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SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA
RADIO KISSILLE
- Case Radio Kiss, Bauer Media Oy
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Radio Kissille toimiva sosiaalisen median strategia,
jota käytetään apuvälineenä osana markkinointistrategiaa. Sosiaalisen median strategian luonti
on välttämätön, jotta Radio Kiss kykenee saavuttamaan aseman uskottavana sisällöntuottajana
radiotaajuuden lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Onnistunut sosiaalisen median strategia
vahvistaa brändin tunnettavuutta ja brändiuskollisuutta, kasvattaa konversiota sekä parantaa
yrityksen ja kohdeyleisön välistä vuorovaikutusta.
Työssä käydään läpi myös sosiaalisen median trendejä, hyötyjä sekä haittoja radiokanavan
toiminnalle.
Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Bauer Media Oy:lle, ja sen ensisijaisena tavoitteena on
vahvistaa vuorovaikutussuhdetta Radio Kissin seuraajien kanssa. Jotta Radio Kiss voi olla
uskottava radiokanava, sen on oltava siellä, missä kohderyhmäkin on. Siksi taustalle luotiin
johdonmukainen, säännöllinen ja tavoitteellinen sosiaalisen median strategia, joka laadittiin Paul
Smithin kehittämän SOSTAC-suunnittelumallin avulla. Malli valikoitui avuksi strategian luomiselle
siksi, että Radio Kissillä ei ole ollut aikaisemmin systemaattista sosiaalisen median strategiaa, ja
sen on oltava mahdollisimman yksityiskohtainen. SOSTAC-suunnittelumalli sisältää
tilanneanalyysin, tavoitteet, toimintasuunnitelman, taktiikan, toimintatavat ja kontrolloinnin.
Pääkanaviksi valittiin toimituksen kesken Facebook sekä Instagram, mutta strategiaa voi
hyödyntää myös muiden sosiaalisen median kanavien kehittämisessä.
Työssä tehtiin kvalitatiivinen kyselytutkimus Radio Kissin seuraajien käyttäytymisestä ja toiveista
eri sosiaalisen median kanavien osalta. Kuukauden auki ollut tutkimus julkaistiin Facebookissa,
ja lisäksi seuraajia ohjattiin kyselylomakkeeseen Instagram Stories -alustan kautta. Kysely antoi
osviittaa siitä, mitä kanavia seuraajat käyttävät, minkälaista sisältöä he toivovat Radio Kissin
sosiaalisen median kanaviin, ja kuinka usein. Kyselyä, aikaisempia tilastoja sekä brändin ääntä
käyttäen luotiin sosiaalisen median strategia, jota voidaan soveltaa myös muiden radiokanavien
sosiaalisen median strategioiden luomiseen.
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SOCIAL MEDIA STRATEGY FOR RADIO KISS
- Case Radio Kiss, Bauer Media Oy
The purpose of this thesis is to create a systematic social media strategy for Radio Kiss. Strategy
is part of the radio station’s marketing strategy and it works as an aid to Radio Kiss employees
on daily devices. It is necessary to create a social media strategy for Radio Kiss, in order that
station can reach its goal as a credible content provider in social media platforms. Successful
social media strategy strengthens station’s credibility and brand’s loyalty among followers and
listeners. It increases conversion and improves interaction between the company and the target
audience. Facebook and Instagram were chosen as the main channels because of popularity and
target audience’s preferences.
This thesis also examines the relationship between social media and the radio station and discuss
the advantages and disadvantages of social media use. It is told how and why a radio station
should create a social media strategy. It also reviews social media’s past and upcoming trends in
2019.
The primary aim of this thesis is to improve interaction between the followers and the Radio Kiss
through social media with the help of the systematic strategy. This strategy is a development work
that was done as an assignment by Bauer Media Oy.
In order for Radio Kiss to be a credible radio channel, it must be where the target audience is.
Therefore a consistent, regular and goal-oriented social media strategy was created by using
SOSTAC planning model developed by Paul Smith. This planning model was chosen because
it’s specific steps, which contains situation analysis, objectives, strategy, tactics, action and
controls. SWOT analysis were also integrate with the strategy’s situation analysis.
A qualitative research which was released in Radio Kiss’ Facebook and Instagram Stories platform gave a lot of new information about the behavior and wishes of the followers of Radio
Kiss in relation to various social media channels. The research gave some indication of which
channels followers use, what kind of content they want to see on Radio Kiss's channels, when
and how often. The social media strategy was developed by considering these results given by a
qualitative research.
This strategy gives the company the opportunity to engage the followers increasingly with Radio
Kiss. The information in the thesis can be used for planning social media strategy of any radio
stations.
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1 JOHDANTO
Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Bauer Media Groupin tytäryhtiölle
Bauer Media Oy:n valtakunnalliselle kanavalle Radio Kissille.
Opinnäytetyöni toteutetaan pääosin toiminnallisena, ja sen tuotteena syntyy sosiaalisen
median toimintastrategia Radio Kissille. Strategiaa toteutetaan yhdessä toimituksen kesken, ja se on osa Kissin brändin markkinointisuunnitelmaa. Sosiaalisen median kanavat
eivät siis ole oma saarekkeensa, vaan sosiaalisen median julkaisut sijoitetaan markkinointistrategian joukkoon sekä suunnitelmissa että käytännössä. (Siniaalto 2014, 25.)
Radio Kissin taajuudella toteutettavat radiolähetykset siis ohjaavat kuuntelijoita brändin
sosiaalisen median kanaviin sekä toisinpäin.
Opinnäytetyö vastaa kysymykseen millainen sosiaalisen median strategia sitouttaa seuraajat ja kuuntelijat Radio Kissin sosiaalisen median kanaviin. Seuraajia on tarkoitus
osallistaa sekä saada reagoimaan säännöllisesti Radio Kissin sisältöön. Kvalitatiivisen
kyselytutkimuksen avulla selvitetään seuraajien käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa
sekä kartoitetaan kohderyhmän mieltymyksiä sosiaalisen median kanavissa. Strategian
luonti oli välttämätön, jotta Radio Kiss kykenee saavuttamaan aseman uskottavana sisällöntuottajana myös sosiaalisessa mediassa. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi vahvistaa brändin tunnettavuutta ja brändiuskollisuutta, kasvattaa konversiota ja
parantaa yrityksen ja kohdeyleisön välistä vuorovaikutusta.
Viestinnällä täytyy aina olla tavoite, joka on määritelty ja tiedostettu (Eerola, PuiravaHanhela, Pesola & Virta 2008, 13). Opinnäytetyön tuotteena valmistuva strategia siis
kertoo toimitukselle, koska ja kuinka usein sisältöä tulisi lisätä sosiaaliseen mediaan,
kuka vastaa mistäkin, ja mitä tavoitellaan. Jokaiselle julkaisulle on oltava syy – miksi
jaamme juuri tämän kuvan, videon tai tekstin? Lisäksi strategian suunnittelussa kartoitetaan uhkia sekä mahdollisuuksia ja asetetaan pitkän tähtäimen tavoitteet.
Jotta Radio Kiss voi olla uskottava sisällöntuottaja, sen on vastattava kohderyhmän tarpeisiin. Sosiaalisen median käyttö on noussut 16–89-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä 61 prosenttiin. Nuorempien ikäpolvien
kohdalla on havaittavissa pientä vähentymistä yhteisöpalvelujen käytössä, vaikka käyttö
pysyykin selkeästi yli 80 prosentissa sekä 16–24-vuotiaissa että 25–34-vuotiaissa. (Ti-
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lastokeskus, 2018). Nämä milleniaalit ovat kasvaneet keskellä nopeaa teknologista murrosta, joka on johtanut siihen, että teknologian käyttö ja hyödyntäminen on heille luontaista (L. Vanninen, 2017). Siksi kohderyhmän sitouttaminen radiokanavaan vaatii, että
sosiaalinen media kulkee luontevasti kanavan rinnalla. Lopullisesti sosiaalisen median
strategia ei ole koskaan valmis, sillä algoritmit, trendit ja toimintatavat muuttuvat. Strategian on kuitenkin tarkoitus tarjota Radio Kissille ensimmäinen työkalu sosiaalisen median ymmärtämiseen ja sen hyödyntämiseen.
Radio Kissin sosiaalisen median kanavia ovat Facebook, Instagram, YouTube sekä
WhatsApp. Bauer Media Oy:n online-toimittajat tuottavat päivittäin 5–14 artikkelia julkisuuden henkilöistä sekä viihdemaailman ilmiöistä, ja uutisia julkaistaan Radio Kissin Facebook-sivulla. Kvalitatiivisen kyselytutkimuksen avulla selvitetään, millaista sisältöä
seuraajat ja kuuntelijat toivoisivat Radio Kissin tuottavan artikkeleiden rinnalla ja kuinka
usein. Tämä opinnäytetyö käsittelee ensisijaisina kanavina erityisesti Facebookia sekä
Instagramia, sillä kohderyhmä tavoitetaan näissä kanavissa parhaiten.
Kanava on tuore ja vasta alkutaipaleella, ja sosiaalisen median sisällöntuotto on ollut
vaihtelevaa. Välillä sisältöön on panostettu, mutta usein sosiaalisen median kanavat ovat
jääneet huomiotta. Kohderyhmä ei ole sitoutunut Radio Kissin sosiaalisen median kanaviin, sillä julkaisujen laatu vaihtelee. Koska Kiss pyrkii sitouttamaan milleniaaleja nuorekkuudella ja tuoreudella, sosiaalisen median kanavien on pysyttävä kehityksen perässä.
Radio Kissillä ei ollut ollut aikaisemmin tavoitteellista ja systemaattista sosiaalisen median strategiaa. Tämän luomiseksi käytetään Paul Smithin kehittämää SOSTAC-suunnittelumallia, joka jakaa strategian toteuttamisen kuuteen osaan (Chaffey, 2019). Strategian apuna toimi kvalitatiivinen kyselytutkimus, jonka avulla selvitään muun muassa se,
millainen sisällöntuotanto kerää eniten reaktioita ja tavoittavuutta Facebookissa sekä Instagramissa. Tutkimus- ja kehittämistyö toteutetaan Bauer Media Oy:n toimituksessa,
jotta sisältöä voidaan tuottaa sosiaalisen median kanaviin tarvittaessa myös reaaliaikaisesti strategian testaamismielessä.

1.1 Työn tavoitteet

Opinnäytetyön tuoteosana syntyvän strategian päätavoite on vahvistaa Radio Kissin
brändin ääntä sitouttamalla Radio Kissin seuraajia ja kuuntelijoita radiokanavan käyttä-
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miin sosiaalisen median kanaviin. Kun Radio Kissin seuraajamäärät kasvavat sosiaalisessa mediassa, myös Kissin nettisivujen konversio kasvaa. Työssä selvitetään, minkälaista sisältöä seuraajat ja kuuntelijat haluavat nähdä, milloin ja kuinka usein. Näin saadaan selville, minkälaiseen sisältöön seuraajat mahdollisesti vastaavat. Opinnäytetyön
tuotteena syntyvä Radio Kissin sosiaalisen median toimintastrategia jakaa työtehtäviä
toimituksen sisällä, ja sitä voi soveltaa myös muiden radiokanavien sosiaalisen median
sisältöjen suunnitteluun.

