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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajayritykselle opas, jota
se voi käyttää apunaan asiakastyöskentelyssä ja yhteistyökumppaniensa ohjeistamisessa.
Tarkoituksena oli luoda yleispätevä opas, jossa avataan suoritettuun kvalitatiiviseen tarkasteluun pohjautuen kriteereitä, jotka tulee ottaa huomioon kaupallista vaikuttajamarkkinointijulkaisua luotaessa Instagramissa. Opinnäytetyö toteutettiin Indieplace Oy:n toimeksiantona.
Työ koostui kolmesta osasta: teoreettisesta viitekehyksestä, kvalitatiivisesta tarkastelusta ja
siihen pohjautuvasta tuotoksesta eli oppaasta. Teoreettinen osa keskittyi pääosin sosiaaliseen mediaan sekä vaikuttajamarkkinointiin. Teoriaosassa avattiin sosiaalisen median käyttöä yritysnäkökulmasta ja sen hyödyntämistä markkinointitarkoituksiin. Teoriaosassa avattiin myös vaikuttajamarkkinointia yleisellä tasolla. Kvalitatiivinen tarkastelu koostui toimeksiantajan toimittaman datan pohjalta tehdystä tarkastelusta ja sen lisäksi tehdyistä vaikuttajahaastatteluista. Itse opas muodostettiin kvalitatiivisen tarkastelun johtopäätöksien sekä vaikuttajahaastatteluiden keskeisimpien havaintojen pohjalta.
Tuotettu opas kokosi lyhyeksi ja ytimekkääksi kokonaisuudeksi vaikuttajamarkkinointijulkaisun menestykselle tärkeimmät kriteerit. Oppaassa kerrottiin tietopohjaan nojautuen oikeat
toimintatavat julkaisun toteuttamiseen. Oppaassa havainnollistettiin myös esimerkkikuvien
avulla oikeaa tapaa koostaa kaupallista vaikuttajamarkkinointijulkaisua.
Opas kaupallisen vaikuttajamarkkinointijulkaisun koostamiseen on hyödyllinen yleisellä tasolla, koska teoriaan pohjautuvaa perustelua toimintatavoille ei ole aikaisemmin ollut. Ohjeistus auttaa toimeksiantajayritystä perustelemaan toimintatapojaan tietopohjaan nojaten,
mikä ei ole aikaisemmin ollut mahdollista.
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1
1.1

Johdanto
Työn tausta ja tavoitteet

Sosiaalista mediaa selatessa ei enää nykypäivänä voi välttyä julkaisuilta, joissa yritys on
maksanut tavallisen ihmisen markkinoimaan tuotettaan tai palveluaan. Sosiaalisen median myötä ei tarvitse enää olla esimerkiksi artisti, näyttelijä tai urheilija, jotta yritykset
ostaisivat näkyvyyttä yksityishenkilöiltä. Sosiaalinen media on täynnä henkilöitä, jotka
ovat syystä tai toisesta saaneet tuntemattomat ihmiset kiinnostumaan heistä. Seuraajia
näillä henkilöillä – vaikuttajilla – voi olla sadoista miljooniin. Yritykset haluavat hyödyntää
vaikuttajien tavoittamaa tarkkaa segmenttiä kasvattaakseen yrityksensä tunnettuutta ja
myyntiä maksamalla heille mainosjulkaisuista. Kuvien ja videoiden jakopalvelu Instagram on yksi suurimmista sosiaalisen median kanavista yli miljardilla kuukausittaisella
käyttäjällä, mikä tekee siitä tärkeän väylän yrityksen, vaikuttajan ja vaikuttajan seuraajien
välille. Alati kasvavan käyttäjämäärän vuoksi kilpailu näkyvyydestä kovenee kuukausi
kuukaudelta. Siksi on tärkeää osata luoda julkaisu, joka tavoittaa mahdollisimman monen käyttäjän Instagramissa tulosten maksimoimiseksi. Tästä syystä koimme aiheen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi ja halusimme tarkastella sitä syvemmin opinnäytetyössämme.
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Instagramissa toteutettavaa vaikuttajamarkkinointia
keskittyen vaikuttajien ja yritysten yhteistyössä toteuttamiin kaupallisiin julkaisuihin.
Työssä tarkastellaan toimeksiantajan – Indieplace Oy:n – toimittaman datan avulla,
mitkä vaikuttamisen keinot parantavat kaupallisten julkaisujen engagement rate -arvoa
eli julkaisun keräämien reaktioiden lukumäärää Instagramissa. Parhaiten ja heikoiten
performoineiden eli menestyneiden julkaisujen piirteitä tarkastellaan ja pyritään selvittämään, mitkä tekijät takaavat kaupallisten julkaisujen toimivuuden. Opin-näytetyössä tarkasteltava data on rajattu suomalaisiin sosiaalisen median vaikuttajiin, jotka kuuluvat toimeksiantajan vaikuttajaverkostoon. Monipuolisen datan takaamiseksi työtä varten haastateltiin myös ammattivaikuttajia ja kerättiin heidän näkemyksiään vaikuttajamarkkinoinnista ja Instagramissa toteutettavista kaupallisista julkaisuista. Tavoitteena on tarkasteltavan datan ja tehtyjen vaikuttajahaastatteluiden avulla rakentaa toimeksiantajalle opas
siitä, miten voi koostaa toimivan kaupallisen Instagram-julkaisun. Toimeksiantaja voi oppaan avulla perustella toimivia toimintatapoja asiakkailleen ja ohjeistaa verkostoonsa
kuuluvia vaikuttajia toimimaan mahdollisimman hyvin kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
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Aihevalintaan vaikutti tämän opinnäytetyön tekijöiden kiinnostus sosiaalisen median kaupallista puolta kohtaan. Molemmat työskentelevät sosiaalisen median parissa – toinen
vaikuttajana ja toinen vaikuttajamarkkinointitoimistossa. Kumpikin opinnäytetyön tekijä
voi hyödyntää opinnäytetyöprosessissa oppimaansa työelämässään. Sosiaalinen media
on myös markkinoinnin alalla vallitseva megatrendi ja siksi hyvin ajankohtainen aihe tarkasteltavaksi. Vaikuttajamarkkinointi on tutkitusti tehokas keino toteuttaa markkinointia
vallitsevassa digitaalisessa ympäristössä, ja se vaikuttaa perinteistä brändiviestiä vahvemmin asiakkaiden ostopäätöksiin (Vaikuttajamarkkinointi 2019).
Valitsimme Instagramin tarkasteltavaksi sosiaalisen median alustaksi, sillä vuonna 2018
se oli kuudenneksi suosituin sosiaalisen median alusta yli miljardilla kuukausittaisella
käyttäjällä (Lua 2019). Lähteinä työssä on käytetty aiheeseen liittyvää ammattikirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita sekä ammattivaikuttajien haastatteluiden pohjalta kerättyä
tietoa. Etenkin Robert Cialdinin Influence: The Psychology of Persuasion -kirja on tärkeä
lähde työssä, sillä tavoitteena oli kehittää kirjassa esitettyjen vaikuttamisen periaatteiden
pohjalta kriteeristö, jonka avulla analysoidaan julkaisuja ja pyritään tunnistamaan julkaisuissa toistuvia piirteitä. Koska sosiaalisen media on verrattain uusi ilmiö, aiheesta kirjoitettu kirjallisuus on hyvin rajattua. Tämän vuoksi lähteinä on myös asiantuntijablogeja.
Toimeksiantaja toimitti opinnäytetyössä tarkasteltavan datan opinnäytetyön tekijöille.
Tarkasteltava otoskoko on 20 hyvin ja 20 heikosti performoinutta suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien kaupallista julkaisua. Tarkastelussa verrattiin jokaisen eri vaikuttajan kohdalla julkaisujen saavuttamaa engagement rate -arvoa vaikuttajan omaan keskiarvoon. Engagement rate -arvot vaikuttajalle oli laskenut toimeksiantaja kaupallisista
julkaisuista.
1.2

Opinnäytetyön rajaaminen

Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään Instagramissa tapahtuvaa vaikuttajamarkkinointia
– tarkemmin Instagramin aikajanalle toteutettuihin kaupallisiin julkaisuihin. Opinnäytetyössä ei keskitytä syvemmin Instagram tarinoihin tai IGTV:ssa tuotettavaan sisältöön.
Oppaan neuvoja voi kuitenkin soveltaa laajemmin ja niistä uskotaan olevan hyötyä monikanavaisesti kautta sosiaalisen median. Koska opinnäytetyö tuotetaan toimeksiantona,
sen tietopohjassa painotetaan toimeksiantajan toiveiden mukaisesti Cialdinin Influence:
The Psychology of Persuasion -kirjan oppeja kuudesta vaikuttamisen periaatteesta.
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Opinnäytetyö sivuaa myös sosiaalisen median kanavia, vaikuttamisen keinoja ja vaikuttajamarkkinointia yleisesti.
Opinnäytetyössä lähdetään siitä olettamuksesta, että lukija tuntee markkinoinnin, sosiaalisen median käytön sekä sosiaalisen median markkinoinnin perusperiaatteet. Tarkasteltava materiaali on rajattu toimeksiantajayrityksen toimittamaan aineistoon, joka koostuu sen verkoston kautta toteutettuihin kaupallisiin eri vaikuttajien julkaisuihin Instagramissa. Opinnäytetyötä lukiessa tulee ottaa huomioon, että se on tehty yhden yrityksen toimeksiantona käyttäen toimeksiantajan toimittamaa aineistoa. Näin ollen tulokset eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa toisen yrityksen käyttöön ilman kriittistä
tarkastelua. Opinnäytetyö tarjoaa kuitenkin suuntaa antavan oppaan Instagram-vaikuttajamarkkinointiin yleisellä tasolla.
Onnistuneeseen kaupalliseen Instagram-julkaisuun vaikuttavat tekijät ovat yleisesti samat, riippumatta markkinoitavasta tuotteesta tai toimeksiantajasta. On hyvä kumminkin
ottaa huomioon, että tarkastelumme on toteutettu Suomessa, joten kulttuurilliset tekijät
saattavat aiheuttaa eroavuuksia kriteereissä eri maiden välillä.
1.3

Toimeksiantaja

Opinnäytetyö on toteutettu Indieplace Oy:n toimeksiantona. Indieplace Oy perustettiin,
kun Indiedays ja Blogirinki Media yhdistyivät vuonna 2016. Indieplace on vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelutoimisto, joka toimii Suomessa ja työllistää noin 20 työntekijää. Indieplace kuuluu Suomen suurimpiin vaikuttajaverkostoihin ja sen yhteisöihin kuuluu noin
400 sosiaalisen median vaikuttajaa. Indieplace myy asiakasyrityksilleen vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita, jotka toteutetaan yhteistyössä vaikuttajien kanssa blogeissa, Instagramissa, YouTubessa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. (Indieplace 2019.)
Opinnäytetyön toimeksiannon taustalla on Indieplacen tunnistama tarve oppaalle, joka
määrittelee raamit toimivan kaupallisen julkaisun tuottamiselle Instagramissa. Indieplace
pystyy kvalitatiivisen tarkastelun pohjalta tuotetun oppaan avulla esittämään toimivat piirteet julkaisuille asiakastyössä. Toimeksiantajan toiveena on, että opasta on mahdollista
hyödyntää keskusteltaessa tuotettavasta kaupallisesta sisällöstä Instagramissa asiakkaiden kanssa ja että sen avulla voidaan nykyistä paremmin perustella tehtäviä päätöksiä. Toimeksiantajalla ei ole faktoihin perustuvaa ohjetta julkaisujen luomiselle tällä hetkellä. Indieplace voi myös tuotetun tiedon avulla ohjeistaa vaikuttajia tuottamaan sellaisia
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kaupallisia julkaisuja, jotka on havaittu toimiviksi ja jotka palvelevat parhaiten niin asiakkaiden etua ja tavoitteita kuin vaikuttajaa itseään.
1.4

