomuotoisen sisällön osalta, jotta lu-

kijan on mielekkäämpää tutustua tutkimustuloksiin onnistuneen viraalivideomainok-

sen piirteistä tutkimuksen loppupuolella. 

4.1 Perinteisestä videomarkkinoinnista viraalivideomarkkinointiin 

Video on multimediallinen esitys (Mayer, 2009), joka sitouttaa katsojia monipuoli-

semmin kuin pelkkä kuva- tai tekstisisältö (Appiah, 2006; Wendt ym., 2016). Teksti- 

ja kuvasisältö eivät yksinään pysty luomaan yhtä kattavia syy- ja seuraussuhteita kuin 

videosisältö (Lim & Benbasat, 2000). Videoiden avulla voidaan esittää niin sanallisia 

kuin sanattomia viestejä, jotka auttavat sisällön ymmärtämisessä ja sisäistämisessä. 

(Lim & Benbasat, 2000). Videon keinoin voidaan saavuttaa huomattavasti laajempi 

tunneskaala kuin muilla median välineillä, kuten tekstillä tai kuvilla (Wendt ym., 

2016). Videoilla voidaan viestiä niin informatiivisia elementtejä, kuten esimerkiksi 

tuotteen hintaa ja ominaisuuksia, kuin myös tunteita, kuten iloa ja turvallisuutta (Ala-

mäki, Pesonen & Dirin, 2020). Tämä tekee videosta toimivan viestintävälineen digita-

lisoituvassa maailmassa, jossa sen osuus kulutetusta mediasta kasvaa jatkuvasti (Coker 

ym., 2017).  

Internetin ja sosiaalisen median nousu ovat mullistaneet erityisesti videomuotoisen 

mainonnan. (Broxton ym., 2013). Internetin ja sosiaalisten medioiden nousun myötä 

ihmiset voivat vapaasti olla vuorovaikutuksessa sekä jakaa ja jopa luoda sisältöä kes-

kenään (Knossenburg ym., 2016). Tämän myötä monet videot, jotka eivät ennen olisi 

täyttäneet perinteisen median laatu- tai sisältövaatimuksia ovat kaikkien saatavilla 

(Broxton ym., 2013). Sisällön helppo jakaminen taas mahdollisti viraalivideoiden syn-

tymisen (Broxton ym., 2013), eivätkä viraalivideoiden saavuttamat orgaanisen kasvun 

tuottamat näyttökerrat jääneet mainostajilta huomiotta. Nykyään erityisesti viraalivi-

deomarkkinointi onkin merkittävä osa viraalimarkkinointia (Quesenberry & Coolsen, 
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2019), todennäköisesti jopa sen suosituin muoto (Dafonte-Gómez, 2014). Usein viraa-

limarkkinointi jopa mielletään pelkiksi videosisällöiksi (Rodić & Koivisto, 2012).  

Yleisesti ottaen viraalivideomarkkinointiin pätevät samat perusteet kuin viraalimark-

kinointiin ylipäätään, joten jokaista piirrettä ei ole kannattavaa käsitellä uudelleen vi-

deomuotoisen sisällön näkökulmasta. Olennaisempaa on huomioida, että video on for-

maattina osoittautunut erityisen toimivaksi, sillä se täyttää jaettavan sisällön tärkeim-

mät vaatimukset: se on mielenkiintoista ja huomiota herättävää (Wendt ym., 2016). 

Multimediallisella sisällöllä ylipäätään on positiivinen vaikutus sisällön jakamiseen ja 

siihen suhtautumiseen (Hsieh ym., 2012). Kuva- ja videosisältöä täten käytetään run-

saasti sosiaalisessa mediassa, sillä ne lisäävät sisällön viraaliuden mahdollisuuksia 

(Reichstein & Brusch, 2019).  

Kun video huomiota herättävänä ja aisteja stimuloivana formaattina yhdistetään viraa-

limainonnan sosiaalisen median eksponentiaalisen leviämisen potentiaalia hyödyntä-

vään toimintamalliin, voidaan ymmärtää miksi viraalivideomainokset ovat nousseet 

merkittävään asemaan nykypäivän hektisessä ja sisältörikkaassa maailmassa, jossa 

omalla sisällöllä on jatkuvasti vaikeampi ja vaikeampi erottua joukosta (Broxton ym., 

2013). Monet mainostajat jopa suunnittelevat videokampanjoita viraalius ensisijaisena 

tavoitteenaan, sillä viraalivideoiden luomisen on todettu olevan toimiva keino näky-

vyyden saavuttamiseksi (Southgate ym., 2010).  Viraalivideomarkkinointi auttaa myös 

erottumaan massasta ja kiertämään mainosten välttelyn, sillä käyttäjien lähtökohtai-

sesti kuluttaessa niitä vapaaehtoisesti niitä voidaan pitää hyväksyttävänä verkkomai-

nonnan muotona (Wendt ym., 2016). Esimerkiksi mainosbannerit tai suorat mainos-

viestit enemmänkin vain ärsyttävät käyttäjiä (Benway, 2016).  

4.2 Viraalivideomarkkinoinnin kanavista 

Viraalivideomarkkinointia voi toteuttaa käytännössä kaikilla samoilla alustoilla kuin 

viraalimarkkinointia muutenkin, mutta sosiaalisen medioiden alustojen merkitys ko-

rostuu entisestään videosisällön osalta. Sosiaalisen median viimevuosien räjähdysmäi-

sen kasvun myötä erityisesti viraalivideomarkkinointi on noussut useiden yritysten ta-

vaksi tuoda ilmi niin brändiään kuin myös tietoa tuotteistaan (Huang ym., 2013) ja 

sosiaalisessa mediassa tapahtuva videomarkkinointi on yksi nopeimmin kasvava 
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mainonnan segmentti (Tucker, 2015). Videomuotoinen sisältö korostuu yhä useam-

missa sosiaalisissa medioissa, mutta erityisesti muutamat alustat korostuvat viraalivi-

deosisältöä käsitellessä, joten niihin tutustuminen on kannattavaa. 

Erityisesti YouTube on ollut viraalivideoiden ja -mainosten keskeinen kasvualusta 

(Southgate ym., 2010). YouTube on onnistunut luomaan itselle aseman käyttäjien jou-

kossa, jossa se on tietynlainen oletusalusta, jos lähtee etsimään mitään videomuotoista 

sisältöä (Southgate ym., 2010). Kiitos tästä kuuluu pitkälti sille, että YouTubessa jul-

kaiseminen on ilmaista: mikä tahansa yritys tai yksityinen taho voi luoda kanavan 

YouTubeen ja ladata sinne ilmaiseksi rajattoman määrän sisältöä (Tellis ym., 2019). 

Täten yksinkertaisesti videoita YouTubeen lataamalla yritys saa ilmaista mainosaikaa, 

mikäli katsojat kuluttavat kyseistä sisältöä. In-stream-mainokset, eli esimerkiksi ennen 

videoita ja niiden aikana näytettävät mainokset ovat maksullista näkyvyyttä, mutta ne 

eivät ole olennainen osa viraalivideomarkkinointia, eivätkä täten tätä tutkimusta. Vi-

raalivideomarkkinoinnin osalta merkittävä osa YouTuben menestystä on, että siellä 

olevan sisällön jakaminen on tehty helpoksi (Tellis ym., 2019). YouTube-videoiden 

linkkejä voi jakaa monella eri tavalla, muun muassa sosiaalisessa mediassa (Southgate 

ym., 2010). Tämä on olennaista, sillä suurin osa videoiden jakamisesta tapahtuu You-

Tuben ulkopuolella (Broxton ym., 2013), ja 47 prosenttia kaikista YouTube-videoista 

sisälsi linkkien kautta ulkopuolisilta sivustoilta sisään johtavaa liikennettä, joka johti 

90 prosenttiin kaikista näyttökerroista (Cha, Kwak, Rodriguez, Ahnt & Moon, 2007). 

Suositut videot ovat siis todennäköisimmin levinneet kolmansien osapuolten sovelluk-

siin linkattuina. YouTube eroaa jonkin verran muista sosiaalisen median alustoista, 

sillä se ei sisällä yhtä aktiivista käyttäjien välistä kommunikointia ja verkostoitumista 

kuin monet muut alustat (Smith, Fischer & Yongjian, 2012). 

Viraalivideoiden kannalta yksi kenties merkittävin sosiaalisen median alusta on koko-

naan uutena alustana markkinoille noussut TikTok, joka on täysin videosisältöön pe-

rustuva sosiaalisen median alusta. TikTok on vuonna 2018 tapahtuneen julkaisunsa 

jälkeen noussut yhdeksi suosituimmaksi sosiaalisen median alustaksi (Peña-Fernán-

dez, Larrondo-Ureta & Moraes-i-Grass, 2022). Erityisen suosittu TikTok on nuorem-

man, niin sanotun diginatiivin sukupolven keskuudessa, ja se on 10-29 vuotiaiden 

käyttäjien suosima julkaisualusta (Peña-Fernández ym., 2022). Tammikuussa 2022 

TikTok oli maailman kuudenneksi suurin sosiaaliseksi mediaksi käyttäjien määrällä 
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mitattuna, ohittaen muun muassa Twitterin, Telegramin ja Snapchatin (Statista, 

2022b). TikTok on profiloitunut erityisesti niin sanottuna luovana kevyiden ja viihdyt-

tävien videoiden nopean kuluttamisen alustana (Anderson, 2020; Peña-Fernández ym., 

2022), joka vastaa hyvin nykyaikaiseen nopean sisällön kuluttamisen tottumuksia. 

