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TIIVISTELMÄ 

 

Summer Heat on nuorekas ja trendikäs kesäklubi, joka toimii kesällä 2013 

Wanhalla Ylioppilastalolla kymmenettä vuotta. Opinnäytetyössäni selvitän, 

miten blogiyhteistyö otetaan osaksi tapahtuman kokonaismarkkinointia ja 

miten blogiyhteistyömalli luodaan. 

Opinnäytetyöni tietoperustassa perehdyn blogiyhteistyöhön 

suhdemarkkinoinnin ja brändin rakentamisen näkökulmasta. Peilaan 

tietoperustaa omaan työhöni Summer Heat-tapahtuman 

blogiyhteistytökoordinaattorina. Opinnäytetyön tuotoksena esittelen 

muistilistan, jonka olen koonnut tietoperustaa ja omaa työtäni soveltaen. 

Opinnäytetyössä kerrotaan vaihe vaiheelta, miten yhteistyöblogeja 

lähestytään ja miten markkinointiyhteistyö pannaan alulle. Bloggaajien 

osallistaminen ja yhdessä luominen nousevat työssä tärkeiksi elementiksi. 

Työssä eritellään myös yhteistyön riskit ja tulevaisuuden näkymät.  
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ABSTRACT 

 

Summer Heat is a youthful and trendy summer club, which takes place at 

Wanha  Ylioppilastalo, In Helsinki, tenth time in the summer of 2013. In my 

thesis I will explain how fashion and lifestyle blogs can be integrated into the 

overall marketing of the event. I also explain how to create a blog partnership 

model. 

 

In my thesis knowledge base, I get immersed in relationship marketing and 

then in brand-building. Later I apply the knowledge base to my work as the 

Summer Heat blog partnership coordinator. The outcome of this thesis in a 

check list, which I have gathered by combining the data base and my own 

work experience in the field. 

 

The thesis describes, step by step, how to contact bloggers and how the 

marketing cooperation is initiated. Co-creation and involving the blogger  as a  

co-producer, are two of the main ideas in this thesis. This thesis also identifies 

the risks and future prospects of blog partership.  

Key words: blog partnership, relationship marketing, branding 
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1 JOHDANTO 

Markkinoinnin tavoitteet ovat samat, keinot vain uudet. Markkinointi on siirty-

mässä internettiin ja sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisen median verkkopalveluissa 

käyttäjät tuottavat sisältöä, esimerkiksi tekstejä, keskusteluita tai videoita. Sosiaa-

liseen mediaan kuuluvat mm. Facebook, twitter, blogit, wikit. (Rongas 2011.) 

Sosiaalisen median myötä markkinoinnin roolit ovat muuttumassa. Kuluttajat ha-

luavat itse osallistua median tuottamiseen ja olla aktiivisia, passiivisen selaajan tai 

katselijan roolin sijasta. Internet mahdollistaa tämän vuorovaikutteisen osallistu-

misen ja avoimen tiedon verkoston – yhteisöllisyyden. Nykyaikana markkinoinnin 

tulee mukautua ihmisten käyttäytymiseen ja olla oikeassa paikassa oikeaan ai-

kaan. Sosiaalisen median avulla yritys pääsee lähelle asiakkaita ja heitä kiinnosta-

via aiheita. (Salmenkivi & Nyman 2007, 17–36, 128)   

Blogit ovat yksi sosiaalisen median muoto. Blogi on verkkopäiväkirja, johon tuo-

tetaan ajankohtaista, päivämäärällä varustettua sisältöä. Blogien sisällöt näkyvät 

sivulla aikajärjestyksessä ja vanhat postaukset eli blogikirjoitukset ovat luettavis-

sa. (Kilpi 2006, 3.) Blogi on verkko-sivusto, jolle yksi tai useampi kirjoittaja kir-

joittaa säännöllisesti. Blogeja kirjoitetaan usein minä-muodossa.  Blogien kom-

mentointimahdollisuus voi muuttaa jokaisen blogikirjoituksen pienimuotoiseksi 

keskustelupalstaksi. (Salmenkivi & Nyman 2007, 145–146.) Blogin tärkein omi-

naisuus on se, että sen kautta voidaan käydä keskusteluja. Muita muista viestintä-

kanavista erottavia tekijöitä ovat: helposti löydettävyys, sosiaalisuus, nopeus ja 

linkittyvyys. (Scoble & Israel 2008, 42-45.)   

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Sosiaalinen media ja blogit ovat muuttaneet markkinointia. Opinnäytetyössäni 

tarkastelen blogiyhteistyömallia tapahtuman markkinoinnin ja brändäämisen väli-

neenä, paneutuen erityisesti muoti- ja lifestyleblogeihin. Tässä toiminnallisessa 

opinnäytetyössä kerron toimeksiantajalleni, Revoltti Oy:lle, luomastani blogiyh-

teistyömallista Summer Heat-yökerhotapahtumaan. Työssäni kerron, miten blo-

gimaailmaa hyödynnetään kyseisen yökerhotapahtuman markkinoinnissa ja mitä 
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yrityksen ja blogin välisessä yhteistyössä tulee ottaa huomioon. Työssäni näh-

dään, miten yhteistyö bloggaajan kanssa saadaan alkuun ja millä tavoin bloggaaja 

voidaan sitouttaa yritykseen. Konkreettisena tuotoksena laadin muistilistan blo-

giyhteistyötä aloittelevalle yritykselle. 

Yrityksen näkökulman lisäksi pohdin työssäni myös sitä, mikä on bloggaajan hyö-

ty ja sitä miten yritys saa bloggaajat lähtemään kanssaan yhteistyöhön. En aio pa-

neutua opinnäytetyössäni blogien lukijoihin ja heidän toiveisiinsa blogin sisällös-

tä. Opinnäytetyöni keskittyy bloggaajan ja yrityksen väliseen suhteeseen ja tarkas-

telen blogiyhteistyötä suhdemarkkinoinnin ja brändäämisen näkökulmasta.  

Pääkysymys opinnäytetyössäni on: Miten kehittää markkinointia ja brändäämistä 

blogiyhteistyön avulla? Lisäkysymyksinä ovat: Miten Revoltti Oy:n blogiyhteis-

työ toteutuu? Mitä on tärkeä huomioida blogiyhteistyön koordinoinnissa?  

1.2 Revoltti ja Summer Heat  

 

Toimeksiantajani, Revoltti Oy, on vuonna 2006 perustettu nuorekas ja innovatii-

vinen tapahtumamarkkinointitoimisto, joka toteuttaa ja suunnittelee promootioita 

ja tapahtumia. Summer Heat on Revoltin oma yökerhokonsepti, joka toimii  Wan-

halla Ylioppilastalolla, Helsingissä, kesällä 2013 kymmenettä vuotta. Summer 

Heat -kesätapahtumakonseptia markkinoidaan perinteisten medioiden; lehtien, 

flyereiden ja julisteiden lisäksi nykyään myös sosiaalisessa mediassa. Summer 

Heat laajensi markkinointiaan jo vuonna 2007 sosiaaliseen mediaan ja on sen jäl-

keen onnistunut luomaan tapahtumalle Facebookissa brändisivun, jolla on tuhan-

sia tykkääjiä ja aktiivista keskustelua. (Revoltti Oy:n sisäinen materiaali.) 

Olin kesän 2012 Revoltilla harjoittelijana ja sinä aikana Summer Heatin markki-

nointia alettiin uudistamaan. Tapahtuman tuottaja Arne Landtman halusi kohottaa 

tapahtuman imagoa ja samalla nostaa hieman ikärajaa. Tarkoituksena oli tavoittaa 

tyylikkäitä nuoria aikuisia, etenkin naisia, sillä miehet kyllä tulevat perässä. Sain 

tehtäväkseni miettiä uusia markkinointikanavia tapahtumalle ja blogiorientoitu-

neena henkilönä mieleeni tuli blogiyhteistyö.  



 

3 

 

Olen itse aktiivinen muoti- ja lifestyleblogien lukija jo vuodesta 2005 lähtien. In-

nokkaan blogien lukemisen lisäksi kirjoitan keskisuurta lifestyle-blogia. Blogien 

suosion kasvu ja kaupallistuminen ilmiöinä olivat kiinnostaneet minua ja olin hy-

vin perillä blogimaailmasta. Arne Landtman innostui blogiyhteistyöajatuksesta ja 

lähdimme ideoimaan markkinointia yhdessä. 

Blogiyhteistyötä kokeiltiin testimielessä heti samana kesänä. Yhteistyö toimi, sitä 

päätettiin jatkaa ja suhdetta bloggaajiin vaalia. Kesästä 2012 ollaan tultu pitkä 

matka ja tällä hetkellä vastaan Revoltti Oy:llä blogiyhteisyön koordinoimisesta.  

Kappaleessa 4 kerron blogiyhtyeistyön toteuttamisesta oman kokemukseni, eli 

miten yhteistyötä on tehty kesästä 2012 tähän päivään saakka. 
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2 SUHDEMARKKINOINTI – BLOGIT SIDOSRYHMÄSUHTEENA 

Tässä luvussa sovellan suhdemarkkinointiajattelua blogiyhteistyöhön. Esittelen 

suhdemarkkinoinnin historiaa ja Gummessonin 30:n suhteen mallin. Vaikka yri-

tyksen ja yhteistyöblogaajan suhde on vaikeasti kategorioitavissa, voidaan suh-

teessa nähdä  piirteitä erilaisista kaupallisista suhteista. Suhdemarkkinointiajattelu 

on hyvä lähtökohta blogiyhteistyölle, mikäli bloggaajiin halutaan luoda pysyviä 

suhteita kertaluontoisuuden sijasta.  

2.1 Suhdemarkkinoinnin taustaa 

 

Suhdemarkkinointi (relationship marketing) on markkinoinnin strategia, jossa 

markkinointi nähdään suhteina, verkostoina ja vuorovaikutuksena. Näin ajatellen 

markkinointi perustuu suhdeverkostojen sisäiseen vuorovaikutukseen. Ajattelu-

mallia voidaan soveltaa myös blogiyhteistyöhön ja sen johtamiseen. Suhdemark-

kinoinnin perusidea on keskittyä lojaaleihin ja kannattaviin asiakkaisiin ja kehittää 

asiakassuhde pitkäksi ja kestäväksi, markkinointi kun nykyään usein keskittyy 

vain uusien asiakkaiden löytämiseen massamarkkinoinnin keinoin. Suhdemarkki-

nointiin verrattuna massamarkkinointi on kallista ja lyhytjänteistä toimintaa. Suh-

demarkkinointistrategian mukaan johtamisen tulisi olla markkinointikeskeistä yri-

tyksen johtamista. Tällöin jokainen työntekijä asemastaan ja työtehtävistään riip-

pumatta vaikuttaa asiakassuhteisiin. Työntekijä voi olla osa-aikainen tai päätoimi-

nen markkinoija, mutta joka tapauksessa jokainen nykyinen ja entinen työntekijä 

nähdään organisaatiossa markkinoinnillisena vaikuttajana. (Gummesson 2004, 

21–36.) 

Suhdemarkkinointiajattelun tulee yltää myös yrityksen ulkopuolisiin kontakteihin 

ja nämä tahot tulee nähdä kumppaneina, ei vastapuolina. Yrityksen suhteet muihin 

osapuoliin, kuten tavarantoimittajiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin tulee 

ajatella markkinointisuhteina. Yksi ydinasia on, että suhteet ovat molemmille osa-

puolille tyydyttäviä ja edullisia. Kun suhteessa  molemmat osapuolet tuntevat it-

sensä voittajaksi, on kyse plussummapelistä. Molempien ollessa tyytyväisiä voi 

kehittyä lujia ja kestäviä suhteita. Suhdemarkkinointajattelussa pitkäkestoisiin 
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asiakassuhteisiin tulee panostaa ennemmin kuin lähteä etsimään uusia. Asiakkai-

den säilyttäminen, suhteen kesto ja laatu ovat tärkeimpiä markkinointitavoitteita. 

(Gummesson 2004, 36–40.) 