Menetelmät

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jonka konkreettinen tuotos on opas onnistuneen kaupallisen vaikuttajamarkkinointijulkaisun luomiseen Instagramissa (liite 2). Toiminnallisen työn tarkoituksena on toteuttaa ratkaisu havaittuun tarpeeseen eli tässä tapauksessa tuottaa yrityksille konkreettinen opas, jonka avulla se voi perustella toimintatapojaan asiakkailleen. Itse tuotoksessa käytettiin tarkasteluaineistona toimeksiantajamme toimittaman datan perusteella tehtyä kvalitatiivista tarkastelua ja sen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä.
Kvalitatiivisessa tarkastelussa käytettiin kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita, ja toimitetusta datasta havainnoitiin muodostetun kriteeristön avulla sen engagement rate
-arvoon vaikuttavia piirteitä. Julkaisujen analysointiin käytettiin Cialdinin kuuden vaikuttamisen periaatteen teorian ja vaikuttajahaastattelujen pohjalta koottua kriteeristöä. Kriteeristöön valittiin kuusi arvostelukohtaa, jotka olivat vastavuoroisuus, niukkuus, auktoriteetti, laadukkuus, sisällöllinen sopivuus sekä tuotteen sopivuus vaikuttajalle. Kootun
kriteeristön avulla analysoitiin hyvin ja heikosti performoineita julkaisuja ja sitä, kuinka
suurelta osin kriteerit toteutuivat julkaisuissa. Julkaisuista tunnistettiin myös kriteeristön
ulkopuolisia piirteitä, jotka vaikuttivat engagment rate -arvoon.
Opinnäytetyössä toteutettiin kvalitatiivisen tarkastelun lisäksi myös asiantuntijahaastattelut, joissa haastateltiin sosiaalisen median vaikuttajia. Haastateltavina oli kolme sellaista suomalaista vaikuttajaa, joilla oli 50–120 tuhatta seuraajaa. Mukana oli eri sukupuolien edustajia sekä erilaista sisältöä tuottavia vaikuttajia. Vaikuttajahaastattelujen
pohjalta saatiin tietoa, jota käytettiin kvalitatiivisen tarkastelun pohjana sekä yleisesti
opinnäytetyön tietopohjana. Kvalitatiivisen tarkastelun sekä asiantuntiahaastattelujen ja
niistä tehtyjen johtopäätöksien pojalta koottiin toimeksiantajalle opas, johon niiden keskeisimmät havainnot on koottu.
1.5

Keskeiset käsitteet

Opinnäytetyössä käytetyt keskeiset käsitteet on määritelty, sillä osa niistä on vierasperäisiä ja niiden ymmärtäminen ja hallitseminen on tekstin ymmärtämisen kannalta tärkeää.
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Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin muoto, jossa on keskitytty käytettävän vaikuttajan tavoittamaan segmenttiin koko markkinan sijaan, sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajamarkkinoinnissa tunnistetaan yksilöt, joilla on vaikutusvaltaa potentiaaliseen kuluttajasegmenttiin, ja suunnataan markkinointitoimenpiteet tämän mukaisesti. (Adweek
2015.)
Vaikuttaja on henkilö, joka vaikuttaa tai muuttaa muiden ihmisten kuluttajakäyttäytymiseen tai -käyttäytymistä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. (Business Dictionary
2019b.)
Kaupallinen julkaisu on julkaisu sosiaalisen median kanavassa esimerkiksi kuva tai
video, jonka tekemisestä yritys maksaa vaikuttajalle. Tällä tavalla voidaan markkinoida
tuotteita ja palveluja sosiaalisessa mediassa. (Vaikuttaja 1, 2019.)
Engagement rate -arvo mittaa tietyn luodun sisällön saavuttamaa reaktioiden määrää
yleisöltä – esimerkiksi Instagram-kuvan saavuttamaa tykkäysten (englanniksi like), kommenttien ja jakojen määrää. Se kertoo, kuinka vahvasti yleisö on ollut vuorovaikutuksessa luodun sisällön kanssa. Suomen kielessä vapaasti käännettynä engagement vastaa sitoutumista. (What Is an Engagement Rate? 2019.)
Digitaalinen markkinointi tarkoittaa digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa markkinointia.
Digitaalisia markkinointikanavia ovat muun muassa internetin kanavat, sosiaalinen media, telemarkkinointi, elektroniset mainosnäytöt, televisio ja radio. (Business Dictionary
2019a.)
Performointi on markkinoinnin ammattitermi, joka selittää tässä kontekstissa sosiaalisen median julkaisun menestymistä kaupallisessa mielessä.
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan pääasiassa internetissä tai puhelinapplikaationa
käytettyä sovellusta tai työkalua, jonka avulla ihmiset jakavat tuottamaansa sisältöä tai
muuta informaatiota. Sosiaalinen media käsittää sisälleen suositut alustat, kuten Facebookin ja Instagramin. Blogit, foorumit ja muut alustat, jolla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ovat osa sosiaalista mediaa. (Business Dictionary
2019d.)
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2

Digitaalinen markkinointi

2.1

Digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen markkinoinnin verkossa toteutettavaa
osaa. Digitaalinen markkinointi käsittää muun muassa yrityksen nettisivut, hakukoneoptimoinnin, bannerimainonnan, sosiaalisen median kanavat, sähköpostimainonnan, blogit
ja foorumit sekä Internet-artikkelit. Digitaalinen markkinointi on toimiva ja kustannustehokas markkinoinnin muoto perinteiseen offline-markkinointiin verrattuna. Digitaaliselle
markkinoinnille on myös ominaista sen tehokkuuden helppo mittaaminen. (Duermyer
2019.)
Sosiaalista mediaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon, ettei sosiaaliselle medialle ole
olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää sen alati muuttuvan luonteen takia. Useimmiten sosiaalisella medialla tarkoitetaan sivustoja, jotka tarjoavat käyttäjilleen mahdollisuuden vuorovaikutukseen. (Langima & Tyree & O’Brien & Sturgis 2013, 10.)
Sosiaalisella tarkoitetaan ihmisten välistä kanssakäymistä ja medialla viitataan informaatioon ja kanaviin, joissa sitä välitetään. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä mediasta
siinä, etteivät käyttäjät ole vain informaation vastaanottajia, vaan osallistuvat kanssakäymiseen, sekä sisällön tuottamiseen ja jakamiseen. Sosiaalisen median tunnuspiirteitä
ovat muun muassa helppokäyttöisyys, maksuttomuus sekä mahdollisuus sisällön jakamiseen. (Hintikka 2018.)
2.1.1

Sosiaaliset verkostot

Sosiaalisen median kanaviin eli yleisönpalveluihin kuuluvat muun muassa sosiaaliset
verkostot. Tunnetuimpia sosiaalisia verkostoja ovat Facebook, Twitter sekä LinkedIn.
Sosiaalisen verkoston tarkoituksena on tarjota käyttäjälleen mahdollisuus muodostaa
yhteyksiä muihin kyseisen kanavan käyttäjiin. Sosiaaliset verkostot kannustavat käyttäjiään tuottamaan ja jakamaan sisältöä, sekä kommentoimaan ja jakamaan muiden käyttäjien julkaise-maa sisältöä. Sosiaalisille verkostoille on ominaista myös yhteisöjen ja
ryhmien muodostaminen. Ne avaavat mahdollisuuden luoda suoria yhteyksiä muihin
käyttäjiin, vaikuttajiin ja brändeihin. (Barnhart 2017.) Suomessa jotain yhteisöpalvelua
viimeisen kolmen kuukauden aikana vuonna 2017 oli käyttänyt 61 prosenttia koko väestöstä (kuvio 1).
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Kuvio 1. Yhteisöpalvelujen käyttö 2017 (Tilastokeskus 2017).

2.1.2

Sosiaalinen media ja yritykset

Sosiaalista mediaa vuonna 2017 käytti suomalaisista yli 10 hengen yrityksistä 63 prosenttia (kuvio 2). Sosiaalinen media on yksi yritysmaailman megatrendeistä ja sosiaalista
mediaa käyttävien yritysten määrä on Suomessa noussut neljässä vuodessa 25 prosenttia. Sosiaalista mediaa eniten käyttävä toimiala vuonna 2017 oli informaation ja viestinnän toimiala. (Tilastokeskus 2017.)
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Kuvio 2. Sosiaalisen median käyttö 2013-2017, osuus vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä (Tilastokeskus 2017).

Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa muun muassa asiakaspalvelussa, tiedotuksessa, markkinoinnissa, rekrytoinnissa, myynnissä sekä brändikuvan luomisessa.
Sosiaalinen media on edullinen ja nopea markkinointitapa yrityksille. Sosiaalisessa mediassa yrityksen on mahdollista jakaa omaa omistettua sisältöä. Tämän lisäksi yritys voi
hyödyntää myös ostettuja sisältöjä sekä ansaittua näkyvyyttä. Yritys pystyy kontrolloimaan erilaisia sisältöjä ja näkyvyyttä eri tavoilla. Omistettua ja ostettua sisältöä yritys
pystyy kontrolloimaan hyvin pitkälle. Yritys ei pysty suoraan pysty hallitsemaan ansaittua
näkyvyyttä, sillä sisältö on toisen osapuolen tuottamaa. Oikeilla toimenpiteillä yritys pystyy kuitenkin ohjaamaan ansaitun näkyvyyden suuntaa. (Pönkä 2014.) Erilaisten sisältötyyppien hallittavuutta on kuvannettu oheisessa kuviossa (kuvio 3).
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Kuvio 3. Sisällön hallittavuus (mukaillen Pönkä 2014).

Sosiaalisen median käyttötarkoituksista selvästi yleisin oli yrityksen imagon kehittäminen
tai tuotteiden markkinointi, mihin sitä käytti 89 prosenttia sosiaalista mediaa käyttävistä
yrityksistä. Myös asiakkaiden mielipiteiden, arviointien tai kysymysten vastaanotto sosiaalisessa mediassa oli hyvin yleinen käyttötarkoitus, 58 prosentissa näistä yrityksistä.
Sosiaalisen median hyväksikäyttö näyttäisi olevan yrityksissä varsin monipuolista. (Tilastokeskus 2017.)
2.2

Instagram

Instagram on vuonna 2010 perustettu Facebook Inc. -yhtiön omistama kuvienjakopalvelu
sekä sosiaalinen verkosto. Palvelun avulla sen käyttäjät voivat kuvata ja jakaa kuvia,
videoita sekä kommentoida ja tykätä muiden käyttäjien jakamasta sisällöstä. Kesäkuussa 2018 Instagramilla oli tuhat miljoonaa käyttäjää maailmassa (kuvio 4). (Statista
2018.)
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Kuvio 4. Kuukausittaiset aktiiviset Instagram-käyttäjät (Statista 2018).

