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1 Johdanto 

Sosiaalisen median kehitys on mullistanut markkinoinnin täysin. Perinteisten markki-

nointikanavien rinnalle on tullut uusia keinoja tavoittaa kuluttajat. Erityisesti sosiaali-

sen median vaikuttajat ovat nousseet tärkeään rooliin. Vaikuttajamarkkinointi on ol-

lut pinnalla jo useiden vuosien ajan, mutta sen suosio on edelleen kasvussa. Monet 

yritykset ovat ymmärtäneet vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet ja ottaneet sen 

osaksi omia markkinointitoimenpiteitään. Perinteiset mediat eivät tavoita kuluttajia 

enää yhtä tehokkaasti, joten budjettia ohjataan mieluummin vaikuttajamarkkinoin-

tiin. 

Erään arvion mukaan vaikuttajamarkkinointiin käytetään maailmalla jopa 6,5 miljar-

dia dollaria vuonna 2019. Se on melkein 2 miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna 

ja 3,5 miljardia enemmän kuin vuonna 2017. (The State of Influencer Marketing 2019 

: Benchmark Report [+Infographic] n.d.) Vaikuttajamarkkinointi on rantautunut myös 

Suomeen, sillä vuonna 2018 noin 70 % mainostajista oli kokeillut sitä (Mainostajien 

liiton pulssikysely jäsenilleen 2018). 

Vaikuttajamarkkinointia on tutkittu paljon maailmalla, mutta Suomessa huomatta-

vasti vähemmän. Suomessa tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa siihen, 

miten kuluttajat suhtautuvat vaikuttajamarkkinointiin. Tämän tutkimuksen keskiössä 

ovat vaikuttajamarkkinointia tekevät tahot eli vaikuttajat, yritykset ja asiantuntijat. 

Tavoitteena on luoda kokonaiskuva, joka kattaa kaikkien eri osapuolten näkemykset 

aiheesta. 

Tarve tutkimukselle ilmeni tutkijan työskennellessä viestintätoimistossa, jonka palve-

luihin kuuluu muun muassa vaikuttajamarkkinointi. Selvisi, että Suomen vaikuttaja-

markkinointikenttä on vielä monelle yritykselle melko tuntematon eivätkä he ym-

märrä sen tarjoamia mahdollisuuksia. Opinnäytetyön tavoitteena onkin selvittää, 

mitä erityispiirteitä vaikuttajamarkkinoilla ja sosiaalisella medialla on Suomessa ja mi-

ten kyseistä markkinointiviestinnän keinoa voidaan hyödyntää täällä parhaiten. Tutki-

muksen avulla yrityksiä voidaan auttaa ymmärtämään, millainen vaikuttajamarkki-

nointi toimii Suomessa ja miksi sitä kannattaa käyttää. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Vaikuttajamarkkinointi on melko uusi ilmiö Suomessa, joten yritykset eivät ole vielä 

täysin ymmärtäneet sen tuomia mahdollisuuksia. Tutkimusongelmaksi muodostui se, 

kuinka yritykset voisivat hyödyntää vaikuttajamarkkinointia Suomen markkinoilla 

vielä enemmän ja monipuolisemmin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa 

vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa Suomessa ja selvittää, miten sitä voitaisiin hyödyn-

tää vielä paremmin. Tutkimusongelman pohjalta muotoutuivat seuraavat tutkimus-

kysymykset: 

• Mitä mahdollisuuksia vaikuttajamarkkinointi tuo yrityksille ja miksi sitä kan-

nattaa käyttää?  

• Millainen vaikuttajamarkkinointi toimii Suomessa ja mitä erityispiirteitä siinä 

on? 

• Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin kehitystrendi Suomessa? 

Tutkimuskysymysten avulla pyritään saamaan laaja kokonaiskuva vaikuttajamarkki-

noinnista Suomessa, sillä siitä ei toistaiseksi ole paljoa tietoa saatavilla. Vaikuttaja-

markkinointi on hyvin laaja käsite, joka pitää sisällään useita eri markkinointialustoja. 

Kokonaisuudessaan se olisi liian suuri aihe tutkittavaksi, joten tämä opinnäytetyö 

keskittyy vain sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan vaikuttajamarkkinointiin.  

2.2 Tutkimusote ja -menetelmät 

Tutkimusote on kokonaisuus menetelmiä, joilla tutkimusongelma pyritään ratkaise-

maan. Se koostuu aineistonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmistä, jotka vali-

taan strategisesti tutkimusongelman luonteen perusteella. Menetelmät seuraavat 

toisiaan ketjumaisesti, joten alussa päätetty tutkimusote määrää tutkimuksessa käy-

tettävät työkalut loppuun asti. (Kananen 2015, 63–64.) 
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Tutkimusta voidaan lähestyä joko kvalitatiivisella eli laadullisella tai kvantitatiivisella 

eli määrällisellä otteella. Kvalitatiivista tutkimusotetta käytetään yleensä silloin, jos 

tutkittavasta aiheesta ei tiedetä vielä paljoa eikä ilmiöstä ole aiempia selittäviä teori-

oita. Laadullinen tutkimus ei mahdollista tulosten yleistämistä, mutta sen avulla voi-

daan selvittää syvällisesti, mistä tutkittavasta ilmiöstä on kyse. Se pyrkii kuvailemaan 

ilmiötä ja selvittämään siihen liittyviä prosesseja ja merkityksiä. (Kananen 2017, 32–

33.)  

Kvantitatiivinen tutkimusote on teorialähtöinen lähestymistapa, joka pyrkii yleistä-

mään jo olemassa olevia teorioita. Se sopii käytettäväksi silloin, kun ilmiötä on tut-

kittu jo aiemmin, sillä se edellyttää aiempaa tuntemusta aiheesta. Kvantitatiivinen 

tutkimus tehdään yleensä kyselynä, jonka vastaukset voidaan esittää tilastollisina 

tunnuslukuina taulukkomuodossa. (Kananen 2015, 73–75.) Selkeä ero näiden kahden 

tutkimusotteen välillä on se, että kvalitatiivinen tutkimus keskittyy sanoihin ja niiden 

merkityksiin, kun taas kvantitatiivinen tutkimus perustuu lukuihin (Kananen 2017, 

35).   

Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on saada syvällistä, kokonaisvaltaista ymmär-

rystä tutkittavasta aiheesta, tutkimus tehdään kvalitatiivisena. Tutkimuksen avulla 

pyritään selvittämään, mitä erityispiirteitä ja mahdollisuuksia Suomessa on vaikutta-

jamarkkinointiin liittyen. Nämä ovat ilmiöitä, joihin määrällinen tutkimus ei pysty vas-

taamaan. Laadullinen tutkimusote sopii paremmin myös sen vuoksi, että vastaavaa 

tutkimusta, joka keskittyisi Suomessa tapahtuvaan vaikuttajamarkkinointiin yritysten 

näkökulmasta, ei ole vielä tehty.  

Tiedonkeruumenetelmät 

Tutkimusotteen valinta vaikuttaa myös siihen, mitkä tiedonkeruumenetelmät sopivat 

parhaiten kyseiselle tutkimukselle. Haastattelu on havainnoinnin lisäksi yksi suosi-

tuimmista aineistonkeräysmenetelmistä kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Sen tavoit-

teena on saada kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2017, 

89.) Hirsjärvi ja Hurme (2015) ovat nimenneet haastattelun ”keskusteluksi, jolla on 

ennalta päätetty tarkoitus”. Haastattelu ja keskustelu muistuttavatkin toisiaan mo-
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nella tapaa. Molemmissa kommunikoidaan kasvotusten verbaalisesti sekä nonver-

baalisesti vaihtaen ajatuksia, tietoja, mielipiteitä sekä tunteita. Tärkein erottava te-

kijä on kuitenkin se, että haastattelua on suunniteltu etukäteen ja sen tavoitteena on 

kerätä informaatiota tutkittavasta aiheesta. Haastattelu etenee haastattelijan eh-

doilla, kun taas keskustelu etenee luontaisesti tasavertaisemmin. (Hirsjärvi & Hurme 

2015, 42.) 

Tutkimushaastatteluita on erilaisia, vaikka niiden peruspiirteet ovatkin yleensä sa-

mat. Tutkimushaastattelut lajitellaan usein sen perusteella, kuinka kiinteästi haastat-

telun runko ja kysymykset ovat muotoiltu etukäteen eli kuinka strukturoituja ne ovat. 

Lomakehaastattelu on kaikista strukturoiduin haastattelumuoto. Siinä kysymykset ja 

niiden järjestys on päätetty täysin, jolloin haastattelu toistuu tismalleen samanlai-

sena jokaisen haastateltavan kohdalla. Lomakehaastattelu itsessään on melko helppo 

ja nopea toteuttaa, mutta haastattelun suunnittelu voi olla hankalaa ja aikaa vievää. 

Strukturoimaton haastattelu taas sijoittuu asteikon toiseen ääripäähän. Siinä käyte-

tään täysin avoimia kysymyksiä, joiden vastausten perusteella haastattelija syventää 

ja rakentaa keskustelua. (Mt. 44–45.) 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on rakenteeltaan lomakehaastat-

telun ja strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Haastattelun aihepiirit toistuvat 

kaikille samoina, mutta kysymysten muoto sekä järjestys vaihtelevat. (Mt. 47–48.) 

Teemahaastattelussa tutkittava kertoo vapaasti omista kokemuksistaan tutkittavaan 

aiheeseen liittyen. Keskustelun myötä ymmärrys tutkittavasta aiheesta lisääntyy, jol-

loin tutkija pystyy tekemään tarkentavia kysymyksiä. Tutkijan tehtävänä on varmis-

taa, että keskustelu pysyy aihepiirien rajoissa ja että kaikki teemat tulevat käsitel-

lyiksi. Haastattelun aikana saattaa nousta myös uusia teemoja, joihin tutkijan tulee 

tarttua. (Kananen 2017, 95–96.) 

Teemahaastattelun etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on, että siinä pystytään 

syventämään annettuja vastauksia ja pyytämään perusteluja esitetyille mielipiteille. 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 35). Tässä tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisim-

man kattava ja syvällinen katsaus vaikuttajamarkkinointiin ja sen mahdollisuuksiin 

Suomessa, joten tiedonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua. 
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Haastattelun valmistelu 

Teemahaastattelun toteuttaminen vaatii huolellista valmistautumista ja perehty-

mistä aiheeseen. Tutkijalla tulee olla ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä voidak-

seen laatia haastattelun teemat. Ennakkoon mietitty teemahaastattelurunko varmis-

taa sen, että keskustelu tuottaa vastauksen tutkimuskysymyksiin. (Kananen 2017, 

96.)  

Yksi tärkeä elementti teemahaastattelussa on oikeiden henkilöiden valinta. Valinta 

tehdään harkinnanvaraisesti, jolloin kyseessä on teoreettinen otanta. Tutkittavat 

henkilöt valitaan heidän asiantuntijuutensa ja tutkittavan aiheen sopivuuden perus-

teella. Heidän tulisi edustaa tutkittavan ilmiön havaintoyksikköjä, jolloin heillä on tar-

peeksi tietämystä asiasta. Haastateltavien lukumäärä riippuu saturaatiosta. Kun uu-

det haastattelut eivät tuota uutta tietoa ja aineisto alkaa toistaa itseään, on haastat-

teluja riittävä määrä. (Kananen 2017, 127-128.) 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat valitaan asiantuntijuuden perusteella. Jotta ilmi-

östä saataisiin mahdollisimman kattava kokonaiskuva, haastatteluun valitaan sekä 

vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijoita että vaikuttajia, joilla on kokemusta vaikutta-

jamarkkinoinnista. Lisäksi tutkimusta varten haastatellaan vaikuttajamarkkinointia 

tehneen yrityksen edustajaa. Tutkimuksessa halutaan ottaa huomioon kaikkien osa-

puolten näkökulma asiasta, jotta tulokset eivät olisi puolueellisia.  

Teemahaastattelun tekemiseen liittyy eettisiä seikkoja, jotka tutkijan tulee ottaa huo-

mioon. Niistä tärkeimpiä ovat suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset sekä yksi-

tyisyys. Ennen haastattelua tutkittavan henkilön täytyy saada tutkimuksesta asian-

mukaista informaatiota, jonka pohjalta hän voi antaa suostumuksensa osallistua tut-

kimukseen. Tutkijan on taattava tutkittavan antamien tietojen luottamuksellisuus 

sekä ottaa huomioon tutkimuksen mahdolliset seuraamukset niin haastattelu- kuin 

raportointivaiheessa. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 20.) 

Analyysimenetelmä 

Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida monella tapaa. Tavallisesti analyysi alkaa 

jo aineistonkeruuvaiheessa, sillä tutkija pystyy tekemään havaintoja haastattelun ai-
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kana. Kvale (2007) on jakanut analyysin kuuteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-

heessa haastateltavat kertovat ajatuksistaan ja kokemuksistaan tutkittavaan aihee-

seen liittyen. Toisessa vaiheessa haastateltavat havaitsevat itse uusia merkityksiä ja 

yhteyksiä kertomiensa asioiden välillä haastattelun aikana. Kolmannessa vaiheessa 

tutkija tarkentaa tutkittavan puheita ja varmistaa niiden oikean tulkinnan. Neljäs 

vaihe tapahtuu haastattelun jälkeen, kun tutkija analysoi litteroitua eli puhtaaksi kir-

joitettua haastattelua itsekseen tai muiden tutkijoiden kanssa. Viides vaihe on uudel-

leenhaastattelu, jossa haastateltava voi kommentoida ja korjata tutkijan muodosta-

mia tulkintoja. Kuudennessa vaiheessa haastateltavat voivat mahdollisesti muuttaa 

omaa toimintaansa haastattelussa syntyneiden oivallusten perusteella. (Kvale 2007, 

102–103.) 

