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Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media ovat muuttaneet markkinointia 
perustavanlaatuisesti. Sosiaalinen media on nykyään sen kasvun myötä yhä tärkeämpi 
osa ihmisten elämään ja siksi on elintärkeätä yrityksille olla siellä missä asiakkaatkin ovat. 
Yritysten tulee kyetä tuottamaan pääkohderyhmilleen juuri heitä varten luotuja sisältöjä. 
Vain ymmärtämällä asiakkaita ja sitä minkäkaltaista sisältöä he haluvat yritykseltä 
vastaanottaa pystyvät yritykset olemaan relevanteja asiakkailleen luoden vuorovaikutusta 
joka saa asiakaat osallisiksi. Yrityksille on tärkeää yhtenäistää digimarkkinointiaan osana 
yrityksen markkinointiviestintää.. 
 
Tämän opinäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen sosiaalisen median 
markkinoinnin tilaa, erityisesti tutkimalla eri postaustyppien aikaansaamaa vuorovaikutusta 
brändin ja asiakkaiden välillä. Opinnäytetyössä tuotettiin kvantitatiivinen tutkimus 
sosiaalisen median läsnäolosta. Tutkimus toteutettiin keväällä 2019 C More Suomelle, joka 
on pohjoismainen maksu-tv-operaattori. 
 
Teoriaosuudessa ensimmäisessä tietoperustan luvussa käsitellään monikanavaista 
markkinointia ja avataan hieman sitä, mitä monikanavaisuudella tarkoitetaan ja mitä 
hyötyjä se tuo digitaalisen markkinoinnin tehostamiseen. Toisessa luvussa käsitellään 
sosiaalisen median markkinointia osana modernia mediamixiä ja sitä miten yritykset voivat 
hyödyntää eri kanavia. Lisäksi esitellään kohdeorganisaation kannalta keskeiset 
sosiaalisen median kanavat, jotka ovat Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube sekä 
niiden tulevaisuuden trendit. Kolmannnessa luvussa käsitellään sosiaalisen median 
sitoutettavuutta eli sitä miten yritykset voivat sitouttaa asiakkaitaan tykkäämään, jakamaan 
ja  kommnetoimaan pyrkiessään tehostamaan sosiaalisen median markkinointiaan.  
 
Empiirisessä osuudessa on peilattu teoriaa kohdeyritykseen ja tarkastellaan tutkimuksella 
C More Suomen markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tutkimusosion aluksi esitellään 
kohdeorganisaatio. Tutkimus on rajattu pelkästään niihin sosiaalisen median alustoihin 
joita kohdeyritys eniten hyödyntäää mediamixissään. Eri sisältötyyppejä on luokiteltu ja sen 
myötä arvioitu sitä, minkätyyppinen sisältö eri kanavissa saa eniten aikaan 
vuorovaikutusta. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin huhti-toukokuussa 2019 
 
Asiasanat 
Sosiaalinen media, markkinointiviestintä, sosiaalisen median sitouttavuus, sisällöntuotanto, 
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1 Johdanto  

Markkinointia ja mainontaa hallitsivat vuosikymmeniä massamediat mutta digitaalisten 

medioiden mukaantulo mediakenttään heilautti voimasuhteita radikaalisti. Etenkin 

sosiaalisen median kehittyminen mainosmediaksi on muuttanut markkinoinnin roolin 

täysin ja sosiaalinen kanssakäyminen digikanavissa on jo niin suosittua, että se on 

vähentänyt perinteisten medioiden kulutusta.  Markkinoinnin näkökulmasta digitaaliset 

mediat poikkeavat paljon massamedioista. Siirryttäessä käyttämään digitaalisia medioita 

markkinoinnin luonne muuttuu ratkaisevasti.  

 

Menneinä vuosikymmeninä arvokkaimmat brändit rakennettiin mielikuvamainonnan avulla 

massamedioiden kautta, mutta markkinointi oli tuolloin vielä yksisuuntaista. Suurin muutos 

digimarkkinoinnin suhteen on siten se että viestintä on nyt aidosti kaksisuuntaista. 

Brändimielikuvia rakennetaan yhä mutta se tehdään digitaalisten sisältöjen kautta 

tavoitteena saada asiakas vuorovaikutukseen brändin kanssa. Digikanavat poikkeavat 

perinteisistä medioista ja ne kehittyvät koko ajan, suurimman muutoksen ollessa Web 2.0, 

jolla tarkoitetaan verkon muuttumista vuorovaikutteiseksi mediaksi, ja sen myötä 

markkinoinnista on tullut aidosti kaksisuuntaista brändin ja asiakkaan välillä. Kohdeyleisö 

viettää entistä enemmän aikaa suosituissa sosiaalisen median kanavissa ollen 

vuorovaikutuksessa mieleistensä brändien kanssa. Hyödyntämällä sosiaalista mediaa 

yrityksellä on mahdollisuus parantaa vuorovaikutustaan asiakkaisiinsa nähden ja 

mediakanavana sosiaalinen media onkin hyvin vuorovaikutteinen.  

 

Päivän aikana kohtaamme tuhansittain erilaisia brändiviestejä ja erottuminen kilpailjoista 

on entistäkin työlämpää eli digitalisaatio on kiistatta muuttanut maailmaa ympärillämme ja 

sen myötä myös markkinointia, ja eri digikanavien myötä markkinointiviestintä on 

voimakkaassa muutostilassa.Jokaisen yrityksen tulisi nähdä sosiaalinen media välineenä 

joka muuttaa keinoja kommunikoida kohdeyleisönsä kanssa. Sosiaalisessa mediassa 

yritykset saavat mahdollisuuden olla yhteisön jäsen, ulkopuolisen tarkkailijan sijaan. 

Yhteisöllisyys tuo yritystä lähemmäksi asiakasta ja tällöin voidaan luoda suoraa dialogia 

asiakkaan kanssa, saaden hyödyllistä tietoa asiakkaiden mieltymyksistä. Sosiaalinen 

media osana mediamixiä tarjoaa yrityksille entistäkin enemmän mahdollisuuksia parantaa 

vuorovaikutustaan kohderyhmiensä kanssa.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimus käsittelee digitaalista markkinointia sosiaalisessa mediassa sekä sitä miten 

aikaansaada vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Työssä perehdytään siihen 
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minkälaisella sisällöllä aikaansaadaan eniten vuorovaikutusta eri sosiaalisen median 

kanavissa.  

 

Aiheeseen päädyttiin kun tutkin kohdeorganisaation presenssiä sosiaalisessa mediassa ja 

huomasin samankaltaista sisältöä eri kanavissa. Olennaista tässä tutkimuksessa on siten 

selvittää se, miten voidaan yhtenäisellä markkinoinnilla samoja sisältöjä eri kanavissa 

julkaisemalla aikaansaada vuorovaikutusta yrityksen ja sen asiakkaiden välillä. 

Brändille läsnäolossa sosiaalisen median kanavisissa perimmäisenä tarkoituksena on 

herättää huomiota ja aikaansaada kiinnostusta kohderyhmässä ollen vuoropuhelussa 

heidän kanssaan jatkuvasti.  

 

Sosiaalinen media on kehittynyt myös maksu-tv-operaattoreille tärkeimmäksi 

markkinointikanavaksi perinteisten digitaalisten medioiden ohella. Sosiaalisen median 

kanavat ovat olennainen työkalu maksu-tv-operaattoreille olla yhteydessä asiakkaisiinsa. 

Tämän opinnäytetyön painopiste on erityisesti maksu-tv-operaattorin sosiaalisen median 

presenssissä.  

 

1.2 Tutkimusongelmat, työn rajaus ja rakenne 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma jakaantuu pääongelmaan sekä kolmeen 

alaongelmaan. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimuskysymys voidaan esittää 

seuraavasssa muodossa:  

- Minkälaiset postaukset luovat eniten vuorovaikutusta C Moren kanavissa? 

 

Pääongelmaan vastaus tulisi saavuttaa seuraavien alaongelmien kautta: 

- Minkälaisia sisältöjä C Moren kanavissa julkaistaan?  

- Mitkä postaustyypit ovat saaneet aikaan eniten sitoutuneisuutta?  

- Minkätyyppiset postaukset toimivat missäkin kanavissa?  

 

Tutkimuksessa käsittelen pelkästään brändin ja asiakkaan välistä ulkoista viestintää ja sitä 

mikä vaikuttaa vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa. Suurin osa digitaalisista 

kanavista, kuten verkkomainonta, on rajattu tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.  

 

Opinnäytetyö alkaa tietoperustalla, jossa esitellään aihealue ja viitekehys, joka toimii 

pohjana tutkimusosuudelle. Tämän opinnäytetyön tietoperusta koostuu kolmesta luvusta, 

joista ensimmäinen keskittyy monikanavaiseen markkinointiin toinen eri sosiaalisen 

median kanavissa toteutettavaan markkinointiin ja kolmas sosiaalisen median 

sitouttavuuteen.  
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Opinnäytetyön alussa, luvussa 2, on tarkoituksena perehtyä monikanavaiseen 

markkinointiin, ja siihen kuinka tärkeää monikanavaisuus on nykyaikaisessa 

markkinoinnissa ja mainonnassa. Luvussa 3 käsitellään sosiaalisen median markkinointia 

sekä sitä miten se eroaa perinteisistä kanavista. Luvussa 4 käydään läpi sosiaalisen 

median sitouttavuuden käsitettä, sen tärkeyttä sekä sitä miten sitä voidaan parantaa 

entisestään ja kuinka sitä tulee mitata. 

 

Tutkimusosuudessa, luvussa 5, käsitellään kohdeorganisaation käyttämien sosiaalisen 

median kanavien hyödyntämistä markkinoinnissa. Osuus alkaa tutustuen 

kohdeorganisaatioon ja tutkimuksen taustoihin sekä tutkimuksen käytännön toteutukseen.  

Tutkimuksessa tarkoituksena on saada dataa kohdeorganisaation ja sen asiakkaiden 

välisestä vuorovaikutuksesta sosiaalisen median kanavissa, jotta voidaan arvioida sitä 

minkätyyppinen viestintä eri kanavissa tuo eniten vuorovaikutusta. Tärkeintä on siten 

ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että asiakkaat todella aktivoituvat yrityksen 

sosiaalisen median kanavissa suosittelemaan, tykkäämään ja jakamaan.  

 

Viimeisessä luvussa eli pohdinnassa yhdistetään teoreettinen viitekehys ja saadut 

tutkimustulokset, ja tutkija antaa kehitysehdotuksia omien tutkimusdatasta saatujen 

johtopäätösten pohjalta. Myös tutkimustyön prosessia ja oppimista arvioidaan. 

 

Seuraavassa taulukossa on kuvattuna peittomatriisi havainnollistaen tämän tutkimuksen 

alaongelmien, teoreettisen viitekehyksen ja saatujen empiiristen tulosten välistä suhdetta 

toisiinsa.  

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

 

Alaongelmat  Teoreettinen 
viitekehys (luku)  

Tulokset  
(luku)  

Minkälaisia sisältöjä C Moren kanavissa 
julkaistaan? 
 

3, 3.2, 3.3  

Mitkä postaustyypit ovat saaneet aikaan 
eniten sitoutuneisuutta?  

4, 4.1, 4.2, 4.3 
 
 

5.5 

Minkätyyppiset postaukset toimivat 
missäkin kanavissa ? 
 

3, 3.2, 3.4, 3.5 5, 5.4, 5.5 
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2 Markkinoinnin digitalisoituminen ja monikanavaisuus 

Tässä luvussa käsitellään monikanavaisuutta, joka on tärkeä osa nykymarkkinointia. Sitä 

mitä monikanavaisuus merkitsee sekä sitä mitä se tarkoittaa yrityksille avataan. 

Olennaista on ymmärtää se miten monikanavainen käyttökokemus rakentuu ja miten se 

luodaan onnistuneesti. 

 

2.1 Monikanavaisuus 

Kanavalla tarkoitetaan välinettä jota käytetään vuorovaikutuksessa yrityksen ja asiakkaan 

välillä. Kanavia voi olla verkossa, verkon ulkopuolella tai näiden yhdistelminä. 

Monikanavaisuudesta (multichannel tai omnichannel) puhutaan kun asiakkaat ovat 

vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa useiden eri kanavien kautta yhden tehtävän 

hoitamiseksi loppuun saakka (Kava 2016).  

 

Tänä päivänä digimarkkinointiin liittyy keskeisesti integraatio online- ja offline-

markkinoinnin välillä. Tätä voidaan hyödyntää kun televiomainoksesta ohjataan asiakas 

verkkoon tai kun televisiossa alkanut mainosspotti jatkuu YouTubessa kanavaan 

rakennetuilla integroiduilla sisällöillä (Resolution Media 2018). 

 

Hyvä monikanavainen käyttökokemus on seuraavanlainen: 

 

• Johdonmukainen: palvelu toimii samalla tavalla ja tuntuu samalta jokaisessa 

kanavassa. Näin asiakas oppii käytön helposti, toimii tehokkaasti ja luottaa 

yritykseen enemmän. 

• Optimoitu: käyttökokemuksen vaihe sopii kuhunkin kanavaan. Monimutkaisemmat 

asiat hoidetaan tietokoneelta käsin, viihdyttävämmät tabletilla ja nopeat, pienet 

tehtävät mobiilissa. 

• Saumaton: Kanavia on miellyttävä käyttää peräjälkeen ja siirtymät ovat 

huomaamattomia – ei tulisi luottaa siihen, että asiakas on riittävän motivoitunut, 

vaan tämän on oltava oikeasti helppoa.  

• Synkronoitu: samoihin tietoihin pääsee käsiksi kussakin kanavassa ja omaa 

käyttäjätiliään voi muokata samalla tavalla missä tahansa kanavassa. 

• Yhteispeliä: kanavat voivat täydentää toisiaan. Esimerkiksi chatti verkkokaupassa 

voi yhdistää sivuston käytön ja henkilökohtaisen kohtaamisen myyjän kanssa 

(Kava 2016). 
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2.2 Markkinointi monikanavaisessa ympäristössä 

Tutkimusten mukaan kyky keskittyä yhteen asiaan oli vuonna 2000 jopa 12 sekuntia kun 

tuo tulos on tänä päivänä enää 8 sekuntia. Tähän tutkimustulokseen on vaikuttanut 

voimakkaasti se että ärsykkeitä on enemmän. Lyhentynyt keskittymiskyky on siten 

suoraan linjassa sen tosiasian kanssa, että vuonna 2000 Facebookia, Instagramia, 

Twitteriä ja YouTubea ei vielä ollut lanseerattu. (Liana Technologies 2014.) 

 

Nykyään digisisältöjä kulutetaan paljon ja yhtäaikaisesesti useissa kanavissa. Yrityksille 

tämä merkitsee sitä että huomio potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnosta on entistä 

vaikeampaa saavuttaa. Toisaalta se että digikanavia on niin paljon merkitsee sitä, että 

yrityksillä todellakin on mistä valita markinoinnilleen sopivia kanavia. Asiakkaat ovat 

tavoitettavissa koko ajan mutta vaikeaa on saada heidän huomionsa heräämään. Kun 

tämä onnistuu yritys on vahvoilla. Digimarkkinoinnissa etuna on myös sen mitattavuus eli 

yritykset voivat panostaa niihin kanaviin missä viestintä toimii ja tiputtaa pois kanavia jotka 

eivät toimi sen markkinoinnissa. (Liana Technologies 2014.)  

 

Asiakkaiden tottumukset mediankäytön suhteen vaihtelevat paljon. On asiakkaita jotka 

lukevat mielellään tuoteinformaatiota, toiset haluavat perehtyä tuotteeseen visuaalisesti 

videon tai kuvien avulla ja jotkut haluavat saada varmistusta ostopäätökseensä 

suosituksien kautta. Tästä johtuen yhden kanavan varassa ei yksikään yritys voi 

loputtomiin toimia. Varsinkin verkossa asiakkaat mielellään hakevat yhdestä kanavasta 

tietoa, toisesta kanavasta viihdykettä ja kolmannen kanavan pariin ollaan päädytty 

suosituksista johtuen. Yrityksen tulee siten olla läsnä niissä kanavissa joissa sen 

kohdeyleisökin on. Näihin kanaviin yrityksen sitten tulee tuottaa oikeanlaisia sisältöjä 

(Saarenala 2018). 

 

Monikanavaisuus on siten varsin yksinkertaista ymmärtää, kun vain ajatellaan sitä, että 

loppujen lopuksi kysymys on oikean viestin ajamisesta oikeaan kanavaan oikealle 

kohdeyleisölle. Tämä kanava voi olla perinteinen printti tai digitaalinen, kuten televisio. 

Välineellä ei ole niin väliä kunhan viesti on hyvin muotoiltu ja se tavoittaa kohdeyleisön 

häiriöttömästi. Kaikissa kanavissa yksi ja sama viesti ei toimi samalla tavoin, eivätkä kaikki 

kanavat ole samanlaisia, joten yritykselle jää vastuu kunkin viestin sovittamisesta 

kuhunkin kanavaan sen erityispiirteitä hyödyntäen. (Jabadabaduu 2018.) 

 

Funkin mukaan keinotekoinen erottelu online- ja offline-markkinoinnin välillä on 

katoamassa kokonaan. Nykyään markkinoinikampanjat ovat monikanavaisia eli sama 

viesti on yhtenäinen kaikissa medioissa, yhden kanavan tukien muita kanavia ja ottaen 
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kaiken hyödyn irti kunkin kanavan parhaista puolista. Asiakkaat odottavat voivansa saada 

markkinointiviestintää heille sopivan kanavan kautta ja etsiä yritystä verkosta heille 

sopivan median kautta ja suorittaa ostotapahtuman heille luontaisella tavalla. Kun tilaus 

on tehty asiakkaat odottavat saumatonta asiakaspalvelua jotta he voivat tarkistaa 

tilauksen statuksen älypuhelimellaan tai verkossa tietokoneellaan ja tehdä valituksia 

missä tahansa yrityksen käyttämässä mediassa. (Funk 2011, 15-16.) 

 

Integroitu markkinointi on Goldenin mukaan tehokasta useissa kanavissa – online tai 

offline, tai molemmat – joissa toteutetaan markkinointikampanjaa. Kun käytetään 

samanaikaisesti useita markkinointitaktiikoita ja -kanavia saadaan yleensä 

ekspontentiaalisesti kasvavia tuloksia (Golden 2011, 93).  On tärkeää verrata eri 

sosiaalisen median kanavia kun sovelletaan integroitua markkinointiviestintää, miten lisätä 

tehokkuutta joka on kanavariippumatonta. Sen jälkeen voidaan usein verrata eri kanavia 

keskenään eli miten jotkut kanavat toimivat paremmin kuin toiset. Usein jos muutetaan 

jotakin, kuten sanoja, eivät mittaustulokset enää ole tieteellisen tarkkoja, mutta ainakin 

tiedetään mikä lähestymistapa aikaansaa eniten kiinnostusta. Olennaista on testata ja 

kokeilla, vain siten oppii tunnistamaan mikä sisältö toimii missäkin kanavassa (Golden 

2011, 111). 
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3 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Tässä luvussa käsitellään sosiaalisen median markkinointia kokonaisuudessaan.  

Luvussa perehdytään sosiaalisen median viestintään ja siihen miten eri kanavia voidaan 

monitoroida ja kuinka eri kanavissa voidaan vaikuttaa mitaten tehokkuutta tarkasti. 

Lopuksi esitellään eri sosiaalisen median kanavat erityisesti yritysten näkökulmasta. 

 

3.1 Sosiaalisen median erilaisuus mainoskanavana 

Goldenin mukaan on tärkeää olla löydettävissä, koska se että yritys on löydettävissä 

internetistä on kriittisen tärkeää. Jos ihmiset etsivät yritystä eivätkä löydä sitä vaikuttaa se 

siihen kuinka luotettavana ihmiset pitävät kyseistä yritystä. Kun yritys on löydettävissä ja 

kommentit ovat pääosin positiivisia luo se yritykselle uskottavuutta sosiaalisessa 

mediassa. Siten merkittävä online-presenssi on tärkeää. (Golden 2011, 64-65.) 

 

Seuraavat tekijät erottavat sosiaalisen median kanavat perinteisistä mainoskanavista: 

 

• Sävy: Toisin kuin markkinointi 1940 –luvulta lähtien sosiaalinen media on ennen 

kaikkea autenttista ja rehellistä. 

• Viestintä: Online tarkoittaa nyt kaksisuuntaista viestintää jossa sekä kuunnellaan 

asiakasta että myyjän toimesta osallistutaan keskusteluun. Joskus ostajat ovat 

ainoita sisällöntuottajia mutta yritys ei koskaan saisi olla ainoa sisällönluoja, 

broadcastaaja. 

• Validointi: Ostajan tai kuluttajan arviot ja mielipiteet ovat yhtä vakutusvaltaisia jollei 

enemmänkin kuin myyjän väitteet. Perinteiset positointistrategiat eivät enää toimi 

vaan vievät pois luottamusta ja  luotettavuutta. 

• Saavutettavuus: Käyttämällä sosiaalisen median kanavia yritys saa enemmän 

laajuutta saavutettavuuteensa. Tämän myötä saadaan hyviä tuloksia 

lyhyemmässä ajassa ja vähemmin kustannuksin kuin millään muullla 

viestintävälineellä. 

• Kontrolli: Enää ei tarvitse odotella toivoen että ihmiset lukevat postaukset. Nyt 

voidaan mennä live-tilanteeseen globaalin yleisön kanssa koko välineen ollessa 

yrityksen omassa kontrollissa (Golden 2011, 17). 

 

3.2 Verkostoituminen ja suhteiden luominen sosiaalisessa mediassa 

Yrityksillä on nykyään paljon paineita olla mukana sosiaalisessa mediassa. Trendinä on 

ollut että sosiaalisessa mediassa pitää olla läsnä tai jäädään jostakin paitsi. On ajauduttu 

implementoimaan Facebook-strategiaa ajattelematta sen kummemmin mitä sosiaalisen 
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median kanavilta halutaan. Olennaista onkin ymmärtää kuinka hyödyntää näitä uusia 

medioita mahdollisimman tehokkaasti. (Golden 2011, 3-4.) 

 

Sosiaalinen media on yritykselle tänä päivänä erittäin hyvin toimiva väylä verkostoitua 

asiakkaidensa kanssa. Sosiaalisessa mediassa luodaan keskustelua asiakkaan ja brändin 

välillä sekä tuodaan brändin arvoja ihmisläheisesti esille erottautuen tehokkaasti 

kilpailijoista (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA 2019).  

 

Yritykselle kanavan valinnan ohessa täytyy sen myös määrittää tavoitteet, koska niiden 

valinta vaikuttaa olennaisesti myös käytettyyn kanavaan. Yrityksen tulee tarkkaan harkita 

se mitkä tavoitteet sosiaalisen median markkinoinnille tukevat parhaiten sen liiketoiminnan 

kasvua. (Suomen Digimarkkinointi 2017a). 

Yleisimpiä tavoitteita sosiaalisen median markkinoinnissa ovat: 

• Liikenteen ohjaaminen yrityksen omille verkkosivuille ja etenkin laskeutumissivulle. 

• Suoranainen myynnin aikaansaaminen yrityksen verkkosivustolla. 

• Yrityksen tunnettavuuden lisääminen. 

• Brändin tunnettavuuden lisääminen sekä positiivisten mielikuvien luominen. 

• Asiakkaiden sitouttaminen yritykseen. 

• Vuorovaikutuksen kasvattaminen brändin ja asiakkaiden välillä (Suomen 

Digimarkkinointi 2017a). 

Golden (2011) on todennut, että yrityksen sosiaalisen median kanavissa olemassaolon 

taustalla on tietää kuka yrityksen asiakas todella on ja tämä on tärkeää tehokkaan 

strategian luomisen kannalta. Tarkoituksena on se, että löydetään prospekeja ja edelleen 

liidejä, joille myydä yrityksen tuotteita ja palveluja. Kaikille asiakkaille ei voida 

kommunikoida yhtäaikaisesti tehokkaasti. Tästä johtuen sen sijaan että ammutaan 

kaikkea kohden silmittömästi, tulisi yritysten tutkia asiakkaidensa käyttäytymistä ja 

määritellä se, miten asiakkaat saavutetaan tehokkaimmin ja pienimmin resurssein. 

Viestien tulee olla sosiaalisessa mediassa spesifejä ja kohdennettuja tarkasti. (Golden 

2011, 81-83.) 

 

Funkin (2011) mukaan ensimmäisenä askeleena sosiaalisen median markkinoinnissa on 

kuunnella. Sosiaalisen median kanavat ovat ennen kaikkea ihmisille, eivät yrityksille. Eri 

alustat ovat kuitenkin muuttuneet. Funk toteaakin että sosiaalisen median kanavat ovat 

yrityksille jotka käyttäytyvät kuin ihmiset. Sosiaalisen median kanavat ovat hyvä media 

yrityksille, jotka todellakin välittävät siitä mitä heidän asiakkaansa ajattelevat. Sosiaalinen 

media on siten hyvä paikka yrityksille, jotka eivät pyri vain myymään vaan myös 
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osallistuvat keskusteluun. (Funk 2011, 15-16.) Sosiaalisen median kanavat eivät siten ole 

vain työkaluja, eikä niitä ole olemassa ilman käyttäjiä joille suhteiden luominen ja niiden 

ylläpitäminen on tärkeää. Suhteiden luominen on Goldenin mukaan sosiaalinen osa ja 

viestintä on media osa sosiaalista mediaa. (Golden 2011, 3-4.)  

 

Joskus yrityksille on vaikeata ymmärtää sosiaalisen median määritelmä ja sen suhteiden 

luomisen aspekti. Sosiaalinen media ei ole vain väline yksisuuntaiselle sisällön 

tuottamiselle ja jakamiselle eli broadcastaamiselle vaan se on kaksisuuntaisen viestinnän 

media jossa suhteita luodaan ja niitä kehitetään jatkuvasti. Väärinkäytettynä yritykset 

kommunikoivat että he eivät ole saavutettavissa, he eivät ole kiinnostuneita suhteiden 

luomisesta ja he eivät ole perillä sosiaalisen median käyttäytymissäännöistä. Eli yritykset 

eivät ymmärrä mitä sosiaalisessa mediassa oikein kuuluu tehdä (Golden 2011, 5).  

 

Olennaista onkin sisällön luominen ja sen jakaminen kunkin yhteisön säännöin, suhteiden 

luomisen näkökulmasta. Tärkeää on lukea käyttäjien kommentteja ja osallistua 

keskusteluun. Tämä on Goldenin mukaan kaksisuuntaista viestintää parhaimmillaan. 

Yritysten tulee tuntea kunkin yhteisön normit ennen kanavan käyttönottoa. Olennaista on 

olla kiinnostunut suhteiden luomisesta ja viestinnästä sen sijaan että tyydytään 

lähettämään kaupallista sisältöä lukuisiin eri kanaviin (Golden 2011, 5).  

Sosiaalisen median etuna on aina ollut sen vuorovaikutteisuus. Kun yritys liittyy joihinkin 

sosiaalisen median kanaviin saa se usein hyödynnettävää tietoa asiakkaistaan tehden 

myös itseään tunnetuksi asiakkaiden keskuudessa. Tämä aina lisää brändin ja asiakkaan 

välille luottamusta. (Viestintätoimisto Eliel 2014.)   

Ensimmäinen askel sosiaalisen median markkinoinnissa tulisi aina olla kuunnella 

asiakkaita ja sitä millaisia käynnissä olevia keskusteluja markkinoista, brändistä ja 

kilpailijoista käydään.Yritysten tulisikin olla rohkeasti yhteydessä käyttäjiin ja tuoda esille 

vahvasti brändin arvoja ja tässä prosessissa vahvistaa jatkuvasti yhteyksiä asiakkaisiinsa. 