Instagram tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden julkaista kuva- ja videosisältöä älypuhelimillaan Instagram-applikaation kautta. Käyttäjä voi manipuloida julkaisemaansa kuvaa
tai videota erilaisten suodattimien eli filttereiden ja kuvankäsittelyominaisuuksien avulla
joko suoraan applikaatiossa tai erikseen ladattavilla kuvankäsittelysovelluksilla ennen
sisällön jakamista käyttäjän Instagram-profiiliin. Sisällön voi jakaa suoraan Instagramista
myös muihin sosiaalisen median kanaviin – esimerkiksi Twitteriin ja Facebookiin –
linkittämällä ne Instagram-profiiliin. (Business Instagram 2018.)
Applikaatio mahdollistaa käyttäjälleen erilaisten kuvatekstien (englanniksi caption) lisäämisen julkaisujen yhteyteen. Kuvatekstin lisäksi käyttäjä voi lisätä julkaisuihin aihetunnisteita (englanniksi hashtag), joilla käyttäjä voi linkittää julkaisunsa osaksi samaa aihetunnistetta käyttäneiden käyttäjien julkaisujen kokoelmaa. Instagram mahdollistaa myös
muiden käyttäjien merkitsemisen julkaisuihin käyttäen @-merkkiä ja käyttäjän
nimimerkkiä. Julkaisuihin voi myös merkitä muita käyttäjätilejä, jolloin julkaisu näkyy alkuperäisen julkaisijan profiilin lisäksi myös merkityn käyttäjätilin profiilin merkittyjen kuvien osassa. (Business Instagram 2018.)
Instagramin sosiaalinen verkosto on epäsymmetrinen, mikä tarkoittaa, että käyttäjän A
seuratessa käyttäjää B, ei käyttäjä B ala automaattisesti seuraamaan käyttäjää A. Instagramin oletusasetuksena uuden käyttäjän profiili on julkinen eli kaikki käyttäjät voivat
nähdä käyttäjän julkaiseman sisällön ja alkaa seuraamaan käyttäjää. Käyttäjä voi itse
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määritellä profiilinsa yksityiseksi, jolloin hänen jakamansa sisältö näkyy vain hänen seuraajilleen ja käyttäjän täytyy hyväksyä häntä seuraamaan pyrkivät käyttäjät. (Hu & Manikonda & Kambhampati, 2014.)
Käyttäjät voivat tykätä sekä kommentoida muiden käyttäjien julkaisuja, jos kyseinen
käyttäjä on julkinen tai tili on käyttäjän seuraaja. Käyttäjät saavat ilmoitukset kaikista tykkäyksistä ja kommenteista, joita heidän sisältönsä on vastaanottanut sinä-välilehdelle.
(Hu ym. 2014.)
2.2.1

Instagramin ominaisuuksista

Instagram on kehittynyt kymmenessä vuodessa paljon. Jotta sen käyttöä olisi helpompi
ymmärtää, avataan seuraavaksi joitain sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Instagramin pääsisältö eli kuvat ja videot jaetaan Instagram-syötteeseen (englanniksi Instagram feed).
Se on aikajana, joka suosittelee käyttäjälle kuvia ja videoita, joista sovelluksen algoritmi
uskoo käyttäjän olevan kiinnostunut. Käyttäjälle näytetään syötteessä seuraamiensa
profiilien ja avainsanojen lisäksi tilejä, joista sovelluksen algoritmi uskoo muun käyttäjän
seuraaman sisällön perusteella olevan kiinnostunut. Syöte ei ole kronologinen. Signaalit
eli tekniikka, joka määrittelee järjestyksen, jolla sisältö käyttäjälle syötteessä näkyy, vaihtelee sen mukaan, kuinka todennäköisesti käyttäjä on kiinnostunut sisällöstä, julkaisun
jakamispäivämäärästä sekä aiemmasta vuorovaikutuksesta julkaisun tehneen profiilin
kanssa. Vuorovaikutusta on esimerkiksi julkaisuista tykkääminen, kommentointi sekä niiden jakaminen. (Syöte 2018.)
Tuotetun sisällön näkyminen ei ole ainoastaan kiinni signaaleista. Kesäkuussa 2018 Instagram kertoi muidenkin tekijöiden vaikuttavan siihen. Mitä useampaa profiilia käyttäjä
seuraa, sitä enemmän kilpailua on käyttäjän syötteen kärkisijoista. Epäaktiivisuus Instagramissa vaikuttaa negatiivisesti näkyvyyteen. Jos käyttäjä ei vietä aikaa sovelluksessa tai avaa sen harvoin, mahdollisuudet oman sisällön näkyvyydestä heikkenevät.
(Gotter 2018.)
Sisältöä Instagramiin voi syötteeseen julkaistujen kuvien ja videoiden lisäksi luoda tarinoihin, live-tilassa sekä IGTV:een. Tarinoihin (englanniksi stories) voi jakaa kuvia ja videoita, jotka katoavat vuorokauden kuluttua julkaisusta. Instagram tarinoita voi katsella
joko syötteen yläkulmasta tai käyttäjän profiilista profiilikuvaa painamalla. Mikäli haluaa,
että tarinat ovat katsottavissa vielä vuorokauden jälkeen, käyttäjä voi nostaa niitä profiiliinsa kohokohtiin. Instagramissa live-ominaisuudella voi jakaa reaaliaikaista videokuvaa.
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Liven päätyttyä se ei enää näy sovelluksessa, ellei käyttäjä jaa sitä uusintana tarinaansa
vuorokaudeksi. (Tarinat 2018.) IGTV:een käyttäjät pystyvät lataamaan vähintään kymmenen sekunnin ja enintään kymmenen minuutin mittaisia pystysuuntaisia videoita.
Poikkeuksena ovat suuret, verifioidut eli Instagramin vahvistamat käyttäjät, jotka voivat
jakaa jopa tunnin mittaisia videoita. (IGTV 2019.)
Instagram Direct on ominaisuus, jolla voi lähettää yksityisviestejä yhdelle tai useammalle
käyttäjälle. Yksityisviestinä voi lähettää kuvien ja videoiden lisäksi käyttäjän profiilissa tai
syötteessä olevia julkaisuja, tarinoita, profiileja, tekstejä, avainsanoja sekä sijainnin.
(Direct-viestiminen 2019.) Etsi ja tutki-toiminto (englanniksi explore page) on välilehti,
josta käyttäjä voi löytää pitämäänsä sisältöä käyttäjiltä, joita käyttäjä ei vielä seuraa. Se
personoituu jokaiselle käyttäjälle erikseen Instagramin algoritmin mukaisesti. (Etsi ja tutki
2019.)
2.2.2

Engagement rate -arvo Instagramissa

Instagramin engagement rate -arvolla tarkoitetaan reaktioiden kokonaismäärää, jonka
tietty tili on saavuttanut tietyn ajan sisällä ilmaistuna seuraajien prosentuaalisena määränä. Engagement rate -arvo lasketaan kaavalla engagement=engagement/seuraajat.
Reaktioiksi Instagramissa lasketaan kaikki muiden käyttäjien antamat tykkäykset, kommentit ja jaot julkaisulle. Engagement rate -arvoa voidaan kuitenkin tarkastella myös joko
tykkäys- tai kommenttipohjalta, jolloin engagementiksi lasketaan vain jompikumpi tapahtuma. Tässä työssä engagement rate -arvo koostuu molemmista osista. (Julian 2018.)
2.2.3

Yritysprofiili Instagramissa

Yritysten on mahdollista luoda itselleen Instagramiin erityinen yritysprofiili, joka eroaa
toiminnoiltaan tavallisesta käyttäjäprofiilista. Yritysprofiilin työkalujen avulla yritykset ovat
tunnistettavissa tavallisten profiilien joukosta. Yrityksen on mahdollista kerätä dataa seuraajistaan ja omista julkaisuistaan. Yritysten on myös mahdollista markkinoida omia julkaisujaan ja näin edistää omia liiketoiminnan tavoitteita. Tavallisen käyttäjän on helppo
nähdä yritysprofiilista tärkeitä yrityksen perustietoja, kuten yrityksen yhteystiedot. Yritysten on mahdollista saada tietoa parhaiten performoineista julkaisuistaan, parhaista julkaisuajoista sekä demografisia tietoja seuraajistaan. Yritykset voivat lisätä julkaisuihin
toimintoja, jotka ohjaavat Instagram-käyttäjän yrityksen haluamalle sivulle – esimerkiksi
lukemaan lisää tietystä markkinoitavasta tuotteesta, jonka avulla yritys tavoittaa uusia
asiakkaita kohderyhmässään. (Instagram Business 2019.)
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Myös vaikuttajat käyttävät yleisesti yritysprofiilia Instagramissa. Kuten yrityksille, on
myös vaikuttajille hyödyllistä tietää, millainen on esimerkiksi heidän seuraajademografiansa ja mitkä ajankohdat ovat parhaita sisällöntuotannolle. Tätä dataa hyödyntäen vaikuttajat pystyvät suunnittelemaan sisältönsä ja julkaisuaikataulunsa optimaaliseksi heidän seuraajakunnalleen. Tämä helpottaa myös kaupallisten yhteistöiden toteuttamisessa vaikuttajien ja yritysten välillä. Vaikuttajan seuraajademografiatietoja ja parhaita
julkaisuajankohtia hyväksikäyttäen yritykset pystyvät optimoimaan kaupallisen yhteistyön sisällön tavoittamaan parhaimmalla tavalla halutun kohderyhmän, sekä optimoimaan sille suurimman mahdollisen tavoittavuuden. (Instagram Business 2019.)
2.2.4

Markkinointi Instagramissa

Jopa 80 prosenttia Instagram-tileistä seuraa yritysprofiileja (Instagram Business). Yli 500
miljoonasta päivittäin Instagramia käyttävästä tilistä 200 miljoonaa vierailee (englanniksi
visit) päivittäin jonkun yrityksen profiilissa. Kaksi kolmasosaa yritysten profiileissa vierailevista käyttäjistä on ihmisiä, jotka eivät seuraa kyseistä yritystä Instagramissa. Kolmasosa eniten katseluita keräävistä tarinoista Instagramissa kuuluu yritysten profiileille. 60
prosenttia ihmisistä sanoo löytävänsä uusia tuotteita Instagramista. (Yritykset rakastavat
Instagramia 2019.) Yritykset voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan Instagramissa
mainosten ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla. “Jos et ole Instagramissa, et ole olemassa”,
sanoo ranskalainen kukkakauppayrittäjä Clément Roussel Instagramin tuottamalla videolla, jossa kerrotaan Instagram-markkinoinnista. (Erotu eduksesi Instagramin avulla
2019.)
Instagramissa yrityksillä on mahdollisuus mainostaa tuotteita ja palveluita erilaisten mainosten kautta. Koska Facebook Inc. omistaa Instagramin, hyödyntää Instagram samoja
mainostustyökaluja mainosten hallinnassa kuin emoyhtiönsä. Niiden avulla pystyy tavoittamaan yritykselle tärkeimmän kohderyhmän kohdentamalla mainoksen näkyvyyttä esimerkiksi sijainnin ja demografiatietojen perusteella. (Kasvata liiketoimintaasi Instagramissa 2019.)
Helpoin tapa hyödyntää Instagramin mainostustyökaluja on omien julkaisujen markkinoiminen. Ne voivat olla kuva-, kuvakaruselli- tai videojulkaisuja. Julkaisuja markkinoidaan
valitsemalla omista julkaisuista se, jota haluaa markkinoida. Tämän jälkeen mainosten
hallintatyökalulla valitaan personoidut kohdennukset julkaisulle, minkä jälkeen pystyy

14
seuraamaan, kuinka moni sen näkee ja ryhtyy vuorovaikutukseen sen kanssa. Instagram-markkinointia voi myös toteuttaa tarinoissa, mikä toimii samalla tapaa kuin julkaisujen markkinointi, mutta syötteen sijaan mainokset näkyvät käyttäjien tarinoiden joukossa. (Kasvata liiketoimintaasi Instagramissa 2019.)
Syötteessä tehtyihin julkaisuihin pystyy merkitsemään tuotteita, joita painamalla käyttäjä
päätyy valitulle sivulle – esimerkiksi verkkokaupan tuotesivulle. Samankaltainen ominaisuus on myös tarinoissa, joissa tarinoissa jaettuihin kuviin ja videoihin voi lisätä tuotteita
käyttämällä tuotetarraominaisuutta. Ostoksia Instagramissa voi tehdä myös Tutkiosiosta löytyvän Shoppailu-kanavan kautta, joka näkyy kaikille, jotka ovat osoittaneet
kiinnostusta selata tuotteita. Siellä voi verkkokaupanomaisesti tutkia kiinnostuksen kohteita, löytää inspiraatiota ja tehdä ostoksia yritysten sivujen kautta. Syötteestä ja tarinoista on mahdollista myös tallentaa tuotteita, jotka menevät erilliselle ostoskokoelmasivulle. (Shopping on Instagram 2019.)
Kaikki juuri mainitut markkinointikeinot ovat Instagramin itse tarjoamia. Seuraavassa luvussa 2.3 esitellään tämän opinnäytetyön kannalta keskeisempi markkinointikeino, jota
käytetään Instagramissa eli vaikuttajamarkkinointi. Luvussa käydään läpi mitä vaikuttajat
ovat,