Evert Gummesson on luonut suhteiden tarkastelemista varten 30R-mallin, joka 

esittää suhdemarkkinoinnin 30 suhdetta. Suhteet on luokiteltu klassisiin markki-

nasuhteisiin, erityisiin markkinasuhteisiin, megasuhteisiin ja nanosuhteisiin. Klas-

sisiin markkinasuhteisiin kuuluvat toimittajan ja asiakkaan välisen suhteen, mark-

kinoinnin perussuhteen, lisäksi asiakkaan, toimittajan ja kilpailijoiden välinen 

suhde sekä jakelukanavat verkostona. Erityiset markkinasuhteet perustuvat klassi-

siin markkinasuhteisiin. Suhteet nähdään kuitenkin klassisia suhteita monipuoli-

semmin ja niissä erotellaan puolia, jotka ovat tärkeitä markkinoinnissa menesty-

misen kannalta. Erityisiä markkinasuhteita ovat mm. suhde asiakkaan asiakkaa-

seen, sähköinen suhde, vihreä suhde ja suhde tyytymättömään asiakkaaseen. Me-

gasuhteet taasen ovat suhteita, jotka toteutuvat markkinoiden yläpuolella. Me-

gasuhteita ovat yhteiskunnassa yleensä toteutuvat suhteet, kuten henkilökohtaiset 

verkostot, tietoon perustuvat suhteet ja suhteet joukkoviestintävälineisiin. Mark-

kinoiden alapuolella, eli organisaation sisällä olevat suhteet ovat nanosuhteita. 

Nanosuhteita ovat mm. sisäiset asiakassuhteet, suhteet työntekijämarkkinoihin ja 

suhteet omistajiin ja rahoittajiin. (Gummesson 2004, 67–109.) 

2.2 Suhteen johtaminen  

Kaupallisen suhteen johtamisessa tulee ottaa huomioon suhteen ulottuvuudet, jot-

ka usein ratkaisevat asiakkaan tyytymättömyyden tai tyytyväisyyden. Tällaisia 

suhteiden ominaisuuksia ovat luotettavuus, palvelualttius, vakuuttavuus, empaatti-

suus ja konkreettisuus. Ulottuvuuksien painoarvo vaihtelee organisaatioittain ja 

tärkeimpien ulottuvuuksien löydettävä ne, jotka edesauttavat asiakastyytyväisyyt-

tä. (Gummesson 2004,  47–55.) 

Vuorovaikutus asiakkaan ja kontaktihenkilön välillä on tärkeää. Myös se, kuinka 

läheinen tai etäinen suhde on, vaikuttaa sen laatuun. Sosiaalinen ja henkinen etäi-

syys ovat suhdemarkkinoinnin avainkäsitteitä. Mitä kauempana ollaan, sitä suu-

rempi vaara on ymmärtää asioita väärin. Markkinoinnissa tulee pyrkiä luomaan 

vaikutelma henkilökohtaisesta asiakassuhteesta, vaikka toimittaja ei tuntisi asiak-



 

6 

 

kaita tai ei edes tapaisi heitä. Joistakin suhteista tulee myös aidosti henkilökohtai-

sia, jos osapuolet tapaavat usein ja jopa viettävät vapaa-aikaa yhdessä. Suhteesta 

vastaavan henkilön henkilökohtaiset ja sosiaaliset ominaisuudet vaikuttavat pit-

kälti suhteiden luomiseen. (Gummesson 2004, 51–55; 131–137) 

Suhteen syvenemisen kannalta on myös tärkeää, että yhteistyökumppania palvelee 

yrityksen puolesta mahdollisimman pitkälti yksi ja sama henkilö aina tietyn pro-

jektin ajan. Mikäli henkilö jatkuvasti vaihtuu, heikkenevät yhteydet sidosryhmiin 

todennäköisesti huomattavasti. Jos joudutaan hankkimaan kokonaan uusi blogiyh-

teistyön koordinaattori, tulee henkilökohtaisen suhteen luonti aloittaa alusta. Tämä 

voi olla hankalaa ja aikaa vievää, sillä uuden koordinaattorin viestintä- ja toimin-

tatavat voivat poiketa edellisen tyylistä ja sopeutuminen vie aikaa. Tapahtuman 

asiakkaan näkökulmasta yhden henkilön malli on mahdoton, sillä jokaista asiakas-

ta palvelee useampi henkilö. Myös bloggaaja saa palvelua monelta henkilöltä yh-

teistyön aikana, sekä tapahtumassa, että toimistolla. (Vainio 2007.) 

Kun Gummessonin suhdemarkkinointiajattelua sovelletaan yrityksen ja bloggaa-

jan väliseen yhteistyöhön sekä tapahtuman markkinointiyhteistyöhön, on vaikeaa 

löytää 30R-mallista suhdetta, joka kuvaisi tyhjentävästi tilannetta yrityksen ja yh-

teistyöbloggaajan välillä. Bloggaaja ei ole tavallinen yrityksen asiakas, ei myös-

kään palveluntarjoaja, eikä suoranaisesti mediankaan edustaja. Blogit ja bloggaa-

jat ovat yrityksen suhdemarkkinoinnin näkökulmasta edellä mainittujen välimaas-

tossa. Tämä tekee suhteesta erityislaatuisen ja vaikeasti määriteltävän. Kuka on 

suhteessa asiakas vai onko kyse tasavertaisesta yhteistyöstä? Onko mahdollisesti 

toimijoiden välillä kilpailua? 

2.2 Bloggaajat sidosryhmänä 

 

Yhteistyö on yksi suhdemarkkinoinnin peruspilareista.  Kuten kaikissa suhteissa, 

myös yhteistyösuhteessa molempien osapuolten tulee olla tyytyväisiä, nähdä it-

sensä voittajana. Tällaiset tasapainoiset ja pitkäaikaiset suhteet ovat suhdemarkki-

noinnissa hyvin tärkeitä, ajan mittaa molemmat osapuolet oppivat vaalimaan suh-

detta ja hyödyntämään sitä monipuolisemmin. Myös Summer Heatin kohdalla yh-
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teistyössä pyritään pitkäkestoisuuteen ja molemminpuoliseen tyytyväisyyteen. 

(Gummesson 2007. 103–110).  

 

Luottamus on tärkeä elementti missä tahansa suhteessa. On tärkeää, että bloggaaja 

voi luottaa yritykseen ja varsinkin henkilöön, joka johtaa yhteistyöprojektia. Ku-

ten Silius ja Tervakari (2007) painottavat, sidosryhmät ovat projektille tärkeä 

voimavara. Sidosryhmille pitää myös antaa niille kuuluva kiitos ja käsitellä sidos-

ryhmiä niiden arvoisesti, eli jatkuvasti pyrkiä kehittämään yhteistyötä. 

Yrityksen ja yhteistyöblogin suhde voidaan luokitella Gummessonin suhdemallin 

avulla monella tavalla, mutta eniten siinä on erityislaatuisen markkinasuhteen piir-

teitä. Summer Heat-blogiyhteistyön tapauksessa bloggaajat nähdään ulkopuolisi-

na, osa-aikaisina markkinoijina. Bloggajaan on solmittu markkinointisuhde ja hän 

markkinoi bloginsa kautta yrityksen tuotetta, eli tapahtumaa. Ulkopuolisissa osa-

aikaisissa markkinoijissa on se hyvä puoli, että he eivät ole yrityksen palkkalis-

toilla, mutta samalla se huono puoli, että yritys ei voi kontrolloida heidän sano-

misiaan. Blogiyhteistyössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi parhaansa mukaan 

vaikuttaa bloggaajan kuvaan tapahtumasta, muttei viimekädessä voi laittaa sanoja 

bloggaajan suuhun, vaan bloggaaja kirjoittaa blogiinsa sen, mitä itse haluaa. 

Bloggaajan riistäminen tai luottamuksen pettäminen voi aiheuttaa yritykselle no-

peasti huonon maineen. Huono maine blogimaailmassa voi olla tuhoisa, sillä tieto 

vilpillisestä tai epärehellisestä yhteistyökumppanista voi levitä nopeasti internetis-

sä niin muille bloggajille kuin lukijoillekin. Yhteistyötä bloggaajan kanssa teke-

vän yrityksen tulee siis muistaa, että osa-aikaisen markkinoijan suuhun ei voi lait-

taa sanoja. Teoilla ja suhteeseen panostamalla tosin on positiivinen vaikutus.  

Yhteistyöblogit ovat Summer Heatin tapauksessa markkinoinnin kannalta hyvin 

oleellinen sidosryhmä, sillä niiden kautta tavoitetaan tapahtuman kannalta tärkein 

sidosryhmä: blogien lukijat. Suomen suosituimmilla muoti- ja lifestyleblogeilla on 

päivittäin 40000-50000 kävijää. Näin ollen yhteistyökuvioon astuu mukaan myös 

suhde yhteistyökumppanin asiakkaaseen (Gummesson 2004, 126–131). 

Markkinointiyhteistyötä tehtäessä bloggaaja kirjoittaa Summer Heat -

tapahtumasta blogiinsa postauksen, jonka blogin seuraajat pääsevät lukemaan. 
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Koko yhteistyön tarkoitus on saada näkyvyyttä tapahtumalle blogien lukijoiden 

keskuudessa. Niin positiivinen, kuin negatiivinenkin kirjoitus blogissa tavoittaa 

kymmeniä tuhansia lukijoita. Näin ollen yrityksen ja bloggaajan välisessä yhteis-

työssä tulee aina ottaa tarkasti huomioon blogien lukijat.  



 

9 

 

3 BLOGGAAJAT OSANA TAPAHTUMAN BRÄNDIN RAKENTAMIS-

TA 

Tässä toisessa tietoperustaluvussa avaan termit brändi ja brändäys. Internet tuo 

uusia välineitä tapahtuman markkinointiin ja brändäämiseen. Blogit ovat yksi hy-

vä väylä. Bloggaajien mielipidevaikuttajan asema sekä verkostot ovat oikein käy-

tettyinä hyviä brändityökaluja. Blogiyhteistyö on parhaimmillaan enemmän kuin 

viestintää tai markkinointia: se on brändäämistä. Myös brändin rakentaminen ja 

arvon luominen yhdessä ovat tänä päivänä kuumia ilmiöitä, joista voi hyötyä sekä 

yritys, asiakas, että kanssatuottaja. Näen brändäämisen ja mielikuvien luomisen 

tärkeänä osana tapahtuman markkinointia ja tästä syystä nostin brändäämisen toi-

seksi tietoperustaluvuks työhöni. 

3.1 Brändi ja brändäys 

 

 ”Brändäys tuntuu ulottuvan kaikille elämän alueille:   

 kaupunkeihin ja kuntiin, tuotteista palveluihin ja   

 ihmisistä taideteoksiin.  Brändit lietsovat intohimoa ja  

 vihaa. Ja takovat omistajilleen rahaa ja valtaa.   

 (Suonio 2010). 

Brändäys käsitteenä esiintyi ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa 1800-luvun lo-

pulla. Aluksi tuotteita tehtiin tutuiksi, brändättiin, valmistamalla esimerkiksi ka-

ramelleihin kääreitä, joista valmistaja oli helppo tunnistaa. 1900-luvulla keksittiin, 

että tuotteisiin voi liittää persoonallisia ominaisuuksia, kuten nuorekkuus ja ylelli-

syys. Vielä 2000-luvulla ajateltiin, että brändiä tulee varjella  ja suojata. Kuluttajat 

halusivat kuitenkin yksisuuntaisen mainonnan sijaan keskustelua ja vuorovaiku-

tusta brändin kanssa. Nykypäivänä kuluttajat haluavat osallistua brändin tekemi-

seen, vaikkeivät työskentele yrityksessä (Suonio 2010, 25–29.) 