Tästä seuraa asiakkaiden uskollisuuden kasvua ja lisääntyvää positiivista word-of-mouth 

–viestintää, jossa asiakas toimii brändin julkisena advokaattina ja suosittelee yritystä 

muille yhteisön jäsenille avoimesti (Funk 2011, 4). 

Sosiaalisessa mediassa, kun yrityksen tuotteet ja palvelut todellakin ovat hyviä ja ne 

onnistutaan tuomaan oikein esille eri kanavissa, voidaan parhaimmassa tapauksessa 

aikaansaada nk. viraalimarkkinointia eli suosittelumarkkinointia. Tämä tapahtuu kokonaan 

kanavan käyttäjien toimesta ilman erillisiä yrityksen toimia. Kun asiakkaat päätyvät 

tykkäämään, kommentoimaan ja jakamaan sisältöjä lisää se merkittävästi yrityksen 

näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa, tuoden aina mukanaan lisää potentiaalisia 
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asiakkaita ja tämä kaikki tapahtuu olemmassaolevien tyytyväisten asiakkaiden kautta. 

(Viestintätoimisto Eliel 2014.)  Evans toteaa, että kun asiakas omaehtoisesti suosittelee 

yrityksen brändiä ja toimii evangelistana yritykselle eli suosittelee sitä muille yhteisönsä 

jäsenille on yritys vahvoilla. Tällöin sosiaalisen median markkinointi on suoraviivaista ja 

riskitöntä. Asiakashan jo puhuu yrityksestä suosiollisesti muille ja se johtaa liiketoimintaan 

joka toimii pitkällä aikajänteellä. Kun asiakas kokee mieltymyksiä brändistä, jota yritys jo 

tarjoaa, voidaan vaikuttaa käytyyn keskusteluun josta on hyötyä positiolle markkinoilla 

(Evans 2012, 138). 

Sosiaalisen median markkinointi onkin parhaimmillan nk. inbound-myyntiä, joka on 

tavallaan pehmeää myyntiä, ollen siten täysin huomaamatonta eli käyttäjä ei välttämättä 

edes koe näkevänsä sosiaalisen median kanavassa maksettua mainontaa vaan 

enemmänkin esimerkiksi Facebook-kaveriensa kuulumisia. (Viestintätoimisto Eliel 2014.) 

Sosiaalisessa mediassa myöskään Funkin mukaan myynti ei ole etusijalla. Julkisuus, 

reaktioiden saaminen ja myynti ovat sivuasemassa ja ensimmäisen tavoitteen tulisikin olla 

paremmin ymmärtää asiakasta ja olla yhteydessä heihin lähemmin kuin koskaan aiemmin 

on ollut mahdollista. Kun yritykset osallistuvat sosiaaliseen mediaan oikealla tavoin voivat 

ne saada ainutlaatuisia etuja (Funk 2011, 4).  

3.3 Ansaittu media ja maksettu mainonta 

Termiä ansaittu media on käytetty pitkään PR-piireissä kuvaamaan “ilmaista” lehdistö- ja 

broadcasting- medianäkyvyyttä PR-kampajoille ja word-of-mouthille. Mutta yhä 

enenevissä määrin yrityksen tulee ansaita huomiota maailmassa joka on täynnä meteliä ja 

jossa ihmisten huomio kiinnittyy milloin mihinkin. Termi maksettu media tarkoittaa taas 

huomion ostamista mainonnan kautta. Jatkuvasti kehittyvä sosiaalisen median kenttä on 

vaikuttanut radikaalisti ansaittuun mediaan ja maksettuun mediaan. Maksettua mediaa on 

tarjolla ja se on suurten medioiden hallussa, alkaen Google AdWordsistä ja kaikki mediat 

haluavat osansa tuotoista joita ne voivat saada hyödyntämällä satoja miljoonia käyttäjiään 

ja heidän käyttäytymistään sosiaalisessa mediassa. Kaikilla sosiaalisen median alustoilla 

on omat mainosjärjestelmänsä ja ne muuttuvat koko ajan (Funk 2011, 103). 

Onnistumisessa sosiaalisen median markkinoinnissa ei ole enää niinkään kyse 

pelkästään hyvin toteutetuista sisällöistä, vaan mainonnan oikea kohdistaminen on 

noussut yhä tärkeämpään rooliin. Sosiaalisen median markkinoinnissa, kuten muussakin 

digimarkkinonnissa, on nykyään mahdollista tehdä runsaasti erilaisia kohdistukseen 

johtavia valintoja. (Viestintätoimisto Eliel 2014.) 
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Useimmille markkinoijille perinteinen keskeyttävä (interruptive) mainonta on tuttua ja jotkut 

voivat pitää sitä mainontana eivätkä aina ymmärrä kuinka olla keskeyttämättä asiakasta. 

Kun ihmiset eivät halua vastaanottaa kaupallisia viestejä ja hylkivät niitä on muutosta 

tapahtunut aktiivisesta välttelystä passiiviseen suuntaan. TV:ssä, radiossa ja printissä 

keskeyttävä mainonta vielä hyväksytään. Sosiaalisessa mediassa taas yleisö poimii 

itseään kiinnostavia viestejä omaehtoisesti. (Evans 2012, 158-159.) 

 

3.4 Sosiaalisen median trendit 

Suunnilleen 2,77 miljardia – se on lukuarvio ihmisten määrästä jotka käyttävät sosiaalista 

mediaa tällä hetkellä (Porteous 2018). Sosiaalisen median maailma muuttuu koko ajan 

tuoden mukanaan uusia trendejä, ideoita ja kirjoittamattomia sääntöjä joka vuosi. 

Useimmiten muutokset eivät ole välittömiä tai odottamattomia, enimmäkseen ne ovat 

pieniä ja helpostikin ennustettavia (Social Media Today 2018).  

 

Mitä tulee uusiin alustoihin, erilaisiin kulutustottumuksiin tai erilaisiin viestintätapoihin 

kanavat kuten Facebook, Instagram ja WhatsApp keksivät koko ajan uusia innovatiivisia 

ominaisuuksia jotka lisäävät uusia dimensioita alustoille. Nämä muutokset eivät vain auta 

käyttäjiä olemaan yhteydessä lempibrändeihinsä verkossa vaan myös antavat 

markkinoijille mahdollisuuksia ottaa yleisönsä eri työkalujen ja taktiikoiden kautta (Mehta 

2018).  

 

Patel toteaa, että kun sosiaalisen median alustat ovat kasvaneet täysimittaisiksi 

viestintäkanaviksi yhä useampi brändi luottaa näihin alustoihin saavuttaakseen 

kohdeyleisönsä. Kuluttajat ovat levittäytyneet useisiin alustoihin. Brändit jotka haluvat 

saada kuluttajien mielenkiinnon tulee ymmärtää täysin se miten heidän asiakaskuntansa 

hyödyntää näitä alustoja. Mitä jää viivan alle on, että trendit vaikuttavat sosiaalisen 

median kanaviin ja niin myös markkinointiin näissä kanavissa. (Patel 2018). 

 

Käyttäjät ovat nykyään varovaisia infomaatiota kohtaan jota he sosiaalisesta mediasta 

saavat. Yritykset ovat osallisena tässä kun ne eivät merkitse kaupallisia viestejään oikein 

tai pommittavat yhtä kanavaa kohdennetuin viestein jotka saavat yleisön saamaan 

tarpeekseen pian. Kaikki tämä voi jättää käyttäjät tuntemaan itsensä epäluuloisilta niin 

brändiä kuin alustaakin kohtaan. Nuorekas yleisö kestää hyvin vähän markkinontia joka 

vaikuttaa epäluottavalta. Brändien tulee jatkuvasti etsiä uusia tapoja luodakseen kuluttajiin 

luottamusta omaa brändiä kohtaan. Brändien on oltava yhteydessä kohdeyleisöönsä sekä 

olla humaani kaikessa viestinnässä sosiaalisessa mediassa. Kukaan ei pidä siiitä että on 
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kohde mainonnalle koko ajan. Pahinta on, jos käyttäjälle markkinoidaan jotakin, eikä tämä 

edes ymmärrä sen olevan kaupallista viestintää (Patel 2018). 

 

3.5 Sosiaalisen median kanavat 

Markkinointi sosiaalisen median kanavissa on tärkeä osa digitaalista markkinointia. 

Sosiaalisen median kanavia on lukematon määrä ja uusia alustoja syntyy jatkuvasti lisää, 

olemassaolevien kehittäessä algoritmejaan ja uusia toimintoja koko ajan. Kullakin alustalla 

on omat hyvät ja huonot puolet, joten on tärkeää valita juuri oikeat kanavat jotta 

sosiaalisen median markkinoinnissa voidaan ylipäätään onnistua (Suomen 

Digimarkkinointi 2017a). 

 

Eri kanavien täysimittainen hyödyntäminen on usein yrityksille hyvinkin haasteellista ja 

kun yrityksissä pohditaan mitä sosiaalisen median kanavia hyödyntää 

digimarkkinoinnissaan on hyvä ohjenuora se, että kannattaa aina ottaa yksi kanava 

kerrallaan hallintaan ennen markkinoinnin laajentamista muihin kanaviin. Olennaistahan 

yrityksille on saada kaikki tehot irti kustakin kanavasta ja tämä onnistuu vain hallitsemalla 

täysin käytetyn kanavan eikä se onnistu mikäli välttävästi pyritään hallitsemaan useaa 

kanavaa yhtäaikaisesti. Eri kanavat muuttuvat niin nopealla tahdilla nykyään että on 

helpompaa pysyä yhden kanavan muutovauhdissa, kuin yrittää säilyttää ote kaikkiin eri 

kanaviin. Vasta kun ensiksi valittu kanava on hallussa täysin, voidaan pohtia mitä osa-

alueita markkinoinnista voidaan onnistuneesti viedä kanavasta toiseen (Suomen 

Digimarkkinointi 2017a). 

 

Yritysten valitessa millä alustalla markkinoida tulee ensisijaisesti huomioida yrityksen 

kohdeyleisö. Tällöin pyritään valitsemaan niitä kanavia joita ostajapersoonien tiedetään 

eniten seuraavan. Kun ostajapersoonat on määritelty ja tavoitteet asetettu voidaan alkaa 

pohtia sitä, missä sosiaalisen median kanavissa yritys haluaa olla läsnä. Koska kanavia 

on lukemattomasti eikä yhdelläkään yrityksellä ole rajattomasti resursseja, kannattaa 

yritysten keskittyä niihin kanaviin joissa kohderyhmät jo ovat (Suomen Digimarkkinointi 

2017b). 

 

Suomessa yleisin valinta ensimmäiseksi kanavaksi sosiaalisen median markkinointiin on 

Facebook, johtuen sen ylivoimaisesta mainosalustasta. Missään muussa palvelussa ei 

kyetä kohdentamaan yrityksen markkinointia juuri halutulle kohdeyhmälle kuin 

Facebookissa. (Suomen Digimarkkinointi 2017a). 
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Tässä opinäytetyössä keskitytään täysin markkinointiin Facebookissa, Instagramissa, 

Twitterissä ja Youtubessa, koska kohdeorganisaatiolla on näkyvyyttä näissä kanavissa. 

Näillä kanavilla kohdeorganisaatio voi palvella kohderyhmiään ollen jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa. Seuraavassa esitellään nämä sosiaalisen 

median alustat, erityisesti yritysten näkökulmasta käsin. 

 

3.5.1 Facebook 

Facebook on vuonna 2004 perustettu sosiaalisen median yhteisöpalvelu joka on 

maailman suosituin sosiaalisen median alusta ja jolla on maailmanlaajuisesti 2,34 

miljardia aktiivista kuukausittaista käyttäjää. (Statista 2019.) Facebookilla on Suomessa 

noin kolme miljoonaa käyttäjää. (Suomen Digimarkkinointi 2017c.) Facebookin tavoitteena 

on on ollut sen perustamisesta lähtien antaa käyttäjille mahdollisuus jakaa sisältöjä 

pyrkien tekemään maailmasta entistäkin verkottuneempi. (Facebook Newsroom 2019.) 

 

Facebookin avulla yritys voi kohdata asiakkaitaan sosiaalisessa mediassa ja ohjata heitä 

tarkasti tuotteidensa ja palveluidensa pariin. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat luoda oman 

ryhmän tai sivun. Yritykset useimmiten luovat oman yrityssivun, koska sen avulla ne 

saavat hyödyllisiä tilastoja ja raportteja, joiden avulla Facebook-mainontaa voidaan 

kehittää. Yritykset voivat oman yrityssivunsa avulla tavoittaa uusia asiakkaita keräten 

liidejä sivuston tykkääjistä ja liidejä voidaan kerätä lisäämällä sivustoon toimintakehoitus, 

jonka avulla yritys voi ohjata liidit lasketumissivulle, joka on luotu tätä tarkoitusta varten 

yrityksen verkkosivuille. (Facebook Business 2019.)  

 

Facebookin hyödyntäminen markkinoinnissa on mahdollista kaikille yritykselle, riippumatta 

koosta tai toimialasta. Yrityksille on myös maksettu mainontaa, joka on suhteellisen 

edullista muihin mainosmedioihin nähden. Facebook-mainonnan tärkeimpänä etuna 

muihin sosiaalisiin medioihin nähden on sen tarkka kohdennettavuus. Facebookissa 

sisältöjä voidaan kohdistaa halutulle kohdeyleisölle tehden maksetusta mainonnasta 

oikein käytettynä todella tehokasta. Facebookin kautta yritys voi ohjata liidejä 

laskeutumissivulle ja se toimii myös väylänä hoitaa yrityksen asiakassuhteita pitkällä 

tähtäimellä. (Facebook Business 2019.) 

 

Facebookin kautta yrityksillä on mahdollista luoda itselleen näkyvyyttä ja lisätä 

tunnettuuttaan tärkeimpien asiakaskohderyhmiensä keskuudessa. Facebookissa on 

mahdollista luoda nk. mukautettuja kohderyhmiä ja samankaltaisuuteen perustuvia 

kohderyhmiä ja tämä auttaa olemassaolevien ja uusien kohdeyleisöjen tavoittamisen. 

(Facebook Business 2019.)  
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3.5.2 Instagram 

Instagram on vuonna 2010 perustettu sosiaalisen median palvelu, jolla on tällä hetkellä yli 

700 miljoonaa aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti. Facebook osti Instagramin vuonna 

2012. (Facebook 2019.)  Instagram on kuvanjakopalvelu, jossa voi kuvata, muokata ja 

jakaa valokuvia, videoita ja viestejä muiden käyttäjien kanssa. Instagramissa visuaalista 

sisältöä voi paitsi jakaa, myös muokata ja merkitä eri sijainteihin ympäri maailman. 

(Kortesuo 2014.)  

 

Instagramissa niin kuin muissakin sosiaalisen median palveluissa on olennaista 

kanssakäyminen muiden kanssa ja käyttäjät voivat jakaa omia kuviaan ja videoitaan sekä 

seurata, kommentoida ja tykätä muiden sisällöistä. Muiden käyttäjien sisällöistä voi myös 

tykätä tai kommentoida niitä. (Facebook 2019.)  Instagramissa visuaalisuus on tärkein 

elementti mutta kuviin voidaan lisätä myös tekstiä ja aihetunneisteita eli hashtageja, joiden 

avulla voidaan seurata tiettyä aihepiiriä. (Viestintä-Piritta 2015.) 

 

Instagram tarjoaa yrityksille runsaasti näkyvyyttä ilmaiseksi mutta myös maksettua 

mainontaa voidaan hyödyntää sekä kohdentaa kuvia tai videoita tietyille käyttäjäryhmille. 

Instagram onkin hyvin vuorovaikutteinen johtuen siitä että asiakkaiden kanssa voidaan 

olla yhteydessä kommenttien ja tykkäysten kautta. (Viestintä-Piritta 2015.) Instagram on 

kehitetty älylaitteille ja sen valinta sosiaalisen median kanavana on perusteltu yrityksille 

joiden kohderyhmät koostuvat nuorista henkilöistä. Instagram sopii myös brändin 

rakentamiseen johtuen Instagramin vahvasta visuaalisuudesta johon perustuen boostata 

brändin sanomaa tehokkaasti. (Suomen Digimarkkinointi 2017a).  

 

Instagramin kautta yritykset voidat kasvattaa tunnettuutta, herättää mielenkiintoa 

kohderyhmissään tai tehdä yrityksen tuotteita ja palveluja tutummiksi kohderyhmilleen, 

lopullisena tavoitteena ollessa aina yrityksen myynnin kasvattaminen. Instgramissa 

mainoksia voi ostaa, näyttää ja seurata eri tavoin eli käytännössä itse sovelluksessa, 

mainosten hallinnassa tai PowerEditorissa. Instagramissa voidaan käyttää 

kuvamainoksia, videomainoksia, karusellimainoksia tai Stories-tarinamainoksia. 

(Instagram Business 2019.)  

 

3.5.3 Twitter 

Twitter on maailmanlaajuisesti suosiota saanut vuonna 2006 perustettu yhteisö- ja 

mikroblogipalvelu, jolla on lähes 330 miljoonaa käyttäjää kaikkialla maailmassa. (Twitter 

2019.) Twitter on erikoistunut uutisiin sekä verkostoitumiseen ja kanavassa käyttäjät 
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kirjoittavat lyhyitä viestejä, twiittejä, muiden käyttäjien luettavaksi. (Louhimies 2012.) 

Päivittäin twiittejä kirjoitetaan yli 500 miljoonaa kappaletta. Twitterin missiona on antaa 

kaikille maailmassa mahdollisuuksia jakaa tietoa välittömästi. (Twitter 2019.)  

 

Twitterin toimintaperiaatteena on siten se, että käyttäjät twiittaavat toisilleen joko 

yksityisesti tai julkisesti tehden Twitteristä yhteisön, jossa viestitään tehokkaasti ja 

pidetään yhteyttä nopeasti ja etenkin ajankohtaisesti, lyhyiden viestien eli twiittien kautta. 

(Louhimies 2012.) Nykyisin twiitin pituus voi olla enintään 280 merkkiä entisen 140 sijaan, 

mutta asioiden tiivistäminen on Twitter-viestinnässä yhä olennaisen tärkeätä.  

 

Twitter mahdollistaa mielenkiintoisten ihmisten seuraamisen ja palvelu on kaikille täysin 

avoin. Twitterissä on olennaista viestiä juuri nyt maailmalla tapahtuvista asioista 

tiedottamisen kaltaisella otteella ja tietoa jaetaan avoimesti. (Louhimies 2012.) Twitterissä 

viestit voivat pitää sisällään mielipiteitä tarjoten erilaisia näkökulmia ja alustalle on 

ominaista nimenomaan se että kommunikaatio on nopeata, ajankohtaista sekä julkista. 

(Viestintä-Piritta 2016.)   

 

Yritykset voivat hyötyä Twitteristä monin keinoin ja luomalla profiilin Twitteriin on yrityksillä 

mahdollisuus twiittailla pyrkien kasvattamaan omien verkkosivujensa kävijämääriä, 

konversioita, bränditunnettuutta sekä hankkien seuraajia lisää. Twitterissä on yrityksillle 

tarjolla monipuolisia työkaluja mainoskampanjoiden luomiseen ja tavoitteen luominen on 

olennaista myös Twitterissä. (Twitter Business 2019.) 

 

Kun yritys on varmistunut siitä että se voi tavoittaa kohdeyleisönsä Twitterin kautta voi se 

alkaa viestimään tässä kanavassa markkinointiviestein pitäen sisällään kysymykset, 

äänestykset sekä kuvat ja videot. Twitterissä yritykselle on mahdollista retweet-toiminnon 

avulla julkaista toisten käyttäjien twiitti omalla tilillään, mikäli yrityksellä ei juuri sillä 

hetkellä ole omaa sisältöä josta viestiä. Ajankohtaiset toimialaa koskevat uutiset ovat 

uudelleentwiittauksen kohteena hyvin usein. (Twitter Business 2019.) 

 
3.5.4 YouTube 

YouTube on Googlen omistama vuonna 2005 perustettu suosittu videojakopalvelu, 

(YouTube 2019),  jolla on 1,5 miljardia aktiivikäyttäjää, tehden YouTubesta sekä toiseksi 

suosituimman sosiaalisen median kanavan Facebookin jälkeen että toiseksi suurimman 

hakupalvelun Google-hakukoneen jälkeen. Käyttäjillä on YouTubessa mahdollisuus 

katsoa muiden videoita ja tilata toisten käyttäjien kanavia. YouTuben voidaan myös ladata 

ja jakaa itse tuottamiaan videoita. YouTubessa käyttäjät pitävät yhteyttä tykkäämällä ja 

kommentoimalla videosisältöjä. (YouTube 2019.)  YouTuben mukaan tärkeää on, että 
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palvelu mahdollistaa ihmisten yhtäläiset oikeudet ilmaista itseään, saada tietoa, tulla 

nähdyksi ja kuulua yhteisöön. (YouTube 2019.)  

 

Yrityksille YouTube on varteenotettava alusta markkinoinnin kannalta ja oman kanavansa 

kautta yritykset voivat jakaa videosisältöjään ja myös maksetun mainonnan 

kohdentaminen on YouTubessa mahdollista. Maksetussa mainonnassa lyhyitä videoita 

sijoitellaan alustalle yritysten toiveiden mukaan varsinaisen katsottavan videon eteen, 

videon sisään tai videoiden hakutuloksiin. Maksettua mainontaa voidaan kohdistaa iän ja 

sukupuolen sekä sijaininnin perusteella tarkoituksena pyrkiä tavoittamaan kohdeyleisö 

mahdollisimman tarkasti. (YouTube 2019.)  

 

YouTube Analytics –työkalun avulla mainonnan tehoa voidaan mitata jollakin tasolla, 

mutta tarkan analyytikan puute on merkittävin huono puoli palvelulle. Yrityksille ei siten 

tarjota juuri ollenkaan yksityiskohtaista analytiikkaa raportointia varten. (Invisible Harness 

2017). Mainoksia voidaan muokata missä vaiheessa tahansa ja useita mainosvideoita 

voidaan näyttää osana kampanjaa samanaikaisesti. Tämä A/B-testaus kertoo 

mainostajalle mitkä mainoksista toimivat parhaiten. (YouTube 2019.) 

 

3.6 Sosiaalisen median monitorinti ja mittaaminen 

Monitoroinnin ja mittaamisen suhteen on suuria eroavaisuuksia. Monitorointi tarkoittaa 

että seurataan mitä tapahtuu, jotta yritys voi reagoida siihen. Golden (2011) toteaa, että 

on hyvä olla perillä siitä mitä yrityksestä sanotaan verkossa sillä jo pelkkä viestinnän 

volyymi kertoo siitä että yrityksen markkinaolemasolo on kasvussa. (Golden 2011, 105.)  

 

Mittaamisella tarkoitetaan sen identifioimista mihin ollaan tultu tavoitteen saavuttamisen 

kannalta. Useimmat yritykset käyttävät helppoja mittoja kuten seuraajia tai tykkääjiä-

todellisten mittaustulosten ollessa vaikeammin saatavilla (Golden 2011, 102). Myös Evans 

(2012) toteaa että mittaaminen ja sosiaalinen media kulkevat käsi kädessä, vaikka aina ei 

ole yksiselitteistä kuinka mitata jotakin sellaista kuin dynaaminen keskustelu. Ulottuvuus ja 

toistettavuus ovat mittareita joita massamedioissa käytetään ja sosiaalisessa mediassa 

lainataan melko paljon perinteisempiä online-markkinoinnin mittareita. (Evans 2012, 132.) 

 

Missä tahansa markkinoinnissa strategioiden ja taktiikoiden hienosäätäminen tulosten ja 

kokemusten mukaan tuovat yritykselle yleensä parempia tuloksia. Kun yritys käyttää 

sosiaalista mediaa sisältömarkkinoinnissaan tulee yrityksen tuntea yleisönsä eli ketkä 

lukevat sisältöjä ja miten he löysivät yrityksen sekä se mikä sisältö toimii ja mikä ei 

(Golden 2011, 106-109). 
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4 Sitouttavuus sosiaalisessa mediassa 

Tässä luvussa käydään läpi mitä sosiaalinen sitouttaminen merkitse yrityksillle, mitä se 

merkitsee käytännössä ja mitä hyötyjä se tuo yrityksille sekä mitä taktiikoita voidaan 

hyödyntää eri kanavissa pyrittäessä parantaamaan sitouttavuutta. 

 

Perinteisessä suoramarkkinoinnissa haasteena oli lähettää tietty määrä 

suoramarkkinointikirjeitä potentiaalisille asiakkaille, mutta kustannukset kasvoivat 

lähetysten mukaan. Sosiaalisen median kampanjoissa yritys voi luoda paljon jakoja, 

generoidessa katsomiskertoja ja julkisuutta yrityksille, ja kaikki yhdellä kustannuserällä 

(O'Brien 2018). Niin ikään ennen asiakkaille oli hyvin vaikeata saada brändien huomiota ja 

saada ne kuuntelemaan heitä. Vaikka puhelinpalveluissa vieläkin joutuu joskus 

odottelemaan, tänä päivänä yritykset todella pyrkivät parantaamaan vuorovaikutusta 

asiakkaidensa kanssa, etenkin tehostaessaan sitouttamista sosiaalisen median 

kanavissa. Tänä päivänä sosiaalinen media on suosituin kanava asiakkaille olla 

yhteydessä brändeihin. (York 2019).  

 

On huomioitava myös se että yksi henkilö voi jakaa sisältöä tai uudelleentwiitata viestin ja 

tämä tuottaa yritykselle mahdollisuuden saavuttaa jopa tuhansia ihmisiä melkein ilman 

kustannuksia. Tästä johtuen yritykset jotka eivät pyri luomaan sosiaalisen median 

sitouttamista menettävät suuren mahdollisuuden (O'Brien 2018).  

 

Ennen eivät globaalitkaan yritykset voineet olla yhteydessä asiakkaisiinsa ja 

mainostamaan tehokkaasti tuotteitaan globaalille asiakaskunnalleen. Sosiaalisen median 

alustat ovat globaaleja mikä tarkoittaa sitä että omat seuraajat ja yrityksen asiakkaat 

voivat olla yhteydessä yritykseen mistä päin maailmaa tahansa. Sosiaalinen media 

mahdollistaa siten minkä kokoiselle yritykselle tahansa saavuttaa potentiaalisia 

asiakkaitaan missä tahansa nämä ovat (O'Brien 2018). 

 

Sosiaalinen media on tärkeä osa digitaalista kulttuuria ja on vaikeaa kuvitella maailmaa 

ilman tilapäivityksiä, tykkäyksiä ja sisällönjakoja. Mistään muualta ei voida löytää valtavaa 

tietokantaa kohdeyleisöstä, joka on valmis lukemaan, klikkaamaan ja jakamaan sisältöjä 

(Siu 2019). Sosiaalinen media on perustavanlaatuisesti muuttanut viestintätapoja ja sitä 

miten yritykset kommunikoivat asiakkaidensa kanssa. Viestintä yritysten ja asiakkaiden 

välillä on nyt aidosti kaksisuuntaista viestintää antaen asiakkaille mahdollisuuden olla 

yhteydessä lempibrändiensä kanssa uudella tavalla (O'Brien 2018).  
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Sosiaalinen media on siten alkanut ottaa paikkaansa markkinoinnin maailmassa kun 

useimmille yrityksille se on katalyytti brändin kasvulle. Kun sosiaalisen median 

markkinointi hoidetaan hyvin johtaa se dominoefektiin, joka voi boostata yrityksien 

brändien tunnettuutta ja lisätä käytyjen keskustelujen määrää johtaen parempiin 

liiketoiminnan tuloksiin. (Rose 2017).  