mitä

vaikuttajamarkkinointi

on

ja

miten

vaikuttajamarkkinointia

toteutetaan Instagramissa.
2.3

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin muoto, jossa pyritään tunnistamaan vaikuttaja,
jolla on vaikutusvaltaa haluttuun asiakassegmenttiin ja käyttämään tätä tietoa hyväksi
markkinointikampanjan suunnittelussa. Vaikuttajamarkkinointia on luonnehdittu myös
virtuaaliseksi vertaissuositteluksi eli word-of-mouth -markkinoinniksi. Kuluttajat uskovat
perheenjäseniensä sekä ystäviensä suosituksia yleisesti enemmän kuin mitään markkinoinnin muotoa. (Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing.) Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset pyrkivät hyötymään siitä, että vaikuttajan seuraajakunta luottaa vaikuttajaan lähes yhtä vahvasti kuin ystäviinsä ja vaikuttaja pystyy näin vaikuttamaan heidän ostokäyttäytymiseen. Vaikuttajamarkkinointi juontaa juurensa julkisuuden henkilöiden käyttöön perinteisessä markkinoinnissa. Julkisuuden henkilöt ovat nykyäänkin vaikuttajamarkkinoinnissa käytetty vaikuttajaryhmä. (What Is an Influencer? 2018.)
Vaikuttajamarkkinointia on niin orgaanista kuin maksettua. Orgaanisella vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa sisällöntuotantoa, mikä liittyy
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kaupallisiin tuotteisiin, brändeihin ja palveluihin, mutta sillä ei ole kaupallisia motiiveja.
Esimerkki orgaanisesta vaikuttajamarkkinoinnista on Instagram-käyttäjän kirjoittama positiivinen arvostelu ostamistaan kengistä. Julkaisun tavoitteena ei ole vaikuttaa toisen
käyttäjän ostopäätökseen, mutta se toimii silti WOM-markkinointina. (The Definitive
Guide to Influencer Marketing – Everything You Need to Know 2018.)
Maksettua vaikuttajamarkkinointia ovat yritysten ja brändien maksamat vaikuttajamarkkinointikampanjat, jotka on toteutettu yhteistyössä valitun vaikuttajan kanssa. Tutkimusten mukaan kuluttajat vastaavat maksettuun vaikuttajamarkkinointiin keskimääräisesti
paremmin kuin perinteiseen markkinointiin. Vaikuttajamarkkinointia on myös mahdollista
tehdä huomattavasti kohdistetummin kuin perinteistä mainontaa vaikuttajien hyvin tarkasti rajattavissa olevien seuraajakuntien avulla. Yritys pystyy tavoittamaan oikean vaikuttajan avulla tavoittelemansa niche-segmentin eli alasegmentin hyvin tehokkaasti ja
siksi vaikuttajamarkkinointi on oikein toteutettuna kustannustehokas markkinoinnin
muoto. (Emarketer 2015.)
Vaikuttaja on henkilö, joka pystyy vaikuttamaan yleisönsä ostopäätöksiin auktoriteettinsa, tietonsa, asemansa tai hänen yleisönsä kanssa syntyneen suhteen avulla. Vaikuttajalla on seuraajakunta tietyssä niche-segmentissä, jonka kanssa vaikuttaja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Seuraajakunnan koko riippuu vaikuttajan niche-segmentistä.
(What is an Influencer? 2018.)
Sosiaalisen median vaikuttajat ovat saavuttaneet maineen tiettyyn teemaan kohdistuvan tietotaitonsa perusteella. Vaikuttajat julkaisevat säännöllisesti kyseisestä aiheesta
sisältöä suosimalleen yhdelle tai usealle sosiaalisen median kanavalle ja luovat tältä
pohjalta itselleen seuraajakuntaa, joka on kanssakäymisessä vaikuttajan kanssa ja joka
kiinnittää huomiota vaikuttajan mielipiteisiin. Erilaisia vaikuttajia on paljon. Niihin kuuluvat
muun muassa julkisuudenhenkilöt, bloggaajat ja sisällöntuottajat, alan asiantuntijat ja
mielipidevaikuttajat sekä makrovaikuttajat. (Emarketer 2015.)
Julkisuuden henkilöiden käyttö markkinoinnissa on vanhin vaikuttajamarkkinoinnin
keino (The Definitive Guide to Influencer Marketing - Everything You Need to Know
2018). Yritykset ovat vuosikymmenten ajan käyttäneet julkisuuden henkilöitä markkinoinnissa edistääkseen myyntiään. Nykyäänkin monet selektiiviset brändit käyttävät julkisuuden henkilöitä mainoskampanjoiden kasvoina. Julkisuuden henkilöiden käyttäminen
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markkinoinnissa on usein kallista. Kuten kaikessa vaikuttajamarkkinoinnissa, oikean julkisuuden henkilön valinta markkinoimaan tiettyä tuotetta/palvelua on tärkeää. Kohderyhmän täytyy luottaa ja pitää valittua vaikuttajaa uskottavana suosittelijana kyseiselle tuotteelle/palvelulle. (What Is an Influencer? 2018) Kuvio 5 kuvaa julkisuudenhenkilön ja sosiaalisen median vaikuttajan eroja Instagramissa.

Kuvio 5. Pienen vaikuttajan ja perinteisen julkisuuden henkilön eroja (Micro-Influncers VS Celebrities 2018).

Alan asiantuntijoita ja mielipidevaikuttajia arvostetaan heidän pätevyytensä, asemansa ja kokemuksensa perusteella tietystä aiheesta. Monessa tapauksessa vaikuttajan arvostus on syntynyt hänen työpaikkansa perusteella. Näihin vaikuttajiin kuuluvat toimittajat, tutkijat, alan asiantuntijat ja ammatilliset neuvonantajat. Yritykset pyrkivät kiinnittämään vaikuttajan huomion, jotta vaikuttaja julkaisisi esimerkiksi artikkelin yrityksestä
ja lisäisi näin yrityksen näkyvyyttä. Useimmiten tämän kaltainen näkyvyys on yritykselle
ilmaista, mutta vaikeammin saavutettavaa kuin maksettu yhteistyö. Myös tämän kaltaisen näkyvyyden kontrollointi on yritykselle vaikeampaa. (The Definitive Guide to Influencer Marketing - Everything You Need to Know 2018.)
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Bloggaajat ja sisällöntuottajat ovat vaikuttajaryhmä, joilla on merkittävä seuraajakunta
tietyssä segmentissä. Seuraajakunta luottaa bloggaajaan. Pääsääntöisesti bloggaajat
luovat kuva-, video- ja tekstisisältöä eri sosiaalisen median kanaville. (What Is an Influencer? 2018.) Makrovaikuttajilla on suuri seuraajakunta ja heidän seuraajansa pitävät
heitä tietyn osa-alueen asiantuntijoina. Makrovaikuttajien seuraajakunta on jakautunut
yleensä useammalle sosiaalisen median kanavalle. Makrovaikuttajan ja julkisuudenhenkilön välinen ero syntyy siitä, että makrovaikuttaja tunnetaan tietyn alan asiantuntemuksesta. Makrovaikuttajien tunnettuus käsittää vain tietyn niche-segmentin ja heillä on julkisuuden henkilöitä suurempi vaikutus kyseiseen niche-segmenttiin. (The Definitive
Guide to Influencer Marketing- Everything You Need to Know 2018.)

3

Cialdinin vaikuttamisen periaatteet

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Robert B. Cialdinin Influence, The Phsychology of
Persuation -kirjassa (2013) vaikuttamisen kuuden periaatteen pohjalta vaikuttamisen
keinoja, joita on käytetty onnistuneessa kaupallisessa vaikuttajamarkkinoinnissa Instagramissa. Cialdini tunnistaa kirjassaan kuusi vaikuttamisen keinoa, jotka kertovat miten ihmiset tekevät valintoja ja mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten (osto)käyttäytymiseen ja
asenteisiin. Cialdini on määritellyt nämä kuusi periaatetta vastavuoroisuudeksi (englanniksi recipication), johdonmukaisuudeksi (englanniksi commitment and concistency),
konsensukseksi (englanniksi social proof), pitämiseksi (englanniksi liking), auktoriteetiksi
(englanniksi authority) ja niukkuudeksi (englanniksi scarcity). Cialdinin vaikuttamisen periaatteiden teoriaa käytetään yleisesti markkinoinnin suunnittelun tukena – erityisesti
konversiomarkkinoinnissa, josta Instagram-markkinoinnissa on kyse. (Schenker 2013.)
Cialdinin ensimmäisen periaatteen eli vastavuoroisuuden mukaan ihmisillä on perustavanlaatuinen tarve tehdä vastapalveluksia heitä auttaneelle taholle ja maksaa velka
takaisin lainaajalle. Idea vastavuoroisuudesta ilmaisee ihmisten luontaisen tarpeen
tehdä vastapalveluksia. Jo pienet palvelukset vaikuttavat käytökseen. Vaikutus on
yleensä havaittavissa, vaikka emme itse sitä tiedostaisi tai kieltäisimme sen. Tätä on
perusteltu ihmisen psykologisella tarpeella tuntea, että hän on maksanut “velkansa” takaisin. Ihminen ei lähtökohtaisesti halua jäädä kiitollisuudenvelkaan. (Schenker 2013.)
Esimerkki vastavuoroisuuden käyttämisestä vaikuttajamarkkinoinnissa on vaikuttajien
tarjoamat etuudet ja alennukset heidän seuraajilleen. Nämä voidaan nähdä eräänlaisena
palveluksena vaikuttajalta seuraajalle.
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Periaate johdonmukaisuudesta selittää ihmisten tarvetta vaikuttaa johdonmukaiselta.
Ihmisillä on taipumus toimia sen mukaan mihin ovat sitoutuneet tai tottuneet etenkin, jos
he ovat sitoutuneet tähän julkisesti. Jos henkilö on sitoutunut aiemmin toimimaan tietyllä
tavalla, saattaa hän toimia näin, vaikka järjen mukaisesti toimintatapaa tai mielipidettä
olisi aika muuttaa. Tätä voidaan selittää psykologisesta näkökulmasta sillä, että henkilö
on vakiinnuttanut sitoumuksen kuulumaan osaksi hänen minäkuvaansa. (Schenker
2013.) Esimerkki johdonmukaisuuden käyttämisestä markkinoinnissa on muun muassa
suoratoistopalveluiden ilmainen liittymisetu. Kuluttaja rekisteröityy palvelun käyttäjäksi ja
mieltää samalla itsensä sen asiakkaaksi, vaikka ei ole maksanut palvelusta. Koska kuluttaja mieltää itsensä palvelun asiakkaaksi, kasvaa myös hänen todennäköisyytensä
jatkaa palvelun maksavana asiakkaana. Vaikuttajamarkkinoinnissa johdonmukaisuus ilmenee seuraajien jatkuvana sitoutumisena tiettyyn vaikuttajaan ja hänen tuottamaan sisältöön.
Periaate konsensuksesta selittää ihmisillä olevaa taipumusta toimia samalla tavalla
toistensa kanssa. Erityisesti ihmiset toimivat sen mukaan, miten heille läheiset ihmiset
sekä heidän itsensä kaltaiset ihmiset käyttäytyvät. Vaikuttajamarkkinoinnin pohjana
oleva vertaissuositus perustuu tähän. Toimimme usein samalla tavalla kuin ihmiset,
joista pidämme. (Schenker 2013.) Toinen esimerkki konsensuksesta on se, miten ihmiset alkava seuraamaan Instagramissa samoja tilejä ystäviensä kanssa – tai jo ennestään
suosittuja tilejä.
Periaate pitämisestä selittää, että olemme alttiimpia ihmisten vaikutukselle, joista pidämme. Kuten Cialdini on summannut, pidämme ihmisistä, jotka ovat samanlaisia kuin
me, osoittavat meitä kohtaan myönteistä huomiota ja kohteliaisuuksia ja tekevät kanssamme yhteistyötä. Tämän lisäksi olemme taipuvaisia pitämään ihmisistä, joita pidämme
viehättävinä. (Mustakallio 2012.) Pitäminen liittyy myös keskeisesti vaikuttajamarkkinointiin. Seuraamme todennäköisemmin ihmisiä, joista pidämme. Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus perustuu siihen, miten vaikuttaja saa jalkautettua seuraajansa sekä miten
hän saa muutettua kehotuksellaan seuraajien ostokäyttäytymistä.
Periaate auktoriteetista selittää, että ihmiset ovat valmiita yleisesti toteuttamaan auktoriteetiksi kokemiensa henkilöiden ohjeita ja pyyntöjä hyvinkin pitkälle. Tämä pätee myös
siinä tilanteessa, jossa henkilö muuten saattaisi kieltäytyä toteuttamasta pyydettyä asiaa
tai palvelusta. Ihmiset myös uskovat herkemmin auktoriteettiasemassa olevan henkilöä.
Ihmiset usein uskovat kyseenalaistamatta sellaisia henkilöitä, joilla on jokin auktorisoiva
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titteli, kuten esimerkiksi lääkäri. (Schenker 2013.) Vaikuttajamarkkinoinnissa vaikuttajalle
muodostuu usein auktoriteettiasema seuraajiensa joukossa aiheeseen nähden, josta
hän pääasiallisesti tuottaa sisältöä, vaikka hänellä ei olisi aiheesta muodollista koulutusta. Auktoriteettiasemaa käytetään yleisesti myös markkinoinnin keinona. Esimerkkinä
hammastahnamainos, jossa mainitaan kyseisen tuotteen olevan hammaslääkärin suosittelema. Tällöin hammaslääkärin titteliä on käytetty auktorisoimaan ja parantamaan
tuotteen laatumielikuvaa.
Periaate niukkuudesta selittää kokemusta tietyn tuotteen rajoitetusta saatavuudesta,
jonka myötä sen haluttavuus kasvaa. Markkinoinnissa usein vedotaan tuotteen ainutlaatuisuuteen, erikoistarjoukseen, rajoitettuun erään tai alennukseen, jolle on asetettu rajallinen voimassaoloaika. Näillä keinoilla yritetään vaikuttamaan kuluttajaan luomalla mielikuva paitsi jäämisestä, ellei kuluttaja osta tuotetta heti. (Schenker 2013.) Vaikuttajamarkkinoinnissa niukkuuden periaate toteutuu vaikuttajan tarjoamana alennuksena tuotteesta tai palvelusta, jolle on määritelty voimassaoloaika tai määrä.