Brändi kostuu kahdesta osasta. Palvelun tai tuotteen ulkoisista ominaisuuksista  

sekä sen sielusta, taustasta ja historiasta. Brändi sisältää siis kohteen herättämän 

mielikuvan sekä itse tuotteen. Brändin sielu on vaikeampi rakentaa, kuin luoda 

ulkoiset puitteet. (Suonio 2010, 25). Palvelun tai tuotteen brändi voi olla yrityksel-
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le kilpailuetu.  Brändi tuo mukanaan brändiuskollisuutta, parempia tuottoja ja 

kasvua sekä samalla heikentää kilpailijoiden markkinaosuutta. Myös asiakas hyö-

tyy brändistä, sillä brändi kertoo asiakkaan sosiaalisesta statuksesta. Ostetun tuot-

teen tai palvelun brändi edustaa asiakasta ja kertoo siitä, millainen hän on. Statuk-

sen lisäksi brändin tunnistaminen helpottaa asiakkaan päätöksentekoa sekä brän-

diin kietoutunut vaikutelma laadusta tukee ostopäätöstä. (Sandbacka 2010, 6–7.) 

Viestinnän osuus brändäyksessä on suuri. Vaikka tuote tai palvelu olisi ylivoimai-

nen kilpailijoihin nähden, ei sitä haluavaa asiakasta tavoiteta ilman toimivaa vuo-

ropuhelua kuluttajien kanssa. Viestintä kasvattaa brändin arvoa ja luo mielikuvia. 

Omaperäisyys on viestinnässä valttia, sillä se vetää puoleensa niin osaajia, ostajia 

kuin pääomaakin. Viestintä vanhassa mediassa tulee vaihtaa uuteen (Suonio 2010, 

83–90.) 

Brändien merkitys on korostunut liiketoiminnassa ja yritysten huomio on yhä 

enemmissä määrin keskittynyt asiakkaan ja brändin väliseen suhteeseen. Brändin 

tehtävä on yksilöidä tuote tai palvelu ja erotella se kilpailijoista. Vahva brändi tuo 

uskollisia asiakkaita, kiinnostavuutta työnantajana ja haluttavuutta yhteistyö-

kumppanina. Brändi siis vetää puoleensa niin asiakkaita kuin muita yrityksiäkin. 

Visuaalisesti brändi ilmenee nimenä, logona, merkkeinä, tunnuksina, väriyhdis-

telminä ja muotoilun yksityiskohtina, mutta suurin osa brändistä on kuitenkin ai-

neetonta. Käsite brändi, tulee kokonaisvaltaisesti ymmärtää organisaatiossa ja 

brändin arvojen, visioiden ja tavoitteiden on ohjattava koko organisaation toimin-

taa ja viestintää. Olennaista on myös se, että yritys itse viestii brändistä, mutta 

brändistä keskustellaan myös yrityksestä riippumatta. Keskustelut vaikuttavat ku-

luttajien tietoihin brändistä ja luovat yhteisöllisen maineen, joka yhdessä mieliku-

vien kanssa ohjaa kuluttajien toimintaa ja muodostaa brändin. (Malmelin & Haka-

la 2007, 21–40.) 

Kuten millä tahansa tuotteella tai palvelulla, myös tapahtumalla voi olla brändi. 

Brändistä voidaan Summer Heatin kohdalla puhua, sillä tapahtumalle on onnistut-

tu luomaan vahvan visuaalinen ilme, sekä hyvä maine. Summer Heatin markki-

nointiin ovat alusta alkaen kuuluneet mm. flyerit, julisteet ja ulkopromootiot ja 

vahva näkyminen katukuvassa on tukenut brändin muodostumista. Perinteisen 

mainonnan lisäksi Summer Heat-tapahtumalla on omat facebookissa brändisivut, 
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jotka kuhisevat faneja. Summer Heat-tapahtuma on joka kesä suositumpi, mikä 

kielii hyvästä maineesta ja brändistä jo ennen blogiyhteistyön lisäämistä koko-

naismarkkinointiin. 

3.2 Arvon luominen yhdessä 

 

Markkinoinnissa on viime vuosina yhä voimakkaammin alettu korostaa asiakkai-

den osallistumista. Kun arvoa lähdetään luomaan yhdessä, auttaa se yritystä otta-

maan huomioon asiakkaan todelliset tarpeet ja lähestymään asioita asiakkaan nä-

kökulmasta. Yhteisessä arvonluomisprosessissa yrityksen tulee pystyä tuomaan 

ylivertaista lisäarvoa asiakkaalle palvelutilanteessa. Yrityksen kohdeasiakkaille 

annettu merkittävä lisäarvo tuo hyötyä yritykselle. Onnistumalla arvon rakentami-

sessa yhdessä asiakkaiden kanssa, yritys maksimoi elinikäisen arvon haluttuun 

asiakassegmentin kanssa. (Payne, Storbacka & Frow 2008.)  

Internet on radikaalisti muuttanut maailmaa ja luonut tilanteen, jossa asiakasta  

kuuntelemalla voidaan kehittää tuotteita ja palveluita. Asiakkaat voivat nykyään 

olla intensiivisesti mukana tuotteen kehityksessä ja käytössä, jolloin heistä tulee 

arvon kanssatuottajia. Asiakkaat siis luovat yrityksen kanssa yhdessä arvoa. Yh-

teinen arvon luominen lisää uuden dynamiikan yritys-asiakassuhteeseen liittämäl-

lä asiakkaan suoraan oikeaan paikkaan; tuotteen kehitykseen ja jakeluun. Toisin 

sanoen asiakkaat voivat olla mukana missä tahansa palvelun tai hyödykkeen tuo-

tantoketjun vaiheessa. Näin ollen asiakkaat voidaan nähdä myös yrityksen työnte-

kijöinä. Yhdessä tuottaminen vaatii usein suuremman vaivannäön, kuin tavan-

omainen markkinointi. Molempien osapuolien tulee miettiä, mitä haluavat yhteis-

työltä. Tavanomaisessa asiakas-tuottajasuhteessa kuitenkin useimmiten halutaan 

vastakkaisia asioita. Yritys haluaa myydä tuotteen tai palvelun mahdollisimman 

suureen hintaan samalla, kun asiakas haluaa ostaa sen mahdollisimman halvalla. 

Tällöin suhteessa vain toinen voittaa ja toinen häviää.  Yhdessä luominen taas 

vaatii molempia osapuolia pyrkimään voittaja-voittaja tilanteeseen ja halua luoda 

yhteisiä tavoitteita. (Kambil, Friesen & Sundaram 1999. 38–39.) 
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Jotta voidaan puhua yhteisestä arvon luomisesta, tulee asiakas osallistaa mukaan. 

Asiakkaan osallistaminen voidaan jakaa neljään tasoon. Ensimmäisellä tasolla yri-

tys markkinoi asiakkaalle ja asiakas on passiivin kohde. Toisella tasolla markki-

noidaan yhdessä. Kolmannella tasolla kuluttaja on otettu jo mukaan palvelun tai 

tuotteen kehittelyyn ja neljännellä tasolla kuluttaja on kehittäjä. (Boswik, Peelen 

& Olthof  2007, 138.) 

Arvon luominen yhdessä - ajattelussa asiakkaan opettaminen muuttuu asiakkaalta 

oppimiseksi. Kun asiakas ja yritys lyövät hynttyyt yhteen, mahdollistaa se sellais-

ten asioiden luomisen, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman yhteistyötä. Arvon 

luominen yhdessä on raskasta, koska se vaatii yritykseltä suurta sitoutumista asi-

akkaaseen, sekä kokemusten kautta tullutta tietotaitoa. Yrityksen ja asiakkaan tu-

lee jakaa sama visio, riskit, arvot, resurssit sekä palkkio. Vaikka molemmat jaka-

vat edellä mainitut asiat, tulee ottaa huomioon, että osuudet eivät missään nimessä 

ole yhtä suuret. (Brock 2012.) 

Yhdessä arvon luominen hyödyttää molempia osapuolia. Kun kuluttaja on muka-

na tuotteen tai palvelun kehityksessä, saadaan aikaan persoonallisempi ja asiak-

kaan näköinen lopputulos. Yrityksen näkökulmasta tärkeää on rakentaa etulyön-

tiasema kilpailijoihin nähden muuttamalla asiakkailta tullut tieto organisaation 

hyödyksi. Sitä, miten arvonluomisessa on onnistuttu, voidaan arvioida monella 

tavalla. Yritys voi keskittyä sokeasti myyntilukuihin tai vaihtoehtoisesti tarkastel-

la yhteistyöprosessin laatua tai niitä arvokkaita ideoita, joita yhdessä tekemisen 

aikana saatiin. (Roses & Samson, 2009,13–14.) 

Laadin kuvion, jonka avulla pyrin konkretisoimaan Summer Heatin kohdalla to-

teutetun blogiyhteistyön toimintaympäristöä ja sitä, miten toimijat ja brändit ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Kuvion viisi laatikkoa kuvastavat toimijoita, jotka 

ovat mukana blogiyhteistyöprosessissa ja brändinrakentamisessa. Kuviosta hah-

mottuu myös minun paikkani toimijoiden seassa. Kaikki lähtee Revoltti Oy:stä, 

joka omistaa Summer Heat-tapahtumakonseptin ja jolle minä teen töitä. Revoltti 

Oy on siis blogiyhteistyön  toimellepanija, joten on luontevaa, että Revoltista on 

yksi nuoli Summer Heatiin. Vaikuttavathan Summer Heat ja Revoltti jatkuvasti 

toisiinsa. Revoltti lähestyy Summer Heat- brändi edellä bloggaajia ja yhteistyö 

kulkee nimellä Summer Heat -yhteistyö, ei Revoltti -yhteistyö. Näin ollen Blog-
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gaajat ovat tekemisissä Summer Heatin kanssa ja Revoltti jää taustalle. Bloggaajat 

ja Summer Heat – konsepti ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa yhteis-

työn aikana. Bloggaajat kirjoittavat Summer Heatista blogiinsa, jolloin mukaan 

tulevat blogien lukijat, eli se ryhmä, jolle yhteistyön hedelmä, eli Summer Heat -

mainonta on alunperin tarkoitettu. Kuvio olisi lineaarinen; Revoltti Oy → Sum-

mer Heat → Bloggaaja → Blogin lukija, ellen olisi ottanut kuvioon mukaan itseä-

ni blogiyhteistyön koordinaattorina. Oma paikkani yrityksen ja bloggaajan väli-

sessä yhteistyössä Revoltti Oy:n työntekijänä on toimia Summer Heatin edustaja-

na ja olla suorassa yhteydessä bloggaajiin. Sijoitun siis kuviossa Revoltti Oy:n, 

Summer Heatin ja yhteistyöbloggaajan väliin. Katso havainnoillistava kuvio 1 al-

la. Kuviossa toimijoita yhdistävät nuolet ovat kaksipuolisia, sillä brändäämistä ja 

kanssakäyntiä tapahtuu molemmin puolin. Esimerkiksi minä vaikutan Summer 

Heatin brändiin ja Summer Heatin yhteistyökoordinaattorina toiminen minun 

brändiini.  

Kuvio 1. Toimintakenttä 

 

Puhuttaessa brändäämisestä ja koordinoimisesta tulee nostaa esille myös käsite 

henkilöbrändi. Henkilöbrändi tai persoonabrändi voi olla kilpalu- ja lisäetu blo-
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giyhteistyön koordinoimisessa. Suonio korostaa, että kiinnostava persoonabrändi 

niittää mainetta, tunnistetaan ja muistetaan. Brändikkyys myös auttaa rekrytoin-

nissa sekä työnhaussa. Mielestäni voidaan todeta, että sen lisäksi, että Summer 

Heatilla on vahva brändi ja brändiä vahvistetaan blogiyhteistyöllä, tulee myös 

huomioida blogiyhteistyötä koordinoivan henkilön mahdollinen persoonabrändi ja 

sen sopivuus tehtävään. 

3.3 Bloggaaja kanssatuottajana 

 

Internet on muuttanut brändin rakentamista ja tuonut siihen uusia ulottuvuuksia. 

Internetin kautta on helppo levittää kampanjoita ja saada ihmiset osallistumaan 

aktiivisesti. Internetin muodostavat yhteistöt keskustelevat brändeistä intohimoi-

sesti ja verkon merkitys brändin viestinnässä on vahva.  Tämän takia onkin tärkää, 

että yritys soluttautuu mukaan keskusteluun ja blogit ovat hyvä keino siihen. 