Jotta laadullista aineistoa voidaan analysoida, se tulee ensin litteroida eli muuttaa 

tekstimuotoon. Litteroinnin tarkkuudessa on eri tasoja. Tarkin niistä on sanatarkka 

litterointi, jossa huomioidaan myös täytesanat ja äännähdykset. Tarkka kuvaus mah-

dollistaa myös suorien sitaattien käyttämisen. Yleiskielinen litterointi poistaa teks-

tistä murteen ja puhekielen ja propositiotasolla kiinnitetään huomiota vain ydinsisäl-

töön. (Kananen 2015, 160–161.) Tässä tutkimuksessa aineisto litteroidaan sanatar-

kasti, jotta analyysivaiheessa mikään ei jää huomaamatta. Siten myös tutkimustulok-

sien yhteydessä voidaan käyttää suoria sitaatteja haastatteluista.  

Aineistoa voidaan analysoida joko aineisto- tai teorialähtöisesti. Induktiossa, eli ai-

neistolähtöisessä menetelmässä, tulkinnat nousevat tekstistä. Deduktiossa, eli teo-

rialähtöisessä menetelmässä, käytetään apuna teoriaa tulkintojen löytämiseksi. (Ka-

nanen 2017, 136–137.) Tämän tutkimuksen analyysi tehdään teorialähtöisesti. Siinä 

hyödynnetään tutkimuskysymyksiä sekä aiheeseen liittyviä termejä. Koska aineistoa 

on paljon, sen käsitteleminen voi olla hankalaa. Sen vuoksi litteroitu teksti koodataan 

eli tiivistetään selkeämpään muotoon. Laajasta aineistosta pyritään löytämään sen 

ydin sekä olennaisimmat löydökset. Koodausvaiheessa ei kuitenkaan vielä analysoida 

tekstiä, vaan sen avulla mahdollistetaan myöhempi analyysi. (Mts. 136–137.) 

Tiivistämistä seuraa luokittelu, jossa yhdistetään samaa tarkoittavia käsitteitä. Siinä 

aineistoa jäsennellään teemoittain vertailemalla tekstin eri osia. Aineiston luokitte-

lussa apuna voidaan käyttää esimerkiksi aiempia teorioita ja niihin liittyviä käsitteitä. 
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Lopuksi aineistoa yhdistellään eli luokkien ja teemojen välille pyritään löytämään yh-

teneväisyyksiä ja säännönmukaisuuksia. (Hirsjärvi & Hurme, 147–149.) Analyysissa 

voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tietyn ilmiön toistuvuuteen ja esiintymisyh-

teyksiin tai aineistosta nouseviin rakenteisiin. Analyysivaiheessa on tärkeää pitää tut-

kimusongelma ja siitä johdetut tutkimuskysymykset mielessä, sillä tavoitteena on löy-

tää aineistosta vastaukset asetettuihin kysymyksiin. (Kananen 2015, 176.)  

Luotettavuustarkastelu 

Luotettavuustarkastelu tarkoittaa tutkimusprosessin eri vaiheissa tehtyjen ratkaisu-

jen oikeellisuuden ja perustelujen tarkastelua. Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus 

määritellään usein kahdella pääkäsitteellä, reliabiliteetilla ja validiteetilla. Reliabili-

teetti tarkoittaa tutkimustulosten luotettavuutta. Mikäli tutkimus toistetaan myö-

hemmin uudelleen, siitä tulisi saada samat tulokset. Validiteetti varmistaa, että tutki-

muksessa on tutkittu oikeita asioita. (Kananen 2015, 343, 349) Näitä käsitteitä ei kui-

tenkaan voida käyttää sellaisenaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa, sillä sen luotetta-

vuustarkastelu eroaa hieman kvantitatiivisesta tutkimuksesta. Laadullisessa tutki-

muksessa luotettavuutta ei pystytä arvioimaan yhtä tarkasti, ja tarkastelu jääkin tut-

kijan arvion ja näytön varaan. (Kananen 2017, 175.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuusmittareina käytetään usein seuraavia teki-

jöitä: 

• informantin vahvistus 

• vahvistettavuus 

• arvioitavuus 

• tulkinnan ristiriidattomuus 

• saturaatio 

• aikaisemmat tutkimukset. 

Informantin vahvistus tarkoittaa sitä, että haastateltu henkilö lukee aineiston ja vah-

vistaa tulkinnan oikeellisuuden. Vahvistettavuus voidaan varmistaa keräämällä tietoa 

eri lähteistä ja vertailemalla sitä omiin tulkintoihin. Kerätty todistusaineisto antaa 
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vahvistusta tutkijan väitteille. Arvioitavuus perustuu riittävälle dokumentaatiolle. 

Tutkimuksen eri vaiheissa tehdyt päätökset tulee perustella ja dokumentoida, jotta 

ne voidaan myöhemmin jäljittää ja arvioida. Myös alkuperäinen tutkimusaineisto on 

säilytettävä myöhempää tarkastelua varten. (Kananen 2017, 176–178.) 

Tulkinnan ristiriidattomuus toteutuu silloin, jos myös toinen tutkija päätyisi saman 

aineiston perusteella samaan lopputulokseen toistaessaan tutkimuksen. Tätä kutsu-

taan myös sisäiseksi validiteetiksi. Saturaatio määrittää laadullisessa tutkimuksessa 

tarvittavien havaintoyksiköiden, kuten haastateltavien, määrän. Kun vastauksista ei 

nouse enempää uusia seikkoja esille, saturaatio eli kyllääntymispiste on saavutettu. 

Myös aikaisemmat tutkimukset, joissa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin, lisäävät 

tutkimuksen luotettavuutta. (Mts. 179.) 

3 Sosiaalinen media 

3.1 Sosiaalisen median käsite ja kanavat 

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä osa ihmisten arkea; monille se on asia, jota he 

katsovat ensimmäisenä aamulla herätessään ja viimeisenä juuri ennen nukkumaan-

menoa. Sosiaalisen median käsite on hankala määritellä yksiselitteisesti, sillä siitä on 

monia tulkintoja ja se kehittyy jatkuvasti. 

Kaplan ja Haenlein (2009) ovat määritelleet sosiaalisen median joukkona internet-

pohjaisia sovelluksia, jotka pohjautuvat web 2.0:n perusteisiin ja joissa käyttäjät voi-

vat luoda ja vaihtaa sisältöjä. Web 2.0 on termi, joka viittaa internetin muutokseen 

yksipuolisesta sisällöntarjoamisesta vuorovaikutteiseksi kommunikaatioksi. Se perus-

tuu teknisiin komponentteihin, jotka ovat mahdollistaneet käyttäjälähtöisen sosiaali-

sen median sisällön tuottamisen sekä jakamisen. (Kaplan & Haenlein 2009, 61.) 

Evans (2012) kuvailee sosiaalista mediaa jatkuvasti muuttuvana yhteistyöprosessina, 

jossa luodaan, jaetaan ja muokataan tietoa. Sosiaalinen media koostuu erilaisista so-

siaalisista kanavista, jossa käyttäjät kokoavat ajatuksensa ja kokemuksensa yhteen 
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(Evans 2012, 31–33). Yhteistä näille määritelmille on yhteisöllisyys ja vuorovaikutus 

käyttäjien välillä sekä mahdollisuus luoda ja jakaa sisältöä. 

Kietzmann ja muut (2011) ovat esittäneet sosiaalisen median hunajakennomallina 

(ks. kuvio 1). Se koostuu seitsemästä palasesta, jotka edustavat sosiaalisen median 

eri toiminnallisuuksia ja ulottuvuuksia. Kokonaisuudessaan ne muodostavat sosiaali-

sen median käyttökokemuksen sen käyttäjille. Kaikki palaset eivät välttämättä kui-

tenkaan ole aina läsnä ja ne painottuvat eri tavoin eri kanavissa. (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy & Silvestre 2011, 3, 8.) 

 

 

Kuvio 1. Sosiaalisen median hunajakennomalli (Kietzmann ym. 2011, 3, muokattu) 

 

Identiteetti viittaa käyttäjän omaan sosiaalisen median identiteettiin ja se perustuu 

niille tiedoille, jotka käyttäjä paljastaa itsestään muille. Identiteetin muodostavia tie-

toja voivat olla esimerkiksi nimi, sukupuoli, ikä ja ammatti. Käyttäjät voivat kuitenkin 

halutessaan pysyä täysin anonyymeinä ja käyttää nimimerkkiä. Tällöin identiteetin 

muodostaa kokonaan käyttäjän käytös sosiaalisessa mediassa, kuten kommentit ja 

tykkäykset. (Mts. 3.) 
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Keskustelut kuvaavat käyttäjien välistä kommunikaatiota. Monet sosiaalisen median 

kanavat ovatkin suunniteltu mahdollistamaan keskustelujen syntymisen niin yksilöi-

den kuin ryhmien välille. Jakaminen tarkoittaa sisältöjen levittämistä ja vaihtamista 

käyttäjien välillä. Läsnäolo viittaa käyttäjien ja yritysten tavoitettavuuteen sosiaalisen 

median kanavien kautta. Suhteilla tarkoitetaan kontaktien luomista ja jo olemassa 

olevan suhdeverkoston hallintaa. Maine perustuu muiden käyttäjien mielikuvaan 

käyttäjästä ja tämän tuottamasta sisällöstä. Sitä voidaan mitata esimerkiksi tykkäys-

ten, näyttökertojen tai mainintojen perusteella. Ryhmät tarkoittavat käyttäjien mah-

dollisuutta luoda yhteisöjä haluamansa aihepiirin ympärille. (Mts. 4–7.) 

Sosiaalisen median kanavat 

Kaplan ja Haenlein (2009, 62) ovat luokitelleet sosiaalisen median kanavat niiden 

käyttötarkoituksen mukaan kuuteen eri kategoriaan, jotka ovat yhteistyöprojektit, 

blogit, sisältöyhteisöt, sosiaaliset verkostot, virtuaaliset pelimaailmat sekä virtuaali-

set sosiaaliset maailmat.  

Yhteistyöprojektit ovat sivustoja, joille käyttäjät voivat yhdessä luoda sisältöä. Niiden 

ideana on, että käyttäjien työskentely yhdessä tuottaa paremman lopputuloksen 

kuin mihin yksittäiset käyttäjät voisivat päästä. Wikipedia on hyvä esimerkki pitkälle 

viedystä yhteistyöprojektista. Blogit ovat yksiä vanhimmista sosiaalisen median kana-

vista. Ne ovat yleensä yhden ihmisen ylläpitämiä sivustoja, joissa muilla käyttäjillä on 

mahdollisuus kommunikoida siihen tarkoitetussa kommenttiosiossa. Alun perin blo-

gien sisältö on ollut pääasiassa tekstiä, mutta nykyään blogia voi tehdä myös muissa 

formaateissa, kuten kuvina tai videoina. (Mts. 62–63.) 

Sisältöyhteisöissä käyttäjät voivat jakaa muille mediasisältöjä, kuten tekstiä, kuvia tai 

videoita. Esimerkiksi Instagram ja YouTube ovat suosittuja sisältöyhteisöjä. Sosiaali-

set verkostot, kuten Facebook, tarjoavat alustan verkostoitumiseen ja virtuaalisten 

suhteiden ylläpitoon. Virtuaalimaailmoissa käyttäjät luovat hahmon, jonka avulla he 

voivat kommunikoida muiden hahmojen kanssa. Virtuaaliset pelimaailmat, kuten 

World of Warcraft, perustuvat jonkin pelin ympärille. Virtuaaliset sosiaaliset maail-

mat, kuten Second Life, imitoivat oikeaa elämää eikä niillä ole varsinaisia pelillisiä ta-

voitteita. (Mts. 63–64.) 
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Myös Lietsala ja Sirkkunen (2008) ovat jaotelleet sosiaalisen median samankaltaisiin 

genreihin, joita ovat sisällön tuottamisen ja julkaisun sovellukset, sisällön jakamiseen 

tarkoitetut sivustot, sosiaaliset verkostot, yhteistyöpalvelut, virtuaalimaailmat ja lii-

tännäiset. Liitännäisillä tarkoitetaan jo olemassa oleviin sivustoihin liitettäviä lisäosia. 

Tästä hyvä esimerkki on Google Maps, eli karttasovellus, joka on Googlen liitännäi-

nen. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 26, 56). Tässä opinnäytetyössä keskitytään blogeihin 

sekä sisältöyhteisöihin eli sisällön jakamiseen tarkoitettuihin sivustoihin, sillä ne so-

veltuvat käyttötarkoitustensa vuoksi parhaiten vaikuttajamarkkinoinnin kanaviksi. 