4
4.1

Tarkasteluongelma ja hypoteesi
Tarkasteluongelma

Tämän opinnäytetyön taustalla päätarkasteluongelmana on selvittää millaisia vaikuttamisen keinoja tulisi käyttää kaupallisesti onnistuneessa vaikuttajamarkkinoinnissa Instagramissa. Alatarkasteluongelmana on selvittää, mitkä muut seikat vaikuttavat onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin Instagramissa. Aihe rajautui nykyiseksi tarkasteluongelmaksi, kun kävimme yhdessä aihetta läpi toimeksiantajamme kanssa. Toimeksiantajamme toivoi, että voisimme tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat vaikuttajamarkkinoinnin onnistumiseen Instagramissa. Toimeksiantajamme oli erityisen kiinnostunut selvittämään
Cialdinin vaikuttamisen periaatteiden roolia vaikuttajamarkkinoinnissa. Tarkastelumme
avulla toimeksiantajayrityksemme voisi helpommin perustella asiakkaille ja vaikuttajille,
miten kaupallisia julkaisuja olisi kannattavinta toteuttaa.
Rajasimme tarkasteluongelman nykyiseen muotoon myös käytössä olevan datan perusteella. Toimeksiantajayritys toivoi tarkastelun keskittyvän Instagramissa tapahtuvaan
vaikuttajamarkkinointiin, sillä se on yrityksellä yksi vaikuttajamarkkinoinnin pääkanavista.
Lisäsimme tarkasteluongelmaan alaongelmaksi seuraavan kysymyksen: mitkä muut seikat vaikuttavat onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin Instagramissa? Tunnistamme
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onnistuneeseen vaikuttajamarkkinointiin sisältyvän muitakin tekijöitä kuin rajaamamme
vaikuttamisen periaatteet, jotka olemme johtaneet Cialdinin kuuden vaikuttamisen periaatteen teoriasta.
4.2

Hypoteesi

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja tarkastelussa ei usein käytetä hypoteesia. Tutkimusaineiston etukäteistä tutkimista ja siitä oppimista on pidetty jopa kiellettynä. Laadullisessa tutkimuksessa hypoteesittomuus merkitsee sitä, että tutkijalla ei olisi ennakko-oletuksia tai ajatuksia tutkimastaan asiasta, etteivät ne vaikuta tutkimustulokseen. On kuitenkin väistämätöntä, että havaintoihin vaikuttaa aikaisemmat kokemuksemme ja tietomme, mutta niiden ei saa antaa vaikuttaa tutkimustulokseen. Suotavaa on kuitenkin
luoda työhypoteeseja eli arvauksia siitä mitä tutkimustulokset tulevat olemaan. (Eskola
& Suoranta 2000, 19–20.) Halusimme tästä huolimatta tehdä opinnäytetyöhömme hypoteesin, sillä koimme sen tuovan tärkeän reflektoinnin mahdollisuuden johtopäätöksiin.
Ennen tarkastelumme suorittamista uskomme, että vaikuttajamarkkinoinnissa esiintyy
useita vaikuttamisen keinoja jo pelkästään sen luonteen perusteella. Kuten teoriaosassa
havaitsimme, moni vaikuttamisen laki on tiukasti sidoksissa mainontaan ja markkinointiin. Oletuksemme mukaan moni vaikuttamisen keino toteutuu lähtökohtaisesti vaikuttajamarkkinoinnista puhuttaessa. Ensimmäisenä esimerkkinä kyseisestä periaatteesta on
pitäminen. Oletamme Instagram-käyttäjien seuraavaan lähtökohtaisesti vaikuttajia,
joista pitävät tai jonka julkaisemalla sisällöllä on jonkinlaista lisäarvoa seuraajalle. Tällä
tavoin pitämisen periaate täyttyisi lähes jokaisen vaikuttajan julkaisun kohdalla. Tiedostamme, että poikkeuksia tähän olettamukseen liittyy, mutta emme pidä sitä merkittävänä
osuutena tykkäysten määrästä.
Toinen samankaltainen periaate, jonka oletamme täyttyvän lähtökohtaisesti jokaisen julkaisun kohdalla, on johdonmukaisuus. Oletamme, että Instagram-käyttäjät tykkäävät vaikuttajien julkaisuista, joita seuraavat. Viitaten edelliseen periaatteeseen, jos käyttäjät
seuraavat vaikuttajia, joista pitävät, on oletettavissa heidän tykkäävän myös vaikuttajien
tuottamista julkaisuista.
Kolmas vaikuttamisen periaate, jonka oletamme toteutuvan, on konsensus. Instagramin
algoritmi suosittelee käyttäjilleen suosittujen käyttäjien tilejä ja julkaisuja, sekä nostaa
suosittuja julkaisuja saavuttamaan suuremman näkyvyyden. Oletamme, että vaikuttajat,
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joilla on suuri seuraajakunta, tavoittavat suuremman yleisön ja heitä alkaa seurata yhä
useampi käyttäjä konsensuksen seurauksena.
Hypoteesiimme kuuluu myös huoli datan selkeydestä; ovatko kaikki kuvat yhtä selkeitä
ja näin tasa-arvoisen arvioitavia keskenään? Listaan kuuluu useita vaikuttajia, joilla on
eri tyyli toteuttaa sisältöä, eri ikäisiä seuraajia ja eri lähtökohta tuottaa sisältöä. Osa tarkastelun kohteista esimerkiksi tuottaa sisältöä kokopäiväisesti työkseen ja osa sivutyönä
harrastuksen omaisesti. Pohdimmekin vaikuttavatko tällaiset tekijät kuvien engagement
rate -arvoon.

5

Tarkastelumenetelmä

Tutkimustavat jaetaan yleensä kahtia kvalitatiiviseen eli laadulliseen ja kvantitatiiviseen
eli tilastolliseen tai määrälliseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on
todellisen elämän kuvaamista (Hirsjärvi ym. 2007, 157.) ja vastaa muun muassa kysymyksiin: miksi?, miten?, millainen? (kuvio 6) Se on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon
hankintaa, jossa suositaan ihmisen itse keräämää tietoa luottaen tutkijan omiin havaintoihin ja vuoropuheluun tutkittavien asioiden kanssa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei
niinkään pyritä todistamaan aiempia väittämiä todeksi vaan pyritään löytämään ja paljastamaan tosiasioita niihin liittyen. Tärkeää on se, että tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen puitteissa. (Hirsjärvi ym. 2007, 157-160.) Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa valitaan yleensä harkinnanvaraisesti pieni määrä tapauksia, mutta ne
analysoidaan mahdollisimman tarkasti. Tarkoituksena ei ole myöskään pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi ymmärtää paremmin, miksi kuluttaja valitsee jonkun tuotteen tai reagoi mainontaan tietyllä tavalla. Se
sopii toiminnan kehittämiseen ja erilaisten vaihtoehtojen etsimiseen. Kvantitatiivisesta
tutkimuksesta poiketen aineistoa ei kerätä varsin strukturoidusti ja se ilmaistaan usein
tekstimuodossa. (Heikkilä 2014, 15) Kuviossa 6 näkyy kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen
tutkimustapojen eroja.
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Kvantitatiivinen (määrällinen)
- vastaa kysymyksiin Mikä?,
Missä?, Paljonko?, Kuinka
usein?
- numeerisesti suuri, edustava
otos
- ilmiön kuvaus numeerisen tiedon pohjalta

Kvalitatiivinen (laadullinen)
- vastaa kysymyksiin Miksi?,
Miten?, Millainen?
-

suppea, harkinnanvaraisesti
koottu näyte
ilmiön ymmärtäminen ns.
pehmeän tiedon pohjalta

Kuvio 6. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen oleellisimmat erot (Heikkilä 2014, 15).

Koimme kvalitatiivisen tutkimustavan parhaaksi vaihtoehdoksi opinnäytetyöllemme, sillä
otoksemme on pienehkö ja harkinnanvaraisesti koottu. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii myös toiminnan kehittämiseen ja erilaisten vaihtoehtojen etsimiselle. Kvalitatiivisen tarkastelun kautta voi myös helpommin ymmärtää esimerkiksi ihmisten reagointia
erilaisiin asioihin ja se sopii meidän tarkastelutehtäväämme. Työmme on pikemminkin
tarkastelua kuin tutkimusta, mutta kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät toimivat yhtä lailla
tarkastelutyössä.
Päätarkastelumenetelmämme oli kvalitatiivinen aineistoanalyysi, jossa tarkastelimme
toimeksiantajamme tarjoamaa dataa kahdestakymmenestä (20) hyvin ja kahdestakymmenestä (20) heikosti performoineesta kaupallisesta julkaisusta Instagramissa. Tietoja
ei ole tarpeellista esittää numeerisesti ja kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä ei olisi
saatu esille ajatuksia, joita vaadittiin opasta varten. Tutkimusta varten keräsimme myös
tietoa asiantuntiahaastatteluilla. Haastattelut ovat tyypillinen tapa kerätä tietoa kvalitatiivisissa tutkimuksissa.
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6
6.1

Julkaisujen analysoiminen
Arviointikriteeristö

Arviointikriteerimme kaupallisille julkaisuille perustuvat Cialdinin vaikuttamisen periaatteisiin sekä asiantuntiahaastattelujen pohjalta kerättyyn tietoon. Cialdinin kuusi vaikuttamisen periaatetta ovat vastavuoroisuus, niukkuus, auktoriteetti, johdonmukaisuus, pitäminen sekä konsensus. Näistä periaatteista käytimme kriteeristössä (kuvio 7) vastavuoroisuutta, niukkuutta sekä auktoriteettia, sillä ne ovat tekijöitä, jotka on mahdollista tunnistaa selkeästi kaupallisista julkaisuista. Mielestämme jäljelle jäävät kolme vaikuttamisen keinoa ovat myös oleellisia kaupallista julkaisua rakentaessa, mutta niiden toteutumisen mittaaminen luotettavasti on vaikeaa.
Karsimme arvioitavien kriteerien joukosta johdonmukaisuuden, pitämisen sekä konsensuksen. Päätimme jättää johdonmukaisuuden ja pitämisen pois kriteeristöstä, sillä mielestämme voidaan turvallisesti olettaa seuraajien pitävän seuraamistaan vaikuttajista ja
tykkäävän heidän julkaisuista. Tämä ei toteudu aina, mutta emme usko sen vaikuttavan
tutkimuksen tulokseen.
Emme sisällyttäneet arviointikriteereihin konsensusta, koska tämänkin kriteerin todentaminen on hankalaa. On lähes mahdotonta tietää mikä on Instagram-käyttäjän motiivi tilien seuraamiselle ilman kattavaa haastattelua. On myös yleistä, että Instagram-käyttäjät
seuraavat suosittuja tilejä. Tämä saattaa johtua konsensuksen toteutumisesta tai olla
Instagramin signaalien seurausta. On siis oletettavaa, että kaikkia analysoimiamme vaikuttajia seurataan ja heidän julkaisuistaan tykätään, koska he ovat suosittuja eikä tämä
kriteeri siten vaikuta yksittäisen julkaisun engagement rate -arvoon.
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Kuvio 7. Kuvioon on koottu kaikki arviointikriteerit. Suluissa olevien kriteereiden oletetaan toteutuvan tässä kontekstissa automaattisesti.
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Cialdinin teorian lisäksi olemme valinneet suorittamassamme alustavassa julkaisujen
tarkastelussa kolme esille noussutta mielestämme tärkeää kriteeriä. Nämä kriteerit ovat
hyvälaatuinen ja ammattitaitoisesti toteutettu julkaisu, julkaisun yhteensopivuus vaikuttajan tuottamaan muuhun sisältöön sekä vaikuttajan ja markkinoitavan tuotteen/palvelun
yhteensopivuus. Kuvio 8 on malli käyttämästämme arviointitaulukosta, johon otoksen
havaintoyksiköt yksi kerrallaan analysoitiin. Jokaisen havaintoyksikön arviointilomakkeet
ovat löydettävissä liitteistä (liite 3). Avaamme seuraavassa kappaleessa 6.2 arviointikriteerien toteutumista.