 

Ihmiset pitävät positiivisesta interaktiosta brändien kanssa sosiaalisessa mediassa. 

Useissa tutkimuksissa on todettu että asiakaspalautteeseen vastaaminen lisää brändin 

uskottavuutta ja vähentää epämääräisyyttä. Sosiaalinen media on myös 

viestintäkanavana julkinen ja sisältöjä on helppoa jakaa, mikä johtaa siihen että positiivista 

palautetta on helppoa jakaa eteenpäin verrattuna sähköpostiin tai puhelinsoittoon 

(Eckstein 2018). 

 

Oman brändin promoaminen sosiaalisen median kanavissa on siten elintärkeätä 

yrityksille, mutta se että lisätään sisältöjä eri kanaviin ei johda parempiin myyntituloksiin. 

Tässä mukaan tulee sosiaalisen median sitouttaminen. (Rose 2017.) Sosiaalinen 

sitouttaminen merkitsee verkossa toimivan organisaation toimenpiteiden vaikuttavuutta 

mitaten julkisten jakojen, tykkäysten ja kommentien määrää. Sitouttaminen on pitkään 

ollut yleinen mittaväline sosiaalisen median toimivuuden arvioinnissa. (Big Commerce 

2019).   

 

Sosiaalinen media on todellakin kehittynyt tärkeäksi viestintäkanavaksi brändeille. 

Useimmat brändit käyttävät sosiaalista mediaa promotoidakseen tuotteitaan ja 

palvelujaan, mutta useat aliarvioivat sosiaalisen median sitouttamisen arvon. Tämä johtuu 

siitä että keskusteluja ei voida aikaasaada ilman sitouttamista. Sittouttamisella 

tarkoitetaan sitä vuorovaikutusta joka johtaa tilanteeseen, jossa asiakas tiedostaa brändin 

ja luottaa brändiiin. Se voi lopulta johtaa myynnin kasvuun (Barker 2018).  

 

4.1 Sosiaalisen median sitouttavuuden merkitys yrityksille 

Useimmat yritykset ymmärtävät sen kuinka tärkeää on olla mukana sosiaalisessa 

mediassa. Useat niistä kuitenkin aliarvioivat sitouttamisen arvon. Jos brändi päätyy 

huutamaan tyhjyyteen eikä edes yritä todellakin olla vuorovaikutuksessa nykyisten ja 

potentiaalisten asiakkaidensa kanssa menettää yritys mahdollisuuden lisätä sosiaalisen 

median sitouttamista. Kun brändi on vuorovaikutuksessa säännöllisesti rakentaen suhteita 

asiakkaisiinsa, voivat nämä johtaa keskusteluihin mikä osaltaan parantaa liiketoiminnan 

tuloksia (Standberry 2018).   
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Useille yrityksille sosiaalinen media on paikka, joka on täynnä meteliä ja jossa ne yrittävät 

rakentaa bränditunnettuuttaan. Sosiaalisen median suunnittelu ja hallinta voi tuntua 

joistakin yrityksistä hyvin hankalalta koska ympärillä tapahtuu niin paljon pyrittäessä 

kohdentamaan sisältöä oikealle kohdeyleisölle kussakin kanavassa. Sosiaalisen median 

sitouttaminen pitää sisällään useita työkaluja mutta on hyvin haasteellista saada kukin 

kanava toimimaan yrityksen eduksi. Ongelmana on se kuinka hyvin yritys onnistuu 

luomaan autenttista vuorovovaikutusta, monitoroimaan käytyjä keskusteluja ja 

sitouttamaan yleisöään (York 2019). 

 

Useat yritykset vieläkin pitävät sosiaalista mediaa epävarmana koska sen vaikutusta ei 

voida kvantifioida. He haluavat tietää miten sosiaalisen median strategian toimivuus 

voidaan varmistaa, ja se että saadaan laskettua ROI sosiaaliselle medialle on hyvin 

tärkeää. Tässä mukaan tulee sosiaalisen median sitouttaminen jonka avulla voidaan 

arvioida vuorovaikutusta brändin ja asiakkaan välillä (Siu 2019). Kun ajatellaan 

sosiaalisen median sitouttamista on siinä kysymys siitä kuinka käytetään eri sosiaalisen 

median kanavia rakentamaan asiakaskokemusta. Heti kun asiakkaat päättävät olla 

yhteydessä yrityksen kanssa sosiaalisessa mediassa he jakavat luottamustaan brändiin ja 

odottavat että heidän ongelmansa ratkaistavan (York 2019).  

 

On olemassa useita syitä siihen miksi sisällön sitouttaminen on laskenut ja keskeisimpänä 

tässä on ollut Facebookin tekemät muutokset Newsfeediin, joka on laskenut page reachia, 

joten brändille läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei enää riitä eikä se voi vältellä sosiaalista 

vuorovaikutusta käymällä keskusteluja asiakaskuntansa kanssa. Markkinoijat ymmärtävät 

nyt että yritys ei voi vain tehdä julkaisuja ja toivoa että jotkut niistä saavuttavat yleisönsä 

mielenkiinnon. Tänä päivänä kohdeyleisöt saavat niin paljon sisältöä eteensä että 

passiivisesti odotellen ei saada tuloksia aikaan. Joten tässä avainasemassa on 

sosiaalisen median sitouttaminen (engagement), joka on kaksisuuntaista viestintää, 

merkityksellistä ja arvoa luovaa keskustelua brändin ja asiakkaan välillä. Se on 

’sosiaalinen’ osa sosiaalista mediaa (Tay 2018). 

 

Olipa yritys sitten sosiaalisessa mediassa tai ei, totuus on se että yrityksen asiakkaat 

käyttävät paljon aikaa sosiaalisen median tileillään, jopa yli kaksi tuntia päivässä. 

Sosiaalisen median prensenssin luominen, rakentaen seuraajamäärien kasvua ja ollen 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa tehokkaasti laadukkailla sisällöillä on suuri työ, 

mutta tämä kaikki voi johtaa merkityksellisiin hyötyihin, joita yritys saa sitouttamalla 

asiakkaitaan eri kanavisssa. Joka kerta kun henkilö on yhteydessä brändiin sosiaalisen 

median kanavassa lisää se brändin tunnettuutta kokonaisuudessaan. Kun asiakas tykkää 

yrityksen Facebook-sivusta tai tietystä julkaisusta niin tämän asiakkaan Facebook-kaverit 
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ja seuraajat näkevät tämän sitouttamisen, sivuston seuraajat näkevät tämän sitouttamisen 

ja brändin tunnettuus lisääntyy tämän prosessin aikana. (O'Brien 2018.) 

 

Sosiaalisen median sitouttamisessa ei ole kyse vain seuraajämääristä tai siitä kuinka 

monta tykkäystä postaus saa vaan siitä miten yritys koetaan sosialisessa mediassa. 

Tähän vaikuttaa se että asiakas joka vierailee yrityksen sosiaalisen median sivustolla 

havaitsee suuren seuraajamäärän ja tämä luo uskottavuutta yritykselle. Asiakas näkee 

että yrityksellä on paljon tyytyväisiä asiakkaita ja hänkin voi tulla sellaiseksi, joka johtaa 

tilanteeseen jossa asiakas kokee että hänenkin tulisi ostaa yrityksen tuotteita (O'Brien 

2018). 

 

Se että onnistuu pysymään perillä kaikkien mainintojen suhteen ja osallistumaan 

relevantteihin keskusteluihin sekä filtteröimään epäasiallisen sosiaalisen median sisällön, 

on pohjana sosiaalisen sitouttamisen strategioille (Eckstein 2018). Sosiaalisen median 

sitouttamisella mitataan sitä kuinka tehokkaasti yritys on onnistunut luomaan 

vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa sosiaalisen median kanavissa. Sitä voidaan mitata 

usealla tavoin, kuten tykkäyksillä, maininnoilla, jaoilla, katsomiskerroilla, kommenteilla ja 

tilauksilla. Tämä korreloi sen kanssa kuinka moni on luonut suhteen brändin kanssa 

(O'Brien 2018). 

 

Sosiaalisen median sitouttamisen hyödyt ovat selkeät, joten on vaiketa ymmärtää miksi 

niin useat brändit eivät hyödynnä sitä osana markkinontistrategiaansa. Tähän on 

olemassa useita syitä eli yritykset kohtaavat runsaasti erilaisia haasteita, kuten se että ne 

kykenevät allokoimaan riittävästi resursseja kaikkien relevanttien keskustelujen 

seuraamiseen, niillä on vaikeuksia ylläpitää laatua eli pitää yllä yhtenäistä ja autenttista 

sävyä sekä mitata sosiaalisen median sitouttamisen vaikuttavuutta (Eckstein 2018).  

 

Sosiaalisen median markkinoininin strategioissa on tänä päivänä tärkeää ottaa huomioon 

se tosiasia, että yritysten tulee olla siellä missä heidän asiakkaansakin ovat. Global Web 

Indexin tutkimuksen mukaan 30 % kaikesta verkossa käytetystä ajasta on nykyään 

sosiaalisen median vuorovaikutukseen käytettyä. Keskimäärin ihmiset käyttävät kaksi 

tuntia päivässä sosialisessa mediassa, joten sosiaalisen sitouttamisen avulla yritykset 

voivat varmistaa omalle brändille riittävästi huomiota (O'Brien 2018).  

 

Menestyksellinen markkinointi tänä päivänä merkitsee saumattoman monikanavaisen 

markkinoinnin luomista, joka on integroitu kautta eri alustojen, ja joka pitää sisällään 

sosiaalisen sitouttamisen kun yritys pyrkii saavuttamaan asiakkaansa. Ihmiset käyttävät 

tänä päivänä useita tunteja älypuhelimensa ja sosiaalisen median parissa ja jos yritys ei 
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saa heidän huomiotaan merkitsee se sitä että he ovat vuorovaikutuksessa jonkun toisen 

yrityksen brändin kanssa (O'Brien 2018). 

 

4.2 Sosiaalisen median sitouttavuuden parantaminen 

On selvää että sosiaalisen median sitouttavuutta voidaan kehittää ja se lisää 

bränditietoisuutta, laajentaa markkinoinnin saavutettavuutta sekä tarjoaa sosiaalista 

hyväksyntää joka ajaa uusia käyttäjiä yrityksen asiakkaiksi (O'Brien 2018). 

 

Yritysten ei tulisi vain jakaa asiakkaidensa postauksia vaan todella saada heidät 

tuntemaan itsensä sitoutetuiksi ja siten antaa suoria vastauksia heidän sisältöihinsä. 

Jokaiseen asiakaspalautteeseen vastaaminen, jossa ei vain suoranaisesti mainita 

brändiä, vaan myös maininnat joissa on käytetty tietty hashtagia on hyvä tapa saada 

asiakas tuntemaan että yritys todella välittää asiakkaistaan (Rose 2017). 

 

Sitouttamisen parantaminen ei ole rakettitiedettä mutta se vaati työskentelyä. Sosiaalista 

liiketoimintaa tai sosiaalista brändäämistä ei voida ajatella täysin uutena alueena. 

Tämänkaltaista markkinointia on tapahtunut jo vuosikymmeniä. Tällä hetkellä on 

olemassa massiivinen yleisö jolle voidaan kohdentaa sosiaalisen median markkinointia. 

Olennaisinta on se millä tavoin heitä lähestytään, joten seuraavassa on arvioitu sitä miten 

yritykset voivat parantaa sosiaalista sitoutttavuutta (York 2019).  

 

4.2.1 Trendinä olevien hashtagien lisääminen postauksiin 

Yksi merkittävä tapa lisätä postausten houkuttelevuutta on käyttää niissä hashtageja. 

Nämä avainsanat eivät vain auta saamaan julkaisua esille ne ovat hyvä tapa käyttäjille 

seurata käytyä keskustelua tietyn aiheen suhteen ja yhdistämään ihmisiä jotka käyttävät 

tätä samaa hashtagia. Mutta liian monta hashtagia voi olla haitallista brändille sen 

sosiaalisen median läsnäolossa, joten tämän kanssa yrityksen tulisi olla maltillinen (Rose 

2017). 

 

Siten pohjautuen siihen miten niitä käytetään hashtagit voivat lisätä sosiaalisen median 

sitouttavuutta. Vaikka brändin julkaisut voivat jo saavuttaa olemassaolevat seuraajat niin 

hashtagien avulla saadaan sitoutettua ihmisiä jotka eivät vielä ole seuraajia. Brändien 

tulisikin etsiä trendinä olevia hashtageja ja käyttää niitä jotta brändi voi osallistua 

ajankohtaiseen keskusteluun (Barker 2018). Viimeismpien trendien ja ajankohtaisten 

asioiden seuraaminen on brändille hyvin tärkeää. Aiheiden jakaminen ja tykkääminen on 

mahtava tapa näyttää tukea ja mukanaoloa. Tämän avulla voidaan vahvistaa omaa 
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mainetta ja demonstroida käyttäjille että brändi arvostaa tapahtumia myös oman 

liiketoimintansa ulkopuolella, joka generoi suoraan arvostusta brändille (Rose 2017).  

 

4.2.2 Julkaisujen henkilökohtaistaminen 

Henkilökohtaistamalla jokaisen vastauksen yritys pääsee lähemmäs asiakkaitaan ja 

auttaa asiakassuhteen rakentamisessa luoden brändiuskollisuutta. On tärkeää käyttää 

vastauksissa asiakkaiden nimiä mikä varmistaa että vastauksen saajat kokevat että 

vastauksen antaa henkilö eikä suuryritys. Niin ikään jokaiseen tälläiseen postaukseen 

tulisi lisätä myöskin vastaajan etunimi, jotta asiakas tuntee että hän saa apua todelliselta 

ihmiseltä eikä saa automatisoitua viestiä (Rose 2017).  

 

On hyvin tärkeätä että kohdeyleisö tuntee asioivansa todellisten ihmisten kanssa brändin 

takana (Big Commerce 2019). Ihmiset tekevät brändistä johtopäätöksiä pohjautuen siihen 

miten nämä ovat vuorovaikutuksessa heidän kanssaan sosiaalisessa mediassa. On 

tärkeää että brändin viestintä sovitetaan erilaisiin käyttäjäryhmiin koska suurin osa 

sosiaalisen median käyttäjistä seuraa brändejä joiden sisällöt tuntuvat autenttiselta (Tay 

2018). 

 

4.2.3 Nokkeluuden ja huumorin käyttäminen 

Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa tullakseen viihdytetyksi. Mikäli brändin postaukset 

ovat liian promotionaalisia ja pyrkivät vain saamaan ihmisiä ostamaan tuotteitaan voi 

brändi nopeastikin menettää kohdeyleisönsä kiinnostuksen. Tämän sijaan tulisikin käyttää 

sopivissa määrin huumoria säännöllisesti viihdyttääkseen seuraajiaan ja lisätäkseen 

sosiaalisen median sitouttavuutta (Barker 2018).  

 

Useat ihmiset seuraavat brändejä jotka ovat hauskoja erityisesti kun nämä tuottavat 

luovaa ja sitouttavaa sisältöä jota jaetaan eteenpäin. Usein on vaikeata saada huomiota 

sosiaalisessa mediassa ja jopa innokkaimmat seuraajat skrollaavat alas promotionaaliset 

postaukset mutta lisäämällä huumoria sopivissa määrin lisää brändi arvoa pyrkimättä vain 

promotoimaan omia tuotteitaan. Tämä tuo seuraajien kasvoille hymyn ja auttaa 

suosiollisesti heitä näkemään brändin hyvässä valossa. Tälläistä sisältöä käyttäjät myös 

jakavat mieluummin eteenpäin. Huumorin tulisi kuitenkin olla kevyttä eikä se saa olla 

syyllistävää tai ilkeämielistä. On myös hyvä tapa brändille olla valmis nauramaan itselleen 

ja tämä onkin parasta vuorovaikututusta kohdeyleisön kanssa (Standberry 2018). 
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4.2.4 Alkuperäisen visuaalisen materiaalin luominen 

Tutkimusten mukaan tavanomaiset Facebook-postaukset saavat 120 % vähemmän 

huomiota kuin postaukset joissa on käytetty kuvamateriaalia. Mikäli brändi haluaa lisätä 

sitouttavuutta tulee sen hyödyntää kuvia julkaisuissaan. Nämä voivat olla valokuvia, GIF-

kuvia tai grafiikkaa. On olemassa loputtomasti mahdollisuuksia visuaalisuuden 

lisäämiseksi. Infografiikka on tehokasta kun yritys pyrkii tuomaan esille uusimpia 

tutkimustuloksia tai mielenkiintoisia faktoja. Tällöin voidaan jakaa linkki koko tutkimukseen 

tai postaukseen omassa blogissa. Kuvia voidaan käyttää myös kilpailuissa tai tulevien 

tuotejulkistusten yhteydessä (Barker 2018).  

 

Siten yksi tehokkaimmista tavoista lisätä sosiaalisen median sitouttavuutta on hyödyntää 

postauksissa visuaalista sisältöä. Kuvat saavat yleisön huomion heräämään ja lisäävät 

mahdollisuutta siihen että ihmiset todellakin perehtyvät postaukseen. Visuaalinen 

kuvakerronta on tärkeää ja brändillä on useita tapoja lisätä sosiaalisen median 

sitouttavuutta visuaalisella sisällöllä. Kuvat ihmisistä käyttämässä tuotetta on aina 

suositeltavaa. Kuvien käytössä tulee aina huomioida kunkin alustan säännöt ja parhaat 

käytännöt (Standberry 2018). 

 

Emoticonien, GIF-kuvien ja grafiikan tuottaminen lisättäväksi postauksiin on tehokas tapa 

luoda postauksista kiinnostavimpia joita käyttäjät haluvat itse asiassa lukea ja usein 

käyttäjät skrollaavatkin tekstipostaukset kokonaan (Rose 2017). Näin lisätään 

persoonallisuutta sosiaalisen median keskusteluihin jotta saadaan omat tuntemukset 

viestittyä tehokkaammin (Eckstein 2018). Tekstuaaliset postaukset eivät kommunikoi 

hyvin sitä mitä tunnemme joten lisäämällä emoticoneja postauksiin annetaan vinkkejä siitä 

mitä kirjoittaja tuntee. Kun käytetään huumoria voidaan nauravalla emoticonilla tehostaa 

viestin läpimeno oikeansisältöisenä. Nämä lisäävät myös ystävällisyyttä ja tekevät 

brändistä helpommin lähestyttävän (Standberry 2018). 

 

Alkuperäisen grafiikan ja kuvien käyttö on hyvä tapa kasvattaa sosiaalisen median 

sitouttavuutta Twitterissä ja Facebookissa. Täysin visuaalisilla alustoilla kuten 

Instagramissa postataan kuitenkin jo silmiämiellyttäviä kuvia ja se että saadaan 

kasvatettua sitouttavuutta myös tässä kanavassa onkin luoda ja postata enemmän 

videoita. Vaikka brändi postaisi säännöllisesti still-kuvia niin videot tuovat hyvän lisän 

yleisimmin käytetyn sisällön oheen (Barker 2018). Yhä suurempi määrä verkkoliikenteestä 

sosiaalisen median kanavissa pitää sisällään videoita kuvien ja tekstin sijaan. Tämä on 

suoraa seurausta teknologisesta kehityksestä. Myös ihmiset haluavat mieluummin käyttää 
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pari minuuttia videon katsomiseen kuin lukea pitkiä sosiaalisen median tekstipostauksia 

(Standberry 2018).  

 

Kun Instagram Live ja Facebook Live esiteltiin brändit alkoivat pian hyödyntämään 

mahdollisuutta lisätä sosiaalisen median sitouttavuutta. Tämän avulla voidaan saada 

faneja sitoutettua enemmän tosiajassa. Livestriimaus on hyvin suosittua ja sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi kun julkistetaan tapahtuma (Barker 2018). 

 

4.2.5 Sisällön rikastaminen vaikuttajasisältöjen avulla 

Yksi tehokkaimmista tavoista lisätä sosiaalisen median sitouttavuutta on ottaa asiakkaita 

mukaan sisällöntuotantoon ja tehdä heistä brändiadvokaattteja. (Barker 2018.) 

Promotoimalla brändin seuraajia voidaan käyttää hashtageja jotta saadaan asiakkaat 

postaamaan heidän omaa sisältöään ja kun brändi postaa käyttäjien generoimaa sisältöä 

antaa tämä samalla signaalin että se haluaa luoda sitoutuneisuutta brändiin edesauttaen 

myös muita ylittämään esteen olla vuorovaikutuksessa brändin kanssa, tarjoten suoran 

väylän aitoon keskusteluun (York 2019). 

 

On olemassa selkeitä hyötyjä käyttäjägeneroiman sisällön käyttämisestä kampanjoissa ja 

tärkeimpänä näistä lisääntynyt sitouttavuuden määrä. Fanit pitävät siitä että heitä 

arvostetaan heidän lempibrändien toimesta ja uudelleenpostaten heidän sisältöjään 

voidaan tehokkaasti vahvistaa oman yleisön kanssaan käytävää viestintää ja saada 

asiakkaat mukaan keskusteluun (Tay 2018). Näin brändi saa myös luotua mielikuvia 

ihmisten silmissä että olemassaolevat asiakkaat todella pitävät yrityksen tuotteista. Yksi 

tapa on pyrkiä saamaan asiakkaat jakamaan kuvia siitä kun he käyttävät brändin tuotteita 

ja lisäämään hashtagin tästä kuvaukseen (Barker 2018).  

  

Jos brändi on luonut suhteen vaikuttajien kanssa, kuten bloggajien kanssa, on hyödyllistä 

käyttää näitä suhteita hyödyksi saamaan jakoja omalle sisällölleen. (Rose 2017.) 

Sosiaalisen median vaikuttajat ovat saavuttaneet merkittävän aseman he ovat loistavia 

sisällöntuottajia ja he tietävät mitä heidän yleisönsä haluaa. Brändien tulisi ottaa näitä 

vaikuttajia mukaan rikastamaan omaa sisältöään. Tämä voi edesauttaa vaikuttajien 

yleisöä alkaa seurata brändiä ja myös virkistää tavallisia postauksia (Barker 2018).  

 

Tämä on  hyväksi saamaan brändi näyttämään prospektien silmissä luotettavana. Niin 

ikään kun brändi antaa jotakin vastapalvelukseksi sisällön jakamisesta tarjouksia ja lahjoja 

varmistaa se että he saavat arvoa yhteistyöstä ja tämä todellakin on win-win tilanne (Rose 

2017). Eri alustojen analyytikasta näkee suoraan tärkeimmät vaikuttajat ja tämä auttaa 
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olemaan tarkempi brändäämisessä. Tämän datan avulla yritys voi nähdä selkeästi ketkä 

käyttäjät ovat eniten vuorovaikutuksessa brändin kanssa ja jos näillä käyttäjillä on 

massiivinen yleisö voi se johtaa jopa yhteistoimintaan ja partnerisuhteiden luomiseen 

(York 2019).  

 

4.2.6 Kilpailun sponsorointi 

Kilpailuja käyttämällä voidaan nopeasti lisätä kiinnostusta brändiä kohtaan. Kaikkihan 

meistä pitävät ilmaisesta tavarasta (Big Commerce 2019). Sosiaalisen median 

sitouttavuutta voidaan siten lisätä helposti järjestämällä kilpailuja. Tämä taktiikka 

aikaansaa sitoutuneisuutta koska ihmiset mielellään haluavat mahdollisuuden saada 

jotakin arvokasta ilmaiseksi. Tämä voi saada heidät vuorovaikutukseen brändin kanssa ja 

riippuen toteutustavasta kilpailu voi myös boostata käyttäjientuottaman sisällön määrää. 

Kilpailuja järjestämällä brändi voi saada lisää sitoutuneisuutta olemassa olevien 

seuraajien keskuudessa. Tämä voidaan toteuttaa siten että tykkäämällä julkaisusta tai 

taggaamallä kavereita kommentteihin voi osallistua. Facebookissa voidaan rohkaista 

käyttäjiä jakamaan postaus jos haluaa osallistua kilpailuun (Barker 2018).  Brändi voi 

pyytää ihmisiä tykkäämään ja jakamaan ansaitakseen mahdollisuuden voittaa yhden 

palkinnoista. (Standberry 2018.) 

 

Todella tehokasta kilpailun järjestämisessä on kun brändi pyytää asiakkaita jakamaan 

kuvan tai tekstipostauksen jossa on ennaltamääritelty hashtagi. Tuotteen käyttäminen jota 

yleensä ei hyödynnetä promootioissa on tärkeää. Käytämällä hashtagia brändi voi 

nopeasti nähdä kuinka usea ihminen on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Tämä 

mahdollistaa myös suurimpaa osaa ihmisistä seuraamaan hashtagia takaisin postaukseen 

ja olemaan vuorovaikutuksessa brändin kanssa (Standberry 2018). 

 

4.2.7 Palautteen ja arviointien pyytäminen  

Mikäli brändi haluaa saada seuraajansa keskustelemaan tulisi heidät saada jakamaan 

mielipiteitään. Useat ihmiset ovat kiinnostuneita keskustelemaan tuotteista joista he 

pitävät tai tuotteista he voisivat käyttää tulevaisuudessa. Brändi voikin kysyä heidän 

mielipiteitään tai pyytää jättämään oman arvionsa kommentteina sivustolle. Tämä tarjoaa 

arvokasta informaatiota niille käyttäjille jotka eivät vielä ole päättäneet haluvatko he 

käyttää tuotetta tai palvelua. Useilla alustoilla ei kuitenkaan ole luvallista tarjota palkintoja 

suosiollisista arvioista (Standberry 2018).  

 

Palautteen ja arvioiden pyytäminen on tärkeää ja se että brändi pyytää seuraajiltaan 

palautetta ja vastaa heidän kommentteihinsa on todistetusti tehokas tapa lisätä 



 

 

26 

sitouttavuutta. Keskustelun aloittaminen trendikkäällä aiheella ja tiedustelemalla 

seuraajilta mihin kysymyksiin he haluaisivat saada vastauksia seuraavissa blogeissa tai 

webinaareissa on hyväksi brändille. On hyvä kysyä seuraajilta mitä haasteita he ovat 

kohdanneet tai mikä on ollut heidän paras kokemuksensa tuotteen käytön suhteen. Mitä 

ennemmän brändi tietää asiakkaistaan sitä helpompaa tämä kaikki on. Todellisen 

kanssakäymisen synnyttäminen on elintärkeää sillä sitouttamisessa on kysymys 

muustakin kuin vain tykkäyksistä, jaoista ja emoticoneista (Tay 2018). 

  

Kun halutaa lisätä sosiaalisen median sitouttavuutta on yritykselle syytä kysyä aina 

asiakkaiden näkemyksistä. Yritys voi aina pyytää kommentoimaan postausta mutta tällöin 

tulee jonkun yrityksessä monitoroida sivustoa ja tarjota vastauksia kysymyksiin. 

Vastausten tulee olla kohteliaita sillä negatiiviset vastaukset vahingoittavat brändiä. 

Ongelmat tulee luvata hoitaa ilman viivytyksiä ja keskustelua tulee pitää yllä jotta 

osoitetaan että brändi välittää siitä mitä asiakkailla on sanottavana. Säännöllinen 

kanssakäyminen on avainasemassa sosiaalisen median sitouttavuuden suhteen 

(Standberry 2018). 