TikTokin menestys perustuu muun muassa sen algoritmipohjaiseen ja julkisiin tileihin 

perustuvaan toimintamalliinsa sekä värikkääseen ja intuitiiviseen käyttöliittymään 

(Peña-Fernández ym., 2022). TikTokin käyttäjälle näyttämä sisältö pohjautuu 

algoritmiin, joka pyrkii näyttämään sisältöä, jolla on suurin mahdollisuus tuottaa 

tykkäyksiä, kommentteja ja näyttökertoja (Anderson, 2020). Vaikka TikTok jakaa pe-

rusideansa muiden sosiaalisten medioiden kanssa muun muassa tykkäyksin ja sisällön 

luomisen ja jakamisen osalta (Klinger, 2013), eroaa se toimintamalliltaan muista 

medioista, sillä käyttäjän kuluttama sisältö perustuu enemmän reaaliajassa tehtäviin 

”tykkäämisiin”, kuin kontakteilta saatuihin suosituksiin (Asarch, 2018). TikTok 

tarjoaa ennennäkemättömän hyvän alustan viraalisisällön leviämiselle 

toimintamallinsa ansiosta, sillä algoritmiin perustuva reaaliaikaisesti mukautuva 

sisältö tavoittaa laajemman ja monipuolisemman yleisön, kuin perinteinen 

seurantapohjainen sosiaalisen median malli (Peña-Fernández ym., 2022). 

TikTokin nousu tyhjästä yhdeksi maailman suosituimmaksi sosiaaliseksi mediaksi 

osaltaan osoittaa videomuotoisen sisällön toimivuuden käyttäjien keskuudessa, ja tä-

ten merkityksen osana yritysten markkinointia. Kuten jo johdantoluvussa sivuttiin, 

myös monet muut sosiaalisen median palvelut ovat heränneet tähän todellisuuteen ja 

alkaneet muuttamaan toimintatapojaan entistä enemmän videopainotteisimmiksi vas-

tatakseen kuluttajien sisällön kulutustottumuksiin. Esimerkiksi Instagram, jonka Face-

book omistaa emoyhtiönsä Metan kautta, on julistanut siirtävänsä sisältöstrategiaansa 

entistä enemmän videota kohti (Breedlove, 2021). Samaan aikaan monet yritykset ja 

toimijat etsivät parhaillaan keinoja asemoidakseen itsensä TikTokissa ja uudistuvissa 

sosiaalisen median alustoilla vastatakseen kuluttajien tottumuksiin ja preferensseihin 

tuottaakseen mahdollisimman tehokasta mainossisältöä. Osana tätä prosessia erityi-

sesti mobiililaitteiden merkitys kasvaa, sillä monet sosiaalisen median kanavat kuten 

TikTok ja Instagram kulutetaan nimenomaan mobiililaitteiden välityksellä. Kyseinen 

trendi korostuu erityisesti nuoren sukupolven ja milleniaalien joukossa (Campbell & 

Pearson, 2019). Vuonna 2018 mainostajat käyttivät yli kymmenen miljoonaa dollaria 
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brändättyihin digitaalisiin ja mobiililaitevideoihin, mikä on 53 prosentin nousu vuo-

desta 2016 (Quesenberry & Coolsen, 2019). 

Viraalivideomarkkinoinnin ollessa yksi merkittävä markkinoinnin keino, on olen-

naista tunnistaa sen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tähän asti tutkielmassa on 

taustoitettu kattavasti viraali- ja viraalivideomarkkinoinnin taustoja, jotka kuvio 3. yh-

distää teoreettiseksi viitekehykseksi.  

 

Kuvio 3. Viraalivideomainonnan tehokkuuteen vaikuttavat taustatekijät 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksessa käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja lähde-

materiaaleista. Luvun tavoitteena on luoda lukijalle mahdollisimman selkeä kuva tut-

kimuksen toteuttamisesta ja siinä käytetyistä resursseista. 

5.1 Tutkimuksen toteutustapa 

Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusmenetelmänä 

käytettiin narratiivista yleiskatsausta. Narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen päädyt-

tiin, sillä sen avulla voidaan ilmentää mahdollisimman laaja kuva käsiteltävästä ai-

heesta ja kuvailla sen historiaa ja kehityskulkua. (Salminen, 2011.) Tutkimusta varten 

on kerätty runsaasti aineistoa, joiden sisältöä on pyritty tiivistämään ja josta narratii-

visen tutkimustekniikan avulla on voitu tuottaa ajankohtainen synteesi. 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus ei edellytä tarkinta mahdollista aineiston valintaa, 

eikä täten myöskään tuota tieteellisesti tarkinta tulosta (Salminen, 2011). Tämän tut-

kielman tavoitteena oli löytää vastaus ajankohtaiseen kysymykseen hyödyntäen eri-

ikäisten tutkimusten tuloksia. Kvalitatiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla tavoite on-

nistuttiin saavuttamaan. Tutkimuksen läpinäkyvyyden ja toistettavuuden nimissä 

ohessa on tarkempaa kuvailua aineiston hankinnasta ja arvioinnista. 

5.2 Aineiston hankinta ja arviointi 

Aineistoa kerättiin ensisijaisesti omatoimisesti Oulun yliopiston tarjoamista tietokan-

noista tutkimusta varten määritetyillä haku- ja avainsanoilla. Tutkimuksen pääasialli-

sina tietolähteinä käytettiin Oula-Finna, EBSCO, ProQuest ja Scopus -tietokantoja. 

Myös Google Scholar -tietokantaa hyödynnettiin aineiston hankinnassa, mutta se ei 

kuulunut tärkeimpien lähteiden löytymisessä olennaiseksi tietolähteeksi. Osa lähde-

materiaaleista löytyi oheisten tietokantojen välityksellä, mutta itse luettava ja ladattava 

sisältö sijaitsi jonkin kolmannen osapuolen palvelussa, esimerkiksi ScienceDirect tai 

Emerald Insight -palveluissa, mutta edellä mainittuihin palveluihin päästiin suoralla 

linkillä aineiston yhteydestä. 
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Kun aineistoa oli ensin kerätty omatoimisesti teoreettisen viitekehyksen muodosta-

miseksi, lähdettiin lähteitä syventämään edellä löydettyjen tutkimusten lähdeluette-

loita tutkimalla. Erityisen toimivaksi tässä yhteydessä todettiin Scopus -tietokanta, 

joka listaa kyseisessä teoksessa käytetyt lähteet, sekä tarjoaa suurimpaan osaan näistä 

suorat linkit. Lähdeluetteloita tutkiessa huomattiin kaksi erityistä huomiota: ensinnä-

kin lähdeluetteloissa oli paljon samaa lähdemateriaalia, jota omatoiminen haku oli jo 

tuottanut. Toiseksi muutaman tutkimuksen havaittiin toistuvan yhä uudelleen lähteinä 

tutkimuksesta toiseen. Nämä tutkimukset osoittautuivat viraalimarkkinoinnin tieteel-

lisen tutkimuksen yleisesti hyväksytyiksi määrittelijöiksi, ja moni näistä tutkimuksista 

sisältyy myös tämän tutkielman olennaisimpien lähteiden taulukkoon. Osa käsittelee 

viraalimarkkinointia yleisesti ja osa tarkemmin viraalivideomarkkinointia, mutta ovat 

yhtä kaikki tutkimuksen kannalta ensisijaisen tärkeitä näiden kahden ollessa hyvin yh-

täläisiä kokonaisuuksia. Tutkielmaan valittiin lähdeluetteloista löytyneistä lähteistä 

vain ne, jotka olivat löydettävissä luettavaksi ja täten viitattavissa alkuperäislähtee-

seen. Kaikki lähdeluetteloista löytyneitä lähteitä ei ollut saatavilla, joten niitä ei tässä 

tutkielmassa hyödynnetty. 

Aineiston rajauksessa ja luotettavuuden arvioinnissa hyödynnettiin erityisesti JUFO-

portaalia. Ensisijaisina lähteinä pyrittiin käyttämään sisältöä, joka oli JUFO-portaa-

lissa tasoilla 3 ja 2. Myös muun muassa tason 1 sisältöä hyödynnettiin tutkimuksessa, 

mutta näitä sisältöjä kohtaan kohdistettiin korkeampaa kriittisyyttä ja niiden käyttä-

mistä pyrittiin välttämään oleellisten johtopäätösten tekemisessä.  

Ensimmäisessä hakuvaiheessa aineistoa haettiin tiukemmalla seulalla, mutta tutki-

muksen myöhemmissä vaiheissa seulaa raotettiin varauksella hieman enemmän, sillä 

aiheen tuoreuden ja jatkuvasti muuttuvan luonteen johdosta relevanttia, eli tuoretta, 

sisältöä oli hankala löytää liian tiukoilla hakutermeillä. Mitä löysemmin kriteerein ai-

neistoa haettiin, sitä kriittisemmin siihen suhtauduttiin, ja tästä aineistosta pyrittiin lä-

hinnä nostamaan näkökulmia ja kasvattamaan näkökenttää.  

Ensisijaisesti tutkimuksessa pyrittiin hyödyntämään vertaisarvioitua sisältöä laaduk-

kuuden takaamiseksi. Tätä rajausta käytettiin olennaisimpia artikkeleita etsiessä muun 

muassa EBSCO ja ProQuest-tietokannoissa. Scopus-tietokanta sisältää vain vertaisar-

vioituja lähteitä, jonka johdosta kyseinen tietokanta todettiin toimivaksi tietolähteeksi. 
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Ensin pyrittiin löytämään mahdollisimman laadukkaiksi todetut artikkelit suodatta-

malla ja listaamalla sisältöjä niiden saamien viittausmäärien perusteella. Viittausmää-

rällisesti laadukkaimmiksi arvioitujen lähteiden jälkeen lähteitä valikoitiin julkaisua-

jankohdan mukaan. Viraalimarkkinoinnista on kirjoitettu jo pitkään, mutta nykymuo-

toisen viraalivideomarkkinoinnin ollessa suhteellisen uusi ja jatkuvasti muuttuva aihe, 

saavutettiin tällä hakutavalla ajankohtaisin tieto. Tällöin kuitenkin kiinnitettiin suu-

rempaa huomiota aineiston laadukkuuteen ja luotettavuuteen muun muassa JUFO-por-

taalia hyödyntäen. Nämä kaksi eri hakutapaa yhdistämällä pystyttiin muodostamaan 

kattava ja kokonaisvaltainen näkemys tutkimuksen aiheeseen ja sen kehitykseen ajan 

myötä. 

