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TikTok-sovellus on lyhytmuotoisten videoiden jakamisalusta, jossa käyttäjät voivat käyttää
luovuuttaan viihdyttäessään muita. Kyseinen sovellus on myös erinomainen alusta yleisöjen tavoittamiseen, koska siinä orgaaninen sisältö voi tavoittaa ihmisiä eri maista ja kulttuureista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kertoa yrityksille, mikä TikTok-sovellus on, ja
innostaa heidät liittymään TikTokin käyttäjiksi tavoittaakseen uusia yleisöjä orgaanisella tavalla.
Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka käsittelee TikTok-sovelluksen käyttöä PK-yrityksissä. Opinnäytetyön tuotoksena syntyy TikTok-opas aloittavalle PK-yritykselle. Tietoperustan rakentamiseksi on hyödynnetty ajantasaisia, luotettavia ja aiheen kannalta keskeisiä
lähteitä. Verkkolähteet liittyvät enimmäkseen TikTok-sovellukseen ja sen toimintaan, ja kirjalähteet käsittelevät enemmän sisältömarkkinointia.
Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään ensimmäiseksi videoiden hyödyntämistä osana
sisältömarkkinointia, jotta luvusta saatuja oppeja voidaan peilata TikTokin käyttöön PK-yrityksissä. Seuraavaksi käsitellään opinnäytetyön pääaihetta eli TikTokia, jossa käydään
muun muassa sisältöihin liittyviä toteutustapoja, sovelluksen hyviä ja huonoja puolia sekä
tulevaisuutta läpi. Tietoperustan jälkeen luodaan kaksi fiktiivistä kohdepersoonaa, joiden
tavoitteet ja haasteet on otettu oppaassa huomioon. Lopuksi opinnäytetyössä arvioidaan
työn tulosta, kuten tavoitteiden toteutumista ja oppaan onnistumista. Sen lisäksi tekijä antaa jatkokehitysideoita ja analysoi omaa oppimista ja ammatillista kehittymistä.
Opinnäytetyön tuotos eli opas sisältää kuusi päälukua: ”TikTok – Trends start here”, ”TikTokin hyödyt ja haitat”, ”TikTokin toimintaperiaate”, ”Sisällöntuotanto TikTokissa”, ”Suorituskyvyn mittaaminen” ja ”TikTokin tulevaisuuden näkymät”. Oppaan avulla kohderyhmä
oppii TikTok-sovelluksen perusteet, ja saa tarvittavat valmiudet tuottaa yleisölle toimivaa
sisältöä kyseisessä sovelluksessa.
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Johdanto
TikTok on sovellus, jossa käyttäjät voivat luoda ja julkaista lyhytmuotoisia viihdyttäviä videoita. Kyseisen sovelluksen käyttäjien luomat sisällöt ovat kaikki kaikessa. Sen sijaan,
että maksimoidaan tavoittavuutta tilaajien tai seuraajien määrällä, TikTokissa keskitytään
autenttiseen ja hyvään videosisältöön. Tällä hetkellä sovelluksessa on noin 700 miljoonaa
aktiivista päivittäistä käyttäjää (Kemp 27.1.2021). Syynä tähän lienee se, että nykypäivän
nuorempi sukupolvi himoitsee jatkuvasti viihdykettä ja TikTok puolestaan tarjoaa näille
nuorille personoitua sekä räätälöityjä videoleikkeitä, jotta he viihtyisivät sovelluksessa pitkään.

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena syntyy TikTok-opas pienille ja keskisuurille yrityksille. Opas käsittelee pääasiassa TikTokia PK-yrityksen näkökulmasta liittyen orgaaniseen sisältömarkkinointiin, mutta oppaassa käsitellään myös sovelluksen
ominaisuuksia ja tulevaisuutta. Myös sovelluksessa käytettyjä termejä tullaan selittämään
mahdollisimman yksinkertaisesti lukijalle. Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään sisältömarkkinointia ja videosisältöjen hyödyntämistä. Näistä saadut opit peilataan TikTokalustaan.

Uusia sosiaalisen median kanavia ja markkinointikeinoja tulee ajoittain markkinoille, eikä
yksittäisillä elinkeinoharjoittajilla ole aikaa perehtyä jokaiseen kanavaan tai markkinointikeinoihin. COVID-19-pandemian aiheuttaman tilanteen takia myynti on siirtynyt digitaaliseen alustaan pääsääntöisesti ja sosiaalisen median käyttö on kasvanut ihmisten ollessa
enemmän kotonaan (Ranta 21.4.2020). Opas tulee tarpeeseen, koska sen avulla PK-yritykset voivat aloittaa sisältömarkkinoinnin uudessa digitaalisessa alustassa, jonka avulla
he voivat tavoittaa uusia ja potentiaalisia asiakkaita. Opas myös säästää kohderyhmältä
aikaa ja rahaa alustaan perehdyttämiseltä.

Teoriaosuuden lähdeaineistona käytetään luotettavia ja ajantasaisia artikkeleja, blogilähteitä sekä kirjalähteitä. Suurin osa blogilähteistä on kansainvälisiä, koska TikTokista löytyy
hyvin vähän suomenkielisiä lähteitä. Lähteiden valinta on harkittu kriittisesti ja käytetty tarkoituksenmukaisesti.

Työn tavoite ja rajaukset
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa TikTok-opas aloittavalle PK-yritykselle. Opas vastaa
kysymyksiin ”mikä TikTok on?”, ”mitä asioita PK-yrittäjän tulisi ottaa huomioon aloittaessaan TikTok-sovelluksen käyttöä?”, ”minkälainen orgaaninen sisältö toimii TikTokissa
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markkinoinnillisesti”, ”miten mitataan ja analysoidaan videosisällöistä saatuja tuloksia”
sekä ”millainen on TikTokin tulevaisuus?”. Oppaassa annetaan ehdotuksia TikTokin orgaanisista sisältömarkkinoinnin muodoista sekä esitetään sovelluksen tarjoamia työkaluja.
Halutessaan kohderyhmä voi jatkokehittää heidän omaa TikTok-markkinointinsa asiantuntijoiden avulla.

Olen rajannut opinnäytetyöni koskemaan pelkästään PK-yrityksen orgaanista sisältömarkkinointia TikTok-alustassa kuluttajille. Syynä tähän on se, että en voi luoda yritystiliä maksullista mainontaa varten ilman oikeaa yritystä tai toimeksiantajaa. Rajauksen ulkopuolelle
jäävät TikTokin maksullinen mainonnan alusta eli TikTok For Business ja sen vaikuttajaalustansa TikTok Creator Marketplace sekä muut sosiaalisen median kanavat.

Tuotoksen onnistumismittarina toimii kolmas osapuoli, joka kuuluu kohderyhmään. Häneltä pyydän arvion oppaasta, kuten kuinka paljon oppaasta oli hyötyä TikTok-sovelluksen
perehdytysvaiheessa, helpottiko opas TikTok-sovelluksen käyttöönoton aloittamista ja antoiko opas ideoita sisältöjen tuottamiseen. Palautteen avulla selviää, kuinka hyvin olen onnistunut oppaan teossa. Sen lisäksi työn onnistumista selviää myös peilaamalla tietoperustaa, viitekehystä ja työn tavoitteita.

Keskeiset käsitteet
Tässä opinnäytetyössä käytetään vierasperäisiä käsitteitä, joita on olennaista käsitellä ennen teoriaosuutta tekstin ymmärtämistä varten.

CTR eli Click Through Rate, suomeksi klikkausprosentti kertoo, kuinka usein näytettyä
mainosta on todellisuudessa klikattu. Sen avulla selvitetään mainoksen tehokkuutta ja
kohdeyleisön kiinnostusta kyseistä mainosta kohtaan. (Digitaalinen markkinointi s.a.)

DIY eli Do It Yourself tarkoittaa suomeksi tee se itse, jossa asioita ei osteta valmiina, vaan
sen sijaan rakennetaan tai korjataan niitä itse (Cambridge Dictionary s.a.).

Duet on yksi TikTokin ominaisuuksista, jossa käyttäjät reagoivat alkuperäiselle videolle.
Duetissa molemmat videot näkyvät ruudulla rinnakkain (TikTok 2020a).

For You eli Sinulle-sivu on yksi TikTokin etusivuista. Kyseisellä sivulla TikTok-algoritmi
näyttää yksittäiselle käyttäjälle räätälöityjä sisältöjä, joita häntä mahdollisesti kiinnostaa.
(TikTok 2020b.)
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GDPR eli General Data Protection Regulation, suomeksi yleinen tietosuoja-asetus on
henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jonka tarkoituksena on antaa paremman suojan
käyttäjien henkilötiedoille ja enemmän keinoja hallita niiden tietojen käsittelyä (Tietosuojavaltuutetun toimisto s.a.).

Hashtag on aihetunniste, jota käytetään sosiaalisessa mediassa. Klikkaamalla luotuun
hashtagiin näkee muitakin saman aiheisia sisältöjä. (Moilanen 29.7.2019.)

Konversio tarkoittaa sitä, että asiakas suorittaa tavoitteeksi asetetun toiminnan eli konvertoituu. Konversioita on monenlaisia ja ne vaihtelevat toimiala- ja tavoitekohtaisesti. (Fonecta 30.10.2017.)

KPI eli Key Performance Indicator on suoristuskykymittari, jonka avulla selvitetään, kuinka
tehokkaasti yritys saavuttaa liiketoiminnan keskeiset tavoitteet (Turunen 26.2.2020).

Toimintakehotus tai call to action, on tapa saada kohdeyleisön tekemään jotakin, joka
lisäisi tuotteen tai palvelun myyntiä tai kasvattaisi bränditunnettuutta. Kehotus voi liittyä
postauksen kommentointiin, tilin tilaamiseen tai kampanjasivun klikkaamiseen. (Komulainen 2018, 332.)

Tone of voice eli äänensävy on yrityksen tapa viestittää brändistään ulospäin. Äänensävy
mukautuu yrityksen kohderyhmän mukaan, ja se pysyy yhtenäisenä yrityksen jokaisessa
viestinnässä. (Vilpa 18.2.2019.)