 

4.2.8 Postaaminen säännöllisesti ja julkaisujen ajoittaminen optimaalisiin aikoihin 

Se että pidetään huoli siitä että sosiaalisen median kanavat ovat aktiiviisia on elintärkeätä 

näytettäessä yleisölle että brändi on ajan tasalla ja trendien suhteen kärryillä. Seuraajat 

haluvat tietää mitä brändille kuuluu juuri nyt joten postauksia tulee tehdä säännöllisesti 

(Rose 2017).  Ei ole hyväksi yritykselle jos sen sosiaalinen kanava ei saa uusia julkaisuja 

pitkiin aikoihin eikä juuri ollenkaan asiakkaiden kanssa käytävää vuorovaikutusta. Tällöin 

brändi antaa viestin yleisölleen että se ei ole läsnä eikä tarjoa väyliä käydä keskustelua 

sen kanssa. (York 2019.)  

 

Brändin tulisi pyrkiä pitämään itsensä asiakkaiden uutisvirroissa nokkelalla, sitouttavalla ja 

viihdyttävällä sisällöllä. Säännöllinen postaaminen lisää brändin näkyvyyttä asiakkaiden 

keskuudessa muistuttaen heitä siitä että brändi on olemassa ja sillä on jotakin 

mielenkiintoista sanottavaa. Liian usein postaaminen on kuitenkin välteltävää koska tällöin 

brändi saa helposti maineen spämmääjänä. Yhdestä kolmeen postausta päivässä on 

usein riittävä määrä johon tähdätä (Big Commerce 2019).  

 

Sosiaalisen median käyttäjät eivät ole verkossa läsnä koko ajan. Tästä johtuen jos brändi 

julkaisee jotakin silloin kun suurin osa seuraajista ei ole läsnä voidaan menettää 

sitouttamisen mahdollisuuksia. Lisätäkseen sitouttamista tulisi brändin selvittää mihin 
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aikaan seuraajat ovat verkossa ja tämän tiedon myötä postata oikeat sisällöt oikeille 

kohdeyhmille sopivaan aikaan (Barker 2018).  

 

Sosiaalisen median kanavat liikkuvat nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä että seuraajat tuskin 

näkevät postausta viikon tai edes muutaman päivän kuluttua julkaisuajankohdasta. Uusia 

julkaisuja tulee eri sivustoille, erityisesti Twitteriin, koko ajan lisää. Useissa kampanjoissa 

on tästä johtuen hyväksyttävää postata jopa kolme kertaa jotta varmistetaan se, että 

käyttäjät saavat nähdä brändin sisällön. Mikäli käyttäjät havaitsevat että brändi ei ole 

aktiivinen eivät he näe mitään syytä seurata tälläistä brändiä enää. Tästä syystä 

relevanttia sisältöä tulisi julkaista säännöllisesti. Se että postataan sisältö aikohin jolloin 

kohdeyleisö on aktiivisena varmistaa sen että seuraajat saavat nähdä sisällön ja tämä 

generoi puolestaan sitoutuneisuutta (Rose 2017).  

 

Palautteeseen vastaamisessa on huomioitava se, että jopa yhden päivän vastausaika 

asiakaskyselyyn voi olla haitallista brändille. Sosiaalisessa mediassa on oltava aktiivinen 

jos haluaa investoida aikaa sosiaalisen sitoutettavuuteen. Brändeille tavoitteena on saada 

mahdollisimman paljon silmäpareja postauksilleen ja positiivista vuorovaikutusta 

asiakkaiden kanssa johtaen tilanteeseen jossa nämä suosittelevat brändiä muille (York 

2019).  

 

4.3 Sosiaalisen median sitouttavuuden mittaaminen 

Tärkeä osa ottaa huomioon sosiaalista sitouttavuutta arvioidessa on se kuinka 

käytännössä mitata siinä onnistumista ja kuinka benchmarkata tilastoja tulevaisuudessa. 

Mittaaminen riippuu alustasta ja jokaisessa niissä on ominaispiirteitä. Markkinoijat aina 

etsivät arvoa sosiaalisesta mediasta ja tärkeimpänä tässä on data. On olemassa useita 

keskeisiä mittayksiköitä jotta voidaan varmistaa brändin seuraajien täydellisen 

sitouttamisen onnistuminen. Näitä mittoja tulee seurata ja analysoida säännöllisesti. 

Jokaista sosiaalisen median kanavaa tulisi analysoida koska kukin kanava on erilainen ja 

voi vaikuttaa yritykseen omalla uniikilla tavallaan (York 2019).  

 

Yleisiä mittayksiköitä sosiaalisen median sitouttamisen arviointiin eri kanavissa on: 

 

• Facebook: orgaanisat tykkäykset, maksetut tykkäykset, maininnat, impressiot, 

postauksen saamat raektiot, klikatut linkit, kommentit ja sisällön jaot. 

• Twitter: orgaanisat impressiot, klikatut linkit, maininnat, suorat viestit, 

uudelleentwiittaukset, vastaukset ja tykkäykset. 
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• Instagram: saadut tykkäykset, kommentit, sitoutukset median suhteen ja eniten 

sitoutusta saaneet hashtagit (Eckstein 2018). 

 

Analyytiikka on tärkeää monitoroitaessa sitouttavuutta sosiaalisessa mediassa, 

verkkosivuilla ja muissa kanavissa. Tällöin saadaan arvokasta dataa ja syvällistä 

tietämystä joka on tärkeää kun tehdään tarvittavia muutoksia kampanjaan pyrittäessä 

parantamaan vuorovaikutusta (Rose 2017). Yksi tekijä joka sosiaalisessa mediassa 

miellyttää markkinojia on se kuinka helppo työväline se on. Lähes kaikki kanavat pitävät 

sisällään analyytikkatyövälineet jotka näyttävät yhdessä paikassa kaiken tarvittavan (Siu 

2019). 

 

Postauksia voidaan jakaa useasta eri syystä, mutta kaikki nämä eivät ole hyödyllisiä. 

Sosiaalisen median sitouttaminen on vain niin positiivista kuin maineen syntyminen, sillä 

viraaliksi kasvava huonosti ajateltu twiitti voi aiheuttaa vastalauseiden vyöryn. Kuten mikä 

tahansa mittaväline sosiaalisen median sitouttavuus ei ole jotakin mitä tulisi tarkastella 

tyhjiössä (Big Commerce 2019). 

 

Se että voidaan kvantifioida ROI on suurin tekijä joka pidättelee brändejä investoimasta 

sosiaalisen median sitouttavuuteen. Usein tämä ei ole niin suoraviivaista kuin laskea vain 

mainoskampanjan klikkausmääriä tai myynnin määrää tietyn sähköpostipromootion 

kautta. Sosiaalisen sitouttavuuden arvionti suhteessa brändiin on huomattavasti 

vaikeampaa mitata koska asiakkaan matka brändin käyttäjäksi ei ole lineaarinen. Brändin 

kokeminen rakentuu ajan myötä ja useata kanavaa hyödyntäen (Eckstein 2018).  

 

Yksinkertaisen mittavälineen seurattaessa sosiaalinen meidan sitoutettavuutta on 

tykkäykset ja jaot joita postaus saa. Useimmat alustat kuten Twitter ja YouTube käytävät 

Facebookin alkuperäistä tykkäys-ominaisuutta. Lisänä tähän on se että käyttäjällä on 

mahdollisuus jakaa sisältöä josta he pitävät tai jonka he kokevat olevan relevanttia. Nämä 

antavat heti mielikuvia siitä kuinka suosittu postaus on ja kuinka tämän seurauksena 

saavutettavuus laajenee eksponentiaalisesti kun ihmiset jakavat postausta omille 

seuraajilleen (Siu 2019). 

 

Toinen olennainen mittari jota on hyvä pitää silmällä on seuraajamäärä ja sen kasvu 

viimeisimmän kuukauden, viikon tai jopa päivän aikana. On hyvin tärkeätä olla perillä 

kuinka seuraajamäärää onnistutaan kasvattamaan. Jos taas havaitaan liian hidasta 

seuraajamäärän kasvua tilillä niin tulee julkaisumäärää kasvattaa. Mikäli seuraajamäärä 

laskee tulisi pohtia mitä jakoja tai postauksia on tehty, ja mistä tämä lasku johtuu, jotta 

voidaan hienosäätää stategiaa (Siu 2019). 
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Sosiaalisessa mediassa on suositeltavaa että yritys seuraa muita tilejä jotka jakavat 

samat kiinnostuksen kohteet jotka ovat suhteessa yrityksen toimialaan. Mutta suhdetta 

tulee pitää silmällä sillä jos seuraajia on vähemmän kuin seurattavia tilejä voi tämä 

vaikuttaa epätoivoiselta ja voi vaikuttaa sitouttavuuteen (Siu 2019). 

 

Vaikka on mahtavaa seurata fanien määrän kasvua eivät kaikki näistä ole olennaisia. 

Yritysten tulisi seurata vain niitä faneja jotka se on onnistunut sitouttamaan yritykseen 

kommentoimalla Facebookissa tai uudelleentwiittaamalla twiittejä tai muulla tavoin 

puhumaan suosiollisesti yrityksestä. Nämä brändiadvokaatit ovat tärkeämpiä kuin ne jotka 

näkevät yrityksen sivun vain kerran. Näiden fanien kanssa yrityksen tulisi olla 

vuorovaikutuksessa ja seurata tämän määrän kasvua (Siu 2019). 

 

Orgaaninen liikenne tulee ilmeisesti kun yritys postaa sisältöjään. Maksettu mainonta taas 

liittyy mainoksiin tai sponsoroituihin viesteihin kun yritys pyrkii saavuttamaan 

kohdeyleisönsä. Kun ajatellaan pay-per-click –tyyppistä mainontaa jossa maksetaan vain 

totetutuneista mainosten klikkauksista on tärkeää seurata ROI:ta, jotta voidaan havaita 

pitääkö mahdollisesti investoida uusiin avainsanoihin (Siu 2019). 

 

Kun jaetaan blogijulkaisuja tai kolmannen osapuolen sisältöä on tärkeää mitata sitä 

määrää jonka tarjottu linkki on saanut klikkauksia. Tämä auttaa määrittelemään kuinka 

paljon liikennettä sosiaalisen median toimenpide tuo mukanaan ja tulisiko julkaista vieläkin 

enemmän. Tämä näyttää myös onko sisältö linjassa brändiviestin ja kohdeyleisön kanssa 

(Siu 2019). 

 

Vaikka suurin osa sosiaalisen median markkinointi pitää sisällään sisältöjen postaamista 

ja jakamista, yleisöstä suurin osa ei koskaan ole vuorovaikutuksessa brändin kanssa. 

Brändin tulisikin seurata sitä määrää ihmisiä, jotka vierailevat yrityksen verkkosivustolla 

sosiaalisen median kanavan kautta konversion kautta sekä sitä mitkä kanavat generoivat 

eniten liidejä (Siu 2019). 
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5 Empiirinen tutkimus 

Tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa tutkitaan minkätyyppiset postaustyypit ovat 

saaneet aikaan eniten vuorovaikutusta C More Suomen eri sosiaalisen median kanavissa. 

Luvussa esitellään alkuun empiirisen tutkimuksen kohteena oleva organisaatio C More 

Suomi ja sen tarjooma eli kanavapaketit sekä tämän jälkeen toteutetun tutkimuksen 

taustainformaatio ja saadut tutkimustulokset graafisesti kuvattuna. Lopuksi seuraa 

analyysi saatujen tutkimustulosten pohjalta. Kehitysehdotukset seuraavat 

pohdintaosuudessa. 

 

5.1 Tutkimuksen taustaa ja kohdeorganisaation esittely  

C More Entertainment, 1530976-4 (YTJ), on vuonna 1997 perustettu pohjoismainen 

maksu-tv-yhtiö. Suomessa yrityksen kotipaikka on Helsinki ja kielenä on ruotsi. Yrityksen 

toimialana on Televisiokanavat, digikanavat ja Toimialaluokitus (TOL2008) on 59110 

Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto. C Moren toimitusjohtajana on 

toiminut vuodesta 2014 lähtien Manfred Aronsson. C Moren emoyhtiö on ruotsalaisen 

mediayhtiö Bonnier AB:n tytäryhtiö Bonnier Broadcasting. Suomessa C More -kanavia 

hallinnoi MTV Oy ja muissa Pohjoismaissa C More Entertainment AB. Molemmat kuuluvat 

Bonnier AB -konserniin. Pohjoismaissa on yhteensä noin 1 000 000 tilaajaa. (Finder 2019; 

Kauppalehti 2018) 

 

 

Kuvio 1. C Moren logo 

 

MTV julkisti vuonna 2017 C More -suoratoistopalvelun, johon kaikki MTV:n maksullinen 

sisältö siirtyi ja täten MTV pyrki suoraan kilpailuun kansainvälisten Netflixin ja HBO:n 

kanssa. Poiketen edellisistä kilpailijoistaan C Morella esitetään myös liveurheilua. Kaikki 

MTV:n maksukanavat siirettiin tällöin C More -brändin alle. Suomessa antennilähetyksiä 

markkinoi DNA Welho, satelliittilähetyksiä Canal Digital ja kaapeliverkkolähetyksiä eri 

kaapelioperaattorit. C Moren tunnuslauseena on “See more, feel more”.  
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Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään C More Suomen käyttämien sosiaalisen median 

kanavien eli Facebookin, Instagramin, Twitterin ja YouTuben, sisältöjen luomaa 

vuorovaikutusta brändin ja sen asiakkaiden välillä. Tutkimustulosten kautta voidaan 

määritellä sitä miten hyvin C More Suomen läsnäolo sosiaalisen median kanavissa on 

onnistunut tehtävässään olla yhteydenpitokanavana brändin ja sen asiakkaiden välillä.  

Tutkimuksessa taustalla on ollut eri sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen yhdessä 

toistensa rinnalla, ottaen kaiken irti kunkin alustan kehittyneimmistä ominaisuuksista, 

kuitenkin säilyttäen yhtenäisyyden eri kanavien välillä pyrkien kanavakoheesioon. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä kuinka kohdeorganisaatio voisi 

lähitulevaisuudessa tuottaa yhä parempia postauksia jotka todella lisäävät sitouttavuutta. 

Tämän tutkimuksen myötä kohdeorganisaatio C More Suomi tulee saamaan arvokasta 

tietoa siitä miten se on onnistunut luomaan sitouttavuutta eri kanavissa, säilyttäen myös 

kanavien välisen yhtenäisyyden suunnitelmallisella otteella. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja perustelut 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus jossa on tuotettu tietoa todellisessa ympäristössä 

ilmiöstä ja tarkoituksena on ollut tuottaa tutkittavasta tapauksesta yksityiskohtaista tietoa 

jotta voidaan selvittää vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tilastolliseen yleistämiseen ei ole 

pyritty ja tutkimuksessa on käytetty erilaisia menetelmiä tarkoituksena saada 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tutkimuskohteesta.  

 

Tutkimustyötä aloitettaessa on määriteltävä perusjoukko joka on tutkimuksen kohteena, 

josta voidaan hankkia tietoa mittaamalla. Tämän tutkimuksen kohteena ovat C More 

Suomen asiakkaat, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa sen sosiaalisen 

median kanavissa, jotka tähän tutkimukseen on sisällytetty, vuoden 2019 alusta laskien. 

Perusjoukkona ovat siten eri sosiaalisen median kanavissa aktivoituneet käyttäjät jotka 

ovat esimerkiksi tykänneet jostakin tietystä C Moren julkaisusta Facebookissa. 

 

Tutkimus voidaan suorittaa joko kokonais- tai otantatutkimuksena. Tämä tutkimus on 

suoritettu kokonaistutkimuksena, jossa tutkimuksen kohteena on ollut koko perusjoukko 

eli C More Suomen asiakkaat jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. 

Jokainen perusjoukkoon kuuluva otantayksikkö on tässä tutkimuksessa ollut 

tarkasteltavana. Asiakkaita ei ole luokiteltu missään vaiheessa, vain eri julkaisujen 

aikaansaama vuorovaikutus on rekisteröity tilastoon. 
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Tutkimuksessa on olennaista selvittää se miten valittu tutkimusmenetelmä sopii 

asetettuihin tutkimustavoitteisiin ja etenkin se onko tutkimusmuuttujia hyödyllisempää 

määritellä kvalitatiivisesti vai kvantitatiivisesti. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa 

on käytetty ensisijaisesti kvantitatiivista tutkimusta. Tähän menetelmään päädyttiin koska 

haluttiin laskea tarkasti minkätyyppiset julkaisut aikaansaavat eniten vuorovaikutusta jotta 

voidaan vastata tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin.  

 

Tutkimuksessa vuorovaikutuslukuja on laskettu määrällisesti ja sitten suoritettu 

laskutoimituksia saaden tuloksia joita voidaan arvioida tilastollisesti. Tämän menetelmän 

tuloksena on saatu nopeasti tarkkoja numeroarvoja, joista on laskettu prosenttilukuja. 

Tarkoituksena on siten ollut hankkia numeerista dataa, jonka pohjalta voidaan tehdä 

johtopäätöksiä sen suhteen, miten vuorovaikutusta eri sosiaalisen median kanavissa 

voitaisiin parantaa entisestään. 

 

Tutkimuksen tuloksien kautta tarkoituksena on ollut määritellä sitä miten C Moren 

asiakkaat ovat kokeneet yrityksen eri sosiaalisen median kanavilla julkaistut postaukset ja 

mitkä niistä ovat olleet erityisen suosittuja, luokitellen eri postaustyyppejä ja niiden 

saamaa vuorovaikutusta. 

 

5.3 Analysointimenetelmät 

Tässä tutkimuksessa on pyritty mittaamaan julkaisujen saamaa vuorovaikutusta brändin ja 

sen asiakkaiden välillä siten että tykkäys-, kommentointi- ja jakamismäärät on kerätty 

taulukkoon ja luokiteltu eri postaustyypit sekä laskettu minkälaiset postaustyypit ja niiden 

alaisuudessa olevat julkaisut ovat saaneet eniten aikaan sitouttavuutta.  

 

Aineisto hankittiin kirjaamalla lukuja suoraan kohdeorganisaation sosiaalisen median 

sivustoilta tekstinkäsittleysovellukseen ja taulukoimalla tutkimusdata ennen siirtoa 

taulukkolaskentasovellukseen, jossa varsinaiset laskutoimitukset on tehty. Aineisto 

kerättiiin 10.5.2019 ja tästä edettiin vuoden 2019 alkuun ottamalla mukaan aineistoon 

eniten vuorovaikutusta saaneet julkaisut. Tämän jälkeen eri julkaisut on kategorisoitu eri 

postaustyyppeihin, kuten somekilpailut, ja laskettu yhteen kaikkien tiettyyn postaustyyppiin 

kuuluvien julkaisujen lukumäärät.  

 

Lopuksi on eritelty vielä erityyppinen vuorovaikutus eli esimerkiksi Facebookissa 

julkaisusta voidaan tykätä, sitä voidaan kommentoida tai sitä voidaan jakaa omille 

kontakteilleen. Tykkäysmäärät ovat luonnollisesti olennaisin tekijä, vaikka sisällönjaot 

koetaan arvokkaimmaksi vuorovaikutustyypiksi kaikissa sosiaalisen median kanavissa. 
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Analysoinnissa käytettiin Excelissä pylväsdiagrammeja ja tulokset käsiteltiin 

kokonaislukuina joista laskettiin prosenttilukuja. 

 

5.4 Sosiaalisen median kanavat kohdeorganisaatiolle 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kanaviin jotka ovat jo käytössä C More Suomella ja 

näissä kanavissa on myös suurin konversiopotentiaali tulevaisuutta silmällä pitäen. Nämä 

kanavat ovat myös sekä maailmalla että Suomessa hyvin suosittuja ja C Moren 

kohdeyleisöstä suurin osa tavoitetaan näiden kanavien avulla.  

 

5.4.1 Facebook  

Facebook tarjoaa mahdollisuuden luoda yrityssivu ja sen kautta C More tavoittaa 

kohdeyleisönsä ja pitää siihen yhteyttä. Facebookin kautta C More voi viestiä tehokkaasti 

asiakkailleen, tarjoten asiakaspalvelua ja jakaa kuvia tai videoita. Facebook mahdollistaa 

suuren sosiaalisen median näkyvyyden saavuttamisen ja tunnettuuden lisäämiseen joka 

parhaimmillaan lisää myyntimääriä. Asiakasuskollisuuden parantaminen on myös 

suositeltava tavoite markkinoitaessa Facebookissa.  

 

C Morelle Facebook tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyteen asiakkaidensa kanssa ja 

sen vahvistamiseen, mainostamisen lisäksi. Facebook-profiilinsa kautta C More voi 

palvella asiakkaitaan sekä markkinoida prospekteille kanavapakettejaan samalla lisäten 

omaa brändinäkyvyyttäään, rakentaen brändiänsä. Facebook tarjoaa potentiaalia 

markkinoida ja mainostaa C Moren kanavapaketteja, vaikka pääpaino onkin antaa 

katseluvinkkejä olemassa oleville asiakkaille. Mainonta Facebookissa on C Morella taka-

alalla mutta mainonnan kohdentaminen tarkasti kohdeyleisölle on hyödyllisin ominaisuus 

mitä Facebook tarjoaa eli julkaisuja ja mainoksia voidaan kohdentaa hyvin tarkasti 

halutuille kohderyhmille käyttämällä eri kritterejä, kuten demografiatietoja.  

 

Facebookissa C Morelle on mahdollista tavoittaa tarkasti sen ydinkohderyhmät, 

mukautetut kohderyhmät ja samanakaltaisuuteen perustuvat kohderyhmät eli Facebook 

tarjoaa runsaasti erilaisia työkaluja sekä nykyisten- että uusien kohdeyleisöjen 

tavoittamiseen. C Moren markkinoinnin kannalta Facebookilla on siten paljon hyviä puolia, 

joista merkittävin muihin kanaviin nähden on juuri sen tarjoama kohdennusmahdollisuus 

eli C More voi kohdentaa todella tarkasti sisältöjä tietyille kohderyhmille eikä yksikään 

muu sosiaalisen median palvelu mahdollista yhtä tarkkaa kohdennusta. Tämä on 

Facebookin tärkein kilpailuvaltti ja lisäksi markkinoinnin tehokkuutta Facebookissa 

voidaan mitata tarkasti. 
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Facebookissa C Moren toimesta julkaistaan etenkin vinkkejä eri tv-sarjojen kausista ja 

jaksoista sekä hoidetaan kaksisuuntaisesti viestintää brändin ja asiakkaan välillä. 

Facebook onkin C Moren tärkein yhteydenpitokanava sen asiakkaisiin nähden. Sisältöjä 

tuotetaan sivuille runsaasti ja päivityksiä tulee useampia päivittäin. Paras 

julkaisuajankohta, jotta tavoitetaan nuoret on iltaisin, kun taas työssäkäyvät vanhemmat 

asiakkaat tavoitetaan lounasaikaan. Tämä on tärkeää huomioida julkaisuajankohtaa 

silmälläpitäen. Facebook on tärkein yhteydenpitokanava C Morelle mutta myös 

viihdyttävämpää materiaalia kanavalla on. Mainontaa on jonkin verran, C Moren onnistuen 

kuitenkin välttämään suoranaisen räikeän promoamisen. 

 

Kun C Moren asiakkaat tykkäävät yrityksen sivusta näkevät nämä käyttäjät C Moren 

päivitykset etusivullaan ja näin tiedottaminen C Moren ohjelmista ja kommunikointi eli 

kommentointi ja kommentointiin vastaaminen on Facebookin alustalla vaivatonta ja 

nopeaa. Facebook kampanjoista on tarjolla raporttteja eli tietoa saa kattavasti ja näiden 

raporttien avulla markkinoinnin tehokkuutta Facebookissa on helppoa mitata. 

Facebookissa C Moren sosiaalisen median viestintä toimii tällä hetkellä melko hyvin. 

Markkinoinnissaan C More käyttää runsaasti visuaalisia elementtejä ja Facebook-

päivitysten lisäksi sisältöjä jaetaan muihin kanaviin.  

 

5.4.2 Instagram  

Instagramin saaman suuren suosion myötä myös C More on läsnä kanavassa ja 

varsinaisen mainostamisen lisäksi yritys ylläpitää omia tilejä Instagramissa ja julkaisee 

niille haluttua sisältöä. Brändimielikuvien vahvistamisessa Instagram on 

visuaaalisuudestaan johtuen erinomainen kanava myös C Morelle.  

 

Instagramin suosio on kasvanut etenkin nuorten keskuudessa suureksi ja vaikka se ei 

vielä olekaan yritysten eniten suosima markkinointialusta on se oivallinen kanava 

yrityksille joiden kohdeyleisö koostuu etenkin nuorista. Instagram sopii siten erityisen 

hyvin visuaalisuudestaan johtuen maksu-tv-palvelulle kuten C Morelle ja Instagram on 

hyvä kanavavalinta C Morelle, koska sen kohderyhmä koostuu enimmäkseen nuorista ja 

se soveltuu visuaalisuudestaan johtuen erityisesti brändin rakentamiseen. Visuaalisuus 

kuvien ja videoiden kautta voi houkutella uusia asiakkaita myös muille yrityksen 

käyttämille sosiaalisen median kanaville. 

 

C Morelle Instagram tarjoaa mahdollisuuksia kasvattaa tunnettuuttaan ja herättää 

asiakkaiden mielenkiintoa tai tutustuttaa heitä tuotteiisiin ja myös kasvattaa myyntiä. 

Instagramissa merkittävänä toimintona on julkaisujen mainonta eli niitä voi ostaa, näyttää 
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ja seurata eri tavoin, joita ovat kuvamainokset, videomainokset, karusellimainokset ja 

tarinamainokset. 

 

C Morelle Instagram on tarjonnut hyvää näkyvyttä ja myös maksettu mainonta alustan 

kautta sekä kuvien ja videoiden kohdentaminen tietyille kohderyhmille on mahdollista. 

Viestintä asiakkaidensa kanssa kuvien ja videoiden sekä tykkäysten ja kommentien kautta 

on vaivatonta, mistä johtuen Instagramin vuorovaikutus verrattuna muihin kanaviin on 

hyvin korkealla tasolla. C More on järjestänyt sosiaalisen median kanavissaan 

kuvakilpailuja ja ne ovatkin yleistyneet myös Instagramissa voimakkaasti. 

 

Instagramissa C More julkaisee kuvapäivityksiä eli kuvia ja videoita päivittäin. Julkaisut 

ovat yleensä mainoskuvia ja kuvamateriaali on laadukasta kautta linjan. Julkaisut 

noudattelevat samaa linjaa kuin Facebookissa ja kanavakoheesiota on eli kuvakilpalut 

postataan kummassakin kanavassa samansuuntaisina otsakkeita myöten. Tämä lisää 

nähdäkseni markkinoinnin vaikuttavuutta ja lisää C Moren näkyvyyttä sen 

ydinkohderyhmän keskuudessa. Kuvakilpailuissa asiakkaat voivat itse ottaa kuvia ja 

postata niitä Instagramiin muiden käyttäjien katseltavaksi ja nämä ovatkin saaneet hyvin 

paljon vuorovaikutusta C Moren ja sen asiakkaiden välillä. 