Suurin osa lähdemateriaaleista on tieteellisissä julkaisuissa julkaistuja tutkimuksia ja 

artikkeleita. Teoreettisen viitekehyksen määrittelemisessä hyödynnetään myös muuta-

maa liiketaloudellista tai markkinoinnin alan kirjaa. Teoreettisen viitekehyksen, tilas-

tojen ja käsitteiden määrittelyn kohdalla viitataan myös julkisesti saatavilla oleviin in-

ternet-lähteisiin, mutta viittausmäärät on pyritty pitämään minimissä ja pyritty valikoi-

maan mahdollisimman luotettavia lähteitä. 

Suurin osa lähdemateriaalista on kirjoitettu englanniksi, joten myös hakutermeinä käy-

tetään englanninkielisiä termejä. Lähteiden etsinnässä hakusanat painotettiin etsimään 

sisältöä julkaisuiden otsikoista, avainsanoista ja tiivistelmistä. Laajimmissa hauissa 

hakutuloksia tuli satoja tuhansia, mutta hakua pyrittiin aina rajaamaan alaspäin kohti 

kymmeniä hakutuloksia. Mielenkiinnosta myös laajojen hakutulosten selaamiseen 

käytetiin jonkin verran aikaa laajemman käsityksen muodostamiseksi, mutta olennai-

simmat artikkelit löytyivät hakua tarkemmin rajaamalla edellä kuvailluilla tavoilla.  

Lähteiden etsinnässä käytettiin muun muassa alla listattuja hakusanoja sekä niiden yh-

distelmiä. Erityisesti etsinnässä painotettiin järjestyksessä ensimmäisiä hakusanoja, 

mutta termien tärkeyttä ei voi määritellä pelkästään oheisen järjestyksen perusteella. 

Viral Video, Viral Video Marketing, Viral Marketing, Viral Advertising, Viral Video 

Advertising, Online Marketing, Online Advertising, Social Media, Social Media Mar-

keting, Video Marketing, Video Advertising, Video, Word-of-mouth, WOM, eWOM, 

Instagram, Facebook, TikTok 
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Alla olevassa taulukossa on listattu tutkielman olennaisimmat sisällöt aakkosjärjestyk-

seen, sekä avattu kunkin lähteen avaintekijöitä: 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen olennaisimmat lähteet 

Tutkijat Vuosi Otsikko Julkaisufoo-
rumi Olennaisuus 

Akpinar, E., 
& Berger, J. 2017 Valuable virality. 

Journal of 
Marketing 
Research 

Käsittelee kattavasti sisäl-
lön, mainonnan ja jakami-
sen suhteita 

Berger, J., & 
Milkman, K. 
L. 

2012 
What Makes Online Content 
Viral?  
 

Journal of 
Marketing 
Research 

Yksi olennaisimmista vi-
raalia sisällön jakamista ja 
tunteiden vaikutusta tut-
kiva tutkimus  

Dobele, A., 
Lindgreen, 
A., Bever-
land, M., 
Vanhamme, 
J., & van 
Wijk, R. 

2007 
Why pass on viral messages? 
Because they connect emo-
tionally 

Business  
Horizons 

Erityisesti tunteiden 
osuutta viraaliviestien ja-
kamisessa tutkiva tutki-
mus 

Eckler, P., & 
Bolls, P. 2011 

Spreading the virus: emotional 
tone of viral advertising and 
its effect on forwarding inten-
tions and attitudes  
 

Journal of 
Interactive 
Advertising 

Selittää kattavasti tunne-
reaktioita jakamisen ta-
kana 

Huang, J., Su, 
S., Zhou, L., 
& Liu, X. 

2013 

Attitude Toward the Viral Ad: 
Expanding Traditional Adver-
tising Models to Interactive 
Advertising 

Journal of 
Interactive 
Marketing 

Yhdistää viraalivideoiden 
jakamiseen liittyvät tekijät 
brändisitoutumisen muo-
dostumiseen. 

Porter, L., & 
Golan, G. J. 2006 

From Subservient Chickens to 
Brawny Men: A Comparison 
of Viral Advertising to Televi-
sion Advertising 

Journal of 
Interactive 
Advertising 

Merkittävä tutkimus vi-
raaliuden käsitteen mää-
rittelemisessä 

Reichstein, 
T., & Brusch, 
I. 

2019 

The decision-making process 
in viral marketing—A review 
and suggestions for further re-
search 

Psychology 
and Marke-
ting 

Tutkii kattavasti viraalin 
sisällön jakamiseen liitty-
viä tekijöitä ajankohtai-
sella näkökulmalla 

Southgate, D., 
Westoby, N., 
& Page, G. 

2010 Creative determinants of viral 
video viewing 

International 
Journal of 
Advertising 

Merkittävä tutkimus vi-
raaliuteen vaikuttavien 
piirteiden määrittelyssä 

Tellis, G. J., 
MacInnis, D. 
J., Tirunillai, 
S., & Zhang, 
Y. 

2019 

What Drives Virality (Sha-
ring) of Online Digital Con-
tent? The Critical Role of In-
formation, Emotion, and 
Brand Prominence. 

Journal of 
Marketing 

Kattava ja ajankohtainen 
tutkimus viraaliuteen vai-
kuttavien piirteiden mää-
rittelyssä 
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6 ONNISTUNEEN VIRAALIVIDEOMAINOKSEN PIIRTEET 

Tässä luvussa kuvaillaan onnistuneen viraalivideomainoksen piirteitä. Yleisesti viraa-

lisisällön jakamiseen liittyviä tekijöitä on taustoitettu tämän tutkielman aiemmissa lu-

vuissa, joiden avulla tässä luvussa keskitytään analysoimaan nimenomaan viraalivi-

deomainosten sisältöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin. Luvun alussa kuvail-

laan onnistunut viraalivideomainos yleisellä tasolla, jonka jälkeen luvussa käsitellään 

tutkimuksen perusteella määriteltyjä viraalivideomainokseen vaikuttavia piirteitä osa-

alue kerrallaan. Luvun tavoitteena on tutustuttaa lukija tutkimuksen aikana selvinnei-

siin havaintoihin onnistuneen viraalivideomainoksen piirteistä.  

6.1 Onnistunut viraalivideomainos 

Viraalivideomainos on osa viraalimarkkinointia, joten onnistuakseen sen tulee täyttää 

samat kriteerit, kuin viraalimainoksen yleensäkin. Viraalisisältöä tuottavien yritysten 

tulee tarttua viraalisisällön taustalla vaikuttaviin peruspilareihin, jotka stimuloivat 

ihmisten halua katsoa ja jakaa sisältöä (Southgate ym., 2010). Ensin tulee kuitenkin 

määritellä, että mikä on onnistunut viraalivideomainos? Tutkimuksessa todettiin, että 

onnistuakseen viraalivideomainoksen tulee täyttää kaksi tehtävää: Ihmiset jakavat sitä 

toisilleen, eli viraaliuden kannalta olennainen orgaaninen kasvu tapahtuu (Dobele ym., 

2005; Kaplan & Haenlein, 2011; Nelson-Field ym., 2013). Mainoksen tulee myös 

lisätä brändisitoutumista eli tuottaa lisäarvoa yritykselle (Akpinar & Berger, 2017; 

Huang ym., 2013; Tellis ym., 2019). 

Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti viraalivideomainoksiin vaikuttavia tekijöitä, jonka 

perusteella viraalivideomainoksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät jaoteltiin viiteen 

kategoriaan: relevanttius, tunne, tarinallisuus, kaupallisuus ja informatiivisuus. Tutki-

muksessa korostetaan erityisesti videomuotoiseen sisältöön liittyviä näkökulmia, 

mutta monien tekijöiden vaikutukset eivät rajaudu ainoastaan viraalivideomarkkinoin-

tiin, vaan pätevät myös muodoltaan muunlaiseen viraalisisältöön. Monet kategoriat 

tukevat toisiaan, jopa osittain samoja havaintoja toistaen, mutta tämä ennen kaikkea 

korostaa kyseisten havaintojen olennaisuutta. 
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Viraalivideomainosten jakamiseen vaikuttavien tekijöiden tutkimuksen perusteella 

muodostettiin kuvio 4, jossa on kuvattu tiivistetysti viraalivideomainoksen onnistumi-

seen vaikuttavat tekijät. 

 

Kuvio 4. Viraalivideomainoksen onnistumiseen vaikuttavat osa-alueet 

6.2 Relevanttius 

Olennaisin sisällön jakamisen takana vaikuttava syy on, että sisällön on oltava mielen-

kiintoista ja relevanttia (Berger & Milkman, 2012; Eckler & Bolls, 2011). Sama pätee 

kaikkeen viraalisisältöön, joten myös viraalivideomainoksiin. Jos sisältö ei ole rele-

vanttia, ei se herätä mielenkiintoa, eikä sitä täten jaeta eteenpäin – tässä tapauksessa 

muilla tekijöillä ole merkitystä. Ilman relevanttia ja mielenkiintoista sisältöä ei viraa-

lius voi tapahtua (Tellis ym., 2019). Kuvion 4 ytimessä esiintyvät tekijät: tunne, tari-

nallisuus, kaupallisuus ja informatiivisuus kaikki osaltaan vaikuttavat sisällön mielen-

kiintoisuuteen ja relevanttiuteen. 