1.2 Työn rajaukset ja rakenne

Opinnäytetyö on rajattu keskittymään luontevan vuorovaikutuksen kasvattamiseen, joka
näkyy seuraajamäärien kasvuna sekä seuraajien reagointina julkaisuihin sosiaalisessa
mediassa. Tämä opinnäytetyö keskittyy pääosin Facebookiin sekä Instagramiin. Työn
tietoperusta sisältää yrityksen ja radiokanavan esittelyn, tärkeiden käsitteiden määrittelyn sekä tietoa sosiaalisen median ja radiokanavan vuorovaikutuksesta kuulijoiden kesken. Työssä käydään läpi käsiteltävät sosiaalisen median kanavat keskittyen Instagramiin, joka ensimmäisen tilanneanalyysin jälkeen päätettiin nostaa Radio Kissin pääkanavaksi. Instagramin käyttäjämäärä on jatkuvassa nousussa: Kesäkuuhun 2018 mennessä kävijämäärä oli kasvanut jo lähes 500 miljoonaan aktiiviseen käyttäjään. 80 prosenttia käyttäjistä seuraa ainakin yhtä brändiä Instagramin välityksellä. (Hootsuite,
2018.)
Paul Smithin kehittämä SOSTAC-malli (Chaffey, 2019) jakaa strategian toteuttamisen
osiin: tilanneanalyysi, tavoitteet, strategian kehittäminen, taktiikka, toimintatavat sekä
kontrollointimenetelmät. Empiirisessä osuudessa esitellään käytettävä kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, joka avaa seuraajien mieltymyksiä ja toiveita brändin sosiaalisen median kanavissa. Kvalitatiivisen tutkimuksen sekä statistiikan perusteella toteutetaan sosiaalisen median strategia, johon sisältyy julkaistavan sisällön seuraaminen. Viikoittain
Radio Kissin toimitus tarkkailee seuraavia asioita: Reach (kuinka moni uniikki käyttäjä
näki sisällön), engament (kuinka moni käyttäjä reagoi sisältöön jollain tavalla) ja miten
käyttäjät reagoivat sisältöön (sitoutumiset).
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY
2.1 Bauer Media Oy

Bauer Media Oy (aiemmin SBS Discovery Radio Oy) on suomalainen mediayhtiö, joka
on osa saksalaista Bauer Media Groupia. Bauer Media on Euroopan eniten kuulijoita
tavoittava radiotoimija. Yli sadan TV- ja radiokanavan lisäksi vuonna 1875 perustettu
saksalaislähtöinen perheyritys omistaa ja julkaisee noin 600 aikakausilehteä ja noin 400
digitaalista mediaa maailmanlaajuisesti. Bauer Media on Suomen suurin radiotalo, joka
tavoittaa radio- ja onlinetuotteillaan lähes kolme miljoonaa suomalaista viikoittain. Brändeihin kuuluvat Radio Nova, Iskelmä, KISS, Radio City, Radio Pooki, SuomiRock, Radio
957, RadioPlay ja voice.fi. Bauer Median edustamia brändejä ovat lisäksi Radio NRJ ja
Radio Nostalgia. Lisäksi Bauer Media konserni omistaa rahoituspalvelu Zmarta:n ja
Freedom Rahoituksen.

2.2 Radio Kiss

Kiss ostettiin Bauer Media Oy:lle 14. helmikuuta 2016. Kohderyhmä on laaja: 15–39vuotiaat pyritään tavoittamaan, mutta ytimessä ovat 25–34-vuotiaat milleniaalit (syntyneet vuosina 1979–1995). Radio Kiss on nopeatempoinen kanava, joka tavoittelee rentoutta, hyvää mieltä ja hittimusiikkia. Radiokanavan lisäksi Kissillä on verkkouutissivusto
www.kiss.fi, joka tarjoaa kuuntelijoille uutissisältöä, podcasteja sekä informaatiot ohjelmasisällöistä. Kiss tavoittaa viikoittain noin 403 000 kuuntelijaa, joista 58 prosenttia on
naisia ja loput 42 prosenttia miehiä. 15–24-vuotiaista Kiss tavoittaa 24 prosenttia, 25–
44-vuotiaista taas 35 prosenttia (Bauer Media, 2018). Juontajina toimivat Jenni Haapala
sekä Jani Jääskeläinen, jotka vetävät lähetyksiä pääosin kahdestaan.

2.3 Brändin ääni

Kisa pyrkii tuottamaan kuuntelijoille ja seuraajilleen kansainvälisiä haastatteluita, uusia
artistitulokkaita sekä trendejä ja ilmiöitä. Musiikkitarjonta koostuu 2000-luvun hiteistä tämän päivän uutuuksiin (Bauer Media, 2018). Kiss kuvailee ihanteellista kuuntelijaa sekä
seuraajaa termillä ’ennakkoluuloton kokeilija’, joka on kiinnostunut viihteestä, trendeistä,
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hyvästä olosta sekä shoppailusta, matkailusta ja kulttuurista. Kissin kuuntelija haluaa olla
kartalla siitä mitä tapahtuu, ja hän on valmis panostamaan muotiin, kosmetiikkaan ja
kodin hankintoihin. Puhuttelutapa kaikissa Kissin julkaisuissa on kaverilta kaverille,
mutta rentouden lisäksi oikeakielisyys on tärkeää uskottavuuden kannalta. Emojeita,
huutomerkkejä sekä hashtageja käytetään päivityksissä maltillisesti. Ylhäältäpäin puhuttelua vältetään, sillä Kissin tyyliin sisältyy energisoivan musiikkivirran lisäksi kaverillinen
ja rento ote elämään.
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3 RADIOKANAVA SOSIAALISESSA MEDIASSA
YouTubea, Facebookia, Instagramia sekä muita internetin yhteisöpalveluita kutsutaan
nimellä sosiaalinen media. Käyttäjät tuottavat sisältöä vuorovaikutteisesti sekä yksin että
yhdessä. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä,
että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia. He voivat myös tehdä asioita: kommentoida,
tutustua toisiin, merkitä suosikkeja ja jakaa sisältöjä. (Jyväskylän yliopisto 2017).
Sosiaalinen media on ajanut koko sisällöntuotannon ja myös median taloudellisen toiminnan uuteen tilanteeseen, koska käyttäjien on mahdollista tuottaa ja välittää sisältöä
ilmaiseksi. (Seppänen & Väliverronen, 36.) Sosiaalisesta mediasta alettiin puhua vasta
2000-luvulla, mutta Mark Poster (1995) erotti jo 1990-luvun alussa toisistaan ensimmäisen ja toisen median ajan. Ensimmäinen aika käsitti perinteisemmän joukkoviestinnän,
mutta toiselle media-ajalle tyypillinen, internetin mahdollistama vuorovaikutteinen viestintä on puolestaan hajautettua, kaksisuuntaista, demokraattista ja yksilöiden tarpeesta
lähtevää. (Seppänen & Väliverronen, 36–37.) Käsitteenä sosiaalinen media on hyödyllinen, kun huomiota kiinnitetään uusiin vuorovaikutuksen sekä yhteisöllisyyden muotoihin.
Laajaan käsitteeseen liittyy myös ongelmia, sillä sosiaalisesta mediasta puhuttaessa korostetaan usein eroja vanhempiin medioihin, jotka toimivat yksisuuntaisena harvoiltamonille-viestirakenteena. Monien sosiaalisen median käyttäjän tilit kehittyvät yhä ammatillisempaan suuntaan ja saattavat menestyä kaupallisesti, vaikka sisältöjen tuotanto olisi
pitkälti käyttäjien käsissä.
Sosiaalisen median käyttö on noussut 16–89-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa
viime vuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä 61 prosenttiin. Nuorempien ikäpolvien kohdalla
on havaittavissa pientä vähentymistä yhteisöpalvelujen käytössä, vaikka käyttö pysyykin
selkeästi yli 80 prosentissa sekä 16–24-vuotiaissa että 25–34-vuotiaissa. (Tilastokeskus,
2018).

3.1 Radiokanava vuorovaikutuksessa seuraajien ja kuuntelijoiden kanssa

Jotta Radio Kiss voisi sitouttaa kuuntelijoita sekä radiotaajuuksilla että sosiaalisessa mediassa, sisällön on oltava laadukasta. On myös otettava huomioon, että vuorovaikutus ei
enää tapahdu yhden verkoston sisässä. Monet sosiaalisen median käyttäjät ovat mukana monissa eri verkostoissa, kuten Instagramissa ja Facebookissa. Siksi kanavan on
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ulotuttava sinne, missä potentiaalinen kohderyhmä jo ennestään on. (Leponiemi ym.
2010, 28.)
Investointi sosiaalisen median strategiaan kasvattaa Kissin brändin konversiota. Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus eivät kuitenkaan tapahdu vain perustamalla tilejä yhteisöpalveluihin. Kanavat vaativat pitkäaikaista sitoutumista läsnäoloon, keskusteluun sekä sisällöntuotantoon. (Leponiemi ym. 2010, 149.) Yhteenkuuluvuus sekä vuorovaikutus toimivat molempiin suuntiin, joten radiokanavan on sitouduttava laadukkaan sisällön tuottamiseen tekstin, videon sekä kuvien muodossa.
Vuorovaikutus on yksi keskeisimmistä tavoitteista sosiaalisen median strategian luonnissa. Monet tuhannet passiiviset seuraajat saattavat näyttää hyvältä analytiikkaa tulkittaessa, mutta vain vuorovaikutus mahdollistaa palautteensaannin. Näin sekä sosiaalisen
median että radiotaajuuden sisällöntuotantoa voidaan kehittää, joka mahdollistaa tunnettuuden kasvattamisen sekä brändin äänen vahvistamisen. Kun kuuntelijat ja seuraajat tykkäävät, kommentoivat sekä jakavat laadukasta sisältöä eteenpäin, myös Radio
Kissin näkyvyys kasvaa. Radiokanavan on oltava valmis reagoimaan ja näin vahvistamaan vuorovaikutusta jokaisessa kanavassa, sillä ilman reaktiota ei ole sitoutumista. Jos
päivityksiin ei reagoida eikä sitoutumista synny, tämä voi johtaa sosiaalisen median sisältömassaan hukkumiseen. (Siniaalto 2014, 86.)
Kysymyksiin ja palautteisiin on syytä vastata mahdollisimman nopeasti, sillä esimerkiksi
Facebook tilastoi viesteihin vastaamisen keskiarvon. Kun keskiarvo on korkea, brändi
näyttäytyy seuraajalle ja kuuntelijalle luotettavana. Yrityksen menestys riippuukin pitkälti
siitä, kuinka hyvän vuorovaikutussuhteen se pystyy viestinnällään saavuttamaan ympäristönsä kanssa. (Raatikainen 2004, 82.) Siksi kilpailijoista ja heidän tuotteistaan, tässä
tapauksessa sosiaalisen median kanavista, erotutaan pitkälti viestinnän avulla. Mikäli
yrityksen mukanaolo perustuu pelkästään itsestä kertoviin päivityksiin ja viestien lähettämiseen, työ on usein turhaa. Vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalisessa mediassa ei
siis pidä aliarvioida.

3.1.1 Yhteisöllisyyden neljä tukijalkaa

Sosiaalista mediaa hyödyntävä kuluttaja on usein monen yhteisön jäsen ja näin itsekin
sisällöntuottaja omissa kanavissaan. Nykyaikana toiminnot on helppo mieltää osaksi tekemisiämme, mutta kun tulee puhe sisällöntuotantoon liittyvästä kontekstista eli asioiden
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viitekehyksen merkityksestä, yritys tarvitsee yleensä tarkemmat raamit. (Soininen ym.
2010, 112.)
Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalisessa mediassa voidaan havainnollistaa neljän tukijalan avulla. Tukijalat koostuvat neljästä C:stä: Content (sisältö),
context (konteksti), connectivity (linkitettävyys) ja continuity (jatkuvuus). (Soininen ym.
2010, s.112.)