Viraali viittaa siihen, että viesti leviää erittäin nopeasti henkilöltä toiselle, ikään kuin virus,
joka leviää kontrolloimattomasti (Aer 27.3.2020).
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Videotuotanto osana sisältömarkkinointia
Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa laadukasta, opettavaista ja kiinnostavaa sisältöä valitulle kohderyhmälle. Se on myös kuluttajalle miellyttävää markkinointia, koska kuluttaja kokee saavansa hyödyllistä ja opettavaa tietoa yrityksen tuottamasta sisällöstä.
(Rahkola 5.2.2018.) Kohdeyleisön kiinnostuksen kohteiden ja kipupisteiden tunteminen on
oleellista onnistuneessa sisältömarkkinoinnissa, koska se saa heidät aktivoitumaan henkilökohtaisella tasolla. (Google Digital Garage s.a.) Sisältömarkkinointi vaatii monipuolista
osaamista, kuten sisältöjen huolellista suunnittelua ja tuottamista. Siinä pitää ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon ja varmistaa, että asiakkaat viettävät mielellään aikaansa luotujen sisältöjen parissa. Jakelukanavien ja niiden toimintojen läpi käynti on hyvin tärkeää,
jotta luodut sisällöt löytävät tiensä oikean yleisön eteen. (Rummukainen, Hakola & Hiila
2019, 201.) Sisältömarkkinoinnilla lisätään myyntiä ja kasvatetaan tuotteen, palvelun tai
brändin tunnettuutta.

Sisältöstrategia sisältömarkkinoinnissa
Sisältöjen tuottaminen ilman minkäänlaista strategiaa on ajan ja energian haaskausta. Sisältöstrategia on tavoitteellinen toimintasuunnitelma, jossa tarkastellaan kaikkea yrityksen
tuottamaa sisältöä, jota asiakas tulee kohtaamaan. Sisältöstrategia on kuin visio, jossa
käydään läpi, miten ja miksi sisältöä luodaan, hallinnoidaan ja lopulta arkistoidaan tai päivitetään. Ilman suunnittelua sisältömarkkinoinnista puuttuu punainen lanka. (HaavistoKurki 26.10.2018.) Sisältöstrategia koostuu tavoitteista ja mittareista, kohderyhmistä, ydintarinasta, sisältökonseptista, kanavien kartoituksesta sekä raportoinnista ja analysoinnista.

Kytövuori (6.11.2019) listaa tavoitteet sisältöstrategian ensimmäiseksi määrittelyn aiheeksi. Yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet pitää ottaa aina huomioon suunnitellessa sisältöstrategiaa. Tavoitteen päämääränä voi olla esimerkiksi myynnin lisääminen tai asiakaspalvelun parantaminen. Tällöin sisältöstrategiaa tulisi suunnitella tavoitteiden näkökulmasta. Sen lisäksi yrityksen tulisi myös ottaa aikataulutusta huomioon, kuten missä ajassa
halutaan päästä liiketoiminnallisiintavoitteisiin. Rummukainen, Hakola ja Hiila (2019, 71)
lisäsivät teoksessaan mittarit tavoitteiden pariksi, ja Kytövuori listasi sen sisältöstrategian
viimeiseksi osaksi. Näiden lähteiden välillä ei ole ristiriitaa, koska mittareita voidaan jo valita heti, kun yrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet on määritetty. Luvussa 2.2.1 syvennytään enemmän mittareiden valintaan, jonka avulla voidaan seurata sisältömarkkinoinnin
onnistumista.
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Seuraavaksi sisältöstrategian laatimisessa määritellään, kenelle halutaan kohdistaa sisältömainontaa. Liiketoiminnan kannalta tärkeitä ihmisiä on hyvä tuntea läpikohtaisin, koska
niiden tietojen avulla sisältöjen suunnittelu ja tuotanto helpottuu merkittävästi. Asiakaspersoonien tuntemisen lisäksi on hyvä kartoittaa heidän ostopolkuansa, jotta voidaan luoda
heille yksilöityjä sisältöjä polun eri vaiheissa. (Kytövuori 6.11.2019.)

Kolmanneksi käsitellään ydintarinaa. On tarpeen korostaa, että jokaisella luodulla sisällöllä pitää olla jonkinlainen ydintarina, jolla halutaan viestiä yrityksen merkitystä. Yrityksen
brändi-identiteetti heijastuu hyvin vahvasti ydintarinassa, koska tavoitteena on korostaa
yrityksen edustamia arvoja ja sen kohtaamia haasteita. Sen lisäksi ydintarina tulisi olla
mahdollisimman läpinäkyvä ja aito. (Rummukainen ym. 2019, 104.) Tone of voice eli äänensävy tulisi perustua yrityksen brändiin. Sen avulla ylläpidetään brändin yhtenäisyyttä
sekä todellisuudessa että verkossa. Yrityksen äänensävy on oltava samanlainen jokaisessa kosketuspisteissä, jota asiakas tulee kohtaamaan. Yhtenäinen brändi tarjoaa asiakkaalle tutun ja turvallisen kokemuksen, josta muodostuu vahva tunneside asiakkaan ja yrityksen välille. (Kortesuo 2019, 44.)

Neljänneksi määritellään erilaisia sisältötyyppejä eli sisältökonsepteja, koska ne ennaltaehkäisevät sisältöjen irrallisuutta, ja auttavat aiheiden ja sisältöjen ideoinnissa. Sisältötyyppi voidaan kuvata raamiksi, jossa muoto ja tyyli pysyy yhtenäisenä, mutta aihe voi
muuttua. (Rummukainen ym. 2019, 107.) Sisältötyyppejä on monenlaisia. Orpana
(13.7.2018) mainitsee blogissaan muutamia sisältötyyppejä, joita voidaan miettiä suunnitellessa niitä. Faktat ovat osa sisältötyyppiä. Siinä kerrotaan yllättäviä tai tavallisia faktoja,
jotka herättävät kohderyhmän kiinnostusta. Seuraavaksi listalla on tiedottava sisältö, jonka
tarkoituksena on tiedottaa kohderyhmälle mielenkiintoisista asioista, kuten tapahtumista,
koulutuksista tai uutuuksista. Kolmantena listalla on viihdyttävä sisältö, joka tuo vaihtelua
faktoille ja tiedottaville sisällöille. Neljäntenä listalla on jatkuva aihe tai tuote, joka voi liittyä
yrityksen tarinaan, tai jos halutaan nostaa tiettyjä asioita esille jostain tuotteesta. Viidentenä listalla on tilannepäivitys, jonka tavoitteena on korostaa yrityksen meininkiä. Sisältötyyppi yhtenäistää laadukkaita sisältöjä ja selkeyttää sisällön luojille, mitä tehdään ja
miksi.

Viidenneksi sisältöstrategian laatimiseen Kytövuori (6.11.2019) listaa kanavien kartoituksen. Siinä tarkastellaan, missä kanavissa kohderyhmät liikkuvat. Samaan kategoriaan voidaan lisätä Rummukaisen, Hakolan ja Hiilan (2019, 72) mainitsemia asioita, kuten kanavien roolitus ja sisällönjakelun malli. Kanavien roolituksessa pohditaan, mistä näkökulmasta tullaan luomaan sisältöä ja millaisia sisältömuotoja luodaan eri sosiaalisen median
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kanaviin. Sisällönjakelun mallissa selvitetään tapa, jolla saadaan jaettuja sisältöjä säännöllisesti.

Kuudenneksi sisältöstrategiaan on myös tärkeää lisätä raportointi ja analyysi. Raporttiin
tulisi sisältää syy-seuraussuhde, jolla voidaan perustella mitä tehtiin, että saavutettiin tiettyä tulosta. Perusteluiden avulla voidaan kehittää yrityksen liiketoimintaa parempaan
suuntaan, sillä ainoastaan hienot graafit ja lihavoidut numerot eivät anna tarpeeksi tietoa
tuloksista. (Rummukainen ym. 2019, 114.)

Kehittämällä jatkuvasti sisältömarkkinointistrategiaa ja lisäämällä työkaluja hallitakseen sisältöjä paremmin, tuottaa jälkeenpäin vähemmän vaivaa, jos noudattaa ohjeita ja tutkii
olemassa olevia resursseja (McGill 2.9.2020).

Videoiden hyödyntäminen sisältömarkkinoinnissa
Videosisällöt ovat suosittuja monien kuluttajien keskuudessa. Syynä tähän lienee se, että
videoiden katselu on viihdyttävää sekä erinomainen tapa saada laajempaa näkökulmaa
kiinnostuksen kohteesta. Videoita voidaan luoda moniin käyttötarkoituksiin, kuten yrityksen brändäämiseen, tuote-esittelyihin, opettamiseen, referensseihin tai uuden palvelun tai
uutisen esittämiseen. (Pitkänen 19.10.2017.) Collins ja Conleyn (2.9.2020) mukaan videoiden luomiseen tarvitaan ymmärrystä kameran manuaaliasetuksista, valaistuksesta sekä
tarpeellisista varusteista. Tietysti ammattimaisen näköinen video antaa yrityksestä ihanteellisen kuvan, mutta TikTok-sovelluksessa suositaan enemmän keskitasoisia videoita.
Tämä tarkoittaa sitä, että videoita voidaan luoda ilman ammattitasoista osaamista, mutta
sisältöihin kannattaa kuitenkin panostaa.