Sisällön tulee olla relevanttia kohdeyleisölle ylittääkseen kynnyksen sisällön eteenpäin 

jakamiselle, mutta ideaalisti se myös sisältää jonkin syvempään interaktioon, kuten 

keskusteluun, johtavan tekijän. (Rodić & Koivisto, 2012). Avaintekijä onnistuneeseen 

viraalisisältöön on siis ymmärtää minkälaista sisältöä kuluttajat haluavat nähdä ja 
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jakaa (Knossenburg ym., 2016). Jos sisältö ei ole relevanttia, viraalimarkkinoinnille 

olennainen sosiaalinen mekanismi, eli sisällön käyttäjältä käyttäjälle jakaminen, ei 

pääse toimimaan (Jain & Goswami, 2012). Sisällön relevanttiutta kutsutaan myös 

viraalisisällön sosiaalisen tavoitteen, eli sisällön olemassaolon oikeutuksen, 

täyttämiseksi (Rodić & Koivisto, 2012).  

Relevanttiutta ja mielenkiintoisuutta voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena. 

Katsojan mielenkiinnon ylläpitäminen koko videon ajan on olennaista. Video jota ei 

katsota loppuun asti jää todennäköisesti jakamatta eteenpäin, sillä katsoja on siinä 

vaiheessa jo päättänyt, ettei se ole tarpeeksi mielenkiintoinen loppuunkatsottavaksi 

(Quesenberry & Coolsen, 2019). Sisällön tulee myös olla jollain tavalla uniikkia jotta 

se nähdään mielenkiintoisena sisältönä (Knossenburg ym., 2016).  

Relevanttiuteen ja mielenkiinnon ylläpitämiseen liittyy myös videosisällön laatu. 

Viraalius ei välttämättä vaadi suuria rahasummia, sillä käyttäjien itse tuottama 

amatöörisisältö usein nousee viraaliksi (Knossenburg ym., 2016), mutta kaupallisissa 

piireissä viraalivideokampanjan laatu tulee silti olla korkea, sillä erityisesti 

nuoremman sukupolven kuluttajat ovat nirsompia sisällön laadun suhteen. Vaikka 

video sisältäisikin muuten mielenkiintoista sisältöä, saattaa tämä jättää videon 

jakamatta sen huonon laadun vuoksi. (Botha & Reyneke, 2013.) 

6.3 Tunteet 

Jos sisältö on relevanttia ja mielenkiintoista, sisällön muodostamilla tunteilla on kai-

kista tekijöistä isoin vaikutus sisällön mahdolliseen jakamiseen (Eckler & Bolls, 

2011). Katsojan tulee luoda videoon jonkinlainen tunneside ennen sen jakamista 

(Phelps ym., 2004), ja erilaisten tunteiden herättäminen kasvattaa todennäköisyyttä vi-

deon eteenpäin jakamiselle (Teixeira, Wedel & Pieters, 2012).  

Positiivisia tunteita herättävää sisältöä jaetaan todennäköisemmin, kuin negatiivisia 

(Berger & Milkman, 2012; Dafonte-Gómez, 2014; Heimbach & Hinz, 2016) ja 

erityisesti positiiviset tunteet nostavat jakamiseen liittyviä aikomuksia (Eckler & 

Bolls, 2011; Hsieh ym., 2012). Phelps ym. (2004) suorittamassa tutkimuksessa suurin 

osa katsojista, jotka muodostivat posiitiivisen tunnesiteen videoon, antoivat viitteitä 
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mahdollisuudesta videon jakamiseen. Tellis ym. (2019) täsmentää, että positiiviset 

tunteet, kuten huvi, innostuneisuus, inspiroivuus ja lämpö positiivisesti vaikuttavat 

jakamiseen. Positiivisia tunteita välittäviä videoita, jaetaan jopa 30 prosenttia 

enemmän kuin negatiivisia ja muita tunteita laukaisevaa sisältöä (Nelson-Field ym., 

2013). Korkealla miellyttävyydellä oli positiivinen vaikutus kuluttajien jakoaikeisiin 

(Shehu, Bijmolt & Clement., 2016). 

Positiivisuus on voi ilmetä myös muodossa, joka tekee mainostavaa yritystä läpinäky-

vämmäksi kuluttajan silmissä ja esimerkiksi korostaa yrityksen sosiaalista ja ekolo-

gista vastuullisuutta (Rodić & Koivisto, 2012). Myös kunnioituksen ja kiintymyksen 

tunteet viraalivideoiden sisällä kohottivat viraalin jakamisen todennäköisyyttä (Niko-

linakou & King, 2018b). 

Yllätys, pelko, viha, suru, ilo ja ällötys ovat viraalivideoiden aiheuttamia päätunteita 

(Dobele Lindgreen, Beverland, Vanhamme & van Wijk, 2007). Positiiviseksi 

luokiteltavat tunteet eivät ole ainoita jakamista edistäviä tunnereaktioita, vaan jopa 

sisältö, joka sisältää negatiivisia, mutta aktivoivia tunteita, kuten pelkoa, kohottavat 

jakamisen mahdollisuutta (Berger & Milkman, 2012). Tosin yksinkertaisesti 

negatiivisten tunteiden muodostuessa jakamisen todennäköisyys huononee (Phelps 

ym., 2004).  

Positiivisten tunteiden ohella erityisesti yllätyksellisyys johtaa jakamisen kannalta par-

haaseen lopputulokseen (Dobele ym., 2007). Sisällön epätavallisuus, poikkeavuus ja 

erottuvuus parantavat viraaliuden todennäköisyyttä (Southgate ym., 2010; Texeira, 

2012). Houkuttelevan ja mieleenjäävän sisällön on todettu stimuloivan 

jakokäyttäytymistä (Phelps ym., 2004). Videoiden tulee sisältää vähintään 

mukaansatempaavia ja yllättäviä elementtejä parantaakseen niihden mahdollisuutta 

nousta viraaliksi (Knossenburg ym., 2016), sillä kun video sisältää yllättäviä element-

tejä, jotka kiinnittävät katsojan huomion, tulee videosta mukaansatempaava ja se saa 

katsojan jakamaan videon eteenpäin (Teixeira, 2012).  

Provokatiivista sisältöä jaetaan todennäköisimmin  (Berger & Milkman, 2012; Brown, 

Bhadury & Pope, 2010; Porter & Golan, 2006). Jotkin videomainokset suunnitellaan 

provokatiivisiksi ja hävyttömiksi yksinomaan sillä tarkoituksella, että katsojat 



37 

jakaisivat ne ystävilleen (Brown ym., 2010; Porter & Golan, 2006). Provokatiivinen ja 

sosiaalisesti ”kyseenalainen” sisältö, kuten seksuaalisuus tai väkivalta, saattavat nos-

taa jakamisen todennäköisyyttä, mutta toisaalta se saattaa heijastua negatiivisesti 

brändi-imagoon (Huang ym., 2013), ja keskimäärin hävyttömät mainokset eivät 

onnistu suostuttelemaan ihmisiä ostamaan mainostettua tuotetta (Tucker, 2015). Mai-

nostajien tulee siis tarkasti harkita mahdollisesta laajemmasta näkyvyydestä saatavat 

hyödyt verrattuna mahdolliseen menetyksiin, jotka johtuisivat edellä mainitun kaltai-

sen sisällön jakamisesta (Huang ym., 2013). Provokatiivisen sisällön merkitystä 

kyseenalaistetaan erityisesti tuoreemmissa tutkimuksissa (Nelson-Field ym., 2013). 

Huumori parantaa sekä mainoksen vastaanottoa käyttäjien joukossa, kuin myös 

organisen kasvun laajuutta (Tucker, 2015). Huumorilla on positiivinen vaikutus jaka-

misen todennäköisyyteen (Hsieh ym., 2012; Wendt ym., 2016). Kun viraalimarkki-

nointi oli vielä uusi ja jännittävä ilmiö, siinä hyödynnettävän huumorin tuli olla sel-

laista, jota kuluttajat eivät voineet kokea perinteisten mainoskanavien kautta. Viraali-

markkinoinnissa oli ”lupa” hullutella enemmän, kuin ennen olisi ollut sopivaa näyttää 

televisiossa tai lehdissä. Ajan saatossa huumori ja viihdyttävyys ovat muotoutuneet 

shokkisisällöstä enemmänkin kohti samaistuttavaa huumoria. (Rodić & Koivisto, 

2012.) 

Tunteesta riippumatta, mitä voimakkaammin katsoja tunsi tunteen, sitä 

todennäköisemmin hän jakoi viraalin sisällön eteenpäin (Berger & Milkman, 2012; 

Dobele ym., 2007; Nelson-Field ym., 2013; Nikolinakou & King, 2018a). Esimerkiksi 

videot, jotka välittävät suuria määriä tunteita (positiivisia tai negatiivisia), ansaitsevat 

lähes tuplasti jakoja verrattuna vain vähän tunteita aiheuttaviin videoihin (Nelson-

Field ym., 2013). Myös sisältö, joka herättää voimakkaita tuntemuksia, aktivoitumista 

ja innostumista nostaa jakamisen mahdollisuuksia (Berger & Milkman, 2012). Kun 

katsotaan näyttökertoja syvemmälle, voimakkaiden tunteiden herättäminen sitouttaa 

käyttäjää sisältöön paremmin (Teixeira ym., 2012) ja täten myös parantaa jakamisen 

todennäköisyyttä. 