Verkko tarjoaa tilaisuuden rakentaa brändille aktiivisia yhteisöjä, jotka vievät yri-

tyksen viestejä eteenpäin sekä antavat yritykselle myös arvokasta palautetta 

(Malmelin & Hakala 2007, 95–110.) 

Bloggaajat ja blogien lukijat voidaan ottaa mukaan brändin arvon luomiseen,  

kanssatuottajiksi. Yhdessä luodulla brändin arvolla tarkoitetaan sitä, että brändiä 

on rakennettu  yhdessä erilaisten toimijoiden, esimerkiksi bloggaajien ja blogien 

lukijoiden kanssa. Tällöin brändin arvo muodostuu yrityksen brändipääoman li-

säksi myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien aineettomista ja aineellisista käsi-

tyksistä.  (Sandbacka 2010, 31.) Suonio kehottaa yrityksiä massamarkkinoin sijas-

ta ottamaan yhteyttä suoraan ihmisiin, joita kohderyhmä kuuntelee – toimimaan 

yhteisön kanssa. 

Brändit elävät pääasiassa eri viestintämenetelmillä rakennetuista mielikuvista. 

Suusanallinen puhe, viralliset ja epäviralliset suositukset sekä sosiaalinen media 

ovat nousemassa yhä tärkeämmiksi brändiin vaikuttaviksi viestintämuodoiksi. 

Bloggaajien kautta tapahtumalle voidaan saada kohtalaisin kustannuksin interne-

tiin blogikirjoituksen muodossa suositus, joka tavoittaa kymmeniä tuhansia koh-

deryhmään kuuluvia henkilöitä. Ottamalla bloggaajat mukaan brändin rakentami-
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seen, saadaan heistä parhaimmillaan yrityksen ”puolestapuhujia”. (Sandbacka 

2010, 31, 54.) Myös Suonio on ottanut esiin mediasuhteiden ja bloggaajien tär-

keyden Brändikäs-kirjassaan.   

On tärkeää ymmärtää verkoston luoman sosiaalisen pääoman tärkeys. Verkoston 

asenteet, mielipiteet ja suositukset ohjaavat ostopäätöksiä. Tämä yhteisön tuotta-

ma sosiaalinen pääoma on kullanarvoista palvelun kehittäjälle ja brändääjälle. 

Asiakkaiden tuottama tieto esimerkiksi blogin kommenttiboksiin johtaa parhaim-

millaan parempaan käyttökokemukseen ja brändiin. Yrityksen tulee kuitenkin olla 

hereillä ja käyttää sekä jalostaa tietoa myöhemmin. (Suonio 2010.) 
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4 SUMMER HEAT JA BLOGIYHTEISTYÖ  

Tässä luvussa kerron, miten muoti- ja lifestyleblogiyhteistyötä Summer Heat -

yökerhokonseptin kohdalla on toteutettu. Tarkastelen blogiyhteistyön mahdolli-

suuksia ja haasteita tietoperustan ja muiden lähteiden avulla, sekä esittelen blo-

giyhteistyön neljä tärkeintä vaihetta. Omassa työssäni olen oppinut, että blogiyh-

teistyösuhteiden syventämisestä voi saada suunniteltua enemmän hyötyä, mo-

lemmin puolin. Esittelen myös ajatuksiani yhteistyön eri tasoista, eli siitä, miten 

viestintä voi kehittyä markkinoinniksi ja brändäämiseksi. 

4.1 Tapahtumalle ja brändille tunnettuutta 

 

Parhaimmillaan suomalaisessa muoti- tai lifestyleblogissa ilmestyvän markkinoin-

tisisältöä sisältävän kirjoituksen eli postauksen avulla voidaan tavoittaa jopa 50 

000 lukijaa. Kilpailu yökerhotapahtuma-alalla on kovaa ja tapahtumia tuottavien 

yritysten tulee jatkuvasti löytää uusia markkinointikanavia. Sosiaalinen media on 

nykypäivänä tärkeä julkisuuden väylä. Erityisesti nuoret viettävät aikaa enemmän 

internetissä, kuin perinteisen median parissa. Nuoria kohderyhmänään pitäville 

yrityksille sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä kanavista myönteisen julkisuu-

den hakemiseen. Myönteistä julkisuutta on perinteisesti pidetty yrityksen kilpaili-

joista erottavana tekijänä. Taitavalla julkisuuden hallinnalla on luotu mielikuval-

lista arvoa, mikä esimerkiksi lisää yrityksen myyntiä ja helpottaa rekrytointia. 

Kun tuotteiden ja palveluiden määrä on kasvanut, kilpailijoista erottuminen on 

entistä tärkeämpää. Nämä erot muodostuvat julkisella tunnettuudella. Tunnettuus 

vaikuttaa merkittävästi brändin arvoon. Siksi monet yritykset tavoittelevat itsel-

leen ja tuotteilleen myönteistä julkisuutta. (Malmelin & Hakala 2007, 96–101.) 
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4.2 Yhteistyön neljä vaihetta 

 

Summer Heatin näkökulmasta yhteistyöprojekti bloggaajien kanssa voidaan jakaa 

neljään vaiheeseen.   

1. Bloggaajan kontaktointi 

2. Bloggaajatapaaminen 

3. Summer Heat -arvontapostaus 

4. Bloggaaja vieraana tapahtumassa 

Yhteistyöprojekti lähti Summer Heatin kohdalla käyntiin tapahtuman luonteeseen 

sopivien bloggaajien etsimisellä. Suomalaisia blogeja voi selata kategorioittain ja 

suosittuuden mukaan blogilista.fi, bloglovin.com ja indiedays.fi -sivustoilla. Myös  

Cision laatii kuukausittain listan tärkeimmistä blogeista kategorioittain. Tutustuin 

suomalaiseen blogikenttään  mm.edellämainittujen sivustojen avulla perusteelli-

sesti, jotta löysin juuri yökerhotapahtuman markkinointiyhteistyötön sopivat blo-

git. Summer Heat -yhteistyöhön etsittiin kesäksi 2013 kahdeksaa 18-25-vuotiasta, 

tyylikästä ja pinnalla olevaa muoti- ja lifestylebloggaajaa, jotka käyvät mielellään 

juhlimassa.  

Yhteistön ensimmäisessä vaiheessa bloggaajaa lähestytään sähköpostilla. Laadin 

yhteistyöehdotuksen tuottaja Arne Landtmanin avustuksella. Bloggaajille lähtevät 

sähköpostit olivat henkilökohtaisesti jokaiselle bloggaajalle erikseen kirjoitettuja. 

Sähköposti sisälsi pienen Summer Heat- esittelyn lisäksi ehdotuksen tulla keskus-

telemaan yhteistyöstä Revoltin toimistolle. Sähköpostin sävy oli nuorekas ja epä-

virallinen, ovathan bloggaajat nuoria naisia itsekin. Ennen yhteistyöehdotuksen 

lähettämistä tein pientä taustatutkimusta ja tarkistin bloggaajan asuinpaikan ja 

täysi-ikäisyyden, sillä kyseessä on Helsingissä järjestettävä K-18 tapahtuma. Yh-

teistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää, että bloggaaja asuu pääkaupunkiseudul-

la. Tällaisten blogien lukijakunnan voidaan myös olettaa olevan pääkaupunkiseu-

tulaisia ja näin ollen potentiaalista asiakaskuntaa Summer Heatille. 
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Summer Heat ei ole ensimmäinen tapahtuma, joka on ryhtynyt yhteistyöhön blo-

gaajien kanssa. Tapaamani bloggaajat ovat kertoneet, että myös muut tapahtumat, 

kuten messut, ovat lähettäneet bloggaajille lippuja tapahtumaan tai järjestäneet 

erilaisia tapahtumaan liittyviä kilpailuja blogeissa.  Näin sosiaalisen median ja 

blogien avulla voidaan tapahtumia markkinoida kohdennetusti erilaisille ryhmille. 

Viestintätoimisto Deskin 2010 tehdyssä Blogit ja viestintä -tutkimuksessa selviää, 

että bloggaajat suhtautuvat yritysten ja muiden tahojen yhteyden ottoihin avoimin 

mielin. Bloggaajat kertovat ottavansa vastaan mieluiten kutsuja tapahtumiin sekä 

tuotenäytteitä. Deskin kyselyyn vastanneista bloggaajista jopa 80% kertoo otta-

vansa mielellään vastaan kutsuja tapahtumiin. Hyvänä ajatuksena vastaajien kes-

ken pidettiin bloggaajien palkitsemista sekä myös monipuolisempia yhteistyöku-

vioita. Myös tuotetiedotteet saivat vastanneiden bloggaajien keskuudessa hyväk-

syntää. Kävi ilmi, että vain yksi bloggaaja lähes sadasta kyselyyn vastanneesta ei 

hyväksy yhteydenottoja ollenkaan.  

Brändimielikuvan vaikutus osallistumishalukkuuteen mitataan, kun ihmiset alka-

vat miettiä, minkä brändien kanssa he haluavat puuhata ja tehdä (Salmenkivi & 

Nyman 2007, 240). On siis kriittisen tärkeää, että Summer Heat on brändinä hou-

kutteleva, jotta bloggaajia saadaan mukaan yhteistyöhön. Suosituille bloggaajille 

tulee yhteistyöpyyntöjä paljon, joten on tärkeää erottua edukseen. 

Ne bloggaajat, jotka innostuvat yhteistyöstä, pyydetään yksitellen tapaamiseen, 

jossa heille kerrotaan tarkemmin Summer Heatista ja yhteistyön kulusta. Kasvok-

kain tapaaminen on yhteistyön toinen vaihe. Tässä vaiheessa sähköinen suhde 

muutetaan henkilökohtaiseksi. Vaikkei bloggaajien yksittäin tapaaminen olekaan 

kustannustehokkain tapa toimia, halutaan sillä kertoa bloggajalle tämän olevan 

arvokas. Toiminnalla pyritään luomaan bloggaaja-sidosryhmään mahdollisimman 

läheinen, tiivis ja henkilökohtainen suhde. Bloggaajien tapaaminen yksitellen 

mahdollistaa myös yhteistyön räätälöimisen.  

Vaikka bloggajat mielletäänkin yhtenä Revoltin ja Summer Heatin sidosryhmänä, 

on silti tärkeää nähdä bloggajat sidosryhmän sisällä yksilöinä. Vaikka meillä jo-

kaisen bloggaajan tapaamisvaiheessa onkin jo hahmotelma yhteistyön kulusta, 

emme silti toimi kaavamaisesti. Annamme kunkin bloggaajan vaikuttaa yhteis-
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työn kulkuun niin sisällöllisesti kuin ajallisestikin. Oma sivutyöni blogin kirjoitta-

jana on opettanut minulle monen muun asian lisäksi sen, että blogin kirjoittaminen 

on hektistä ja postausten tekeminen työlästä. Tämän takia kuuntelemme bloggaa-

jia ja sen sijaan, että antaisimme heille tarkat ohjeet ja aikataulut yhteistyön kulus-

ta, räätälöimme ne jokaisen kanssa yhdessä erikseen.  

Tapaamisessa oli bloggaajan lisäksi paikalla minä sekä tuottaja Arne Landtman. 

Bloggaajaa kuunneltiin ja häneltä kysyttiin ideoita yhteistyön suhteen. Bloggaajan 

mielipidettä Summer Heatista ja sen kehittämisestä kysyttiin. Suositut bloggaajat 

ovat oman alansa edelläkävijöitä ja heidän trenditajuaan voidaan hyödyntää myös 

muilla aloilla. Tapaamisissa räätälöitiin aina jokaisen bloggaajan kanssa yhdessä 

sopiva yhteistyömalli. Yhteistyö noudatti kuitenkin aikalailla samaa kaavaa kaik-

kien yhteistyöbloggaajien kanssa.  

Kolmannessa vaiheessa yhteistyötä bloggaaja arpoi lukijoilleen lippuja Summer 

Heatiin ja kertoo samalla lukijoilleen tapahtumasta omin sanoin. Bloggaajalle on 

lähetetty materiaalia; tekstiä ja kuvia tapahtumasta, joita hän saa vapaasti hyödyn-

tää postauksessaan.  