Videosisältöjen tuottaminen voi olla hankalaa ja aikaa vievää, koska se vaatii huolellista
suunnittelua. Videosisältöä suunniteltaessa tarvitaan oivallus, joka herättää yleisön mielenkiinnon, tuottaa klikkauksia ja poikkeaa hieman tavallisesta ajatusmallista. (Collins &
Conley 2.9.2020.) Videoiden luominen ilman kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden tuntemista on ajan tuhlausta. Kananen (2018, 58–59) toteaa, että onnistuneen sisällön luomisessa on ensiksi hyvä ottaa perusasioista selvää. Esimerkiksi asiakaspersoonan tunnistaminen, ja mitkä ovat hänen tarpeensa ja ongelmansa, joihin voidaan vastata. Toiseksi herätetään mielenkiinto otsikoinnilla, joka tulee olla ytimekäs, tunteisiin vetoava ja viestiä sisällöstä. Otsikkoa kannattaa esittää heti videosisällön alkuvaiheessa oli se sitten tekstipätkällä tai äänellä. Se on hyvä tapa saada halutun kohderyhmän huomion ja saada heidät
sitoutumaan videoon pidemmäksi aikaa. Kolmanneksi tarjotaan arvo tai ratkaisu haastee-
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seen ja ongelmaan. Sisällöntuotannossa arvon tai ratkaisun tarjoamista kutsutaan ydinviestiksi. Ydinviesti on oltava relevantti, luotettava ja ainutlaatuinen. (Kananen 2018, 76.)
Nämä ominaisuudet auttavat yritystä erottumaan kilpailijoistaan, luomaan uskottavuutta
asiakassuhteisiin sekä kasvattamaan brändin tunnettuutta. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä on toimintakehotuksen asettaminen videon loppuun. Tätä viimeistä kohtaa ei Kananen mainitse teoksessaan, mutta sen sijaan Komulainen (2018, 332) määrittää sen yhdeksi ominaisuudeksi myyvän videon rakenteessa.

Videosisältöjen tulosten analysointi
Videosisältöjen luomisessa ei ole hyötyä markkinoinnissa, jos ei analysoi niiden tuottamia
tuloksia. Luotuja ja julkaisuja sisältöjä on hyvä mitata, jotta tiedetään, kuinka hyvin ne onnistuivat. Analysoinnin avulla voidaan tehdä liiketoiminnan kannalta parempia päätöksiä
tulevaisuudessa. Tulosten analysointia varten on valittava oikeat työkalut oikeisiin tarkoituksiin.

Video- ja tekstisisältöjen tuomia datoja analysoidaan suurin piirtein samalla tavalla. Niissä
on kuitenkin pieniä eroja, joita kannattaa ottaa huomioon. Rummukainen, Hakola ja Hiila
(2019, 220) määrittelevät teoksessaan analytiikkatyökalujen merkitystä ja tarkoitusta. Analytiikkatyökalut näyttävät sisällönjakeluun ja -kulutukseen liittyviä seikkoja, kuten keitä ne
tavoittavat, missä päin sisältöä katsotaan ja miten yleisö käyttäytyy yrityksen tuottaman
sisällön parissa. Työkalut näyttävät hyvin yksityiskohtaisia tietoja kuluttajasta, mutta kaikkea dataa ei voida kuitenkaan nähdä GDPR:n takia. Rämön (2019, 102) mukaan sisällöille tarkoitettuja mittareita kannattaa valita sen perusteella, että ne vastaavat yrityksen
liiketoimintatavoitteita. Kun yrityksen liiketoimintatavoitteet ovat jo tiedossa ja sisältöä on
luotu tavoitteiden pohjalta. Seuraavaksi on valittava KPIt eli suorituskykymittarit, joiden
avulla seurataan liiketoimintatavoitteiden toteutumista. Rämön viittaukset mittareiden valintojen vaiheista ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon analysointiprosessin aikana.

PowerMarkkinoinnin blogissa Semi (27.3.2018) listaa videomarkkinoinnin tärkeimpiä mittareita, joilla voidaan seurata videosisältöjen suoritusta. Yksi videomarkkinoinnin tärkeimmistä mittareista on sitoutuminen, joka kertoo, kuinka paljon videosisältöä katsottiin. Tarkempi statistiikka kertoo, kuinka kauan sisällön parissa vietettiin aikaa. Komulainen (2018,
356) lisäsi sitoutumisen mittareihin tykkääjien, kommenttien ja seuraajien määrää. Toisaalta Rummukainen, Hakola ja Hiila (2019, 234) olivat sitä mieltä, että seuraajien ja tykkääjien määrä eivät kerro automaattisesti sitä, että yrityksen tuottama sisältö tavoittaa sen
lukumäärän verran ihmisiä, vaan se kertoo, miten yrityksen sisällönjakelu pärjää ilman
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maksettua mainontaa. Näiden sisältökulutuksen mittareiden avulla nähdään, mikä toimii ja
mikä valuu hukkaan. Sen lisäksi saadaan parempi käsitys yleisön mieltymyksestä, esimerkiksi heidän profiilinsa tai sisällöstä saadun keskusteluiden avulla.

Seuraavaksi Semi (27.3.2018) listaa CTRn eli klikkausprosentin videomarkkinoinnin
toiseksi tärkeäksi mittariksi. CTR muodostuu jakolaskusta, jossa näyttökertojen kokonaismäärää jaetaan klikkausten määrään.

Kolmas mittari on konversio. Semin (27.3.2018) mukaan konversioprosentti kertoo, kuinka
monta katsojaa päätti tehdä toimintakehotuksen mukaisesti. Hän kuitenkin tarkentaa konversiota siten, että se kertoo aiheuttaako yrityksen tuottama sisältö haluttua toimintaa.
Selkeyttääkseen CTRn ja konversion eron, Flemingin (13.6.2016) mukaan CTR ei kerro
toiminnan lopputulosta. Vastaavasti konversio kertoo, kuinka moni suoritti kokonaan toimintakehotuksen mukaisesti, esimerkiksi täytti lomakkeen tai latasi oppaan. Konversio
muodostuu koko toiminnon suorittaneiden ihmisten prosenttiosuus näyttökertojen määrästä.

Neljäs mittari videomarkkinoinnin tulosten seuraamiseen on some-jaot. Semi (27.3.2018)
kuvailee some-jakoa tehokkaaksi vaikuttajaksi brändin, tuotteen tai palvelun tunnettuudessa. Viides mittari on palaute. Se on tärkeä laadullinen mittari, sillä palautteiden perusteella yritys voi seuraavalla kerralla tuottaa parempia ja kiinnostavampia videosisältöjä
yleisölleen.

Semin ja muiden teosten tekijöiden mainitsemilla videomarkkinoinnin mittareilla pääsee
hyvään alkuun. Oleellista on valita oikeat mittarit yrityksen liiketoimintatavoitteiden toteuttamista varten ja seurata sisällöstä saatua dataa jatkuvasti.
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TikTokin käyttö orgaanisen kasvun apuna
TikTok on yksi maailman nopeimmin kasvavista sosiaalisen median alustoista, jossa käyttäjät voivat luoda ja jakaa lyhyitä videoita. Sovellus tarjoaa myös monia lisäominaisuuksia
videoiden editointiin, jonka ansiosta käyttäjät voivat käyttää luovuuttaan upeiden videoiden luomiseen. TikTok-käyttäjien videot voivat levitä laajasti muille käyttäjille nähtäväksi.
Oli käyttäjä uusi tai monia videoita luonut, niin hänellä on mahdollisuus saada paljon näkyvyyttä. Sovelluksen älykäs algoritmi syöttää käyttäjilleen loputtomasti viihdettä ja trendaavia videoita perustuen käyttäjien mieltymyksiin. Koukuttavan algoritmin ansiosta Yhdysvalloissa TikTokin keskimääräinen käyttöaika oli korkeampi, kuin Facebookin ja Instagramin
käyttöajat. (Kyllönen 20.9.2020; Peltola 13.2.2020)

Bytedance (2020) lanseerasi TikTokin, joka tunnetaan myös nimellä Douyin, kotimaan
markkinalle Kiinaan vuonna 2016. Kiinassa toimiva TikTok-sovellus noudattaa maan sensuurirajoituksia. Seuraavana vuonna sovellusta vietiin kansainvälisille markkinoille. Loppuvuodesta 2018 ByteDance osti Musical.lyn ja yhdisti sen TikTokiin. Kauppa mahdollisti
suora pääsyn Yhdysvaltain markkinoille. Sensor Towerin Chapplen (29.4.2020) arvion
mukaan TikTokia on ladattu yli 2 miljardia kertaa AppStore ja Google Play Kauppa -sovelluksista, ja vuonna 2020 TikTok oli ladatuin sosiaalisen median sovellus. Datareportal tutkimussivuston viimeisimmässä vuoden yleiskatsausraportissa käy ilmi, että TikTokissa
on noin 700 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää, josta yli 100 miljoonaa on Euroopasta (Kemp 27.1.2021; Waterworth 14.9.2020). AudienceProjectin (2020) saaman tutkimustulosten mukaan COVID-19-pandemian aikana Suomessa TikTokin käyttö on kasvanut huomattavasti, ja noin kolmasosa 15–25-vuotiaista tutkimuksen vastaajista käyttävät kyseistä sovellusta.

Jokainen videosisältö, joka jaetaan TikTokissa kulkevat kauas. Niitä löydetään, jaetaan ja
reagoidaan Duetsissä. Kun sisältö on sellainen, että toinen käyttäjä voi käyttää sitä uudelleen, sillä on mahdollisuus kulkea pitkälle, jopa maan rajojen yli ja vaikuttaa kulttuureihin
sekä yhteisöihin. TikTokissa on myös mahdollista luoda ja kehittää omaa uraa, esimerkiksi suomalaisella vaikuttajalla Jennifer Käldillä on yli 4,5 miljoonaa seuraajaa ja hänen
sisältönsä on saanut yli 200 miljoonaa tykkäystä. Monia harrastuksia on kukoistanut muiden käyttäjien inspiroimana. Ihmiset ovat innostuneet kokeilemaan uusia käsitöitä, tekemään DIY-projekteja sekä tavoittelemaan uutta intohimoa. Monet musiikit, joita käyttäjät
ovat käyttäneet videoklipeissään ovat tulleet suosituksi myös muissa musiikkitoistopalveluissa. (TikTok 2020c.)
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TikTokin mainosmahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, mutta Suomessa maksettua mainontaa varten käyttäjän pitää täyttää hakemusta ja odottaa ylläpitäjien hyväksyntää. Kyseisessä sovelluksessa pärjää myös ilman maksettua mainontaa, mikäli käyttäjä ottaa kanavan erityispiirteet huomioon.