Sisällön tulee olla suunniteltu siten, että kuluttaja voi aina muistaa sen. Tämä voidaan 

toteuttaa sisällyttämällä sisältöön niin sanottuja ärsykkeitä, ja kun kyseinen ärsyke 

ilmenee ympäristössä, palauttaa se sisällön käyttäjän mieleen (Berger & Schwartz, 
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2011). Mieleenpainuvuus nähdään myös avaintekijänä viraalien näyttökertojen 

määrittelemisessä (Southgate ym., 2010). Mieleenjäävät videot, jotka viestivät 

miellyttäviä tunteita, jaetaan todennäköisimmin eteenpäin (Eckler & Bolls, 2011; Ni-

kolinakou & King, 2018b; Southgate ym., 2010). 

6.4 Tarinallisuus 

Viraalivideon tarinallisuus linkittyy vahvasti viraalivideomainoksen välittämiin 

tunteisiin, ja ne vaikuttavat toisiinsa. Tarinalliset mainokset ovat sitouttavampia (Tellis 

ym., 2019). Draamapohjaiset mainokset, jotka sisältävät muun muassa juonen, 

yllätyksen ja samaistuttavia hahmoja, vaikuttavat positiivisesti jakamiseen (Tellis ym., 

2019). Samaa päätelmää tukee huomio, että yksinkertaisesti voimakkaaseen suostutte-

luun ja houkutteluun, eli draamankaareen vastakohtaan, perustuvat videot todennäköi-

sesti vaikuttavat katsojalle enemmän vain suoralta mainonnalta ja täten vaikuttavat ne-

gatiivisesti videon jakamiseen (Southgate ym., 2010). 

Viraalivideo jaetaan todennäköisemmin, jos se kertoo tarinan, ja mitä kehittyneempi 

tarina on, sitä paremmat todennäköisyydet jakamiseen ovat (Quesenberry & Coolsen, 

2019). Draamankaari on jo televisiomainoksissa yhdistetty kuluttajien kohonneisiin 

tuntemuksiin, nautintoon ja pienentyneeseen vastustukseen (Deighton, Romer & 

McQueen, 1989), ja samoja vaikutuksia on vaikutuksia havattu myös 

viraalivideomainoksissa. Mikrofilmimainonta, eli juonellinen markkinoinnillinen 

elokuvan kaltainan lyhyehkö video, linkitetään positiivisesti tuote- ja 

brändisitoutumiseen ja mainonnan yleiseen hyväksyntään (Chen and Chang, 2017). 

Keskimääräiset näyttökerrat ja jaot olivat korkeampia videoilla, joissa oli kokonainen 

draamankaari verrattuna videoihin, joissa draamankaari oli vajavainen tai puuttui 

(Quesenberry & Coolsen, 2019). Dramatisoidut mainokset ovat helpompia 

prosessoida ja sisäistää, kuin informatiiviset mainokset (Tellis ym., 2019). 

Tarinallisessa mainoksessa on kolme kriittistä elementtiä: juoni, hahmot ja yllätys 

(Tellis ym., 2019). Erityisesti juonen alulla, huippukohdalla ja lopulla on eniten 

vaikutusta viraaliuden potentiaaliin (Shehu ym., 2016). Alku kahmaisee katsojan 

huomion, mutta loppu taas tarjoaa alustan mahdolliselle interaktiolle (Reichstein & 

Brusch, 2019). Hyvässä tarinassa on ylä- ja alamäkiä, jotka koukuttavat katsojan 
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katsomaan, kuinka tarina päättyy (Shehu ym., 2016). Draamankaari on onnistunut kun 

juoni soljuu eteenpäin sulavasti, se on kiehtova ja sillä on odottamaton päätös, eli se 

sisältää yllätyksellisyyttä (Tellis ym., 2019). Jos yllätyselementti puuttuu tai jää 

vajaaksi, lässähtää koko mainoksen juoni epämielenkiintoiseksi (Tellis ym., 2019). 

6.5 Kaupallisuus 

Lähtökohtaisesti viraalivideomainos on onnistunut, kun käyttäjät jakavat sitä 

toisilleen, eli mainossisältö saa näkyvyyttä orgaanisella kasvulla. Kaupallinen sisältö 

luo tähän perustavanlaatuisen haasteen, sillä yleisesti ottaen ei-kaupallinen sisältö on 

viraalimpaa kuin kaupallinen sisältö (Nelson-Field ym., 2013). Myös kaupallinen 

sisältö voi kuitenkin olla viraalia, mutta se tuo mukanaan haasteita, sillä käyttäjät 

suhtautuvat skeptisesti sisältöön, jos se koetaan liian myyntipainotteisena (Homer, 

2009; Kaikati & Kaikati, 2004). Viraalivideomainos on kuitenkin pohjimmiltaan 

mainos, vaikka usein pyrkiikin verhoutumaan viihteelliseen muotoon, joten 

viraalivideomainoksen mainoksellisen menestymisen mittaamiseen tarvitaan vielä 

toinen mittari jakokertojen lisäksi: Sen pitää tuottaa yritykselle lisäarvoa, eli kasvattaa 

brändisitoutumista (Huang ym., 2013). 

Brändisitoutumista lisäävän sisällön sisällyttäminen videoon on hyvin haasteellista, 

sillä tietoisuus mainostukselle ja houkuttelulle altistumisesta vaikuttavat jakamisen to-

dennäköisyyteen negatiivisesti (Hsieh ym., 2012) ja liian mainokselta vaikuttava video 

jätetään todennäköisesti kokonaan jakamatta eteenpäin (Hsieh ym., 2012; Huang ym., 

2013; Tucker, 2015). Liian suora mainostus saattaa jopa aiheuttaa hylkimisreaktion 

videon katsojassa ja johtaa negatiiviseen brändisitoutumiseen (Teixeira ym., 2012). 

Jos sisältö ei ole mielenkiintoista, saattaa käyttäjä kyseenalaistaa: ”miksi autan ky-

seistä brändiä?” (Huang ym., 2013). Käyttäjä ei saavuta videota jakamalla mitään suo-

ranaista taloudellista hyötyä (Ho & Dempsey, 2010), joten jokainen jako on yritykselle 

käytännössä ilmaista mainosta (Huang ym., 2013). Liian kaupallisen sisällön jakami-

nen ei myöskään palvele jakajan imagoa laatusisällön jakajana ja saa vastaanottajan 

epäilemään jakajan motiiveja, mikä myös osaltaan laskee jakamisen todennäköisyyttä 

(Huang ym., 2013).  
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Viraalivideomainoksissa tulee siis tasapainotella kiinnostavan sisällön ja brändin nä-

kyvyyden välillä täyttääkseen sille asetetut vaatimukset sekä orgaanisen leviämisen, 

että brändisitoutumisen kasvattamisen osalta (Hsieh ym., 2012). Sisällytetty brändi-

informaatio on yksi selkeimmin viraalivideomainoksen brändisitoutumiseen (Tellis 

ym., 2019) ja täten myös viraalivideomarkkinoinnin kaupalliseen tehokkuuteen vai-

kuttava tekijä (Huang ym., 2013). Brändisitoutumiseen vaikuttaakseen sisällön tulee 

liittää positiivisia mielikuvia brändiin, sillä muuten viraalivideomainos on vain hyvän-

tahdon ele yritykseltä (Southgate ym., 2010). 

Viraalivideomainoksessa mainonnallinen tavoite tulee piilottaa mahdollisimman 

hyvin katsojien saavuttamiseksi, ja heidän saamisessaan videon eteenpäin jakajiksi 

(Hsieh ym., 2012), mutta luonnollisesti mainostaja myös haluaa, että heidän nimensä 

ja brändistä ilmenee mainoksesta riittävän selkeästi, jotta kuluttaja osaa yhdistää mai-

noksen brändiin (Tellis ym., 2019). Oikeata suhdetta piilottelun ja näkyvyyden välillä 

ei missään tutkimuksessa ole määritelty, vaan yleisesti todetaan, että se riippuu muun 

muassa jokaisen yrityksen toimintaympäristöstä. Yleisesti voidaan todeta, että onnis-

tuneen viraalivideomarkkinoinnin salaisuus on saada lähettäjä kokemaan sisältö riittä-

vän arvokkaaksi jakaakseen sen eteenpäin ilman, että hänestä tuntuu, että mainostaja 

on hyödyntänyt häntä (Dobele ym., 2005). 

Southgate ym., (2010) toisaalta nostavat esiin, että vahva brändäys saattaa mahdollis-

taa suuremmat näyttökerrat ja täten viraaliuden videolle, sillä vahva brändi-integraatio 

on merkki hyvin rakennetusta videosta, ja hyvin brändätty video on myös todennäköi-

sesti helpompi löytää. Kyseinen oletus tosin vahvasti liittyy siihen, että käyttäjä aktii-

visesti etsii kyseistä videota esimerkiksi Youtubesta. Oletus on ollut validimpi aikai-

semmin, mutta sitä ei välttämättä voida suoraan johtaa feed-tyyppiseen sosiaaliseen 

mediaan, kuten Instagramiin, Facebookiin tai varsinkaan algoritmipohjaiseen TikTok-

kiin.  

Brändin esiintuominen vaikuttaa viraalivideomainoksen jakamiseen myös laajemmin, 

sillä brändiin jo ennestään liittyvillä mielikuvilla on myös merkitystä. Vaikka katsoja 

kiinnittää huomionsa enimmäksi videon sisältöön, niin video silti nähdään ja katego-

risoidaan brändin edustamana kokonaisuutena (Huang ym., 2013). Esimerkiksi jo 

olemassa oleva brändisitoutuminen tai sisältöön liittyvät positiviiset kommentit 
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kohottavat mainosta kohtaan tunnettua hyväksyntää (Hayes & King, 2014). Toisaalta 

luonnollisesti ihmiset myös jättävät videon jakamatta, jos siihen sisällytetty brändi ei 

edusta heidän mieltymyksiään (Huang ym., 2013). Täten brändiin kohdistetut mieli-

kuvat ja brändi-imago vaikuttavat suoraan aikomuksiin videon jakamisen suhteen 

(Huang ym., 2013).  