Arvonnat ovat muotiblogeille tyypillinen yritysyhteistyön muoto, jonka avulla 

bloggaaja saa mahdollisuuden palkita lukijoitaan. Arvonnat luovat myös positii-

vista ilmapiiriä, kun blogia seuraamalla lukija voi hyötyä. Samalla yrityksen tuote 

tai palvelu saa positiivista näkyvyyttä. (Hautakangas & Noppari 2012. 140.) Ar-

vontaan voi myös liittää jonkin osallistavan kysymyksen, jolloin kommenttiboksi 

täyttyy arvontaosallistumisilla, joista kaikissa on kerrottu jotain arvottavasta tuot-

teesta. Summer Heatin kohdalla arvontakysymys on ollut mm. ”Miksi juuri sinun 

tulisi voittaa liput Summer Heatiin?” Liitteenä screenshotit kolmen eri bloggaajan 

Summer Heat-arvontapostuksista. Vaikka kaikilla bloggaajilla on ollut arvontaa 

laatiessaan käytössä samat materiaalit Summer Heatista, ovat kaikki postaukset 

sekä ulkoisilta ominaisuuksiltaan että sisällöltäään keskenään hieman erilaisia. 

Tämä on hyvä, sillä kunkin bloggaajan oma tyyli tulee esiin. Katso liitteet 1, 2 ja 

3. 

Yhteistyön viimeisessä, eli neljännessä vaiheessa bloggaaja pääsee ystäviensä 

kanssa tapahtumaan ja he saavat vip-kohtelun tarjoiluineen. Illasta bloggaaja kir-



 

20 

 

joittaa blogiinsa oman tyylisensä kirjoituksen. Molemmat blogikirjoitukset,  ar-

vonta ja varsinainen tapahtumapostaus, sisältävät linkkejä Summer Heatin face-

book-sivulle ja tapahtumasivuille. Lisäksi Summer Heatin Facebook-sivuilla lin-

kataan yhteistyöbloggaajien kirjoituksia. Näin molempien seuraajia ohjataan toi-

sen palveluun ja molemmat hyötyvät. 

4.3 Muoti- ja lifestyleblogit markkinointiviestinnän välineenä  

 

Markkinointia ja mainontaa voidaan toteuttaa monella tavalla blogimaailmassa. 

On yritysblogeja, kumppanuusmarkkinointia, bannerimainoksia sekä tuotesijoitte-

lua. Fakta on kuitenkin se, että blogien merkitys mainosmediana on kasvussa. 

Mainostaminen elättää satoja bloggaajia. Yritykset ovat heränneet blogeihin 

markkinointiväylänä. Blogien kautta mainontaa voidaan kohdistetaa helposti eri-

laisille kohderyhmille paljon perinteistä mainontaa edullisemmin (Pirskanen 

2012). Mainostajien liiton kesäkuussa 2012 tekemän tutkimuksen mukaan 38% 

yrityksistä hyödyntää yrityksen ulkopuolisia blogeja markkinoinnissaan. Suomen 

suosituimmat muoti- ja lifestylebloggaajat saavat yhteydenottoja yrityksiltä päivit-

täin ja tienaavat bloginsa avulla elantonsa. Vaate- ja kosmetiikkabrändit ovat he-

ränneet blogimarkkinointiin jo 2000-luvulla, muut tulevat perässä. Ruotsissa in-

ternet on kasvanut jo suurimmaksi mainosmediaksi (Savaspuro 2013). Suomi tu-

lee kovaa vauhtia perässä ja yritysten on herättävä blogi-ilmiöön. Blogiyhteistyö 

on yrityksille kustannustehokas markkinointiväylä muihin medioihin nähden. 

Vain harva maksaa palkkiota. 

4.4 Bloggaaja mielipidevaikuttajana 

 

 Mielipidevaikuttajan löytämisen tärkeys korostuu, kun massat uskovat enemmän 

kanssaihmistä kuin massamainontaa (Salmenkivi & Nyman 2007, 115). Suosi-

tuimpien blogien kirjoittajat saavat monia yhteydenottoja päivässä ja vaikka yh-

teydenottoihin suhtaudutaankin positiivisesti, tulee yhteistyöehdotus kirjoittaa aja-

tuksella ja mahdollisimman henkilökohtaisesti vastaanottajalle (Deski, 2010). Jos 
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yrityksessä suunnitellaan tuotteiden lahjoittamista mielipidevaikuttajille, jotka 

voivat vaikuttaa tuhansien ihmisten ostopäätöksiin, kannattaa varmistaa kahdesti, 

että lahjoitettava tuote on tarpeeksi hyvä. Tietyt bloggaajat ja blogit ovat nyky-

yhteiskunnassa mielipidevaikuttajia, joiden avulla pystytään kustannustehokkaasti 

vaikuttamaan laajaan verkostoon. Blogien kirjoittajat innostavat, ärsyttävät ja vai-

kuttavat lukijoihin, sekä myös muihin blogien kirjoittajiin. Vaikeaa on löytää juuri 

oikeat bloggaajat blogosfääristä. Blogeissa mainostaminen ja bloggaajien lahjonta 

siinä toivossa, että he kirjoittaisivat halutuista asioista, on kannattavampaa kuin 

perinteinen markkinointi. Yhtenä esimerkkinä hyvästä toiminnasta kohdennetusta 

markkinoinnista Nokian markkinointioasaston kamppanja, jossa uuden puhelimen 

lanseerauksen yhteydessä osasto etsi sopivia valokuvaukseen keskittyviä blogeja 

ja antoi niiden kirjoittajille kyseisen puhelimen. (Salmenkivi & Nyman 2007, 

173–175.) 

 

Blogiyhteistyön avulla on mahdollista saada aikaan erityslaatuista näkyvyyttä, jol-

loin ominaisuuksien esittelyn sijaan tuote ja samalla koko brändi kietoutuu luon-

tevasti osaksi kohderyhmän arkea ja elämäntyyliä. Näin tapahtuu esimerkiksi sil-

loin, kun tunnettu bloggaaja osoittaa brändille tukensa, vaikkei hän tuotetta erik-

seen kehuisikaan blogissaan. Jo se, että bloggaaja tekee yhteistyötä tietyn tuotteen 

tai yrityksen kanssa on suuri ele ja kertoo panostuksesta. Perinteinen mainonta on 

pyrkinyt saamaan asiantuntijoita, julkkiksia tai tavallisia kuluttajia todistamaan 

mainostettavan tuotteen puolesta ”Minäkin käytän tätä, käytä sinäkin”-tyylillä. 

Toisin kuin perinteisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa annettu suositus voi 

olla tehokas, eikä yleiseti ärsytä ihmisiä. Blogimaailmassa kaupallinenkin viesti 

voidaan kokea tervetulleeksi, sillä se kertoo henkilöstä, jolta se saadaan. (Hauta-

kangas & Noppari 2013, 139-150) 

Summer Heatin kohdalla on todella uskottu yhteistyöhön valittujen bloggaajien 

pitävän tapahtumasta. Tästä syystä olemme uskaltaneet antaa bloggaajille vapaat 

kädet kirjoittamisen suhteen. Olemme kehottaneet bloggaajaa säilyttämään oman 

kirjoitustyylinsä, vaikka kyseessä onkin markkinointiyhteistyöhön liittyvä posta-

us.  
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Blogit ovat ammatimaistuneet sekä kaupallistuneet viime vuosien aikana ja ilmiön 

mukana on noussut esiin kysymys myös piilomainonnasta. Yhä useampi bloggaa-

ja kirjoittaa blogia ammatikseen. Niin mediassa, kuin blogien kommenttibokseis-

sakin on käyty kiivasta keskustelua mainonnasta blogeissa. Tuntuu, ettei lukijoita 

häiritse blogeissa näkyvä mainonta, jos se on hyvin kohdennettua ja blogin aihe-

piiriin sopivaa. Lukijat myös haluavat tietää, kun kyseessä on mainos tai yhteis-

työstä saatu tuote tai palvelu. Piilomainonta on kiellettyä kaikissa medioissa, 

myös blogeissa. Bloggaajien tuleekin selkeästi ilmaista bloginsa kirjoituksissa, 

kun kyseessä on mainos. Blogi perustuu vuorovaikutukseen ja tasavertaisuuteen 

lukijoiden kanssa ja mikäli bloggaaja jää kiinni piilomainonnasta, voivat lukijat 

närkästyksissään kaikota. (Tierna 2013, 19-22)  

Summer Heatin kohdalla olemme ottaneet rehellisen ja suoran linjan. Kehotamme  

yhteistyöbloggaajiamme mainitsemaan yhteistyöstä avoimesti tapahtumapostauk-

sissa. Näin ollen blogin lukijoiden ei tarvitse alkaa ruotimaan asiaa kommentti-

bokseissa ja keskustelupalstoilla. Brändi voi kärsiä, jos product placement -

tyyppinen pakkosyöttö häiritsee yhteisöä, tai jos viattomalta näyttävä suositus-

markkinointi paljastuu maksetuksi (Suonio 2007, 106).  

Yleisesti mainonnassa ajatellaan, että toisto on tärkeää. Toisto ei välttämättä blo-

giyhteistyössä toimi siinä mielessä, jos ahkera blogien lukija törmää samankaltai-

seen mainospostaukseen monessa blogissa. Kyllästymisen ehkäisemiseksi olem-

me rajanneet blogiyhteistyön Summer Heatin kohdalla alle kymmeneen bloggaa-

jaan. Bloggaajat ovat keskenään hieman erilaisia, jolloin parhaimmillaan saadaan 

luotua tilanne, jossa jokaisella yhteistyöblogilla on oma lukijakuntansa eivätkä 

lukijat saa ikävää kokemusta toistosta. Näkyvyys muissa medioissa, kuten Face-

bookissa, julisteissa ja perinteisessä mediassa tuo brändille näkyvyyttä ja mainon-

nalle toistoa. 
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4.5 Suhde bloggaajaan on arvokas 

 

Yhteistyö bloggaajien kanssa on omanlaistaan suhdetoimintaa. Myös Summer 

Heatin kohdalla tehdyssä blogiyhteistyössä suhteet ovat suuressa osassa toimintaa. 

Gummessonin mukaan pitkäaikaiset suhteet ovat suhdemarkkinoinnin peruspilari. 

Yhteistyössä molempien tulee hyötyä ja olla sitoutuneita. Suhdemarkkinoinnissa 

onkin tärkeää, että yhden voittajan sijaan kumpikin osapuoli voittaa. Näin mo-

lemmat osapuolet odottavat toisiltaan rakentavaa asennetta ja molemmat tuntevat 

suhteen mielekkäänä. Tällaisista suhteista voi kehittyä pitkiä ja kestäviä. (Gum-

messon 2007, 38). 

Suhteen kehittäminen tässä vaiheessa, kun blogien kaupallistuminen on nousussa, 

on hyvin tärkeää. Suhteet, joita yritykset luovat bloggaajiin nyt, voivat parhaillaan 

taata kilpailuetua myös tulevaisuudessa. Tapahtuma-alalla blogiyhteistyö ei vielä 

ole yleistä, mutta esimerkiksi kosmetiikka-alalla kaikki valmistajat tuntuvat teke-

vät jonkin sortin yhteistyötä bloggaajien kanssa. Kosmetiikkavalmistajat lähettä-

vät tuotenäytteitä bloggaajille bloginäkyvyyden toivossa. Bloggaajat kirjoittavat 

uutuuksista ja hyväksi havaitsemistaan tuotteista usein blogeissaan. Aktiivisena 

blogien seuraajana olen kuitenkin huomannut bloggaajan suosittelevan ensimmäi-

sellä viikolla valmistajan x ripsiväriä ja seuraavalla viikolla kovinta huutoa saattaa 

olla toisen, kilpailevan valmistajan vastaava tuote. Tämän ilmiön ehkäisemiseksi 

yritysten tulee luoda vahvoja siteitä ja suhteita bloggaajiin. On myös mahdollista, 

että Summer Heatin kilpailijat heräävät blogiyhteistyön kautta avautuviin markki-

nointimahdollisuuksiin. Mikäli niin käy, toivomme me Revoltilla, että suhteemme 

yhteistyöbloggaajiin on niin vahva, etteivät he heti lähde toisen tapahtumatuotta-

jan kelkkaan.  