TikTokin toimintaperiaate
TikTok-sovellus toimii lähestulkoon samanlailla kuin muut sosiaalisen median sovellukset.
Yhtenäisyyksiä löytyy esimerkiksi sisältöjen luomisessa ja jakamisessa, muiden käyttäjien
seuraamisessa sekä hakutoiminnoissa. Sen sijaan sisältötyypit tekevät näistä sosiaalisen
median kanavista erityisen, esimerkiksi TikTokissa keskitytään täysin lyhyiden videoiden
jakamiseen, mutta vastaavasti Instagram keskittyy enemmän kuvien jakamiseen.

Kuva 1. TikTok-sovelluksen navigointipalkki

3.1.1

Sisältöstrategian pohtiminen ja yritysprofiilin suunnittelu

Ennen kuin luodaan profiilia ja päivitetään yhteistietoja ajantasaiseksi, niin ensimmäiseksi
käydään sisältöstrategiaa läpi, jota käsiteltiin luvussa 2.1. Mikä on yrityksen tavoite TikTokissa, ja keitä se haluaa tavoittaa kyseisessä alustassa. Millainen brändi-identiteetti yrityksellä on, ja millä äänensävyllä se ilmaisee itsensä kohderyhmälle. GlobalWebIndexin toteuttaman tutkimuksen mukaan, TikTok-alusta koostuu enimmäkseen nuoremmasta käyttäjäkunnasta, joten teitittely tai kirjakielen käyttö ei olisi ehkä paras mahdollinen tapa lähestyttää kyseistä kohderyhmää (Kavanagh 27.8.2019).

TikTokissa profiilin ulkonäöllä ei ole isoa painoarvoa, mutta profiilin tietoja kannattaisi kuitenkin pitää ajan tasalla. Virtanen (2020, 37) listaa teoksessaan asioita, joilla pistetään
profiilia kuntoon. Profiilikuva tulisi liittyä yritykseen, kuvaustekstin tulisi olla mielenkiintoinen ja myyvä sekä asetuksia tulisi säätää kuntoon. TikTokissa on myös mahdollista lisätä
linkkejä muihin sivustoihin sekä sosiaalisen median kanaviin.
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Kuva 2. Profiilinäkymä @abckokkolaheinolankaari
3.1.2

TikTok-algoritmiystävällisen sisällön ominaisuudet

TikTok-algoritmilla on hyvin tärkeä rooli alustassa, sillä sen ansiosta TikTokissa vietettiin
enemmän aikaa kuin Facebookissa (App Annie 2021). TikTokin laskeutumissivusto For
You, suomennettuna Sinulle käyttää kyseistä algoritmia trendaavien videoiden suositteluun. Käyttäjien ei tarvitse rekisteröityä TikTokiin käyttääkseen sovellusta tai edes seurata
muita nähdäkseen videosisältöjä, sillä sovelluksen algoritmi alkaa heti alusta alkaen opetella käyttäjien mieltymyksiä ja suosittelee sisältöjä käyttäjien preferenssien mukaan. Näiden edellä mainittujen syiden takia yrityksen tulisi luoda algoritmiystävällistä sisältöä, sillä
sen avulla saadaan lisää näkyvyyttä.
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Kuva 3. Sinulle-sivun näkymä @albina.rasanen_studio

TikTok (2020d) mainitsee asioita, joita tulisi ottaa huomioon, jos haluaa päästä Sinullesyötteelle. Mitä enemmän reaktioita videosisältö saa, kuten kommentteja, tykkäyksiä ja jakauksia, sitä todennäköisemmin sisältöä suositellaan muille käyttäjille. Videotiedoilla, kuten hashtageilla, kuvateksteillä sekä käytetyllä äänillä on myös vaikutusta suositteluun.
Sen takia yrityksen tulisi aina käyttää asianmukaisia hashtageja ja ääniä. Sijainnilla, maaja kieliasetuksilla sekä laitetyypillä on vaikutusta siihen, kenelle sisältöä tullaan näyttämään. Kuvassa 3 on lappeenrantalaisen kauneushoitolan sisältö, joka on päässyt Sinullesivulle. Videossa näytetään kauneushoitolaa ja sen tuotteita. Vaikka kyseisessä videossa
on vähän reaktioita, niin tämä pääsi Sinulle-sivulle. Tämä johtunee asianmukaisista
hashtageista ja musiikista, joita sisällöntuottaja on lisännyt.
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Kuva 4. Löydä-kuvakkeen näkymä

Staff (24.4.2019) suosittelee Neoreachin blogissa trendien sisällyttämistä sisällöntuotantoon. TikTokissa trendit ja haasteet muuttuvat viikoittain. Siitä huolimatta käyttäjät viettävät mielellään aikaansa niiden parissa. Jos yritys osallistuu ajankohtaiseen haasteeseen,
niin sen sisällöllä on suuri mahdollisuus mennä viraaliksi. TikTokissa ajankohtaiset trendit
ja hashtagit löytyvät löydä-kuvakkeesta. Kuvassa 4 on löydä-kuvakkeen näkymä, josta näkyy meneillä olevat trendit. Trendien ensimmäisenä listalla on #DramaEffect, josta on
tehty noin kaksi miljardia videosisältöä. Kyseisessä trendissä härnätään henkilöä, joka on
joskus valittanut jostain. Tämän trendin pääominaisuus on itse sisältö, mutta myös dramaattinen musiikki, joka soi taustalla. Mitään muuta efektejä eikä editointeja tarvita trendiin osallistumiseksi. Redin K-Supermarketin kauppias on esimerkiksi osallistunut tähän
trendiin mukaan. Siinä hän onnistui sisällyttämään mainoksen myymälänsä olevien energiajuomien tarjouksen, ja video on kerännyt yli 90 tuhatta näyttökertaa.
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Staff (24.4.2019) suosittelee käyttämään suosittuja hashtageja, kuten #fyp ja
#foryoupage. Hänen mukaansa kyseiset hashtagit parantavat merkittävästi mahdollisuuksia päästä Sinulle-syötteeseen, ja niitä tulisi käyttää jokaisessa postauksessa. TikTok
(2020d) puolestaan kertoo, että #fyp ja #foryoupage toimivat aivan kuten kaikki muut TikTokin hashtagit. Nämä edellä mainitut avainsanat eivät välttämättä lisää mahdollisuutta
päästä Sinulle-syötteeseen. TikTok suosittelee, että kannattaa käyttää sisällön kannalta
merkityksellisiä avainsanoja sekä kuvatekstiä. Näissä väittämissä on hieman ristiriitaisuutta, sillä TikTok ei kuitenkaan kumonnut näiden avainsanojen mahdollisuutta, vaan
alensi niiden painoarvoa.

Memon (29.7.2020) mainitsee vielä yhden asian, jota tulisi ottaa huomioon algoritmiystävällisen sisällön luomisessa. Sisällöntuottaja tulisi varmistaa, että muut käyttäjät voivat olla
vuorovaikutuksessa sisältöjensä kanssa. Ottamalla latausvaihtoehdon käyttöön, antaa sisällölle mahdollisuuden levitä muille sosiaalisen median alustoille, ja näin ollen tavoittaa
uusia yleisöjä. Sen lisäksi sisällöissä kannattaa pitää duettovaihtoehtoa auki. Siinä toinen
käyttäjä luo videon, jossa hän reagoi alkuperäisen videon rinnalla. Duetilla voidaan osallistuttaa muita käyttäjiä, esimerkiksi haasteeseen tai muuhun toimintaan. Alhaalla olevan kuvan 5 oikealla puolella on Redin K-supermarketin kauppias, joka julkaisi videon liittyen
energiajuomiin. Tässä alkuperäisessä julkaisussa on noin 330 tuhatta näyttökertaa ja 15
tuhatta tykkäystä. Eräs asiakas, joka on Duet-videon vasemmalla puolella, kävi kyseisessä kaupassa ja reagoi kauppiaan videoon ja energiajuomien valikoimaan. Tämän asiakkaan julkaisu sai 111 tuhatta näyttökertaa ja vähän yli 2000 tykkäystä. Tässä tapauksessa alkuperäisen julkaisu sai yli 100 tuhatta lisää näkyvyyttä, kun toinen käyttäjä oli reagoinut siihen.
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Kuva 5. Duet @mercedesfan ja @hrakauppias

3.1.3

Ideoita sisältöjen luomiseen

TikTokissa sisällön tulisi olla hauska, viihdyttävä ja persoonallinen, koska sen perusteella
käyttäjät saavat sisällöntuottajasta ensivaikutelman. Sisältö eli lyhytmuotoinen video, johon yleisö tulee törmäämään määrittää myös sen, että pyyhkäistäänkö ohi tai siirrytäänkö
sisällöntuottajan profiiliin etsimään lisää samankaltaisia videoita. Haivala (30.9.2020) mainitsee MKRTNGin blogissa, millainen TikTok-sisällön tulisi olla. Luodussa lyhytmuotoisessa videossa tulisi olla koko ajan jotain toimintaa, eikä saa olla yhtäkään tylsää sekuntia. Toiminnan ylläpitämiseen voidaan esimerkiksi käyttää räikeitä värejä, siirtymiä, efektejä, ja muita editointiominaisuuksia, joita TikTok-sovellus tarjoaa. Toiminnan avulla halutaan aiheuttaa yleisön reaktioita, koska ne lisäävät julkaisun näkyvyyttä. Yleensä reaktiot
saavat alkunsa toimintakehotuksella, joka voi liittyä esimerkiksi yleisön mielipiteen ilmaisun kehotukseen. (Virtanen 2020, 55.)
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Kuva 6. Toimintakehotus videosisällössä @jukuparkturku

Tarina, laulu tai vitsi jäävät helpommin yleisön mieleen kuin tosiasiat, kuten lainsäädännön yksityiskohdat, tuotteen ominaisuudet tai palvelujen kuvaukset. Tämän vuoksi, jos yritys haluaa esitellä tuotettaan tai kertoa jostain ongelmastaan, niin näitä asioita kannattaa
kertoa mielenkiintoisessa tarinamuodossa, joka herättää tunteita. Jos yritys haluaa nähdä
enemmän vaivaa, niin mieleenpainuva laulun tekeminen olisi erinomainen aikaansaannos.
(Virtanen 2020, 57.)