3.2 Sosiaalinen media Suomessa 

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018 -tutkimuksen mukaan 61 % 16–89-

vuotiaista suomalaisista käyttää yhteisöpalveluja eli sosiaalista mediaa. Eri ikäryh-

mien välillä ilmenee kuitenkin erittäin suuria eroja, ja voidaankin sanoa, että yhteisö-

palvelujen käyttäminen on suoraan sidoksissa ikään. Suosituinta näiden palveluiden 

käyttö on 16–24-vuotiaiden keskuudessa (93 %) ja seuraavaksi 25–34-vuotiaiden kes-

kuudessa (87 %). Melkein kaikissa ikäluokissa yhteisöpalvelujen käyttö on kasvanut 

viime vuosina. Ainoastaan 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä käyttö on laskenut ja 16–

24-vuotiailla se on pysynyt suunnilleen samana. Suurinta kasvu on ollut 45–54-vuoti-

aiden keskuudessa: jopa 25 %-yksikköä vuodesta 2014 vuoteen 2018 (ks. kuvio 2). 

(Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018.)  

 

 

Kuvio 2. Suomalaisten yhteisöpalvelujen käyttö eri vuosina ikäluokittain (Väestön 
tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014, 2016 & 2018, muokattu) 
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Tutkimuksen mukaan ero sukupuolten välillä on melko pieni, sillä naisista 64 % ja 

miehistä 58 % käyttää yhteisöpalveluja. Asuinpaikalla kuitenkin on selkeästi suurempi 

vaikutus sosiaalisen median käyttöön. Pääkaupunkiseudulla 74 % asukkaista käyttää 

sosiaalista mediaa, kun taas pienemmissä, maaseutumaisissa kunnissa vastaava luku 

on vain 50 % asukkaista. (Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2018.) 

Ylä-Anttilan (2018) mukaan Dentsu Aegis Networkin tekemän kuluttajatutkimuksen 

tuloksena selvisi, että 3 miljoonaa suomalaista käyttää Facebookia. Se on Suomen 

suosituin sosiaalisen median kanava kaikissa ikäryhmissä 16–24-vuotiaita lukuun ot-

tamatta. Nuorten keskuudessa Facebookin ohitse menee videopalvelu YouTube. (Ylä-

Anttila 2018.) YouTube onkin erityisesti nuorten suosima kanava. 15–24-vuotiaista 76 

% katsoo suomalaisten tubettajien videoita. Videoita katsotaan ensisijaisesti ajanku-

luksi ja viihteen vuoksi, mutta myös tiedon ja inspiraation hakemiseksi. Suosituimpia 

aiheita ovat lifestyle, huumori ja pelit. (Dagmar Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus 

2018.) 

Myös Facebookin omistama sovellus Instagram on erittäin suosittu sosiaalisen me-

dian kanava. Sen käyttäjämäärä Suomessa on kasvanut viime vuosina nopeaa tahtia 

ja nykyään sitä käyttää yli 2 miljoonaa suomalaista (Ylä-Anttila 2018). 15–24-vuotiaat 

naiset ovat kaikista aktiivisimpia Instagramin käyttäjiä Suomessa, sillä jopa 60 % 

heistä seuraa sovellusta useita kertoja päivässä. Sovelluksessa suomalaisia kiinnosta-

vat erityisesti terveys, liikunta, ruoanlaitto ja muut arkiset aiheet. Instagramissa seu-

rataan paljon myös kulttuuri-, taide- ja valokuvausaiheisia kanavia, toisin kuin muissa 

sovelluksissa. (Dagmar Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus 2018.) 

Kasurisen ja muiden (2017) tekemän tutkimuksen mukaan hieman yli kolmasosa suo-

malaisista Instagramin käyttäjistä seuraavat brändien omia tilejä. 15–24-vuotiaiden 

keskuudessa osuus on kuitenkin selkeästi suurempi, sillä heistä lähes puolet kertoo 

seuraavansa jonkun brändin tiliä (Kasurinen, Kanerva, Piri, Heiskala, Somppi & Vuori 

2017, 12). Instagram onkin yrityksille hyvä kanava tavoittaa kuluttajat, erityisesti 

nuoret.  
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Suomessa luetaan paljon blogeja: 71 % 15–65-vuotiaista suomalaisista kertoo luke-

vansa kotimaisia blogeja aina välillä. Kun ikäryhmä rajataan alle 50-vuotiaisiin, vas-

taava luku on jopa 83 %. Blogeja luetaan sen takia, että niistä saadaan tietoa itseä 

kiinnostavista aiheista. Niistä haetaan inspiraatiota ja uusia näkemyksiä sekä tarvitta-

essa myös tukea ostopäätöksiin. Suomalaisia naisia kiinnostavat blogeissa saman-

tyyppiset aihealueet kuin Instagramissakin eli terveys, ruoanlaitto ja lifestyle. Miehiä 

kiinnostaa erityisesti teknologia, pelit sekä uutiset. (Dagmar Vaikuttajamarkkinoinnin 

tutkimus 2018.)  

Näiden tutkimusten perusteella voidaan siis sanoa, että Suomessa sosiaalisen median 

kautta tavoitetaan ihmisiä hyvin laajasti eri ikäryhmistä. Kasvava kehitystrendi viittaa 

siihen, että tulevaisuudessa sosiaalinen media on entistäkin merkittävämpi kanava 

ihmisille sekä yrityksille kommunikoida keskenään. Eri kanavat tavoittavat erilaisia ih-

misiä riippuen heidän mielenkiinnonkohteistaan ja tottumuksistaan. Tämä on merkit-

tävä tieto, jonka yritysten tulisi ottaa huomioon omissa markkinointitoimenpiteis-

sään.  

3.3 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Digitalisoitumisen myötä perinteiset markkinoinnin keinot, kuten tv-, printti- tai suo-

ramainonta, ovat menettäneet tehoaan. Sosiaalinen media tavoittaa kuluttajat nope-

ammin ja laajemmin kuin staattiset, perinteiset mediat. Lisäksi markkinointitoimenpi-

teet voidaan kohdentaa entistä tarkemmin halutulle kohderyhmälle. Sosiaalisen me-

dian markkinoinnin etuna on myös se, että tulokset ovat mitattavissa reaaliajassa. 

Tulosten perusteella markkinointiin voidaan helposti tehdä muutoksia, mikäli se on 

tarpeen. (Kananen 2018, 13.) 

Perinteisessä yksisuuntaisessa markkinoinnissa kuluttajat ovat passiivisia markkinoin-

tiviestien vastaanottajia. Sen pyrkimyksenä on pysäyttää kuluttaja ja saada tämän 

huomio. Markkinointiviestejä työnnetään kuitenkin jatkuvasti joka suunnasta, minkä 

seurauksena kuluttajan huomion saaminen on muuttunut vaikeaksi. Sosiaalisessa 

mediassa kuluttajat etsivät itse aktiivisesti tietoa ja hakevat kontaktia brändien 
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kanssa. Tarjoamalla kohderyhmälleen relevanttia ja houkuttelevaa sisältöä kanavil-

laan, yritykset saavat heidän jakamattoman huomionsa. (Chaffey & Ellis-Chadwick 

2012, 35–36, 432.) Tätä kutsutaan sisältömarkkinoinniksi. 

Sisällöntuotanto on tehokas keino tavoittaa uusia potentiaalisia ostajia sekä ylläpitää 

jo olemassa olevia suhteita. Sisältömarkkinoinnin ideana on luoda sisältöä, jota koh-

deryhmä haluaa nähdä. Hyvä sisältö houkuttelee kuluttajia yrityksen sivuille ja mah-

dollisesti ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Sen tulee herättää lukijassa aja-

tuksia ja vastata tämän ongelmaan tai tarpeeseen. Sisältöjä voidaan tarjota eri muo-

doissa esimerkiksi tekstinä, videona tai podcastina. (Kananen 2019, 83–84.) 

Sisällöntuotannossa tulee ottaa huomioon, että kuluttajat ovat eri vaiheissa ostopro-

sessia, jolloin heidän tiedontarpeensa ovat erilaisia (ks. kuvio 3). Alussa tavoitteena 

on saada näkyvyyttä ja sitä kautta kuluttajan huomio. Kun mielenkiinto on herännyt, 

pyritään ratkaisemaan kuluttajan ongelma. Harkintavaiheessa kuluttajaa ohjataan 

kaupantekoon. Sisällöntuotanto ei lopu ostopäätöksen jälkeenkään, vaan silloin sisäl-

lön tarkoituksena on sitouttaa asiakas ja kannustaa suositteluun. (Mts. 51.) 

 

 

Kuvio 3. Ostoprosessin vaiheet (Kananen 2019, 51, muokattu) 

 

Yksi yleisimmistä sosiaalisen median markkinointikeinoista ovat bannerimainokset, 

eli sivustoille asetetut mainosruudut. Niitä käytetään paljon esimerkiksi blogeissa. 

Klikkaamalla ruutua, kuluttaja ohjataan halutulle sivustolle, kuten verkkokauppaan. 

Bannerimainosten tarkoituksena on herättää huomiota ja luoda kiinnostusta mainos-

tettua tuotetta kohtaan. Bannerimainoksissa on kuitenkin samankaltaisia ongelmia 

kuin perinteisissä mainoksissa: kuluttajat pyrkivät välttämään niitä, joten he klikkaa-

vat niitä vain harvoin. (Fill & Turnbull 2016, 626.)  
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Internetissä kuluttajista kerätään jatkuvasti tietoa heidän selaushistorioidensa perus-

teella. Tämä mahdollistaa mainonnan tarkemman kohdentamisen. Kun tiedetään, 

mistä asioista kuluttaja on kiinnostunut ja minkälaisilla sivustoilla hän vierailee, hä-

nelle pystytään kohdentamaan juuri hänelle relevanttia mainontaa. Esimerkiksi mat-

kustelusta kiinnostuneelle kuluttajalle voidaan suunnata lento- tai hotelliyhtiöiden 

mainontaa hänen käyttämissään sosiaalisen median kanavissa. (Mts. 627.) 

Sosiaalinen media on mahdollistanut myös entistä tehokkaamman viraalimarkkinoin-

nin. Viraalimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointitoimenpidettä, jossa yritys pyrkii 

saamaan viestinsä leviämään ihmisten keskuudessa. Jotta ihmiset haluaisivat lähet-

tää viestin eteenpäin, sen sisällön tulee olla kiinnostavaa ja jollain tapaa tunteisiinve-

toavaa. Hyvä esimerkki onnistuneesta viraalimarkkinoinnista on vuonna 2014 laajalle 

levinnyt ”Ice Bucket Challenge”, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ALS-

taudista. Kampanjan aikana YouTubeen lisättiin yli 16 000 videota, jossa ihmiset kaa-

toivat päällensä ämpärillisen jäävettä. (Mts. 644-645.) 

3.4 Word-of-mouth -markkinointi 

Sosiaalinen media on muuttanut valtasuhteita yritysten ja kuluttajien välillä. Koska 

kuluttajat pystyvät helposti jakamaan mielipiteitään ja arvostelemaan käyttämiään 

tuotteita, vertaisarvosteluilla on entistä suurempi rooli ostopäätöksen tekemisessä. 

Word-of-mouth (WOM) on termi, jolla kutsutaan ihmisten välistä kommunikointia 

yrityksiin ja sen tuotteisiin liittyen. Kommunikointi voi tapahtua keskustelun muo-

dossa tai yksisuuntaisesti esimerkiksi tuotearvostelun kautta. (Silverman 2001, 25.) 

Myös yritykset ovat huomanneet vertaisarvioiden tehokkuuden ja ovat alkaneet hyö-

dyntämään niitä osana markkinointiviestintäänsä. Tätä kutsutaan word-of-mouth -

markkinoinniksi (WOM-markkinointi). (Wong 2014). WOM-markkinoinnin avulla yri-

tykset voivat lisätä brändin tunnettuutta sekä vaikuttaa kuluttajien mielipiteisiin ja 

jopa ostokäyttäytymiseen. Yritykset eivät kuitenkaan pysty suoraan päättämään, 

mistä kuluttajat puhuvat ja mihin sävyyn. WOM-markkinointi perustuukin siihen, että 

annetaan kuluttajille aihetta keskusteluun ja pyritään ohjaamaan sitä positiiviseen 
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suuntaan. Yrityksistä käytävät keskustelut liittyvät joko niiden toiminnallisiin, sosiaali-

siin tai emotionaalisiin ominaisuuksiin. (Phillips, Cordell, Church & Moore 2013, 26, 

45.) Toisin sanoen tarjoamalla kuluttajille faktatietoa sekä tunteisiin vetoavia tari-

noita heitä voidaan inspiroida keskustelemaan brändistä ja sen tuotteista. 

Word-of-mouth voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, joita ovat vapaaehtoinen, kan-

nustettu sekä hallittu WOM. Vapaaehtoisesti tehty arvostelu on henkilön täysin 

omaa mielipidettä eikä siihen ole vaikuttanut mikään ulkopuolinen taho. Kun yritys 

pyrkii tarkoituksellisesti vaikuttamaan henkilön mielipiteeseen esimerkiksi välittä-

mällä hänelle tietoa ja rohkaisemaan häntä jakamaan tietoa muiden kanssa, kyseessä 

on kannustettu WOM. Hallittu WOM tarkoittaa sitä, että yritys maksaa henkilölle 

siitä, että hän suosittelee yritystä ja sen tuotteita muille. (Fill & Turnbull 2016, 57.) 