Summer Heatin ja yhteistyöblogien välillä siirtyy muutakin, kuin vain palveluk-

sia. Seuraavassa kuviossa havainnollistan yhteistyön monimuotoisuutta. Kuviossa 

vasemmalle sijoittuu Summer Heat ja oikealle bloggaaja. Kahden toimijan välillä 

on nuolten muodostama kehä, jonka sisälle olen koonnut yhteistyössä saavutetta-

via etuja. Edut ovat sekä aineellisia, että aineettomia ja osa niistä tuo molemmille 

osapuolille lisäarvoa. Summer Heat saa yhteistyösuhteesta kilpailuetua internet-

näkyvyyden ja suositusten avulla. Bloggaajilta tulevat kehitysideat ja palaute an-
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tavat myös hyvää tietoa yritykselle. Bloggaaja saa yritykseltä näkyvyyttä Summer 

Heatin kautta, sekä bloggaajan imago nousee suuren yökerhokonseptin vali-

koidessa juuri tämän yhteistyöhön. Bloggaaja saa myös palkkioksi vip-kohtelua, 

sekä myös mahdollisesti palkintoja esim. Sisäänpääsyjä muihin tapahtumiin tai 

festareille. Lisäksi yhteistyökuvio tuo sosiaalisia hyötyjä ja avaa uusia verkostoi-

tumismahdollisuuksia molemmille osapuolille. Katso kuvio 2 alla. 

Kuvio 2. Blogiyhteistyön monimuotoisuus 

 

 

Pysyvien suhteiden luomisen kannalta on tärkeää, että molemmat ovat tyytyväisiä 

yhteistyöhön. Pitkäaikaisiin suhteisiin pyritään myös Summer Heatin yhteistyö-

bloggaajien kanssa. Bloggaajiin panostetaan heidät yksitellen tapaamalla ja heitä 

kuuntelemalla. Bloggaajien yhteistyöstä saaman hyödyn tulee olla tarpeeksi mer-

kittävä, jotta heidät saadaan voitettua yrityksen puolelle. Summer Heatin tapauk-

sessa, arvonnan mahdollistaminen lahjoittamillamme hyvillä palkinnoilla, sekä 

vip-ilta bloggaajalle ovat saaneet bloggaajat lähtemään mukaan yhteistyöhön. 

Summer Heat- tapahtuman saama hyöty yhteistyöstä on kussakin yhteistyöblogis-
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sa kahden postauksen verran näkyvyyttä ja toivottavasti niiden yhteydessä positii-

vinen arvio tapahtumasta. Arvio tietenkin pohjautuu siihen, onko bloggaaja ollut 

tyytyväinen tapahtumaan ja yhteistyöhön yleisesti ottaen.  

Suhdemarkkinoinnissa päästään hyvään lopputulokseen vasta sitten, kun keskei-

nen sidosryhmään kuuluva henkilö on henkisesti sitoutunut yrityksen ja toimii yri-

tyksen intressien mukaisesti sekä parhaimmillaan omaehtoisesti ja aktiivisesti 

myötävaikuttaa yrityksen toiminnan edistämiseen (Rope 2000, 357). Summer 

Heatin yhteistyöbloggaajista osan kanssa ollaan pystytty saavuttamaan tällainen 

suhteen syveneminen, jossa bloggaaja on sitoutunut yritykseen ja toimii itsenäi-

sesti Summer Heatin eduksi. Tällaisten bloggaajien kanssa on onnistuttu luomaan 

tiiviit henkilösuhteet ja liikesuhde on muuttunut kaveri-suhteeksi. Tässä vaiheessa 

minulla on ollut suuri osuus, sillä olen huolehtinut yhteydenpidosta bloggaajiin, 

kuten myös heidän viihtyvyydestään heidän vieraillessaan tapahtumassa. 

Bloggaajasuhteiden luomisessa ja syventämisessä olen kokenut tärkeiksi edelly-

tyksiksi rehellisyyden, jatkuvan kontaktien pidon sekä bloggaajan kuuntelemisen 

ja kunnioittamisen. Henkilötasolla on ollut varmasti myös tärkeää, että bloggaan 

itsekin ja jaan samoja mielenkiinnonkohteita ja elämäntilanteen heidän kanssaan. 

Suhteen syvenemistä on edesauttanut varmasti myös se, että yrityksen kontakti-

henkilöt ovat pysyneet samoina koko yhteistyön ajan. Myös molemminpuolinen 

luottamus on tärkeää. Luottamuksesta kertoo se, että blogiyhteistyötä ei tehdä 

Summer Heatin kohdalla kirjallista yhteistyösopimusta, vaan suullinen sopimus. 

Molemmat osapuolet luottavat siihen, että toinen tekee sovitut asiat. Yleisesti ot-

taen Suomessa tehdään kirjallisia sopimuksia bloggaajien kanssa harvoin, vain 

erityistilanteissa, mikäli esimerkiksi tekijänoikeusasiat sitä vaativat. (Hautakangas 

& Noppari 2012, 151.) 

Kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä sopimukseen ja pitävät suhdetta mie-

lekkäänä, voi kehittyä pitkäaikainen ja pysyvä suhde (Gummesson 2004). Par-

haimmillaan suhde bloggaajaan - sen lisäksi, että suunniteltu yhteistyö toteutuu - 

voi poikia uusia ideoita ja tuoda merkittävää lisäarvoa molemmille osapuolille. 

Niin on tapahtunut Revoltin ja yhteistyöbloggaajien välillä. Kun Revoltin ja blog-

gaajien suhde on muodostunut toimivaksi, ollaan sitä hyödynnetty molemmin 

puolin. Revoltin tapauksessa yhteistyöbloggaajia on palkittu blogibileillä, lipuilla 
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festareille ja ilmaisilla sisäänpääsyillä muihin tapahtumiin. Bloggaajia on myös 

kutsuttu muihin Revoltin tapahtumiin, kuten lanseeraustilaisuuksiin vieraiksi. Pi-

demmän aikaa yhteistyösuhteessa kanssamme olleet bloggaajat ovat antaneet ide-

oita tapahtumakonseptin kehittämiseksi ja tuoneet yhteistyöhön uusia ulottuvuuk-

sia. 

Blogiyhteistyön huipentuma Summer Heatin kohdalla on ehdottomasti ollut suhde 

MFF-blogia kirjoittavaan Lauraan. Olemme onnistuneet luomaan  vastavuoroisen 

suhteen, jossa molemmat tekevät toisilleen palveluksia ja kehittävät samalla 

Summer Heatia. Lauran tunnettuutta on käytetty Summer Heatin 2013-kesän mai-

nonnassa laajemminkin kuin vain blogissa. Laura esiintyy Summer Heatin mai-

noskasvona niin Facebookissa, julisteissa kuin flyereissakin.  Koemme, että Lau-

ran tunnistettavuus ja blogimaailmassa niitetyn maineen  kietoutuminen Summer 

Heat- brändiin on todella positiivinen asia. Mainoskuvista on tullut paljon positii-

vista palautetta ja Lauraa tullaan käyttämään myös jatkossa Summer Heat -

julkaisujen kuvissa ja mainoksissa. Alla kesän 2013 juliste-, flyer- ja internet-

mainonnassa käytetty kuva, jossa Laura esiintyy. 
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Kuvio 3. Summer Heat -juliste 
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Seuraavassa kuviossa havainnollistan ajatuksen siitä, miten blogaajan ja yrityksen 

suhde voidaan nähdä kolmessa tasossa. Kuvion kolme pilveä kuvastavat kolmea 

tasoa, jotka yritys voi yhteistyöblogien kanssa  tavoittaa. Mielestäni viestintä on 

blogien mainontaan mukaan ottamisen alin taso. Viestinnällä tarkoitan tilannetta, 

jossa yritys on ottanut blogimaailman huomioon ja viestii palveluistaan bloggajil-

le. Käytännössä siis harjoittaa tiedottamista, jossa bloggaaja-osapuoli on passiivi-

nen vastaanottaja. Tapaamani bloggaajat ovat kertoneet saavansa päivittäin useita 

erilaisia tietopaketteja, lehdistötiedotteita, mediakortteja ja muuta infoa yrityksiltä, 

ilman erillistä yhteistyöehdotusta. Tapahtuman markkinoinnissa miellän tämän 

hieman heikohkoksi menetelmäksi, vaikka hyvässä tapauksessa tieto tapahtumasta 

voi innostaa bloggaajan tulemaan paikalle. Suosittelenkin, että bloggaajaa lähesty-

tään pelkän viestin sijaan markkinointiehdotuksella. Markkinointi onkin seuraava 

blogiyhteistyön askel. Tässä vaiheessa voidaan puhua jo yhteistyöstä, sillä jotta 

tuote saa haluttua näkyvyyttä blogissa, tulee yrityksen ja bloggaajan kommuni-

koida keskenään. Markkinointia voi toteuttaa blogeissa eri tavoilla. Yritys voi 

esimerkiksi ostaa blogista mainospaikan, jolloin on kyse bannerimainonnasta. 

Voidaan harjoittaa tuotesijoittelua tai arpoa lukijoilla yrityksen tuotteita. Brän-

dääminen, yhteistyön ylin taso saavutetaan silloin, kun yrityksen ja bloggaajan 

välille muodostuu vuorovaikutteinen suhde. Brändäys on siis enemmän, kuin vies-

tintää tai markkinointia. Katso kuvio 4. 

 Kuvio 4. Yhteistyön tasot 
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Brändääminen vaatii sen, että bloggaaja osallistuu palvelun tai tuotteen suunnitte-

luun. Brändäämistä tapahtuu myös, kun bloggaaja avoimesti suosittelee tuotetta 

tai palvelua, jolloin bloggaajan henkilöbrändi kietoutuu palveluun tai tuotteeseen. 

Päästäkseen viestinnästä markkinointiin ja markkinoinnista brändäämiseen, tulee 

yrityksen panostaa bloggaajasuhteisiin ja systemaattisesti pyrkiä syventämään yh-

teistyötä. 

Koen, että Summer Heatin kanssa olemme onnistuneet pääsemään brändäämisen 

tasolle osan yhteistyöbloggaajistamme kanssa. Bloggaajayhteistyö on intensiivistä 

ja vuorovaikutteista, eikä bloggaajaa nähdä vain passiivisena viestinviejänä. 
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5 BLOGIYHTEISTYÖ FOR DUMMIES 

Tässä luvussa kerron, ”Blogiyhteistyö for dummies” -muistilistan tekoprosessista. 

Muistilistassa olen yhdistellyt tietoperustaa ja omaa kokemustani työssä Summer 

Heatin blogiyhteistyövastaavana. Muistilista löytyy liitteenä ja on tehty blogimuo-

toon. Olen sitä mieltä, ettei blogimarkkinointia aloittavan yrityksen ei välttämättä 

tarvitse kääntyä media- tai PR-toimiston puoleen. Esittämäni muistilistan kahdek-

saa teesiä noudattamalla pääsee jo pitkälle. 

5.1 Muistilistan laatiminen 

 

”Blogiyhteistyö for dummies” -muistilistassa konkretisoituu oma oppimiseni tässä 

opinnäytetyöprosessissa. Halusin tehdä muistilistan, josta blogimaailmaa tuntema-

ton saa apuja blogiyhteistyöhön ryhtyessään. Muistilistaan kokosin kahdeksan 

teesiä, joita voi hyödyntää kaikilla palvelualoilla. Muistilistan teesit on koottu 

opinnäytetyön 2., 3. ja 4.-luvun tiedoista. Seuraavaksi erittelen, miten muistilistan 

laatimisprosessi eteni. 