6.6 Informatiivisuus 

Viraalivideomainoksiin lähtökohtaisesti suhtaudutaan positiivisemmin kuin videoihin, 

jotka suoraan markkinoivat tuotetta tai palvelua (Wendt ym., 2016), mutta 

viraalivideotkin voivat olla sisällöltään erilaisia. Viraalivideomainokset voidaan jakaa 

kärjistetysti kahteen kategoriaan: tunnepitoisiin ja informatiivisiin (Akpinar & Berger, 

2017). Tunnepitoiset viraalivideomainokset vetoavat sisällöltään aiemmin kuvailtui-

hin tunnetekijöihin, kun taas informatiiviset mainokset ovat nimensä mukaisesti infor-

matiivisia ja usein suoremmin kaupallisia. Kuten kaupallisuus, myös sisällön informa-

tiivisuus vaikuttaa sekä jakamiseen että mainokselliseen tehokkuuteen. Sisällölliset te-

kijät, jotka nostavat jaettavuutta, laskevat mainoksellista tehokkuutta (Akpinar & Ber-

ger, 2017).  

Informaatiopainotteisella sisällöllä on merkittävästi negatiivinen vaikutus jakamiseen 

(Tellis ym., 2019). Ihmiset ovat enemmän kiinnostuneita videon sisällöstä sekä sen 

herättämistä tunteista (Huang ym., 2013), kun taas informaatiopitoinen sisältö on 

verbaalisesti runsasta ja se sisältää paljon faktapohjaista perustelua ja kuvailua (Tellis 

ym., 2019).  Tästä faktapohjaisuudesta johtuen informaatiopitoinen sisältö on usein 

kuivaa ja epäkiinnostavaa, erityisesti jos mainostajan brändi on jo valmiiksi hyvin 

tunnettu (Tellis ym., 2019). Tällainen sisältö saatetaan usein ohittaa kokonaan, eikä 

täten myöskään jaeta eteenpäin (Akpinar & Berger, 2017), paitsi jos kyseessä on 

riskipitoinen konteksti (Tellis ym., 2019). Informaatiopitoista sisältöä arvostetaan, kun 

jaetaan sisältöä korkean riskin tuotteista, eli esimerkiksi brändistä tai tuotteesta joka ei 

ole vastaanottajalle tai lähettäjälle jo ennestään tuttu, tai kyse on korkeahintaisesta 

tuotteesta. Informaatiopitoista sisältöä jaetaan, kun sen uskotaan minimoivan 

vastaanottajan ostoksiin liittyvät riskit, mikä vastaa altruistisia jakamisen 

motivaattoreita. (Tellis ym., 2019.) 
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Tunnepitoisia viraalivideomainoksia lähtökohtaisesti jaetaan enemmän kuin 

informatiivisia mainoksia (Lee and Hong, 2016). Informatiivisuuden sijaan suurin osa 

mainostajista on kallistunut hauskan ja sitouttavan sisällön puoleen (Akpinar & Ber-

ger, 2017), sillä sisällössä täytyy olla jotain puhumisen arvoista, jotta käyttäjä jakaa 

yrityksen brändättyä sisältöä eteenpäin (Hayes & King, 2014). Mielenkiintoinen si-

sältö siis kasvattaa jakamisen todennäköisyyttä (Huang ym., 2013), sillä ihmiset jaka-

vat sisältöjä toisilleen niiden hauskuuden, viihteen ja niiden kautta saavutettavien so-

siaalisten yhteyksien vuoksi (Phelps ym., 2004). Tunnepitoinen sisältö tarjoaa parem-

man lähtökohdan edellä mainittujen perusteiden täyttymiseen.  

Viihteellisen sisällön myötä esiin astuu kuitenkin riski, että puolivahingossa ja huo-

maamattomasti ihmiset erottavat videosisällön ja tuotteen kokonaan toisistaan. Pahim-

millaan voi olla, ettei viraalilla sisällöllä ole merkitystä ostokäyttäytymiseen, sillä ku-

luttajat ovat kiinnostuneempia sisällön tarinasta kuin tuoteinformaatiosta. (Huang ym., 

2013; Wendt ym., 2016).  
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7 YHTEENVETO 

Tässä luvussa käydään läpi tutkielman aikana selvinneitä asioita ja vastataan tutkimus-

kysymyksiin. Luvussa myös kuvaillaan tutkielman teoreettista kontribuutiota, sekä 

luodaan liikkeenjohdolliset johtopäätökset tutkielman aiheesta. Luvun lopussa myös 

arvioidaan tutkielman luotettavuutta, sekä kirjataan jatkotutkimusehdotuksia. 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimukselle asetetun apututkimuskysymyksen: Mitkä tekijät vaikuttavat viraalivi-

deomarkkinoinnin menestyksen taustalla? tarkoituksena oli syventää ymmärrystä vi-

raalivideomainoksen taustalla vaikuttavien mekanismien toiminnasta, joka samalla 

muodosti teoreettisen viitekehyksen tutkielmalle. Apututkimuskysymykseen vastataan 

ensin, sillä siihen vastaaminen syventää päätutkimuskysymyksen analyysiä tutkimus-

kysymysten täydentäessä toisiaan. 

Mainonnan maailma on murroksessa. Ihmiset altistuvat jatkuvasti kasvavalle määrälle 

markkinointia, jonka johdosta he ovat kehittäneet hylkimisreaktion kaupallista sisältöä 

kohtaan (Serazio, 2010). Samaan aikaan internetin ja sosiaalisen median nousun myötä 

käyttäjien kontrolli mainossisällön kuluttamisen suhteen kasvaa (Daugherty ym., 

2008; Knossenburg ym., 2016). Käyttäjien tavoittaminen muuttuu siis jatkuvasti vai-

keammaksi. Internet ja erityisesti sosiaalinen media ovat kuitenkin luoneet hedelmäl-

lisen alustan WOM-viestinnän uudelle syntymiselle, joka taas on mahdollistanut vi-

raalimarkkinoinnin, tai toiselta nimeltään elektronisen WOM-viestinnän syntymisen 

(Hennig-Thurau ym., 2004; Kaplan & Haenlein, 2011; Wendt ym., 2016). Viraali-

markkinointi perustuu kaupallisen sisällön luomiseen, jota käyttäjät jakavat toisilleen 

omasta vapaasta tahdostaan (Porter & Golan, 2006; Reichstein & Brusch, 2019). Vi-

raalimarkkinointi mahdollistaa markkinointiviestien jakamisen ennennäkemättömän 

laajalle yleisölle (Kaplan & Haenlein, 2011). 

Jotta viraalimarkkinointi ilmiönä toimii, tulee ihmisten jakaa sisältöä sisältöä toisil-

leen. Eniten jakamiseen vaikuttava tekijä on sisällön relevanttius ja mielenkiintoisuus, 

sillä sisällön tulee olla kuitenkin mielenkiintoista, jotta se voi ylittää käyttäjän jako-

kynnyksen (Berger & Milkman, 2012; Eckler & Bolls, 2011). Jos sisältö on 
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mielenkiintoista, jaetaan sisältöä niin itsekkäistä, kuin epäitsekkäistäkin syistä (Berger 

& Milkman, 2012). Ensisijaisesti sisältöä jaetaan itsekkäistä syistä (Tellis ym., 2019). 

Jakaminen ja viraalius eivät myöskään synny automaattisesti, vaikka viraalisisällön 

perusidea perustuukin käyttäjältä käyttäjälle leviämiseen. Yrityksen ponnistaa sisältö 

maailmalle ja olla alkuvaiheessa aktiivinen sen levityksen suhteen maksimoidakseen 

viraaliuden mahdollisuuden (Quesenberry & Coolsen, 2019; Reichstein & Brusch, 

2019).  

Viraalivideomarkkinointi noudattaa pitkälti samoja periaatteita kuin muukin viraali-

markkinointi, mutta videon on todettu olevan erityisen toimiva formaatti mahdollisim-

man jaettavan sisällön luomiseen sosiaalisessa mediassa (Wendt ym., 2016). Multime-

diallisten keinojen on todistettu parantavan viestin levinneisyyttä ja hyväksyttävyyttä 

(Hsieh ym., 2012). Videon ollessa formaatti, joka sisältää useita multimediallisia kei-

noja ja eri aisteja stimuloivia elementtejä, pystytään sillä erottumaan massasta helpom-

min. 

Vaikka teoriassa melkein mistä vain sisällöstä voi tulla viraalia itsekseen, ja vaikka 

viraalisisällön menestys saattaa vaikuttaa hallitsemattomalta ja satunaisten tekijöiden 

onnekkaalta yhdistelmältä, liittyy siihen myös tekijöitä joihin voi vaikuttaa (Berger & 

Milkman, 2012; Sundararajan, Provost, Oestreicher-Singer & Aral, 2013; Teixeira, 

2012). Oheisen havainnon kautta voidaan siirtyä tutkimukselle asetettuun varsinaiseen 

tutkimuskysymykseen: Minkälaisia piirteitä viraalivideomainoksen tulisi sisältää tar-

jotakseen parhaat mahdollisuudet viraalimainonnan onnistumiseen? 