Kuvio 8. Kvalitatiivisessa tarkastelussa käytetty arviointitaulukko.

6.2

Arviointikriteeristön toteutumisen määrittely

Tutkimme julkaisuista kuuden eri kriteerin toteutumista. Kolme näistä kriteereistä kuuluu
Cialdinin vaikuttamisen periaatteisiin ja kolme muodostui alustavan tarkastelun perusteella. Kriteeristö vahvistettiin asiantuntiahaastatteluissa käyttökelpoiseksi. Ennen julkaisujen analysointia pohdimme, miten kriteerien toteutuminen ilmenee analysoitavissa julkaisuissa.
Vastavuoroisuudella tarkoitetaan julkaisuissa ilmeneviä tekijöitä, jotka tarjoavat seuraajalle lisäarvoa. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi alennuskoodit, kilpailut ja arvonnat.
Vastavuoroisuuden kriteeri nähdään toteutuneeksi julkaisussa, jos julkaisuun on sisällytetty jokin edellä mainituista tai jokin vastaava keino tuottaa lisäarvoa. Niukkuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa vaikuttajien julkaisuissaan käyttämien etuuksien rajallista voimassaoloaikaa tai etuuden rajallista määrää.
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Auktoriteetilla tarkoitetaan kriteeristössä vaikuttajan auktoriteettiasemaa mainostettua
tuotetta tai palvelua kohtaan. Esimerkiksi ruokablogia kirjoittavalla vaikuttajalla on auktoriteettiasema ruokaan liittyvässä sisällössä. Vaikuttajalla voi myös olla auktoriteettiasema tuotetta tai palvelua kohtaan, vaikka hän ei omille sosiaalisen median kanaville
tuottaisikaan aiheesta sisältöä, jos hänellä on siitä kattavasti tietoa. Näemme kyseisen
kriteerin täyttyvän julkaisussa, jos vaikuttajan Instagramiin tuottamasta sisällöstä on tulkittavissa korrelaatio markkinoitavaan tuotteeseen.
Hyvälaatuisella ja ammattitaitoisesti toteutetulla julkaisulla tarkoitetaan julkaisua, joka on
korkealaatuisesti toteutettu. Otamme arvioinnissa huomioon mahdollisena tyylikeinona
käytetyn “heikomman laadun”, joka voi toimia esimerkiksi humoristisessa sisällössä paremmin kuin huoliteltu jälki. Viides arviointikriteeri on julkaisun yhteensopivuus vaikuttajan muun tuottaman sisällön kanssa. Tällä tarkoitetaan sitä, että julkaisu on samassa
linjassa vaikuttajan muun sisällön kanssa. Esimerkiksi, jos vaikuttaja on käyttänyt tiettyä
värimaailmaa kaikissa julkaisuissaan, on samaa tyyliä hyvä toteuttaa myös kaupallisessa julkaisussa.
Viimeinen arviointikriteeri on markkinoitavan tuotteen tai palvelun yhteensopivuus vaikuttajalle. Mikäli markkinoitava tuote on kohdistettu tietylle ryhmälle, on tärkeää, että
kampanjaan valittu vaikuttaja kuuluu tähän ryhmään tai valtaosa hänen seuraajistaan
kuuluu siihen. Esimerkki tilanteesta, jossa kriteerin ei nähdä toteutuvan, on kasvisruokavaliosta sisältöä tuottavan vaikuttajan käyttäminen lihatalouden markkinoinnissa.
6.3

Hyvin ja huonosti performoineet julkaisut

Kaikki tarkasteltava data koostui kaupallisista Instagram-julkaisuista. Hyvin performoineilla julkaisuilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä kaupallisia julkaisuja, joiden engagement rate -arvo on ollut kyseisen vaikuttajan keskiarvon mukainen tai korkeampi. Kutakin julkaisua verrataan kyseisen vaikuttajan omaan keskiarvoon. Hyvin performoineille
julkaisuille ei ole määritetty mitään yhteistä engagement rate -arvorajaa. Engagement
rate -arvot ja analysoitavat julkaisut on saatu valmiina toimeksiantajalta. Engagement
rate -arvot julkaisuille on laskettu jakamalla julkaisujen tavoittama yleisö julkaisun saamilla aktiviteeteilla, joihin kuuluvat tykkäykset ja kommentit. Engagment rate -arvoon ei
ole laskettu mukaan julkaisun arkistointeja tai jakoja.
Heikosti performoineilla julkaisuilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä kaupallisia julkaisuja, joiden engagement rate -arvo on vaikuttajan omaa keskiarvoa heikompi. Kuten
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hyvin performoineille julkaisuille, ei heikosti performoineille julkaisuille ole määritelty
yleistä engagement rate -arvoa vaan arvoa verrataan vaikuttajan omaan keskiarvoon.
Engagement rate -arvo on laskettu heikosti performoineiden julkaisujen kohdalla samalla
kaavalla kuin hyvin performoineiden julkaisujen.

7

Asiantuntijahaastattelut

Tarkastelutyötä varten haastattelimme asiantuntijoita eli ammattivaikuttajia, sillä koimme
tärkeäksi saada alalla työskentelevien vaikuttajien kannan siihen, millainen Instagramissa toteutettava toimiva kaupallinen julkaisu on. Tutkimusta varten haastateltiin
kolmea sellaista suomalaista vaikuttajaa, joiden seuraajamäärä vaihtelee 50–120 tuhannen välillä. Kaikki heistä on tuottanut kaupallista sisältöä Instagramiin viimeisen kahden
kuukauden aikana ja tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan joko työkseen tai sivutyönä.
Jokaiselta vaikuttajalta kysyttiin kahdesta kolmeen kysymystä, joihin se saivat vapaasti
vastata. Haastattelujen myötä huomasimme tärkeitä yhtäläisyyksiä niin vaikuttajien vastauksissa kuin kriteeristössä, mikä vahvisti kriteeristön luotettavuutta ja antoi mahdollisuuden aloittaa datan analysoimisen. Tässä kappaleessa nostetaan esille haastatteluissa esille tulleet ajatukset. Kokonaisuudessaan haastattelut löytyvät liitteistä (liite 1).
Vaikuttaja 1 kuvaa kaupallista julkaisua sosiaalisessa mediassa esimerkiksi kuvana tai
videona, jonka tekemisestä yritys maksaa vaikuttajalle. Hän antaa esimerkkinä skenaarion, jossa vaatebrändi X voi maksaa vaikuttajalle Instagram-julkaisusta, jossa vaikuttajalla on päällään brändin vaatteita ja kuvatekstissä hän kehottaa seuraajiaan ostamaan
vaatteita brändin uudesta mallistosta. Hän kuvailee kaupallista julkaisua mainoksena
lehdessä, mutta sen tekee henkilö sosiaalisessa mediassa kohdennettuna tämän seuraajille. Käytännössä siis yritys voi vaikuttajan kautta tavoittaa haluamansa tarkan segmentin.
Haastattelussa kysyttiin kaikilta haastateltavilta, millainen on toimiva kaupallinen julkaisu
Instagramissa heidän mielestään. Vastaukset kysymykseen olivat monella tasolla yhteneväisiä ja samat teemat nousivat esille kaikkien kohdalla. Kaikki haastateltavat kertoivat, että toimiva kaupallinen julkaisu on yhtenäinen vaikuttajan profiilin muiden kuvien
kanssa, mutta se kiinnittää seuraajan tai muun katsojan huomion. Uskottavuutta pidettiin
tärkeänä. Vaikuttaja 1 sanoi miettivänsä miten käsiteltävä aihe, tuote tai palvelu liittyy
häneen tai voisiko sen saada liitettyä esimerkiksi ajankohtaisen asian kautta hänen elämään. Vaikuttaja kolme painotti, että kun tuote tai palvelu on helppo yhdistää hänen
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henkilöbrändiin, on se uskottava myös hänen seuraajilleen. Tunteiden herättäminen –
esimerkiksi huumorilla – nousi esille aspektina, jolla voi saada seuraajan sitoutumaan
kuvaan paremmin. Hyväksi koettiin se, että julkaisun kuva tai video ja kuvateksti ovat
jollain tapaa tarinalliset eli ei pelkästään yhteistyöhön liittyvän informaation, kuten alennuskoodin, ilmoittaminen. Kuvauksessa aihetunnisteiden hyödyntämistä suositeltiin harkitsemaan. Niiden avulla uudet käyttäjät, jotka eivät seuraa vaikuttajaa, voivat mahdollisesti löytää julkaisun.
Vaikuttajat kannustivat myös hyödyntämään kaupallisissa yhteistöissä muitakin Instagramin ominaisuuksia kuin syötettä. Instagramin tarinaominaisuutta kannattaa hyödyntää profiiliin tehdyn kaupallisen julkaisun mainostamisella. Jakamalla julkaisun siellä
– esimerkiksi mahdollisesta arvonnasta tai alennuskoodista mainiten – voi se saada useamman ihmisen tarkistamaan julkaisun. Seuraajia kannattaa myös vaikuttajien mukaan
aktivoida, sillä kommenteilla saa reagointia aikaiseksi. Arvonnat lisäävät huimasti kommenttien määrää ja tuovat tärkeää lisäarvoa kaupallisiin julkaisuihin. Vaikuttaja 1 muistutti vielä, että julkaisusta tulee käydä selkeästi ilmi, että se on kaupallinen yhteistyö.
Lopuksi vaikuttajia pyydettiin arvioimaan arviointia varten tehty kriteeristö. Halusimme
tietää, onko asiantuntijoiden mielestä kriteerit olennaisia ja voiko niiden avulla arvioida
kaupallisten julkaisujen toimivuutta Instagramissa. Kaikki vaikuttajat kokivat, että kriteeristö on hyvä tehtyyn tarkoitukseen. Kriteeri hyvälaatuisesta ja ammattitaitoisesti toteutetusta julkaisusta mietitytti Vaikuttaja 1 hieman, sillä hänen mielestä julkaisun tulee olla
ammattitaitoinen, mutta ei välttämättä hyvälaatuinen. Esimerkiksi huumorisisällöntuottajan julkaisun ei tarvitse välttämättä olla hyvälaatuinen tai visuaalisesti miellyttävästi toteutettu ja se toimii silti.