Kuvio 1. Yhteisöllisyyden neljä tukijalkaa Soinisen (2016) mukaan.
Content eli sisältö tarkoittaa yksinkertaisesti tuottamista ja jakamista. Sisältö Radio Kissin sosiaalisen median kanavissa on tärkein polttoaine, jolla seuraajia on tarkoitus saada
reagoimaan. Yhteisölliselle medialle on luonteenomaista, että sisällöntuottajia on verkossa valtava määrä, jolloin mediaan tuotetut sisällöt säilyvät yrityksen asiakkaiden informaatiovirrassa muutamista minuuteista muutamiin tunteihin. (Soininen ym. 2010,
112.) Siksi sisällöllä on erotuttava ja kiinnitettävä seuraajan huomio pikaisesti.
Context eli viitekehys sitoo yksittäiset viestit toisiinsa ja huomioi vastaanottajien arvomaailman, jolloin hänen on helpompi liittää viestit osaksi omaa kokemuspiiriään. Sisältö,
jota ei osata sitoa sopivaan viitekehykseen (Context), hukkuu sosiaalisen median kohinaan hetkessä. (Soininen ym. 2010, 113.) Viestinnän kontekstina ei kannata aina käyttää
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pelkästään yrityksen omaa näkökulmaa, sillä sosiaalinen media on kenttä, joka kääntää
sisällön julkaisijan sekä vastaanottajan ja seuraajan roolit osittain ylösalaisin. Siksi asioita ei kannata viedä eteenpäin vakavuudella ja asiallisuudella. Etenkin Radio Kissin viitekehykseen sopii leikkimielisyys, viihteellisyys sekä uudelleenkerronta, jotka ovat myös
osa sosiaalisen median toimintakulttuuria. Onnistunut viitekehys sitoo yksittäiset viestit
toiseensa ja huomioi viestien vastaanottajan arvomaailman, jolloin hänen on helpompi
liittää viestit osaksi omaa kokemuspiiriään. (Soininen ym. 2010, 114.)
Connectivity eli linkitettävyys syntyy sisällön sekä kontekstin yhteistyönä. Vaikka kontekstin merkitys on tavallaan näkymätön, se näyttelee suurta roolia, ennen kuin yhteisön
jäsenet saadaan aktivoitua jakamaan ja linkittämään sisältöjä eteenpäin. (Soininen ym.
2010, 114.)
Continuity eli jatkuvuus on yhteisöllisyydelle, ja näin vuorovaikutukselle, ominaista. Tuloksellinen toiminta perustuu jatkuvuuteen, sillä asema yhteisössä ansaitaan usein vasta
ajan myötä reagoimalla ja osallistumalla keskusteluun.
Vuorovaikutusta rakentaessa ja vahvistaessa on siis rakennettava kohderyhmää houkuttelevan sisällön, koukuttavan viitekehyksen sekä jatkuvuuden varaan.

3.2 Sosiaalisen median hyödyt radiokanavalle

Kun radiokanava liittyy sosiaaliseen mediaan ja toiminnan ympärille muodostetaan strategia, parhaimmillaan kanavan näkyvyys lisääntyy huomattavasti. Tämä voi tapahtua
esimerkiksi Facebookissa, kun siellä suoritettu arvonta tai kilpailu kerää useita kommentteja, jolloin tavoittavuus lisääntyy julkaisun ilmestyessä monen käyttäjän uutisvirtaan.
Parhaimmillaan radiokanavan sosiaalisen median strategia vahvistaa suhdetta kuuntelijoihin. Konkreettisimmin se näkyy Radio Kissin Iltapäivässä, johon kuuntelija voi osallistua WhatsApp-pikaviestisovelluksen kautta esimerkiksi ääniviestein kommentoimalla
juontajien puheenaiheita. Radiokanavan sosiaalisen median kanava antaa kuuntelijalle
äänen, vaikka vuosikymmenten ajan radio toimi vain yhteen suuntaan. (Jacobs, 2016.)
Sosiaalinen media mahdollistaa luonnollisemman vuorovaikutuksen kanavan sekä kuuntelijan ja seuraajan välillä, ja kuuntelija voi myös helpommin osallistua ohjelmien tekoon.
Sosiaalisen median kautta esimerkiksi radiotaajuudella tapahtuva artistihaastattelu voi
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jatkaa elämäänsä videon, podcastin tai kuvan muodossa. Ilman sosiaalista mediaa radiokanava siis jäisi kovin yksiulotteiseksi. Radio Kiss on ennen kaikkea kanava, joka
tarjoaa kohderyhmälleen ilmiöitä sekä trendikkäitä suuntauksia – siksi esimerkiksi sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää toteuttamalla erilaisia lyhytaikaisia ilmiöitä ja
leikkimielisiä haasteita videokuvan kautta.
Radiokanavan sosiaalisen median tilien tulisi olla jatkeita radiokanavan brändille sekä
identiteetille. Ilman sosiaalista mediaa ja sen hyödyntämistä, radio menettää suuren
osan potentiaalistaan. (Mulvany, 2017).
Parhaimmillaan sisäänheitto tapahtuu radiokanavan sekä sosiaalisen median kanavan
välillä molempiin suuntiin – hyvin luotu sosiaalisen median strategia voi näin esimerkiksi
edesauttaa tiiviin yhteisön ja vuorovaikutussuhteen syntyä. Tulevaa taajuudella tapahtuvaa haastattelua voidaan mainostaa esimerkiksi Instagram Stories -alustalla, ja Facebookissa juontajat voivat arpoa videon muodossa liput konserttiin. Radio Kiss saa yhteistyökumppaneiden kautta jatkuvasti esimerkiksi artistien konserttilippuja arvottavaksi,
ja nämä arvonnat lisäävät seuraajien vuorovaikutusta ja sitoutumista.
Tärkeitä hyötyjä sosiaalisesta mediasta ovat myös näkyvyyden valtava kasvu, kävijämäärien lisääntyminen yritysten sivustoilla sekä uuden ja paremman informaation saaminen asiakaskohderyhmien käyttäytymisestä (Stelzner 2012).
Sosiaalinen media mahdollistaa myös muiden sisällöntuottajien, kuten uutismedioiden
seurannan. Näin radiokanava linkittyy osaksi muitakin yhteisöjä, joka parhaimmillaan
vahvistaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. (Mulvany, 2017). Sosiaalisen median ansiosta yritys pääsee seuraamaan siitä ja muista alan toimijoista käytyjä keskusteluja ja
vaikuttamaan niihin (Kortesuo & Patjas 2011, 80).
Ilman systemaattista ja tavoitteellista sosiaalisen median strategiaa, jatkuvuus puuttuu.
Silloin hyödyt jäävät minimaalisiksi, eikä radiokanava saavuta potentiaaliaan.

3.3 Sosiaalisen median haitat ja haasteet radiokanavalle

Sosiaalisen median hyötyjä tulee tarkastella myös resurssien ja ajan näkökulmasta: sosiaalinen media syö paljon yrityksen henkilöstön aikaa (Stelzner 2012).
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Ihanteellisessa tilanteessa sosiaalisen median strategian toteuttamiseen panostetaan
koko yrityksen kesken, ja sitä päivitetään säännöllisesti. Parhaimmillaan sosiaalinen media lisää kuuntelijoiden sekä seuraajien välistä vuorovaikutusta. Onnistunut vuorovaikutuksen luonti näkyy todennäköisesti myös tilastoissa nousevina seuraajalukuina. Ristiinohjaus radiotaajuuden sekä sosiaalisen median välillä voi vahvistaa brändiä, mutta se
voi myös hämmentää. Jos radiokanavan sosiaalisen median tilit viihdyttävät seuraajaa
enemmän kuin kanavan kuunteleminen, kuka radiokanavaa oikeastaan tarvitsee? (Ramsey, 2018).
Jatkuva kehottaminen radiotaajuudella tykkäämään Radio Kissin sosiaalisen median tileistä tai kannustus osallistumaan kilpailuun esimerkiksi Facebookissa saattaa näyttäytyä kuuntelijalle jopa ärsyttävänä. Varsinkin, jos kuuntelijalla ei ole kiinnostusta ottaa yhteyttä radiokanavaan. (Kopp 2016, Karttunen 2017.)
Mainostus saattaa vähentää myös sellaisten kuuntelijoiden määrää, jotka eivät esimerkiksi ole laisinkaan sosiaalisen median käyttäjiä. (Brait, 2016). Vuorovaikutus saattaa
kärsiä, jos kuuntelija ei tästä syystä saa otettua yhteyttä radiokanavaan. Suuret yritykset,
kuten esimerkiksi Facebook sekä Instagram, myös keräävät henkilökohtaisia tietoja sovelluksen käyttäjästä. Sovelluskehittäjät selittävät tämän usein sillä, että sovellus tarvitsee tietoa sovelluksen parempaan toimivuuteen, eikä oikeuksia käytetä tietojen keräämiseen. Suositut sosiaalisen median sovellukset keräävät tietoja laitteista muihin tarkoituksiin, joten on aina mahdollista, että yrityksen arkaluonteiset tiedot voivat vuotaa, jos
tiettyä sovellusta käytetään laitteessa. (Hildenbrand, 2017.)
Myös anonymiteetti on monille seuraajille tärkeää. Ihmiset eivät esimerkiksi välttämättä
halua kommentoida radiokanavan Facebook-julkaisua, sillä heidän on käytettävä omaa
nimeään. (Bennett, 2016, Karttunen 2017.) Kommentti saattaa näkyä kommentoijan ystävien Facebook-uutissyötössä, joka saattaa näyttäytyä seuraajalle epäedullisena. Joskus jopa yksityisviestillä palautteen antaminen saattaa jäädä tekemättä, jos toiminto vaatii kokonimen käyttämistä. Kun seuraaja ottaa yhteyttä radiokanavaan jonkun muun väylän kuin sosiaalisen median kanssa, anonymiteetti on todennäköisesti helpommin taattu.
Radio Kissille lähetettyjä kommentteja sekä WhatsApp-viestisovelluksen kautta lähetettyjä ääniviestejä soitetaan joskus taajuudella. Tällöin radiojuontajat itse voivat päättää,
millaisia kommentteja sekä palautteita nostetaan taajuudelle. Sosiaalisen median kontrollointi on vaikeampaa, jos julkaisuihin tulee esimerkiksi kriittistä palautetta, joka saattaa
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vahingoittaa brändin mainetta. (Kujala & Lahti, 127.) Kommentteja ei myöskään voi poistella liiaksi, sillä myös ikävän palautteen sensurointi saattaa aiheuttaa kanavan julkisuuskuvalle kolauksen sekä aiheuttaa epäluottamusta.
Radiotoimituksen kesken on tärkeää määritellä käytettävät hashtagit, jonka avulla kanavan sosiaalisen median tilin seuraaja voi esimerkiksi tutustua kanavaan lähemmin.