Opetusvideolla yrityksillä on mahdollisuus välittää viestinsä. TikTok on mainio alusta informatiivisen sisällön jakamiseen lähestyttävässä muodossa. On tärkeää torjua disinformaatiota olemalla keskusteluissa mukana, sillä alustassa liikkuu paljon nuoria, joten heille on
tarjottava luotettavaa tietoa. (Cyca 24.8.2020.) Opetusvideolla voidaan tavoittaa katsojia
jopa ympäri maailman, sillä ne asiat, joita pidetään Suomessa itsessään selvänä voi olla
muualla maailmaa täysin uusi juttu. Sen avulla voidaan saada lisää näkyvyyttä sekä seuraajia.
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Kuva 7. Hashtag-haaste #äläaiheutaarpia

Yrityksen kannattaisi rakentaa oman hashtagin ja innostaa muitakin käyttäjiä käyttämään
sitä. Brändättyä hashtagia voidaan esimerkiksi hyödyntää haasteessa. (Rämö 2019, 58.)
Kuvassa 7 on Mirva Putron aloittama haaste, jossa halutaan lisätä tietoisuutta kiusaamisesta ja sen aiheuttamista jäljistä kiusatuille. Tässä haasteessa käytetään älä aiheuta arpia hashtagia.

Juhlapäivien viettäminen on myös tapa saada lisää näkyvyyttä sisällölle, etenkin jos ne liittyvät yrityksen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun. Esimerkiksi ennen joulua yritys voi
herättää kohderyhmän kiinnostuksen kertomalla tuotteestaan tai palvelustaan. Samaan
aikaan kohderyhmä saa joululahjaidean läheiselleen. Yritys voi myös juhlapäivien viettämisellä kertoa, kuinka suuri merkitys kyseisellä päivällä on yrityksen edustamiin arvoihinsa. (Cyca 24.8.2020.)
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Kuva 8. Videotutoriaali @pauligfi

Videotutoriaalit auttavat nykyisiä sekä tulevia asiakkaita käyttämään yrityksen tuotteita.
Tuotetutoriaali saattaa lopahtaa helposti, jos tuotteen käyttö on itsestään selvä. Tutoriaalia
varten kannattaisi keksiä arkea helpottava vinkin.

TikTok-sovelluksessa on myös mahdollista pitää live-streamin eli suomeksi suoratoistolähetyksen. Ennen lähetyksen pitämistä käyttäjän pitää kuitenkin täyttää muutamia vaatimuksia. Ensinnäkin käyttäjällä pitäisi olla vähintään 1000 seuraajaa ja toiseksi käyttäjän
tulee olla yli 16-vuotias. (Archambault 8.2.2021.) Matinlauri (15.3.2018) esitti syitä suoratoistolähetyksen pitämiseen Dagmarin blogissa. Suoratoistolähetys luo välittömän vuorovaikutusyhteyden lähetyksen pitäjän ja katsojan välille, jonka ansiosta se lisää katsojan
sitoutumista brändiin. Katsojilla on mahdollisuus osallistua suoratoistolähetykseen, esimerkiksi kysymällä askarruttavia kysymyksiä. Näin ollen lähetyksen pitäjä, kuten yrittäjä
pääsee kärryille, mistä aiheista kohderyhmä puhuvat.
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Kuva 9. Tekstitys videosisällössä @taffelsuomi

Näiden lisäksi TikTok (2020d) listasi blogissaan vinkkejä erottautumiseen sisällöntuottajille. Pystysuuntaista videoformaattia suositaan, koska ne valtaavat kokonaan yleisön ruudun ja niille jää enemmän vaikutusvaltaa syötteeseen. Kuvatekstillä on myös iso merkitys,
koska se määrittää sen, katsotaanko videota loppuun tai jatketaanko seuraavaan. Kuvatekstin tulisi lisätä kuvaukseen, mutta myös itse videoon, joko tekstityksenä tai otsikkona.
Kuvassa 9 Taffel lisäsi tekstityksen puheen päälle. Tämä on hyvä tapa saada yleisön huomion ja sitouttaa heitä videon loppuun asti.

TikTokissa on paljon mahdollisuuksia tehdä erilaisia ja muista erottuvia sisältöjä. Tässä
alaluvussa mainitut tavat ovat ideoita, joita yritys voi käyttää hyödykseen. Kokeilemalla eri
tapoja yritys voi löytää sen tavan, josta yleisö pitää. Erottautuminen muista kilpailijoista
vaatii luovuutta ja uskallusta. Myös kärsivällisyyttä vaaditaan, sillä suosio ei kasva yhdessä päivässä eikä bränditietoisuuden kasvattamiseen riitä vain yhden sisällön luominen
tai sen korkea suosio.
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3.1.4

Videosisällön suorituskyvyn mittaaminen

Sisällöistä saatuja tuloksia on hyvä tarkastella, sillä se on erinomainen tapa saada yleisön
mieltymyksistä selvää. TikTok-sovelluksessa on oma analytiikkatyökalu, jota voidaan hyödyntää. Vaihtamalla Pro-tiliksi, käyttäjä saa itselleen analytiikkatyökalun, jolla hän voi seurata sisällön suorituskykyä ja yleisön sitoutumista. TikTokin analytiikkatyökalu tarjoaa
yleiskatsausta sekä oivalluksia viikko- ja kuukausinäkymissä, seuraajakasvusta sekä nousevista olevista videoista. (TikTok 2020d.)

Kuva 10 TikTok-analytiikan yleiskatsaus (Sehl 24.6.2020)

Sen sijaan, että tarkastellaan yksittäisten kommenttien ja tykkääjien määrää, TikTok
(2020e) suosittelee kokonaiskuvan tarkastelua. Kokonaiskuvalla tarkoitetaan trendien
sekä yleisökäyttäytymisen seuraamista. Kun sisällöntuottaja alkaa tuntea yleisönsä mieltymyksiä, niin seuraavalla kerralla on helpompaa luoda sisältöä. Mitä kauemmin yleisö viettää aikaa videosisällössä, sitä todennäköisemmin kyseistä sisältöä tullaan ehdottamaan
myös muille käyttäjille Sinulle-syötteessä. Ylhäällä olevassa kuvassa 10 näkyy TikTokanalytiikan tarjoamia yleiskatsauksia näyttökerroista, seuraajista ja sisällöistä, joita Sehl
(24.6.2020.) esitti Hootsuiten blogissa. Followers eli seuraajat -välilehdessä keskitytään
enemmän yleisön demografisiin tietoihin, kuten sukupuoleen ja heidän kiinnostusten kohteisiin.
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Kuva 11 Yksittäisen videon analytiikka (Sehl 24.6.2020)

TikTokissa voidaan myös tarkastella yksittäisen videon analytiikkaa. Siinä käy ilmi, kuinka
kauan yleisö vietti aikaa videon parissa, kuinka monta katselukertaa videossa, videon keskimääräinen katseluaika, sekä lisätietoa yleisön käyttäytymisestä. (TikTok 2020e.) Kuvassa 11 käy myös ilmi, että mistä lähteistä yleisö on päätynyt kyseiselle videosisällölle.

Jos sisällöntuottaja haluaa kuitenkin tarkastella sisällöstä saatuja tykkäyksiä, kommentteja
sekä jakoja, niin videosisällön oikealla puolella näkyy näitä kyseisiä lukuja. Painamalla
kommenttikuvaketta pääsee lukemaan kommentteja ja vastailemaan niihin.
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Kuva 12 Julkinen statistiikka (tykkäykset, kommentit ja jaot) @tylerbrown

TikTokin edut ja haitat PK-yrityksen näkökulmasta
TikTokissa on valtava määrä aktiivisia käyttäjiä, joita yritys tavoittaa sisältöjensä kautta.
Kulttuuria, trendejä ja sisältöä luodaan ja jaetaan maailmanlaajuisesti, mitä tarkoittaa sitä,
että kaikki luodut sisällöt voivat levitä orgaanisesti parissa tunnissa toiselle puolelle maapalloa ja tavoittaa erilaisia yleisöjä eri kulttuureissa. TikTokissa sisällöntuottaja voi luoda
innovatiivisen tarinakerronnan ja luovan sisällön tavoittaakseen nykypäivän sukupolvea.
(Puris 16.9.2020.) Kyseisen sovelluksen käyttäjät arvostavat aitoutta yli kaiken, sen takia
TikTok on täydellinen paikka käyttäjien luomalle sisällölle. Videosisältöjen luominen alustaan helppoa ja ilmaista. Riittää, että sisällöntuottajalla on älypuhelin, jossa on kohtuullinen kameran laatu. TikTokin tarjoamat monipuoliset editointimahdollisuudet ovat myös
helppokäyttöisiä, eikä niiden käyttöön vaadita ammatillista osaamista. (Maheshwari
20.1.2020.) Ilman maksullista mainontaa yritys pärjää hyvin TikTok-sovelluksessa. TikTokin sisältöjen luomiseen vaaditaan rohkeutta sekä luovuutta, joka kiinnittäisi kohderyhmän
huomion. Aloittamalla orgaanisen sisällöntuotannon ja sisältömarkkinoinnin sovelluksessa
kasvattaa seuraajien määrää ja lisää bränditietoisuutta. Se antaa yrittäjälle mahdollisuuden erottua joukosta, jonka takia se jää myös helpommin yleisön mieleen.