8

Tuotos

Opinnäytetyön varsinainen tuotos on toimeksiantajalle koottu tiivis seitsemänsivuinen
opas onnistuneen kaupallisen vaikuttajamarkkinointijulkaisun luomiseen. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti suoritetun tarkastelun ja asiantuntijahaastattelujen johtopäätökset
sekä niiden pohjalta rakennettu ohje julkaisun toteuttamiseen. Oppaassa avataan käytetty tietopohja, tarkastelussa saavutetut havainnot ja haastatteluissa esille nousseet tekijät, joihin ohjeet perustuvat. Oppaassa käydään lyhyesti läpi analysoitavana ollut data,
sen analysointimenetelmät sekä havainnollistetaan visuaalisesti keskeisimmät tulokset.
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Teimme oppaan suunnittelussa yhteistyötä toimeksiantajamme kanssa. Oppaan haluttiin sisältävän tiiviit ja helppolukuiset ohjeet vaikuttajamarkkinointijulkaisun toteuttamiselle Instagramissa. Toimeksiantajalta saamiemme ohjeiden jälkeen lähdimme kartoittamaan Cialdinin vaikuttamisen periaatteiden pohjalta kriteereitä, joita kaupallisten vaikuttajamarkkinointijulkaisujen tulisi sisältää. Tehtyämme kvalitatiivisen tarkastelun tutkien
toimeksiantajan toimittamaa dataa ja asiantuntijahaastattelut, aloimme suunnittelemaan
oppaan tekstiosaa. Tavoitteenamme oli tehdä oppaasta sopiva toimeksiantajan tarpeeseen, joten pidimme tekstiosuudet lyhyinä ja helppolukuisina. Oppaan sisällön järjestys
mietittiin huolellisesti, jotta saimme siitä selkeän ja johdonmukaisen.
Datan tarkastelussa havaittiin viisi selvästi julkaisun engagement rate -arvoon vaikuttavaa kriteeriä ja kaksi kriteeriä, joilla ei ollut suurta vaikutusta julkaisun menestymiselle,
mutta joita voi käyttää osana julkaisun toteuttamista. Nämä viisi kriteeriä on esitelty oppaassa ja ne on myös havainnollistettu esimerkkikuvin. Julkaisuohje toteutettiin visuaalisena esityksenä PDF-muodossa. Oppaan muodoksi valitsimme standardin vertikaalisen esityksen, jota käytetään esimerkiksi Microsoft Power Pointissa, jotta sitä on helppo
esittää kaikilla eri päätelaitteilla. Koimme myös, että erilaisten kuvaajien esittäminen on
helpompaa vertikaalisessa esityksessä. Kirjallinen osuus pidettiin tiiviinä ja esille nostettiin vain tärkeimmät asiat.
Toimeksiantajalle luovutetaan koko opinnäytetyö, joten oppaaseen ei ollut tarvetta mahduttaa kaikkia havaintoja. Visuaalisessa ilmeessä panostettiin selkeään värimaailmaan
ja havainnollistavien kuvien ja grafiikoiden käyttämiseen pitkien tekstiosuuksien sijaan.
Kokonaisuudessaan opas löytyy liitteistä (liite 2). Opinnäytetyö ja opas on toteutettu
vuonna 2018 ja viimeistelty vuoden 2019 keväällä. Tulevaisuuden lukijan on hyvä pitää
mielessä, että sosiaalinen media ja sen kanavat ovat jatkuvassa muutostilassa. Onkin
hyvä pitää mielessä, että oppaan informaatio ei välttämättä tulevaisuudessa ole enää
täysin paikkaansa pitävää.

9
9.1

Tulokset
Heikosti performoineet julkaisut

Kuten taulukosta 1 voi tulkita, heikosti performoineissa julkaisuissa kriteerit toteutuivat
27/120 mahdollisesta, eivät toteutuneet 83/120 mahdollisesta tai eivät olleet selvästi tulkittavissa 10/120 mahdollisesta. Heikosti performoineissa julkaisuissa toteutui useimmin
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vastavuoroisuus (9/20) ja laatu (9/20), kun taas toteutumatta jäi auktoriteetti (18/20), sisällön sopivuus (16/20), tuotteen sopivuus (15/20) ja niukkuus (13/20). Kaikissa otoksen
julkaisuissa kriteerit jäivät toteutumatta yli puolissa julkaisuista.
Taulukko 1. Arviointikriteerien toteutuminen heikosti performoineissa julkaisuissa / kpl.

Huonosti performoineet julkaisut olivat pääosin pelkkiä tuotekuvia eli vaikuttaja itse ei
ollut nähtävissä julkaisussa. Huonosti performoineiden julkaisujen laatu ei keskimäärin
ollut hyvällä tasolla eikä sisältö sopinut tyyliltään muuhun vaikuttajan tuottamaan sisältöön Instagramissa. Negatiivisesti engagement rate -arvoon vaikutti myös se, että kaupallinen julkaisu oli vain yleisön ohjaus toiselle sosiaalisen median kanavalle, kuten blogiin, tai vastavuoroisuutta vahvistava arvonta oli järjestetty muulla sosiaalisen median
kanavalla, eikä itse Instagram-julkaisussa. Tämä edellyttää seuraajalta erillistä toimintaa
eikä kaikki tarvittava informaatio ole saatavilla yhdessä paikassa. Huonosti performoineissa julkaisuissa markkinoitavaa tuotetta tai palvelua ei selvästi mainittu julkaisun kuvauksessa tai kuvaus oli muuten asiaan liittymätön. Toinen ääripää heikosta kuvauksesta oli täysin geneerinen mainosteksti, joka ei aktivoinut seuraajaa. Negatiivisen vaikutuksen toi huono kielioppi kuvauksessa.
Taulukko 2. Arviointikriteerien toteutumien heikosti performoineissa julkaisuissa / %.
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Kuvio 10 esittää visuaalisesti kuinka suuri ero kriteerien toteutumisella oli hyvin ja heikosti performoineiden julkaisujen välillä. Jopa 83 kriteeriä 120:n joukosta eli 75 prosenttia
(taulukko 2) ei toteutunut heikosti performoineissa julkaisuissa.

Kuvio 10. Kriteerien toteutuminen julkaisuissa / kpl.

9.2

Hyvin performoineet julkaisut

Kriteerit toteutuivat 87/120 mahdollisesta, eivät toteutuneet 21/120 mahdollisesta ja eivät
olleet selvästi tulkittavissa 12/120 mahdollisesta (taulukko 3). Vastavuoroisuus toteutui
hieman yli puolessa otoksesta (11/10), niukkuus ainoastaan 10 prosentissa. Auktoriteetti
toteutui 15/20 mahdollisesta, mutta ei ollut tulkittavissa 5/20 mahdollisesta. Laatu toteutui 95 prosentissa ja sisällöllinen sopivuus sekä tuotteen sopivuus 100 prosentissa otoksesta (taulukko 4).
Taulukko 3. Arviointikriteerien toteutuminen hyvin performoineissa julkaisuissa / kpl.
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Hyvin performoineissa julkaisuissa oli kuvattu muutakin kuin esimerkiksi pelkkä tuote ja
usein vaikuttaja näkyi julkaisussa. Myös se, että markkinoitava tuote oli taka-alalla tai ei
välttämättä ollenkaan kuvassa vaikutti positiivisesti engagement rate -arvoon. Hyvin performoinut julkaisu sopi tyyliltään vaikuttajan muuhun tuottamaan sisältöön Instagramissa
ja koko vaikuttajan henkilöbrändiin; kaikissa hyvin performoineissa julkaisuissa toteutui
tuotteen ja tuotetun sisällön yhteensopivuus. Tarinallinen kerronta julkaisun kuvauksessa vaikutti positiivisesti julkaisun menestykseen verrattaessa heikosti performoineisiin julkaisuihin.
Taulukko 4. Arviointikriteerien toteutuminen hyvin performoineissa julkaisuissa / %.

Vain kahdessa julkaisussa neljänkymmen julkaisun otoksesta toteutuivat kaikki kuusi kriteeriä. Viidessä ei toteutunut yksikään kuudesta analysoitavasta kriteeristä. Keskimäärin
eniten toteutui neljä kriteeriä kuudesta, mikä on positiivinen luku (kuvio 11).
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Kuvio 11. Toteutuneiden kriteerien määrä julkaisuissa.

9.3

Huomioita otoksesta ja esimerkkikuvat

Suurimmassa osassa julkaisuja ei kaupallista yhteistyötä oltu merkattu asiaankuuluvasti.
Asiantuntijahaastattelujen perusteella tämä on tärkeä osa kaupallista sisältöä. Mainonta
ilman asiaankuuluvia merkintöjä on Suomen laissa kielletty. Otos on vuodelta 2017, joten
merkkaamisen käytännöt ovat muuttuneet tähän päivään mennessä.

Kuvio 12. Kriteerien toteutuminen hyvin ja heikosti performoineissa julkaisuissa kriteereittäin.
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Kuvio 12 osoittaa visuaalisesti kriteerien toteutumista hyvin ja heikosti performoineiden
julkaisujen välillä kriteereittäin. Auktoriteetti, sisällöllinen sopivuus ja tuotteen sopivuus
vaikuttajalle toteutuivat useammin hyvin performoineissa julkaisuissa. Laatu toteutui
useammin hieman yli puolissa julkaisuista. Vastavuoroisuus toteutui tasaisimmin hyvin
ja huonosti performoineiden julkaisujen välillä. Niukkuus toteutui useammin heikosti performoineissa julkaisuissa. Niukkuus koettiin kuitenkin hankalasti tutkittavaksi kriteeriksi
dataa tarkkaillessa, sillä vain viidessä neljästäkymmenestä julkaisusta se oli tulkittavissa.

Kuvio 13. Esimerkkijulkaisut hyvin (vasemmalla) ja heikosti performoivista julkaisuista.

Helpottaakseen hyvin ja heikosti performoineiden julkaisujen eroa, opinnäytetyön tekijät
loivat esimerkkijulkaisut, joista erot ovat mahdollista visuaalisesti havaita. Hyvin performoineessa julkaisussa markkinoitava tuote sopii vaikuttajan lifestyle-painotteiseen si-

35
sältöön ja hänen henkilöbrändiin. Vaikuttaja on itse kuvassa mukana. Kuva on hyvälaatuinen ja positiivisia tunteita herättävä (söpö koira, hymy), joka sopii markkinoitavaan
brändiin. Kuvateksti julkaisussa on tarinallinen ja siinä tarjotaan alennuskoodi seuraajille.
Myös niukkuus toteutuu julkaisussa, sillä alennus on rajallinen. (kuvio 13)
Heikossa julkaisussa näkyy ainoastaan tuote. Kuvan laatu on huono ja rakeinen. Taustalla näkyy epäsiisteyttä. Kuvateksti julkaisussa on lyhyt ja geneerinen eikä siinä aktivoida seuraajia. Markkinoitava tuote ei sovi tässä kuvitteellisessa tilanteessa autenttisesti vaikuttajan tuottamaan sisältöön. (kuvio 13)