3.4 Sosiaalisen median trendit 2019

Sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median käyttö kasvaa ja kehittyy vuosi vuodelta erilaisiin suuntiin, kun trendit muuttuvat ja vanhojen sovellusten rinnalle luodaan uusia sovelluksia. Vuonna 2019 sosiaalisesta mediasta näyttäisi kehittyvän entistä strategisempi
ja integroidumpi osa yritysten markkinointiviestinnän kokonaisuutta (Kurio, 2019, Somemarkkinoinnin trendit 2019).
Yrityksen oletetaan olevan sosiaalisessa mediassa entistä vastuullisempi ja kantaaottavampi, sillä etenkin nuoremmat sukupolvet odottavat yrityksen ottavan kantaa heille tärkeisiin asioihin (Räisänen 2019, Kurio). Kun yrityksen markkinoinnissa käytettiin ennen
mieluiten koko kansan tuntemia artisteja tai muita julkisuuden henkilöitä, vuonna 2019
saattaa mikrovaikuttajien vaikutusvalta lisääntyä.
Vuoden 2019 aikana kriittisyyden uskotaan lisääntyvän sosiaalisessa mediassa samaan
aikaan, kun nuorempien ikäpolvien kohdalla yhteisöpalveluiden käyttö on ottanut notkahduksen alaspäin käytön silti pysyessä yli 80 prosentissa. (Tilastokeskus, 2018). Kun
ihmiset karsivat turhia seurattavia Instagram-tilejä ja pitävät taukoja sosiaalisen median
palveluista, sisällön on oltava entistä personoidumpaa. Samaan aikaan yksityiset ryhmät
sekä tilit nousevat, kun Facebook lisää uusia ominaisuuksia erityisesti ryhmien käyttöön.
Samaa ilmiötä on havaittavissa Instagramissa, kun useat vaikuttajatilit muuttuvat yksityisiksi. (Chenn, 2019.) Todennäköisesti brändit seuraavat perässä, sillä tilien yksityisiksi
muuttaminen kiertää algoritmien sudenkuopat sekä houkuttelee aidosti sisällöstä kiinnostuneita sekä mahdollisesti vahvasti sitoutuvia seuraajia.
Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurion Somemarkkinoinnin trendit 2019 -katsauksessa XL ASA:n Henri Molin kommentoi, että on aika heittää hyvästit 20–30 sekuntia pitkille videoille sosiaalisessa mediassa, ja keskittyä 6–15-sekuntisiin videoihin. (Kurio
2019). Kun kanavat tulvivat sisältöä, jo ensimmäisen kolmen sekunnin aikana täytyy kiinnittää seuraajan huomio.
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4 KYSELYTUTKIMUS
Kävijämääriä sekä suosittuja päivityksiä tarkkaillaan Radio Kissin toimituksen kesken viikoittain Socialbakers -työkalun avulla, jotta seuraajien kiinnostuksen kohteista pysytään
kartalla. Viikoittaisen sosiaalisen median katsauksen lisäksi Radio Kiss pyrkii lisäämään
vuorovaikutusta kuuntelijoiden sekä seuraajien kesken. Vuorovaikutuksen parantaminen
ja konversion lisääminen onnistuvat, kun sisältö on toivottua ja sitä julkaistaan kohdeyleisön ollessa aktiivisimmillaan sosiaalisessa mediassa. Kaiken toiminnan sosiaalisessa
mediassa on tuettava paitsi Kissin brändiä, myös vastattava alati muuttuviin trendeihin
sekä ilmiöihin, joita nousee pinnalle viikoittain.
Kvalitatiivisen kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin seuraajien sekä kuuntelijoiden käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Kysely toteutettiin Webropol-ohjelman avulla, ja se
julkaistiin Radio Kissin Facebook-sivulla. Lisäksi vastaajia kannustettiin vastaamaan kyselyyn Instagram Storiesin kautta swipe up -linkillä. Kyselyyn osallistunut sai jättää yhteystietonsa, jos halusi osallistua arvontaan kahden päivän Tahko Juhannus -festivaaleille itselleen sekä kaverille. Tutkimus julkaistiin Facebookissa kaksi kertaa, ja lisäksi se
kiinnitettiin Radio Kissin Facebook -sivun yläpalkkiin. Tutkimus pidettiin auki kuukauden
ajan, ja tulosten analysointiin varattiin aikaa viikon verran. Radio Kiss ei ollut aikaisemmin tutkinut seuraajien käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa, joten saatu tieto oli kallisarvoista.

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja suunnittelu

Kyselyn tavoitteena oli saada laaja käsitys seuraajien suosimista sosiaalisen median kanavista, aktiivisimmasta vuorokaudenajasta sekä toivotusta sisällöstä Radio Kissin kanavissa. Vaikka Radio Kissin sovittuja ja kehitettäviä pääkanavia ovat Instagram sekä
Facebook, tutkimuksessa kartoitetaan kaikkien kanavien toimivuutta seuraajissa. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä, jotta tulosten analysointi olisi mahdollisimman selkeää. Avoimia kysymyksiä vältettiin, mutta vastaaja pystyi lisäämään avoimeen laatikkoon vastauksen, jos sopivaa vastausvaihtoehtoa ei löytynyt.
Tutkimustuloksia käytettiin apuna Radio Kissin sosiaalisen median strategian suunnittelussa. Esimerkiksi Radio Kissin sosiaalisen median suuntaa antavaa viikko-ohjelmaa
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suunniteltaessa pyrittiin siihen, että esimerkiksi Facebookissa julkaisuajankohdat vastaavat kyselyyn vastanneiden seuraajien toiveita. Vastausten avulla pyrittiin myös saamaan uusia seuraajia sekä sitouttamaan heitä entistä vahvemmin sekä radiokanavaan
että sen sosiaalisen median kanaviin. Tavoitteena oli saada vastauksia vähintään 150
kappaletta, jotta kysely olisi normaalisti jakautunut. Lopulta vastauksia saatiin kuukaudessa 170.

4.2 Tutkimuksen analysointi

Kyselytutkimuksen kohderyhmä oli Radio Kissin kuuntelijat, jotka käyttävät kanavan seuraamiseen myös sosiaalista mediaa. Kohdeyleisön haluttiin tuntevan Radio Kissin brändin, joten kyselyn ensisijaiseksi julkaisualustaksi valittiin Facebook. Näin pyrittiin tavoittamaan Radio Kissin Facebook -sivusta tykkääjät ja sitä seuraavat. Kyselyä jaettiin myös
Instagram Stories -alustalla. Instagram-jaon tavoitteena oli saavuttaa mahdollisesti myös
nuorempia seuraajia, joilla kuitenkin olisi mielikuva Radio Kissin brändistä. Kyselytutkimuksen toivottiin Instagramissa sekä Facebookissa myös saavuttavan ne vastaajat,
jotka kuuntelevat kanavaa myös radiotaajuudella. Tässä onnistuttiin, sillä vastaajista 22
prosenttia vastasi kuuntelevansa Radio Kissiä 1–4 tuntia päivässä ja vain kahdeksan
prosenttia vastaajista kertoi, ettei kuuntele kanavaa ollenkaan. Kohdeyleisöä ei rajattu
tarkemmin, sillä tavoitteena oli saada vastaajajoukosta kuitenkin mahdollisimman laaja.
Vastaukset toimivat pohjana sosiaalisen median strategiassa.
Tutkimus keräsi yhteensä 170 vastausta, joka ylitti kappaleessa 4.1 määritellyn 150:n
vastaajan tavoitteen. Tulokset kerättiin Webropolista Excel -ohjelmaan, jossa ne analysoitiin. Tutkimukseen vastanneista 70 prosenttia seuraa Radio Kissiä Facebookissa
sekä 73 prosenttia Instagramissa, joten tutkimuksella saavutettiin tavoiteltu kohderyhmä.

4.2.1 Tutkimuksen demografia

Kissin kuuntelijoista 58 prosenttia on naisia ja loput 42 prosenttia miehiä (Bauer Media,
2018), ja kyselytutkimuksen mukaan myös suurin osa seuraajista koostuu naisista. Sitä
tuki paitsi kyselytutkimus, myös Instagramin sekä Facebookin tilastot. 73 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli naisia, kuten myös Facebookin omat seurantatyökalut kertovat. Kuvion 2 mukaan miehiä osallistui 25 prosenttia, ja kaksi prosenttia vastaajista ilmoitti sukupuolekseen ”muu”.
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Kuvio 2. Tutkimukseen vastanneiden sukupuolijakauma.
Radio Kiss pyrkii tavoittamaan radiotaajuuksilla 15–39-vuotiaat, mutta ytimessä ovat 25–
34-vuotiaat. 15–24-vuotiaista Kiss tavoittaa 24 prosenttia, 25–44-vuotiaista taas 35
prosenttia. Tutkimukseen vastanneista reilusti yli puolet (71 prosenttia) osui ikähaitariin
15–30, mutta suurin osa tavoitetuista vastasi olevansa 21–30-vuotiaita. 31–35vuotiaiden ryhmä jäi 16 prosentilla 15–21-vuotiaista, joita vastasi kyselyyn 21 prosenttia.
Ennakko-oletus toimituksen kesken oli, että Facebook tutkimuksen julkaisualustana
houkuttelisi

vanhempia

vastaajia,

mutta

tutkimuksen

yhteydessä

toteutettu

festivaalilippujen arvonta vaikutti todennäköisesti jonkin verran tutkimuksen hajontaan.
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Kuvio 3. Tutkimuksen ikäjakauma.
Tutkimus oli tarkoitus kohdistaa ensisijaisesti seuraajiin, jotka tuntevat Radio Kissin
brändin joko radiotaajuudella, sosiaalisessa mediassa tai molemmissa. Siksi tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka paljon mahdollinen seuraaja kuuntelee Radio Kissiä taajuudella.
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Kuvio 4. Radio Kissin kuunteluajat tutkimukseen osallistuneiden kesken.
Vaikka vastauksia irtosi vain 170, tutkimuksen kohderyhmä saavutettiin. Tarkoitus oli
saada vastauksia ihmisiltä, jotka kuuntelevat Radio Kissiä ja lisäksi seuraavat kanavaa
sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseen vastanneista 22 prosenttia vastasi kuuntelevansa Radio Kissiä 1–4 tuntia päivässä. Vain 8 prosenttia vastasi, ettei kuuntele Radio
Kissiä ollenkaan. Avoimeen kenttään vastanneet kertoivat, että kuuntelevat Radio Kissiä
usein koko päivän esimerkiksi töissä.

4.2.2 Kanavien käyttö

Ensimmäisessä varsinaisessa tutkimuskysymyksessä kartoitettiin vastaajien sosiaalisen
median käyttöä yleisesti. Vaihtoehdoiksi tarjottiin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat sekä Twitter, Pinterest ja LinkedIn. Lisäksi vastaaja sai halutessaan lisätä avoimeen kenttään vastauksen, joka mahdollisesti puuttui listasta. Jako suurimmiksi kanaviksi listattujen Facebookin, Instagramin, WhatsAppin sekä YouTuben välillä
oli jokseenkin odotettu. Kanavien omat työkalut (Facebook, Instagram, YouTube) sekä
Bauer Media Oy:n käyttämä työkalu Socialbakers olivat antaneet suuntaa sille, mitkä
kanavat toimivat Kissin kuuntelijoille ja seuraajille.
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Jako neljän suurimman kanavan osalta tutkimus jakautui seuraavasti: Facebookia käytti
tutkimukseen vastanneista 94 prosenttia, Instagramia 93 prosenttia, WhatsAppia 92 prosenttia ja YouTubea 74 prosenttia. Peräti 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista kertoi
käyttävänsä Snapchatia, joka on sosiaalisen median kanavana erityisesti nuorten suosiossa. 45 prosenttia käyttäjistä sijoittuu ikähaarukkaan 18–24 (Social Media Management
Software & Reporting Tools, 2019.) Suuri prosentti vastanneiden kesken johtuu todennäköisesti siitä, että peräti 21 prosenttia vastaajista kertoi kuuluvansa ikäryhmään 15–
21. Snapchat-tiliä ei myöskään perusteta Radio Kissille, sillä pääkohderyhmä (25–34vuotiaat milleniaalit) viettävät eniten aikaansa Facebookissa sekä Instagramissa.
Kyselytutkimukseen osallistuneista 22 prosenttia vastasi käyttävänsä Twitteriä, vaikka
kanava ole Radio Kissille ominainen. Twitter-tilin perustamista harkitaan tulevaisuudessa liikenteen ohjaajana Radio Kissin sivuille online-uutisten sekä ohjelmatietojen pariin.
Avoimien vastausten osalta esiin nousivat sosiaalinen verkkosivu Reddit sekä keskustelusovellus Jodel, joka perustuu käyttäjien anonymiteettiin. Palveluita ei kuitenkaan tulla
käyttämään Radio Kissin alustoina, sillä niitä ei tällä hetkellä nähdä kanavan näkyvyyden
kannalta relevantteina. Myös toimituksen resurssit on otettava huomioon.