Positiivisista puolista huolimatta TikTokissa on myös huonoja puolia. TikTok-sovelluksen
käyttö perustuu enimmäkseen Sinulle-sivulle sekä sovelluksen algoritmiin, joten kaikki luodut sisällöt eivät välttämättä tavoita suuria määriä katsojia. TikTokissa, kuten muissakin
sosiaalisen median kanavissa vaaditaan kärsivällisyyttä. Kun yksi videosisältö tulee viraaliksi, niin se ei välttämättä edistä yrityksen liiketoimintaa. Luodessaan mainossisältöä tai
arvontoja kyseiseen sovellukseen, yrityksen tulisi ottaa alaikäisiä huomioon, sillä sovelluksen ikäraja on 13 (TikTok 19.12.2019). TikTokissa trendit ovat käyttäjien keskuudessa hyvin suosittuja ja ne vaihtuvat tiheään tahtiin. Sen takia yrityksen on oltava ajan tasalla, millaisia trendikkäitä sisältöjä kyseisessä sovelluksessa liikkuu, ja luoda sen perusteella kohderyhmällensä kyseisiä sisältöjä. Tämä vie tietenkin lisää aikaa, jos yrittäjä tuottaa myös
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muihin sosiaalisen median kanaviin sisältöjä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on maksullisten mainosten luominen. Siinä pitää nähdä tavallista enemmän vaivaa, verrattuna
muihin sosiaalisen median kanaviin. Lisätietoa maksullisien mainoksien luomisesta TikTokiin löytyy internetistä (TikTok For Business 2021).

TikTokin tulevaisuus
TikTokin suosio on kasvanut vuosien varrella, mutta samanaikaisesti sovellus on joutunut
viimeisen pari vuoden aikana useasti uutisotsikoihin liittyen heidän tietoturvansa ongelmiin, sovelluksen käyttäjien syrjimiseen ja ei-toivottujen videoiden leviämiseen nuorten
keskuudessa. TikTok on yrittänyt korjata näitä julkisuuteen tulleita ongelmia perustamalla
Transparency and Accountability keskuksen, jossa lainsäätäjät ja asiantuntijat voivat
nähdä omin silmin, miten kyseinen yritys valvoo sisältöjään, suojaa alustansa ja priorisoi
käyttäjiensä tulevaisuutta ja sisällön monimuotoisuutta. TikTok keskittyy edelleen turvallisen sovelluksen käyttökokemuksen edistämiseen, joka lisää iloa ja yhteenkuulumista sen
kasvavaan globaaliin yhteisöön. (TikTok for Business 22.9.2020.)

Kasvavan käyttäjämäärän ja korkean käyttöajan takia TikTok-sovelluksen tulevaisuus
näyttää turvatulta. Hubspot toteutti tutkimuksen liittyen kuluttajien mieltymyksiin sisältötyyppien sekä digikanavien perspektiivistä. Tutkimustulosten mukaan nuoret kuluttajat
suosivat videoita, ja jokaisessa ikäryhmässä se on myös mieleenpainuvin sisältötyyppi.
Yrityksiltä halutaan nähdä enemmän videosisältöjä, joten niiden tekemiseen kannattaa
nähdä vaivaa. (An 6.11.2017.) Näin ollen TikTok on erinomainen alusta tavoittaa nuoria
kuluttajia luovien videosisältöjen avulla. Wyzowlin toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi,
että noin 90 % vastaajista käyttää videoita markkinointivälineenä, mutta vain 20 % vastaajista hyödynsivät TikTok-alustaa (Wyzowl 2021). Yrityksen orgaanisen sisällöntuotannon
kannalta TikTokissa on hyvät näkymät, sillä sovellus ei ole vielä tulvinut maksullisista mainoksista ja muista kilpailijoista. TikTok-sovellus kehittyy jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia
tulee todennäköisesti käyttäjille hyödynnettäväksi.
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TikTok-oppaan suunnittelu ja toteutus
Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy yleensä opas tai produktio, joka ratkaisee
kohderyhmän tai toimeksiantajan ongelman. Tuotoksessa kuvaillaan myös prosessia ja
analysoidaan sen vaiheita tai kehitetään jotain uutta. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön
kuuluu aina kirjallinen osio, joka reflektoi prosessia, eli tässä tapauksessa tämä kirjallinen
osio on tietoperusta, oppaan laadintaprosessi, opinnäytetyön arviointi sekä itse toiminnallinen tuotos. (Säteri 23.4.2020.)

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin TikTok-opas PK-yrityksille. Tuotoksen tarkoituksena on
perehdyttää lukijaa TikTok-sovelluksen orgaaniseen sisällöntuotantoon sekä tulosten analysointiin. Opas on tehty sillä oletuksella, että kohderyhmä tuntee digi- ja sisältömarkkinoinnin perusteet, mutta heillä ei ole aikaisempaa kokemusta TikTok-sovelluksesta. Oppaan tavoitteena on johdatella opinnäytetyön pääaiheeseen ja antaa opastuksia siitä, miten toimia TikTok-sovelluksessa ja mitkä asiat tulisi ottaa huomioon sisällönluomisen prosessissa. Opas tuo uusia tietoja ja näkemyksiä lukijalle, joita voidaan myös hyödyntää
muissa sosiaalisen median kanavissa.

Lähtökohtatilanteen kuvaus
Oppaan kohderyhmä on rajattu pieni ja keskisuuriin yrityksiin, mutta yrityksen toimiala ja
sen kohderyhmiänsä eivät kuulu rajaukseen mukaan. Opas on siis tarkoitettu niille, jotka
ovat kiinnostuneet TikTok-alustasta ja haluavat tuottaa orgaanisia sisältöjä kyseisessä
alustassa, mutta kaipaavat oppaan, joka helpottaisi sovelluksen käytön ja toiminnan ymmärrystä.

Opasta varten luotiin kahta fiktiivistä kohdepersoonaa. Näiden persoonien avulla voidaan
luoda sisältöehdotuksia heidän tarpeidensa vastaaviksi. Seuraavaksi esitetään kahta fiktiivistä kohdepersoonaa, joiden haasteita ja tavoitteita on luotu tämän opinnäytetyön kirjoittajan havaintojen perusteella.
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Kuva 13. Oppaan kohdepersoona - Kaisa

Ylhäällä olevassa kuvassa 12 on ensimmäinen kohdepersoona nimeltään Kaisa, joka on
kauneudenhoitoalan yrittäjä. Kaisa haluaa tavoittaa uusia potentiaalisia asiakkaita TikTokin kautta, mutta hän ei ole kuitenkaan valmis laittamaan rahaa asiantuntijoihin. Ennen sisältöjen tuottamista TikTokiin Kaisa kaipaa helposti ymmärrettävän oppaan, jossa olisi
esimerkkejä siitä, minkälaisia sisältöjä luodaan ylipäätään TikTokiin, ja missä ja miten hän
voi analysoida sisältöjen tuottamia tuloksia. Kaisa tulee myös saamaan inspiraatioita sisällöntuottamiseen, joita voidaan hyödyntää myös muissa sosiaalisen median kanavissa.
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Kuva 14. Oppaan kohdepersoona - Petri

Ylhäällä olevassa kuvassa 13 on toinen kohdepersoona nimeltään Petri, joka on ravintolaalan yrittäjä. Petrillä on ravintola Helsingissä, mutta koronatilanteen takia hänen myyntinsä tapahtuu lähinnä Foodoran ja Woltin välityksellä. Petrin mielestä rakentamalla brändin TikTokiin, sen tietoisuus kasvaisi uuden yleisön keskuudessa. Näin ollen hänen myyntinsä kasvaisi. Samalla Petri voi esittää uudelle yleisölle oman ravintolansa ja ruokalistansa erikoisuuksia. Petrin tavoitteena vakuuttaa ihmisiä valitsemaan hänen ravintolansa
kilpailijoidensa sijasta.

Oppaan avulla kohdepersoonat oppivat navigoimaan sovelluksessa, luomaan sisältöjä,
ylläpitämään brändimielikuvaa sekä mittaamaan sisällöistä saatuja tuloksia.

Oppaan tuottamisen kuvaus ja rakenne
Oppaassa käytettiin tietoperustasta koottuja informatiivisia sisältöjä. Oppaassa käydään
TikTok-sovelluksen yleistietoa läpi ja sen jälkeen kerrotaan mitkä asiat vaikuttavat videosisältöjen näkyvyyteen Sinulle-syötteessä, ja annetaan vinkkejä sisältöjen tuottamiseen.
Oppaasta tehtiin mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävä ohjekirja kohderyhmälle. Oppaan lukuja järjestettiin sen perusteella, että kohderyhmä pääsisi mahdollisimman nopeasti alkuun TikTok-sovelluksessa. Sisältöä pyrittiin pitää tiiviinä, mutta kuitenkin
informatiivisena siten, että kohderyhmä saa tarvittavat tiedot kyseisestä sovelluksesta.
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Opasta työstettiin Canva-verkkosivustolla, joka on tarkoitettu graafiseen suunnitteluun. Se
on maksuton ja monipuolinen alusta. Opinnäytetyön loppuun on liitetty (Liite 1) valmis
opas. Oppaan rakenne perustuu opinnäytetyön tietoperustassa käytyyn TikTok-lukuun,
mutta luvun 2 aiheita on myös jossain määrin hyödynnetty oppaassa. Oppaan työstämisen aikana varmistettiin, että sitä luodaan kohdepersoonien näkökulmasta, kuten tarpeista
ja tavoitteista. Muut kiinnostuneet lukijat voivat myös hyödyntää opasta heille parhaalla
mahdollisella tavalla.

Oppaan visuaalisuus on värikäs ja iloa kuvaava. Väreillä ja elementeillä pyritään antamaan TikTok-alustasta nuorekkaan ja inspiroivan kuvan. TikTok-logon sijaan on käytetty
värikkäitä palloja, joissa on TikTokin tunnusomaiset värit. Kuvat, joita näytetään oppaassa
ovat suurimmaksi osaksi suomalaisten PK-yritysten TikTok-käyttäjien sisältöjä. Kuvien
avulla on helpompi hahmotella lukijalle, mistä aiheesta puhutaan ja miten muut käyttäjät
ovat tehneet vastaavasti.