Onnistuakseen viraalivideomainoksen pitää täyttää kaksi kriteeriä: ihmisten pitää ja-

kaa sitä toisilleen (Dobele ym., 2005; Kaplan & Haenlein, 2011; Nelson-Field ym., 

2013), mutta sen tulee myös tuottaa lisäarvoa yritykselle (Akpinar & Berger, 2017; 

Huang ym., 2013; Tellis ym., 2019). Vaikka viraalivideomainosta jaettaisiin miten 

paljon tahansa, mutta se ei tuota yhtään lisäarvoa yritykselle, ei se ole ollut onnistunut 

mainos, vaan pelkästään yrityksen rahoilla tuotettua viihdettä (Southgate ym., 2010). 

Sisällön jakaminen on kuitenkin ensisijainen asia tärkeydeltään, jonka tulee täyttyä. 

Tullakseen jaetuksi viraalivideomainoksen tulee olla vähintään relevantti ja mielen-

kiintoinen sen kohdeyleisölle (Berger & Milkman, 2012; Eckler & Bolls, 2011). Jos 

sisältö ei ole relevanttia, ei sitä todennäköisesti katsota, eikä täten jaeta myöskään 
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eteenpäin (Tellis ym., 2019). Relevanttiuden ohella viraalivideomainoksen onnistumi-

seen vaikuttavat sisällölliset tekijät jaoteltiin tässä tutkimuksessa neljään pääkategori-

aan: tunne, tarinallisuus, kaupallisuus ja informatiivisuus. Kaikista kategorioista löytyi 

toisiinsa viittaavia ja toisiaan tukevia elementtejä. 

Tunteet vaikuttavat videon jakamiseen kategorioista eniten (Eckler & Bolls, 2011). 

Videon kannattaa ensisijaisesti välittää positiivisia tunteita (Berger & Milkman, 2012; 

Eckler & Bolls, 2011; Tellis ym., 2019) ja sisältää huumoria ja yllätyksellisyyttä (Do-

bele ym., 2007; Southgate ym., 2010; Teixeira, 2012). Myös negatiivisilla, mutta ak-

tivoivilla tunteilla, kuten pelko, oli positiivinen vaikutus jakamiseen (Berger & Milk-

man, 2012). Yksinkertaisesti negatiivisten tunteiden jakamista tulee kuitenkin välttää 

(Phelps ym., 2004). Mitä voimakkaammin tunne viestitiin ja koettiin, sitä suurempi 

vaikutus jakamiseen oli (Berger & Milkman, 2012; Dobele ym., 2007; Nelson-Field 

ym., 2013). Lisäksi videomainokseen tulisi sisällyttää jokin mieleenpainuva elementti, 

joka auttaa mainoksen juurruttamisessa katsojan mieleen (Eckler & Bolls, 2011; 

Southgate ym., 2010).  

Viraalivideomainoksesta kannattaa luoda sisällöltään tarinallinen (Quesenberry & 

Coolsen, 2019; Tellis ym., 2019). Videon kannattaa perustua draamankaareen, ja siitä 

kannattaa mieluummin luoda juonen sisältävä tunteikas kokemus puhtaasti suoran 

mainoksen sijaan (Tellis ym., 2019). Videoon kannattaa sisällyttää muun muassa odot-

tamaton yllätysmomentti, samaistuttavia henkilöhahmoja sekä mahdollisimman kehit-

tynyt juoni (Tellis ym., 2019). Erityisen tärkeitä osioita viraalivideon juonessa ovat 

alku, huippukohta ja loppu (Shehu ym., 2016). Suurin osa onnistuneista viraalivide-

oista hyödyntää jonkinlaista aikajanaa ja tarinaa (Huang ym., 2013). 

Viraalivideomainos kannattaa naamioida viihteellisen sisällön muotoon ja minimoida 

kaupallisen sisällön ilmiselvä näkyvyys jaettavuuden maksimoimiseksi, sillä ihmiset 

haluavat kuluttaa viihteellistä sisältöä ja välttää kaupallista sisältöä (Hsieh ym., 2012; 

Huang ym., 2013). Samaan aikaan brändin tulisi kuitenkin tasapainotella brändinäky-

vyyden maksimoimisen kanssa, jotta video kasvattaa brändisitoutuvuutta ja täten mai-

noksen tehokkuus hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti (Huang ym., 2013; Tel-

lis ym., 2019). Kaupallisuus on kategorioista kenties haastavin ja myös johtopäätök-

siltään laajin, eikä yksiselitteistä vastausta oikeaan kaupallisuuden näkymisen määrään 
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ole olemassa. Voidaan vain todeta, että videon kannattaa viestiä mainostajan brändiä 

mahdollisimman vahvasti, mutta samaan aikaan piilottaa sen mahdollisimman hyvin. 

Viraalivideomainoksen kannattaa olla ennemmin tunnepitoinen kuin informatiivinen 

(Tellis ym., 2019). Kuten jo aiemmissa kategorioissa on todettu, tunteet ja viihteelli-

syys vetoavat ihmisiin paremmin kuin usein suoran kaupallinen informatiivisuus. Kui-

valla informatiivisella sisällöllä on negatiivinen vaikutus jakamiseen (Akpinar & Ber-

ger, 2017; Tellis ym., 2019). Kuitenkin myös informatiiviselle sisällölle löytyy käyt-

töä, kun kyse on esimerkiksi korkean riskin tuotteista (Tellis ym., 2019). Sisältöön 

liittyy samankaltainen ongelma kuin kaupallisuuteen, eli tekijät, jotka nostavat mai-

noksellista tehokkuutta, laskevat viraaliutta (Akpinar & Berger, 2017).  

Viraalivideomainosten onnistumiseen vaikuttaa myös muita tekijöitä, mutta jokaisen 

vaikuttavan tekijän listaaminen on käytännössä mahdotonta. Nämä tekijät ovat kuiten-

kin vain suhteellisen vähän merkittäviä, ja tutkimuksessa pyrittiin keskittymään sel-

keisiin ja suhteellisen helposti saavutettaviin konkreettisiin lopputuloksiin. Tiiviste-

tysti voidaan sanoa, että avaintekijä viraalimarkkinoinnin onnistumiselle on luoda si-

touttavaa sisältöä, jota käyttäjät haluavat vapaasti omasta tahdostaan jakaa toisilleen, 

ja jonka he kokevat riittävän arvokkaaksi, ettei heistä tunnu, että mainostaja on käyt-

tänyt heitä hyväkseen (Dobele ym., 2005).  

7.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkielman tavoitteena on luoda mahdollisimman ajantasainen kuva viraalivi-

deomainoksen onnistumiseen vaikuttajista tekijöistä ja piirteistä. Tutkimuksessa yh-

distetään suuri joukko lähteitä, joiden perusteella luodaan yksinkertainen ja selkeä 

malli asioista, jotka yrityksen tulisi ottaa huomioon viraalivideomainosta suunnitelles-

saan. Tutkimus ei pureudu asiaan matemaattisilla malleilla tai lukuja vertailemalla, 

vaan luo mahdollisimman käytännönläheisen ja yleispätevän mallin viraalivideomai-

nosten onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkielman aihe on ajankohtainen ja sen 

merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa, joten ajantasaisen ja kattavan tutkimuk-

sen koostaminen oli tarpeellista.  



47 

Tutkielma toteutettiin narratiivisena yleiskatsauksena, joten sen tarkoitus ei ollut tuot-

taa uutta tutkimustietoa, vaan luoda synteesi jo olemassa olevan tutkimuskirjallisuu-

den pohjalta (Salminen, 2011). Tutkimus tukee aiempaa kirjallisuutta ja johtopäätök-

siä, joiden mukaan viraalivideoiden menestykseen liittyy selvästi vaikuttavia ja mää-

riteltäviä piirteitä ja tekijöitä. Tutkimus myös kuitenkin huomioi, että viraalisisällön 

menestykseen liittyy paljon tekijöitä, joihin ei voi vaikuttaa. Niiden tiedostaminen on-

kin kuitenkin sitäkin olennaisempaa. 

7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämä tutkielma valottaa kuinka viraalivideomainonta on yksi kustannustehokkaim-

mista mainonnan muodoista, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon jokaiselle 

yritykselle (Helm, 2000). Viraalivideomainonta on kuitenkin myös yksi vaikeimmin 

toteutettavista mainonnan muodoista (Nelson-Field ym., 2013). Markkinoinnin maa-

ilma muuttuu jatkuvasti entistä interaktiivisemmaksi, joten syy- ja seuraussuhteet vi-

raalivideomarkkinoinnin taustalla ovat nousseet kriittisiksi liikkeenjohdollisiksi haas-

teiksi (Huang ym., 2013) – mutta myös mahdollisuuksiksi. Näiden syy- ja seuraussuh-

teiden sekä viraalivideoiden menestykseen vaikuttavien piirteiden ymmärtäminen on 

olennaista viraalivideomarkkinoinnin onnistumisen mahdollisuuksien maksimoi-

miseksi. 

Kuten jo aiemmin todettu, viraalivideon menestyksen mittaaminen yrityksen näkökul-

masta jakautuu käytännössä kahteen osaan: ensinnä videon tulee saada näyttökertoja 

ja jakoja, jolloin se on onnistunut viraaliuden näkökulmasta. Tässä yhteydessä tulee 

noudattaa erityisesti tutkimuksen löydöksiä jakamiseen liittyvien tekijöiden suhteen. 

Jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon oman kohderyhmänsä erityispiirteet sisältöä 

suunnitellessaan, sillä kaikista tärkeintä on, että sisältö on kohderyhmälle relevanttia. 