Kuvio 5. Mitä sosiaalisen median kanavia Radio Kissin seuraajat käyttävät yleisesti.
Radio Kiss käyttää WhatsApp-viestisovellusta ensisijaisesti Kiss Iltapäivän lähetyksissä
klo 15–18, jolloin kuuntelija voi ottaa osaa juontajien keskusteluihin.
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Tutkimuksesta selvisi, että enemmistö (73 prosenttia) kyselyyn vastanneista seuraa Radio Kissiä Instagramissa. 70 prosenttia vastasi tykkäävänsä Radio Kissin sivuista Facebookissa, ja Facebookin tilastojen mukaan tykkääjistä 100 prosenttia myös seuraa Radio
Kissiä. Julkaisut siis tulevat seuraajan uutisvirtaan, ja tilastojen valossa sivusta tykkääjät
myös näkevät ne heikosta vuorovaikutuksesta huolimatta.
Kissin YouTube-kanavaa seuraa 17 prosenttia vastanneista ja WhatsAppia käyttää seitsemän prosenttia. Loput 4 prosenttia vastasivat, etteivät seuraa mitään Radio Kissin sosiaalisen median kanavia. Avoimista vastauksista käy ilmi, että syy siihen miksi kanavaa
ei seurata, löytyy yleensä muualta kuin Radio Kissin sosiaalisen median kanavien puutteellisesta sisällöstä:
”Kuuntelen radiota musiikin, ohjelmien ja uutisten takia. En siksi, että näkisin mainoksia
kanavasta itsestään tai sen juontajista somessa.”
Radiota siis kuunnellaan mahdollisesti vain lyhyesti esimerkiksi automatkojen aikana,
eikä sisältöä nähdä tarpeelliseksi seurata muualla.

Kuvio 6. Mitä Radio Kissin sosiaalisen median kanavia kuuntelijat käyttävät.
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Tässä opinnäytetyössä sosiaalisen median strategia luodaan erityisesti valituille kanaville, jotka ovat Facebook sekä Instagram. Tutkimus osoittaa odotetusti, että Radio Kissin kuuntelijat ovat seuraajia nimenomaan näissä kanavissa.

4.2.3 Julkaisutiheys ja ajankohta

Julkaisuaikojen määrittely on yksi Radio Kissin sosiaalisen median strategian luonnin
perusasioita, sillä sisältöä on järkevintä julkaista silloin, kun kohderyhmä on paikalla.
Osallistuja sai valita useamman vaihtoehdon ja/tai vastata avoimeen kenttään.
Tutkimukseen osallistuneista 71 prosenttia on todennäköisimmin paikalla sosiaalisessa
mediassa klo 18.00–21.00, joka tukee myös Facebookin itse keräämää analytiikkaa Radio Kissin seuraajista. Siksi etenkin Facebook-julkaisut ajoitetaan niin, että Kissin seuraaja törmää julkaisuihin ilta-aikaan, erityisesti aikavälillä 18.00–21.00. Toiseksi eniten
seuraajat vastasivat viettävänsä aikaa sosiaalisessa mediassa klo 21.00–24.00.

Kuvio 7. Tutkimukseen vastanneiden aktiivisimmat sosiaalisen median käyttöajat.
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Instagram salaa muuttuvan algoritminsa yksityiskohdat eikä julkaisuvirta etene lineaarisesti, joten julkaisuja on mahdollista pudotella uutisvirtaan pitkin päivää. Vain 14 prosenttia osallistuneista vastasi olevansa paikalla sosiaalisessa mediassa klo 6.00–9.00.
Avoimeen kenttään vastasi 7 prosenttia osallistuneista, joista suurin osa kertoi viettävänsä aikaa sosiaalisessa mediassa yöllä tai jatkuvasti pitkin päivää.

Kuvio 8. Kuinka usein seuraajat toivoisivat sisältöä Radio Kissin kanaviin.
Radio Kissin seuraajat toivovat eniten sisältöä Instagram Stories -alustalle (2,75). Tutkimukseen vastaaja sai kertoa asteikolla viiteen, kuinka usein hän toivoisi sisältöä Radio
Kissin sosiaalisen median tileille. Vähiten (1,51) seuraaja odotti sisältöä Radio Kissin
YouTube-kanavalle. Facebook (2,34) ja Instagram Feed (2,35) jäivät lähes täsmälleen
tasoihin.

4.2.4 Julkaisujen sisältö

Radio Kissin sosiaalisen median strategian suunnittelun kannalta on tärkeää tietää, millaista sisältöä kohderyhmä toivoo radiokanavalta. Olettamus oli, että seuraajia kiinnostaa
eniten kilpailut ja arvonnat sekä artistisisällöt kuvien ja videoiden muodossa.
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Kuvio 9. Millaiseen sisältöön Radio Kissin seuraajat toivovat törmäävänsä sosiaalisessa
mediassa.
Radio Kissin brändin ja sisällön mukaisesti määriteltiin erilaiset julkaisutyypit. Tutkimukseen osallistuva seuraaja vastasi asteikolla 1–5 millaista sisältöä hän toivoisi Radio Kissin julkaisevan. Tulokset olivat melko tasaisia, mutta eniten seuraajia kiinnosti kilpailut ja
arvonnat (4,47) sekä kuvat (4,08) ja videot (3,99) artistivieraista. Ennakko-oletus piti
paikkansa: Eniten seuraajia kiinnostaa kilpailut ja arvonnat sekä artistivieraita koskeva
sisältö. Vähiten tutkimukseen vastanneita kiinnostivat tutkimuksen perusteella podcastit
lähetyksistä (3,28) sekä kuvat juontajista (3,38).
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Kuvio 10. Mikä saa Radio Kissin seuraajat reagoimaan sosiaalisessa mediassa.

Tutkimukseen vastanneista 85 prosenttia kertoo, että reagoi todennäköisimmin arvontoihin ja kilpailuihin. Vähiten seuraajia kiinnosti uutiset ja artikkelit (54 prosenttia). Avoimeen kenttään annetut kaksi vastausta liittyivät musiikkisisältöön.
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5 KEHITYSEHDOTUKSET JA YHTEENVETO
TUTKIMUKSESTA
Kyselytutkimuksen sekä Radio Kissin toimituksen ennakko-oletusten mukaisesti suosituimmiksi sosiaalisen median kanaviksi nousivat WhatsApp, Facebook sekä Instagram.
Radio Kissin seuraajat taas vastasivat seuraavansa radiokanavaa mieluiten Instagramissa sekä Facebookissa. Tilastoihin sekä kyselytutkimukseen nojaten sosiaalisen median strategia SOSTAC-menetelmällä luodaan ensisijaisesti näille kanaville. Sisällön julkaisu keskitetään myös ilta-aikaa, sillä Kissin Facebook-sivusta tykkääjät ovat
aktiivisimmillaan klo 18–21. Facebookin algoritmit muuttuvat nopeasti, joten systemaattisesta strategiasta kehotetaan myös poikkeamaan testausmielessä. Julkaisun voi esimerkiksi ajastaa ennen kävijähuippua klo 16.00, ja sitten verrata tuloksia edellisviikon
kanssa. Facebook-julkaisuissa seurataan erityisesti tavoittavuutta (reach) sekä sitoutumista (engagement), ja tuloksia vertaillaan. Tärkeää on vahvistaa kanavan vuorovaikutusta saamalla tykkääjät reagoimaan julkaistavaan sisältöön. Näkyvyyden vahvistamiseksi esimerkiksi videoilla näkyvät artistit merkitään videoon tagaamalla, ja uusin video kiinnitetään aina Facebook-sivun ylälaitaan.
Kyselytutkimukseen vastanneet osoittivat erityistä mielenkiintoa kilpailuja ja arvontoja,
huumorisisältöä sekä uutisia ja artikkeleita kohtaan. Koska toimituksen online-tiimi on
automatisoinut uutissisällön Facebook-sivuille, Instagramiin ei lisätä uutisia. Kanava toimii ensisijaisesti pohjana brändin vahvistamiselle visuaalisesti. Sisältö painottuu yhtenäisyyteen, huumoriin sekä artistivieraisiin. Kilpailuja ja arvontoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan n. 1–2 kertaa viikossa, mutta suuret konserttilippuarvonnat saatetaan
pitää aktiivisena jopa kaksikin viikkoa. Koska tavoittavuus on videoissa suurinta, arvontoja ja kilpailuja toteutetaan videoilla, joissa juontajat itse arpovat liput. Näin kanavan
tavoittavuus tuplaantuu hetkellisesti, mutta myös juontajaprofiilia sekä Radio Kissin brändiä saadaan vahvistettua.
Sisältöä julkaistaan Instagram Stories -alustalle mahdollisimman usein, sillä kyselytutkimukseen vastaajat toivoivat alustalle sisältöä useasti päivässä. Instagram Feedissä panostetaan laatuun, eikä tiliä jätetä huomiotta yli kolmeen päivään.
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6 SOSTAC-MENETELMÄ
Toimiva sosiaalisen median strategian kehittäminen edellyttää monipuolista suunnittelua, jotta laaditut tavoitteet ja kohderyhmä tullaan saavuttamaan. Siksi tässä työssä käytetään Paul Smithin SOSTAC-mallia, joka on kehitetty alun perin digitaalisen markkinoinnin suunnittelutyökaluksi.
Paul Smith kehitti SOSTAC-suunnittelumallin 1990-luvulla, ja menetelmää käytetään
useimmiten markkinoinnin suunnittelussa. SOSTACin suosio perustuu sen helppokäyttöisyyteen ja siihen, että se kattaa selkeästi kaikki oleelliset vaiheet markkinoinnin suunnittelussa nykytilan analyysista tulosten seurantaan. Koska sosiaalisen median strategia
on monivaiheinen, SOSTACin avulla strategian toteutus voidaan pilkkoa osiin. Mallin
käyttö ei ole sidonnainen mihinkään tiettyyn toimialaan, eikä organisaation koko vaikuta
SOSTAC-mallin hyödyntämiseen. oman markkinoinnin suunnittelun ja sen toteutuksen
tukena. (SOSTAC @ Planning). SOSTAC-malli koostuu kuudesta toisiaan tukevasta
suunnitteluvaiheesta. Situation analysis (nykytilan analyysi), objectives (markkinointitavoitteet), strategy (markkinointistrategia), tactics (toimenpiteet), actions (toimintasuunnitelma) ja control (hallinta ja seuranta).
SOSTAC-mallia hyödynnettäessä käsitellään kolmessa ensimmäisessä osassa perustaa, mille strategia luodaan. Kolmessa viimeisessä osassa tehdään käytännön toimia ja
muutoksia sosiaalisen median suhteen, jolloin tuotteena syntyy valmis sosiaalisen median strategia, peilaten kvalitatiiviseen tutkimukseen, joka esitellään kappaleessa 4.
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Kuvio 11. SOSTAC Planning System. (Smith 2013.)
Radio Kissin sosiaalisen median strategia rajataan toimeksiantajan käytössä oleviin kanaviin, jotka ovat Facebook, Instagram sekä YouTube. Pääkanaviksi valittiin toimituksen
kesken Instagram sekä Facebook, joihin tämä opinnäytetyö keskittyy.