Oppaan kirjoitusasua pyrittiin pitämään mahdollisimman informatiivisena ja helposti ymmärrettävänä, jotta kohderyhmä saisi asiatyylisestä tekstistä selvää. Oppaassa äänensävynä käytetään suurimmaksi osaksi passiivimuotoa. Kun annetaan esimerkkejä, mitä yritys voi tehdä, käytetään yksikön 3. persoonaa. Sinä-muotoa käytetään jossain määrin,
koska sen avulla pyritään luomaan mukavan ja tuttavallisen olon lukijalle. Opasta varten
valittiin Open Sans kirjaisintyyli, koska se on siisti ja helposti luettava. Otsikoissa käytettiin
Extra Boldia eli lihavoitua kirjaisinta ja leipätekstissä käytettiin Light eli ohutta kirjaisinta.

Oppaan aiheet on järjestetty sillä perusteella, että lukija pääsisi heti kärrylle mistä puhutaan, mutta vaiheet eivät ole kuitenkaan kiveen hakattuja. Opas ei itsessään ole TikToksovelluksen käyttöopas, vaan siinä käydään yleisesti mitä ja millainen TikTok-sovellus on,
ja millaisia sisältöjä kohderyhmä voisi luoda kyseisessä sovelluksessa.

Opas on 21 sivuinen, joka koostuu kansi- ja välilehdistä sekä lähteistä. Opas on jaettu
kuuteen päälukuun; ”TikTok – Trends start here”, ”TikTokin hyötyjä & haittoja”, ”TikTokin
toimintaperiaate”, ”Sisällöntuotanto TikTokissa”, ”Suorituskyvyn mittaaminen” ja ”TikTokin
tulevaisuuden näkymät”.
Ensimmäinen luku ”TikTok – Trends start here” käsittelee TikTokin historiaa ja nykyhetkeä. Sen lisäksi kerrotaan lukijalle yleisesti mikä TikTok on. Tämän luvun tarkoituksena on
tutustuttaa lukijaa TikTok-sovellukseen ja sen toimintaan. Opinnäytetyön luku 3 on hyödynnetty tässä oppaan luvussa.
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”TikTokin hyödyt & haitat” luvussa lukija saa peruskäsityksen kyseisen sovelluksen hyvistä ja huonoista puolista, jotta nämä asiat eivät tule myöhemmin yllätyksenä. Samalla
lukija voi pohtia, kuinka paljon aikaa ja energiaa hän tulee varautumaan TikTokia varten.
TikTokin hyviä ja huonoja puolia käsitellään tässä opinnäytetyössä luvussa 3.2.
Kolmannessa luvussa ”TikTokin toimintaperiaate” käsitellään sovelluksen navigointipalkkia, mutta sitä ei käydä kuitenkaan sen syvällisemmin läpi. Siitä syystä, että sosiaalisen
median sovellukset toimivat suurimmaksi osaksi samanlailla, joten kohdepersoona, joka
tuntee sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin perusteet, osaa ongelmitta navigoida
TikTok-sovelluksessa. Tätä aihetta hyödynnettiin tämän opinnäytetyön luvusta 3.1. Samassa luvussa käsitellään myös sisältöstrategian tyyppistä suunnittelua TikTok-sisällöntuotantoa varten. Tätä sisältöstrategia aihetta käytiin läpi opinnäytetyön luvussa 2.1. Sisältöstrategian tarkoituksena on saada lukijaa pohtimaan, miksi hän haluaa aloittaa sisällöntuotantoa TikTokissa, ja keitä hän haluaa tavoittaa siellä. Sen lisäksi käydään brändi-identiteettiä ja äänensävyä läpi, eli mitkä ovat yrityksen arvot ja miten yrittäjä aikoo puhutella
kohderyhmiänsä. Strategian lopussa pohditaan sisällöistä saatujen tulosten raportointia ja
analysointia. Sisältöstrategian jälkeen käsitellään TikTok-käyttäjän profiilia, jossa on vinkkejä profiilitietojen päivittämiseen. Opinnäytetyön lukua 3.1.1 hyödynnettiin tässä kyseisessä aiheessa. Käydessään näitä kolme ensimmäistä lukua läpi kohderyhmä pääsee hyvään alkuun ja alkaa tuntemaan vähitellen TikTok-sovelluksen pääpiirteitä. Sen lisäksi
heillä on myös mahdollisuus pohtia TikTok-sovelluksen merkityksen heidän liiketoiminnassaan. Kohdepersoona Petri voisi esimerkiksi miettiä, minkälaisia käyttäjiä hän haluaa tavoittaa sovelluksen kautta, ja millä tavalla hän aikoo puhutella kohderyhmiänsä, jotta se
lisäisi heidän kiinnostuksensa Petrin ravintolaa kohtaan. Kaisa voi sen sijaan pohtia, ketkä
ovat valmiita maksamaan korkealaatuisista palveluista sekä tuotteista, ja mikä on hänen
yrityksensä myyntivaltti.
Neljännessä luvussa ”Sisällöntuotanto TikTokissa” käsitellään pääosin toimivan TikToksisällön ominaisuuksia. Sen lisäksi ensimmäisessä alaluvussa käsitellään, mitä lukijan tulisi ottaa huomioon tuottaessaan sisältöä ja mitkä asiat vaikuttavat niiden näkyvyyteen.
Toisessa alaluvussa annetaan ideoita sisältöjen tuottamiseen ja selitetään niiden videosisältöjen konsepteja esimerkkien kera. Tässä oppaan luvussa on hyödynnetty tämän
opinnäytetyön luvut 3.1.2 ja 3.1.3. Kohdepersoonat saisivat tästä luvusta ideoita sisältöjen
luomiseen, joita voidaan myös hyödyntää muissa sosiaalisen median kanavissa.
”Suorituskyvyn mittaaminen” luvussa kerrotaan, miten lukija voi mitata ja analysoida videosisällöistä saatuja tuloksia TikTok-sovelluksen tarjoamilla työkaluilla. Sen lisäksi selitetään niiden toimintaa ja tarkoitusta tulosten analysoinnissa. TikTok-sovelluksen tarjoamien
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työkalujen lisäksi oppaassa esitetään videomarkkinoinnin tärkeimpiä mittareita, kuten sitoutumista, CTR, konversiota, some-jaot ja palautteita. Opinnäytetyön luvut 2.3 ja 3.1.4
ovat hyödynnettyjä tässä oppaan luvussa. Näiden esitettyjen mittareiden tarkoituksena on
innostaa lukijaa tulosten mittaamiseen sekä analysoimiseen, jotta sisältöihin laitettu aika
ja energia eivät menisi hukkaan.
Viimeisessä eli kuudennessa luvussa ”TikTokin tulevaisuuden näkymät” pohditaan sovelluksen tulevaa tilannetta. Pohdinnan tarkoituksena on antaa lukijalle laajemman kuvan
TikTok-sovelluksen nykyisestä ja tulevasta tilanteesta. Opinnäytetyön lukua 3.3 on hyödynnetty tässä oppaan luvussa.
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Pohdinta
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mikä TikTok on, minkälaisia sisältöjä voitaisiin
tuottaa kyseisessä sovelluksessa, ja miten voidaan mitata ja analysoida sisällöistä saatuja
tuloksia. Päätavoitteena oli tuottaa opas pienille ja keskisuurille yrittäjille ja muille TikToksovelluksesta kiinnostuneille.
Oppaan arviointi ja jatkokehitysideat
TikTok-sovelluksen sisäinen orgaaninen sisältömarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista siten, että alle minuutin videossa tulisi sisältää mahdollisimman monia erilaisia
elementtejä, jotka kiinnittäisivät yleisöjen huomion. Mitä lyhyempi ja vakuuttavampi video,
sitä parempi. Vanhoja markkinointikikkoja ei kannata käyttää TikTokissa, sillä nykyajan
sukupolvi yrittää vältellä niitä kaikin tavoin. Sen sijaan kohderyhmän tulisi keskittyä innovatiiviseen tarinankerrontaan ja luovan sisällön luomiseen, jotta mainos ei ole sellainen,
joka tyrkytetään väkisin yleisön naaman eteen. Näin päästään kohdeyleisön kanssa samalle tunnetasolle. Oppaan kohderyhmä eli PK-yrittäjät pääsevät hyvään vauhtiin, kun
ymmärtävät, mitkä asiat tulisivat ottaa huomioon aloittaessaan TikTok-sovelluksen käytön
yrityksenä ja miten toimia sisältöjen suhteen.

Oppaan pääluvut ovat rakentuneet johdannossa asetettuihin alatavoitteiden mukaan. Ensimmäiseen kysymykseen ”mikä TikTok on?” vastattiin käymällä TikTok-sovelluksen historiaa ja nykytilaa läpi. Toiseen alakysymykseen ”mitä asioita PK-yrittäjän tulisi ottaa huomioon aloittaessaan TikTok-sovelluksen käyttöä?” vastaa luvut ”TikTokin hyödyt & haitat” ja
”TikTokin toimintaperiaate”. Käsittelemällä sovelluksen etuja ja haittoja ja sen toimintaperiaatetta, kohderyhmä ymmärtää TikTok-sovelluksen ominaisuuksia. Samalla myös selviää,
miten se eroaa muista sosiaalisen median kanavista ja kannattaako luoda käyttäjän TikTok-sovellukseen. Oppaan luku ”Sisällöntuotanto TikTokissa” ja sen alaluvut ”Algoritmiystävällinen sisältö” ja ”Ideoita sisältöjen luomiseen” vastaavat kysymykseen ”minkälainen
orgaaninen sisältö toimii TikTokissa markkinoinnillisesti?”. Näiden edellä mainittujen lukujen avulla kohderyhmä saa selville, mitkä asiat heidän tulisi ottaa huomioon luodessaan
sisältöjä TikTokiin. Kysymykseen ”miten mitataan ja analysoidaan videosisällöistä saatuja
tuloksia?” vastaa luku ”Suorituskyvyn mittaaminen”. Oppaan luvussa esitetään sovelluksen tarjoamia analytiikkatyökaluja sekä mainitaan muutamia videomarkkinoinnin kannalta
tärkeitä mittareita. Viimeiseen kysymykseen ”millainen on TikTokin tulevaisuus?” vastaa
luku ”TikTokin tulevaisuuden näkymät”.
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Oppaassa on otettu kohderyhmä huomioon, esimerkiksi teksti sävyn ja visuaalisuuden valinnalla. Teksti sävyä pyrittiin pitämään rentona, mutta kuitenkin asiallisena tyylinä. Visuaalisuudessa haluttiin tehdä kohderyhmälle miellyttävän näköisen ja helppolukuisen oppaan. Nämä edellä mainitut asiat tukevat kohderyhmän tarpeita ja helpottavat tavoitteiden
saavuttamisessa.