Whitler (2014) on kehittänyt WOM-markkinoinnin tueksi 3E-mallin, joka tulee sa-

noista engage, equip ja empower. Engage viittaa siihen, että yritysten tulisi olla vuo-

rovaikutuksessa kuluttajien kanssa ja osallistua aktiivisesti keskusteluihin. Equip tar-

koittaa puheenaiheiden tarjoamista kuluttajille. Puheenaiheet voivat liittyä esimer-

kiksi tuotteeseen, palvelun laatuun tai tarinoihin yrityksen taustalla. Empower tar-

koittaa sitä, että rohkaistaan kuluttajia jakamaan mielipiteitään ja tarjotaan heille ka-

navia, jossa he voivat tehdä niin. (Whitler 2014.) 

WOM-markkinointi ei kuitenkaan ole uusi keksintö. Ernest Dichter julkaisi jo vuonna 

1966 artikkelin ”How Word-of-Mouth Advertising Works”. Sen mukaan kuluttajat tor-

juvat markkinointiviestinnän, koska sen tarkoitus on vain myydä eikä tarjota lisätie-

toa tai opastusta. Dichter ymmärsi jo silloin, että yritysten tulisi pyrkiä inhimillisty-

mään ja näyttäytymään kuluttajille ”ystävinä”, jolloin kuluttajat pitäisivät niitä aidom-

pina ja luotettavampana. (Phillips, ym. 2013, 23–24.) Teknologian kehitys on mahdol-

listanut WOM-markkinoinnin tehokkaamman hyödyntämisen, minkä vuoksi sen suo-

sio on kasvanut erityisesti viime aikoina (Whitler 2014). 

WOM-markkinointi on tehokkainta silloin, kun suosittelijana ja keskustelun aloitta-

jana on vaikutusvaltainen henkilö eli vaikuttaja. Seuraavassa luvussa kerrotaankin 

siitä, kuinka yritykset voivat ottaa vaikuttajat mukaan markkinointitoimenpiteisiinsä.  
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4 Vaikuttajamarkkinointi 

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin keino, jossa pyritään tavoittamaan kulutta-

jat mielipidevaikuttajien kautta. Yritys ei siis kohdenna markkinointiaan suoraan ku-

luttajille, vaan tekee yhteistyötä vaikuttajien kanssa, jotka viestivät yrityksestä ja sen 

tuotteista tai palveluista seuraajilleen. (What is Influencer Marketing? 2015.) 

4.1 Sosiaalisen median vaikuttajat 

Vaikuttaja on henkilö, joka pystyy vaikuttamaan muiden ihmisten mielipiteisiin auk-

toriteettinsa, asiantuntijuutensa tai läheisen suhteensa vuoksi. Hän on rakentanut it-

selleen uskollisen seuraajakunnan, joka on kiinnostunut hänen ajatuksistaan ja teke-

misistään. On olemassa erityyppisiä vaikuttajia, joilla on vaikutusvaltaa hyvin erilai-

sista syistä: julkisuuden henkilöitä, asiantuntijoita, bloggaajia ja muita sisällöntuotta-

jia sekä mikrovaikuttajia. (What is an influencer? N.d.) Sosiaalisen median vaikuttaja 

on itsenäinen kolmas osapuoli, joka voi muokata seuraajiensa asenteita ja käsityksiä 

bloginsa tai muiden sosiaalisen median kanavien kautta. Suuren vaikutusvallan 

vuoksi yritykset ovat alkaneet hyödyntämään heille relevantteja ja brändiin sopivia 

vaikuttajia markkinoinnissaan. (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg 2010.) 

Julkisuuden henkilöillä on yleensä todella paljon seuraajia ja heidän kauttaan viesti 

tavoittaa suuren yleisön. Heillä ei välttämättä kuitenkaan ole tarpeeksi uskottavuutta 

vaikuttaakseen oikeasti esimerkiksi seuraajiensa ostopäätökseen. Asiantuntijoita 

ovat esimerkiksi alansa johtajat, ammattilaiset sekä journalistit. He ovat ammattitai-

dollaan ja tiedoillaan ansainneet seuraajiensa arvostuksen ja siksi pystyvät vaikutta-

maan heidän mielipiteisiinsä ja tekoihinsa. (What is an influencer? N.d.) 

Monet bloggaajat ja muut sisällöntuottajat ovat onnistuneet keräämään sivustol-

lensa huomattavan määrän säännöllisiä seuraajia ja sen vuoksi heitä hyödynnetään 

usein vaikuttajamarkkinoinnissa. Jos he suosittelevat seuraajilleen jotain käyttä-

määnsä tuotetta, hyvällä todennäköisyydellä myös osa heidän seuraajistaan päättää 

kokeilla kyseistä tuotetta. (Mt.) Tällaisia vaikuttajia kutsutaan myös makrovaikutta-

jiksi heidän seuraajamääränsä perusteella. 
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Mikrovaikuttajat ovat tavallisia ihmisiä, joilla ei ole yhtä paljon seuraajia kuin muilla 

vaikuttajatyypeillä, mutta ovat tunnettuja jossain tietyssä piirissä. He eivät välttä-

mättä tavoita kovin suurta yleisöä, mutta he ovat hyvin vaikutusvaltaisia omassa 

markkinaraossaan. (What is an influencer? N.d.) Mitä vähemmän seuraajia vaikutta-

jalla on, sitä halvempaa on hänen hyödyntämisensä vaikuttajamarkkinoinnissa. Toi-

saalta tavoittaakseen saman määrän ihmisiä, tarvitaan useampi mikrovaikuttaja. 

Usein mikrovaikuttajien seuraajat ovat aktiivisempia ja sitoutuneempia, kuin muiden 

vaikuttajien seuraajat. (What are “Micro-influencers?” Definition & Examples. 2017.) 

Vaikuttajien jakaminen eri luokkiin seuraajamäärien mukaan on hankalaa, sillä eri 

vaikuttajatyypeille ei ole virallisia määritelmiä. Erään määritelmän mukaan mikrovai-

kuttajiksi lasketaan ne, joilla on 10 000–50 000 seuraajaa ja julkisuudenhenkilöillä 

seuraajamäärä on yli 5 miljoonaa (ks. kuvio 4) (How Brands Can Reach New Au-

diences with Micro-influencers 2016). Tämä jaottelu ei kuitenkaan toimi Suomessa, 

sillä täällä väkiluku on vain noin 5,5 miljoonaa (Väestön ennakkotilasto 2019). Jaotte-

lun mukaan suurin osa suomalaisista vaikuttajista olisivat mikro- tai keskitason vai-

kuttajia, ja lähes kaikkien suomalaisten tulisi seurata vaikuttajaa sosiaalisessa medi-

assa, jotta hänet voitaisiin määritellä julkisuudenhenkilöksi. Tämä onkin yksi seikka, 

joka erottaa suomalaisen vaikuttajamarkkinoinnin muista. Suomessa mikro- ja mak-

rovaikuttajan väliseksi rajaksi voidaan määritellä 10 000 seuraajaa (Halmesaari 2019). 

 

 

Kuvio 4. Vaikuttajatyypit seuraajamäärien mukaan (How Brands Can Reach New Au-
diences with Micro-influencers 2016, muokattu) 

Julkisuudenhenkilö
5 000 000

Mega
1 000 000–5 000 000

Makro
500 000–1 000 000

Keskitaso
50 000–100 000

Mikro
10 000–50 000

Nano
1 000–10 000
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Sosiaalisen median vaikuttajan menestys ei kuitenkaan perustu niinkään seuraaja-

määriin, vaan kykyyn luoda yhteys seuraajiin aitouden, luottamuksen ja vuorovaiku-

tuksen kautta. Vaikutusvalta perustuu vaikuttajan asiantuntemukseen käsittelemis-

tään aiheista sekä hänen ja hänen seuraajiensa väliseen suhteeseen. Myös henkilö-

brändi eli vaikuttajan maine määrittelee, kuinka uskottava ja menestyksekäs hän on. 

(Wong 2014). Henkilöbrändi rakentuu vaikuttajan osaamisen, näkemysten ja koke-

musten ympärille. Siihen vaikuttavat esimerkiksi hänen omissa kanavissaan tuotta-

mansa ja jakamansa sisällöt. (Asiantuntijan henkilöbrändi n.d.) 

4.2 Vaikuttajamarkkinointiprosessi 

Vaikuttajamarkkinointi on prosessi, jonka tavoite on tehdä vaikuttajasta yrityksen 

puolestapuhuja ja sitä kautta vaikuttaa kuluttajiin. Prosessi alkaa strategian määritte-

lyllä ja vaikuttajan etsimisellä. Kun sopiva vaikuttaja on löydetty, aloitetaan suhteen 

luominen ja vaikuttajan perehdyttäminen. Kun luottamussuhde on rakennettu ja vai-

kuttaja on perehtynyt yritykseen ja sen tuotteeseen, vaikuttaja jakaa kaupallisen si-

sällön seuraajilleen. Suhteen luominen ja ylläpito jatkuu kuitenkin vielä kampanjan 

jälkeenkin. (Kananen 2019, 66–67.) 

Brown (n.d.) on luonut perinteisen markkinoinnin kilpailukeinoja kuvaavan 4P-mallin 

tilalle vaikuttajamarkkinointiin sopivamman 4M-mallin. Se muodostuu englanninkieli-

sistä sanoista make, manage, monitor ja measure. 4M-malli koostuu vaikuttajamark-

kinointiprosessin vaiheista, jotka ovat vapaasti suomennettuna tekeminen, hallinta, 

seuraaminen ja mittaaminen. (Brown n.d.) 

Ensimmäisessä vaiheessa yritys tekee vaikuttajasta itselleen edustajan. Sitä ennen 

yrityksen tulee kuitenkin identifioida kohdeyleisönsä ja selvittää, missä vaiheessa os-

topolkua he ovat. Näiden tietojen perusteella pyritään valitsemaan oikeanlainen vai-

kuttaja viemään kuluttajaa eteenpäin ostopolullaan. Kun yritykselle on löydetty so-

piva vaikuttaja, siirrytään hallintavaiheeseen. Aivan kuin mitä tahansa markkinoinnin 

keinoa, vaikuttajamarkkinointia tulee johtaa prosessin alusta sen loppuun asti ja vielä 
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sen jälkeenkin. (Brown n.d.) Vaikuttajamarkkinoinnin hallinnassa vaikuttajasuhteilla 

on suuri vaikutus, ja niihin tuleekin kiinnittää huomiota mahdollisimman onnistuneen 

lopputuloksen takaamiseksi. Hallintaprosessi koostuu seitsemästä portaasta, jotka 

ovat tuote, tietous, aikataulu, viesti, alusta, vaihtoehdot sekä palaute. (Brown & Fio-

rella 2013, luku 9.) 

Tuote ja tietous 

Mainostettava tuote on vaikuttajamarkkinoinnin keskeisin elementti. Jotta vaikuttaja 

voi aidosti suositella tuotetta seuraajilleen, hänen täytyy olla tyytyväinen siihen. Yri-

tyksen pitää tarjota vaikuttajalle kaikki tarvittavat työkalut ja tietous varmistaakseen, 

että vaikuttajan viesti on oikea ja perustuu faktoihin. Luotettavuus on tärkeää sosiaa-

lisessa mediassa ja erityisesti vaikuttajamarkkinoinnissa, sillä vaikutusvalta perustuu 

nimenomaan luottamukseen. Kuluttajat ovat tarkkoja huomaamaan sen, jos viesti ei 

ole aito tai se on harhaanjohtava. (Mt.) 

Aikataulu 

Vaikuttajamarkkinointikampanja aikataulutetaan yleensä osaksi yrityksen muuta 

markkinointia. Kun vaikuttaja on ensin saanut aikaan näkyvyyttä ja keskustelua tuot-

teen ympärille, yrityksen on helpompi jatkaa muilla markkinointitoimenpiteillä. Aika-

taulu määrittää, milloin vaikuttaja jakaa kaupallisen sisällön ja mahdollisesti myös fol-

low-upin, eli kampanjaa tukevan muistutuksen. (Mt.) 

Viesti 

Vaikuttajamarkkinoinnin keskiössä on vaikuttajan välittämä viesti. Jotta yhteistyöllä 

voitaisiin saavuttaa asetetut tavoitteet, yrityksen ja vaikuttajan tulee olla samalla lin-

jalla sisällön viestin kanssa. Tässä korostuu vaikuttajan valinnan merkitys: yrityksen ja 

vaikuttajan brändien tulee sopia hyvin yhteen, jotta kaupallinen sisältö sulautuu 

luonnollisesti muuhun vaikuttajan tuottamaan sisältöön. (Mt.) 

Alusta 

Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointia voidaan tehdä useissa eri kanavissa. Ka-

navan valinnassa täytyy huomioida kohderyhmä, joka halutaan tavoittaa. Esimerkiksi 

demografisista tekijöistä, kuten iästä ja sukupuolesta, voidaan päätellä, mikä kanava 
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tavoittaa heidät parhaiten. Nuoret käyttävät enemmän YouTubea, kun taas vanhem-

mat ikäryhmät lukevat blogeja. Pelkät demografiset tekijät eivät kuitenkaan riitä sel-

laisenaan, vaan myös kohderyhmän arvot tulee ottaa huomioon. (Mt.) 