Muistilistan luomisen takana on ajatus siitä, että halusin tuoda lukijalle esiin kom-

paktisti opinnäytetyöni tärkeimmät seikat. Samalla muistilista toimii toiminnalli-

sen opinnäytetyöni tuotoksena. Lähdin rakentamaan muistilistaa niin, että kävin 

koko opinnäytetyöni läpi ja nappasin sieltä yleishyödyllisiksi kokemani   pointit. 

Loppujenlopuksi kutistin reilut kaksikymmentä poimimaani seikkaa kahdeksaan 

mielestäni mielekkäimpään teesiin, jotka johdan ja perustelen seuraavassa alalu-

vussa. 

5.2 Muistilista 

 

Kokosin tietoperustan avulla 8 mielestäni tärkeintä ohjetta yrityksen ja blogin vä-

lisen yhteistyön onnistumiselle. Jotta oma oppimiseni pääsee kokonaisuudessaan 

oikeuksiinsa, on teesit toisen ja kolmannen tietoperustaluvun lisäksi ammennettu 

omaa työtäni käsittelevästä neljännestä kappaleesta. Muistilista on tehty yrityksen 
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näkökulmasta, kuten muukin opinnäytetyöni. Muistilistani ei ohjeista blogiyhteis-

työhön alkavaa koordinaattoria vaihe vaiheelta, vaan pureutuu asioihin varsinai-

sen yhteistyön takana. Halusin tehdä muistilistan niin, että siitä voi olla  hyötyä 

niin aloittelevalle bloggaajien kanssa yhteistyötä tekevälle henkilölle, kuin blog-

gaajien kanssa jo toimineelle.  

 

Suhdemarkkinointi – bloggaajat sidosryhmänä kappaleesta otin muistilistaan kak-

si  teesiä. Toisesta luvusta olen soveltanut Gummessonin (2007) sidosryhmäajatte-

lua niin, että bloggaajat tulee nähdä tärkeänä sidosryhmänä, jotka toimivat yrityk-

sen osa-aikaisina markkinoijina. Yrityksen tulee panostaa bloggaajasidosryh-

mäsuhteisiin ja rakentaa luottamusta, sitoutumista ja läheisyyttä yhteistyöhön. 

Gummessonin mukaan pitkäaikaiset suhteet ovat suhdemarkkinoinnin peruspilari. 

Tästä saadaan teesi:  

”Näe bloggaajat sidosryhmänä ja panosta pitkäaikaisen suhteen syntymi-

seen.” 

Toisesta luvusta muistilistaan nousi myös Vainion (2007) ajatus projektipäällikön 

tärkeydestä sidosryhmien sitouttamisessa. On ehdottoman tärkeää, että yrityksen 

puolesta blogiyhteistyötä koordinoiva henkilö pysyy samana yhteistyöprojektin 

aikana, jotta käytännöt pysyvät tuttuina. Gummesson (2007) on myös painottanut 

henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, ammatin ja persoonalli-

suustyypin vaikutusta suhteiden syntymisessä. Blogiyhteistyötä koordinoimaan 

kannattaakin valita aina erikseen henkilö riippuen siitä, millaista yhteistyötä ja 

millaisten bloggaajien kanssa tehdään. Minä olen yhdessä Arne Landtmanin kans-

sa vastannut Summer Heatin blogiyhteistyöstä alusta tähän päivään saakka. Oma 

kokemukseni bloggaamisesta on antanut minulle hiljaista tietoa siitä, mitä blog-

gaajat haluavat ja mitä tulee ottaa huomioon blogiyhteistyötä rakentaessa. Lisäksi 

olen ominaisuuksieni; siviilisäädyn, elämäntilanteen, iän ja sukupuolen suhteen 

jokseenkin samanlainen kuin bloggaajat. Uskon vahvasti että  myös se, että blo-

giyhteistyökoordinaattori, eli minä olen pysynyt tehtävässä pidempään, on 

edesauttanut blogiyhteistyön onnistumista ja bloggaajien sitouttamista.  Toinen 

suhdetta korostava teesi kuulukin seuraavasti: 
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”Sitouttamisen kannalta on tärkeää, että yrityksessä blogiyhteistyötä koor-

dinoiva henkilö on tarkoin valittu ja pysyy samana koko projektin ajan.” 

Kolmannesta luvusta nostin muistilistaan kaksi huomionarvoista asiaa. Blogiyh-

teistyön avulla brändääminen ja brändinrakentaminen ovat kaikkien ulottuvilla. 

Yhteistyötä tehdessä bloggaajan ja yrityksen brändit kietoutuvat toisiinsa, jolloin 

on tärkeää, että yhteistyöblogit on valittu tarkasti tukemaan brändiä. (Sandbacka 

2010). Tutustumalla blogimaailmaan ja erilaisiin blogeihin, voidaan löytää erilais-

ten tuotteiden ja palveluiden brändiin sopivat blogit. Summer Heatin blogiyhteis-

työkuvion alkuvaiheessa tein suuren työn tutustumalla tarkasti Suomen blogikent-

tään ja erityyppisiin muoti- ja lifestylblogeihin. Vaikka blogimaailman kartoitus 

veikin aikaa, saimme sen ansiosta kontaktoitua juuri Summer Heatille sopivat 

bloggaajat.  

”Tutustu tarkasti blogimaailmaan ja valitse brändiisi sopivat blogit viemään 

yrityksesi viestiä.” 

Kolmannen luvun pääaiheena oli brändin rakentaminen yhdessä ja arvon luomi-

nen yhdessä. Asiakkaan osallistamisella tuotteen tai palvelun tuotannon eri vaihei-

siin voidaan ja asiakasta kuuntelemalla voidaan maksimoida pysyvä hyöty mo-

lemmille. (Payne, Storbacka & Frow 2008.). Yhteistyötä tehtäessä onkin tärkeä 

lähteä ajatuksesta, jossa bloggaajat ja heidän kauttaan myös potentiaaliset asiak-

kaat, eli blogin lukijat osallistetaan mukaan brändin rakennukseen. Summer Hea-

tin blogiyhteistyössä kanssatuottaja-ajattelu on todettu toimivaksi ja yhteistyössä 

ollaan onnistuttu luomaan hyötyä molemmille osapuolille. Niin Revoltille, kuin 

bloggaajille on jäänyt hyvä maku suuhun yhteistyöstä. 

 ”Ota bloggaaja mukaan kanssatuottajaksi ja luokaa arvoa yhdessä.” 

Muistilistan 4 muuta teesiä on johdettu neljännen luvun pohjalta oman blogiyh-

teistyön parissa saadun kokemuksen sekä kirjallisuuden ja artikkelien avulla. Blo-

giyhteistyötä aloittavan yrityksen tai yrityksen toimihenkilön tulee tarkkaan miet-

tiä, onko tärkeää saada oma tuote tai palvelu mahdollisimman moneen blogiin nä-

kyville, senkin kustannuksella, että lukijat kimpaantuvat lukiessaan samasta tuot-

teesta jokaisesta blogista vai onko järkevämpää tehdä täsmäiskuja mielipidevai-

kuttajablogeihin? Omassa työssäni Summer Heatin yhteistyökoordinaattorina olen 



 

33 

 

tullut siihen tulokseen, että on parempi valita tarkasti kourallinen yhteistyöbloge-

ja, joiden kanssa tehdään tiiviimpää yhteistyötä. Teesi kuuluukin: 

 ”Mieti volyymia: joskus vähemmän on enemmän.” 

Piilomainonta on aihe, joka on saanut blogimaailman kuhisemaan. Vaikka blog-

gaajien harjoittamalle mainonnalle ei vielä ole laadittu omia lakipykälöitä, koskee 

heitä joka tapauksessa kielto piilomainnonnasta. Blogi perustuu vuorovaikutuk-

seen ja tasavertaisuuteen lukijoiden kanssa ja mikäli bloggaaja jää kiinni piilo-

mainonnasta, voivat lukijat närkästyksissään kaikota (Tierna 2013, 19–22). Blogin 

suosion ohella, myös piilomainonnassa mukana ollut tuote tai palvelu voi kärsiä. 

Suonio (2010) on huomioinut viheliään mainonnan vaikutukset kirjassaan ja  pai-

nottaa, että blogipiilomainonnasta kiinni jäätäessä myös brändi kärsii. Jokainen 

yritys ja bloggaaja tietää piilomainonnan olevan kiellettyä, mutta sitä silti joskus 

tapahtuu. Tapaamani bloggaajat ovat kertoneet heille ehdotetuista hämäristä dii-

leistä ja piilomainontaan kannustavista yhteydenotoista todella negatiiviseen sä-

vyyn. Rehellisyys on kaikin puolin paras tapa tehdä blogiyhteistyötä ja yritysten 

tulisi kannustaa bloggaajia kertomaan lukijoilleen kyseessä olevan yhteistyössä 

yrityksen kanssa tehty postaus. Myös Revoltti ja Summer Heat ovat kannustaneet 

bloggaajia toimimaan rehellisesti alusta alkaen. 

 ”Kannusta rehellisyyteen – ei piilomainonnalle.” 

Blogiyhteistyön tuotos ovat bloggaajien kirjoittamat postaukset yrityksen tuottees-

ta tai palvelusta. Nämä postaukset ovat mainontaa, muttei postauksien tarvitse olla 

suoranaisia mainoksia. Kukin yritys voi toteuttaa yhteistyötä haluamallaan tavalla, 

mutta itse olen kokenut hyväksi jättää bloggaajille mahdollisimman paljon vapa-

uksia kirjoitusten suhteen. On tärkeää, että bloggaajan ääni kuuluu kirjoituksessa, 

jotta suositus olisi mahdollisimman aito. On syynsä siihen, miksi kyseinen blogi 

on suosittu, joten bloggaajan voi tässä suhteessa luottaa kirjoittavan hyvän tekstin. 

Me Revoltilla olemme antaneet bloggaajille lähes vapaat kädet kirjoitusten suh-

teen ja olleet lopputulokseen aina tyytyväisiä. Kirjoituksista on paistanut bloggaa-

jan oma tyyli ja postaus on ollut aidon suosituksen oloinen. 

”Älä laita sanoja bloggaajan suuhun.” 
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Kun bloggaajan kanssa ollaan saatu yhteistyö hyvin toimimaan, kannattaa sitä 

vaalia. Bloggaajan kiittäminen ja palkitseminen on tärkeää varsinkin, jos yrityk-

sen ja bloggajan välillä ei kulje rahaa. Hyvästä yhteistyöstä voi kiittää monella 

tapaa, mutta tärkeintä on bloggaajan näkemän vaivan huomioiminen. Me Revoltil-

la olemme järjestäneet bloggaajille iltamia, antaneet festarilippuja sekä hankkineet 

sisäänpääsyjä yökerhoihin. 

”Kiitä ja palkitse bloggaajaa hyvästä yhteistyöstä.” 

Tietenkin onnistunut blogiyhteistyö vaatii muitakin asioita, mutta muistilista ki-

teyttää mielestäni tärkeimmät ja helpoimmin unohtuvat asiat. Tulee muistaa, että 

muistilista on laadittu brändiajattelun ja suhdemarkkinoinnin näkökulmista. Opin-

näytetyöni tietoperusta on siis osaltaan vaikuttanut juuri näiden teesien muistilis-

taan valikoitumiseen. Mikäli blogiyhteistyötä tarkasteltaisiin jostaoin muusta, 

esimerkiksi puhtaan näkyvyyden näkökulmasta, olisivat teesit varmasti erilaisia. 

Koen muistilistan olevan joka tapauksessa yleispätevä ja hyödyllinen aloittelijalle. 

Muistilistan visuaalisen ilmeen loin käyttämällä Googlen tarjoamaa Blogger-

palvelun bloginkirjoitustyökalua. Liitteenä oleva muistilista muistuttaa ulkoisilta 

ominaisuuksiltaan blogipostausta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vastaan nyt johdannossa opinnäyteyötä ohjaamaan laadittuihin kysymyksiin. 