 

Instagramissa C Morella on vahva näkyvyys ja sen sisällöt saavat runsaasti positiivista 

vuorovaikutusta brändin ja asiakkaiden välillä. Sisältöjä, kuten kilpailuja, on ideoitu erittäin 

hyvin ja myös Instagramin käyttö yhdessä Facebookin kanssa toimii hyvin. Instagramissa 

C More on käyttänyt runsaasti aihetunnisteita ja ne määritellään usein postausten aiheen 

mukaan. Olennaista on Instagramissa koota eri aihetunnisteet yhteen yritystä koskevien 

päivitysten alle 

 

5.4.3 Twitter 

Twitterin käyttäjät hyödyntävät palvelua löytääkseen lisää tietoa maailmalla tapahtuvista 

asioista ja jakavat tietoa reaaliajassa maailmalle eli C Morelle se tarjoaa hyvän kanavan 

tiedottaa eri sidosryhmiään näitä kiinnostavasta asiasta ja siten se on väylä 

kommunikointiin, tiedon jakamiseen ja alan keskusteluun osallistumiseen. Myös useat 

yksityishenkilöt käyttävät Twitteriä ammatillisesti LinkedIn-palvelun ohessa. Twitter tarjoaa 

C Morelle mahdollisuuden lähettää uutistiedotteita tärkeistä ajankohtaisista aiheista. 

Twitter on sopiva kanava kun yritys pyrkii saamaan näkyvyyttä tietyn kohdeyleisön parissa 

tai se haluaa luoda kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiiin. Nopeatahtisessa 

asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa Twitter on kanavana omimmilaan ja sen 

julkisuudesta johtuen C More saa myös tietää mitä yrityksestä mahdollisesti puhutaan. 
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C Morelle on mahdollista  myös Twitteriä markkinointikanavana hyödyntää monenlaisia 

kaupallisia tarkoituksia eli luomalla profiilinsa ja julkaisemalla Twitterissä sisältöjä on C 

Morelle mahdollista kasvattaa omien verkkosivujen kävijämääriä konversion kautta. Näin 

voidaan lisätä bränditietoisuutta sekä hankkia uusia seuraajia tai kasvattaa 

mobiilisovelluksen latausmääriä. Twitter tarjoaa erilaisia työkaluja kampanjoiden 

luomiseen joille C More voi asettaa erilaisia päämääriä.  

 

Twitterissä C More Suomi julkaisee tiedotemateriaalia joka eroaa viihteellisemmästä 

sisällöstä joita muissa kanavissa on enimmäkseen. Twitter on omimmillaan kun sisältöä 

uudelleentweetataan ja C More on toiminut juuri näin. C Morella ajankohtaisista 

tapahtumista kuten palkintojenjakogaaloista julkaistaan tweettejä reaaliajassa 

tapahtumien suhteen. Twitterissä C Moren julkaisut eivät ole saaneet paljoakaan 

vuorovaikutusta mikä on linjassa sen asiakaskunnan kanssa eli maksu-tv-operattorien 

ydinkohderyhmät on nuoret, jotka eivät juurikaan ole brändien kanssa vuorovaikutuksessa 

Twitterin kaltaisella alustalla. 

 

5.4.4 YouTube  

YouTube on omimmillaan videomarkkinoinnin kannalta ja sopii hyvin maksu-tv-

operaattorin kanavamixiin, jonka ydinliiketoimintaa ovat digitaaliset sisällöt, eli 

kanavapaketit. YouTube on kanavana siten erinomainen C Morelle kun sen parhaita 

hyötyjä vain käytetään tehokkaasti hyväksi. YouTube tarjoaa C Morelle mahdollisuuden 

ladata palveluun omia videomainoksiaan. YouTube toimii hyvänä jakelukanavana C 

Moren alkuperäisille videosisällöille ja myös sen omat videot voidaan nähdä 

mainosmateriaaleina, joilla promotaan omaa yritystä ja sen tarjoamia palveluita kuluttaja-

asiakkaille. 

 

YouTubessa on myös mahdollista kohdentaa mainontaa ja kanava tarjoaa hyvät 

mainostamisvaihtoehdot ennen videon alkua, sen aikana tai videoiden hakutuloksissa. C 

More voi myös ladata palveluun oman promotionaalisen videonsa jonka tarkoitus on 

kaupallinen.  

 

Alustana YouTuben tavoitteena on saada käyttäjät pysyttelemäään sivustollaan 

mahdollisimman pitkään ja katsomaan videoita, jolloin he näkevät myös promotionaalista 

videomateriaalia eli käytännössä mainontaa. Mainoksia voidaan kohdentaa 

demograafisten muuttujien, kuten ikä tai sukupuoli, sijainnin tai aihepiirin mukaisesti ja 

näin pyritään saavuttamaan potentiaaliset asiakkaat.  Mainoksia voidaan muokata milloin 
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tahansa. Olennaista on testata ja kokeilla koko ajan mikä toimii ja mikä ei ja tehdä 

tarvittavat muutokset videomainontaan.  

 

YouTube soveltuu C Moren käyttämäksi markkinointikanavaksi, koska sillä on olemassa 

runsaasti videomateriaalia, joka soveltuu sellaisenaan markkinointitarkoitukseen. 

Mainosten avulla C More saa itselleen näkyvyyttä ja konversion kautta YouTubesta voi 

saada käyttäjiä omien verkkosivujensa vierailijoiksi. YouTube Analytics tarjoaa kuitenkin 

varsin vähän yksityiskohtaista analytiikkaa yrityksille ja se on tämän palvelun heikoin puoli 

yritysnäkökulmasta. 

 

YouTubeen C More Suomi postaa sisältöjä luonnollisesti vähemmän kuin muihin kanaviin 

ja huomattavasti harvemmin. Julkaisutiheys voi olla vain joitakin videoita kuukaudessa. 

YouTubessa C Moren julkaisut ovat usein trailereita ja teasereita tulevasta ohjelmistosta. 

Pituudeltaan videot ovat juuri oikean mittaisia koska pitkiä videoklippejä harva asiakas 

jaksaa katsoa loppuun saakka. 

 

5.5 Tutkimusaineiston analyysi  

Seuraavaksi on tarkoituksena on analysoida C More Suomen sosiaalisen median 

kanavien presenssin tulokset painottaen eniten vuorovaikutusta saaneen viestinnän 

analysointia ja antaa kehitysehdotuksia kanavakohtaisesti. Analysointi on tehty täysin 

kanavakohtaisesti eli kukin kanava analysoitiin erillään toisistaan ja vasta tämän jälkeen 

on tutkittu kanavakoheesiota eli eri kanavien välistä yhteneväisyyttä. Tulokset 

raportoidaan sekä sanallisesti että havainnollistaen kuvioiden avulla eniten 

vuorovaikutusta saaneita julkaisuja. Varsinaiset tilastot on taulukoitu ja liitetty tähän 

opinnäytetyöhön (Liite1). 

 

C More Suomen sosiaalisen median kanavista on tässä opinnäytetyössä analysoitu 

Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube. Nämä kanavat ovat kohdeorganisaatiolla 

aktiivisesti käytössä tällä hetkellä, joten tässä opinnäytetyössä keskitytään analysoimaan 

olemasa olevien sosiaalisen median kanavien presenssiä, eri julkaisujen saamaa 

vuorovaikutusta sekä eri kanavien välistä kanavakoheesiota. 

 

Facebook ja Instgram ovat C Morelle tärkeimmät kanavat sosiaalisessa mediassa, jota 

YouTube tukee videosisällöillään, jotka sopivat erinomaisesti yritykselle joka tarjoaa 

asiakkailleen digitaaisia sisältöjä. Facebook ja Instagram ovat viihteellisiä, kun taas 

Twitterissä linja on virallisempi. Facebook ja Instagram tarjoavat C Morelle hyvät 

mahdollisuudet tavoittaa suurimman osan sen kohdeyleisöstä viihteellisillä sisällöillä 
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koskien televisioviihdettä. Näiden kanavien avulla voidaan viestiä kevyesti asiakkaiden 

kanssa heitä kiinnostavista ohjelmista ja niiden taustoista. 

Näillä kanavavalinnoilla C More tavoittaa suurimman osan kohdeyleisöstään, jota se 

targetoi sosiaalisessa mediassa. Vaikka kullakin kanavalla on oma roolinsa 

kokonaispaletissa on ollennaista olla siellä missä asiakkaatkin ovat, käyttäen kunkin 

kanavan vahvimpia puolia, unohtamatta kanavien välistä yhtenäisyyttä, koska sen on 

todettu lisäävän mainonnan vaikuttavutta eli tehokkuutta. 

 

5.5.1 Facebook 

 

Kuvio 2. Kuvakaappaus C More Suomen Facebook –etusivusta 10.5.2019 

 

C More Suomen Facebook-sivuilla on yhteensä 22 429 tykkääjää ja 22 267 henkilöä 

seuraa yrityksen Facebook -sivuja. Yrityksen tilillä on yhteensä lukemattomasti julkaisuja 

jotka ovat saaneet aikaan runsaasti tykkäyksiä, kommentointia ja jakoja. Tässä 

opinnäytettyössä arvioidaan julkaisuja vuoden 2019 alusta 10.5.2019 asti. 

 

Kun tarkastellaan C More Suomen markkinointia eri sosiaalisen median kanavissa 

havaitaan pian että Facebook on hyvin tärkeä työväline yrityksen tuotteiden ja palveluiden 

mainostamisessa mutta olennaisinta läsnäolossa Facebookissa on antaa leffa- ja 

ohjelmavinkkejä sekä mainostaa tulevia ohjelmia unohtamatta kaksisuuntaista viestintää 

eli asiakaspalvelun tulee vastata viipymättä kaikkeen asiakaspalautteeseen, jota 

Facebook-kanavaan tulee väistämättä runsaasti. C More Suomen Facebook-sivulla yritys 

ottaa aktiivisesti kontaktia asiakkaisiin eli viestintä on todellakin kaksisuuntaista viestintää 

brändin ja asiakkaan välillä. 

 

Facebookissa käytetään jonkin verran maksettua mainontaa ja tähän yritys varmasti 

panostaa myös taloudellisesti merkittävissä määrin. C More Suomen Facebook-sivuilla 
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julkaistaan ennen kaikkea vinkkejä olemasta ohjelmistosta ja promotaan tulevaa 

ohjelmistoa, joka voi johtaa uusiin kanavapakettitilauksiin ilman suoranaista ostokehotusta 

eli kaikki toimii hienovaraisesti käyttäjää kunnioittaen.  

 

C More Suomen päivitykset koskevat siten enimmäkseen yrityksen nykyisen ohjelmiston 

seuraamiseen liittyvistä vinkeistä eli älä unohda katsoa Game of Thrones-sarjan 

viimeisimmän kauden uusinta jaksoa. Myös tulevaa ohjelmistoa mainostetaan mutta vain 

paikoitellen mainostetetaan suoranaisesti C More Suomen kanavapaketteja tyyliin Koe 

MM-lätkän kaikki 64 ottelua suorana C Moren Total –kanavalla. Suoranaista mainontaa 

Facebookissa on siten vain vähän kuten suoria linkkejä yrityksen verkkosivuille jossa voi 

tilata C More Suomen kanavapaketteja. 

 

Sisältöä tuotetaan sivuille päivittäin, usein useampaankin otteeseen. Päivitykset sisältävät 

useimmiten kuvan ja tämä luo visuaalisesti mielenkiintoista viestintää sosiaalisen median 

kanavissa. C More Suomi käyttä Faceboookissa omaa kuvamateriaaliaan ja alustalla on 

myös suosittua videomateriaalia. Kuvamateriaali on korkealuokkaista ja ammattimaista, 

eikä tästä linjasta poiketa missään kohdin. 

 

Videoita ei vielä ole paljoa mutta niiden määrä lisääntyy trendien mukaisesti koko ajan. 

Jotta yritys voi saavuttaa kohdeyleisönsä tulee huomioida se että nuoret tavoiteteaan 

parhaiten iltaisin ja työssäkäyvät aamupäivisin ja tämä vaikuttaa sisällön 

julkaisuajankohtaan kullekkin kohdeyleisölle. Mainonnan kohdentaminen ja myynnin 

lisääminen on tärkeää koska Facebookin vahvuudet piilevät kohdentamisessa, mutta 

tämän pitää ola hienovaraista ja taustalla pysyvää. Linkkejä käytetään myös paljon. 

Reagointia asiakaspalautteeseen tarjotaan keskimäärin alle tunnissa ja Facebook onkin C 

More Suomelle tärkein yhteydenpitoväline brändin ja asiakkaan välillä. C More Suomen 

Facebook-sivulla yritys voi käydä aktiivista keskustelua sidosryhmiensä kanssa 

televisioviihteeseen liittyvistä asioista. 

 

Viestintä on tyyliltään vapaamuotoista ja innostavaa, unohtamatta humoristisuutta, kuten 

käy ilmi kuvakilpailusta jossa on tarkoituksena postata oma kuva omasta ilmeestä kun 

nauttii tietystä ohjelmasta. Viestinnän kielenä on yksinomaan suomi. 

 

C More Suomi käyttää Facebookia keskusteluun ja aktiiviseen palautteen keräämiseen ja 

kysymyksiin asiakaspalvelu vastaa viipymättä, kuten tekstityksiin liittyvin 

ongelmakysymyksiin. Sisältöä ei voida kontrolloida millään muodoin joten luottamuksen 

herättäminen sidosryhmiin päin on tärkeintä. Facebookissa brändille on tärkeintä 

panostaa suhteisiin ja kunnioittaa asiakkaiden joskus räikeätäkin sanankäyttöä ja 
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sitoutuminen kommunikoimiseen asiakkaiden kanssa on elintärkeää Facebook-

markkinoinnin onnistumisen kannalta. 

 

C More Suomi on onnistunut luomaan Facebookista ympäristön itselleen, jossa se voi 

käydä aktiivisesti keskustelua tykkääjien ja muiden käyttäjien kanssa ja useimmiten sivulla 

on aina jotakin uutta koettavaa, kuten somekilpailuja, vastauksia asiakaspalautteeseen, 

hyödyllisiä vinkkejä käynnissäolevasta ohjelmistosta ja tulevan ohjelmiston promoamista. 

Suoranaista mainontaa on varsin vähän eli pääosin keskitytään viestimään asiakkaita 

kiinnostavista asioista ja verkostoituminen onkin C More Suomen Facebook—

kanavaläsnäololle se olennaisin asia. C More on onnistunut luomaan itselleen aktiivisen 

yhteisön, joka fanittaa tiettyjä yrityksen ohjelmia, ja saa tarvitsemaansa lisäinformaatiota 

kanavaa seuraamalla. C More on tunnettu yritys ja Facebook tarjoaa sille mahdollisuuden 

sen markkina-aseman vahvistamiseen ja soveltuvan kanavan digitaaliseen markkinointiin 

jossa Facebook on se tärkein alusta jota kaikki muut kanavat tukevat. Myös kasvua 

voidaan saada maksullisen mainonnan kautta mutta olennaisinta on olla yhteydessä sivun 

tykkääjiin ja olemassa oleviin asiakkaisiin. 

  

 

 

Kuvio 3. Facebook tykkäykset 
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Kuvio 4. Facebook kommentit 

 

 

 

Kuvio 5. Facebook jaot 

 

Seuraavassa tilastollinen yhteenveto eri Facebook-julkaisuista: 

 

Facebookissa tykätyin julkaisu on P36 joka on saanut 319 tykkäystä, 41 kommenttia ja 13 

jakoa. Seuraavaksi tykätyimmät postaukset ovat lähellä toisiaan reilulla sadalla 

tykkäyksellä. Toiseksi tykätyin julkaisu on P28 177 tykkäyksellä ja se on saanut myös 21 

kommenttia ja 13 jakoa. Kolmanneksi tykätyin postaus on P21 164 tykkäyksellä, mutta se 

on saanut eniten kommentteja 212 ja on somekilpailu eli kuuluu kategoriaan 7, kun kaksi 

aiempaa julkaisua kuuluvat kategoriaan 1 eli tulevan ohjelmiston mainostamsieen. 
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Neljänneksi tykätyin jukaisu on P38 136 tykkäyksellä, viidenneksi tykätyin on P24 122 

tykkäyksellä ja kuudenneksi tykätyin P3. Taulukosta näkee että suostituimmmat julkaisut 

ovat tulevan ohjelmiston mainostamista (kategoria 1) ja somekilpailuja (kategoria 7).  

Kategoriasta 7 11 tykätyimmän julkaisun joukossa on 5 julkaisua. Kategoriasta 1 

tykätyimpien julkaisujen joukossa on loput 6. Kategoriasta 2 eli leffa- ja sarjavinkit saa 

keskinkertaisesti suosiota noi 20-30 tykkäyksellä. Kategoriat 4, 5 ja 6 saavat vain 

keskimäärin  muutamista tykkäyksistä pariinkymmeneen. 

 

Facebookissa 5 eniten kommentteja saaneita julkaisuja kuuluu kategoriaan 7 eli 

somekilpailuhin. Eniten kommentteja 212 on saanut P21. Toiseksi eniten 136 P27 ja 

kolmenneksi eniten 116 P39. Kaksi muuta somekilpailua P13 sai 106 kommenttia ja P24 

56 kommenttia. Eniten julkaisuista on C More Suomen Facebook-kanavassa tulevan 

ohjelelmiston mainontaa ja leffa- ja sarjavinkkejä, mutta ne saavat vain vähän 

kommentteja mutta toisaalta runsaasti jakoja.  

 

Eniten kommentteja saaneet julkaisut eli somekilpailut saavat vain keskinkertaisesti 

jakoja. Facebookissa eniten jakoja ovat saaneet P3 17 jakoa, P36 13 jakoa ja P28 myös 

13 jakoa, jotka kaikki kuuluvat kategoriaan 1 eli tulevan ohjelmiston mainostamiseen. Yli 

kymmenen jakoa saa vain 4 julkaisua joten C Moren somemateriaalia jaetaan 

Facebookissa vain vähän eteenpäin.  

 

Seuraavassa analysoituna eniten vuorovaikutusta saaneet Facebook-julkaisut:  

 

Facebookin tykätyin julkaisu on P36 eli suositun Aallonmurtaja-sarjan uuden kauden 

countdown-tyyppinen ohjelmavinkki. Julkaisu on saanut 319 tykkäystä eli ylimääräisesti 

eniten sillä muut postaukset tulevat kaukana perässä. Postauksessa on käytetty 

emoticoneja ja kysymyksiä sekä muita tehosteita. Kyseessä on vinkki jo valmiiksi suositun 

sarjan uudesta kaudesta joka aina saa huomiota kun sarjan fanit huomaavat tämän ja 

malttavat tuskin odottaa uuden kauden alkua. 319 tykkäyksen ohella emoticoneja ihastu 

se on saanut 11 ja vau-emoticoneja 3. 

 

Kommentoiduin Facebook-julkaisu on P21 eli kilpailu jossa arvotaan suositun GOT-sarjan 

fanikamaa. Postauksessa kehotetaan nimenomaan antamaan kommentteja miksi juuri 

kommentoijan pitäisi voittaa. Countdown-tyyppinen ohjelmavinkki on toinen osa postausta 

eli Game of Thrones-sarjan viimeisen kauden alku C Moressa. Postauksessa on käytetty 

erikoisia emoticoneja. Kommentteja tämä julkaisu on saanut johtuen aihealueesta eli 

kyseessä on kilpailu jossa voi voittaa jo valmiiksi huippusuositun sarjan fanikamaa 
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ilmaiseksi ja toimintakehoite postauksessa joka kehoittaa suoraan kommentoimaan jotta 

voi osallistua kilpailuun. 

 

Jaetuin Facebook-julkaisu on P3 17 sisällön jaollaan. Kyseessä on Jääkiekon MM-kisojen 

tiiseri ja huumoria on yhdistetty julkaisuun. Postauksessa on myös linkki. Postaus on 

saanut jopa 33 haha-emoticonia ja 7 ihastu-emoticonia. Suosion takana on odotetut MM-

kisat ja humoristinen kuvamateriali, joka koukuttaa jo sellaisenaan.  

 

5.5.2 Instagram 

 

 

Kuvio 6. Kuvakaappaus C More Suomen Instagram –etusivusta 10.5.2019 

 

C More Suomella on sen Instragram-sivuillaan 2 590 seuraajaa ja se seuraa itse 71 tiliä. 

Yritys on tehnyt yhteensä 552 julkaisua, jotka ovat saaneet runsaasti tykkäyksiä ja 

kommentointeja, joita tässä osiossa analysoidaan tarkemmin. 

 

Instagram-läsnäolon analysoimisessa voidaan todeta että C More Suomella on aktiivinen 

käyttäjäkunta sen Instagram-sivuilla ja tämä kanava on yrityksen itsensä mukaan vähiten 

virallinen kanava brändiviestinnälleen. Instagram-tilien tarkoituksena on tukea yrityksen 

muita kanavia ja kullekin eri osa-alueelle, kuten urheilulle, on oma Instagram tili joka 

keskittyy tuon nichealueen markkinoimiseen. C more Suomen Intagram-tileille ladataan 

erityisen laadukkaita ja mielenkiintoisia, humoristia kuvia jotka viestivät brändin arvoista ja 

tuotteista eli kanavapaketeista ja niiden sisällöistä. Instagram-tileillä kuviin lisätään lähes 

aina hashtageja eli aihetunnisteita joiden avulla asiakas voi seurata itseään kiinnostavaa 

sisältöä. C More Suomi on kohtalaisen aktiivinen tykkääjä eli se tykkää myös muiden 
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kanavista, seuraten oman alansa kannalta tärkeitä toimijoita, mutta viestintä näiden 

tahojen kanssa ei juurikaan ole vuorovaikutteista. 

 

C More Suomen Instagramissa julkaisemat kuvat ja videot tarjoavat yritykselle 

erinomaisen kanavan yrityksen ohjelmistosta promoamiseen, mutta ennen kaikkea 

kohdeyleisön sitotouttamiseen yritykseen. 

 

C More Suomen Instagram-sivuilla yritys voi kommunikoida aktiivisesti sen ohjelmistosta 

ja kaikesta mikä kiinnostaa näiden ohjelmien faneja ja tämä on hyvin helppoa ja edullista 

verratessa panostuksia saatuihin hyötyihin liiketaloudelliselta kannalta. Instagram on hyvin 

suosittu etenkin nuorten keskuudessa ja tämä on myös yrityksen kohdeyleisöstä tärkeä 

segmentti, joten tämä kanava on tärkeä osa C More Suomen mediamixiä. Somekilpailuja 

yleisö haluaa lisää ja ne on yksinkertaista toteuttaa Instagramissa eli käyttäjien 

aktivoiminen julkaisemaan omaa kuva- ja vieomateriaaliaan tapahtuu varsin helposti. 

 

 

 

Kuvio 7 Instagram tykkäykset 
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Kuvio 8. Instagram kommentit 

 

Seuraavassa tilastollinen yhteenveto eri Instagram-julkaisuista: 

 

Eniten tykkäyksiä Instgramissa ovat saaneet P1 kategoriasta 4 890 tykkäyksellä. Toiseksi 

eniten tykkäyksiä on saanut julkaisu P3 549 tykkäyksellä ja kolmanneksi eniten P27 413 

tykkäyksellä. Nämä kaikki eivät ole saaneet ollenkaan kommentteja. Seuraavat 7 julkaisua 

kuuluvat kategoriaan 1 ja 2 eli tulevan ohjelmiston mainostamiseen sekä leffa- ja 

sarjavinkkeihin. Nämä ovat saaneet 279-377 tykkäystä. Instagramissa on vain 1 

somekilpailukategoriaan 7 kuuluva julkaisu mutta se on saanut vain 41 tykkäystä. Kaiken 

kaikkiaan tykkäykset ovat jakaantuneet tasaisesti laskien eniten tykkäyksiä saaneista 

vähiten saaneisiin. 

 

Eniten kommentteja Instagramissa ovat saaneet P17 35 kommenttia ja 67 tykkäystä sekä 

P24 147 kommenttia ja P14 114 kommenttia. Näistä eniten kommentteja saanut ja 

kolmanneksi eniten saanut kuuluvat kategoriaan 5. Vähiten kommentteja ovat saaneet 

tyypillisimmät julkaisutyypit 1 ja 2. Sosiaalinen verkostoituminen on siten tärkeää 

Instagramissa. Keskimääräisesti kommentteja saaneet julkaisut ovat saaneet tykkäyksiä. 

Toisaalta kaikkein eniten tykkäyksiä saaneet julkaisut eivät kuitenkaan ole saaneet yhtään 

kommenttia.  

 

Seuraavassa analysoituna eniten vuorovaikutusta saaneet Instagram-julkaisut: 

 

Tykätyin Instagram –julkaisu on postaus P1 890 katselukerrallaan eli kyseessä on video 

joka liittyy jääkiekon MM-kisoihin. C Morella on Suomessa yksinoikeus kaikkiin 64 
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otteluun. Postauksessa käytetään suosittuja hahmoja MTV:n Salatut elämät –sarjasta ja 

kategoriana on vinkki tulevaan ohjelmistoon, jossa taustalla on kanavatilaus jotta voisi 

nähdä jääkiekon MM-kisapelit suorana omassa telkkarissaan. Promoaminen on taustalla 

ja se on perusteltua, kun kanavalla kerran on yksinoikeus MM-ottelujen televisiointiin 

Suomessa. 

 

Kommetoiduin Instagram –julkaisu on P17 35 kommentilla ja kyseessä on valokuva. 

Postauksessa mainostetaan C Moren laatusarjoja ja kysytään mitä ohjelmia lukija on 

seurannut. Kysymys aktivoi ja lisäksi hashtageja on todella paljon. Ohjelmia on niin paljon 

että varmasti kukin C Moren Instagram –tilien seuraaja voi kommentoida nähneensä edes 

yhden niistä. Hashtagien käyttö on siten runsasta ja tästä johtuen kommentoidaan 

tämäntapaista postausta paljon. 

 

5.5.3 Twitter 

 

 

Kuvio 9. Kuvakaappaus C More Suomen Twitter –etusivusta 10.5.2019 

 

C More Suomella on Twitter-tilillään tällä hetkellä yhteensä 1 188 seuraajaa ja se seuraa 

187 sivustoa. C More Suomi on twiitannut  yhteensä eli jakanut viestejään 3 275 kertaa. 

Tykkäyksiä sivuilla on 1 274.  

 

Twitterissä sen yleisön aktiivisuus verrattuna muihin kanaviin on melko alhaisella tasolla ja 

oikeastaan tämä kanava sopiikin vain uutistiedotteisiin, kuten kun jokin C Moren 

alkuperäissarja saa palkintoja palkintogaalassa raportoidaan tästä ensiksi Twitterissä. 

BtoB –markkinoinnissa Twitter koetaan tärkeämmäksi mutta kuluttajamarkkinoilla 

toimivalle C  Morelle tämä ei ole oikea kanava viestimiseen sen kohdeyleisön kanssa. C 
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more Suomen Twitter-tili on siten toiminut muihin kanaviin verrattuna melko laimeasti eli 

vuorovaiktusta kohdeyleisön kanssa ei ole juurikaan syntynyt. 

 

Kaikenkaikkiaan Twitter ei ole olennaisen tärkeä sosiaalisen median kanava C Morelle, 

eikä tässä kanavassa ole juurikaan aikaansaatu vuorovaikutusta. Uudelleentwiittauksia on 

jonkin verran ja nämä vaikuttavat tilastoituun dataan kun yleensä yritys saa vain vähän 

vuorovaikutusta aikaan Twitterissä. 

