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Tiivistelmä 
 
Tämä on podcast-talo Suomen Podcastmedian sekä podcast-alusta Suplan yh-
teistyössä toteuttama tutkimus, jonka ovat rahoittaneet Media-alan tutkimussäätiö, 
Suomen Podcastmedia ja Supla. Suomen Podcastmedia on yksi Suomen suurim-
mista kaupallisten podcastien tuottajista. Supla on Sanoma-konsernin alaisen Ne-
lonen Median omistama audiosisältöpalvelu, jonka tarjontaan kuuluvat podcastien 
lisäksi nettiradiot, äänikirjat sekä luetut lehtiartikkelit.  
 
Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tehokkaita tapoja markkinoida 
podcastia. Yleisömarkkinoinnin tehtävänä on hankkia podcastille kuulijoita, ja 
tässä tutkimuksessa keskitymme nimenomaan kuulijoita tavoittelevan markkinoin-
nin analysointiin. Tutkimuksemme tarkoitus on tukea toimialan rakenteen uudista-
mista, auttaa audiotoimialan uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa 
sekä tuottaa konkreettista ja tutkittua tietoa podcastien yleisömarkkinoinnista. 
Tutkimusongelmamme ovat: 

1. Mitkä podcastin markkinointikeinot ja -kanavat ovat tehokkaita? 
2. Mikä on podcastin optimaalinen markkinointimix ja sen ajoitus?  
3. Mitkä tekijät vaikuttavat podcastin kuulijapitoon (=kuulija kuuntelee mahdol-

lisimman monta jaksoa ja yksittäisen jakson loppuun saakka), ja miten sitä 
voisi parantaa? 

 
Toteutamme tutkimuksen vertailemalla Suplan sekä Suomen Podcastmedian pod-
castien kuuntelijadataa ja toteutettuja markkinointitoimenpiteitä keskenään. Et-
simme yhteyksiä markkinointitoimenpiteiden ja käyttäjädatan välillä selvittääk-
semme, mistä kuuntelupiikit syntyvät ja mitkä seikat vaikuttavat kuulijamää-
riin. Hyödynnämme tutkimuksessamme sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 
analyysia. 
 
Aineistomme mukaan parhaiten kuunteluiksi konvertoituu kuuntelualustan sisäi-
nen markkinointi. Tämä on luonteva ja odotettu tulos, sillä kuuntelualustalla mai-
noksen vastaanottaessaan kuluttaja on jo valmiiksi asennoitunut kuuntelemaan 
podcasteja, joten kuuntelupäätöksen toteutumiselle on ihanteelliset lähtökohdat. 
Sen sijaan esimerkiksi sosiaalista mediaa selatessaan tai radiota kuunnellessaan 
kuluttaja ei välttämättä ole sellaisessa tilanteessa tai paikassa, jossa voisi alkaa 
kuunnella podcastia. Sosiaalisen median vaikutus kuuntelulukuihin ei kuitenkaan 
ole näin yksiselitteinen, sillä kuuntelija voi painaa podcastin mieleensä nähdes-
sään tai kuullessaan podcastin mainoksen ja palata myöhemmin tämän podcastin 
ääreen etsimällä sen kuuntelualustalta. Radiomainonta näyttäisi tulostemme pe-
rusteella kasvattavan kuuntelulukuja. Podcast-toimijoiden keskuudessa on vaihte-
levia kokemuksia siitä, kuinka moni vaikuttajan seuraajista ryhtyy kuuntelemaan 
vaikuttajan podcastia: toiset sanovat, että vaikuttaja voi kääntää omista seuraajis-
taan 5 prosenttia podcastinsa kuulijoiksi, toiset taas puhuvat jopa 30 prosentista. 
Sen sijaan tuloksemme medianäkyvyyden tehokkuudesta ovat hieman ristiriitaisia: 
joidenkin podien kohdalla medianäkyvyys on konvertoitunut kuunteluluvuiksi hyvin 
– toisten kohdalla suoraa vaikutusta ei ole havaittavissa. 
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1. Johdanto 
 
Danielle Hancock ja Leslie McMurtry (2018, 81) kirjoittavat, että podcastit syntyivät 
vuonna 2004 ja tulivat suuren yleisön tietouteen kymmenen vuotta myöhemmin – 
vuonna 2014. Vuonna 2005 New Oxford American Dictionary julisti podcastin vuo-
den sanaksi ja määritteli sen digitaaliseksi radio-ohjelman tai muun vastaavan oh-
jelman äänitteeksi, joka on ladattavissa internetistä käyttäjän soittimeen (Skiba, 
2006). Suomessa sana podcast-lähetys lisättiin Kielitoimiston sanakirjaan vasta 
vuonna 2018 (Yle 2018). Nyt kaksi vuotta tuon lisäyksen jälkeen podcastien suosio 
on jatkuvassa kasvussa: RadioMedian kyselyssä vuonna 2020 jo 84 prosenttia 
vastaajista tiesi, mikä on podcast, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 69. Nopeasta 
suosion kasvusta kertoo osaltaan se, että tässä tutkimuksessa mukana olevan 
kuuntelualusta Suplan kuuntelumäärät kuulijamäärät kaksinkertaistuivat vuodesta 
2018 vuoteen 2019.   
 
Suuresta suosiostaan huolimatta podcast on vielä niin uusi median muoto, ettei 
sen yleisömarkkinoinnin toimivuudesta ole juurikaan tutkimusdataa – ei kotimaista 
eikä kansainvälistä. Sen sijaan podcastien yleisömarkkinoinnin opit perustuvat pit-
kälti podcast-tuottajien omiin kokemuksiin ja mututuntumiin. Toki osa podcast-
alalla työskentelevien ammattitaitoa on tunnistaa ja kriittisesti tarkastella, mitkä 
markkinointitoimenpiteet todella toimivat, ja tuotantokohtaisesti markkinoinnin te-
hoa on seurattu myös lukuina. Tähän mennessä Suomessa ei kuitenkaan vielä ole 
toteutettu suuren otannan tutkimusta, josta voitaisiin johtaa yleisiä lainalaisuuksia 
sille, miten podcasteja kannattaa markkinoida. Tästä syystä syntyi ajatuksemme 
koostaa tutkittua tietoa nopeasti kehittyvän ja kasvavan alan tueksi. Keräsimme 
dataa puolen vuoden ajan kahdestakymmenestä podcastista. Esittelemme tässä 
raportissa huomioitamme ja tutkimustuloksemme, joista podcastien tekijät ja mark-
kinoijat saavat toivottavasti tukea omien podcastiensa markkinointiin. Jokaisen 
podcast-tuottajan omalle vastuuulle jää tunnistaa, mitkä keinot toimivat parhaiten 
kunkin omalle kohdeyleisölle.   
 
Tämä on podcast-talo Suomen Podcastmedian sekä podcast-alusta Suplan yh-
teistyössä toteuttama tutkimus, jonka ovat rahoittaneet Media-alan tutkimussäätiö, 
Suomen Podcastmedia ja Supla. Suomen Podcastmedia on yksi Suomen suurim-
mista kaupallisten podcastien tuottajista. Supla on Sanoma-konsernin alaisen Ne-
lonen Median omistama audiosisältöpalvelu, jonka tarjontaan kuuluvat podcastien 
lisäksi nettiradiot, äänikirjat sekä luetut lehtiartikkelit.  
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1.1. Tutkimusongelma ja tavoitteet 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tehokkaita tapoja markki-
noida podcastia. Yleisömarkkinoinnin tehtävänä on hankkia podcastille kuulijoita, 
ja tässä tutkimuksessa keskitymme nimenomaan kuulijoita tavoittelevan markki-
noinnin analysointiin. Tutkimuksemme tarkoitus on tukea toimialan rakenteen uu-
distamista, auttaa audiotoimialan uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien käyt-
töönottoa sekä tuottaa konkreettista ja tutkittua tietoa podcastien yleisömarkkinoin-
nista. Tutkimusongelmamme ovat: 

4. Mitkä podcastin markkinointikeinot ja -kanavat ovat tehokkaita? 
5. Mikä on podcastin optimaalinen markkinointimix ja sen ajoitus?  
6. Mitkä tekijät vaikuttavat podcastin kuulijapitoon (=kuulija kuuntelee mahdol-

lisimman monta jaksoa ja yksittäisen jakson loppuun saakka), ja miten sitä 
voisi parantaa? 

 
Oman alan kokemuksemme sekä RadioMedian (2020) kyselytutkimuksen raportin 
perusteella koostimme hypoteeseja, joita tässä tutkimuksessa testaamme. Hypo-
teesimme ovat: 

1. Uuden jakson julkaisua seuraa aina kuuntelupiikki, vaikka markkinointitoi-
menpiteitä ei tehtäisi.  

2. Kuuntelualustan sisäinen markkinointi kasvattaa podcastin kuulijamääriä, 
voi itsenäisesti aiheuttaa kuuntelupiikin ja kasvattaa julkaisupäivän kuunte-
lupiikkiä. 

3. Natiivisomenäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä mutta ei aiheuta 
kuuntelupiikkiä, paitsi jos julkaisu on vaikuttajan kanavassa. 

4. Maksettu somenäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä ja voi aiheut-
taa kuuntelupiikin.  

5. Radiomainonta kasvattaa podcastin kuuntelumääriä ja voi aiheuttaa kuun-
telupiikin.   

6. Ansaittu medianäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä mutta ei ai-
heuta kuuntelupiikkiä.  
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2. Podcastien markkinointi  
 
Podcast-sanan etymologiana pidetään sekä yhdistelmää sanoista iPod ja broad-
casting (Tulley 2011, 257) että myös yhdistelmää sanoista portable on demand 
casting (Harrington, Weiser & Pixel 2008, 18). Podcast voidaan nähdä paitsi tek-
nisenä mediatuotteen välittäjänä, myös omana itsenäisenä medianaan, jollaisena 
me sen myös näemme. Vain koska podcast kuulostaa ikään kuin radiolta, se ei 
tarkoita, että podcast ja radio olisivat yksi ja sama asia. (Berry 2018, 16–17.) Ra-
diosisällöllä on erilaisia lainalaisuuksia kuin podcastilla, joskaan näihin kuulija ei 
välttämättä osaa kiinnittää huomiota. Podcastien etu kuulijalle suhteessa radio-
ohjelmaan on se, että podcastit ovat helppokäyttöisempiä kuin radio-ohjelmat: niitä 
voi kuunnella milloin ja missä vain, ja kuulija voi kelata podcastia ja valita mitä 
kuuntelee tai jättää kuuntelematta – toisin kuin tietyllä radiotaajuudella tiettyyn ai-
kaan soivan radio-ohjelman sisältöä.  
 
Podcastit eroavat radiosta toki myös siten, että kuka tahansa voi tehdä podcasteja, 
kun taas radiota varten on perustettava oma radiokanava tai tehtävä yhteistyötä 
olemassa olevan radiokanavan vuoksi. Tämä podcastien julkaisemisen helppous 
saa aikaan saman ilmiön kuin sosiaalinen media: kun julkaisualustat ovat kaikille 
avoimia ja sisällöntuottajan rooli voi olla kenellä tahansa, se johtaa sisältötarjon-
nan runsauteen. Suomessa on noin 60 kaupallista radiokanavaa, joista 18 on val-
takunnallisia tai osavaltakunnallisia (RadioMedia). Radiotarjontaa on siis huomat-
tavasti vähemmän kuin podcast-tarjontaa, joten myös kuulijoista kilpailtaessa pod-
casteilla on enemmän vastustajia kuin radiokanavilla. Toki radiokanavat joutuvat 
nykyään kilpailemaan myös podcast-sisältöjä vastaan sekä tuotteistamaan omia 
radiosisältöjään podcasteiksi, koska podcastin kuuntelu onnistuu missä ja milloin 
vain. Joka tapauksessa podcast-tarjontaa on niin paljon, että podcastia on mark-
kinoitava, jotta se erottuu joukosta ja löytää omat kuulijansa.   
 