6.1 Nykytilan analyysi

Sosiaalisen median strategian suunnittelussa lähdetään liikkeelle tilanneanalyysista. Nykytilanteen näkymää on hyvä tarkastella lähtökohta-analyyseilla, kuten ympäristö-, kilpailija-, markkina- ja yritysanalyysilla. On tärkeää tietää, missä yritys on sosiaalisen median kannalta, jotta toimiva strategia voidaan luoda. (Suojanen, 2018).
Tässä luvussa pohditaan, missä asemassa radiokanava on sosiaalisen median osalta
verrattuna esimerkiksi muihin radiokanaviin. Tilanneanalyysin laajuus riippuu siitä, mitä
sen avulla on tarkoitus selvittää ja mitkä tilanneanalyysin osiot ovat prosessin onnistumisen kannalta tärkeimpiä. (Vuokko 2003, 134–136.) Radio Kissin nykytilanteen analyysissa keskitytään erityisesti Facebookin sekä Instagramin seuraajalukuihin. Ulkoisen ja
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sisäisen toimintaympäristön tekijöiden havainnollistamiseen ja tiivistämiseen käytetään
SWOT-analyysia (S=strengths, W=weaknesses, O=opportunities, T=threaths). SWOTanalyysi pitää sisällään sisäisen toimintaympäristön vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoisen toimintaympäristön mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysia tehdessä yrityksellä on
oltava jo yhteinen näkemys siitä, mitä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan ja mitä strategialla on tarkoitus saavuttaa. (Isohookana 2007, 95.)
Kilpailua analysoitaessa selvitetään kilpailijoiden määrä sekä kartoitetaan kilpailevien radiokanavien vahvuuksia ja heikkouksia. Analyysissa käytetään benchmarking-menetelmää, jonka avulla kilpailevien radiokanavien eli NRJ:n sekä Loopin asemaa tarkastellaan
erityisesti Instagramin kautta keskittyen visuaaliseen ilmaisuun sekä julkaisu-tahtiin.
Kissin sosiaalisen median seuraajamäärät ja tavoittavuudet olivat analyysia aloittaessa
Facebookissa 5 041, Instagramissa 20 000 sekä YouTubessa 1 079.
Ympäristö-analyysi
Ympäristö-analyysissa tarkastellaan Suomen sosiaalisen median kenttää. Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä selviää, että sosiaalisen
median käyttö on noussut 16–89-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa viime vuodesta
yhdellä prosenttiyksiköllä 61 prosenttiin. Nuorempien ikäpolvien kohdalla on havaittavissa pientä vähentymistä yhteisöpalvelujen käytössä, vaikka käyttö pysyykin selkeästi
yli 80 prosentissa sekä 16–24-vuotiaissa että 25–34-vuotiaissa. Iäkkäämmissä taas
kasvu on selkeämpää: Esimerkiksi 45–54-vuotiaissa käyttö on noussut seitsemällä prosenttiyksiköllä 71 prosenttiin.
Huomattavaa on myös se, että tutkimuksen mukaan vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä sosiaalista mediaa käyttää tällä hetkellä jo 69 prosenttia. Vuoden
takaisesta käyttö on kasvanut kuudella prosenttiyksiköllä.
Sosiaalista mediaa käytetään eniten informaation ja viestinnän toimialalla. Jopa 94 prosenttia on mukana jossain sosiaalisen median kanavassa, joten kilpailijoiden mukana
pysymisenkin kannalta sisältöstrategian luonti Kissille on välttämätön.
Kilpailija-analyysi
Radio Kissin kuuntelijaluvuista kilpailevia radiokanavat ovat Radio NRJ Finland sekä
Loop. Kohderyhmät ovat myös lähes samat kuin Radio Kissillä.
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NRJ eli Radio NRJ Finland Oy on 1995 Suomessa toimintansa aloittanut valtakunnallinen kaupallinen radiokanava. NRJ on yksityinen, valtakunnallinen radioasema, joka soittaa pääosin uutta musiikkia ja vanhoja hittejä niin kuin Radio Kiss. NRJ:llä on Kansallisen
Radiotutkimuksen mukaan 348 000 (12/2018–2/2019) viikkokuuntelijaa. Kuuntelijoista
59 prosenttia on naisia ja vastaavasti miehiä 40 prosenttia. (Radiomedia 2019). NRJ:llä
on Facebookissa 165 046 tykkääjää ja Instagramissa 40 600 seuraajaa (18.4.2019).
Loop on suomalainen, Nelonen Median omistama valtakunnallinen radiokanava, jonka
ohjelmisto perustuu vahvasti menevään, nopeatempoiseen musiikkiin. Sen lupaus on
”Enemmän musiikkia, vähemmän puhetta”. Loopilla on Kansallisen Radiotutkimuksen
mukaan 336 000 (12/2018–2/2019) viikkokuuntelijaa. Kuuntelijoista 62 prosenttia on naisia ja 37 prosenttia miehiä (Radiomedia 2019). Loopilla on Facebookissa 42 848 tykkääjää ja Instagramissa 51 800 seuraajaa (18.4.2019).
Radio Kiss on kilpailijoihinsa nähden vielä uusi yritys Suomessa aloittaessaan toimintansa vuonna 2016. Kanava toimii myös huomattavasti pienemmillä resursseilla, sillä
juontajat Jani Jääskeläinen sekä Jenni Haapala juontavat suurilta osin kaikki lähetykset
kahden ihmisen voimin.
Kohderyhmä
Tärkeä osa toimivaa sosiaalisen median strategiaa on oikean kohderyhmän määrittely.
Seuraajien ymmärtäminen mahdollistaa toimivan strategian luomisen, ja kohderyhmän
määrittelyn tulisi toimia suuressa osassa strategian suunnittelussa. (Suomen Digimarkkinointi 2017.) Radio Kiss määrittelee taajuudella kuuntelijansa naiseksi, ja naispainotteisuus näkyy vahvasti myös sosiaalisen median tileillä.
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Kuva 1. Ikä- ja sukupuolijakauma Radio Kissin Facebook-tilillä. Facebook, Radio Kiss.
2019.
Radio Kissin kohderyhmä käsittää 15–39-vuotiaat, mutta ytimessä ovat 25–34-vuotiaat
milleniaalit (syntyneet vuosina 1979–1995). Kiss pyrkii tavoittamaan Facebookissa erityisesti kohderyhmänsä milleniaalit, jotka ovat kiinnostuneita viihdeuutisista, trendeistä
sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Suurin osa käyttäjistä on Facebookin analytiikan mukaan
35–44-vuotias nainen.

Kuva 2. Ikäjakauma Radio Kissin Instagram-seuraajissa. Instagram, @radiokissfinland.
2019.
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Radio Kissin Instagram-tili tavoittaa hieman nuorempaa yleisöä, mitä Radio Kissin Facebook-tili. Suurin osa seuraajista on 25–34-vuotiaita. Radio Kissin sosiaalisen median
tilejä käytetään suurimmaksi osaksi mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tabletilla.
Valtaosa yrityksen sosiaalisen median seuraajista on suomalaisia.

Kuva 3. Sukupuolijakauma Radio Kissin Instagram-tilin seuraajista. Instagram, @radiokissfinland. 2019.
Valtaosa Radio Kissin Instagram-seuraajista on naisia. Julkaistava sisältö painottuu kanavalla tapahtuvaan toimintaan, kuten juontajien yhteiskuviin haastattelussa olleiden artistien kanssa sekä haastattelupätkiin, jotka ovat yleensä maksimissaan 30 sekuntia kestäviä videoita ja podcast-pätkiä lähetyksistä.

6.2 SWOT-analyysi

Tilanneanalyysin apuna käytetään SWOT-analyysia, joka on konkretisoi strategian vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) sekä uhat
(threats). SWOT-strategiatyökalu on moneen tarkoitukseen sopiva arviointimenetelmä,
joten sitä voidaan hyödyntää toiminnan koko laajuuden tarkastelussa tai vain yhden osaalueen havainnoinnissa. Analyysia käytettäessä on tärkeää pystyä rajaamaan tarkasti
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kulloinkin analysoitavana oleva kohde, jotta analyysin tuloksista saadaan mahdollisimman hyviä ja vertailukelpoisia. (Lindroos & Lohivesi 2010, 219.)
Monet luokiteltavat asiat ovat subjektiivisia eli asian luonne muuttuu siitä riippuen, mistä
näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Siksi SWOT-analyysin tulokset voivat olla ristiriitaisia,
sillä samat asiat voivat ilmetä heikkouksina sekä vahvuuksina ja mahdollisuuksina sekä
uhkina. Jotta analyysista tulisi mahdollisimman vertailukelpoinen, voidaan ristiriidan syntymistä ehkäistä käyttämällä useampaa SWOT-taulukkoa rinnakkain. Näin voidaan esimerkiksi erotella toiminnan nykyhetken arviot, ja arviot, jotka mahdollisesti vaikuttavat
toimintaan myöhemmin tulevaisuudessa. Valmiin ja selkeästi rakennetun SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, joiden avulla pystytään muuttamaan arvioidut heikkoudet vahvuuksiksi ja tulevaisuuden uhat mahdollisuuksiksi. Lopullinen tulos analyysista on kokonaisvaltainen nykyhetken ja tulevaisuuden kattava. (Lindroos & Lohivesi
2010, 220.)
Monet luokiteltavat asiat ovat subjektiivisia eli asian luonne muuttuu siitä riippuen, mistä
näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Siksi SWOT-analyysin tulokset voivat olla ristiriitaisia,
sillä samat asiat voivat ilmetä heikkouksina sekä vahvuuksina ja mahdollisuuksina sekä
uhkina. Jotta analyysista tulisi mahdollisimman vertailukelpoinen, voidaan ristiriidan syntymistä ehkäistä käyttämällä useampaa SWOT-taulukkoa rinnakkain. Näin voidaan esimerkiksi erotella toiminnan nykyhetken arviot, ja arviot, jotka mahdollisesti vaikuttavat
toimintaan myöhemmin tulevaisuudessa. Valmiin ja selkeästi rakennetun SWOT-analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, joiden avulla pystytään muuttamaan arvioidut heikkoudet vahvuuksiksi ja tulevaisuuden uhat mahdollisuuksiksi. Lopullinen tulos analyysista on kokonaisvaltainen nykyhetken ja tulevaisuuden kattava. (Lindroos & Lohivesi
2010, 220.)
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Kuvio 12. Radio Kissin sosiaalisen median SWOT-analyysi.
Radio Kissin kannalta SWOT-analyysi on tärkeä laatia, sillä se antaa selkeän kuvan siitä,
millainen pohja Kissin sosiaalisen median kanavilla on. Se antaa myös suuntaa sille,
millainen strategia tukee sekä kasvattaa sekä vuorovaikutusta että kanavien konversiota. Yrityksen on tärkeää kehittää SWOT-analyysi sosiaalisen median näkökulmasta, sillä
internet luo jatkuvasti uhkia ja mahdollisuuksia (Chaffey 2014).