Vaihtoehdot ja palaute 

Sosiaalinen media on arvaamaton paikka markkinoida, ja hyvästä suunnittelusta huo-

limatta vaikuttajamarkkinointikampanja voi saada negatiivisen vastaanoton. Siksi yri-

tyksillä täytyy olla vaihtoehtoja eli jonkinlainen varasuunnitelma. Se voi olla esimer-

kiksi vaihtoehtoinen vaikuttaja, joka pystyy kääntämään negatiivisetkin asenteet po-

sitiivisemmaksi tai erityyppinen promootio, mikäli aiempi ei toiminutkaan. Kampan-

jan lopuksi saadut palautteet käsitellään, oli kampanja onnistunut tai ei. Palautteita 

voidaan hyödyntää tulevissa yhteistöissä. (Mt.) 

4.3 Vaikuttajamarkkinoinnin eri muodot 

Sosiaalisen median markkinointiviestintä voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: mak-

settuun, ansaittuun sekä omaan mediaan. Maksettu media tarkoittaa nimensä mu-

kaisesti sitä, että yritys maksaa näkyvyydestä rahallisen korvauksen. Ansaittu media 

on ilmaista näkyvyyttä, jonka vaikuttaja luo omasta tahdostaan ilman korvausta. 

Oma media tarkoittaa yrityksen omia kanavia, joilla se pyrkii tavoittamaan asiak-

kaansa. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2012, 11.) 

Ansaittuun mediaan kuuluu jo aiemmin mainittu word-of-mouth-markkinointi. Vai-

kuttajamarkkinoinnissa sitä voidaan edistää antamalla vaikuttajille tuotteita tai palve-

luita lahjaksi. Lahjojen, kuten vaatteiden tai kosmetiikan, antaminen saattaa innostaa 

vaikuttajaa mainitsemaan tuotteen omissa kanavissaan, mikäli hän on pitänyt siitä. 

Toisaalta, kun yhteistyöstä ei makseta rahallista korvausta, ei voida olettaa vaikutta-

jan tekevän postausta tuotteesta. Riskinä on myös, että vaikuttaja ei pidäkään tuot-

teesta, jolloin hän saattaa antaa tuotteesta negatiivisen arvostelun. (Barker 2018.) 

Yleensä vaikuttajamarkkinoinnista kuitenkin maksetaan rahallinen palkkio. Makset-

tua yhteistyötä voidaan tehdä monella eri tapaa. 

Sponsoroitu sisältö 

Sisällön sponsoroiminen on yksi käytetyimmistä vaikuttajamarkkinoinnin keinoista. 



24 
 

 

Vaikuttajalle maksetaan siitä, että hän luo omille kanavilleen sisältöä, jossa hän mai-

nostaa yritystä ja sen tuotteita. Sponsoroitu sisältö voi joko keskittyä ainoastaan 

tuotteeseen tai tuote voidaan mainita osana muuta sisältöä. Maininnan yhteydessä 

lukijoille voidaan antaa esimerkiksi alennuskoodi kyseiseen tuotteeseen.  Yritys antaa 

vaikuttajalle etukäteen ohjeistuksen, mitä yhteistyöllä pyritään saavuttamaan. Sen 

perusteella vaikuttaja tuottaa kaupallista sisältöä, joka kuitenkin sopii hänen profii-

liinsa ja muuhun sisältöön. (Barker 2018.) 

Vierailijajulkaisut 

Vierailijajulkaisut ovat vaikuttajien yritykselle tuottamia sisältöjä, joita yritys jakaa 

omissa kanavissaan, esimerkiksi blogissa. Yksi suosittu vaikuttajamarkkinoinnin keino 

erityisesti Instagramissa on, että vaikuttaja ottaa yrityksen kanavan haltuunsa tietyksi 

ajanjaksoksi. Vaikuttaja luo siis sisältöä yrityksen profiiliin esimerkiksi päivän ajan. 

Haltuunotto on yrityksille hyvä keino saada tuoretta, monipuolista sisältöä kanaval-

leen. Lisäksi vaikuttajan tuottama sisältö on yleensä tehokkaampaa ja vaikutusvaltai-

sempaa kuin yrityksen itse tuottama sisältö. (Barker 2018.)  

Brändilähettiläs 

Brändilähettiläs on vaikuttaja, jonka kanssa tehdään pitkäaikaista yhteistyötä. Brändi-

lähettiläs on tavallaan mainoskasvo, joka edustaa yritystä pidemmän aikaa. Hän käyt-

tää yrityksen tuotteita ja jakaa seuraajilleen kokemuksiaan niistä omissa tai yrityksen 

kanavissa. Tällöin yhteistyö on tiiviimpää ja siihen saattaa sisältyä sisällöntuotannon 

lisäksi muitakin toimintoja, kuten tapahtumissa esiintymistä. (Halmesaari 2019.) 

4.4 Vaikuttajamarkkinointi Suomessa 

Suomessa noin 670 000 15–65-vuotiasta seuraa yhtä tai useampaa Instagram-vaikut-

tajaa (Kasurinen ym. 2017, 49). Vaikuttajamarkkinointi onkin tehokas keino lisätä ih-

misten tietoisuutta brändistä ja sen tuotteista sekä herättää kiinnostusta. Tutkimuk-

sen mukaan yli puolet yhteistyön nähneistä suomalaisista ovat kiinnostuneet tuot-

teesta ja hieman vajaa puolet ovat sen vuoksi etsineet tuotteesta lisätietoa. Vaikutta-

jamarkkinointi vaikuttaa suoraan myös myyntiin. Noin kolmasosa niistä henkilöistä, 

jotka olivat nähneet Instagram-vaikuttajan ja yrityksen välistä yhteistyötä, kertoivat 
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ostaneensa mainitun tuotteen tai palvelun. Lisäksi jopa 72 % suomalaisista, jotka seu-

raavat Instagram-vaikuttajia, voisivat kuvitella ostavansa tuotteen suosittelun perus-

teella. Tämä tarkoittaa lähes puolta miljoonaa potentiaalista asiakasta. Todennäköi-

simmin suomalaiset ostaisivat suositusten perusteella vaatteita, kosmetiikkaa, elekt-

roniikkaa sekä koruja. (Kasurinen ym. 2017, 37–40, 49.) 

Suomalaisille tärkeimpiä syitä seurata vaikuttajia sosiaalisessa mediassa ovat asiasi-

sältö ja vaikuttajan oma persoona. Instagramissa ja blogeissa myös visuaalisuus on 

tärkeä kriteeri, kun taas YouTubessa arvostetaan sisällön hauskuutta. (Dagmar Vai-

kuttajamarkkinoinnin tutkimus 2018, 11.) Myös Kasurisen ja muiden (2017) tutki-

muksen mukaan suomalaiset seuraavat mieluiten julkaisuja, jotka ovat laadukkaita ja 

visuaalisia sekä aihepiiriltään kiinnostavia. Lähes puolet heistä seuraavat vaikuttajia 

erityisesti sen takia, että saavat heiltä hyödyllistä tietoa itseään kiinnostavista asi-

oista (Kasurinen ym. 2017, 16–17). Vaikuttajamarkkinointia suunniteltaessa tuleekin 

varmistaa, että vaikuttajalla on aidosti asiantuntemusta aiheesta voidakseen tarjota 

hyödyllistä tietoa seuraajilleen. 

Suomalaiset ottavat kaupalliset yhteistyöt vaihtelevasti vastaan. Tutkimuksen mu-

kaan lähes puolet suomalaisista Instagram-käyttäjistä pitää tuotteiden ja palveluiden 

esittelemistä hyödyllisenä. Erityisesti tätä mieltä ovat 15–24-vuotiaat, sillä heistä 

jopa 63 % kokee tuote-esittelyiden ja kokemusten jakamisen olevan hyödyllistä. Kaik-

kein myönteisimmin vaikuttajamarkkinointiin suhtautuvat naiset ja alle 34-vuotiaat. 

Heitä Instagram-markkinointi ei ärsytä niin paljoa kuin muissa kanavissa tapahtuma 

mainonta. (Kasurinen ym. 2017, 27–29.) Vaikuttajamarkkinointi koetaan hyväksyttä-

vämmäksi silloin, kun se sopii vaikuttajan arvomaailmaan ja se on selvästi merkitty 

kaupalliseksi yhteistyöksi. (Dagmar Vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus 2018, 12, 14) 

Se on hyväksyttävämpää myös silloin, kun vaikuttaja on aidosti kiinnostunut mainos-

tamastaan tuotteesta (Kasurinen ym. 2017, 34).  
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimusaineisto ke-

rättiin maalis-huhtikuussa 2019. Tutkimusta varten haastateltiin sekä vaikuttajamark-

kinoinnin asiantuntijoita, vaikuttajia että yrityksen edustajaa, jotta ilmiöstä saataisiin 

mahdollisimman kokonaisvaltainen, objektiivinen näkemys. Haastateltavat valittiin 

heidän asiantuntijuutensa perusteella. Kaikissa haastatteluissa käsiteltiin samoja tee-

moja teemahaastattelurungon mukaisesti, mutta runkoa mukailtiin hieman vaikutta-

jien, asiantuntijoiden sekä yrityksen edustajan välillä, koska heidän roolinsa vaikutta-

jamarkkinointiprosessissa ovat hyvin erilaiset (ks. liitteet 1, 2 & 3).  

Haastatellut asiantuntijat (A1, A2 & A3) edustavat eri vaikuttajamarkkinoinnin asian-

tuntijayrityksiä. Eri yrityksissä saattaa olla hyvin erilaiset toimintatavat ja näkemyk-

set. Haastatteluihin valittiin asiantuntijoita erilaisista taustoista, koska aiheesta pyrit-

tiin saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva. Yrityshaastattelua varten valittiin 

yritys, joka on jo aikaisemmin tehnyt vaikuttajamarkkinointia. Haastateltavalla (Y1) 

on siis omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavien tiedot esitel-

lään taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Haastateltujen asiantuntijoiden tiedot 

 Titteli 

A1 Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatoimiston myynti- ja markkinointijohtaja 

A2 Viestintätoimiston “PR- and influencer advisor” 

A3 Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijatoimiston ”Head of Inspiration, founder” 

Y1 Huonekaluyrityksen luova johtaja  
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Valitut vaikuttajat (V1, V2, V3 & V4) edustavat tutkimuksen kannalta kolmea tär-

keintä vaikuttajamarkkinoinnin kanavaa: Instagramia, blogeja ja YouTubea. Vaikutta-

jien seuraajakunnat ovat hyvin eri tyyppisiä ja edustavat eri ikäryhmiä. Myös seu-

raajamäärissä on eroja. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että tutkimuksessa on otettu 

huomioon kanavien väliset erot sekä seuraajamäärän vaikutus vaikuttajan näkemyk-

siin. Kaikki haastatellut vaikuttajat ovat tehneet vaikuttajamarkkinointia, joten heillä 

on omakohtaista kokemusta aiheesta. Vaikuttajien tiedot, kuten heidän käyttämänsä 

sosiaalisen median kanavat sekä profiiliensa tavoittavuus esitetään taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Haastateltujen vaikuttajien tiedot 

 
Pääasialliset 
kanavat 

Kanavan lukija-, seuraaja- 
tai tilaajamäärät 
(13.5.2019) 

Tausta 

V1 
Blogi 
Instagram 
YouTube 

5 000–8 000/kk 
12 900 
12 000 

Kirjoittanut blogia 9 vuotta, joista 
viimeiset 2 vuotta ammatikseen. 

V2 
YouTube 
Instagram 

190 000 
220 000 

Yksi ensimmäisistä suomalaisista 
tubettajista. 

V3 Instagram 13 700 

Ammatiltaan radiokanavan sosiaa-
lisen median vastaava, somettaa 
omassa kanavassaan harrastukse-
naan. 

V4 
Blogi 
Instagram 

50 000–70 000/kk 
33 500 

Yksi Suomen ensimmäisistä blog-
gaajista. Blogi palkittu Suomen 
parhaana muotiblogina. 