10 Luotettavuustarkastelu
10.1 Reliabiliteetti
Tarkastelu toteutettiin kvalitatiivisena tarkasteluna, jossa analysoitava data on yleisesti
suppeampi. Otokseen kuului 20 kappaletta hyvin ja 20 kappaletta heikosti performoinutta
julkaisua. Yhteensä analysoitavia julkaisuja oli 40. Jotta tarkastelu olisi reliabiliteetiltaan
korkeampi, olisi otoksen hyvä olla laajempi. Koska otoskoko oli suhteellisen suppea, on
pohdittava, onko tarkastelun tulokset sovellettavissa yleisellä tasolla.
Koska tarkastelu on laadultaan kvalitatiivinen ja tarkastelun kohteena on Instagramissa
kaupallisissa julkaisuissa esiintyvät laadulliset piirteet, on otettava huomioon arvioijan
subjektiivinen kokemus. Vaikka kriteerit ja niiden täyttymisen ehdot on määritelty, kyseessä on kuitenkin arvioijan subjektiivinen mielipide. Arviointiin voi myös vaikuttaa se,
että arvioija tiesi etukäteen onko arvioitava julkaisu performoinut hyvin vai heikosti. Arvioinnin suoritti kaksi alalla eri rooleissa työskentelevää henkilöä, joten tietopohja arvioinnille oli tällä tavoin hyvä. Jatkotutkimusta ajatellen olisi hyvä, jos arvioijia olisi enemmän,
jolloin yksilön mielipide ei saisi tarkastelussa niin suurta roolia.
Kriteerien toteutuminen voi olla vaikeasti määriteltävissä, vaikka mukana ei olisikaan arvioijan mielipide. Arvioijalla ei ole käytössä täydellistä tietämystä jokaisen vaikuttajan
taustoista, joten joidenkin kriteerien arvioiminen tällaisella epätäydellisellä tietopohjalla
voi olla haasteellista. Tarkasteltaviin kriteereihin kuului esimerkiksi tuotteen sopivuus vaikuttajalle. On mahdollista, että vaikuttaja on muulla sosiaalisen median kanavallaan puhunut vastaavanlaisesta tuotteesta ja tuote näin on hänelle sopiva, vaikka Instagramprofiilin perusteella tuote ei sitä vaikuta olevan.
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10.2 Ulkoinen ja sisäinen validiteetti
Tarkkailtu data oli vastaanotettu suoraan toimeksiantajalta, joten datan sisältöön tai
määrään ei voitu vaikuttaa. Data sisälsi vain toimeksiantajayrityksen kanssa yhteistyössä tuotettuja kaupallisia julkaisuja, joten data ei anna tarkkaa kuvaa koko vaikuttajamarkkinoinnista Instagramissa. Toimeksiantajayrityksen vaikuttajat ovat yliedustettuja
tarkkailtavassa datassa, jotta voitaisiin tarkkailla ilmiötä yleisesti. Datassa toistuivat
myös muutamat vaikuttajat useampaan kertaan, joka saattaa vääristää tutkimustulosta
ottaen huomioon otannan suppean koon. Datassa käytettiin myös saman markkinointikampanjan julkaisuja useampaan kertaan, joka voi aiheuttaa datassa samanlaista vinoutumaa kuin yksittäisen vaikuttajan ylikorostuminen datassa. Tämä perustuu siihen, että
saman vaikuttajan tuottamat julkaisut ovat toteutettu hyvin saman tyylisesti. Samaa voi
myös olettaa saman markkinointikampanjan eri julkaisuilta, sillä julkaisut ovat usein toteutettu saman ohjeistuksen mukaan, jonka vastaanottavat kaikki kampanjaan osallistuvat vaikuttajat.
Tarkkailun tarkoituksena oli luoda toimeksiantajayrityksen tarjoaman datan pohjalta opas
toimivan kaupallisen julkaisun luomiseen Instagramissa, joten siihen tarkoitukseen data
ja otos ovat sopivia. Tarkkailu tarjoaa hyödyllistä tietoa, jota voi hyödyntää yleisellä tasolla sekä rungon toimivan kaupallisen julkaisun luomiseen Instagramissa muillekin alan
toimijoille. Vaikka otos rajoittuu vain yhteen alan toimijaan, mukana on monen eri alan
brändien kampanjoiden ympärille tuotettuja kaupallisia julkaisuja useilta eri vaikuttajilta.
Julkaisuista oli selkeästi tunnistettavissa yhteneviä piirteitä, jotka vaikuttivat julkaisun
saavuttamaan engagement rate -arvoon rajallisesta otoksesta huolimatta.
Koemme onnistuneemme tarkastelussa vastaamaan tarkastelukysymykseen. Pystyimme tunnistamaan niitä piirteitä julkaisuissa, jotka vaikuttavat julkaisujen engagement
rate -arvoon joko positiivisesti tai negatiivisesti. Pystyimme myös tarkastelun perusteella
kokoamaan toimeksiantajan toiveiden mukaisen oppaan, jonka mukaan kaupallinen julkaisu olisi hyvä muodostaa.
10.3 Jatkotutkimusaiheiden esittely
Näemme tehdyn tarkastelun pohjalta mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Aiheeseen liittyen olisi mahdollista saada kattavammin faktapohjaista tietoa, joka olisi helpommin
yleistettävissä. Laajemmilla asiantuntijahaastatteluilla, suuremmalla otoskoolla ja laa-
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jemmalla kriteeristöllä voidaan tutkia ilmiötä isommassa mittakaavassa ja eri näkökulmista. Jos tutkimukseen osallistuisi useampi vaikuttajamarkkinointitoimisto ja itsenäisiä
vaikuttajia, saataisiin kokonaisvaltaisempi kuva Suomen vaikuttajamarkkinoinnista Instagramissa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Myös markkinointiin osallistuvien brändien
osallistuminen tutkimukseen avaisi paremmin kaupallisesta näkökulmasta, mitkä kriteerit
aidosti vaikuttavat julkaisun kaupalliseen menestymiseen ja markkinoitavan tuotteen/
palvelun myyntiin. Pelkällä engagement rate -arvolla ei voida aukottomasti todistaa
markkinoinnin vaikutusta myyntiin.
Aiheeseen liittyen mielenkiintoinen tutkimusnäkökulma olisi kuluttajan näkemys vaikuttajamarkkinoinnista Instagramissa. Olisi mielenkiintoista selvittää tekijät, jotka ohjaavat
kuluttajan

ostokäyttäytymistä

vaikuttajamarkkinointia

hyödyntäessä.

Kuluttajahaastattelujen avulla voitaisiin selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien
motiiveihin vaikuttajien seuraamiselle ja heidän sisällöstään tykkäämiselle. Tutkimusta
voitaisiin tehdä eri demografioista ja vertailla niiden välisiä eroja. Tästä olisi hyötyä niin
vaikuttajille kuin yrityksille ja se auttaisi niitä kohdentamaan markkinointia entistä tehokkaammin.

11 Johtopäätökset
Toimeksiantajamme oli kiinnostunut selvittämään Cialdinin kuuden vaikuttamisen periaatteen perusteella mitkä vaikuttamisen keinot vaikuttavat kaupallisen vaikuttajamarkkinointijulkaisun performointiin Instagramissa. Tämä toimi runkona koko opinnäytetyölle
sekä tarkastelulle, jonka pohjalta kokosimme opinnäytetyön toiminnallisen osan eli oppaan.
Käytimme Cialdinin teoriaa ja asiantuntijahaastatteluja pohjana kriteeristölle, jonka kokosimme voidaksemme tarkastella toimeksiantajan toimittamaa dataa hyvin ja heikosti
performoineista kaupallisista Instagram-julkaisuista. Onnistuimme tunnistamaan piirteitä, jotka toistuivat sekä hyvin että heikosti performoineissa julkaisuissa ja kokoamaan
näiden havaintojen pohjalta oppaan toimeksiantajallemme (liite 2), jota se voi käyttää
asiakastyöskentelyssä perusteena tietyille toimintamalleille ja ohjeena vaikuttajille. Vaikuttajamarkkinoinnin kaupallisiin julkaisuihin vaikuttavia tekijöitä tarkastellessamme pystyimme selkeästi tunnistamaan kriteerejä, jotka vaikuttivat tarkasteltavan julkaisun engagement -arvoon niin positiivisesti kuin negatiivisesti.
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Tärkeimmäksi kriteeriksi kaupalliselle vaikuttajamarkkinointijulkaisulle sen menestymisen kannalta nousi julkaisun hyvä laatu. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon haastatteluissa esiin noussut mahdollisuus sen käyttämiseen tehokeinona esimerkiksi humoristisessa sisällössä. Suurimpia eroja tarkastelemiemme hyvin ja heikosti performoineiden
julkaisujen välillä havaitsimme julkaisun sisällöllisessä sopivuudessa vaikuttajan aiemmin tuottamaan sisältöön sekä tuotteen yhteensopivuuteen vaikuttajan kanssa. Tarkastelluissa hyvin performoineissa julkaisuissa sisällöllinen sopivuus ja tuoteen/palvelun ja
vaikuttajan välinen sopivuus toteutui sataprosenttisesti. Heikosti performoineissa julkaisuissa nämä kriteerit täyttyivät vain 15 ja 10 prosentissa julkaisuista. Tämän perusteella
on oletettavaa, että vertaissuositus on vahvempi silloin, kun seuraaja pystyy autenttisesti
uskomaan vaikuttajan suosivan markkinoitavaa tuotetta tai palvelua.
Havaitsimme tarkastelussa myös kriteereitä, joiden toteutumisella ei ollut suurta merkitystä julkaisun menestymiselle. Nämä kriteerit ovat niukkuus ja vastavuoroisuus, jotka
olivat myös kriteereistä hankalin tulkita. Yleisesti tarkastelumme pohjalta on pääteltävissä, että kriteeristössä esiintyvät julkaisujen piirteet vaikuttavat toteutuessaan positiivisesti julkaisun engagement rate -arvoon ja puolestaan negatiivisesti kriteerien jäädessä
toteutumatta.
Tarkastellessa kaupallisia julkaisuja huomasimme myös kriteeristön ulkopuolisia seikkoja, jotka toistuivat joko hyvin tai heikosti performoineissa julkaisuissa. Hyvin performoineissa kaupallisissa julkaisuissa oli lähes poikkeuksetta pääosassa vaikuttaja eikä
pelkkä markkinoitava tuote/palvelu. Puhtaat tuotekuvat performoivat heikommin kuin kuvat, joissa tuote oli samassa kuvassa vaikuttajan kanssa. Toinen havainto liittyi kaupallisten julkaisujen kuvauksiin. Julkaisut, joiden kuvausteksti oli rakennettu tarinanomaisesti markkinoitavan tuotteen tai palvelun ympärille performoivat paremmin kuin geneeriset mainostekstit. Johtopäätöksenä tarkastelustamme voi todeta, että mitä laadukkaammin ja enemmän vaikuttajaa huomioon ottaen julkaisu on toteutettu, sitä paremmin
se myös performoi.
Tarkastelussa emme tehneet yllättäviä havaintoja vaan tulokset olivat hypoteesin mukaisia. Voimme todeta kriteeristöön valittujen kriteerien vaikuttavan julkaisujen performointiin. Tunnistimme toimeksiantajalle viisi tärkeintä kriteeriä, jotka tulisi ottaa huomioon
kaupallista julkaisua toteuttaessa. Lisäksi tunnistimme kaksi muuta kriteeriä, joita voi
käyttää toimivaa vaikuttajamarkkinointijulkaisua luodessa. Nämä kriteerit ovat nähtävissä oheisessa kuviossa 14, joka on osa toimeksiantajalle rakentamaamme opasta.

39

Kuvio 14. Kaupallista vaikuttajamarkkinointijulkaisua rakentaessa huomioon otettavat tekijät.

Julkaisuohjeeseen kokosimme tärkeimmät havaintomme tarkastelutyöstä. Esimerkkikuvien avulla havainnollistimme tärkeiden kriteerien täyttymisen kuvissa. Pohjustimme tämän teoriaosuudella, jotta toimeksiantajamme voi perustella tiettyjä käytäntöjä tarvittaessa asiakkailleen tukeutuen tehdyn tarkastelun tuloksiin. Kokonaisuudessaan opas löytyy liitteistä (liite 2). Tarkastelun tulokset ovat käyttökelpoisia niiden käyttötarkoitukseen
eli toimeksiantajamme asiakastyöskentelyyn. Uskomme, että niitä voi hyödyntää myös
universaalisti runkona muilla sosiaalisen median kanavilla vaikuttajamarkkinointisisältöä
toteuttaessa.
Jatkotutkimusta silmällä pitäen olisi tarkasteltavan datan tultava useammasta lähteestä
sekä tarkastelukriteerien oltava laajemmat. Koska kyseessä oli laadullinen tarkastelu, on
otettava huomioon opinnäytetyön tekijöiden subjektiivinen mielipide julkaisuista. Jatkoa
ajatellen olisi hyödyllistä, että dataa tarkastelisi useampi henkilö, jolloin tulos olisi objektiivisempi ja yhden tarkastelijan mielipide ei saisi niin suurta roolia tuloksissa. Jatkotutkimuksessa olisi myös hyödyllistä saada dataa asiakkailta, joiden kanssa yhteistyössä toteutetut julkaisut on tehty. Tällä tavalla saataisiin entistä kattavampi näkemys siitä, miten
engagement rate -arvo on sidoksissa esimerkiksi myynnin tai asiakasvirran kasvattamisessa. Tämä edellyttäisi suuremmat resurssit mihin tässä opinnäytetyössä oli mahdollista.
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