Tässä tutkimuksessa analysoimme podcastien markkinoinnin tehokkuutta. Mark-
kinoinnin ja markkinointiviestinnän tavoitteena on välittää tietoa ja informaatiota, 
lisätä tunnettavuutta, saada aikaan myönteistä suhtautumista sekä luoda kysyntää 
(Lindberg-Repo 2005, 162). Podcast voi itsessään olla markkinointikeino, mutta 
jotta se tavoittaa kuulijansa, on sitäkin markkinoitava. Tässä tutkimuksessa 
olemme jakaneet podcastin markkinointikeinot kuuntelualustan sisäisiin markki-
nointitoimenpiteisiin, sosiaalisen median markkinointitoimenpiteisiin, sekä muihin 
markkinointitoimenpiteisiin. Esittelemme nämä toimenpidetyypit tarkemmin lu-
vussa 3.1.  
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3. Tutkimuksen suorittaminen  
 
Toteutamme tutkimuksen vertailemalla Suplan sekä Suomen Podcastmedian pod-
castien kuuntelijadataa ja toteutettuja markkinointitoimenpiteitä keskenään. Et-
simme yhteyksiä markkinointitoimenpiteiden ja käyttäjädatan välillä selvittääk-
semme, mistä kuuntelupiikit syntyvät ja mitkä seikat vaikuttavat kuulijamääriin.  
 
Hyödynnämme tutkimuksessamme sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyy-
sia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tekemään tutkitusta aineistosta tilas-
tollisia yleistyksiä vaan pyritään erityisesti kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmär-
tämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmi-
östä (Eskola & Suoranta 1998, 61). Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheessa tutki-
muksemme aluksi kehitimme yksittäistapausten, olemassa olevan tutkimustiedon 
sekä kokemuksiemme perusteella hypoteeseja, joita sitten testasimme määrälli-
sen eli kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa puo-
lestaan pyritään ilmiöiden määrälliseen selitettävyyteen ja ennustettavuuteen. Sille 
on ominaista otoksen suuri koko, strukturoitu tiedonkeruu, aineiston tilastollinen 
analysointi ja tuloksien yleistettävyys. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 21-24.) Kvantitatii-
visen tutkimuksen vaiheessa erotimme kuunteludatasta kuuntelupiikit ja verta-
simme niitä markkinointitoimenpiteisiin selvittääksemme, onko kuuntelupiikille jo-
takin selittävää tekijää. Laskimme, kuinka monta kertaa havaintomme toistuvat ai-
neistossamme, ja useasti toistuvien ja ristiriitaisten havaintojemme validoimiseksi 
testasimme havaintojemme mukaan merkittäviä markkinointitoimenpiteitä vielä ir-
rallaan muista toimenpiteistä.    
 

3.1. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineistomme koostuu yhteensä 20 podcastin datasta ja markkinointira-
porteista. Keräsimme aineistoa puolen vuoden ajalta: marraskuun 11. päivästä 
2019 toukokuun loppuun 2020. Lisäksi teimme vielä muutamia testejä vuoden 
2020 kesä- ja heinäkuun aikana vahvistaaksemme tuloksiamme. Kuunteludataa 
tarkastelemme sekä Suplan omasta analytiikasta sekä Suomen Podcastmedian 
podcastien osalta myös Spotifyn tarjoamasta datasta. Suplan datassa podcastin 
kuuntelumäärät voi selvittää tunnin tarkuudella, Spotifyn datassa päivän tarkkuu-
della. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sekä Suplan että Spotifyn datasta start-
lukuja, eli lukua, joka kertoo, kuinka monta kertaa podcastin toisto on käynnistetty. 
Tutkimuksen sisältämissä kuvissa käyrät sen sijaan ovat 60+-lukujen mukaan eli 
sen mukaan, kuinka monta kertaa podcastia on toistettu vähintään 60 sekuntia. 
Valitettavasti Spotifyn ja Suplan statistiikka eivät tarjoa kuvia käynnistysten mu-
kaan. Käytämme kuitenkin kuuntelumäärävertailuissamme näitä kaikki toistokerrat 
paljastavia lukuja, koska ne kertovat 60+-lukuja todenmukaisemmin sen, miten 
markkinointitoimenpiteet ovat vaikuttaneet eli kuinka monta käyttäjää podcastin 
pariin on saapunut – vaikka he sitten eivät olisikaan kuunnelleet jaksoa.  
 
Aineistomme podcastit ovat tyylilajeiltaan ja aihepiireiltään hyvin erilaisia, joten 
tutkimuksesta saadaan yleispätevää, tyylilajista riippumatonta tietoa. 
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Tutkimukseen osallistuvat podcastit ovat:     
 
HS-kuukausiliite (Supla)  
Total NHL Forever (Supla) 
Riku Nieminen ja Brändiändit (Supla)  
Ensimmäisen maailman ongelmat (Supla)   
Jetlagissa (Supla)  
Regina – naisen unelmia (Supla)  
Valioliiga-viikko (Supla)  
Parisuhdekriisi (Supla)  
20-30-40 (Supla) 
Miehet jotka muistavat (Supla)  
Yksillä (Supla)  
Mysteeritarinat (Supla)  
Miska ja suuret kysymykset (Supla) 
Hussipodi (Supla) 
Taloudellinen mielenrauha (Supla ja Spotify) 
Koronan anatomia (Supla) 
Tekoäly  (Supla ja Spotify) 
Pitääkö tästäkin puhua (Supla ja Spotify) 
Bo Living -podcast  (Supla ja Spotify) 
Kovaksi keitetyt (Supla ja Spotify)  
 
Markkinointitoimenpiteiden raporttia koostettiin tutkimusta varten Suplan ja Suo-
men Podcastmedian yhteistyönä. Supla raportoi kaikki omissa kanavissaan tapah-
tuneet markkinointitoimenpiteet: kuuntelualustan sisäiset markkinointitoimenpi-
teet, sosiaalisen median markkinointitoimenpiteet sekä radiomarkkinointitoimenpi-
teet. Suomen Podcastmedia raportoi omien podcastiensa osalta toteutuneet 
Suplan/Sanoman kanavien ulkopuoliset markkinointitoimenpiteet: ansaitun me-
dian artikkelit, sosiaalisen median kampanjat ja Spotify-alustalla toteutetut markki-
nointitoimenpiteet. Lisäksi podcast-hostien merkityksen tarkastelua varten ke-
räsimme tietoa vaikuttajien omista sosiaalisen median sisällöistä osalta tutkimuk-
sen podcastien hosteista. Vaikuttajamarkkinoinnista emme kuitenkaan pystyneet 
keräämään kaikkia seurantajakson toimenpiteitä, koska jokaisen sarjan hostit ja 
vieraat vastaavat itse omista kanavistaan.  
 
Seurantajaksolta raportoidut toimenpiteet jaottelimme seuraaviin kategorioihin:  

• Kuuntelualustan sisäiset markkinointitoimenpiteet 
o Suplan mainoskaruselli: Supla-alustalla (www.supla.fi) sivun ylä-

laidassa on mainospalkki, jota kutsutaan karuselliksi. Siinä mainos-
tetaan alustalla julkaistuja podcasteja, äänikirjoja ja radio-ohjelmia. 
Suplan Podcast-sivulla on toinen mainospalkki, jota kutsutaan pod-
cast-karuselliksi.  

o Pre-, mid- ja postrollit: Suplassa ja Spotifyssa ilmaisilla tileillä toisto-
jen yhteydessä soivat audiomainokset (pre – alussa, mid – keskellä, 
post – lopussa).   
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• Sosiaalisen median markkinointitoimenpiteet 
o Natiivijulkaisut: Sanoman omistamien Facebook- ja Instagram-sivu-

jen julkaisut, joihin ei ole tehty maksullista mainontaa.  
o Maksettu mainonta: maksulliset sosiaalisen median kampanjat.  
o Vaikuttajamarkkinointi: podcastien hostien ja vieraiden omissa sosi-

aalisen median kanavissaan tekemät podcastin promojulkaisut.  
• Muut markkinointitoimenpiteet 

o Radiomainonta: mainonta Sanoman omistamissa radiokanavissa.  
o Ansaittu media: lehtiartikkelit netti- tai printtimediassa.  

 

3.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Molemmat tutkimuksen toteuttajat ovat kaupallisia tahoja, mutta tutkimusta te 
dessä tavoitteemme on irtautua kaupallisista intresseistä ja tarkastella dataa ob-
jektiivisesti muodostaaksemme luotettavia ja aidosti hyödyllisiä havaintoja podcas-
tien yleisömarkkinoinnin tehokkuudesta. Datalähtöisen tarkastelutavan etu ja ob-
jektiivisuuden kannalta merkittävä seikka on se, että luvut ovat samoja riippumatta 
siitä, kuka niitä tarkastelee. On kuitenkin myönnettävä, että tässä tutkimuksessa 
keskityimme enemmän Sanoman omien kanavien tehokkuuden tarkasteluun kuin 
esimerkiksi vaikuttajien kanaviin.  
  
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimusten tulosten tarkkuutta, eli sitä, 
että tutkimukset eivät ole sattumanvaraisia (Heikkilä 2008, 30–32). Kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa tärkeä osa reliabiliteettia on tutkimuksen toistettavuus: tutki-
mustulokset eivät saa olla sattumanvaraisia, vaan niiden tulisi olla toistetta-
vissa (Malhotra & Birks 2007, 159). Reliabiliteetin takaamiseksi käytimme tutki-
muksessamme laajaa, 20 erilaisen podcastin aineistoa.  
 
Tutkimuksen validiteetilla viitataan siihen, miten hyvin käytetty mittaus- tai tutki-
musmenetelmä mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2002, 
213). Tavoitteemme on selvittää, mitkä podcastien markkinointikeinot ja -kanavat 
ovat tehokkaita, mikä on optimaalinen markkinointimix ja sen ajoitus sekä mitkä 
tekijät vaikuttavat kuulijapitoon. Ensimmäinen näistä tavoitteista toteutui, mutta op-
timaalisen markkinointimixin ja sen ajoituksen sekä kuulijapitoon vaikuttavien teki-
jöiden osalta tarvitsisimme lisää testausta, ensinnäkin koska tutkimuksemme tu-
lokset näiden osalta ovat ristiriitaiset ja toisaalta koska kuulijapidon analysointi il-
man kuulijat henkilöivän datan käyttöä on pitkälti vain oletusten tekoa. Koska kuun-
telupäätökseen vaikuttavat erilaiset tekijät, rajasimme havaintojemme 
testausvaiheessa muiden muuttujien vaikutuksen pois mahdollisimman tarkasti 
suorittamalla tutkittavia markkinointitoimenpiteitä irrallaan muista toimenpiteistä. 
Keskinäisriippuvuksia ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan eliminoida, emmekä 
myöskään voi olla täysin varmoja siitä, onko tutkimaamme podcastia jonakin tiet-
tynä ajankohtana markkinoitu tietämättämme jossain.  
 
Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleensä yleistettävyyteen, ennustettavuuteen ja 
kausaaliselityksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 22), ja niin myös me olemme 
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tutkimuksessamme tavoitelleet huomioita, jotka ovat laajasti sovellettavissa pod-
castien yleisömarkkinointiin ja joihin muutkin podcast-markkinoijat voivat perustaa 
markkinointipäätöksiään. Tutkimuksemme luotettavuutta tarkastellessa on myös 
huomioitava, että eri podcast-alustoilla on erilaisia markkinointimahdollisuuksia. 
Tässä tutkimuksessa olemme tarkastelleet kahta Suomen suosituimpiin podcast-
alustoihin kuuluvaa palvelua (RadioMedia, 2018), joten tulokset ovat vähintäänkin 
vahvasti suuntaa-antavia. On myös muistettava, että podcastien markkinoinnin on-
nistumiseen vaikuttavat monet sellaiset tekijät, joita emme tässä tutkimuksessa 
tarkastelleet: esimerkkinä mainittakoon, että erilaisilla podcasteilla on erilainen 
kohdeyleisö, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, millaisia markkinointitoimenpiteitä 
kannattaa hyödyntää.   
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4. Tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimustyömme alkuvaiheessa listasimme hypoteesimme, jotka muodostimme 
oman kokemuksemme sekä RadioMedian (2020) kyselytutkimuksen raportin poh-
jalta. Hypoteesimme ovat: 

1. Uuden jakson julkaisua seuraa aina kuuntelupiikki, vaikka markkinointitoi-
menpiteitä ei tehtäisi.  

2. Kuuntelualustan sisäinen markkinointi kasvattaa podcastin kuuntelumääriä, 
voi itsenäisesti aiheuttaa kuuntelupiikin ja kasvattaa kuuntelupäivän kuun-
telupiikkiä.  

3. Natiivisomenäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä mutta ei aiheuta 
kuuntelupiikkiä, paitsi jos julkaisu on vaikuttajan kanavassa.  

4. Maksettu somenäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä ja voi aiheut-
taa kuuntelupiikin.  

5. Radiomainonta kasvattaa podcastin kuuntelumääriä ja voi aiheuttaa kuun-
telupiikin.   

6. Medianäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä mutta ei aiheuta kuun-
telupiikkiä.  

 
Ensimmäinen hypoteesimme osoittautui paikkansapitäväksi, sillä aineistomme pe-
rusteella on selvää, että uuden jakson julkaisu synnyttää lähes poikkeuksetta ai-
nakin jonkinlaisen kuuntelupiikin riippumatta siitä, millaisia markkinointitoimenpi-
teitä on tehty. Piikki ajoittuu joko jakson julkaisupäivälle tai sitä seuraavalle päivälle 
aineistossamme yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Regina – Naisen unelmia -pod-
castin joulukuun datassa uuden jakson julkaisu ei ole synnyttänyt kuuntelupiikkiä. 
Muissa tapauksissa piikki on syntynyt, olipa markkinointitoimenpiteitä tehty tai ei. 
 

KUVA 1: Aineistossamme uuden jakson julkaisun yhteydessä on aina ollut kuuntelupiikki yhtä poik-
keusta lukuunottamatta: Regina – Naisen unelmia -podcastin joulukuun datassa kuuntelupiikkiä ei 
näytä syntyneen uuden jakson julkaisun yhteydessä. 
 

 
KUVA 2: Total NHL Forever -podcastin tammikuun data on esimerkki siitä, että kuuntelupiikki ajoit-
tuu aina jakson julkaisupäivälle tai sitä seuraavalle päivälle. Uuden jakson julkaisu on tapahtunut 
6., 13., 20. ja 27. tammikuuta.  
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4.1. Kuuntelualustan sisäisten markkinointitoimenpiteiden vaikutus kuunte-
lumääriin 
 
Toinen hypoteesimme on, että kuuntelualustan sisäinen markkinointi kasvattaa 
podcastin kuulijamääriä, voi itsenäisesti aiheuttaa kuuntelupiikin ja kasvattaa jul-
kaisupäivän kuuntelupiikkiä. 
 

KUVA 3: Miehet jotka muistavat -podcastia julkaistiin marraskuussa 4., 11., 18. ja 25. päivä. Sarja 
oli Suplan karusellissa 19. ja 25.11. Julkaisupäivän piikki on korkeampi silloin, kun sarja on ollut 
julkaisun yhteydessä karusellissa kuin silloin, kun se ei ole ollut karusellissa. 
 
Kuuntelualustan sisäisen markkinoinnin vaikutus kuuntelupiikkeihin ei ole yksise-
litteinen. Esimerkiksi Ensimmäisen maailman ongelmat -podcastin tammikuun da-
tassa (KUVA 4) sekä Miehet jotka muistavat -podcastin helmikuun (KUVA 5) ja 
maaliskuun (KUVA 6) datassa kyseisten sarjojen mainostaminen Supla-alustalla 
olevassa mainoskarusellissa (= Supla-alustalla sivun ylälaidassa oleva mainos-
palkki) on tapahtunut samaan aikaan, kun sarjojen datassa näkyy kuuntelupiikki. 
Saman sarjan marraskuun datassa karusellinostot uuden jakson julkaisun yhtey-
dessä näyttävät selvästi kasvattaneen kuuntelupiikkiä korkeammaksi suhteessa 
julkaisupäiviin, jolloin sarja ei ollut karusellissa. Myös Taloudellinen mielenrauha -
podcastin marraskuun datassa (KUVA 7) kuuntelupiikki ajoittuu samalle päivälle 
kuin Suplan mainoskaruselli – toisaalta tuona päivänä on myös käynnistynyt Lin-
kedIn-mainoskampanja samasta sarjasta. LinkedIn-kampanjat eivät kuitenkaan 
yleisesti näytä synnyttäneen piikkiä muiden kuuntelualustojen puolella eikä muina 
ajankohtina, joten oletettavasti Suplan karusellimainoksella oli vaikutusta kuunte-
lupiikin syntyyn. Riku Nieminen ja brändiändit -podcastin maaliskuun (KUVA 8) 
ensimmäisen jakson julkaisun yhteydessä julkaisupäivän lisäksi kuuntelupiikki on 
syntynyt karusellinoston yhteydessä kolme päivää julkaisun jälkeen. 
 
Sen sijaan Jetlag-sarjan helmikuun datassa (KUVA 9) ei näy kuuntelupiikkiä 
Suplan karusellinoston kohdalla. Myöskään Total NHL Forever -sarjan helmikuun 
datassa (KUVA 10) kuuntelupiikkiä samaan aikaan, kun sarja on ollut Suplan ka-
rusellissa. Toisaalta saman sarjan tammikuun (KUVA 2) ja huhtikuun datassa 
(KUVA 11) näkyy julkaisupäivän kuuntelupiikkiä korkeampi piikki julkaisupäi-
vän jälkeisenä päivänä, jolloin sarja oli karusellissa.  
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KUVA 4: Ensimmäisen maailman ongelmat -podcastin datassa näkyy kuuntelupiikki jakson julkai-
supäivänä tai sitä seuraavana päivänä sekä lisäksi keskiviikkona 22.1. Sarja on ollut Suplan mai-
noskarusellissa 22.1. 
 

KUVA 5: Miehet jotka muistavat -podcastin datassa näkyy kuuntelupiikki 16.–17.2. Sarja on ollut 
16.2. Suplan mainoskarusellissa. Sarjasta ei julkaistu helmikuussa uusia jaksoja. 
 

KUVA 6: Miehet jotka muistavat -podcastin datassa näkyy kuuntelupiikki 21.3. Sarja on ollut sa-
mana päivänä Suplan mainoskarusellissa. Sarjasta ei julkaistu maaliskuussa uusia jaksoja. 
 

KUVA 7: Taloudellinen mielenrauha -podcastin datassa näkyy kuuntelupiikki 29.11. Sarja on ollut 
samana päivänä Suplan mainoskarusellissa. Sarjan edellinen uusi jakso julkaistiin 27.11.  

 
KUVA 8: Riku Nieminen ja brändiändit -podcastin maaliskuun ensimmäinen jakso julkaistiin 26.3., 
ja sarja oli Suplan karusellissa 29.3. Molempien päivien kohdalla näkyy kuuntelupiikki.  
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KUVA 9: Jetlag-sarjan datassa ei näy kuuntelupiikkejä 9.2. tai 14.–15.2., jolloin sarja on ollut Suplan 
karusellissa. 
 

KUVA 10: Total NHL Forever -sarjan helmikuun datassa ei näy kuuntelupiikkiä 15.2., jolloin sarja 
on ollut Suplan karusellissa.  
 

KUVA 11: Toisaalta Total NHL Forever -sarjan huhtikuun datassa näkyy, että sarjan oltua Suplan 
karusellissa 14.4. kuuntelupiikki on korkeampi kuin 13.4., jolloin uusi jakso julkaistiin.   
 
Havaintojemme mukaan näyttäisi siis siltä, että kuuntelualustan sisäinen markki-
nointi pystyy paitsi kasvattamaan uuden jakson julkaisupiikkiä myös aiheuttamaan 
julkaisupiikin itsenäisesti. Varmistaaksemme havaintomme laskimme, kuinka 
monta karusellinostoa seurantajaksomme aikana tehtiin, kuinka monen noston 
kohdalla oli kuuntelupiikki ja kuinka moni näistä piikeistä syntyi ajankohtana, jolloin 
ei ollut tapahtunut uuden jakson julkaisua.  
 
Marraskuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä seitsemän karu-
sellinostoa, joista kaikkien kohdalla oli havaittavissa piikki. Näistä seitsemästä pii-
kistä kaikkien yhteydessä oli myös tapahtunut uuden jakson julkaisu. Marraskuun 
aikana siis ei ollut karusellinostoja, joiden kohdalla ei olisi myös julkaistu uutta jak-
soa. 
 
Joulukuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä yksitoista karusel-
linostoa, joista kymmenen kohdalla oli havaittavissa piikki. Näistä kymmenestä pii-
kistä kahdeksan yhteydessä oli myös tapahtunut uuden jakson julkaisu – kahden 
ei. Se joulukuun yksi karusellinosto, jonka kohdalla ei ollut kuuntelupiikkiä, oli ta-
pahtunut ajankohtana, jolloin kyseisestä sarjasta ei oltu julkaistu uutta jaksoa. Jou-
lukuun aikana siis kaksi yhdestätoista karusellinostosta näyttäisi pystyneen aiheut-
tamaan kuuntelupiikin siitä huolimatta, että uutta jaksoa ei oltu julkaistu. Kun näitä 
kolmea karusellinostoa tarkastelee lähemmin, huomataan, että vaikka 
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karusellinostot ovat synnyttäneet kuuntelupiikit mutta niiden vaikutus kokonais-
kuuntelumääriin pitkällä aikavälillä on ristiriitainen: Yksillä-sarjan oltua karusellissa 
8.–9.12. viikon kuunteluluku laski suhteessa edelliseen viikkoon, jolloin sarjaa ei 
markkinoitu karusellissa, kun taas Valioliiga-viikon karuselli pyöri 1.–2.12. ja kysei-
sen viikon kuunteluluku nousi 17 prosenttia suhteessa edelliseen viikkoon, jolloin 
sarjaa ei markkinoitu karusellissa. Toisaalta kun poistamme kuuntelulukuvertai-
lusta karusellipäivän piikin luvun ja vertailemme enää vain karusellia edeltävän ja 
sitä seuraavan viikon lukuja, Valioliiga-viikon kuuntelumäärät ovat enää vain yh-
deksän prosenttia suurempia kuin karusellia edeltävällä viikolla. Jälleen kerran on 
kuitenkin huomioitava, että kuuntelulukuihin vaikuttavat monet tekijät, joiden mer-
kitystä emme ole pystyneet poistamaan tässä tutkimuksessa: esimerkiksi jaksojen 
sisältö, otsikointi ja kuva voivat jo itsessään tehdä jostakin jaksosta muita jaksoja 
suositumman. 
 
Tammikuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä yhdeksän karusel-
linostoa, joista kaikkien yhdeksän kohdalla oli kuunteludatassa havaittavissa piikki. 
Näistä seitsemän piikin yhteydessä oli myös julkaistu uusi jakso ja kahden yhtey-
dessä ei ollut uuden jakson julkaisua. Tammikuun aikana siis kaksi yhdeksästä 
karusellinostosta näyttäisi pystyneen aiheuttamaan kuuntelupiikin siitä huolimatta, 
että uutta jaksoa ei oltu julkaistu. Näistä Ensimmäisen maailman ongelmat -sarjan 
karusellinosto 22.1. nostatti kyseisen viikon kuuntelulukua 30 prosenttia suhteessa 
edelliseen viikkoon, jolloin sarjaa ei markkinoitu karusellissa. Regina – Naisen 
unelmia -sarjaa puolestaan mainostettiin karusellissa 31.1., ja mainoksesta alka-
van viikon kuunteluluku oli peräti 54 prosenttia korkeampi kuin mainosta edeltävän 
viikolla, jolloin sarjaa ei markkinoitu karusellissa. Vaikuttaisi siis siltä, että kuunte-
lupiikkien lisäksi karusellit ovat pystyneet kasvattamaan kuuntelulukuja myös ylei-
sellä tasolla. Toisaalta kun poistamme kuuntelulukuvertailusta karusellipäivän pii-
kin luvun ja vertailemme enää vain karusellia edeltävien ja sitä seuraavien päivien 
lukuja, kasvuprosentti laskee Ensimmäisen maailman ongelmien -sarjan kohdalla 
30 prosentista 15 prosenttiin ja Regina – Naisen unelmia -sarjan kohdalla 54 pro-
sentista 30 prosenttiin.     
 
Helmikuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä kymmenen karusel-
linostoa, joista kuuden kohdalla oli havaittavissa piikki. Näistä kuudesta piikistä 
viiden yhteydessä oli myös tapahtunut uuden jakson julkaisu – yhden ei. Ne hel-
mikuun neljä karusellinostoa, joiden kohdalla ei ollut kuuntelupiikkiä, olivat kaikki 
tapahtuneet ajankohtana, jolloin kyseisestä sarjasta ei oltu julkaistu uutta jaksoa. 
Helmikuun aikana siis yksi kymmenestä karusellinostosta näyttäisi pystyneen ai-
heuttamaan kuuntelupiikin siitä huolimatta, että uutta jaksoa ei oltu julkaistu. Tämä 
Miehet jotka muistavat -podcastin karusellinosto tapahtui 16.2. Poistamme kysei-
sen päivän piikin vertailuluvusta, ja vertailemme vain mainosta edeltävän viikon 
kuuntelulukua sitä seuraavan viikon lukuun: podcastin kuuntelumäärä on noussut 
45 prosenttia karusellin jälkeisellä viikolla suhteessa sitä edeltäneeseen viikkoon.    
 
Maaliskuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä kymmenen karu-
sellinostoa, joista kahdeksan yhteydessä kuunteludatassa oli havaittavissa piikki. 
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Näistä kahdeksasta piikistä seitsemän yhteydessä oli myös tapahtunut uuden jak-
son julkaisu – yhden ei. Niiden maaliskuun kahden karusellinoston, joiden kohdalla 
ei ollut kuuntelupiikkiä, ei oltu julkaistu uutta jaksoa. Maaliskuun aikana siis yksi 
kymmenestä karusellinostosta näyttäisi pystyneen aiheuttamaan kuuntelupiikin 
siitä huolimatta, että uutta jaksoa ei oltu julkaistu. Tämä karusellinosto tapahtui 
Miehet jotka muistavat -sarjasta 21.3. Tätä karusellinostoa seuraavan viikon kuun-
teluluku on 17 prosenttia korkeampi kuin karusellinostoa edeltävän viikon luku. 
 
Huhtikuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä kuusi karusellinos-
toa, joista neljän yhteydessä kuunteludatassa oli havaittavissa piikki. Näistä nel-
jästä piikistä kaikkien yhteydessä oli tapahtunut myös uuden jakson julkaisu. Ne 
kaksi karusellinostoa, joiden kohdalla ei ollut kuuntelupiikkiä, olivat tapahtuneet 
ajankohtina, joiden yhteydessä ei ollut tapahtunut uuden jakson julkaisua. Huhti-
kuun aikana siis yksikään karuselli ei näyttäisi pystyneen aiheuttamaan kuuntelu-
piikkiä itsenäisesti.  
 
Toukokuun aikana tutkimusaineistomme sarjoista oli yhteensä kaksitoista karusel-
linostoa, joista kymmenen yhteydessä kuunteludatassa oli havaittavissa piikki. 
Näistä kymmenestä piikistä kahdeksan yhteydessä oli tapahtunut myös uuden jak-
son julkaisu – kahden ei. Ne kaksi karusellinostoa, joiden yhteydessä ei ollut kuun-
telupiikkiä, oli tehty irrallaan uusien jaksojen julkaistuista. Toukokuun aikana siis 
kaksi kahdestatoista karusellinostosta näyttäisi pystyneen aiheuttamaan kuuntelu-
piikin siitä huolimatta, että uutta jaksoa ei oltu julkaistu. Näistä Miehet jotka muis-
tavat -karusellinosto tapahtui 21.5., ja sitä seuraavan viikon kuunteluluku oli 23 
prosenttia korkeampi kuin sitä edeltävän viikon luku. Parisuhdekriisi-sarjan karu-
sellinosto oli 29.–30.5., mutta sen vaikutusta kokonaiskuuntelumäärään ei ole he-
delmällistä analysoida, sillä sitä ennen ei oltu julkaistu uusia jaksoja ja kuuntelu-
määrät karusellinostoa edeltävältä viikolta olivat siksi olemattomat.  
 
Yhteensä tutkimuksen seuranta-aikana aineistomme sarjoista tehtiin siis 65 karu-
sellinostoa, joista 54 kohdalla kuunteludatassa näkyi piikki. Ne 11 karusellinostoa, 
joiden kohdalla ei ollut piikkiä, olivat kaikki tapahtuneet ajankohtana, jolloin ei oltu 
julkaistu uutta jaksoa. 54 piikistä 8 oli tapahtunut irrallaan uuden jakson julkaisusta. 
Karusellinostoista 83 prosentin kohdalla oli siis kuuntelupiikki (KUVA 12). Niistä 
kahdeksasta karuselliin yhdistettävästä kuuntelupiikistä, jotka olivat syntyneet ir-
rallaan uuden jakson julkaisusta, kuudessa kuunteluluvut ovat nousseet muuten-
kin kuin pelkästään karusellipäivänä. Yhdessä kuunteluluvut ovat laskeneet, ja 
yksi ei tarjoa vertailukelpoisia lukuja, koska karusellia ennen ei oltu julkaistu uusia 
jaksoja. Näin ollen hypoteesimme (kuuntelualustan sisäinen markkinointi kasvat-
taa podcastin kuulijamääriä, voi itsenäisesti aiheuttaa kuuntelupiikin ja kasvattaa 
julkaisupäivän kuuntelupiikkiä) vaikuttaisivat pitävän paikkansa.  
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KUVA 12: Kuuntelualustan sisäinen markkinointi näyttää aiheuttavan kuuntelupiikkejä.  
 
Halusimme vielä varmistaa havaintomme ja testasimme kuuntelualustan sisäisen 
markkinoinnin vaikutusta nostamalla Riku Nieminen ja brändiändit -sarjaa Suplan 
mainoskaruselliin ajankohtina, jolloin sarjasta ei ole julkaistu uusia jaksoja tai tehty 
muita markkinointitoimenpiteitä (näitä lukuja ei ole laskettu mukaan edellä esitel-
tyihin seurantajakson lukuihin). Näinä testiajankohtina karuselli synnytti itsenäi-
sesti pienen piikin – ei kuitenkaan vastaavaa kuin uuden jakson julkaisun yhtey-
dessä. Karuselli näyttää siis kasvattavan kuuntelulukuja, pystyy aiheuttamaan pie-
nen kuuntelupiikin itsenäisesti ja voi täten myös vaikuttaa julkaisupäivän piikin kor-
keuteen.  

KUVA 13: Kun testasimme Suplan mainoskarusellin vaikutusta kuuntelulukuihin itsenäisesti Riku 
Nieminen ja brändiändit -podcastilla 9., 16., 23. ja 30.5., näyttää karuselli itsenäisesti synnyttäneen 
pienen kuuntelupiikin mutta ei kuitenkaan vastaavaa kuin uuden jakson julkaisun yhteydessä.  
 
Karusellimainonnan lisäksi alustojen sisäistä mainontaa ovat pre-, mid- ja postrol-
lit, eli Suplassa ja Spotifyssa ilmaisilla tileillä toistojen yhteydessä soivat audiomai-
nokset (pre – alussa, mid – keskellä, post – lopussa). Seurantajaksomme aikana 
raportoitiin viisi Suplan ja/tai Spotifyn sisäistä audiomainoskampanjaa.   
 
Bo Living -podcastin Suplan audiomainoskampanja kesti koko kesäkuun ajan. Ke-
säkuun aikana podcastin kuunteluluvut lähes tuplaantuivat suhteessa edeltävään 
kuukauteen. Pitääkö tästäkin puhua? -podcastin Suplan audiomainoskampanja 
pyöri 1.–2.6., ja sitä seuraavan seitsemän päivän aikana kuunteluluvut olivat lähes 
viisitoista kertaa suuremmat kuin kampanjaa edeltävän seitsemän päivän aikana. 
Tekoäly Nyt -podcastin Suplan audiomainoskampanja pyöri 10.–12.3., ja sen jäl-
keisen seitsemän päivän kuunteluluku oli 18 prosenttia korkeampi kuin kampanjaa 
edeltävän viikon luku. Koronan anatomian audiomainoskampanjan ja sen vaiku-
tusten tarkasteleminen ei tarjoa valideja tuloksia, sillä kaikki sarjan jaksot julkaistiin 
viiden päivän aikana ja mainoskampanja oli käynnissä jokaisena julkaisupäivänä. 