 

Haastattelut äänitettiin ja haastattelun aikana tehtiin vain minimaalisesti muistiinpa-

noja, jotta kaikki huomio oli tutkittavassa henkilössä ja hänen vastauksissaan. Osassa 

haastatteluita käytettiin kahta nauhuria teknisten virheiden välttämiseksi. Kerätty ai-

neisto litteroitiin sanatarkasti äännähdyksiä ja tutkimuksen kannalta epäolennaisia 

välikeskusteluja lukuun ottamatta. Litteroitu aineisto teemoiteltiin tutkimuskysymyk-

siä ja ilmiöön liittyviä termejä hyödyntäen.  
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5.2 Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet ja haasteet 

Sekä vaikuttajien että asiantuntijoiden mielestä vaikuttajamarkkinointi tarjoaa yrityk-

sille varteenotettavan kanavan viestiä kuluttajille. Haastatteluissa tuli esille, että vai-

kuttajia voitaisiin hyödyntää monipuolisesti myös muunlaisessa viestinnässä. Se sopii 

kaikenlaisille yrityksille, mutta myös erilaisten aiheiden esille tuomiseen ja julkisen 

keskustelun luomiseen. Kysyttäessä, kenelle vaikuttajamarkkinointi sopii, vastaukset 

olivat seuraavanlaisia: 

No ainaki kuluttajabrändeille sopii tosi hyvin. Mutta kyl ilmiöillekin sopii -- 
sen tyyppisii vaikuttajia, joil on vaik oma tosi niche kulma, ni sithän siel voi 
olla mitä vaan. Ympäristöasiat, poliittinen vaikuttaminen -- (A2) 

No ihan siis kaikkeen mun mielest ajankohtasiin asioihin -- se on myös oi-
keesti tosi varteenotettava kanava, jos sä haluut mainostaa tai lisätä ylipää-
tään tietoisuutta esimerkiks ympäristöasioista tai päästöistä ja lentämisestä 
ja politiikasta ja kaikesta vähän vakavemmasta. (V1) 

Yksi vastauksissa esille tulleista mahdollisuuksista ja syistä tehdä vaikuttajamarkki-

nointia oli sen vaikuttavuus verrattuna perinteisiin mainonnan keinoihin. Yksi asian-

tuntija sanoi vaikuttajamarkkinoinnin perustuvan suostuttelun voimaan ja sen uskot-

tavuuteen. Toinen asiantuntija viittasi tutkimustuloksiin, joiden mukaan ihmisten ker-

tomat tarinat ovat uskottavampia kuin mainonta, ja niillä on suurempi vaikutus ih-

misten asenteisiin ja ostokäyttäytymiseen. 

Vaikuttajilta kysyttiin, kuinka vaikutusvaltaiseksi he kokevat itsensä seuraajiensa kes-

kuudessa. Kaikki vaikuttajat kokivat, että heillä on jonkinlaista vaikutusvaltaa seuraa-

jiinsa. He kuvailivat asiaa seuraavasti: 

Varmasti mä pystyn vaikuttamaan heidän ajatuksiin ja kulutuskäyttäytymi-
seen -- mä uskon, et aika moni hakee ideoita blogeista ja Instagramista ja 
mä esimerkiks koen tosi tärkeenä sen, et mä tuon niit vastuullisia arvoja 
esille -- niit mä pidän tosi tärkeenä ja mä koen, et mul voi sellases olla tosi 
paljon vaikutusvaltaa. (V4) 

No kyl mä koen, et mä oon silleen just muodin parissa niinku tyylivaikuttaja, 
et jos mä postaan jotain, ni jengi menee ostaa niitä. Tai niinku varsinki, ku 
mä en tee niin paljon kaupallist sisältöö, ni sit jos mä suosittelen jotain, niin 
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huomaa, et tosi moni aina menee ostaa ne ja sit ne laittaa perään viestii, et 
hei kiitos tosi paljon vinkistä -- (V3) 

Vaikuttajien mukaan heidän vaikutusvaltansa ilmenee esimerkiksi siten, että seu-

raajat kysyvät vaikuttajalta lisätietoja mainitusta yrityksestä tai sen tuotteesta. Osa 

vaikuttajista on saanut seuraajiltaan kiitosta hyvistä suosituksista. Joskus yhteistyön 

vaikutukset näkyvät suoraan myynnissä. Yksi vaikuttajista kertoi, että sen jälkeen, 

kun hän oli suositellut tiettyä tuotetta sosiaalisessa mediassa, kyseinen tuote oli 

myyty loppuun.  

Vaikuttajien kokemuksissa oli kuitenkin hieman eroja. Kaupallisia yhteistöitä säännöl-

lisesti tekevät vaikuttajat kertoivat, että osa kuluttajista reagoi niihin negatiivisesti, 

kun taas harvemmin yhteistyötä tekevä vaikuttaja kertoi saavansa pääasiassa positii-

vista palautetta. Huonoa palautetta ei kuitenkaan anneta suoraan vaikuttajalle tai 

yritykselle, vaan kuluttajat keskustelevat aiheesta esimerkiksi juorupalstoilla. Vaikut-

tajilta kysyttiin, miten kuluttajat ottavat kaupalliset yhteistyöt vastaan, ja he vastasi-

vat näin: 

-- jos joku yhteistyö onnistuu tosi hyvin, nii ne saa todella myös ylistävää 
kommenttia. Se on ihanaa, jos niin käy. Mut valitettavasti se on myös niin, 
että katsojat kokee sen hirveen negatiivisena asiana ja sellasena, et vaan 
vaikuttajat tekee sen takii kaupallisii yhteistöitä, et ne sais rahaa. (V2) 

-- tosi nihkeesti, et ainakin, mitä jonkun verran on jotain sellasia juorupals-
toja lueskellut -- tuntuu, et automaattisesti sun sisältö ei oo enää aitoo tai 
kiinnostavaa, jos sä alat tekee yhteistöitä. Et ihmisii jotenki ärsyttää se tosi 
paljon, jos sulla näkyy yhteistöitä sun kanavissa. -- Mut enemmän se on sel-
last, et keskenään paheksutaan sitä. (V1) 

Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuus riippuu paljon myös siitä, minkälaisen yrityk-

sen tai tahon kanssa tehdään yhteistyötä. Vaikuttajat kokivat, että esimerkiksi yhteis-

kunnallisiin aiheisiin tai muihin ilmiöihin liittyvät yhteistyöt otetaan paljon paremmin 

vastaan, kuin materialistiset yhteistyöt. 
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Yrityksen edustaja kertoi useita motiiveja sille, miksi heidän yrityksensä käyttää vai-

kuttajamarkkinointia. Hänen mukaansa ajatus lähti siitä, että yritys ei halunnut käyt-

tää perinteisiä markkinoinnin keinoja, joita muut alan yritykset yleensä käyttävät. 

Uusi kanava antaa heille kilpailuedun, sillä vain harva huonekaluyritys tekee vaikutta-

jamarkkinointia. Haastateltava kertoi, että heidän tutkimuksensa mukaan heidän ta-

voittelemansa kohderyhmä seuraa blogeja ja sosiaalista mediaa. Muita motiiveja oli-

vat kustannustehokkuus sekä vertaisarvostelujen vaikuttavuus. Hän kuvaili asiaa 

näin: 

-- meiän mielestä niin se on parasta mainosta sille tuotteelle, ku joku käyt-
täjä niinku aidosti kertoo niitä käyttäjäkokemuksia ja et niihin pystyy sit sa-
maistua. (Y1) 

Yrityksen edustajan mukaan vaikuttajamarkkinointi on tarjonnut yritykselle mahdolli-

suuden rakentaa brändimielikuvaa sekä lisätä näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa. 

Hän myös kertoi, että vaikuttajat ovat onnistuneet tuomaan liikennettä heidän verk-

kokauppaansa sekä lisäämään myyntiä. Yrityksessä on tehty eri tyyppisiä yhteistöitä, 

joilla on saavutettu erilaisia tavoitteita. Haastateltava kertoi kokemuksistaan seuraa-

vasti: 

Mut kyl mä niinku kaikki ne koen kuitenki hyödyllisiksi, vaikka ne ei niin suo-
raan niin paljon kauppaa toiskaan. Et joskus on sellasii yhteistöitä, et ne 
vaikka ei niinkään keskity siihen tuotteeseen, vaan ne ehkä kertoo sitä meiän 
tarinaa tai jotain tän tyyppistä, nii sitte ne on taas tosi hyödyllisii sen brändi-
mielikuvan luomises. (Y1) 

Haastattelujen perusteella yksi tärkeimmistä vaikuttajamarkkinoinnin tuomista mah-

dollisuuksista on se, että sillä pystytään kohdentamaan hyvin laajasti erilaisia yleisöjä. 

Haastatteluista kävi ilmi, että aktiivisimpia seuraajia ovat alle 30-vuotiaat naiset. Tätä 

tietoa tukevat myös useat muut lähteet. Vaikuttajamarkkinointi tarjoaakin keinon ta-

voittaa erityisesti nuorempaa väestöä, jota on aikaisemmin ollut hankala tavoittaa 

perinteisten medioiden kautta. Eräs asiantuntijoista kertoi näin: 

-- tutkimukset tukee sitä, että tänä päivänä, niin ihmisten tavottaminen on 
entistä vaikeampaa tässä pirstaloituneessa mediakentässä. Erityisesti nuoret 



31 
 

 

ihmiset suurin osa käyttää ad blockereita elikkä tämmöset perinteiset digi-
taalisen viestinnän keinot kuten bannerimainonta ei edes tavoita sitä nuorta 
kohderyhmää. (A3) 

Haastateltujen kokemuksen mukaan eri kanavien käyttäjäkunnat eroavat suuresti 

toisistaan. YouTube tavoittaa kaikista nuorimmatkin käyttäjät ja siellä aktiivisimpia 

ovat noin 13–17-vuotiaat. Instagram on suosittu erityisesti 18–35-vuotiaiden keskuu-

dessa. Blogien seuraajakunta on kaikista vanhin, ja niiden kautta voidaan tavoittaa 

jopa yli 50-vuotiaita. Vaikuttajat kertoivat, että suurin osa heidän seuraajistaan ovat 

suomalaisia, koska he tekevät sisältönsä pääasiassa suomeksi. 

Kun asiantuntijoilta kysyttiin, minkälainen markkinointikanava sosiaalinen media on 

yrityksille, vastauksissa nousi esiin erityisesti sen tuoma mahdollisuus kerätä kulutta-

jista tietoa ja kohdentaa mainontaa entistä tarkemmin. Myös kustannustehokkuus 

nähtiin sosiaalisen median etuna. Yksi asiantuntijoista kuvaili sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaa markkinointia näin: 

Pystytään kohdentaa mainontaa tosi tarkasti ja me saadaan niistä kohde-
ryhmistä tosi tarkkaa tietoa, mistä ihmiset on kiinnostuneita tai missä ne 
niinku tavallaan, minkälaisis sivustoilla ne vierailee -- myös niinku kustannus-
tehokasta mainontaa -- (A1) 

Yksi haastatteluissa käsitellyistä kysymyksistä oli, millaisia haasteita vastaaja oli koh-

dannut vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Yksi usein esille nousseista haasteista oli 

kaupallisten yhteistöiden merkitseminen. Osa haastateltavista koki, että merkitsemi-

selle ei ole tarpeeksi selkeitä ohjeita, jonka vuoksi se on haastavaa. Erään asiantunti-

jan mielestä vastuu yhteistöiden oikeanlaisesta merkitsemisestä on kaikilla siihen 

osallistuvilla henkilöillä: vaikuttajilla, asiantuntijoilla sekä yrityksen edustajilla. Vaikut-

tajat kokivat, että kuluttajat ovat tarkkoja siitä, onko kaupalliset yhteistyöt merkitty 

oikein. Jos näin ei ole, kuluttajat ovat aktiivisia ilmoittamaan asiasta Mainonnan eet-

tiselle neuvostolle.   

Kun yrityksen edustajalta kysyttiin vaikuttajamarkkinointiin liittyvistä haasteista, 

esille tuli tulosten mittaamisen vaikeus. Hänen mukaansa kyseisessä yrityksessä ei 

ole tarpeeksi resursseja mitata tarkasti vaikuttajayhteistöiden vaikuttavuutta tai sitä, 
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onko tavoitteisiin päästy. Lisäksi monet heidän vaikuttajayhteistöille asettamansa ta-

voitteet ovat liittyneet brändimielikuvan rakentamiseen, joka on muutenkin vaikeaa 

mitata. Myös yksi vaikuttajista koki, että yhteistyön tuloksia on vaikea mitata varsin-

kin vaikuttajan kannalta, koska esimerkiksi myyntitulokset eivät suoraan näy hänelle. 

Hän kertoi asiasta näin: 

Mut harvemmin se näkyy sillee suoraan bloggaajalle tai vaikuttajalle itsel-
leen, ja hyvin harvoin sitä pystyy ihan niin suorasti edes mittaamaan, koska 
lähinnä suorin keino mitata sitä on jotku tämmöset alekoodit tai jotku muut 
edut, missä se on personoitu just sen kyseisen vaikuttajan yleisölle se vaik 
joku koodi -- (V4) 

5.3 Onnistunut vaikuttajamarkkinointi 

Haastattelujen yhtenä teemana käsiteltiin sitä, mikä tekee vaikuttajamarkkinointi-

kampanjasta onnistuneen. Useasti toistuvia vastauksia olivat strateginen suunnittelu, 

vaikuttajan huolellinen valinta sekä luottamus vaikuttajaa kohtaan. Yksi asiantunti-

joista tiivisti onnistuneen vaikuttajayhteistyön ominaisuudet seuraavasti: 

Onnistuneen kampanjan avain on ensinnäki se -- et yritykset, et on tarkkaan 
määritelly tavotteet ja niille tavoitteille mittarit -- Sit siit tavotteesta pitää 
johtaa selkeesti ydinviestit, jota halutaan nimenomaan niiden vaikuttajien 
kautta ja niiden vaikuttajien kanavissa saada läpi ja tietenkin sit siihen ta-
voitteisiin liittyy myös se kohderyhmien tarkka määrittely ja sitten kun me 
tiedetään ne tavoitteet, kohderyhmät ja ne ydinviestit, ni siinä kohdassa me 
voidaan vast ruveta miettii niit sopivia vaikuttajia. -- ja sit tietenki se, et 
muistetaan mitata ja kehittää ja analysoida sitä tekemistä (A3) 

Haastattelujen perusteella onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin tärkein elementti on 

huolellinen suunnittelu. Ennen kuin yhteistyötä aletaan toteuttamaan, yritysten tulee 

määritellä sen tavoitteet, kohderyhmä sekä mittarit, joilla onnistumista mitataan. 