 

 

 

Kuvio 10. Twitterin vastaukset 

 

 

 

Kuvio 11. Twitterin uudelleentwiitaukset 
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Kuvio 12. Twitterin tykkäykset 

 

Seuraavassa tilastollinen yhteenveto eri Twitter-julkaisuista: 

 

Twitterissä C More Suomi on saanut varsin vähän vuorovaikutusta aikaan. Julkaisu P2 

joka kuuluu kategoriaan 1 on saanut 11 vastausta ja sitä on uudelleentwiitattu 613 kertaa 

ja se on saanutt 1600+ jakoa. Muut julkaisut tulevat kaukana perässä. Toiseksi eniten 

vastauksia 3 on saanut P19 jota on uudeleentwiitattu yhden kerran ja kolmenneksi eniten 

P9 2 vastauksella.  

 

Twitterissä julkaisu P19 on saanut toiseksi eniten tykkäyksiä 29. Kolmennaksi eniten 

tykkäyksiä on saanut P20 11 tykkäsytä. Neljänneksi eniten tykkäyksiä on saanut P16 8 ja 

P21 myös 8. Keskimäärin Twitterissä julkaisut saavat o-6 tykkäystä. 

 

Twitterissä eniten uudelleentwiitatut julkaisut eivät ole saaneet yhtään vastausta mutta 

runsaasti tykkäyksiä. Julkaisua P10 on uudelleentwiitattu 3 kertaa ja se on saanut 5 

tykkäystä ja P20 on saanut 2 uudelleentwiittausta ja 11 tykkäystä. P19 julkaisusta on taas 

29 tykännyt mutta se on saanut vain yhden uudelleentwiittauksen. Suurin osa julkaisuista 

on kuitenkin saanut vain yhden tai ei yhtään uudelleentwiittausta. 

 

Seuraavassa analysoituna eniten vuorovaikutusta saaneet Twitter-julkaisut: 

 

Twitterissä P2 postaus on saanut eniten vastauksia. P2 julkaisu on erilainen monella 

tavalla koska se on C More Suomen uudelleentwiittaama postaus on saanut 

vuorovaikutusta syntymään ihan eri määriä kuin muut Twitter-julkaisut. Kyseessä on 
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Game of Thrones –sarjan promoaminen eli miten lukijat valmistautuvat huippusuositun 

sarjan uuteen kauteen. Kyseessä on englanninkielinen twiitti ja tämä ei yllätä kun ottaa 

huomioon että Suomessa Twitter ei ole avainasemassa kuluttajapuolen sosiaalisen 

median markkinoinnissa. 

 

Twitterissä eniten uudelleentwiittauksia on julkaisulla P2 eli tätä twiittiä on 

uudelleentwiitattu 613 kertaa. Kyseessä on sama twiitti kuin aiempi eniten vastauksia 

saanut twiitti. 

 

Twitterin tykätyin julkaisu on jälleen P2 1,6 tuhannella tykkäyksellä. Tämä twiitti eroa 

runsaasti muista suosituista twiiteistä, joten tilastojen kautta tarkasteltuna luvut ovat täysin 

eri luokaa kuin muilla twiiteillä varsinkin kun vuorovaikutus C Moren Twitter-tilillä on 

muutenkin varsin vähäistä. 

 

5.5.4 YouTube 

 

 

Kuvio 13. Kuvakaappaus C More Suomen YouTube –etusivusta 10.5.2019 

 

YouTubessa C More Suomella on 1 637 tilaajaa ja sen videoita on katsottu yhteensä 

3 679 124 kertaa. YouTubeen C More Suomi julkaisee sisältöjä koskien sen nykyisiä 

ohejelmia ja tulevaa ohjelmistoa. Etenin teaservideot tulevasta ohjelmistosta ovat 

suosittuja ja mitä lyhyempiä videot ovat sitä ennemmän ne ovat aikaansaaneet 

vuorovaikutusta. Videot ovat siten juuri sopivan mittaisia muutaman minuutin pituisia 

enimmillään, koska harvalla riittää mielenkiintoa tätä pidempien videoklippien 

katsomiseen. YouTube on ihanteellinen alusta maksu-tv-operaattorille, jonka sisällöt ovat 

digitaalisia, joten seuraamalla YouTubea voi saada teaservideoiden kautta nopeasti 

ideoita tulevista huippusarjoista.  
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Tunnetun brändin näkökulmasta katsoen YouTubea voidaan hyödyntää usealla eri tavoin. 

Enimmäkseen katsotuimmat videot ovatkin vinkkejä ohjelmista. Asiakaspalvelun 

postaamia käyttöopasvideoita on myös ladattu palveluun, joissa neuvotaan miten toimia 

tietyissä käytännön tilanteissa, mutta nämä ovat saaneet varsin vähän katselukertoja. 

Niitä on kuitenkin syytä olla koska asiakkaiden opastaminen on videon keinoin helpompaa 

ja nopeampaa kuin tekstin ja kuvien avulla. C More voi myös linkittää YouTubesta löytyvät 

videonsa omille kotisivuilleen, mikä konversion kautta tuo lisää liikennettä, ja kotisivuilta 

kävijät pääsevät yhdellä klikkaukselle yrityksen YouTubesta löytyvien videosisältöjen 

pariin. 

 

 

 

Kuvio 14. YouTuben katsomiskerrat 

 

 

 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

P32

P15

P6

P36

P33

P5

P37

P16

P26

P20

7563

8381

11819

11819

15574

26535

30976

163723

496067

513369



 

 

51 

 

 

Kuvio 15. YouTuben positiiviset reaktiot  

 

 

 

Kuvio 16. YouTuben negatiiviset reaktiot  

 

Seuraavassa tilastollinen yhteenveto eri YouTube-julkaisuista: 

 

YouTubessa C More Suomi on aikaansaanut paljon vuorovaikutusta. Katsotuin julkaisu on 

katsomiskertoja laskemalla P20 513 369 katsomiskertaa, P26 on toiseksi katsotuin 

julkaisu 496 067 katsomiskertaa ja P16 163 723 katsomiskertaa. Nämä kolme katsotuinta 

videota ovat saaneet peukkuja ylös eli positiivisia arvioita ilman peukkuja alas. Muutenkin 

negatiivisia arvioita videojulkaisuista ei ole juuri tullut. Viidennekesi suosituin julkaisu P5 

on saanut  108 peukkua ylös ja samalla 13 peukkua alas. Eniten positiivisia arvioita 
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saanut julkaisu P33 on saanut eniten peukkuja ylös mutta ei yhtään peukkua alas ja se on 

samalla seitsemmänneksi katsotuin video. Lähes kaikki videojulkaisut ovat saaneet 

vuorovaikutusta aikaan, joko positiviista tai negatiivista, mutta enimmäkseen peukkua 

ylös. Eniten positiivista palautetta saaneet videot ovat kuitenkin saaneet vain keskimäärin 

2 000-11 000 katsomiskertaa. Eniten negatiivista palautetta saaneet videot ovat saaneet 

myös vastakkaista positiivista palutetta eli vuorovaikutusta on syntynyt kumpaankin 

suuntaan. Kun peukkuja alas on 3-8 niin samalla julkaisu on saanut 21-27 peukkua ylös. 

Eniten peukkua saanut julkaisu P33 ei kuitenkaan ole saanut yhtään negatiivista 

palautetta, mutta muuten julkaisut ovat saaneet peukkua ylös ja samalla peukkua alas. 

 

Seuraavassa eniten vuorovaikutusta saaneet YouTube-julkaisut: 

 

YouTuben katsotuin video on on P20 513 369 katselukerrallaan ja tässä videossa 

promotaan suositun sarjan Aallomurtajat 2. kauden alkua C Moressa. Vanhojen 

laatusarjojen uusien kausien tiiserit saavat C Moren kanavissa usein runsaasti huomiota. 

Lyhyet tiiserit saavat eniten näkyvyyttä. Huomiotavaa tässä postauksessa on myös se että 

Allonmurtajien 2. kauden startista on annettu vinkkejä myös muissa kanavissa mikä on 

merkille pantavaa tämän tutkimuken kannalta eli eri kanavissa tulisi promota samaa asiaa 

käyttäen kunkin kanavan parhaita ominaisuuksia. 

 

YouTuben eniten peukku ylös –arvioita on saanut P33 eli Kimi’s Racebook. 

Katsomiskertoja ei ole niin paljon kuin useilla muilla postauksilla mutta tykkäyksiä on 183 

ja negatiivisia peukku alas-arvioita ei ole yhtään eli ne jotka ovat videon katsoneet ovat 

siitä tykänneet. Muutenkin kulissien takana –tyyppiset videot ovat suositeltavia mille 

tahansa yritykselle, mahdollisesti vielä livestriimauksena. 

 

YouTubessa eniten negatiivisia arvioita on saanut P5 eli Onnela –sarjan pieleen menneitä 

kohtauksia. Katsomiskertoja ei ole paljoa mutta vuorovaikutusta on syntynyt kun tämä 

postaus on saanut eniten negatiivisia arviota mutta myös 108 peukkua ylös. On hyvä jos 

postaus saa paljon vuorovaikutusta aikaan, millä mittarilla tahanssa laskien. 
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6 Yhteenveto  

Tässä luvussa käydään läpi empiirisessä osuudessa saatuja tuloksia ja pohditaan niiden 

hyödyllisyyttä kohdeorganisaatiolle sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa 

vedetään tutkimuksesta johtopäätöksiä sekä annetaan kehitysehdotuksia tulosten 

perusteella. Lopuksi arvioidaan opinnäytetyön tekijän omaa työskentelyä 

opinnäytetyöprosessin aikana, pohtien ennen kaikkea sitä, mitä oltaisiin voitu tehdä toisin 

tämän kompleksisen prosessin aikana. 

 

6.1 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida C More Suomen sosiaalisen median 

läsnäoloa ja etenkin syntynyttä vuorovaikutusta brändin ja asiakkaan välillä, pyrittäessä 

tutkimaan minkätyyppinen sisältö aikaansaa eniten vuorovaikutusta, kuten millaisesta 

sisällöistä asiakkaat pitivät tykkäämällä, kommentomalla ja jakamalla.  

 

Tämän tutkimuksen avulla C Moren Suomen läsnäoloa sosiaalisen medissa voidaan 

kehittää, kun saadaan tietoa siitä minkätyyppinen sisältö tuo eniten vuorovaikutusta eri  

kanavissa. Tässä olennaista oli selvittää millaista sisältöä C More Suomi oli viime aikoina 

julkaissut eri kanavissa ja arvioida sitä miten brändin ja asiakkaan välille voitaisiin luoda 

entistäkin enemmän vuorovaikutusta. 

      

Tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan sitä minkätyyppinen sisältö saa eniten 

vuorovaikutusta brändin ja asiakkaiden välillä ja tämän avulla kohdeorganisaatio voi 

kehittää sosiaalisen median läsnäoloaan postaamalla sisältöä, joka tutkitusti saa aikaan 

eniten vuorovaikutusta. Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää 

kohdeorganisaatiossa, pääarvon tutkimuksessa ollen sosiaalisen median tulevaisuuden 

trendeissä, mistä johtuen raportti on ajankohtainen vielä pitkään.  

 

Seuraavassa vastaukset tutkimuksen tutkimuskysymyksiin: 

 

Minkälaisia sisältöjä C Moren kanavissa julkaistaan? 

 

C Moren kanavissa julkaistaan enimmäkseen vinkkejä nykyisestä ohjelmistosta tyyliin 

muistathan katsoa tämän ohjelman käynnissäolevan kauden viimeisimmän jakson. Myös 

tulevaa ohjelmistoa promotaan eli countdown-tyyppisesti lasketaan päiviä jolloin tietyn 

suositun ohjelman uusi kausi alkaa C Moren kanavilla. Myös kilpailuja on sopivissa määrin 

ja näistä suosituimpia ovat kuvakilpailut joissa käytetään käyttäjien generoimaa 
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materiaalia eli esimerkiksi pyritään saamaan asiakkaita julkaisemaan valokuva itsestään 

käyttämässä C Moren tuotteita eli käytännössä ilmeitä kun katsovat tiettyä ohjelmaa. 

 

Mitkä postaustyypit ovat saaneet aikaan eniten sitoutuneisuutta?  

 

Eniten sitouttavuutta voisi ajatella syntyvän sosiaalisen median kanavissa kilpailujen 

kautta ja vaikka nämä ovatkin suosittuja kaikissa C Moren käyttämissä kanavissa eniten 

sitouttavuutta ovat saaneet tiettyjen suosittujen ohjelmien katsomivinkit ja tulevan 

ohjelmiston promoaminen. Olennaisinta onkin se kuinka suosittu promottu ohjelma on, 

sillä kaikki siihen liittyvä aineisto saa aikaan paljon sitouttavuutta. Näin on esimerkiksi 

Game of Thrones–laatusarjan kanssa. Tämä tarkoittaa että suosituimpien ohjelmien 

suhteen ei ole niin väliä järjestetäänkö kilpailu vai promotaanko sen katsomista vinkkien 

kautta. 

 

Minkätyyppiset postaukset toimivat missäkin kanavissa ? 

 

Facebookissa toimivat monenlaiset sisällöt ja sen avulla voidaan koota kaikissa kanavissa 

julkaistuja postauksia yhdelle alustalle. Videomateriaali ja livevideot ovat trendinä 

nousussa joten niitä tulisi lisätä Facebookiin. Instagramissa voidaan julkaista laadukasta 

kuva- ja videomateriaalia. Etenkin Instagram Stories-toiminto on nousussa joten 

kannattaa hyödyntää 24h sisään häviäviä julkaisuja. Videomaterialia kannattaa lisätä 

ennestään laadukkaiden kuvien rinnallle. Twiterissä toimivat uutisluonteiset tiedotteet eli 

esimerkiksi uutiset palkintojenjakotilaisuuksista. Uudelleentwiittaukset ovat tehokas tapa 

kommunikoida Twitterissä ja niitä voidaan hyödyntää lisää. YouTubeen kanattaa 

uploadata tiisereitä tulevasta ohjelmistosta sekä asiakaspalveluvideoita, vaikka ne 

saaavta vähän katsomiskertoja, koska niiden avulla voidaan ohjeistaa asiakkaita 

palvelujen käytössä tehokkaammin kuin vain käytttämällä kuvia ja tekstiä. 

 

Seuraavassa tarjotaan tehdyn analyysin pohjalta kanavakohtaiset kehitysehdotukset: 

 

Facebook-markkinoinnissa markkinoinnin kohdentaminen on hyvin tärkeää ja tällöin 

haetaan käyttäjiä kohdeyleisöstä jotka jo tykkäävät C More Suomen sivusta tai uusia 

asiakkaita Lookalike Audience-mainostyökalua hyödyntäen. Tällöin voidaan tavoittaa 

yrityksestä ja sen tarjoomasta kiinnostuneita ihmisiä luomalla samankaltaisuuteen 

perustuvia kohderyhmiä. Kiinnostuksen kohteina on C Moren alkuperäissarjat, 

suosituimmat uutuussarjat ja urheilu, kuten F1, eli Facebook tarjoaa runsaasti 

mahdollisuuuksia yrityksille kohdentaa mainontaa tarkasti tietylle kohderyhmälle ja tällöin 

tavoitetaan tehokkaasti juuri oikea kohdeyleisö. 
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Tutkimusten mukaan nuoret tavoitetaan parhaiten iltaisin ja tällöin tulisi eniten 

markkinoida nuorille tarkoitettua ohjelmistoa. Aktiivisin käyttöaika eri kohdeyleisöjen 

suhteen tulee siten huomioida julkaisuajankohdan suhteen mikä riippuu siitä mitä sisältöä 

julkaistaan millekin kohdeyleisölle. Sisältöä Facebookiin julkaistaan tällä hetkelllä 

päivittäin, mikä on sopiva määrä isolle yritykselle jolla on paljon seuraajia kanavallaan. 

Julkaisumäärien suhteen tulee kuitenkin olla varovainen jotta tykkääjät eivät koe 

kanavaspämmäämistä eli käyttäjät voivat lakata seuraamasta kanavaa, mikäli päivityksiä 

tulee päivän mittaan liian paljon.  

 

Sisältönä C More Suomen Facebook sivuilla julkaistaan enimmäkseen vinkkejä tällä 

hetkellä näkyvästä ohjelmistosta ja promotaan tulevaa ohejelmistoa. Tarjouksia ja etuja ei 

juurikaan julkaista, mutta etukampajoita voitaisiin julkaista josssakin määrin, kunhan se 

toteutetaan riittävän harvoin, jotta vältytään liian räikeältä promoamiselta. Eri ohjelmien 

logoja käytettäessä Facebook-julkaisut ovat saaneet varsin vähän tykkäyksiä, kun 

enemmän tykkäyksiä ovat saaneet kuvat joissa on C Moren ohjelmista tuttuja hahmoja. 

Hyvälaatuiset kuvat ihmiistä ovat siten kannatettavia lisäyksiä eikä niitä juuri voi käyttää 

liikaa ohjelmavinkkien yhteydessä, joka on myös tavalllisin julkaisutyyppi C More Suomen 

Facebook-sivuilla.  

 

C More Suomi on järjestänyt somekilpailuja Facebookissa ja Instagramissa jonkin verran 

ja niitä on ollut riittävästi. Harvemmin julkaistut somekilpailut pitävät yllä mielenkiintoa, 

joten liian usein julkaistuna ne menettävät suurimman tehonsa. 

Faceboookissa videot ovat kasvava julkaisutyyppi trendien mukaan ja näitä voitaisiin 

lisätä jonkin verran ja myös live-videoita voidaan harkita, koska nämä ovat hyvin suosittuja 

nuorten keskuudessa tulevaisuudessa. 

 

C More Suomen Instagram-tilit ovat toimineet melko hyvin ja seuraajia on saatu ihan hyvin 

mutta näitä voidaan pyrkiä saamaan lisääkin käyttäjiä osallistavien 

markkinointitoimenpiteiden kautta. Sisältöä on suunniteltu tiettyjä kohdeyleisöjä 

kiinnostavaksi. Seurattuja tilejä voidaan myös lisätä jonkin verran. Päivitystiheys on useita 

julkaisuja viikossa ja tämä on toiminut hyvin.  

 

Instagram-tileillä C More Suomi julkaisee kuvapäivityksiä todella usein ja tämä on toiminut 

hyvin ja paras julkaisuajankohta tulee huomioida entistä tarkemmin kohdeyleisön 

aktiivisimman käyttöajan suhteen. Julkaisut ovat yleensä humoristisia kuvia 

ohjelmakatsomisvinkkien suhteen ja tämä on saanut runsaasti positiivsta vuorovaikutusta. 

Kuvakilpailuja on järjestetty ja ne ovat saaneet paljon aktivisuutta, joten niitä voitaisiin 

järjestää vieläkin useammin, kuitenkin varoen liiallista tiheyttä, koska tällöin somekilpailut 
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menettävät tehonsa. Ideana kilpailuissa on toimia asiakkaita mukaansatempaavana ja 

osallistavana julkaisutyyppinä. Instagram Stories-videoita voidaan lisätä vielä 

enemmänkin koska tämä on sometrendien mukaista. 

 

C More Suomi voi hyödyntää Twitteriä usein eri keinoin mutta se on vaikeaa koska 

kanavassa sen kohdeyleisö on niin vähän vuorovaikutuksessa brändin kanssa. C More 

Suomi voisi kuitenkin tulevaisuudessa informoida asiakkaitaan useasta eri asiasta ja 

Twitterin kautta yritys voisi keskustella seuraajien kanssa muistakin kuin suoranaisesti 

televisioviihteeseen liittyvistä aiheista.  

 

Twitterissä C More Suomi voisi harjoittaa avointa keskustelua asiakaskuntansa kanssa 

säännöllisesti ja etsiä yrityksen nimen tai sen ohjelmien suhteen käynnissä olevia 

keskusteluja ja osallistua niiihin aktiivisesti. Kaiken kaikkiaan Twitterissä jaettavan sisällön 

suhteen tulee kiinnittää huomiota ja lisätä hashtagien määrää entisestään, koska niiden 

on todettu lisäävän seuraajien tavoitettavuutta. Päivityksiä voidaan tehdä kun uutisoitavaa 

sisältöä on, mutta vähintään muutaman kerran viikossa. 

 

YouTubessa C More Suomi on onnistunut luomaan yhteisön yrityksen ja sen 

ohjelmasisältöjen ympärille ja hyvänä lisänä voisi olla aktivoida käyttäjiä lataamaan 

mahdollisesti omia videoitaan palveluun, jossa katsotaan eri ohjelmia eli kulutetaan C 

Moren suosittuja sisältöjä. Videot tulee optimoida hakukoneille koska YouTube on 

maailman toiseksi käytetyin hakukone Googlen jälkeen.  

 

Erilaisia mahdollisuuksia YouTuben käyttöön on C Morelle olemassa runsaasti. C More 

voisi lisätä erilaisia käyttäjiä aktivoivia videoita palveluun koska niitä ei koskaan voi olla 

liikaa. Toki teasereita on hyvä olla YouTubessa sekä asiakaspalveluvideoita, mutta ne 

saavat vain vähän vuorovaikutusta aikaan. C More Suomen kannattaa lisätä kaikki muissa 

sosiaalisen median kanavissa julkaisemansa videomateriaali sekä TV-mainokset 

YouTubeen. Uusien ohjelmien ympärillle voidaan yrittää luoda hypeä ja julkaista viraaliksi 

leviävää materiaalia joka lisää kiinnostusta C Moren uutuuusarjoja kohtaan, lisäten 

samalla kanavatilauksia. YouTube on loistava kanava tälläisen materiaalin tuottamiseen, 

mutta materiaali ei saa olla liian promoavaa vaan sen tulee tulee olla käyttäjälähtöistä.  

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi  

Tutkija on käyttänyt pitkään sosiaalisen median palveluita mutta ei ole ennen opintojaan 

Haaga-Heliassa perehtynyt eri alustojen yrityksille tarkoitettuhin työkaluihin. Aihealue 

tässä tutkimuksessa oli osittain tuttua tutkijalle mutta monikanavaisuus ja sen merkitys 
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markkinonnissa oli täysin uutta. Opinäytetyöprosessin aikana tutkijalle lisätietoutta 

sosiaalisen median markkinoinnista on karttunut prosessin edetessä ja erityisesti 

tutkimusmenetelmien hallinnan suhteen tutkija on ottanut harppauksen, mistä on hyötyä 

mahdollisissa jatko-opinnoissa.   

  

Tutkija on luonteeltaan looginen, mutta mikä on merkillepantavaa tutkijassa on se että 

ensin tehdään isot linjat ja tämän jälkeen palataan korjaamaan pikku yksityiskohtia eli 

tutkija on järjestelmällinen luonteeltaan mutta toimintatavat eivät aina ole tehokkaimmasta 

päästä. Aikataulua tälle tutkimustyölle ei ollut ja selvillä oli vain viimeinen palautuspäivä 

opinnäytetyölle, joka sekin muuttui pariin otteeseen prosessin aikana. Sisältöä 

opinnäytetyölle valmistui koko prosessin ajan ja paljon jäi raportin ulkopuolelle. 

 

Opinäytetyöprosessia aloittaessaan tutkija ei ollut tehdyt tarkasti ajankäytön suunnitelmia 

eikä varsinaisesti oltu hahmoteltu kuin työn eri vaiheet mitä lopullisen tutkimusraportin 

suhteen tulee. Turhaa työtä prosessissa tulee tällöin aina olemaan mutta itse prosessi on 

oppimisen kannalta myös tärkeä. Epämääräisyyttä tutkimuskysymysten suhteen oli mutta 

prosessin loppuvaiheessa löytyi kuitenkin se punainen lanka jonka avulla projekti saatiin 

vietyä loppuunasti ajallaan. 

 

Opinäytetyöprosessissa tutkija pääsi hyödyntämään kaikkea aiemmin vuosien varrella 

kertynyttä tietouttaan ja taitojaan liittyen tutkimustyön suorittamiseeen. Yhteistyötä 

kohdeorganisaation kanssa ei ollut, joten päätökset on tullut tehtyä tutkijan ja 

opinnäytetyönohjaajan välillä.  

 

Oppimisprosessi oli tutkijasta hyvin mielenkiintoinen kun sai hyödyntää tietoutta teorian 

kirjoittamisessa sekä hankkia lisätietoa erilaisista tutkimusmenetelmistä. Tarkoituksena oli 

koko prosessin ajan tuottaa hyödynnettävää tietoa, josta olisi kohdeorganisaatiolle hyötyä, 

yrityksen kehittäessään omaa sosiaalisen median markkinointiaan. Digitaalinen 

markkinointi muuttuu koko ajan vauhdilla ja tutkija sai tästä opinnäytetyöprojektista 

runsaasti tietoutta ja kokemuksia, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa urallaan. 

 

6.3 Oman oppimisen arviointi 

Nyt prosessin loppuvaiheessa voidaan todeta että prosessia aloitettaessa valinnoissa olisi 

voitu tehdä paljonkin eri tavoin. Erityisesti tutkimuksen toteuttaminen käytännössä olisi 

vaatinut tarkempaa rajaamista ja konkretiaa enemmän. Myös teorian määrän suhde 

empiriaan olisi vaatinut tarkennusta jo alkuvaiheessa sillä nyt kului paljon aikaa teorian 

suhteen, jota jäi raportin ulkopuolelle, kuten suurin osa materiaalista liittyen sosiaalisen 
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median trendeihin. Prosessin alkuvaiheessa aikataulutus oli vähän hukassa ja tutkijalle 

tulikin kiire viedä projekti loppuun. Kirjoittamisessa päästiin hyvin alkuuun mutta koska 

projekti paisui nopeasti yli opinnäytetyön mittojen olisi vähemmälläkin työllä selvinnyt.  

 

Suurin kehittämiskohde tutkijalle on siten aikataulutus ja projektin raameissa pysyminen. 

Haasteellisinta ja suurin kehityskohde tutkijalle on aikatauluttaminen ja rajauksessa 

pysyminen eli jo alkuvaiheesssa tulee olla tarkasti selvillä mitä sisältöä tulee tuottaa ja 

missä ajassa sen tulee valmistua. Tämä on olennainen asia nykypäivän työelämässä 

jossa kaikki tapahtuu aikataulujen ja budjettien raameissa.  

 

Suurimmaksi vahvuudekseen tutkija arvioi pitkäjännitteisyyden, mitä tämäntyyppinen pitkä 

prosessi vaatii. Myös joustavuutta tarvittiin koska aivan kaikkea ei voi tehdä yhdessä 

opinnäytetyössä ja tulee joustaa sen mukaan että valmis tuotos saadaan valmiiksi 

aikataulujen puitteissa.  

 

6.4 Tutkimustulosten luotettavuus ja hyödynnettävyys 

Hirsjärven (2010) mukaan tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta 

silti tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa 

pyritään arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa voidaan käyttää monia erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi ym. 

2010, 231-232.) 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen tai 

tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Reliabiliteetti voidaan todeta usealla tavalla. Esimerkiksi jos kaksi arvioijaa päätyy 

samanlaiseen tutkimustulokseen, voidaan tulosta pitää reliabiliina tai jos samaa 

tutkimuskohdetta tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja saadaan sama tulos, voidaan jälleen 

todeta tulokset reliabiiliski (Hirsjärvi ym. 2010, 231-232.) 