71	%

12	%

17	%

Karusellinostojen	synnyttämät	piikit

Piikki	karuselli	&	uusi	jakso

Piikki	pelkkä	karuselli

Ei	piikkiä	karusellista
huolimatta
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Taloudellinen mielenrauha -podcastin Spotifyn audiomainoskampanja pyöri 3.–
31.12., ja mainoksen neljän viikon keston aikana sarjan kuuntelumäärä Spotifyssa 
oli 21 prosenttia korkeampi kuin sitä edeltävän neljän viikon aikana. Näiden seu-
rantajaksojemme havaintojemme perusteella audiomainoskampanjat voivat siis 
kasvattaa kuuntelulukuja jopa moninkertaisiksi. Varmistaaksemme havaintomme 
teimme vielä yhden audiomainoskampanjan irrallaan muista markkinointitoimenpi-
teistä: Miska ja suuret kysymykset -podcastin Suplan audiomainoskampanja pyöri 
29.5.–7.6. Tämän audiomainoskampanjan aikana kuuntelumäärät nousivat jopa 
161 prosenttia, eli audiomainoskampanjalla voidaan olettaa olevan merkitystä 
kuuntelumääriin.   

4.2. Sosiaalisen median markkinointitoimenpiteiden vaikutus kuuntelumää-
riin 
 
Ensimmäinen sosiaalisen median markkinointitoimenpiteisiin liittyvä hypotee-
simme oli, että natiivisomenäkyvyys kasvattaa podcastin kuuntelumääriä, mutta ei 
aiheuta kuuntelupiikkiä, paitsi jos julkaisu on vaikuttajan kanavassa. Päähavain-
tomme Sanoman omien sosiaalisen median kanavien natiivijulkaisuista on, että ne 
eivät itsenäisesti pysty synnyttämään kuuntelupiikkiä. Seuranta-ajaltamme lista-
simme toukokuun loppuun saakka yhteensä 321 Sanoman omien kanavien julkai-
sua, joista 254 oli tehty kyseisen sarjan uuden jakson julkaisupäivänä tai viimeis-
tään julkaisua seuranneen kahden päivän aikana. Loput 67 oli tehty vähintään 
kolme päivää uuden jakson julkaisun jälkeen. Näiden 67 somenoston yhteydessä 
kymmenen kohdalla näkyi podcastin kuunteluluvuissa pieni piikki, jonka syntyä ei 
voinut yhdistää muihin markkinointitoimenpiteisiin.  
 
Koska useimmiten somenostot oli tehty uuden jakson julkaisun tai muiden markki-
nointitoimenpiteiden kanssa samaan aikaan, testasimme vielä Facebook-julkaisu-
jen vaikutusta kuuntelulukuihin irrallaan muista toimenpiteistä. Miehet jotka muis-
tavat -sarjasta oli julkaisu Radio Rockin Facebook-sivulla 9. ja 16.5. (kattavuus: 
221t) sekä Suplan Facebook-sivulla (kattavuus: 4,8t) 29.5. Näiden ajankohtien yh-
teydessä ei oltu julkaistu uusia jaksoja eikä tehty muita markkinointitoimenpiteitä. 
Näiden kolmen päivän kohdalla ei näy kuuntelupiikkejä (KUVA 14). Sosiaalisen 
median naatiivijulkaisuilla näyttää siis olevan hyvin pieni merkitys kuuntelupiikkien 
syntyyn. Yksittäisten julkaisujen merkitystä kokonaiskuuntelumäärään on tutki-
muksemme seurantajakson perusteella vaikea arvioida, koska sosiaalisen median 
julkaisujen ohella on ollut myös muita – usein merkittävämmiksi havaittuja markki-
nointitoimenpiteitä.    
 

 
KUVA 14: Miehet jotka muistavat -podcastia promottiin sosiaalisessa mediassa 9., 16. ja 29.5. 
Julkaisut eivät näytä synnyttäneen kuuntelupiikkiä. 
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Sosiaalisen median natiivijulkaisujen merkityksessä on kuitenkin muistettava, että 
vaikka ne eivät korreloidu suoraan kuuntelumääriin kuuntelupiikkeinä, on niillä kui-
tenkin merkitystä muistijäljen synnyttämiseen. RadioMedian (2020) kuuntelijatutki-
muksen mukaan jopa 40 prosenttia vastaajista löytää uusia podcasteja nimen-
omaan sosiaalisesta mediasta – tutkimuksen mukaan sosiaalisen median vaikutus 
on heti podcast-palveluiden (Supla, Yle Areena jne) jälkeen toiseksi suurin. Sosi-
aalisen median julkaisuilla näyttäisi siis olevan oma merkityksensä podcastin tun-
nettavuuteen, vaikka ne eivät välttämättä ohjaakaan henkilöä suoraan podcastin 
pariin. Sosiaalisen median podcast-markkinoinnilla on myös merkittävä ero kuun-
telualustojen sisäiseen markkinointiin: kuuntelualustalla toimiessaan kuulija on jo 
valmiiksi asennoitunut kuuntelemaan podcastia, kun taas sosiaalista mediaa saa-
tetaan selata kiireisessäkin hetkessä, jolloin ei välttämättä ole aikaa ryhtyä kuun-
telemaan podcastia. Sen sijaan mainostetun podcastin pariin saatetaan kuitenkin 
palata myöhemmin sopivan hetken tullen. Tällöin ratkaiseva markkinointitoimen-
pide on voinut olla sosiaalisen median julkaisu, ja täten niillä voi otaksua olevan 
merkitystä kuulijamääriin, vaikka podcastin datan perusteella ei siltä näyttäisikään. 
Näitä sosiaalisen median mainonnan kautta tulleita kuulijoita emme pystyneet 
tässä tutkimuksessa jäljittämään, koska he eivät saavu kuuntelualustalle suoraan 
mainoslinkin kautta eivätkä juuri jonain tiettynä ajankohtana. Sosiaalisen median 
julkaisujen tehokkuuden seurannan suhteen on myös muistettava, että Faceboo-
kin nykyisestä algoritmikäytännöstä johtuen julkaisu saattaa olla kierrossa useita 
päiviä, joten se tavoittaa yleisöä vielä julkaisupäivän jälkeenkin.   
 
Maksettujen sosiaalisen median kampanjoiden vaikutusta kuulijamääriin on aavis-
tuksen helpompi tulkita kuin natiivipostausten vaikutusta, koska maksettujen kam-
panjoiden kohdalla tiedämme tarkasti, kuinka kauan julkaisu on ollut kierrossa. Hy-
poteesimme maksetusta somenäkyvyydestä on, että se voi kasvattaa podcastin 
kuuntelumääriä ja aiheuttaa myös kuuntelupiikin. Seurantajaksomme aikana ko-
keilimme maksetun somenäkyvyyden tehoa vain kahden podcastin kanssa. Talou-
dellinen mielenrauha -podcastin LinkedIn-kampanja pyöri 29.11.–8.1. Kampanjan 
aloituspäivänä kuunteludatassa näkyy selvä piikki (KUVA 15), tosin samana päi-
vänä sarjaa on alettu mainostaa Suplan karusellissa. Kampanjan ensimmäisen 
kymmenen päivän aikana kuuntelumäärä kasvoi lähes 90 suhteessa edelliseen 
kymmeneen päivään, eli sosiaalisen median kampanja näyttäisi nostattaneen 
kuuntelulukuja. Tekoäly Nyt -podcastista puolestaan pyöri mainoskampanja Lin-
kedInissä 1.–29.2. Se ei näytä synnyttäneen kuuntelupiikkiä (KUVA 16), mutta 
kampanjan 29 päivän aikana kuuntelumäärä oli 137 prosenttia korkeampi kuin 
kampanjaa edeltävien 29 päivän aikana.  
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KUVA 15: Taloudellinen mielenrauha -podcastin LinkedIn-kampanja 29.11.–8.1. näyttäisi kasvat-
taneen podcastin kuuntelumääriä, ja sen aloituksen kohdalla on myös kuuntelupiikki, johon tosin 
ovat voineet vaikuttaa muutkin markkinointitoimenpiteet.  

 
KUVA 16: Tekoäly Nyt -podcastin sosiaalisen median mainoskampanjan aikana 1.–29.2. kokonais-
kuunteluluku on vain hieman edellistä samanmittaista jaksoa suurempi eikä kampanja näytä ai-
heuttaneen kuuntelupiikkejä. 
 
Hypoteesissamme oletamme, että vaikuttajien kanavissa tehdyt julkaisut vaikutta-
vat kuuntelumääriin – ja havaintomme tukevat tätä oletusta. Aineistomme podcas-
teista suurimmat kuunteluluvut on Parisuhdekriisi-podcastilla, jonka hosteilla Mii-
salla (@mmiisas) ja Tomaksella (@tomasgrekov) on yhteensä yli 500 000 In-
stagram-seuraajaa. Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan päässeet testaamaan 
vaikuttajien sosiaalisen median julkaisujen arvoja irrallaan muista markkinointitoi-
menpiteistä, sillä vaikuttajat ovat kautta linjan tehneet podcastiin liittyviä julkaisuja 
lähinnä julkaisupäivän yhteydessä. Kokemuksemme mukaan myös podcastin vie-
raiden tunnettavuudella on merkitystä kuuntelulukuihin. Tästä hyvänä esimerkkinä 
toimii Taloudellinen mielenrauha -podcastin joulukuun data, jossa 12.–13.12. on 
havaittavissa muita jakson julkaisuja seuranneita piikkejä korkeampi kuuntelupiikki 
(KUVA 17). Kun selvitimme, mistä piikki voisi johtua, huomasimme, että 11.12. 
julkaistussa jaksossa vieraana on ollut Julia Thúren, joka on promonnut jaksoa 
noin 18 000 Instagram-seuraajalleen jakson julkaisupäivänä.  
 

 
KUVA 17: Taloudellinen mielenrauha -podcastin kuunteludatassa näkyy kuuntelupiikki 12. joulu-
kuuta. Tuolloin on julkaistu uusi jakso, mutta piikki on muiden julkaisupäivien piikkiä korkeampi 
oletettavasti vaikuttajamarkkinoinnista johtuen. 
 
 

4.3. Radiokampanjoiden vaikutus kuuntelumääriin  
 
Hypoteesimme radion markkinointitoimenpiteiden osalta oli, että radiomainonta 
kasvattaa podcastin kuuntelumääriä ja voi aiheuttaa kuuntelupiikin. Seurantajak-
somme aikana aineistomme podcasteista oli yhteensä kuusi radiomainoskampan-
jaa. 
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Mysteeritarinat-podcastin ensimmäinen radiomainos pyöri Radio Rock-, Radio 
Aalto-, Helmiradio-, HitMix-, Suomipop- ja Loop-kanavilla 28.11.–30.11. ja 4.12.–
6.12. sekä toinen Suomipop-, Radio Rock-, Loop-, Radio Aalto-, Helmiradio- ja 
HitMix-kanavilla 26.12.–10.1. Radiokampanjanoiden ensimmäisten päivien koh-
dalla kuunteludatassa näyttäisi olevan pieni kuuntelupiikki (KUVA 18), mutta toi-
saalta näinä ajankohtina sarjasta on myös juuri julkaistu uusi jakso. Ensimmäisen 
kampanjan 28.–30.11. kolmen päivän kuunteluluku oli 13 prosenttia korkeampi 
kuin kampanjaa edeltävän kolmen päivän luku, mutta kampanjan jälkeisenä kol-
mena päivänä kuunteluita oli vähemmän kuin kampanjaa edeltävänä kolmena päi-
vänä. Kampanjaa edeltävien kolmen päivän aikana julkaistiin uusi jakso, ja kam-
panjan aikana sarjaa nostettiin kerran Sanoman omistamalla Facebook-sivulla, 
mutta muita markkinointitoimenpiteitä kyseisiltä ajanjaksoilta ei ole raportoitu. En-
simmäisen kampanjan toisena ajankohtana 4.12.–6.12. kolmen päivän aikana sar-
jan kuunteluluku oli puolestaan 64 prosenttia korkeampi kuin mainosta edeltävien 
kolmen päivän luku, ja kampanjaa seuraavien kolmen päivän luku oli 32 prosenttia 
korkeampi kuin mainosta edeltävien päivien luku. Radiokampanjapäivien aikana 
julkaistiin yksi uusi jakso, jota nostettiin kerran Suplan mainoskarusellissa sekä 
kerran Sanoman omistamalla Facebook-sivulla ja kerran Instagramissa. Muita 
markkinointitoimenpiteitä kyseisiltä ajanjaksoilta ei ole raportoitu. Radiokampanja 
näyttäisi siis nostaneen kuuntelulukuja, mutta sen vaikutus ei ole yksiselitteinen, 
koska kuuntelulukuihin ovat vaikuttaneet myös muut tekijät.  
 