Kun nämä ovat selvillä, niiden avulla muotoillaan ydinviestit, jotka halutaan viestiä 

kuluttajalle vaikuttajan kautta. Vasta, kun strateginen suunnittelu on tehty, voidaan 

alkaa miettiä yhteistyöhön sopivaa vaikuttajaa. Myös hyvä kommunikaatio eri osa-

puolten välillä koettiin tärkeäksi. Yhteistyö voi onnistua vain silloin, kun vaikuttaja 

tietää, mitä yritys yhteistyöllä tavoittelee ja mitkä ovat sen tärkeimmät viestit. 
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Vaikuttajan valinta 

Yksi haastatteluiden teemoista oli vaikuttajan valinta. Vastauksista selvisi, että vai-

kuttajan valinta tulee tehdä hyvin strategisesti. Siihen liittyy useita eri asioita, jotka 

tulee ottaa huomioon onnistuneen yhteistyön takaamiseksi. Kaikkien vastaajien mie-

lestä tärkein tekijä on se, että vaikuttajan sekä yrityksen arvot kohtaavat. Tällä var-

mistetaan se, että viesti on toivotunlainen ja linjassa yrityksen oman viestinnän 

kanssa. Arvojen kohtaaminen takaa myös sen, että vaikuttajan tuottama sisältö on 

varmasti aitoa ja vaikuttaja pystyy seisomaan sen takana. Vaikuttajien seuraajat ovat 

herkkiä aistimaan, onko sisältö aitoa vai ei. Asiantuntijat kertoivat vaikuttajan valin-

nasta seuraavasti: 

No varmaan kans siitä, et valitsee nää tosi strategisesti nää vaikuttajat niin, 
että ne oikeesti sydämellä haluu olla mukana. Silloin se on aitoo ja silloin 
myös kaikki seuraajat ja lukijat aistii sen myös. (A2) 

Vaikuttajamarkkinointi toimii parhaiten silloin, kun se vaikuttaja muutenkin 
voisi suositella sitä tuotetta et se, et tehdään ikään ku vaan rahasta asioita, 
se ei yleensä johda kovin tulokselliseen vaikuttajamarkkinointiin, koska sen 
vaikuttavuus ei voi olla koskaan sama ku sellasen tuotteen tai palvelun, 
missä se vaikuttaja oikeesti innostuu ja haluaa tehä sen tuotteen kanssa 
muutenkin yhteistyötä. (A3) 

Yrityksen edustaja kertoi, että heidän yrityksensä tekee yhteistyötä vain sellaisten 

vaikuttajien kanssa, jotka jakavat yrityksen kanssa samanlaiset arvot. He ottavat vai-

kuttajan seuraajamäärän huomioon, mutta se ei ole varsinainen kriteeri valinnalle. 

Haastatellun mukaan yritykselle tärkeämpää on se, kuinka hyvin vaikuttaja saa halu-

tun sanoman perille.  

Myös yksi vaikuttajista painotti vaikuttajan valinnan merkitystä. Hän kertoi näh-

neensä mielestään epäonnistuneen vaikuttajayhteistyön, jossa valinta oli mennyt 

pieleen. Hänen mukaansa suuri osa vaikuttajan seuraajista oli ulkomaalaisia, jolloin 

kohderyhmä oli yritykselle väärä. Vaikuttajan mielestä yritysten tulisi olla valinnas-

saan tarkkoja ja tarvittaessa pyytää ammattilaisilta apua:  

-- siel voitais olla enemmän ehkä tarkkoina, et minkälaisii vaikuttajii valitaan 
kampanjoihin, koska nykyään valitettavasti on mahollisuuksia, et sä voit os-
taa seuraajii, näyttökertoi, tykkäyksii, kommentteja ihan mitä vaan. -- Yritys-
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ten pitäis olla paljon kriittisempiä ja käyttää just ehkä näitä vaikuttajamark-
kinointifirmoja apuna, koska siel on tosi osaavaa porukkaa ja heil on ehk jo-
tain keinoja selvittää, mistä nää seuraajat on peräsin, mistä maasta, minkä 
ikäsii ja tehä kohdennetummin sitä mainontaa ja markkinointii (V1) 

Yrityksen valinta 

Kun vaikuttajilta kysyttiin kriteerejä yhteistyöyrityksen valintaan, tärkeimmäksi nousi 

se, että yrityksen arvot vastaavat vaikuttajan omia arvoja. Vaikuttajat tekevät yhteis-

töitä mielellään sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat heille jo entuudestaan tuttuja. 

Jos näin ei ole, vaikuttajat haluavat tutustua ensin yritykseen ja sen tuotteisiin huolel-

lisesti ennen päätöksen tekemistä. Vaikuttajan mielikuva yrityksestä määrittelee sen, 

ottaako hän yhteistyön vastaan vai ei. Yksi vaikuttajista kuvaili valintaperusteitaan 

näin: 

Jos se on mulle joku tuttu merkki, mitä mä ite oon ehkä jo käyttäny tai tie-
dän vaan ylipäätään siit merkistä et se on hyvä ja mä koen, et se sopii mu-
hun niin silloin tottakai. Ja sit jos kyseessä on joku uus merkki niin mä mah-
dollisuuksien mukaan haluun kattoo, et onks mul mahollista eka ite tutustuu 
siihen ja sit ehkä lähtee tekee sen perusteella jotain suosittelua. -- jos mul tu-
lee se epäilys nii sit mä yleensä oon sillee et ehkä mä jätän tän, et pitäis 
kuunnella sitä intuitioo. (V1) 

Vaikuttajat kertoivat, että heille tulee melko usein yhteistyöehdotuksia yrityksiltä, 

mutta he valitsevat niistä vain itselleen sopivimmat. Vaikuttajille on tärkeää se, että 

yritys ei ohjaile liikaa vaikuttajan tekemisiä. Yksi vaikuttaja kertoi haastattelussa näin: 

-- se, et se asiakas tai se brändi vai mikä onkaan, et se luottaa tavallaan sii-
hen, että mä pystyn tuomaan sen omalla tavalla esille, niin noi on ehkä ne 
kriteerit. Et mä en sillee haluu, et mulle annetaan joku valmis paketti, jotain 
tekstiä, et tee tää. Ja sit mä oon silleen, et en todellakaan. Mä haluun, et se 
tulee niinkun multa iteltään. (V2) 

Kanavan valinta 

Asiantuntijat korostivat haastatteluissa myös kanavan valinnan merkitystä. Eri kana-

vat tavoittavat eri yleisöjä ja niihin sopii erityyppiset yhteistyöt. Myös hinnoissa on 

eroa. Haastattelujen perusteella selvisi, että yhteistyö Instagram-postauksessa voi 

maksaa satoja euroja, kun taas YouTube-videon hinta voi olla jopa useita tuhansia 

euroja. Eri kanavien sisällöissä on kuitenkin paljon eroja. Kokonaisen YouTube-videon 
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tekeminen on paljon työläämpää verrattuna yksittäisen Instagram-postauksen teke-

miseen ja tämä näkyy myös hinnassa. Osa vaikuttajista koki, että sosiaalisen median 

kanavat eroavat paljon toisistaan sisällöntuotannon osalta. Kaksi vaikuttajaa kertoi, 

että heidän tuottamansa sisältö on huomattavasti aidompaa ja rennompaa YouTu-

bessa verrattuna Instagramiin. Vaikuttaja, joka tuottaa sisältöä sekä blogiin, YouTu-

been ja Instagramiin vertaili eri kanaviensa sisältöjä näin: 

YouTubessa mä pystyn olla ehkä kaikista rennoin tai oma itseni, koska video 
on silleen niin raaka -- siellä ihmiset näkee mut just sellasena, ku mä oon -- 
Mut sit esimerkiks just blogissa tai Instagramissa, ni mä voin ottaa niin mont 
kuvaa, ku mun tarvii ja näyttää itestäni ne parhaimmat puolet ja editoida 
niitä kuvia ja näin. -- Blogissa on ehkä kaikista, jos nyt voi sanoo, ni silotelluin 
kuva, et koska siellä mä voin pitkään harkita niitä mun tekstejä ja kuvia ja 
sommitteluja ja näin, niin siel mä haluun ehk olla sellanen tosi asiallinen ja 
antaa hyvän kuvan itestäni -- Sitte Instagram on ehkä vähän niinku siin puo-
lessa välissä. (V1) 

5.4 Suomalaisen vaikuttajamarkkinoinnin nykytila ja tulevaisuus 

Haastattelujen perusteella vaikuttajamarkkinointi on Suomessa pääosin sitä, että vai-

kuttaja tuottaa maksettua sisältöä omiin kanaviinsa. Jotkut yritykset lähettävät vai-

kuttajille tuotteitaan ilmaiseksi kokeiluun ansaitun näkyvyyden toivossa. Osa yrityk-

sistä on kuitenkin ymmärtänyt sen, että vaikuttajamarkkinointia voidaan tehdä myös 

monella muulla tapaa. Vaikuttajat kertoivat tekemistään yhteistöistä seuraavasti: 

Tyypillisimmillään se blogiyhteistyö on semmonen, että asiakkaalla on joku 
tuote tai viesti, minkä se haluaa viedä eteenpäin. Mä kirjotan postauksen ja 
otan kuvat ja pistän blogiin. Mut sitten on yhä enemmän myös semmosii, 
missä se on jotain vähän laajempaa -- mä oon vaikka mukana jossain asiak-
kaan tapahtumassa tai suunnittelen heille tuotteen -- se tavallaan laajenee 
se yhteistyö sen blogin ulkopuolelle. (V4) 

Mul on muutaman vaatebrändin kans sellanen, että mä saan tasasin vä-
liajoin tilata heilt vaatteita -- sitä vastaan, et näytän sitten niit tuotteita mun 
eri kanavissa -- Tosi paljon eri brändit vaan saattaa kysymättäki lähettää 
tuotteita, ni niistä sit mä saatan postata tottakai jotain, jos mä tykästyn sii-
hen tuotteeseen tai koen, et se toimii mulle. Mut en tietenkään aina. (V1) 
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Vastaajien mielestä vaikuttajia voitaisiin kuitenkin käyttää vielä monipuolisemmin 

koko markkinointiprosessissa ja siten hyödyntää heidän ammattitaitoansa ja tie-

toutta omista seuraajistaan. Suomalaiset vaikuttajat ovat nykyään erittäin ammatti-

maisia ja osa heistä tekeekin sisällöntuotantoa ammatikseen. Sisältöjä suunnitellaan 

tarkasti etukäteen ja niiden toteuttamiseen käytetään paljon aikaa. Tuotannon apuna 

hyödynnetään esimerkiksi ammattilaisvalokuvaajia ja suurimmilla vaikuttajilla saattaa 

olla assistentti tai jopa kokonainen tiimi apuna. Asiantuntija kertoi aiheesta näin: 

-- sitä [vaikuttajamarkkinointia] voitais hyödyntää huomattavasti vielä laa-
jemminkin -- vaikuttajia voidaan käyttää myös kaikkeen muuhun siihen asi-
akkaan markkinointiin. Että se ei vaan jää sinne vaikuttajan omiin kanaviin 
se sisältö, vaan että sillä olis oikeesti myös merkitystä vaikka asiakkaan so-
mekanavissa. Tai tuotteiden tai palveluiden kehitykses voidaan hyödyntää 
sitä vaikuttajan asemaa ja auktoriteettia. Että hyvin laajasti voitaisiin viel 
hyödyntää, mutta vielä aika vähän Suomessa. (A1) 

Osa haastateltavista koki, että suomalainen vaikuttajamarkkinointi on joissain määrin 

muita, isompia maita jäljessä. Heidän mukaansa yritysten vaikuttajamarkkinoinnin 

budjetti on pienempi Suomessa ja sen vuoksi sitä tehdään vähemmän. Lisäksi sosiaa-

lisen median vaikuttajien yleisöt ovat täällä paljon pienempiä johtuen pienemmästä 

asukasluvusta. Heidän tavoittavuus ei siis yllä samalle tasolle ulkomaalaisten vaikut-

tajien kanssa. 