 

Tämän tutkimuksen empirian reliabiliteetti on korkea koska tutkimuksessa sattumalla ei 

ole osuutta tutkimuksen tulosten keräämiseen, vaan numerot on kerätty suoraan eri 

sosiaalisen median kanavista eikä tutkijalla ole ollut osuutta niiden syntymiseen. Toisaalta 

tulokset eivät kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa pysyviä sekä toistettavia jälkikäteen eli 

toinen tutkija saisi kyllä saman tutkimusaineiston avulla saman tuloksen, mutta koska 

tulokset on kerätty suoraan sosiaalisen median kanavista muuttuvat nämä luvut koko 

ajan.  Tämän tutkimuksen voi toteuttaa samansisältöisenä uudelleenkin ja periaatteessa 

kuka tahansa tutkimustyön hallitseva saa samankaltaisia tuloksia. 
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Tässä tutkimuksessa on vähän jätetty tulkintojen varaan ja oikeastaan vain 

kehitysehdotukset pohjautuvat tutkijan omiin havaintoihin, mutta tulokset itsessään eivät 

ole sattumanvaraisia eikä virheitä tiedonkeruussa ole tehty. Toisaalta tutkimus on 

kuitenkin tehty tiettynä ajanjaksona ja sosiaalisessa mediassa nämä luvut, joihin tässä 

tutkimuksessa viitataan muuttuvat koko ajan, johtuen siitä että kukin sisältö saa uusia 

tykkäyksiä koko ajan. Myös uutisvirrassa eri kaltaiset sisällöt saavat erilaisen painotuksen 

kun Facebook muuttaa algortimiaan eli tämä ala kehittyy koko ajan.  

 

Siten johtuen siitä että sosiaalisen median kanavat kehittyvät jatkuvasti ja tässä 

tutkimuksessa saadut numeeriset arvot muuttuvat joka päivä voidaan todeta että 

tutkimuksen tekoajankohdalla on ollut merkitystä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

sellaisenaan tutkimustulosten oikeellisuuteen koska vaikka data muuttuu koko ajan 

voidaan tutkimus toteuttaa uudelleenkin samoja menetelmiä käyttämällä. Tulkinnat 

pysyvät ennallaan koska eniten tykkäyksiä saanut julkaisu on aina sitouttavuutta 

aikaansaanut postaus riippumatta muista tekijöistä.  

 

Tutkimus voidaan toteuttaa samansisältöisenä myös toiselle yritykselle eli yleistettävyys 

on hyvä, koska lähes mille tahansa yritykselle joka harjoittaa markkinointia sosiaalisessa 

mediassa voidaan tehdä tämänlainen tutkimus, kunhan vain tietoa on saatavilla riittävissä 

määrin julkisissa lähteissä. 

 

Tutkimusongelman asettelu tehtiin huolella vastaamaan tutkimuksen tarkoitusta eli tässä 

tutkimuksessa haluttiin saada tietoa eri sosiaalisen median kanavista ja etenkin niiden 

sisältöjen sitouttavuudesta. Tutkimuksessa pyrittiin keräämään aineisto tarkasti eikä 

virheitä datankeräämisessä ole tehty eikä tulkintaan ole voinut vaikuttaa inhmilliset tekijät 

kuten haastatteluissa voi käydä. Ainoastaan datasta saatuihin tulkintoihin voi tutkija 

vaikuttaa mutta tämäkin on tehty tarkkuudella eikä sattumalla ole siihen vaikutusta.  

 

Sosiaalisen median sitouttavuutta arvioitaessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, 

mutta suoraviivainen lähestymistapa eli laskemalla suoraan julkisista lähteistä saatu data 

on se menetelmä jota tässä tutkimuksessa on käytetty. Erilaisilla menetelmillä 

tutkimustuloksiin saadaan lisää kattavuutta, mutta luvut itsessään eivät muutu, vaan vain 

tiedon määrä tämän datan ympärillä kasvaa. 

 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Validius tarkoittaa 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Mittarit 

ja menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee tutkivansa. 
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Esimerkiksi kyselylomakkeiden kysymyksiin saadaan vastaukset, mutta vastaajat ovat 

saattaneet käsittää monet kysymykset aivan toisin kuin tutkija on ajatellut. Jos tutkija 

käsittelee saatuja tuloksia edelleen alkuperäisen oman ajattelumallinsa mukaisesti, ei 

tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. Mittari siis aiheuttaa tuloksiin virhettä. Validutta 

voidaan arvioida eri näkökulmista, jolloin puhutaan ennustevalidiudesta, 

tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta. (Hirsjärvi ym. 2010, 231-232.) 

 

Validiteetti tässä tutkimuksessa on myös kohdallaan koska tässä tutkimuksessa on mitattu 

juuri sitä mitä oli tarkoituskin mitata eli eri sosiaalisen median kanavien kautta syntynyttä 

sitouttavuutta eikä tuloksia voida käsittää väärin, koska eniten tykkäyksiä, kommentointeja 

tai jakoja saanut julkaisu on aina aikaansaanut eniten vuorovaikutusta. Ainoastaan 

analyysissä voi tutkija arvioida dataa eri tavoin ja painottaa eri asioita pohjautuen omaan 

taustaansa. 

 

Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa siten siitä kuinka hyvin erilaiset sisällöt toimivat 

kussakin kanavassa ja minkäkaltaiset postaustyypit saavat eniten vuorovaikutusta aikaan 

eli käytännössä tykkäyksiä, kommentointia ja jakoja. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti, 

koska data on valmiiksi numeerisessa muodossa julkisissa lähteissä. Määrällisesti saatiin 

paras käsitys siitä mikä sisältö on aikaansaanut eniten sitouttavuutta ja mikä sisältö on 

sitä saanut vähemmän pohjautuen numeroihin. Tutkimuksessa perusjoukko eli kaikki 

yrityksen sosiaalisen median kanavissa aktivoituneet käyttäjät ovat sama eivätkä voi 

jakautua pienempiin osajoukkoihin epätasaisesti koska demografiatietoja tässä 

tutkimuksessa ei ole arvioitu.  

 

Uskon siten tämän tutkimuksen luotettavuuteen ja hyödynnettävyyteen sekä tehtyihin 

arviointeihin tämän tutkimustiedon pohjalta. Olen myös hyödyntänyt tietoperustassa 

suurta määrä kansainvälistä teorialähdetietoa ja tietoa on kertynyt paljon prosessin aikana 

mikä on parantanut varsinaisessa tutkimustyössä onnistumista. Vankka tietoperusta, 

useat lähteet ja huolella tehdyt lähdemerkinnät sekä tutkimustiedon raportonnin tarkkuus 

mahdollistavat tämän tutkimuksen toistettavuuden siinä laajuudessa kuin tämä tutkimus 

on tehty. Ylläpidin kautta koko tutkimustyöprosessin huolellista ja pätevää raportointia 

sekä hyviä tutkimustyön käytäntöjä. Olen pyrkinyt perustelemaan tekemäni johtopäätökset 

kattavasti ja esittämään tulokset ymmärrättävästi lisäämällä näin tulosten uskottavuutta. 

Liitteenä tässä tutkimuksessa on tutkimusdata jonka pohjalta päätelmät on tehty.  
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6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Eri sosiaalisen median kanavien markkinoinnin yhtenäisyys on hyvä aihe tarkemmalle 

tutkimukselle koska mainonnan tehon on todettu eri tutkimuksissa kohottavan yhtenäisyys 

ja toistettavuus. Olennaista onkin ymmärtää mikä toimii missäkin kanavassa kuitenkin 

siten että kun markkinoidaan useassa kanavassa ei kokonaisuus hajoa käsiin huonolla 

suunnittelulla ja harkitsemattomalla toteutuksella. Koordinoinnin tulee olla huolellista ja 

ammattimaista. Suurilla yrityksillä kyllä on resursseja tarkkoihin sosiaalisen median 

suunnitelmiin ja niiden pohjalta luotuihin strategioihin. Tulisikin tutkia mikä lisää 

kanavakoheesiota eri kanavien välillä. Tässä tutkimuksessa tätä aihetta on sivuttu. Myös 

kilpailijoiden benchmarkkaus ja vertailu voisi olla hyvä tutkimuskohde siten että yritys 

pyrkii hyödyntämään eri kilpailijoilta saatuja ideoita siitä miten toteuttaa yhtenäistä ja sen 

kautta tehokasta sosiaalisen median markkinointia eri kanavissa. Tässä tutkimuksessa 

maksu-tv-toimialaa ja kilpailutilannetta ei ole käsitelty, koska julkisista lähteistä saatava 

data eroaa jo eri sosiaalisen median tilien seuraajamäärien suhteen, koska organisaatiot 

toimivat erilaisella organisaatiomallilla, kuten Nordic-mallilla tai maaorganisaatio-pohjalta. 
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimusaineisto 
 
KATEGORIAT 
 

(1) Tulevan ohjelmiston mainostaminen ks. Jääkiekon MM-kisat perjantaina 10.5. alkaen C Moressa+ 
sarjateaserit&trailerit (Youtube) 

(2) Sarja- ja elokuvavinkit ks. Katso dokumentti c moresta  
(3) Ajankohtaiset asiat&uutiset ks. Ei käynyt kuten Janille Jussi-gaalassa, vaan Sunnuntailounas oli 

voitokkaana Kultainen Venla -gaalassa ansaitusti 
(4) Kanavatilaukset&Mainostaminen ks. Ismo ja Kallekin sen tietää: Kaikki jääkiekon MM-matsit ja 

suosikkiohjelmasi C More Total -tilauksella. Korota C More tilaus lätkän ajaksi ja katso kaikki ottelut 
ilman mainoskatkoja� 

(5) Sosiaalinen verkostoituminen = kaksisuuntainen viestintä Ks. tagaa alle kaveri/Instagram 
(6) Vastaukset asiakaskyselyihin = kaksisuuntainen viestintä ks. Täällä kyllä tekstit näkyy mutta ne 

vilahtaa vaan hetken ruudulla, ei kerkeä näyttelijä edes omia vuorosanoja sanoa loppuun kun tekstit 
on jo kadonnut � hyvä jos itse kerkeää lukemaan 

(7) Somekilpailut&Arvonnat ks. Osallistu C More Sisäpiirin kilpailuun 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/cmoresuomi/ 
 

Julkaisut  
Post 
# 

Sisältökuvaus Kategoria Tykkäykset Kommentit Jaot 

1 Ismo ja Kallekin sen tietää: Kaikki jääkiekon MM-matsit 
ja suosikkisarjasi Total-tilauksella. Korota C More tilaus 
lätkän ajaksi ja katso kaikki ottelut ilman mainoskatkoja 

4 17   

2 Eikö oma pukuloisto riittänyt Met-gaalaan? � 
Toukokuun ensimmäinen maanantai kertoo tarinan 
vuoden suurimman muotitapahtuman takaa ✨ Katso 
dokumentti C Moresta: https://bit.ly/2VnJgrZ  

3 9   

3 Kultainen jytky tulee kohta kotiin ja epävirallinen 
kisabiisikin on valmiina �� Jääkiekon MM-kisat 
perjantaina 10.5. alkaen C Moressa � 
https://bit.ly/2GVfbr7 

1 121  
haha 33  
ihastu 7  

6 17 

4 ”We need to end this war” �	 Game of Thrones jakso 
4/6 huomenna C Moressa: https://bit.ly/2DpdeAS 

2 23 28  

5 Milla-Maria Repo Täällä kyllä tekstit näkyy mutta ne 
vilahtaa vaan hetken ruudulla, ei kerkeä näyttelijä edes 
omia vuorosanoja sanoa loppuun kun tekstit on jo 
kadonnut � hyvä jos itse kerkeää lukemaan C More 
Suomi Kääk voi ei 
 Mitä telkkari kyseessä? Kokeilitko 
vielä, auttaisiko, jos irrotat töpselin seinästä toviksi? -
Anna 

6    

6 Tänään valtaistuimella istuu Peter Nyman, sekä 
alamaiset Reetta Räty ja Ile Uusivuori 	 
Uutisvuodon viimeinen jakso tulee tänään klo 21.00 
Maikkarilla ja C Moressa (�) , mutta Game of Thrones 
jatkuu yhä, eikä lätkän MM-kisat ole edes alkanut � 
https://bit.ly/2ITLV64 

2 17 2  

7 Elokuva Whitney Houstonista avaa musiikkialan 
ennätyksiä, loistoa, sekä ongelmia: Huumeita, ahneita 
sukulaisia ja salaisuuksia Pätkässä nähdään 
ennennäkemätöntä materiaalia ja se osuu syvälle. 
Whitney C Moressa: https://bit.ly/2ZUEaSE ✨ 

2 9 
surullinen 
1 

  

8 Oletko ikinä miettinyt, että mikä sua pidättelee? Ehkä 
ne on housut � 

- 9 
haha 1 

  

9 10 pistettä C Morelle kaikista Harry Potter -elokuvista: 
https://bit.ly/2vvUmMp �♂�  
Mitä: Kaikki Harry Potterit (kesto ilman taukoja 19 tuntia 
39 minuuttia) 
Missä: C Moressa (kokeilujakso voimassa 336 tuntia) 
Miksi: Kansainvälinen Harry Potter -päivä � 

6 31 2  
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Jari Tapani Hovatov Mutta ikävä kyllä suomennoksille 
ja sen laadulle virheineen ei ole edellenkään tehty 
mitään, josta jotkut (kuten minä) valittivat muutamia 
kuukausia sitten kun Harry Potter sarja alkoi C More 
kanavilla.  
C More Suomi Kiitos palautteestasi, se on kuultu täällä 
ja aiemmatkin on viety eteenpäin. Tekstitys- ja 
käännösprosessit ovat monivaiheisia. Virheiden 
jäljittäminen ja korjaaminen voi vaatia pitkänkin työn, 
minkä takia kaikkia yksittäisiä käännöksiä ei välttämättä 
ole voitu viilata loppuun asti. Jatkamme vuoropuhelua 
tähän liittyen. -Anna 

10 Mr. Mercedes 2 kautta VMoressa - 10   
11 Voita Game of Thrones elämysmatka 

Osallistu C More Sisäpiirin kilpailuun 
Game of Thrones 3/6 C Moressa, mitä jaksosta jäi 
käteen? �Osallistu C More Sisäpiirin tarjoamaan 
3000e kilpailuun ja voita sulle ja sun frendille 
elämysmatka, jotta elämältä ei putoa pohja pois sarjan 
loppumisen jälkeen: https://bit.ly/2Kvb2hs Kilpailuaika 
päättyy 3.5. Facebook ei ole osallisena kilpailussa. 

7 19 6  

12 Leijonaksi kasvetaan �� Jääkiekon MM-kisat 10.-
26.5., paras kiekkoelämys C Moresta. Kaikki ottelut 
lisäsisältöineen – ajasta ja paikasta riippumatta: 
https://bit.ly/2Vmxuxm � 

1 6   

13 KILPAILU � Roban kuulustelupöytäkirja 
Kuulustelija: Vanhempi konstaapeli Jani Sjöberg 
Epäilty: C More 
Epäilty rikos: Tekijänoikeusrikkomus, Ennakkonäytös 

7 90  
ihastu 4 
vau 2 

106 1 

14 Tilanne ei todellakaan ole hallinnassa. Aallonmurtajan 
2. kauden finaalijakso on nyt julki: 
https://bit.ly/2DBqAKC � 
C Moressa on kaksi mieletöntä kautta rikosdraamasarja 
Aallonmurtajaa, kurkkaa ihmeessä � 

2 
 

36 13  

15 SISÄPIIRIN KILPAILU � Puuttuuko sun bucket listalta 
Sunnuntailounaan kuvaukset? Osallistu arvontaan ja 
voita sulle ja sun avecille vierailu sarjan kulisseissa, 
sekä tapaaminen näyttelijöiden kanssa �  
Sisäpiirin kilpailuihin voi osallistua kaikki C More 
suoratoiston tilaajat � Osallistuminen tapahtuu täältä: 
https://bit.ly/2IEArTV . 

7 9   

16 Kuin kaksi marjaa, Terhi Suorlahti ja Cersei Lannister 
�	 Game of Thronesin viimeisen kauden toinen jakso 
”A Knight of the Seven Kingdoms” C Moressa: 
https://bit.ly/2DpdeAS 

2 12   

17 Game of Thronesin 2. Jakson ensiesitykseen on 11 
tuntia ja 51 minuuttia � Jaksokuvista päätellen Bran 
Stark laskee myös minuutteja jakson alkuun. 
Aleksi Vilkko Eipä tullu jakso minuutilleen eikä ees puol 
tuntia neljän jälkeen. Katkasin maksusopimuksen ja 
otin HBO:lta kun ei onnistuttu toimittaa täälä luvattuun 
aikaan 
C More Suomi Pieni oikaisu tähän. Game of Thrones 
tulee meiltä Series-kanavalta aina klo 4.00, eli samaan 
tahtiin maailmanlaajuisesti. Suoratoistopalveluun jakso 
tulee näkyviin päivän aikana. Tänään jakso tuli 
suoratoistopalveluun jo aamuvarhain � -Patrik 

1 18 5  

18 Loppu on lähellä. Aallonmurtajan 2. kauden tokavika 
jakso, Äärirajoilla nyt C Moressa: https://bit.ly/2FD4rga 
� 
Vertaistukea ja lisää kuvamateriaalia löydät C Moren 
Instasta @cmorefi https://bit.ly/2UIF99K 
Anni Marketta Hietanen On kyllä tosi hyvä sarja � ja 
toivon mukaan tulee jatkoa � 
C More Suomi Sormet ristissä samaa toivotaan täällä! 
� Ilmotetaan kyllä ja kovaa jos Aallonmurtaja saa 
jatkoa, muista pitää silmällä meidän sivuja. � -Saija 

2 35 
surullinen 
3 

  



 

 

67 

19 Hello, is it me you're looking for? � 
Game of Thronesin viimeinen kausi on käynnissä. Jos 
oot onnistunut välttymään ensimmäiseltä jaksolta, 
kurkkaa se viimeistään nyt C Moresta, niin tiedät mistä 
jengi puhuu: https://bit.ly/2GnBK7j 	� 

2 17 
ihastu 1 

 1 

20 JÄNNÄPISSA HOUSUISSA. Game of Thronesin 
viimeinen kausi starttaa huomenna, kuka istuu 
rautavaltaistuimella, kuka kuolee ensimmäisenä ❓� 
Jos et oo vielä aloittanut valmisteluja, niin aloita 
ilmainen kokeilu ja valmistaudu huomiseen koitokseen 
C Moressa: https://bit.ly/2P8VbDH 

1 9 11 1 

21 KILPAILU � Game of Thronesin viimeinen kausi 
starttaa maanantaina 15.4. C Moressa. Kauden 
alkamisen kunniaksi arvomme kolmelle fanille GOT 
fanikamaa �	 
Kerro kommenteissa miksi juuri sun tulisi voittaa ja 
kenen kanssa kasaisit palapelin? � Palkinnot arvotaan 
kaikkien kommentin jättäneiden kesken. 
Pääpalkinto: Game of Thrones 1000 palan palapeli ja 
haluamasi T-paita.… 
Näytä lisää 

7 164 
ihastu 3 
 

212 5 

22 Kuin kaksi marjaa, Pekka Pouta ja Tarthin Brienne! 
�	 Game of Thronesin viimeinen kausi 15. huhtikuuta 
alkaen C Moressa. 

1 16 
haha 7 
surullinen 
1 

  

23 Kuin kaksi marjaa, Mervi Kallio ja Daenerys Targaryen! 
�	 Game of Thronesin viimeinen kausi 15. huhtikuuta 
alkaen C Moressa. 

1 22 
haha 4 
vau 1 

4  

24 KILPAILU � C Moren GAME OF THRONES FANIT 
herätys ⏰ Voita uskomaton elämysmatka GOT:in 
kuvauspaikoille Kroatiaan. C More tarjoaa kaikki herkut 
(arvo 3000e�) ja voittaja saa ottaa mukaan 
matkaseuraa! 
Miksi juuri sinä ansaitset tämän elämysmatkan? 
Sisäpiirin kilpailuun voi osallistua kaikki C More 
suoratoiston tilaajat � Osallistuminen tapahtuu täältä: 
https://bit.ly/2Kvb2hs 
Jatta Pirkkalaniemi C More Suomi, koska tämä kisa 
päättyy? 
C More Suomi Skaba päättyy 3. toukokuuta, hyvin ehtii 
mukaan. � -Anna 

7 122 
ihastu 10 
vau 3 

56 11 

25 Kurkista Aallonmurtajan kulisseihi! Sarjan 2. kausi alkoi 
Merin päästessä vankilasta, kurkkaa alta miltä Keravan 
naisvankilassa näytti kuvausten aikana � Ps. 7/10 
jaksoista on jo julki! https://bit.ly/2GbaQzF 

2 5   

26 Game of Thrones viimeinen kausi 15.huhtikuuta alkaen 
C Morella � 

1 21  2 

27 Osallistu ja voita 4 kpl Putouksen loppuunmyytyjä 
lippuja lauantaille �� Ilmianna kommenttikentässä 
oman elämän Putous-hahmot, tai se jengi jonka 
nappaisit suoraan lähetykseen mukaan, niin olette 
mukana lippujen arvonnassa � 
Kilpailuaika päättyy torstaina 4.4. klo 17.00. Arvomme 
yhdelle osallistuneelle 4kpl lippuja Putouksen suoraan 
lähetykseen 6.4. Lauantaina klo 19.00-21.00. Facebook 
ei ole osallisena kilpailussa. Kilpailun säännöt: 
https://bit.ly/2WCYpBV 

7 77 136  

28 Ilmeeni kun Ex-Onnelliset saa jatkoa ainakin kahden 
kauden verran! � Rakastetun sarjan tuotantokausia 
aletaan kuvaamaan syksyllä, eli uusia jaksoja nähdään 
C Moressa ensi vuoden puolella � 
Virkistä mieltä ja kurkkaa kaksi ensimmäistä kautta 
meiltä: https://bit.ly/2FSxdJW 

1 177 
ihastu 25 
vau 4 

21 13 

29 Nyt lähtee ehdoton leffasuositus!  
Jos et vielä ole nähnyt  
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri -elokuvaa, 
niin nyt kyllä katsot! 

2 30 9  
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30 TASAN KOLME VIIKKOA!!! Voidaanko vähän 
spekuloida, että miten käy? #GameOfThrones 
video 

1 10 
ihastu 1 

5  

31 Hyvää viikonloppua! Ajattelin heittää tällaisen haasteen 
sulle - Mitkä näistä sarjoista olet nähnyt?  
Koska jos ei ruksi nasahda joka kohtaan, niin 

tiedätpähän mitä teet viikonloppuna :D :D  
 

5 17 
haha 2 
 

38 1 

32 VAUTSIMALEIJAA!  
Sunnuntailounas toinen kausi starttaa C Moressa 
kesällä! 
"Jos ykköskaudella tuntui, että porukka on estynyttä, 
niin näin ei ole kakkoskaudella",  
 

1 38 
ihastu 3 

4 1 

33 Jee! Tänään pääsee taas kurkkimaan ihmisten 
koteihin, kun Kenen kotona? -ohjelman 2.kausi starttaa!  
Ja mikä parasta - KAIKKI jaksot heti katseltavissa C 

Moressa <3 :D www.cmore.fi 
Sen verran joudun varoittamaan, että ohjelma 
SAATTAA aiheuttaa sisustusvimman! #kenenkotona 
#cmoresuomi 

2 9 2 1 

34 HUOMENNA!!!  
Huomenna se alkaa - Aallonmurtaja 2.kausi!  
Käsi pystyyn kuka aikoo valvoa siihen saakka, kun 
kello lyö yli puolenyön? 
video 

1 92 
ihastu 2 
 

25 5 

35 Nyt ollaan jännän äärellä, nimittäin ylistetyn Silta-sarjan 
odotettu 4. kausi - ja sarjan päätöskausi - on täällä. � 
Tällä kertaa tilanteet kärjistyvät todella karmivalla 
tavalla, kun maahanmuuttoviraston pääjohtaja 
löydetään julmasti murhattuna. Onko teon takana 
skandaali, joka on yhteydessä erääseen 
karkoituspäätökseen? Millaisen lopun suosikkisarja 
saa? Katso Sillan kaikki neljä tuotantokautta C 
Moressa. 