Mysteeritarinat-podcastin toisen radiokampanjan ensimmäisten kymmenen päi-
vän kuunteluluku oli kaksinkertainen suhteessa sitä edeltävien kymmenen päivän 
lukuun ja kampanjaa seuranneiden kymmenen päivän lukukin oli 98 prosenttia 
suurempi suhteessa kampanjaa edeltäneisiin päiviin. Radiokampanjan ensim-
mäisten kymmenen päivän aikana julkaistiin yksi uusi jakso, jota nostettiin kerran 
Suplan mainoskarusellissa ja viisi kertaa Sanoman omistamilla Facebook-sivuilla. 
Kampanjaa edeltävien kymmenen päivän aikana julkaistiin kaksi uutta jaksoa ja 
lisäksi sarjaa nostettiin kerran Suplan karusellissa, kerran Facebookissa ja kerran 
Instagramissa. Kampanjaa seuraavien kymmenen päivän aikana julkaistiin yksi 
uusi jakso, joka oli kerran karusellissa ja neljä kertaa Facebookissa. Radiokam-
panja lähes kaksinkertaisti kuunteluluvut suhteessa sitä edeltävään kymmeneen 
päivään, vaikka uusien jaksojen julkaisuja oli kampanjan aikana vain yksi ja sitä 
edeltävällä jaksolla kaksi.  
 

KUVA 18: Radiokampanjat 28.11.–30.11., 4.12.–6.12. sekä 26.12.–10.1. näyttävät nostaneen 
Mysteeritarinat-podcastin kuuntelumääriä.  
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Regina – Naisen unelmia -podcastin mainos pyöri Suomipop-, Radio Rock-, Radio 
Aalto-, Helmiradio-, HitMix- ja Loop-kanavilla 26.12.–6.1. Kuunteludataa tarkastel-
lessa näyttäisi, että radiokampanja on aiheuttanut kuuntelupiikin (KUVA 19), mutta 
toisaalta sarjasta on julkaistu uusi jakso 27.12. ja sarja on ollut Suplan mainoska-
rusellissa 28.–30.12. Kuunteluluvut näyttävät kuitenkin lähteneen pysyvämpään 
nousuun radiokampanjan alkamisen jälkeen: radiomainoksen ensimmäisen kym-
menen päivän luku oli hieman yli kolminkertainen suhteessa sitä edeltäneiden 
kymmenen päivän lukuun ja radiomainosta seuranneiden kymmenen päivän luku 
oli sekin kaksinkertainen suhteessa radiomainosta edeltäneisiin päiviin. Toisaalta 
radiokampanjan ensimmäisen kymmenen päivän aikana julkaistiin kaksi uutta jak-
soa ja sarja oli Suplan mainoskarusellissa kerran, kun taas radiokampanjaa edel-
tävinä kymmenenä päivänä ja seuraavina kymmenenä päivänä sarja ei ollut 
Suplan karusellissa ja molempina jaksoina sarjasta julkaistiin vain yksi jakso. Sar-
jaa nostettiin Sanoman omistamissa Facebook-kanavissa radiokampanjaa edeltä-
vän jakson aikana kolme kertaa, kampanjan aikana kolme kertaa ja sitä seuraavan 
kymmenen päivän aikana kaksi kertaa. Radiokampanjan vaikutus kuuntelulukujen 
nousuun ei siis ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös muita selit-
täviä tekijöitä. 
 

KUVA 19: Regina – Naisen unelmia -podcastin 26.12.–6.1. radiokampanja näyttäisi kasvattaneen 
kuuntelulukuja, mutta sen vaikutus ei ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös muita 
selittäviä tekijöitä.  
 
Ensimmäisen maailman ongelmat -podcastin mainos pyöri Loop-, Radio Aalto-, 
Suomipop- ja HitMix-kanavilla 20.1.–9.2. Radiokampanjan aloituspäivänä kuunte-
ludatassa on nähtävissä kuuntelupiikki (KUVA 20), mutta toisaalta samana päi-
vänä julkaistiin uusi jakso, ja uuden jakson julkaisu aiheuttaa tämän tutkimuk-
semme mukaan aina kuuntelupiikin. Tässä tapauksessa kuuntelupiikki ylettyy tam-
mikuun 23. päivään saakka – tätä selittänee sarjan Supla-karusellinosto 22.1. Ra-
diomainoksen vaikutusta kuuntelupiikkiin on siis vaikeaa tässä kohden erottaa, 
mutta kuuntelumäärissä on havaittavissa eroja radiomainonnan ajalta sekä sitä 
edeltävältä ja seuraavalta kymmenen päivän jaksolta: Radiomainoksen ensimmäi-
sen kymmenen päivän luku oli 45 prosenttia korkeampi kuin mainosta edeltävän 
kymmenen päivän luku, mainoksen jälkimmäisen kymmenen päivän luku oli lähes 
sama kuin mainosta edeltävän jakson luku, ja mainosta seuraavien päivien luku 
puolestaan oli hieman matalampi kuin mainosta edeltävien päivien luku. Muut 
markkinointitoimenpiteet näinä kymmenen päivän jaksoina ovat keskenään sa-
mankaltaiset: mainosjaksoa edeltävänä kymmenenä päivänä oli yksi karuselli-
nosto, kolme Facebook-julkaisua sekä yksi uuden jakson julkaisu; mainosjakson 
ensimmäisenä kymmenenä päivänä oli yksi karusellinosto, neljä Facebook-
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julkaisua sekä yksi uuden jakson julkaisu; mainosjakson toisena kymmenenä päi-
vänä oli yksi karusellinosto, kolme Facebook-julkaisua sekä yksi uuden jakson jul-
kaisu ja mainosjaksoa seuraavana kymmenenä päivänä oli nolla karusellinostoa, 
viisi Facebook-julkaisua sekä yksi uusi jakso. Radiomainoskampanja näyttäisi siis 
aluksi nostattaneen kuuntelulukuja. Radiokampanjan vaikutus kuuntelulukujen 
nousuun ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös 
muita selittäviä tekijöitä. 
 

KUVA 20: Ensimmäisen maailman ongelmat -podcastia mainostettiin neljällä radiokanavalla 20.1.–
9.2. Radiomainonta näyttäisi kasvattaneen podcastin kuuntelumääriä, mutta sen vaikutus ei ole 
yksiselitteinen, koska lukuihin ovat voineet vaikuttaa muutkin markkinointitoimenpiteet.  
 
20-30-40-podcastin radiomainos pyöri Radio Aalto-, Loop-, Suomipop-, HitMix-, 
AitoIskelmä- ja Helmiradio-kanavilla 4.2.–24.2. Radiokampanjan aloituspäivänä 
näyttäisi olevan kuuntelupiikki (KUVA 21), mutta toisaalta samana päivänä on jul-
kaistu uusi jakso, joka on samalla myös vuoden 2020 ensimmäinen jakso, joten 
kuuntelumäärät ovat luonnollisesti olleet alkuvuodesta matalammat kuin uusien 
jaksojen julkaisun aikaan. Kuunteluluku radiokampanjan ensimmäisenä kymme-
nenä päivänä oli yli kolminkertainen suhteessa sitä edeltävän kymmenen päivän 
lukuun, ja radiokampanjan jälkeisinä kymmenenä päivänäkin luku oli yli kaksinker-
tainen suhteessa mainoskampanjaa edeltäviin päiviin. Pelkkiä lukuja tarkastele-
malla näyttäisi siltä, että radiokampanja on vaikuttanut positiivisesti kuuntelulukui-
hin. Tarkemmalla tarkastelulla kuitenkin selviää, että kampanjaa edeltävien kym-
menen päivän aikana ei siis ole julkaistu uusia jaksoja eikä myöskään tehty mark-
kinointitoimenpiteitä, kampanjaa seuraavien kymmenen päivän aikana sarjasta 
julkaistiin yksi uusi jakso, sitä nostettiin Sanoman omistamissa Facebook-kana-
vissa kolme kertaa mutta Suplan mainoskarusellissa ei kertaakaan, kun taas kam-
panjan aikana julkaistiin kaksi uutta jaksoa ja sarjaa nostettiin Facebook-kanavissa 
kuusi kertaa ja Suplan karusellissa kaksi kertaa. Radiokampanjan vaikutus kuun-
telulukujen nousuun ei siis ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös 
muita selittäviä tekijöitä.   
 

KUVA 21: 20-30-40-podcastin radiokampanja näyttäisi kasvattaneen kuuntelulukuja, mutta sen vai-
kutus ei ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös muita selittäviä tekijöitä.  
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Miehet jotka muistavat -podcastin radiomainos pyöri Suomipop-, Radio Rock-, 
HitMix ja AitoIskelmä-kanavilla 26.4.–6.5. Jälleen dataa äkkiseltään katsomalla 
voisi päätellä, että radiokampanja on aiheuttanut sekä kuuntelupiikin että kuunte-
lumäärien nousun yleisesti (KUVA 22). Taaskaan radiokampanjan vaikutus ei kui-
tenkaan ole niin yksinkertainen, nimittäin radiokampanjan alun piikkiä voi selittää 
myös uuden jakson julkaisu, joka on samalla myös ensimmäinen jakso sitten tam-
mikuun, sekä Suplan mainoskaruselli. Kuunteluluku oli radiokampanjan ensimmäi-
sen kymmenen päivän aikana lähes kymmenkertainen suhteessa radiokampanjaa 
edeltävien kymmenen päivän lukuun ja radiokampanjaa seuraavien päivien luku-
kin oli noin kahdeksankertainen suhteessa radiokampanjaa edeltävään samanmit-
taiseen jaksoon. Radiokampanjan aikana kuunteluluvut olivat siis korkeammat 
kuin kampanjaa ennen tai sen jälkeen. Toisaalta ennen kampanjaa ei siis ollut yh-
tään uuden jakson julkaisua ja markkinointitoimenpiteinäkin on raportoitu vain yksi 
Facebook-julkaisu ja kampanjaa seuraavina kymmenenä päivänä julkaistiin yksi 
uusi jakso ja sarjaa nostettiin Suplan mainoskarusellissa kerran ja Facebook-jul-
kaisuissa viisi kertaa, kun taas radiokampanjan ensimmäisen kymmenen päivän 
aikana sarjasta julkaistiin kaksi uutta jaksoa, sitä nostettiin kahdesti Suplan mai-
noskarusellissa ja kerran Suplan Podcast-sivun karusellissa sekä kahdeksan ker-
taa Facebookissa. Tässäkään tapauksessa radiokampanjan vaikutus kuuntelulu-
kujen nousuun ei siis ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös muita 
selittäviä tekijöitä.    