6.3 Tuotettava sisältö Radio Kissillä

Radio Kissin toimitus vastaa pääosin itse sosiaalisen median sisällöistään. Kanava toteuttaa säännöllisesti myös erilaisia kaupallisia yhteistöitä, kuten esimerkiksi suoratoistopalveluiden tai musiikkifestivaalien kanssa.
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Lisäksi Bauer Media Oy:n online-toimitus Voice.fi tuottaa Radio Kissin nettisivuille pääasiassa viihdeuutisia, joita julkaistaan automatisoidusti Radio Kissin Facebook-sivuille
5–14 päivässä. Kaikki sisältö sekä Facebookissa että Instagramissa on orgaanista eli
toistaiseksi sisällön markkinointia ei ole budjetoitu Bauer Media Oy:n markkinointisuunnitelmassa.
Radio Kissin Facebook-sivuilla julkaistu sisältö käsittää uutisten lisäksi meemit, videopätkät, sosiaalisen median haastevideot, kisa ja arvonnat sekä podcast-pätkät lähetyksistä.

Kuva 4. Video, Radio Kiss Facebook-tili. 2019.
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Omaa sisältöä tuotetaan uuden sosiaalisen median strategian mukaisesti Radio Kissin
Facebook-sivuille viisi kertaa viikossa. Videoita on tarkoitus tuottaa minimissään kaksi
kertaa viikossa, ja niiden laatuun panostetaan. Sunnuntaisin julkaistaan iltapäivälähetyksestä podcast, jonka tekemiseen käytetään useimmiten Headliner-ilmaissivuston audiogram-ohjelmaa.

Kuva 5. Audiogram-podcast. Radio Kiss Facebook-tili. 2019.
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Radio Kiss julkaisee Instagramin uutisvirtaan keskimäärin neljä kertaa viikossa. Instagram Stories -alustaa käytetään uuden sosiaalisen median strategian mukaisesti minimissään kolme kertaa viikossa, mutta juontajat voivat halutessaan hyödyntää alus-taa
päivittäin. Instagramin analytiikan mukaan paras julkaisuajankohta on iltapäivin ja iltaisin.

Kuva 6. Radio Kiss Instagram. Instagram, @radiokissfinland. 17.4.2019.
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YouTubeen Radio Kiss julkaisee sisältöä vähintään kerran viikossa. Sosiaalisen median
strategian mukaisesti video on usein pidempi, tekstittämätön videopätkä artistihaastattelusta. Facebookin kaikki videot ovat alle kolmeminuuttisia, ja ne tekstitetään määritellyllä
fontilla. Yli 50 prosenttia Radio Kissin Facebook-tykkääjistä katsoo videon ennen ääntä.
Instagram-videot ovat pituudeltaan maksimissaan 30 sekuntia, mutta analytiikan mukaan noin 15 sekuntiset videot toimivat kävijöihin parhaiten. Keskimääräinen videon katseluaika Facebookissa on noin kolme sekuntia eli katsojan mielenkiinto lopahtaa nopeasti. Siksi seuraajan huomio tulisi herättää jo ensimmäisen sekunnin aikana, jotta sitoutuminen Kissin brändiin olisi todennäköisempää.
Radio Kissin Twitter-tili on perustettu helmikuussa vuonna 2016, samoihin aikoihin, kun
Radio Kissin ensimmäinen lähetys ajettiin ulos. Tällä hetkellä Bauer Media Oy ei näe
Radio Kissin Twitter-tiliä relevanttina, mutta tilin aktivointia harkitaan myöhemmin. Todennäköisesti Twitter-tilin tarkoitus olisi automatisoida Lyyti-palvelun kautta sivustolle
Voice.fi:n online-uutisia, jotka ohjaisivat seuraajaa Radio Kissin nettisivuille. Tavoitteena
olisi siis ensisijaisesti lisätä liikennettä verkkosivuille.

6.4 Tavoitteet

Tavoitteet määrittelevät sen, mihin radiokanava pyrkii sosiaalisen median systemaattisella strategialla. Selkeä tavoitteiden määrittely helpottaa sisältöjen suunnittelua, ja näin
sen onnistumisen arviointia ja mittaamista analytiikan avulla. Hyvä tavoite on realistinen,
mitattavissa oleva, ja se on kirjattu ylös strategiaan. Myös aikarakenne on määritelty ja
realistinen. Radio Kissin tavoitteet sosiaalisen median strategian suhteen on lisätä vuorovaikutusta kuuntelijoiden ja seuraajien suhteen, ja tällä tavoin lisätä seuraajien määrää
ja nostaa Radio Kissin brändin profiilia.
Tärkeintä strategisessa ajattelussa on löytää selkeä yhteinen ajatusmalli, joka on kätevästi hallittavissa. (Raatikainen 2004, s. 84.) Raatikainen mainitsee menestyvän yrityksen omaavaan seuraavia erityispiirteitä:
• Erikoistuminen
Radio Kissin erikoistuminen perustuu asiantuntevaan viihdesisältöön, juontajavetoisuuteen, ilmiöihin ja trendeihin sekä tämän opinnäytetyön myötä vahvistuvaan vuorovaikutussuhteeseen seuraajien kanssa.
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• Segmentoinnin hallinta
Segmentoinnin hallinta vaatii sitä, että yrityksellä on selvä näkemys siitä, millä markkinoilla ollaan ja millä ei. (Raatikainen, 2004, s. 84.) Radio Kiss on selvillä kohderyhmästään sekä tavoitteestaan nostaa Facebookin sekä Instagramin seuraajamääriä vahvistamalla vuorovaikutussuhdetta julkaisemalla visuaalisesti yhteneväistä sisältöä, joka vastaa kohderyhmän tarpeisiin.
• Ylivoimaisuus
Mitä Radio Kiss tarjoaa, jota kilpailijat eivät? Kilpailija-analyysi (luku 4.1) sekä SWOTanalyysi (4.1.1) tarjoavat katsauksen isoimpiin kilpailijoihin sekä uhkiin. Radio Kiss pyrkii
tarjoamaan viihdesisältöä inhimillisesti ja laadukkaammin kuin kilpailijansa. Vuorovaikutukseen panostetaan kaikissa kanavissa.
• Selkeä tahto
Jotta Radio Kiss pääsisi tavoitteeseen, toimituksen on sitouduttava yhdessä noudattamaan sosiaalisen median strategian toteuttamista. Tätä edesautetaan viikoittaisilla sosiaalisen median strategiapalavereilla, jolloin onnistumisia tarkkaillaan yhdessä statistiikan
kautta.
• Resurssien hallinta
Yritystoimintaa, ja tässä tapauksessa Radio Kissin sosiaalista mediaa, rakennetaan
omien vahvuuksien voimin. (Raatikainen 2004, 85). Radio Kissillä vahvuuksia ovat brändin ääni, jatkuvasti rakentuva ja vahvistuva selkeä visuaalinen ilme sekä voimakas
ilmiö-, juontaja- ja viihdepainotteisuus.
• Innovaatiot ja uusiutuminen
Radio Kissin on oltava edellä kaikessa, mitä viihdemaailmassa tapahtuu. Radio Kiss pyrkii olemaan mukana sosiaalisen median haasteissa sekä trendeissä, ja toteuttamaan ne
ennen muita, kilpailevia radiokanavia.
• Toimintaympäristön tuntemus
Radiokanava on lähellä kuuntelijaa monen eri väylän kautta. Kiss tuntee kilpailijansa, ja
pyrkii luomaan aitoa vuorovaikutussuhdetta kuulijoiden kanssa.
• Hyvä johtamisote
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Jotta tavoitteet saavutettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla, strategialla on oltava toimituksesta nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö asettaa yhdessä Bauer Media Oy:n digitiimin social media managerin kanssa tarkat seuraajatavoitteet aikaraamien sisään.
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7 STRATEGIA
Strategia luodaan luvussa 4 kartoitettujen kyselytutkimuksen vastausten sekä muiden
sosiaalisen median indikaattorien perusteella. Lisäksi Radio Kiss toteuttaa sosiaalisen
median strategiassa oman brändinsä ääntä. Bauer Media Oy ja sen sisällä toimiva Radio
Kiss sitoutuvat luomaan kuuntelijoille ja seuraajille mahdollisuuden osallistua, jakaa ja
suositella. Tällä tavoin radiokanavan on mahdollista ulottua pitkälle radiotaajuuden ulkopuolelle.

7.1 Toimenpiteet ja suunnitelma

Suunnitelmallisuus on seuraajamäärien, ja tätä kautta myös vuorovaikutuksen vahvistamisen, kannalta elintärkeää. Sisällön tulee olla relevanttia kohdeyleisölle, ja jotta kiinnostus pysyisi yllä, julkaisemisen on oltava myös säännöllistä. Luvussa 4 tutkitaan tavoitellun kohderyhmän käyttäytymistä, joka antaa pohjaa sosiaalisen median strategian luomiselle. Alla listaus käytännön toimenpiteistä:
•

Julkaisuihin jollain tapaa reagoinneille käyttäjille lähetetään kutsu sivun tykkääjiksi. Kun tykkääjä- sekä seuraajamäärät saavuttavat asetetut tavoitteet, niiden
kunniaksi järjestetään kilpailu tai arvonta.

•

Omien hashtagien (#radiokissfinland #kissiltapäivä #meolemmeääni #kissfresh
#kissaamu) käyttäminen sekä suosittujen ja viraalien hashtagien hyödyntäminen
niille sopivissa julkaisuissa.

•

Käyttäjien kommentteihin ja kysymyksiin vastaaminen mahdollisimman nopeasti,
mielellään reaaliaikaisesti.

•

Ajankohtaisten tapahtumien, ilmiöiden, haasteiden ja juhlien, kuten festareiden
hyödyntäminen julkaisuissa (videoissa, kuvissa, meemeissä).

•

Tunteiden hyödyntäminen ja niihin vetoaminen julkaistavan sisällön osalta.

•

Reagointi ja vuorovaikutuksen vahvistaminen tykkäämisten ja seuraamisen
avulla.

•

Osallistavat julkaisut esimerkiksi Instagram Storiesissa, jolloin seuraajalla on
mahdollisuus vaikuttaa sisältöön.

•

Noudatetaan visuaalista ilmettä erityisesti YouTubessa sekä Instagramissa. Laatuvaatimus täytetään ja laatuun panostetaan jo videon kuvausvaiheessa.
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Radio Kissin julkaisuaikataulun tarkoitus on kertoa, mitä julkaistaan, millä alustalla ja mihin kellonaikaan. Se luotiin huomioon ottaen Radio Kissin tykkääjien ja aktiivisimmat
käyttöajat sekä kiinnostuksen kohteen. Lisäksi se vahvistaa brändin ääntä, ja antaa
suuntaa sille, miten esimerkiksi viikon videoeditoinnit kannattaisi ajoittaa.