1 94 
ihastu 8 

18 3 

36 Täällä pureskellaan jo kynsiä jännityksestä!  
Aallonmurtaja 2.kausi starttaa TASAN 9 PÄIVÄN 
päästä ��� Kaksi ekaa jaksoa katsottavissa to 28.2. 
� Sen jälkeen saat jännittää viikon seuraavaa ��� 
Ensimmäinen jakso esitetään myös MTV3-kanavalla pe 
1.3. klo 21.  
Mitenhän Upin ja Tuulan käy? 
Krista Ahtiainen Juha tästä kattomista hetkek 

1 319 
ihastu 11 
vau 3 

41 13 

37 Seuraavassa jaksossa Maria Veitola on yökylässä 
ikinuoren Aira Samulinin luona – voit katsoa jakson jo 
nyt C Moresta! http://bit.ly/cmore-veitola-yokylassa 

2 35 
ihastu 7 
 

1 1 

38 Toivottakaamme tervetulleeksi Aallonmurtaja-sarjan 
syntinen seurakunta �. 28.2. starttaavalla toisella 
tuotantokaudella rikollisvyyhdin kierrokset kovenevat, 
eivätkä päähenkilöt pääse menneisyyden varjoja 
pakoon. Kuvioihin astuu myös uusi hahmo Leo, joka 
sekoittaa Tuulan elämää entisestään. 
Jos missasit ensimmäisen kauden, täältä pääset 
korjaamaan virheen: 
https://www.cmore.fi/ohjelma/44002063/aallonmurtaja 

1 136 
ihastu 8 

21 7 

39 KILPAILU! �  
Osallistu ja voita mahdollisuus nähdä Aallonmurtajan 2. 
kauden aloitusjakso ennakkoon ja vieläpä huikean 
näyttelijäkaartin kanssa. 
Kenen kanssa haluaisit lähteä? Kerro se ja osallistu 
kilpailuun tägäämällä kaverisi kommenttikenttään � 
Kilpailuaikaa on 28.1. asti. Arvomme osallistuneiden 
kesken 10kpl avec-lippuja Aallonmurtajan 
ennakkonäytökseen 30.1.2019 klo 13.45-15.00… 

7 81 116 3 

40 Maria Veitola Yökylässä alkaa – katso seuraavan viikon 
jakso jo ennakkoon C Moressa! http://bit.ly/cmore-
veitola-yokylassa 

4 10  2 
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41 Red Sparrow on vakoojatrilleri, jossa Hollywood-tähti 
Jennifer Lawrence näyttelee venäläistä vakoojaa. 
Katso elokuva C Moresta! http://bit.ly/cmore-
redsparrow 

2 16 17  

42 Kunnian päivä -uutuusohjelmassa kuusi suomalaista 
urheilijasuuruutta kertoo omin sanoin itse 
valitsemastaan uransa tähtihetkestä – autenttisilla 
tapahtumapaikoilla. Seuraavassa jaksossa Lauri 
Markkanen: Ensimmäinen NBA-kotiottelu Chicago 
Bullsin pelipaidassa 2017. Katso jaksot: 
https://www.cmore.fi/ohjelma/44005179/kunnian-
paiva… 
video 

2 2   

43 Ei käynyt kuten Janille Jussi-gaalassa, vaan 
Sunnuntailounas oli voitokkaana Kultainen Venla -
gaalassa ansaitusti ja ilman kommelluksia! Atte 
Järvisen kynäilemä C More -alkuperäissarja nappasi 
kotiin Parhaan komedia- ja sketsiohjelman sekä 
Vuoden käsikirjoittajan Venlan. Valtaisat onnittelut 
tekijöille! 
Jos tämä voitolta maistuva Sunnuntailounas on vielä 
maistamatta, niin riennä katettuun pöytään: 
http://bit.ly/cmore-sunnuntailounas 
Onnea myös Alasti-klubi, joka voitti parhaan 
musiikkiviihdeohjelman Venlan 

3 43 
ihastu 4 
vau 1 

2 4 

44 ”Pikkuvarkaat hirtetään, mutta suurrikollisia 
kunnioitetaan”, sanoo venäläinen sananlasku. Miten 
käy nuoren pankkiirin Tom Blixenin, joka ajautuu 
vaikeuksiin kuviteltuaan pystyvänsä luovimaan Venäjän 
korruptoituneessa liikemaailmassa? Ruotsalaisen 
jännityssarjan on käsikirjoittanut Aleksi Bardy ja 
merkittävässä roolissa nähdään suomalaisnäyttelijä 
Linda Zilliacus. 
Sarjasta julkaistaan kaksi jaksoa viikossa. Katso 
ensimmäiset nyt C Moressa: bit.ly/cmore-sarjat 
Video 
Ari Lairolahti Aamulla oli kaikki kauden jaksot 
katsottavissa. 
C More Suomi Näin tosiaan pääsi käymään, tekniikka 
petti ja kaikki jaksot lipsahtivat virheellisesti palveluun 
liian aikaisin. Esitysoikeuksista johtuen emme 
kuitenkaan saa vielä pitää tulevia jaksoja näkyvissä, 
jonka vuoksi ne jouduttiin poistamaan. Ensi tiistaina 
sitten uusia jaksoja � -Tanja 
 

1 24 9 3 

 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/cmorefi/?hl=fi 
 

Julkaisut 
Post 
# 

Sisältökuvaus Kategoria Tykkäykset/ 
Katselukerrat 

Kommentit 

1 cmorefi 
Ismo ja Kallekin sen tietää: Kaikki jääkiekon MM-
matsit ja suosikkiohjelmasi C More Total -
tilauksella. Korota C More tilaus lätkän ajaksi ja 
katso kaikki ottelut ilman mainoskatkoja� 
VIDEO 

4 890 
katselukertaa 

0 

2 �  cmorefi 
Katosiko sun kutsu Met-gaalaan postissa? � 
Toukokuun ensimmäinen maanantai kertoo tarinan 
vuoden suurimman muotitapahtuman kulisseista✨ 
Katso dokumentti C Moresta  ! #MetGala 
#thefirstmondayinmay #CMoreSuomi 
�  mariavarietyshow 
Juuri mietin eilen, et 
VALOKUVA 

2 33 2 
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3 cmorefi 
Kultainen jytky tulee kohta kotiin ��Epävirallinen 
#mmkisat kisabiisi ainakin on kohdillaan. 
Jääkiekon MM-kisat perjantaina 10.5. alkaen C 
Moressa � #CMoreSuomi #mtvputous 
VIDEO 

1 549 
katselukertaa 

0 

4 cmorefi 
Elokuva Whitney Houstonista avaa musiikkialan 
ennätyksiä, loistoa, sekä ongelmia: Huumeita, 
ahneita sukulaisia ja salaisuuksia Pätkässä 
nähdään paljon ennennäkemätöntä materiaalia ja 
se osuu syvälle. Whitney katsottavissa C Moressa 
✨ #whitney #CMoreSuomi #leffailta 
#whitneyhouston 
estellabella 
✌� 
VALOKUVA 

1 35  
 

1 

5 cmorefi 
Game of Thrones 3/6 C Moressa, mitä jaksosta jäi 
käteen? � Osallistu C More Sisäpiirin tarjoamaan 
3000e kilpailuun ja voita sulle ja sun frendille 
elämysmatka, jotta elämältä ei putoa pohja pois 
sarjan loppumisen jälkeen. Osallistumislinkki löytyy 
biosta 3.5. asti 	� #gameofthrones #cmoresuomi 
#cmorensisäpiiri #kilpailu 
sukupolvi 
Oli ihan pimee jakso # 
VALOKUVA 

7 41 
 

1 

6 cmorefi 
Leijonaksi kasvetaan �� Jääkiekon MM-kisat 10.-
26.5., paras kiekkoelämys C Moresta. Kaikki ottelut 
lisäsisältöineen – ajasta ja paikasta ri8ippumatta 
�@CMoreSportFi #mmkisat #leijonat 
VIDEO 

1 284 
katselukertaa 

0 

7 cmorefi 
Aallonmurtajan finaalijakso on julki � Mitä tunteita 
kausi herätti? C Moresta löytyy kaksi mieletöntä 
kautta rikosdraamasarja Aallonmurtajaa, hopi hopi 
$ #aallonmurtaja2 #aallonmurtaja #cmoresuomi 
#sarjamaraton 
sukupolvi 
Jäin odottamaan jatkoa! #loistosarja 
cmorefi 
@sukupolvi Täällä odotellaan myös, onneksi 
toinen loistosarja(Roba) palaa 4. kauden 
muodossa pian. � 
marja__leena 
Koukuttava sarja, tykkään kovasti joten jatkoa 
ootellaan %& ...ja Roba uppoo myös %& 
cmorefi 
@marja__leena Kuka tässä ei Aallonmurtajan 
jatkoa ja Robaa odota � 
VALOKUVA 

2 82 
 

13 

8 cmorefi 
Kuin kaksi marjaa, @terhisuorlahti ja Cersei 
Lannister �	 #GameOfThrones viimeisen kauden 
toinen jakso ”A Knight of the Seven Kingdoms” C 
Moressa �#cmoresuomi #forthethrone #putous 
#cerseilannister 
VALOKUVA 

2 72 0 

9 cmorefi 
Loppu on lähellä. #AALLONMURTAJA2 tokavika 
jakso: Äärirajoilla nyt tarjolla C Moressa � 
Jaxuhaleja kaikille katsojille � 
VALOKUVA 

2 60 7 

10  cmorefi 2 47 6 
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Hello, is it me you’re looking for? � Joko 
ensimmäinen jakso on rohmuttu? 
 
#GameofThrones #ForTheThrone #CMoreSuomi 
VALOKUVA 

11 cmorefi 
JÄNNÄPISSA HOUSUISSA. #GameofThrones 
viimeinen kausi starttaa huomenna, kuka istuu 
rautavaltaistuimella, kuka kuolee 
ensimmäisenä❓�Jos et oo vielä alottanut 
valmisteluja, niin nappaa ilmainen kokeilu ja 
valmistaudu huomiseen koitokseen � 
VIDEO 

1 377 
katselukertaa 

1 
 

12 �  cmorefi 
Kuin kaksi marjaa, Pekka Pouta ja Tarthin Brienne! 
�	 Game of Thronesin viimeinen kausi 15. 
huhtikuuta alkaen C Moressa. #cmoresuomi 
#ForTheThrone #GameofThrones 
�  nuuttirautiainen 
Moneltako ensimmäinen jakso tulee katsottavaksi? 
�  cmorefi 
@nuuttirautiainen Ensi-esitys ma klo 4 C More 
Series -kanavalla ja tallenne tulee maanantain 
aikana � 
VALOKUVA 

1 35 3 

13 �  cmorefi 
Kuin kaksi marjaa, Mervi Kallio ja Daenerys 
Targaryen! '	 Game of Thronesin viimeinen 
kausi 15. huhtikuuta alkaen C Moressa. 
#cmoresuomi #ForTheThrone #GameofThrones 
VALOKUVA 

1 53 
 

1 

14 �  cmorefi 
Ilmeeni kun Ex-Onnelliset saa jatkoa ainakin 
kahden kauden verran! � Rakastetun sarjan 
tuotantokausia aletaan kuvaamaan syksyllä, eli 
uusia jaksoja nähdään C Moressa ensi vuoden 
puolella ❤� Virkistä mieltä ja kurkkaa kaksi 
ensimmäistä kautta meiltä! #exonnelliset 
#cmoresuomi 
VALOKUVA 

5 114 13 

15 cmorefi 
DRAAMA JATKUU! Keeping up with the 
Kardashians 16. kausi alkaa HUOMENNA 1.4. 
jenkkitahdissa 
  
Kauden aikana kaadetaan teetä niin että roiskuu ) 
Mitä Jordynin ja Thristanin vällillä oikeasti tapahtui, 
ja miten Khloe siihen reagoi? Kim ja Kanye on tällä 
kaudella keskeisemmässä roolissa, eli vihdoin 
saadaan lisämateriaalia kohuparin suhteesta $ 
Sarjassa nähdään myös perheen painiminen 
Californian maastopalojen kanssa. 
VALOKUVA 

1 65 1 

16 cmorefi 
Jos pitäisi katsoa vain yksi elokuva vuodessa, niin 
tämän *Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri* 
pitäisi ehdottomasti olla sillä listalla! #cmoresuomi 
saijatas 
Oli kyllä loistava leffa, vahva suositus. & 
cmorefi 
@saijatas No on! Tuliko itku? 
VALOKUVA 

2 41 2 

17 �  cmorefi 
Hyvää perjantaita!!! 
☀��� 
Viikonloppu edessä ja aikaa uppoutua 
laatusarjojen lumottuun maailmaan! Mitkä näistä C 

5 67 35 
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More -sarjoista olet nähnyt? #cmoresuomi 
#peakyblinders #robatv #cardinal 
#rimakauhuajarakkautta #veep #younger #riviera 
#silta #aallonmurtaja #intothebadlands #got 
#vikings #onnela #sunnuntailounas 
#keepingupwiththekardashians 
#therealhousewives #tinstar #botched 
�  �  topivaisanen 
Roba 
�  cmorefi 
@topivaisanen siitä on hyvä  
VALOKUVA 

18 cmorefi 
Aallonmurtaja 2. kauden viides jakso ,,, 
Tuulalla on vaikeuksia pitää perhe ja talli kasassa, 
kun ongelmat vaan lisääntyvät. Merin lemmenhetki 
loppuu nopeasti, kun hän tajuaa joutuneensa 
keskelle jengisotaa. #aallonmurtaja2 #cmoresuomi 
umppu 
Tää on kyllä niin hyvä sarja -- 
cmorefi 
@umppu no niin on! NO NIIN ON!!! �. 
VALOKUVA 

2 76 2 

19 cmorefi 
Enää puolitoista viikkoa ja sit alkaa /0�% 
Keeping Up with The Kardashians 16.kausi 111 
Ja jenkkitahtiin edetään, joten et ehdi jäädä 
mistään paitsi � 
Täggää alle kaverisi, jonka elämässä on yhtä 
paljon juhlaa ja draamaa, kuin Kardashianin 
perheellä �2 #kardashians #cmoresuomi 
VIDEO 

1 377 
katselukertaa 

0 

20 �  cmorefi 
Sunnuntailounas toinen kausi tulee KESÄLLÄ 
��,☀� ”Jos ykköskaudella tuntui, että porukka 
on estynyttä, niin näin ei ole kakkoskaudella. 
Katsokaa, kun hevonen seisoo 
sosiaalitoimistossa”, sanoo parhaan 
käsikirjoituksen Venlan pokannut Atte Järvinen. 
,.& 
Täggää alle kaveri, kenen kanssa 
#sunnuntailounas ei ole koskaan tylsä �3 
#cmoresuomi 
VALOKUVA 

1 79 13 

21 �  cmorefi 
Kuka istuu Rautavaltaistuimella? Vanno 
uskollisuuttasi #ForTheThrone 
�  �  elinaotsala 
Toi jäähyypiö! Ja kaikki muuttuu kuolleiden 
armeijaksi ��� 
�  jessicaisberg_ 
Tuleekos näihin heti tekstit kun julkaistaan? 
�  cmorefi 
@jessicaisberg_ Kyllä tulee tekstien kanssa heti. 
4 
�  jessicaisberg_ 
@cmorefi kiitos nopeasta vastauksesta , 
VALOKUVA 

1 54 6 

22 cmorefi 
Kenen kotona? -ohjelman 2.kausi starttaa tänään 
ja onko parempaa lääkettä akuuttiin takatalveen, 
kuin tykittää kaikki 12 jaksoa yhteen putkeen . Ne 
siis on katsottavissa C Moressa jo nyt �3� 
VALOKUVA 

2 75 5 

23 �  cmorefi 
Joko katsoit? Jokojoko?? 55 
Aallonmurtaja 2.kausi starttasi tänään, joten jos et 

2 120 9 
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ole vielä katsonut kahta ekaa jaksoa, niin NYT 
popparit esiin 67, #aallonmurtaja 
#aallonmurtaja2 #cmoresuomi 
VALOKUVA 

24 �  cmorefi 
9 PÄIVÄÄ Aallonmurtaja 2.kauden starttiin �,8 
Eli to 28.2. alkaen peli kovenee ja juonenkäänteet 
muuttuvat entistä tiukemmiksi �� 
Torstaina 28.2. KAKSI EKAA jaksoa  
C Moressa , Eka jakso katsottavissa myös 
MTV3-kanavalla pe 1.3. klo 21. �& 
Kuka on sun lempityyppi? Upihan istuu vankilassa 
ja Tuula pyrkii irti rikollisuudesta pyörittämällä 
pientä ravitilaa. 9 
#aallonmurtaja #aallonmurtaja2 #cmoresuomi 
VALOKUVA 

1 147 16 

25 cmorefi 
Varautukaa hulppeaan elämään ja draamaan, kun 
Beverly Hillsin täydelliset leidit paikalle pöllähtää. 
Uudella 9. kaudella Hollywood-ystävysten seuraan 
liittyy näyttelijä Denise Richards, Charlie Sheenin 
ex-puoliso, ja luvassa on mm. kahdet luksushäät. 
:� Katso uuden kauden jaksot keskiviikkoisin 
jenkkitahtiin C More -suoratoistopalvelussa. 
#cmorefi 
VIDEO 

1 354 
katselukertaa 

0 

26 �  cmorefi 
Toivottakaamme tervetulleeksi Aallonmurtaja-
sarjan syntinen seurakunta �. 28.2. starttaavalla 
toisella tuotantokaudella rikollisvyyhdin kierrokset 
kovenevat, eivätkä päähenkilöt pääse 
menneisyyden varjoja pakoon. Kuvioihin astuu 
myös uusi hahmo Leo, joka sekoittaa Tuulan 
elämää entisestään. 
 
Jos missasit ensimmäisen kauden, pääset 
korjaamaan asian C More -suoratoistopalvelussa. 
� 
#aallonmurtaja2 
VALOKUVA 

1 98 5 

27 cmorefi 
Chris lähtee vierailulle valkoisen tyttöystävänsä 
Rosen perheen luo näiden maaseutukotiin. Ensin 
hän luulee heidän käyttäytyvän oudosti hänen 
ihonvärinsä takia, mutta pian hän törmää heidän 
talossaan todella omituisiin asioihin. Satiirinen 
kauhuelokuva on voittanut parhaan ohjauksen 
Oscarin vuonna 2018 ja on ollut arvostelijoiden 
suosikki. #cmoresuomi 
VIDEO 

2 413 
katselukertaa 

0 

28 cmorefi 
Maria Veitola Yökylässä alkaa – katso seuraavan 
viikon jakso jo ennakkoon C Moressa! 
VALOKUVA 

2 29 0 

29 cmorefi 
Oscarit on jo melkein täällä! � Sitä odotellessa, 
katso viime vuoden Oscar-ehdokkaita C Moresta:  
The Shape of Water,  
All The Money in The World,  
Get Out,  
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri  
www.cmore.fi 
VIDEO 

2 362 
katselukertaa 

0 

30 cmorefi 
Kunnian päivä -uutuusohjelmassa kuusi 
suomalaista urheilijasuuruutta kertoo omin sanoin 
itse valitsemastaan uransa tähtihetkestä – 
autenttisilla tapahtumapaikoilla. Seuraavassa 

2 279 
katselukertaa 

0 
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jaksossa Lauri Markkanen: Ensimmäinen NBA-
kotiottelu Chicago Bullsin pelipaidassa 2017. Katso 
jaksot cmore.fi #cmoresuomi 
VIDEO 

31 cmorefi 
Uudessa kotimaisessa Kunnian päivä -
ohjelmasarjassa tutustutaan tunnettujen 
suomalaisten urheilijoiden urien tähtihetkiin 
selostajalegenda Antero Mertarannan johdolla. 
Kunkin jakson päähenkilönä on yksi 
urheilijasankari ja luvassa on intensiivisiä ja 
koskettavia tarinoita matkalta menestykseen. 
Ohjelmassa esiintyvät kotipallotähti Lauri 
Markkanen, jääkiekkoilija Timo Jutila, hiihdon 
olympiavoittaja Iivo Niskanen, painin 
maailmanmestari Petra Olli 
VIDEO 

1 351 
katselukertaa 

0 

 
 
Twitter 
https://www.instagram.com/cmorefi/?hl=fi 
 
 

Julkaisut 
Post 
# 

Sisältökuvaus Kategoria vastausta 
 

Uudelleen-
twiittausta 
 

tykk
äyst
ä 

1 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 6. 
toukok.  
Kultainen jytky tulee kohta kotiin ja epävirallinen 

kisabiisikin on valmis 
Jääkiekon MM-kisat perjantaina 10.5. alkaen C 
Moressa. #mmkisat 
VIDEO 

1 0 
 
 

2 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Surfing Tsunamis @calviobrand 22. 
huhtik.  
How to prepare for the next #GameofThrones

 episode 
 

1 11  
 

613 1,6 
t  
 

3 10 pistettä C Morelle kaikista Harry Potter -

elokuvista  Mitä: Kaikki Harry Potterit 
(kesto ilman taukoja 19h 39min) Missä: C Moressa 
(kokeilujakso voimassa 336h) Miksi: 

Kansainvälinen Harry Potter -päivä 
https://bit.ly/2vvUmMp  #harrypotter #CMoreSuomi 

 4 0 0 2  
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4 

Taas se aika viikosta. Game of 
Thrones S8E2 #GameofThones #GOT

 #GOTfi #CmoreFI 

2 1  
 

1  
 

1  
 

5 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 14. 
huhtik.  
JÄNNÄPISSA HOUSUISSA. #GameofThrones

 viimeinen kausi starttaa huomenna, 
kuka istuu rautavaltaistuimella, kuka kuolee 

ensimmäisenä Kaikki 
mitä tulee tietää: - Lopun alku. - Eka jakso 
huomenna klo 04:00 C More Seriesilla ja 
myöhemmin C More suoratoistosta. 

#ForTheThrone  #GOT
320 views 
 
 

1 1  
 

1 2 

6 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 2. huhtik.  
Ilmeeni kun Ex-Onnelliset saa jatkoa ainakin 

kahden kauden verran! Rakastetun 
sarjan tuotantokausia kuvataan syksyllä, eli uusia 
jaksoja nähdään C Moressa ensi vuonna 

Virkistä mieltä ja kurkkaa kaksi 
ensimmäistä kautta: 
http://bit.ly/2FSxdJW  #exonnelliset #cmoresuomi 
 

5 0 0 3 

7 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Timo Sukupolvi @Sukupolvi 22. 
maalisk.  
Siinähän sitä.. #todolist #sohvaperuna @CMoreFI 
 

5 0 1 2 
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8 

PS. Tiedät mitä tehdä, jos jää pari -

merkkiä uupumaan Kevään aikana 
pukkaa uutta (kautta) siihen tahtiin, että nyt on 
viimeistään oikea aika käydä hommiin. 
1 vastaus 0 uudelleentwiittausta 0 tykkäystä  
Näytä tämä ketju  
 

5 1  
 

0 0 

9 HAASTE: Mitkä näistä suosikeista olet jo katsonut? 

Rukseja rastaamaan ja vastaukset 

vaikka tohon alle #sarjat #parasta 
#cmoresuomi 

 5 2 
 
 

1 0 

10 C More Suomi uudelleentwiittasi  
Tämä hyvä. Tuleva Game Of Thrones -kausi pian 

@CMoreFI palvelussamme 

#GameofThrones  #GOT

 

1 0 3 5 

11 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Tommi @TKotisaari 5. maalisk.  
Rupesin nyt katsomaan #aallonmurtaja sarjaa. 
Vaikuttaa pirun jännältä. #cmore #maikkari 
 

5 1  
 

1 2 

12 C More Suomi uudelleentwiittasi  
Vastauksena käyttäjälle @rallyformula1  
Totta vie, muutamina esimerkkeinä mainitakseni 
tulossa on Game of Thrones 8. kausi, Viikingit 5. 
kausi, Rimakauhua ja rakkautta 8. kausi ja nyt 
äsken tuli legendaarisen Silta-sarjan 4. kausi. 
Tiivistettynä voisi sanoa, että kevät on sarjaystävän 

elämän parasta aikaa.  
 

5 1  
 

1 0 
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13 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Michael Pounds @mikepounds008 
24. helmik.  
@CMoreFI ohjelmistoon tullut OJ: Made In 
America. Paras #30for30 mitä on tehty! Aivan 
mieletön tarina ja dokkari. 
 

5 0 1 2 

14 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Emmi Lehikoinen @emmilehi 22. 
helmik.  
En ole varma onko Ezra Edelmanin yli 7-tuntinen 
dokkaripläjäys O.J.: MADE IN AMERICA ollut 
Suomessa katsottavissa aiemmin, mutta nyt 
vuonna 2017 Oscarin voittanut dokumentti löytyy C 
Moresta: 
 

5 1 1 3 

15 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 6. 
helmik.  
Uutta C Moressa: striimaa leffoja ja sarjoja ilman 

nettiyhteyttä Suurinta osaa sisällöistä 
pystyt katsomaan iOS- ja Android -mobiililaitteilla 
offline-tilassa. Nauti lempiohjelmistasi vaivatta 
vaikka lentokoneessa, junassa tai lomamatkallasi 

ulkomailla.  
 

4 0 0 6 
 

16 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 30. 
tammik.  
Näyttelijöillä hymyt herkässä Aallonmurtajan 2. 
kauden pressitilaisuudessa. Kehutun rikossarjan 
uusi kausi käynnistyy C Moressa 28.2. 

#aallonmurtaja 
 

1 1  
 

1 8 

17 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 18. 
tammik.  
Countdown on virallisesti alkanut. Game of 
Thronesin odotettu päätöskausi käynnistyy 15.4. – 

myös C Moressa. #ForTheThrone 153 
views 
 
 

1 0 0 4 

18 C More Suomi uudelleentwiittasi  5 0 1 2 
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Merja Mansner  
;<=> @merma72 17. tammik.  
Olipa huippu ruotsalainen sarja Ennen Kuolemaa 
@CMoreFI Harvoin näkee näin hienoa ja 
jännittävää tarinaa 
 

19 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Matti Linnanahde @MattiLinnanahde 
11. tammik.  
Minusta #kultainenvenla paras oli, kun osasivat 
palkita #sunnuntailounas . Upeinta ja hauskinta, 
mitä on tehty telkkarissa pitkiin aikoihin. 

5 3  
 

1 
 

29 
 

20 C More SuomiVarmennettu tili @CMoreFI 11. 
tammik.  
Sunnuntailounas nappasi Venla-gaalasta kotiin 
Parhaan komedia- ja sketsiohjelman sekä parhaan 
käsikirjoittajan Venlan! Valtaisat onnittelut tekijöille. 
Jos voitolta maistuva Sunnuntailounas on vielä 
maistamatta, riennä katettuun pöytään: 
http://bit.ly/cmore-sunnuntailounas … 
 

5 0 2 
 

11 
 

21 C More Suomi uudelleentwiittasi  

Petri Korpela @KorpelaPetri 11. 
tammik.  
Nyt meni oikeaan osoitteeseen. #sunnuntailounas 
#KultainenVenla 
 

5 0 2 
 

8 
 

 
 
YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCL88cElZhGtZ0V-fd4Ae2Rg 
 
 

Julkaisut 
 Sisältökuvaus Kategoria Katsomis- 

Kerrat 
(Views) 

Peukku 
ylös 

Peukku 
Alas 

2019 
 Leffat ja sarjat | C More     
1 Catch-22 C Moressa 22.5. alkaen | C More 

 
1 18  1 0 

2 Roba 4. kausi C Moressa 
 

1 289  7 0 

3 | C More - Game of Thrones 8. kausi. 
Maailman ensi-ilta 15.4. 
 

1 654  1 0 

2018 
Onnelan 2. kausi alkaa vain C Moressa 22.11.2018 
4 Onnelan 2. kausi alkaa 22.11. | vain cmore.fi 

 
1 3263  15 1 

5 Onnela: pieleen menneitä kohtauksia | 1. 
kausi | C More 

2 26535  108 13 

6 Onnela: 10. jakson traileri | 1. kausi | C More 1 11819  27 8 
Ratamon koko 1. kausi nyt C Moressa 
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7 Teaser: Ratamo | Uusi vakoilutrilleri alkaa C 
Moressa 6.9.2018 

1 3605  18 1 

8 Traileri: Ratamo alkaa 6.9. | C More 
alkuperäissarja 
 

1 5397  27 0 

9 Traileri: Ratamo | C More 
 

2 1142  14 0 

Sunnuntailounas: koko kausi nyt C Moressa | cmore.fi  
10 Sunnuntailounas: Koko kausi nyt C Moressa 

 
4 6883  21 5 

11 Sunnuntailounas | Teaser: Perhe esittelyssä | 
C More 
 

1 1991  10 0 

C More Etsivät: Svensson ja Virtanen 
 
12 C Moren Etsivät: Toimeksianto | C More 

 
2 4151  23 2 

13 C Moren Etsivät: Satamassa | C More 
 

2 3032  12 1 

14 C Moren Etsivät: Kuulustelu | C More 
 

2 1851  8 0 

Aallonmurtaja: Koko kausi nyt vain C Moressa | cmore.fi 
15 Aallonmurtaja: 1. kauden traileri | 2017 | C 

More 
 

2 8381  20 1 

16 Aallonmurtaja: Suolla | Teaser #1 | C More 
 

1 163723  5 0 

17 Aallonmurtaja: Vankila | teaser #2 | C More 
 

1 6512  2 3 

18 Aallonmurtaja: Perhe | teaser #3 | C More 
 

1 8814  4 0 

Videos 
19 Tilauksen irtisanominen | Asiakaspalvelu | C 

More 
 

6 238  0 0 

20 Aallonmurtajan 2. kausi alkaa to 28.2.2019 | C 
More 
 

1 513369  6 0 

21 Metsästäjät-sarja (Jägarna)| alkaa C Moressa 
14.11. 
 

1 2195  
 

5 0 

22 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri C 
Moressa 28.12.2018 alkaen 
 

2 89  1 0 

23 Kaikki 8 Harry Potter -elokuvaa nyt C Moressa 2 214  5 0 
24 Metsästäjät-sarja (Jägarna)| alkaa C Moressa 

14.11. 
 

 2195  5 0 

25 Onnelan 2. kausi alkaa 22.11. | vain cmore.fi 
 

1 3263  15 1 

26 Totuus Harry Quebertin tapauksesta nyt C 
Moressa 
 

2 496067  4 0 

27 Mr. Mercedes 2. kausi C Moressa 20.9.2018 
 

1 125  0 0 

28 Teaser: Ratamo | Politiikkaa | C More 
 

1 321  5 0 

29 Teaser: Ratamo | Lovers | C More 
 

1 409  1 0 

30 Kauniit ja rohkeat -tähtien kesäterveiset C 
Moren katsojille 

5 2605  17 0 

31 Katsojan opas: MM-jääkiekko 2018 
 

1 1136  5 0 

32 Ex-Onnelliset 2: Virallinen traileri | 2. kausi 
sarja alkaa C Moressa 31.5.2018 
 

1 7563  19 0 

33 Kimi's Racebook � 
 

5 15574  183 0 
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34 Sunnuntailounas | Teaser: Perhe esittelyssä | 
C More 
 

1 1991  9 3 

35 Batman v Superman: Dawn of Justice | Nyt C 
Moressa 
 

2 78  2 0 

36 Onnela: 10. jakson traileri | 1. kausi | C More 
 

2 11819  27 8 

37 Musiikkia koko joulukuu | C More 
 

1 30976  2 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