KUVA 22: Myös Miehet jotka muistavat -podcastin radiokampanja näyttäisi kasvattaneen kuunte-
lulukuja, mutta sen vaikutus ei ole yksiselitteinen, koska kohonneilla luvuilla on myös muita selittä-
viä tekijöitä.  
   
Kaikkien seitsemän radiomainoskampanjan yhteydessä mainostetun podcastin 
kuunteluluvut ovat siis nousseet, mutta taustalla on ollut muitakin lukuihin vaikut-
tavia tekijöitä. Koska radiomainonnan vaikutukset kuulijalukuihin eivät ole yksise-
litteiset, päätimme testata vielä radiomainonnan tehoa erillään muista markkinoin-
titoimenpiteistä ja uusien jaksojen julkaisuista. Ensimmäisen maailman ongelmat 
-podcastin radiomainos pyöri HitMix- ja Loop-kanavilla 4.–5.7. sekä 25.–26.7., ja 
tuona ajanjaksona kyseisestä sarjasta ei julkaistu uusia jaksoja eikä siitä tiettävästi 
tehty muita markkinointitoimenpiteitä. Ensimmäisenä ajanjaksona radiokampanjaa 
edeltävien päivien kuuntelijaluvut ovat hieman suuremmat kuin kampanjapäivien 
sekä niitä seuranneiden päivien luvut. Toisena ajanjaksona puolestaan kaksipäi-
väisen kampanjan aikana kuunteluluvut olivat 42 % suuremmat kuin kahtena kam-
panjaa edeltävänä päivänä, ja kampanjaa seuranneiden kahden päivän aikana lu-
vut olivat jopa 69 % suuremmat kuin ennen kampanjaa. Ensimmäisen testin 
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perusteella siis radiokampanja ei yksin aiheuttanut kuuntelumäärän nousua, kun 
taas toisen testin kohdalla se vaikutti kuuntelulukuihin varsin selvästi (KUVA 23).   
 

KUVA 23: Ensimmäisen maailman ongelmat -podcastin radiomainos pyöri irrallaan muista markki-
nointitoimenpiteistä 4.–5.7. sekä 25.–26.7. Jälkimmäinen kampanja nosti kuuntelumääriä selvästi. 
	

4.4. Medianäkyvyyden vaikutus kuuntelumääriin  
 
Hypoteesimme medianäkyvyyden suhteen oli, että medianäkyvyys kasvattaa pod-
castin kuuntelumääriä mutta ei aiheuta kuuntelupiikkiä. Aineistomme podcasteista 
raportoitiin seuranta-ajalta kolmekymmentäyhdeksän lehtiartikkelia, jotka koske-
vat jotain aineistomme podcastia tai joissa on mainittu joku aineistomme podcast.   
 
Aineistostamme eniten medianäkyvyyttä on ollut NHL Forever -podcastilla, josta 
oli seurantajaksomme aikana yhdeksäntoista nettiartikkelia Ilta-Sanomissa – Ilta-
Sanomat teki artikkelin podcastista lähes jokaisen uuden jakson julkaisun yhtey-
dessä: 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 30.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 24.2., 2.3., 
9.3., 16.3., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5. ja 18.5. Jokaisen nettiartikkelin julkaisupäivänä 
kuunteludatassa näkyy piikki (KUVA 24), mutta jokainen nettiartikkelin julkaisu 
osuu uuden podcast-jakson julkaisupäivälle, joten niiden merkitystä kuuntelupiikin 
syntyyn ei pysty yksiselitteisesti osoittamaan.  
 

KUVA 24: Total NHL Forever -podcastin datassa uuden jakson kuuntelupiikki osuu lehtiartikkelei-
den kanssa samoille ajankohdille, joten artikkelien vaikutusta ei kuuntelupiikkiin ei pysty yksiselit-
teisesti osoittamaan.  
 
Parisuhdekriisi-podcast mainittiin Ilta-Sanomien nettiartikkelissa 2.2. Kuunteluda-
tassa 3.2. näkyy pieni piikki ja muita markkinointitoimenpiteitä tai uusien jaksojen 
julkaisuja ei ole tuolta ajankohdalta tai sen lähipäiviltä raportoitu, joten kuuntelupii-
kin (KUVA 25) voi olettaa johtuvan lehtiartikkelista. Toisaalta medianäkyvyyttä 
seuraavan viikon kuunteluluku on hieman alhaisempi kuin sitä edeltäneen viikon 
luku, eli pitkällä tähtäimellä medianäkyvyys ei näytä vaikuttaneen kuuntelumää-
rään juurikaan. Jetlagissa-podcast mainittiin Ilta-Sanomien nettiartikkelissa 10.3., 
mutta kuunteludatassa ei ole piikkiä tuona tai seuraavana päivänä (KUVA 26) ja 
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podcastin kuunteluluku medianäkyvyyttä seuraavalta viikolta on pienempi kuin sitä 
edeltävältä viikolta. Hussipodi esiintyi Ilta-Sanomissa 9.4, 23.4., 24.4. ja 28.5. Jo-
kaisen ajankohdan yhteydessä kuunteludatassa näkyy piikki (KUVA 27), mutta toi-
saalta kaikki nämä päivät ovat olleet uuden jakson julkaisun yhteydessä. Näiden 
jaksojen julkaisujen jälkeisen viikon kuunteluluvut ovat 1–65 prosenttia korkeam-
pia kuin sellaisten viikkojen luvut, jolloin uusi jakso julkaistiin mutta medianäkyy-
vyyttä ei ollut. Koronan anatomiasta oli artikkeli Markkinointi & Mainonta -mediassa 
20.3., 23.3. ja 7.4., Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä 7.4. ja Ilta-Sanomissa 9.4. 
Minkään medianäkyvyyden kohdalla kuunteludatassa ei näy piikkiä (KUVA 28) – 
toisaalta podcastin kaikki jaksot julkaistiin viiden päivän aikana 16.–20.3. ja pod-
cast pomppasi heti Suplan kuunnelluimmaksi podcastiksi. Pitääkö tästäkin puhua 
-podcastista kirjoitti Iltalehti 29.4. sekä Markkinointi & Mainonta 8.5., mutta kuun-
teludatassa ei näy piikkiä kummankaan kohdalla – näkyvyyden vaikutusta kuunte-
lumääriin yleisemmin taas on mahdotonta arvioida, koska 29.4. julkaistiin sarjan 
ensimmäinen jakso. Tekoäly Nyt -podcastista oli artikkeli Demokraatissa 14.2., Il-
talehdessä 27.2. ja Tivissä 28.2. Spotifyn kuunteludatassa näkyy piikki 27. ja 28.2. 
(KUVA 29) – toisaalta sarjasta julkaistiin uusi jakso 26.2. Medianäkyvyydestä huo-
limatta sitä seuraavan viikon kuunteluluku on vain kolmasosan sitä edeltäneen vii-
kon kuunteluluvusta.  
  

KUVA 25: Parisuhdekriisi-podcastin kuunteludatassa näkyy pieni piikki 3.2., jolloin podcast mainit-
tiin Iltalehdessä.  
 

KUVA 26: Jetlagissa-podcast mainittiin Ilta-Sanomien nettiartikkelissa 10.3., mutta kuunteluda-
tassa ei ole piikkiä tuona tai seuraavana päivänä. 
 

KUVA 27: Hussipodi esiintyi Ilta-Sanomissa 9.4, 23.4., 24.4. ja 28.5. Jokaisen ajankohdan yhtey-
dessä kuunteludatassa näkyy piikki, mutta toisaalta kaikki nämä päivät ovat olleet uuden jakson 
julkaisun yhteydessä. 
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KUVA 28: Koronan anatomia -podcastin kaikki viisi jaksoa julkaistiin viiden päivän aikana (16.–
20.3.), jolloin podcast sai myös medianäkyvyyttä useissa medioissa.   
 

KUVA 29: Tekoäly Nyt -podcastin Spotifyn kuunteludatassa näkyy piikki medianäkyvyyden kanssa 
samaan aikaan 27. ja 28.2. – toisaalta sarjasta julkaistiin uusi jakso 26.2.  
  
 
Koska seurantajaksomme aineisto medianäkyvyyden osalta oli melko niukka, pää-
timme vielä tarkastella kahta sarjaa seurantajaksomme ulkopuolelta saadak-
semme selvyyttä havainnoillemme. Bo Living -podcast näkyi Iltalehdessä 12.6. ja 
Markkinointi & Mainonta -mediassa 18.6, kumpanakaan ajankohtana kuunteluda-
tassa ei näy piikkiä (KUVA 30 & 31), eikä medianäkyvyys näytä kasvattaneen sitä 
seuranneiden päivien kuuntelulukuja yleisesti. Pitääkö tästäkin puhua -podcast 
puolestaan oli Iltalehdessä 10.6. ja Ilta-Sanomissa 11.6. Näiden kohdilla kuuntelu-
datassa on piikki (KUVA 32 & 33), mutta tuolloin on myös julkaistu uusi jakso. Toi-
saalta 11.6. piikki on korkein koko sarjan kuunteluhistoriassa – jopa kaksi kertaa 
muiden uusien jaksojen julkaisupäivän piikin korkuinen, eli medianäkyvyys näyt-
täisi vaikuttaneen positiivisesti uuden jakson kuuntelupiikin korkeuteen sekä myös 
kasvattaneen medianäkyvyyttä seuranneen viikon kuuntelulukua 18 prosenttia 
suhteessa sitä edeltävän viikon lukuun.  
 
Aineistossamme medianäkyvyyden merkitys kuuntelulukuihin ei siis ole yksiselit-
teinen: välillä se on synnyttänyt piikin, välillä piikkiä ei ole tullut mutta luvut ovat 
yleisesti nousseet ja välillä medianäkyvyydellä ei tunnu olevan ollenkaan vaiku-
tusta kuuntelulukuihin.    
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KUVA 30: Bo Living -podcast näkyi Iltalehdessä 12.6. ja Markkinointi & Mainonta -mediassa 18.6, 
kumpanakaan ajankohtana kuunteludatassa ei näy piikkiä. 
 

 
KUVA 31: Bo Living -podcast näkyi Iltalehdessä 12.6. ja Markkinointi & Mainonta -mediassa 18.6, 
kumpanakaan ajankohtana kuunteludatassa ei näy piikkiä. 
 

KUVA 32: Pitääkö tästäkin puhua -podcast oli Iltalehdessä 10.6. ja Ilta-Sanomissa 11.6. Näiden 
kohdilla Spotifyn kuunteludatassa on piikki, mutta tuolloin on myös julkaistu uusi jakso. Toisaalta 
11.6. piikki on korkein koko sarjan kuunteluhistoriassa. 
 