Opinnäyteyön pääkysymys oli: Miten kehittää markkinointia ja brändäämistä blo-

giyhteistyön avulla?  Markkinointia ja brändäämistä voidaan kehittää yrityksen 

näkökulmasta monella tapaa bloggaajien avulla. Tärkeää on luoda hyvät suhteet 

bloggaajiin ja osallistaa heidät mukaan kanssatuottajiksi. Blogiyhteistyö on kus-

tannustehokasta ja sen avulla voidaan kohdentaa markkinointia juuri oikealle 

kohderyhmälle. Bloggaajien brändi tuo oman lisänsä kietoutuessaan yrityksen 

tuotteen tai palvelun brändin kanssa yhteen. Internet ja sen sosiaaliset verkostot, 

kuten blogit, ovat hyvä väylä markkinointiin. 

Toisena kysymyksenä työssäni oli: miten Revoltti Oy:n blogiyhteistyö toteutuu? 

Revoltti Oy:n blogiyhteistyö toteutuu hyvin ja olen työhöni yhteistyökoordinaatto-

rina erittäin tyytyväinen. Opinnäytetyössä esittelen neljä vaihetta, joilla blogiyh-

teistyö saadaan käyntiin. Vaiheet ovat: bloggaajan kontaktointi, bloggaajatapaa-

minen ja bloggaaja tapahtumassa vieraana. Yhteistyö räätälöidään jokaiselle blog-

gaajalle erikseen ja suhteeseen panostetaan. Sekä bloggaajilta, että toimeksianta-

jaltani on tullut postitiivista palautetta yhteistyöstä. Yhteistyötä kehitetään jatku-

vasti ja bloggaajia osallistetaan olemaan mukana. 

Kolmantena kysymyksenä oli: mitä on tärkeä huomioida blogiyhteistyön koor-

dinoinnissa? Tärkeintä on valita oikeanlaiset bloggaajat yhteistyöhön ja tutustua 

blogimaailmaan hyvin.  Blogiyhteistyön koordinoinnissa on myös tärkeää pitää 

mielessä se, että bloggaajat ovat yksilöitä. Jokaiseen bloggaaajaan tulee panostaa 

ja pyrkiä luomaan heidän kanssaan pitkäaikainen, kestävä suhde. Opinnäytetyöni 

konkreettinen tuotos, eli ”Blogiyhteistyö for dummies”-muistilista tuo esiin blo-

giyhteistyön koordinoimisessa huomioitavat asiat.  Muistilista muotoutui hyvin ja 

koen siihen valikoituneen kahdeksan teesin kiteyttävän tärkeimmät blogiyhteis-

työssä huomioitavat asiat. 

Koen onnistuneeni hyvin vastaamaan johdannossa esittämiini tutkimuskysymyk-

siin. Olen myös tyytyväinen konkreettiseen tuotokseen, eli muistilistaan. 
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6.1 Opinnäyteprosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyöprosessi on edennyt omalla painollaan vauhdikkaasti. Joulukuussa 

2012 päätin ottaa opinnäytetyöni aiheeksi blogiyhteistyön ja käyttää case esi-

merkkinä Summer Heat -tapahtumaa. Alku vuosi meni opinnäytetyön toiminnalli-

sen osuuden hoitamisessa työssäni blogiyhteistyökoordinaattorina ja kirjoituspro-

sessin kimppuun pääsin vasta huhtikuussa 2013. 

Kirjoitusvaiheen alkaessa olin jo hyvin selvillä siitä, mitä opinnäytetyöni tulee 

sisältämään ja tietoperustan lähteet olin hankkinut käsiini jo aiemmin. Brändäys ja 

suhdemarkkinointi olivat luontevia avainsanoja työlleni ja niistä löytyi paljon tie-

toa niin kirjallisuudesta, kuin tieteisartikkeleistakin. Koska blogimaailma ja blo-

giyhteistyö olivat minulle tuttuja jo ennestään, oli tietoperustan soveltaminen ta-

pahtumacaseen luontevaa. Minulla oli myös ajoittain vaikeuksia ottaa perspektii-

viä minulle niin tuttuun työhön ja ilmiöön. Tällöin opinnäytetyöohjaajani kehotti 

minua nousemaan helikopteriin ja katsomaan omaa työtäni pienen välimatkan 

päästä.  

Itse kirjoitusvaihe eteni nopeasti ja koin opinnäytetyön tekemisen mielekkääksi. 

Opinnäytetyön kirjoittamiseen kuluin aikaa tehokkaat 1,5 kuukautta. Vaikka lo-

pussa oli tulla kiire, halusin silti tehdä työn huolella. Kirjoitusvaiheessa haasteelli-

simmaksi koin englanninkielisten lähteiden suomentamisen ja lähdemerkinnät 

yleisesti ottaen. Koko prosessi on ollut minulle suuri opin ja sinnikkyyden paikka.  

Revoltilta toimeksiantajani, Summer Heatin tuottaja, Arne Landtman kirjoitti toi-

meksiantajan arvioinnissaan seuraavalla tavalla: 

”Bloggaajayhteistyöstä on ollut vastuussa Anna Siltanen. Hän on suunnitellut yh-

teistyömallin, sekä lisäksi hoitanut kontaktoinnit ja yhteydenpidon bloggaajiin. 

Bloggaajiin on pyritty luomaan henkilökohtainen suhde ja räätälöimään jokaiselle 

sopiva yhteistyömalli, johon bloggaajat pääsevät suurelta osin itsekin vaikutta-

maan. Tällainen lähestymistapa on osoittautunut erittäin toimivaksi ja valtaosa 

kontaktoiduista bloggaajista onkin lähtenyt mukaan yhteistyöhön. Kaikki vuonna 

2012 mukana olleet bloggaajat jatkavat edelleen tulevana kesänä yhteistyötä, joten 

bloggaajiin on onnistuttu luomaan erittäin hyvät suhteet. Bloggaajat ovat Suomes-



 

37 

 

sa enenevissä määrin merkittäviä mielipidevaikuttajia. Olemme huomanneet, että 

bloggaajien kirjoittamat positiiviset nostot tapahtumista ovat selvästi entisestään 

lisänneet ihmisten kiinnostusta bileitä kohtaan. Myös bloggaajien läsnäololla ta-

pahtumissa on ollut positiivinen vaikutus Summer Heat brändille. Bloggaajayh-

teistyötä tullaan ehdottomasti jatkamaan myös tulevina kesinä. Toistaiseksi Sum-

mer Heat on ollut ainut Suomessa kesäklubi, joka on tehnyt järjestelmällistä blog-

gaajayhteistyötä. Tämä tulee toki jatkossa varmasti muuttumaan. Summer Heat 

bloggaajien lukijakunta – noin 20v naiset – ovat juuri se kohderyhmä, joita tapah-

tumiin halutaan. Anna on löytänyt Summer Heat brändille useita sopivia bloggaa-

jia ja suoriutunut hänelle annetuista tehtävistä erinomaisesti.” 

6.2 Tulevaisuuden näkymät 

 

Koska blogiyhteistyö Summer Heatin kohdalla on koettu toimivaksi ja hyödylli-

seksi, tullaan sitä jatkamaan ja kehittämään myös jatkossa. Tulevaisuuden kannal-

ta on tärkeää pitää silmällä blogi-ilmiön kehittymistä Suomessa ja ulkomailla, se-

kä pysyä ajan tasalla myös muista sosiaalisen median uusista tuulista. Blogiyhteis-

työ ollaan koettu kilpailuetuna ja sellaisena se myös halutaan pitää. On siis tärke-

ää tarkkailla kilpailijoita ja markkinointia alalla. Blogiyhteistyön kautta saatavat 

suositukset tapahtumalle voivat menettää arvoaan, mikäli jokainen klubi ja tapah-

tuma aloittaa saman kaltaisen markkinoinnin. Tällöin Summer Heat -postauksilla 

on vaara hukkua muiden sekaan. Mikäli kilpailijat heräävät blogiyhteistyöhön nyt, 

ovat Revoltti ja Summer Heat silti jo hyvässä etulyöntiasemassa omatessaan jo 

hyvät kontaktit ja suhteet suosituimpiin bloggaajiin.  

Kehitysehdotuksena blogiyhteistyölle Summer Heat- tapahtuman kohdalla voisin 

esittää blogiyhteistyön kautta saatavan tiedon paremman hyödyntämisen. Blogiyh-

teistyön avulla yritys saa suoraa palautetta bloggaajien kirjoittamien postausten 

kommenttibokseissa. Tätä tietoa kuitenkin käytetään ja kerätään vasta hyvin vä-

hän. Asiakaspalaute on kuitenkin erittäin tärkeää ja keskustelu kommenttiboksissa 

antaa mahdollisuuden kuulla asiakkaiden todellisen äänen. Blogien lukijat ovat 

tiivis yhteisö, jonka osallistamiseen voitaisiin panostaa enemmän. Lukijoita voisi 

myös haastatella ja selvittää heidän suhtautumistaan blogeissa näkyviin tapahtu-
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mapostauksiin. Markkinoinnin kehittämisen kannalta olisi hyvä saada tietoa koh-

deryhmältä. 

Blogiyhteistyön vaikutusta myytyjen lippujen määrään on vaikea mitata, mutta 

blogimarkkinoinnin vaikutusta voitaisiin mitata jollain kvantitatiivisella tutkimuk-

sella. Ehdotankin jatkoktutkimukseksi määrällistä tutkimusta, jossa seurattaisiin 

esimerkiksi stiä, miten moni on klikannut blogipostauksen Summer Heat –

faceboklinkkiä ja osallistunut tapahtumaan. Myös arvontaan osallistuneiden mää-

rää voisi tarkkailla ja kartoittaa. 

Seuraava kehittämisehdotus liittyy yritys-bloggaajasuhteen monipuolisempaan 

hyödyntämiseen. Arvontojen ja tapahtumapostausten lisäksi bloggaajia voitaisiin 

esimerkiksi käyttää tapahtumamarkkinointitoimisto Revoltti Oy:n rekrytoinnin 

apuvälineenä. Yritykseen etsitään jatkuvasti uusia promoottoreita, joita voidaan 

olettaa löytyvän myös blogien lukijakunnasta. Bloggaaja voitaisiin esimerkiksi 

ottaa leikkimielisesti töihin yrityksen promoottoriksi yhdeksi päiväksi, josta hän 

kirjoittaisi myöhemmin ”Päiväni promoottorina Revoltti Oy:ssä”-tyylisen posta-

uksen blogiinsa. Näin lukijat pääsisivät tutustumaan promoottorin työhön hauskal-

la tavalla oman suosikkibloggaajansa silmin. Postauksen loppuun tulisi linkki Re-

voltin sivuille ja työnhakulomakkeeseen. Näin toimittaessa rekrytoinnin lisäksi 

myös yritys saisi blogimaailmassa hyvää näkyvyyttä työnantajana. 

Blogi-ilmiön tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta näen kaksi vaihtoehtoista 

tulevaisuudenkuvaa.  Uskon, että blogimaailman suosio ja blogimarkinointi yleis-

tyy tai vaihtoehtoisesti blogi-ilmiön tilalle tulee muutaman vuoden kuluessa jotain 

uutta. Tilanne, joka vallitsee tällä hellä, eli blogien kasvava suosio, on yritysten 

kannalta hyvä. Toisaalta taas blogimarkkinoinnin suosio yritystten keskuudessa 

aiheuttaa kilpailua yhteistyötä bloggaajille tarjoavien toimijoiden keskuudessa. 

Uskon, että yritykset, jotka ovat jo lähteneet blogiyhteistyöhön, saavat ja tulevat 

saamaan maksimaalisen hyödyn blogimarkkinoinnista., mikäli ovat onnistuneet 

luomaan hyvät suhteet bloggaajiin. Uusilla, blogiyhteistyöhön vasta heränneillä 

yrityksillä saattaa olla vaikeampi saada suosituimpia bloggaajia mukaan, sillä mo-

nella bloggaajalla on jo niin monta yhteistyökumppania ja –kuviota meneillään. 
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Jään innolla seuraamaan blogimaailman kehitystä. Nykytilanteen valossa tulevai-

suus näyttää hyvältä, kunhan blogeissa näkyvä mainonta ei karkaa käsistä ja luki-

jat kaikkoa sen myötä. Kaupallistumisesta ja mainosten määrästä on viimekädessä 

vastuussa bloggaaja. 
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