Oppaan onnistusmittarina toimi kolmas osapuoli, joka kuuluu kohderyhmään. Palautteen
antaja vastasi johdannossa (1.1) asetettuihin kysymyksiin. Palautteiden perusteella olen
onnistunut oppaan teossa, sillä opas oli helppolukuinen ja helposti ymmärrettävä. Opas
helpotti jonkin verran TikTok-sovelluksen ymmärrystä, mutta asiasisältö olisi voinut olla
vielä yksityiskohtaisempaa, sillä kolmannessa luvussa ei käsitelty TikTok-sovelluksen sisältöä ja toimintaa perinpohjaisesti. Opas helpotti jonkin verran TikTok-sovelluksen ymmärrystä ja madalsi kynnystä kyseisen sovelluksen käyttöön. Opas antoi myös kohderyhmäläiselle ideoita sisältöjen tuottamiseen.

Opinnäytetyötä pyrittiin pitämään mahdollisimman todenmukaisena käyttämällä monipuolisia luotettavia lähteitä. Monipuolisuudella tarkoitetaan kirja- ja nettilähteiden sekä tutkimustulosten hyödyntämistä. Sen lisäksi hieman yli puolet lähteistä ovat englanninkielisiä
ja loput suomenkielisiä. Suurin osa lähteistä ovat blogeja, joita markkinoinnin asiantuntijat
ovat kirjoittaneet. Hubspot-blogin lähteitäkin hyödynnettiin useasti, koska se on hyvin tunnettu ja arvostettu yritys, jolla on yksi parhaista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä.
Hubspot myös tarjoaa monipuolisia työkaluja, muun muassa sisältömarkkinointiin, sosiaalisen median markkinointiin, analytiikkaan ja sähköpostimarkkinointiin. TikTok-tietoperustan luotettavuuden varmistamiseksi hyödynnettiin ByteDancen ja TikTokin omia lähteitä.

Oppaan työstössä ilmeni myös haasteita alussa, sillä ajattelin tehdä laajan TikTok-markkinointi oppaan kohderyhmälle. Oppaan sisällä olisi ollut TikTok-sovelluksen käyttöohjeet,
maksullisen ja maksuttoman mainonnan luominen sekä analytiikka työkalujen läpikäyminen. Koko edellä mainittu paketti olisi ollut yhdessä liian sekava ja laaja, joten päätin keskittyä täysin orgaanisen mainonnan työstöön. TikTok-tietoperustan työstössä ilmeni myös
ongelmia, varsinkin TikTok-käyttäjien määristä sekä maakohtaisista tiedoista. Näin ollen
löysin luotettavia lukuja ja tietoja sivustoilta, jotka tekevät vuosittain sovelluskohtaisia katsauksia, esimerkiksi AppAnnie, Datareportal ja GlobalWebIndex. Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli tehdä oppaasta ytimekäs ja helposti luettava, mutta pidettiin kuitenkin huolta
siitä, että lukija saa kaikki tarvittavat tiedot TikTok-sovelluksesta ja sen toiminnasta.

Opasta ei ole rajattu koskemaan tiettyä alaa, vaan sitä voidaan hyödyntää myös muilla
aloilla. Oli se sitten rakennus- tai ravintola-ala, molemmat voivat soveltaa opasta omien
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tarpeidensa mukaan. Rakennusalan yritys voi esimerkiksi tuottaa sisältöjä liittyen rakennusvinkkeihin tai oman työn lopputulokseen, jossa näkyy ennen ja jälkeen videoklipit. Näin
he rakentavat brändiä, mutta samalla esittävät oman työnsä jälkeä. Näin ollen heillä on
mahdollisuus saada uusia asiakkaita. TikTok-sovellus on ollut nyt melkein neljä vuotta
kansainvälisillä markkinoilla ja kyseinen sovellus jatkaa vieläkin kasvuaan. Vaikka TikTokin käyttäjäkunta koostuu suurimmaksi osaksi nuorista, niin osa heistä ovat kuitenkin nuoria aikuisia. Sen takia suosittelen yrityksiä tulemaan kyseiselle sovellukselle tuottamaan
orgaanista mainontaa, jossa on käytetty luovuutta. Ajankohtaisuuden vuoksi opas tulee
tarpeeseen kohderyhmälle.

Jatkokehitysideoita löytyy useita, sillä rajauksen ulkopuolelle jäi monia potentiaalisia aiheita, joista voidaan tehdä erillinen opas tai vastaava. Ensimmäinen idea liittyy TikTok-sovelluksen käyttöohjeen tekemiseen, sillä tekemässäni oppaassa ei paneuduttu aiheeseen
kunnolla. Käyttöopas tulisi tarpeeseen niille, jotka eivät ole entuudestaan käyttäneet TikTokia tai eivät osaa editoida videoita kyseissä sovelluksessa. Toinen idea liittyy TikTok
For Businessiin eli sovelluksen maksullisen mainonnan alustaan. Siitä olisi varmasti paljon
hyötyä niille, jotka haluavat aloittaa maksullisen mainonnan teon TikTok-sovelluksessa.
Kolmas idea liittyy vaikuttajamarkkinointiin, joka toteutetaan TikTokissa. Miten siinä toimitaan ja mitkä asiat otetaan huomioon vaikuttajan ja yrityksen välisessä yhteistyössä. TikTok-sovelluksen sisältö ja sen algoritmin toiminta muuttuu jatkuvasti, joten tekemäni oppaan tiedotkin vanhenevat jossain vaiheessa. Näin ollen neljäntenä jatkokehitysideana
olisi päivittää TikTok orgaanisen mainonnan opasta ajan tasalle, mutta siihen on vielä aikaa.

Opinnäytetyöprosessin arviointi
En ole ennestään perehtynyt TikTok-sovellukseen sen kummemmin, mutta opinnäytetyön
työstön aikana olen oppinut paljon kyseisestä sovelluksesta ja sen toiminnasta sekä sisältömarkkinoinnista ylipäätään. Työ onnistui kaiken kaikkiaan ihan hyvin, mutta ei kuitenkaan toivotetusti. Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin itseohjautuvaa ja omatoimista. Hyödynsin ohjausta jonkin verran opinnäytetyön työstön aikana.

Ennen opinnäytetyön työstöä laadittiin suunnitelma, jossa kartoitettiin opinnäytetyön aihetta, tavoitetta sekä ongelma-alueita ja riskejä. Sen lisäksi laadittiin aikataulu viikkokohtaisesti. Rajaaminen oli hyvin tärkeää opinnäytetyön suunnittelun ja työstön aikana, jotta
aihe ei päässyt karkaamaan. Alussa ajattelin käsitellä digitaalista markkinointia ja sisältömarkkinointia ennen varsinaista aihetta eli TikTokia, mutta lopulta rajaus tehtiin sisältömarkkinointiin, jossa käsiteltiin myös videomarkkinointia ja sen suorituskyvyn mittaamista.
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Opinnäytetyön alkuperäinen aikataulu oli hieman epärealistinen, koska viime syksyllä minulla oli kolme projektia meneillä, jossa vaadittiin paljon työstämistä ja vastuunottamista,
joten en kerennyt tehdä opinnäytetyötä. Joulun jälkeen sain enemmän aikaa opinnäytetyön työstöön, joten muutin sen sisältöä jonkin verran ja tavoitteena on saada opinnäytetyön valmiiksi kesään menneessä.

Suunnitelman jälkeen aloin työstää opinnäytetyön tietoperustaa. Tietoperustan työstön aikana huomasin lähdekriittisyyden tärkeyden, koska käytin enimmäkseen verkkolähteitä,
kuten blogikirjoituksia, artikkeleja sekä tutkimuksia. Hyödynsin enimmäkseen verkkolähteitä, koska TikTokista ei löytynyt Suomen kielisiä kirjalähteitä, ja yritin samalla pitää tietoperustan tietoja mahdollisimman ajantasaisena. Verkkolähteiden varsinkin blogikirjoituksissa ilmeni haasteita, sillä niitä oli monia, eikä kaikissa ollut alkuperäisiä lähteitä. Lähteen
ja tiedon luotettavuuden varmistamiseksi valitsin ne lähteet, jotka ovat asiantuntijoiden kirjoittamia ja sisältö, joka toistui myös useasti muissa luotettavissa lähteissä. Kirjalähteitä
käytin enimmäkseen luvussa 2, jossa käsiteltiin videotuotanto osana sisältömarkkinointia.
Koronatilanteen takia lainasin enimmäkseen e-kirjoja, mutta niitä oli hyvin suppea valikoima.

Tietoperustan jälkeen alkoi oppaan kokoaminen. Opasta toteutettiin Canva-verkkosivustolla, eikä siihen tarvittu ammatillista osaamista. Hyödynsin Canvan tarjoamia elementtejä
oppaan ulkonäköä varten ja lopputuloksena oppaasta tuli sellainen, mitä toivoinkin.

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi onnistui sujuvasti, vaikka haasteita ja ongelmia ilmeni matkan varrella. Opinnäytetyön päätavoitteeseen saatiin vastaus ja tuotosta saatiin
toteutettua. Prosessin aikana sain opittua paljon uusia asioita itseäni liittyen, esimerkiksi
työskentelytapaan, ajanhallintaan sekä motivaatioon liittyvät seikat. Kirjoittamisessa minulla on vielä paljon parannettavaa, mutta haluaisin ylipäätään kehittää suomen kielitaitoni
vielä parempaan suuntaan. Kiteytettynä opinnäytetyöprosessi opetti minulle kokonaisuudessaan eri taitoja työelämää varten.
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