Esimerkiksi jopa negatiivisen, mutta aktivoivan sisällön tuottaminen voi olla tehokasta 

jakaminen mielessä, mutta mainostajan tulee tiedostaa mahdolliset riskit (Nelson-Field 

ym., 2013). Tarjotakseen parhaan mahdollisen lähtökohdan videomainoksensa viraa-

liudelle mainostajan tulisi tuottaa sisältöä, joka on positiivista, yllättävää ja viestii tun-

teita vahvasti. Videon voidaan myös olettaa menestyvän sitä paremmin, mitä kehitty-

neempi juoni siinä on. Suositellaan jopa luomaan mainoksia, joiden tarina on olisi mie-

lenkiintoinen, vaikka koko brändikonteksti poistettaisiin (Teixeira, 2012). 
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Toisena huomiona yrityksen tulee ottaa huomioon, että mainos täyttää myös kaupalli-

sen tarkoituksensa. Vaikka sisältö nousisi viraaliksi, ei se yksinään tarkoita, että viraa-

livideomainos on onnistunut tavoitteessaan. Jos mainos saa miljoonia näyttökertoja, 

mutta ei kasvata brändisitoutumista ja tuo yrityksen kassaan rahaa myynnin muodossa, 

ei se varsinaisesti ole täyttänyt mainoksen kriteereitä. Mainostajan tulee siis olla tark-

kana yrityksen brändin näkyvyyden suhteen, sillä ihmiset välttelevät liian mainoksel-

lisia videoita, mutta brändin on kuitenkin näyttävä, jotta mainos täyttää perusvaati-

muksensa. Mainostajien tulee pyrkiä kohti niin kutsuttua ”arvokasta viraaliutta”, jonka 

saavuttamiseksi sisällön tulee välittää tunteita, mutta myös samaan aikaan brändin tu-

lee olla luonnollinen osa mainossisältöä (Akpinar & Berger, 2017). Käyttäjä kannattaa 

pyrkiä sitouttamaan sisältöön mahdollisimman hyvin pelkän kuluttamisen sijaan. 

Vaikka viraalimarkkinointi kuulostaa houkuttelevalta, ei sen tule luulla olevan oikotie 

onneen. Vaikka viraalivideomarkkinoinnilla voidaan saavutta laaja katsojakunta 

sisällölle suhteellisen pienellä vaivalla, ei viraalius tapahdu automaattisesti. Yrityksen 

tulee panostaa erityisesti viraalivideomainoksen alkuvaiheen aktiiviseen levittämi-

seen. Viraaliuden lähtökohta on, että sisältö julkaistaan markkinoille mahdollisimman 

onnistuneesti ja videon leviäminen kampanjan alkuvaiheessa käytännössä ratkaisee vi-

deon koko menestyksen. Viraalivideomarkkinointia suunniteltaessa yksinkertaisuus 

on valttia. Tulee valita mahdollisimman matala yhteinen nimittäjä, joka yhdistää 

mahdollisimman suuren määrän kohderyhmiä. Tämä antaa videolle parhaan 

mahdollisen lähtökohdan mahdollisimman laajamittaiseen leviämiseen (Botha & Rey-

neke, 2013).  

Vaikka tutkimuksessa listatuilla tekijöillä voidaan vaikuttaa viraalivideon menestymi-

sen mahdollisuuksiin, ei valitettavasti yhtä ja oikeaa ratkaisua varmaan menestykseen 

ole olemassa (Nelson-Field ym., 2013). Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, viraalivi-

deomainonta on kenties vaikeimmin onnistuva markkinoinnin muoto, ja suurin osa 

viraalivideomainoksiksi tarkoitetuista videomainoksista ei koskaan etene viraaleiksi. 

Viraalivideomainonta on mainontatapana high risk, high reward -tyylinen, eli korkean 

riskin ratkaisu, jossa paljon on itse yrityksen ulottumattomissa. Viraaliksi nousemin 

mahdollisuuksia voi kuitenkin nostaa noudattamalla tutkimuksessa ilmenneitä tulok-

sia.  
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7.4 Tutkimuksen rajoitteet ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita arvioidessa on käytetty validiteetin ja relia-

biliteetin käsitteitä. Validiteetin avulla arvioidaan, kuinka hyvin tutkimuksessa tehdyt 

päätelmät ja tutkimusmenetelmät kuvaavat tutkimuksessa esiintyvää ilmiötä (Hiltu-

nen, 2009). Tutkimus toteutettiin kattavana kirjallisuuskatsauksena, jotta saadaan 

mahdollisimman monipuolinen tutkimustulos. Määriteltyihin tutkimuskysymyksiin 

saatiin kattavat vastaukset valittua tutkimusmenetelmää käyttämällä, jonka perusteella 

pystyttiin muodostamaan kattava tutkimustulos ja laatimaan liikkeenjohdolliset johto-

päätökset. Tutkimus myös etenee perustellusti ja johdonmukaisesti. Tutkimuksen va-

liditeettia voidaan siis pitää varsin hyvänä. 

Reliabiliteetin avulla mitataan tutkimustuloksen luotettavuutta ja tutkimusmenetelmän 

toistettavuutta (Hiltunen, 2009). Tutkimukseen valittu lähdemateriaali on valittu huo-

lellisesti, ja epäluotettavien lähteiden valintaa on pyritty välttämään. Lähdemateriaalin 

luotettavuutta tukee seikka, että vaikka materiaaleja on haettu useista lähteistä ja eri 

ajanjaksoilta, niin tutkimuksessa käytetyt lähteet lähes poikkeuksetta tukivat, täyden-

sivät ja jopa viittasivat toisiinsa. Lähdemateriaali on myös maantieteellisesti kattavasti 

jakautunutta ja kattaa useita mantereita, kuten Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 

sekä Aasia. Vaikka lähteitä on haettu jo olemassa olevista tutkimuksista, ei yhtään se-

kundäärilähdettä ole käytetty, vaan jokainen alkuperäinen lähdeteksti on paikannettu. 

Tutkimuksen lähdeluettelo onkin hyvin kattava. Viidennessä luvussa kuvaillaan tutki-

musmenetelmiä ja lähdehakua kattavasti ja läpinäkyvästi. Samaa tutkimusmetodia ja 

aineistoa käyttävän tutkijan voidaan olettaa päätyvän vastaaviin tuloksiin, joten tut-

kielman toistettavuus on varsin hyvällä tasolla. 

Tutkielman rajoitteena voidaan pitää sitä, että tutkielma käsittelee jatkuvasti muuttu-

vaa aihetta. Vaikka viraalimarkkinointia ja jopa viraalivideomainontaa on tutkittu kat-

tavasti, on tieto usein vanhentunutta vähintään joiltain osin jatkuvasti muuttuvasta me-

diaympäristöstä johtuen. Tutkimustietoa esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuvasta viraalivideomainonnasta on saatavilla rajoittunut määrä. Laajat kokonai-

suudet esimerkiksi viraalimarkkinoinnin periaatteista ja videon toimivuudesta for-

maattina kestävät aikaa, mutta pienemmät kokonaisuudet esimerkiksi sosiaalisen me-

dian kanavista, sisällöstä ja hyödyistä saattavat olla puutteellisia tai vanhentuneita jopa 
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varsin nopeasti. Erityisesti esimerkiksi tiettyjen nykypäivänä erittäin merkittävien so-

siaalisen median alustojen, kuten TikTok ja Instagram, läsnäolo tutkimuksissa on vä-

häistä. Osittain tietoa joudutaan siis koostamaan yhteen useista palasista, mutta näissä 

tapauksissa alkuperäiset asiayhteydet ja lähdeviittaukset on kuitenkin pyritty tuomaan 

ilmi selvästi. Tutkimus keskittyi luomaan mahdollisimman laajan ja yleispätevän ku-

van onnistuneen viraalivideomainoksen sisällöstä, joten jos tutkimus toistettaisiin tiu-

kemmalla rajauksella esimerkiksi tietylle kohderyhmälle tai pelkästään tietyn sosiaa-

lisen median alustaa hyödyntämällä, saattaisi tulos erota jonkin verran. Myös jos tut-

kimusta lähdettäisiin toteuttamaan spesifisti jollain tietyllä sosiaalisen median alus-

talla, josta ei löydy kattavasti tutkimustietoa, esimerkiksi TikTokissa, saattaisivat tu-

lokset tällöin erota tämän tutkimuksen tuloksista. 

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Sosiaalisen median mainonnan pelikenttä muuttuu nopeasti. Käyttäjämäärät lisäänty-

vät jatkuvasti, uusia medioita ja alustoja nousee jatkuvasti ja ihmisten kulutustottu-

mukset sisällön suhteen muuttuvat. Videomuotoinen sisältö on viime vuosien aikana 

kasvattanut suosiotaan hurjasti, ja saman suunnan ennustetaan jatkuvan. Lisääntyvän 

videomäärän vaikutukset yritysten sosiaalisen median markkinointiin kaipaa lisää tut-

kimusta, eikä pelkästään viraalivideoihin rajoittuen. Esimerkiksi sisältömarkkinointi 

on viraalimarkkinoinnin ohella merkittävä muoto videomuotoisen markkinoinnin to-

teuttamiselle. Ylipäätään videosisällön määrän ja merkityksen kasvu on mielenkiintoi-

nen aihe, josta riittää tutkittavaa ja näkökantoja myös tulevaisuudessa. 

Jo olemassa olevat sosiaalisen median alustat muuttavat liiketoimintaansa jatkuvasti 

vastatakseen ihmisten kulutustottumuksia, esimerkiksi lisääntyvän videosisällön suh-

teen. Sisältöstrategian muutokset vaikuttavat myös mainonnan suunnitteluun, eivätkä 

vanhat totutut tavat välttämättä pidä enää paikkansa. Erityisesti lisää tutkimusta kai-

vataan uusien sosiaalisen median kanavien, kuten TikTokin vaikutuksista niin viraali-

markkinointiin, kuin yritysten markkinointiin ylipäätänsä.  
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