Kuva 7. Sosiaalisen median sisältösuunnitelma, Radio Kiss. 17.4.2019. Kia Löfberg &
Hanna Auvinen, Bauer Media Oy.
Osana sisältösuunnitelmaa jaotellaan mitä jaetaan, mihin kanaviin ja kuinka usein. Lisäksi kanavien tärkeys priorisoidaan. Suunnitelmassa kerrotaan tavoitteet sekä annetaan syyt, miksi sisältöä kannattaa jakaa ja missä. Radio Kiss kohtaa kuuntelijat ja seuraajansa siellä, missä he liikkuvat. Toimintasuunnitelmaa avataan tarkemmin luvussa 7.1
(Toimenpiteet).
Kaksisuuntainen, toimiva dialogi seuraajien kanssa sekä analytiikan seuraaminen mahdollistavat kanavien systemaattisen kasvun. Tarkoitus on nostaa juontajaprofiilia, tehdä
radiotaajuudella tapahtuva näkyväksi, ja tulla seuraajaa lähelle. Jokaiselle julkaisulle on
tarkoitus, joka tukee kokonaisuudelle asetettuja tavoitteita (esitelty luvussa 1.1).
Bauer Media Oy:n sisällä valitaan henkilöt, jotka vastaavat siitä, että vuorovaikutusta
seurataan ja analysoidaan säännöllisesti asetettuihin tavoitteisiin peilaten. Lisäksi nimettyjen henkilöiden vastuulla on seurata, että saatua palautetta ja analytiikasta saatuja tuloksia hyödynnetään talon markkinointistrategian rinnalla.
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Tavoitteita viilataan joka viikko, ja niitä laaditaan myös pitkällä tähtäimellä. Sosiaalisen
median strategia antaa raamit, mutta se myös antaa vapaat kädet kokeilemiseen. Parhaimmillaan Radio Kiss on ensimmäinen, joka esimerkiksi tarttuu ilmiöön ja tartuttaa sen
muihin radiokanaviin.

Kuva 8. Sosiaalisen median sisältösuunnitelma, Radio Kiss. 17.4.2019. Kia Löfberg &
Hanna Auvinen, Bauer Media Oy.

Toimintasuunnitelmassa avataan kuviossa 9 kuinka saavuttaa asetetut tavoitteet. Radio
Kiss ottaa käyttöön Socialbakers-alustan, jonka avulla on mahdollista tulkita jokaisen
Radio Kissin sosiaalisen median kanavan analytiikkaa. Taktiikassa määritellään käytännön keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Julkaistavaa sisältöä varten on laadittava sisältösuunnitelma, joka koostuu muun muassa julkaisuaikataulusta. On annettava suuntaa, minkälaista sisältöä tullaan julkaisemaan, jättäen toimitukselle kuitenkin joustovaraa.
Sisältösuunnitelma vastaa seuraaviin kysymyksiin:
•

Kuinka usein sisältöä julkaistaan?

•

Kuka tuottaa sisällön?

•

Minkälaista sisältöä tuotetaan?

•

Millainen on julkaisun tavoiteltu kohdeyleisö?

Julkaisuaikataulussa on listattu tarkasti päivät ja kellonajat, milloin sisältöä tullaan julkaisemaan Facebookissa, Instagram Feedissä, Instagram Storiesissa sekä YouTubessa.
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Julkaisuaikataulun on tarkoitus antaa ensisijaisesti suuntaviivat tekemiselle, mutta kiireisessä radiotoimituksessa joustoon jätetään tilaa. Esimerkiksi Instagram Storiesiin sisältöä voi lisätä milloin vain, kunhan sisältö on visuaalisten ohjeiden mukaista. Julkaisun
jakoon on myös oltava aina jokin syy: miksi julkaisemme juuri tämän, ja kenet yritämme
tavoittaa? Julkaisuaikataulun on tarkoitus tukea brändin kuvaa ja näin lisätä seuraajamääriä, kanavan profiilia ja konversiota. Julkaisuaikataulu on toimitukselle jalkautussuunnitelma, jonka avulla työntekijöiden on helpompi varmistaa julkaisujen laadukkuus
sekä tulosten saavuttaminen. (Suomen Digimarkkinointi 2017.)
Radio Kiss seuraa aktiivisesti sosiaalisia mittareita, kuten seuraajamääriä, tykkääjiä,
kommentteja ja jakamisia. Kun tuloksia seurataan pidemmällä aikavälillä, ne antavat tietoa, mikä toimii kohderyhmälle parhaiten. Sen perusteella sosiaalisen median strategiaa
voidaan myös täydentää toimituksen ja digitiimin kesken. Analytiikka ei kuitenkaan yksinään määritä Radio Kissin sisältöä, sillä sisällön halutaan olevan brändin näköistä. Sisällön toimivuutta viikoittain kartoitettaessa keskitytään myös julkaisujen tavoitettavuuteen, yleisön sitoutumiseen sekä konversioon.

7.2 Hallinta ja seuranta

Radio Kissin toimitus pitää kerran viikossa sosiaalisen median strategiapalaverin, jolloin
käydään läpi, miksi jotkin julkaisut toimivat paremmin kuin toiset. Lisäksi palaverissa käydään läpi viikon videoeditointiaikataulu sekä seuraavan viikon julkaisuaikataulu. Ennen
palaveria sosiaalisesta mediasta vastaava kerää lukuja Bauer Media Oy:n digitiimin
kanssa.
Ensisijaisesti analytiikan keräämisessä käytetään Socialbakers-palvelua, mutta myös Instagram Insights -palvelua voidaan käyttää apuna.
Insight kerää tietoa yrityksen Instagram-kävijöistä tekemällä selvityksen, keitä nämä
ovat ja milloin he ovat paikalla. Kerättävissä olevia kävijätietoja ovat julkaisujen ja tarinoiden näyttökerrat, kattavuus, sivustoklikkaukset, seuraajatoiminta, videon näyttökerrat
ja käyttäjien tekemät tallennukset. Näin saadaan yhteenveto niiden tehokkuudesta ja kävijöiden sitoutuneisuudesta. (A. Knuuttila, 24 & Facebook Business 2018). Sosiaalisen
median mittareita tarkkaillaan päivittäin varmistettaessa tavoitteiden saavuttamisen. Sosiaalisen median kampanjan elinkaari on usein hyvin lyhyt, joten markkinoijan on pysyttävä ajan tasalla tilanteen kehittymisestä (Hootsuite 2017).
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Socialbakers Suite on vuonna 2008 perustettu kansainvälinen yritys, joka tarjoaa yrityksille yhden alustan, jota kautta hallinnoida sosiaalisen median tilejä (Socialbakers,
2019). Sivuston avulla voi tarkastella myös tilastoja sekä tehdä julkaisuja esimerkiksi
Instagramiin sekä Facebookiin. Radio Kissin tarkoitus on ottaa Socialbakers päivittäiseen käyttöön ja poimia tarkat luvut social media managerin tarkasteltavaksi viikoittain.
Näin analytiikkaa ei tarvitse poimia joka viikko sosiaalisten median kanavien omista analytiikkatyökaluista.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kia Löfberg

49

8 LOPUKSI
Tässä opinnäytetyössä lähdin laatimaan sosiaalisen median strategiaa Bauer Media
Oy:n valtakunnalliselle radiokanavalle Radio Kissille. Keskityin strategiaa laatiessani erityisesti siihen, minkälaisilla keinoilla vuorovaikutusta voisi lisätä. Aihe valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi luonnollisesti, sillä työskennellessäni Bauer Media Oy:lla olin vastuussa
sosiaalisen median sisällöstä. Aikaisempaa systemaattista sosiaalisen median strategiaa ei ollut, joten toteutin työni toimeksiantona Bauer Media Oy:lle. Tavoitteeni oli, että
strategiaa voisi soveltaa muuttuvien tarpeiden mukaan sekä myös hyödyntää muilla radiokanavilla.
Valjastin työkalukseni strategian laadintaan Paul Smithin kehittämän SOSTAC-mallin,
jota käytetään pääosin markkinoinnin suunnittelussa. Malli kuitenkin antoi hyvät työkalut
sosiaalisen median strategian luomiseen radiokanavalle sen yksityiskohtaisuuden takia.
Kuuden kohdan mallin apuna toimi lisäksi kvalitatiivinen kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin muun muassa se, millainen sisällöntuotanto kerää eniten reaktioita ja tavoittavuutta erityisesti Facebookissa sekä Instagramissa. Tutkimus- ja kehittämistyö toteutettiin Bauer Media Oy:n toimituksessa, jotta sisältöä pystyttiin tuottamaan sosiaalisen median kanaviin tarvittaessa myös reaaliaikaisesti strategian testaamismielessä.
Strategiaa laadittaessa nojasin myös vahvasti tilastoihin, jotka kertoivat, milloin seuraajat
ovat paikalla ja miten heitä tulisi aktivoida parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kvalitatiivinen kyselytutkimus sekä tilastojen tulkinta rinnakkain antoivat hyödyllistä informaatiota
toimeksiantajalle, mutta tavoitteeni oli tarjota välineitä strategian tekoon myös muille radiokanaville. Tärkeimmäksi osaksi SOSTAC-mallista muodostui mielestäni erityisesti nykytilan analyysi, jonka avulla määriteltiin strategiassa ensisijaiseksi nousevat sosiaalisen
median kanavat sekä kartoitettiin SWOT-mallin avulla Radio Kissin vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Nykytilan analyysissa käytiin läpi myös kilpailijat sekä
yleinen sosiaalisen median tila Suomessa käyttäjien suhteen. Lisäksi kävin läpi myös
sosiaalisen median trendejä ja haittoja, joten koin olevani valmis luomaan strategiaa, kun
pohjatyö oli tehty kunnolla.
Haastavaa opinnäytetyössäni oli aiheen rajaaminen, sillä sosiaalisen median strategia
terminä käsittää käytännössä kaikki kanavat sekä niihin liittyvät lainalaisuudet. SOSTACmallin avulla pystyin käsittelemään aihetta monipuolisesti, mutta tiukempi rajaus olisi
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ehkä ollut tarpeen. Yritin opinnäytetyössäni yhdistää pitkän tähtäimen tavoitteita ja katsella Radio Kissin tilaa ikään kuin ylhäältä päin, mutta samalla yritin tehdä strategiasta
mahdollisimman ymmärrettävän. Ajoittain tuntui siis haastavalta saada kaikki asia mahdutettua opinnäytetyöhön. Aihe oli todella mielenkiintoinen, sillä radiokanavan sosiaalisen median strategian luomisesta ei ole aikaisemmin tehty opinnäytetyötä. Kirjallisuus
aiheesta oli sosiaalisen median nopean muuttumisen vuoksi jo vanhentunutta, joten nojasin lähteitä läpi kahlatessani usein nettilähteisiin. Löysin kuitenkin melko helposti validia tietoa ja koin tärkeäksi myös ymmärtää, miten sosiaalinen media on kehittynyt vuosien varrella. Sosiaalisen median strategeille sekä tuottajille on yhä enemmän tarvetta ja
uskon, että työllistyminen alan parissa tuplaantuu vuosien varrella.
Mielestäni onnistuin tavoitteessani luoda Radio Kissille systemaattinen sosiaalisen median strategia keskittyen vuorovaikutuksen vahvistamiseen erittäin hyvin. Jo testivaiheessa seuraajat reagoivat useammin erityisesti Facebookissa. Aihetta voisi syventää
vielä lisää testaamalla erilaisia julkaisutaktiikoita, mutta aikani loppui kesken. Koen kuitenkin, että olen luonut toimivan strategian, jota muutkin radiokanavat voivat soveltaa
käytössään.
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