  

KUVA 33: Pitääkö tästäkin puhua -podcast oli Iltalehdessä 10.6. ja Ilta-Sanomissa 11.6. Näiden 
kohdilla Suplan kuunteluda-tassa on piikki, mutta tuolloin on myös julkaistu uusi jakso. Toisaalta 
11.6. piikki on korkein koko sarjan kuunteluhistoriassa. 
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5. Yhteenveto ja jatkotutkimustarpeet  
 
Tässä tutkimuksessamme tavoitteenamme oli selvittää, mitkä ovat podcastille te-
hokkaita markkinointikeinoja ja -kanavia. Aineistomme mukaan parhaiten kuunte-
luiksi konvertoituu kuuntelualustan sisäinen markkinointi. Tämä on luonteva ja 
odotettu tulos, sillä kuuntelualustalla mainoksen vastaanottaessaan kuluttaja on jo 
valmiiksi asennoitunut kuuntelemaan podcasteja, joten kuuntelupäätöksen toteu-
tumiselle on ihanteelliset lähtökohdat. Sen sijaan esimerkiksi sosiaalista mediaa 
selatessaan tai radiota kuunnellessaan kuluttaja ei välttämättä ole sellaisessa ti-
lanteessa tai paikassa, jossa voisi alkaa kuunnella podcastia. Hän voi kuitenkin 
painaa podcastin mieleensä nähdessään tai kuullessaan podcastin mainoksen ja 
palata myöhemmin tämän podcastin ääreen etsimällä sen kuuntelualustalta.  
 
Eli vaikka kuuntelualustan sisäinen markkinointi on lukujen valossa kaikkein tehok-
kainta markkinointia, se ei kuitenkaan kerro kaikkea, sillä jotenkin kuuntelijan on 
ensin päädyttävä kyseiselle alustalle ja sinne päätymiselle voi olla monia syitä. 
RadioMedian (2020) kyselytutkimuksen mukaan reilu 40 prosenttia podcast-kuun-
telijoista on kertonut löytävänsä uusia podcasteja nimenomaan kuuntelualustan 
sisältä, mutta sosiaalisen median vastaava luku on vain vähän alhaisempi – tasan 
40. RadioMedian tutkimus viittaa siis siihen, että iso osa kuuntelijoista päätyy pod-
castin ääreen nimenomaan sosiaalisen median kautta.   
 
Sosiaalisessa mediassa tehdyt markkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan omien 
tulostemme valossa ole kovin tehokkaita: ne eivät näytä synnyttävän kuuntelupiik-
kejä ja yksittäisten sosiaalisen median julkaisujen vaikutusta kuuntelijamääriin on 
aineistomme perusteella hankala arvioida. Toisaalta vaikuttajamarkkinointi sosiaa-
lisessa mediassa voi toimia erittäin hyvin, ja se voi näkyä myös piikkeinä kuunte-
ludatassa.  
 
Radiomainonta näyttäisi tulostemme perusteella kasvattavan kuuntelulukuja – jos-
kus jopa moninkertaisiksi. Sen sijaan tuloksemme medianäkyvyyden tehokkuu-
desta ovat hieman ristiriitaisia: joidenkin podcastien kohdalla medianäkyvyys on 
konvertoitunut kuunteluluvuiksi hyvin – toisten kohdalla suoraa vaikutusta ei ole 
havaittavissa. Toisaalta on myös huomioitava, että emme ole tutkineet medianäky-
vyyden todellista tavoittavuutta, eli sitä, kuinka moni artikkelin on lukenut. Sillä, 
onko artikkelilla ollut 10 000 vai 100 000 lukijaa, on toki iso merkitys sen vaikutuk-
seen. Medianäkyvyyden suhteen on hyvä muistaa, että vaikka yksittäisten artikke-
leiden suoraa vaikutusta kuuntelijalukuihin on vaikea havaita, nostaa medianäky-
vyys podcastin ja usein myös sen takana olevien toimijoiden tunnettuutta varsin 
tehokkaasti – tavoittavathan maamme suurimmat mediat kuitenkin yleistäen 
enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi yksittäinen sosiaalisen median julkaisu. 
Natiivimediaan myös usein luotetaan enemmän kuin esimerkiksi sosiaalisen me-
dian julkaisuihin tai mainoksiin, joten podcastin uskottavuudelle natiivimedianäky-
vyys tekee hyvää.   
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Tässä tutkimuksessamme halusimme myös selvittää, mitkä podcastin markkinoin-
titoimenpiteet toimivat parhaiten yhdessä ja miten ne tulisi ajoittaa. Tuloksemme 
osoittavat, että alustan sisäinen markkinointi voi aiheuttaa kuuntelupiikin, kasvat-
taa uuden jakson julkaisupäivän kuuntelupiikkiä sekä kuuntelumääriä myös ylei-
sesti. Optimaalisin ajoitus alustan sisäiselle markkinoinnille on siis uuden jakson 
julkaisun yhteydessä – tällöin jakson uutuus houkuttelee kuuntelemaan. Toisaalta 
alustan sisäisestä markkinoinnista on hyötyä muinakin ajankohtina. Sosiaalisen 
median julkaisujen, medianäkyvyyden tai radiomainonnan kohdalla emme havain-
neet, että ajoituksella olisi merkitystä markkinoinnin tehoihin. Toki podcastien 
markkinointitoimenpiteiden tehoa on haastavaa tutkia hyvin tarkasti, sillä podcastin 
kuuntelu vaatii oman hetkensä. Koska harvoin markkinointi tavoittaa kuulijan juuri 
oikeana hetkenä missään muualla kuin kuuntelualustan sisällä, on luonnollista, ett-
eivät esimerkiksi sosiaalisen median julkaisut aiheuta kuuntelupiikkiä vaan lisäävät 
kuuntelumääriä pitkällä tähtäimellä. Silti esimerkiksi kampanjaluonteisen tietyn 
ajan jatkuvan mainonnan tulisi näkyä kuunteluluvuissa jo kampanjan aikana, jotta 
sen voidaan päätellä tehoavan.  
 
Tarkimmat tulokset podcastien markkinointitoimenpiteiden tehoista saadaan sil-
loin, kun tutkittavasta markkinointitoimenpiteestä irrotetaan muut mahdolliset vai-
kuttavat tekijät, eli kun podcastia ei samanaikaisesti markkinoida millään muulla 
tavalla. Tässä tutkimuksessa aineistomme mahdollisti parhaiten nimenomaan 
kuuntelualustan sisäisen markkinoinnin vaikutuksen tarkastelun irrallaan muista 
toimenpiteistä. Myös radiomainonnan ja medianäkyvyyden vaikutuksia pääsimme 
tarkastelemaan myös sekä yhdistettynä muihin toimenpiteisiin että irrallaan niistä 
– näissä aineistomme ei kuitenkaan tarjonnut selkeästi toistuvia vastauksia, joten 
emme voi tehdä kaiken kattavia yleistyksiä aineistomme perusteella. Siinä missä 
aineistomme tarjosi kattavan katsauksen podcast-alustan sisäisen markkinoinnin 
tehoihin, emme tässä tutkimuksessamme päässeet kovin syvälle sosiaalisen me-
dian markkinointitoimenpiteiden vaikutukseen podcastien kuuntelulukuihin. Aihe 
tarjoaisikin merkittävän jatkotutkimuksen paikan – erityisesti, koska sosiaalisen 
median merkityksellisyyteen viittaa esimerkiksi RadioMedian (2020) kyselytutki-
muksen tulos siitä, että 40 prosenttia vastaajista löytää uutta kuunneltavaa nimen-
omaan sosiaalisesta mediasta. Tämä 40 prosenttia sisältänee tosin paljon heitä, 
jotka saavat podcast-suosituksensa yksityishenkilöiden, eli kavereiden, tuttujen ja 
vaikuttajien sosiaalisen median kanavissa olevista suosituksista.   
 
Vaikka siis podcastien näkyvyys sosiaalisessa mediassa ei tutkimuksemme ai-
neiston perusteella konvertoidu hyvin suoraan luvuiksi, on mahdollista, että sen 
vaikutus podcastien tunnettavuuteen ja kuuntelupäätöksiin on silti suuri. Osaltaan 
tästä kertoo se, että Suomen suosituimpien podcastien listan kärjessä on suosit-
tujen vaikuttajien luotsaamia podcasteja, joiden kuulijat päätyvät podcastin pariin 
yleensä sosiaalisen median kautta. Siksi erityisesti Instagram-mainonnan vaikutus 
podcastien kuuntelulukuihin on kiinnostava tutkimuskohde, sillä käyttötyylinsä pe-
rusteella Instagram-mainonta saattaisi konvertoitua kuunteluiksi muiden sosiaali-
sen median kanavien mainoksia paremmin: Instagramin parissa vietetään pitkiäkin 
hetkiä, katsellaan inspiroivia kuvia ja seurataan vaikuttajien elämää. Tästä 
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käyttöympäristöstä ja tällaisesta tilanteesta hyppy podcastin kuunteluun ei ole niin 
suuri kuin esimerkiksi kesken työpäivän tapahtuvasta LinkedInin tai Facebookin 
käytöstä. Toisaalta Instagram voi toisessa käyttöyhteydessä olla hyvinkin hätäinen 
media: sen sisältöjä vilkaistaan nopeasti hississä tai muussa vastaavassa ohime-
nevässä hetkessä. Silti sen jättämä muistijälki voi olla hyvin merkityksellinen lopul-
lisen kuuntelupäätöksen kannalta.  
 
Tässä tutkimuksessa emme syventyneet vaikuttajamarkkinoinnin tehoihin. Pod-
cast-toimijoiden keskuudessa on vaihtelevia kokemuksia siitä, kuinka moni vaikut-
tajan seuraajista ryhtyy kuuntelemaan vaikuttajan podcastia: toiset sanovat, että 
vaikuttaja voi kääntää omista seuraajistaan 5 prosenttia podcastinsa kuulijoiksi, 
toiset taas puhuvat jopa 30 prosentista. Tämä olisi myös kiinnostava jatkotutkimuk-
sen aihe: mikäli tuolle jopa 30 prosentin säännölle saadaan tukea tutkitusta tie-
dosta, se voi ohjata podcasteja entisestään siihen suuntaan, että podcastin suo-
sion suhteen ratkaisevinta on se, keitä podcastissa on hostina ja vieraina.    
 
Sosiaalisen median osalta kiinnostava kysymys on myös se, miten paljon podcas-
tin sosiaalisen median näkyvyys vaikuttaa kuulijapitoon, eli siihen, että kuulija pa-
laa kuuntelemaan myös podcastin muut jaksot. Kun kuulija on kerran löytänyt 
tiensä podcastin äärelle, mikä saa hänet palaamaan uudelleen? Tämän tutkimuk-
sen aineisto ja tutkimusmenetelmämme eivät riittäneet osoittamaan, mitkä tekijät 
ovat kuulijapidon kannalta markkinoinnissa olennaisimpia seikkoja. Oma arvi-
omme on, että kuuntelijapidon kannalta tärkeässä osassa ovat podcastin aktiivi-
nen läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä kuuntelualustalla, koska nämä muistut-
tavat kuulijaa sarjan olemassaolosta ja uudesta jaksosta. 
 
Medianäkyvyyden suhteen kiinnostava kysymys lisätutkimuksiin on: milloin on op-
timaalinen hetki medianäkyvyyden hyödyntämiselle? Oman mututuntumamme 
mukaan medianäkyvyydestä on eniten hyötyä silloin, kun podcastista on julkaistu 
jo useita jaksoja. Tämän aineistomme perusteella emme kuitenkaan pystyneet 
varmistamaan havaintoamme, sillä tuloksistamme ei voinut muodostaa selkeitä 
yleistyksiä.  
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