Haastatteluissa ilmeni, että suomalaisilta yrityksiltä puuttuu rohkeutta luottaa vaikut-

tajiin ja käyttää vaikuttajamarkkinointia vielä enemmän. Rohkeuden puute ilmenee 

siinä, että yritykset pyrkivät ohjaamaan vaikuttajan tuottamaa sisältöä ja määrittä-

mään tarkat rajat sille. Luottamus on kuitenkin tärkeää, koska liiallinen ohjailu yrityk-

sen puolelta näkyy lopputuloksessa. Sisällön tulisi olla täysin vaikuttajan omaa tuo-

tantoa, jotta se vaikuttaa autenttiselta ja sopii vaikuttajan muuhun sisältöön. Yksi asi-

antuntija kuvasi asiaa seuraavasti:  

-- on ollu aivan liikaa niitä ehtoja ja ohjeita sille vaikuttajalle elikkä liikaa ta-
vallaan käsikirjotetaa sielt brändin puolesta et minkälainen se sisältö pitäis 
olla -- brändeil on aika voimakkaasti viel semmonen, ne haluu pitää siit 
omast brändistänsä kiinni eikä ne uskalla antaa sitä tavallaan muiden käsiin 
tai vaikuttajan käsiin. Et se on tavallaan pelkoa, et ne pelkää, et nyt apua, et 
ne sanoo jotain sellasta, mitä me ei olla ennen sanottu -- (A1) 
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Haastatteluissa tuli esille tapauksia, joissa vaikuttajamarkkinointikampanja on ollut 

täysin epäonnistunut. Tämä kertoo siitä, että monet suomalaiset yritykset eivät 

tiedä, miten vaikuttajamarkkinointia kannattaa toteuttaa ja miten siinä voitaisiin on-

nistua mahdollisimman hyvin. Yleisimmät ongelmat ovat liittyneet vaikuttajan valin-

taan: esimerkiksi yrityksen ja vaikuttajan arvot eivät olekaan kohdanneet tai sitten 

vaikuttaja on valittu ainoastaan seuraajamäärän mukaan, jolloin varsinaista kohde-

ryhmää tai vaikuttajan todellista vaikuttavuutta ei olla otettu huomioon. 

Haastatteluiden lopuksi vastaajilta kysyttiin vaikuttajamarkkinoinnin tulevia trendejä 

ja heidän toiveitaan, mihin suuntaan he haluaisivat sen menevän. Melkein kaikki vas-

taajat olivat sitä mieltä, että vaikuttajamarkkinoinnin suosio kasvaa Suomessa edel-

leen. Moni uskoi siihen, että yritykset alkavat ohjata markkinointi- ja mainontabud-

jettejaan perinteisistä medioista vaikuttajamarkkinointiin. Toisaalta muutama haas-

tateltava pohti myös sitä, kuinka pitkään vaikuttajien vaikutusvalta voi jatkua ja missä 

menee sen raja, että käytetäänkö heitä liikaa mainonnassa. Vastaajat miettivät asiaa 

seuraavasti: 

On mielenkiintost nähä, mihin tää menee. Et koska huomaa kyl, et ihmiset 
on vähän niinku jo kyllästyny. (V4) 

No must sitä käytetään nykyään aika paljon. Et välil siin voi tulla niinku sem-
monen olo, että käytetäänkö sitä jo tällä hetkellä liikaa -- Et ku niit tulee 
koko ajan vähän ku sienii sateella kumminki näit vaikuttajii, et missä vai-
heessa se on enää niin, et se oikeesti vaikuttaa. (A2) 

Kahden asiantuntijan toiveena oli, että vaikuttajamarkkinointia tehtäisiin tulevaisuu-

dessa entistä strategisemmin dataa ja tutkimuksia hyödyntäen. Toinen asiantunti-

joista mainitsi myös teknologian kehityksen sekä automatisoinnin käyttämisen vai-

kuttajamarkkinoinnissa.  

Yksi useasti mainittu trendi oli brändilähettilyys. Haastateltavien mielestä yritysten 

kannattaisi solmia vaikuttajien kanssa pidempiaikaisia yhteistöitä, jolloin vaikuttajista 

tulisi tavallaan yrityksen omia mainoskasvoja. Pitkäaikaisemmat projektit mahdollis-



38 
 

 

taisivat vaikuttajan monipuolisemman hyödyntämisen yrityksen eri toiminnoissa. Pit-

käaikaisen yhteistyön hinta on myös edullisempi suhteessa yksittäisiin kaupallisiin si-

sältöihin, joten pitkällä aikavälillä se tulisi yritykselle halvemmaksi. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että erityisesti asiantuntijat uskovat mikrovaikuttajien käyt-

tämisen olevan yksi vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä Suomessa. Heidän edukseen 

mainittiin muun muassa edullisempi hinta, autenttisempi sisältö ja suurempi vaiku-

tusvalta seuraajiin verrattuna makrovaikuttajiin, joilla seuraajia on kymmeniä tuhan-

sia. Mikrovaikuttajien kaupallisten yhteistöiden aitous ja vaikutusvalta perustuvat 

sille, että he eivät tuota niin paljon kaupallista sisältöä kuin esimerkiksi ammatti-

laisbloggaajat, jotka saavat tienestinsä kaupallisista yhteistöistä. Kun kaupallista sisäl-

töä tuotetaan vain vähän ja harkitusti, seuraajat luottavat helpommin sen aitouteen. 

Lisäksi viestinnän kohdentaminen on tarkempaa mikrovaikuttajien kautta, sillä hei-

dän tuottamansa sisältö ja sitä kautta myös seuraajansa edustavat tiettyä niche-aihe-

piiriä.  

Usea haastateltava oli sitä mieltä, että blogien suosio on ollut laskussa ja se laskee 

vielä entisestään. He perustelivat ilmiötä sillä, että kuluttajat eivät enää ehdi tai jaksa 

lukea pitkiä tekstejä, vaan he haluavat selata sisältöä nopeasti. Haastatellut kokivat, 

että sen vuoksi kuvien ja lyhyiden videoiden suosio on nousussa. Muutama vastaaja 

otti esille myös podcastit, joiden määrä on kasvanut viime aikoina. Yksi asiantuntija 

perusteli niiden suosiota näin: 

Varmaan nyt tavallaan tän vuoden trendinä ehkä sellanen, et mä uskon et 
toi podcast-maailma alkaa kasvamaan tavallaan laajemminkin -- Mä luulen, 
että se johtuu ihan siitä, että kun miettii, että meil on tietty aika, mitä me 
voidaan kattoo ruutua. On se sitte tietokonetta tai tietokoneruutuu tai kän-
nykän ruutuu. Meil alkaa olee se ruutuaika aika täynnä. Et enää ei oo niinku 
aikaa katella vaa jotain ja sit tavallaan seuraava vaihtoehto et mikä on va-
paana ni on korvat. Et sä voit kuunnella podcasteja – (A1) 

Osa haasteltavista kuitenkin koki, että podcastit eivät toimi yhtä hyvin vaikuttaja-

markkinoinnin kanavana kuin muut sosiaalisen median kanavat, koska siitä puuttuu 

visuaalisuus. Esimerkiksi huonekaluyrityksen edustaja kertoi, etteivät he ole käyttä-

neet vaikuttajamarkkinoinnissaan podcasteja kovin paljoa, koska heidän tuotteensa 
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täytyy nähdä ostopäätöksen tekemiseksi. Yhden asiantuntijan mukaan podcastit toi-

mivat paremmin kampanjan tukena eivätkä niinkään pääasiallisena markkinointika-

navana. 

Lähes kaikki vastaajat toivoivat, että sosiaalisen median sisällöntuotanto muuttuisi 

tulevaisuudessa aidompaan suuntaan. Haastatellut kertoivat, että monet vaikuttajat 

käyttävät paljon aikaa sisältöjensä tuottamiseen sekä muokkaamiseen tehden niistä 

siloteltuja ja virheettömiä. Monen toive oli, että sosiaalinen media palaisi ajassa taak-

sepäin aikaan, jolloin sisällöt eivät olleet niin kaupallisia. Yhden vastaajan mielestä 

myös interaktiivisuus on vähentynyt ja hän toivoi, että sosiaalisessa mediassa keskus-

teleminen lisääntyisi: sitä vartenhan se alun perin luotiin, että ihmiset voisivat kom-

munikoida toistensa kanssa.  

6 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mitä mahdollisuuksia sosiaalisen me-

dian vaikuttajamarkkinointi tarjoaa yrityksille ja miten sitä voitaisiin hyödyntää vielä 

enemmän ja monipuolisemmin Suomen markkinoilla. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin 

selvittämään vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa sekä tulevia trendejä Suomessa.  

Vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuudet 

Tutkimuksen mukaan vaikuttajamarkkinointi on yrityksille varteenotettava markki-

nointikeino. Vaikuttajamarkkinointia käytetään tällä hetkellä enimmäkseen b2c-

markkinoinnissa eli yrityksiltä kuluttajille suuntautuvassa markkinoinnissa, mutta se 

sopisi laajasti myös moneen muunlaiseen tekemiseen. Aloilla, joilla vaikuttajamarkki-

nointia ei ole vielä käytetty paljoa, se on hyvä keino erottautua kilpailijoista. Vaikut-

tajien kautta voidaan tuoda esille yritysten ja heidän tuotteidensa tai palveluiden li-

säksi myös ajankohtaisia aiheita tai ilmiöitä. Koska vaikuttajilla on usein suuri ja aktii-

vinen seuraajakunta, he pystyvät herättämään julkista keskustelua näistä aiheista 

omissa kanavissaan. Parhaimmillaan keskustelu voi lähteä leviämään myös vaikutta-

jan kanavien ulkopuolelle.  
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Suomalaisilla vaikuttajilla on tutkimuksen perusteella vaikutusvaltaa omiin seuraa-

jiinsa. Se ilmenee esimerkiksi seuraajien kommenteissa sekä keskusteluissa vaikutta-

jan ja seuraajien välillä. Erityisesti nuoret ovat aktiivisia kommentoimaan vaikuttajien 

sisältöjä. He ovat kasvaneet sosiaalisen median parissa ja heille esimerkiksi tubettajat 

ovat idoleja siinä missä artistit tai urheilijatkin. Vaikuttajat kokevat, että he pystyvät 

joissain määrin vaikuttamaan kuluttajien näkemyksiin ja jopa ostokäyttäytymiseen. 

Onnistuneen vaikuttajamarkkinointikampanjan päätteeksi mainostettu tuote saate-

taan jopa myydä loppuun. 

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa on tehokas keino tavoittaa suomalai-

set. Sosiaalista mediaa käyttävät lähes kaikki ikäryhmät, mutta erityisesti alle 35-vuo-

tiaat. Sen käyttö on kasvanut viime vuosina, ja kasvavan trendin jatkuessa sosiaalinen 

media tavoittaa tulevaisuudessa entistä suuremman osan suomalaisista. Internet ja 

sosiaalinen media tarjoavat kuluttajista ja heidän mielenkiinnonkohteistaan tarkkaa 

tietoa heidän selaushistoriansa perusteella. Tämän vuoksi sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuva markkinointi pystytään kohdentamaan huomattavasti tarkemmin perintei-

siin medioihin verrattuna.  

Vaikuttajamarkkinoinnin haasteet 

Tutkimuksessa ilmeni, että vaikuttajamarkkinoinnissa on paljon myös haasteita, joita 

sekä yritykset että vaikuttajat voivat kohdata. Yksi niistä on kaupallisten yhteistöiden 

oikeanlainen merkitseminen. Kuluttajat ovat tarkkoja siitä, että kaupallisissa sisäl-

löissä on merkintä siitä, että se on tehty yhteistyössä yrityksen kanssa. Vastuu yhteis-

töiden asianmukaisesta merkitsemisestä on kaikilla yhteistyön osapuolilla. Toinen 

vaikuttajamarkkinointiin liittyvä haaste on se, että jotkut kuluttajat ottavat sen nega-

tiivisesti vastaan, varsinkin jos kaupallista sisältöä on heidän mielestään liikaa. Yritys-

ten ja vaikuttajien tulisikin miettiä, missä menee vaikuttajamarkkinoinnin vaikutta-

vuuden raja. Sopivissa määrin se voi olla erittäin hyvä keino tavoittaa kuluttajat ja 

muokata heidän mielipiteitään ja ostokäyttäytymistään. Jos kaupallista sisältöä on lii-

kaa, se voi vaikuttaa negatiivisesti vaikuttajan sekä yrityksen imagoon. 

Myös vaikuttajamarkkinoinnin tulosten mittaaminen voi olla yrityksille haastavaa. 

Kun tavoitteena on esimerkiksi tunnettuuden lisääminen tai brändimielikuvan raken-

taminen, onnistumista on vaikea määritellä. Toisaalta jos tavoitteena on esimerkiksi 
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tuoda liikennettä verkkokauppaan tai lisätä myyntiä, tulokset ovat helpommin nähtä-

vissä. Personoitujen alennuskoodien tai linkkien avulla pystytään määrittelemään tar-

kasti, kenen vaikuttajan kanavien kautta kuluttaja on päätynyt yrityksen verkkosi-

vuille ja mahdollisesti myös ostamaan tuotteen. 

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi 

Tutkimuksen mukaan onnistuneen vaikuttajamarkkinoinnin yksi tärkeimmistä ele-

menteistä on strateginen suunnittelu. Siihen kuuluu kohderyhmän määrittely, tavoit-

teiden asettaminen ja vaikuttajan huolellinen valinta. Vaikuttajien seuraajien tulee 

olla yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää, jotta markkinointiviestintä kohdistuu oi-

kealle yleisölle. Oikean vaikuttajan valinta on vaikuttajamarkkinointikampanjan on-

nistumisen edellytys. Vaikuttajan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon se, että yri-

tyksen ja vaikuttajan brändit sopivat yhteen ja että heidän arvonsa kohtaavat. Vain 

silloin vaikuttaja voi aidosti seistä yrityksen ja sen tuotteiden takana ja suositella niitä 

seuraajilleen. Jos yhteistyö vaikuttaa epäaidolta ja se ei sovi vaikuttajan profiiliin, 

sekä vaikuttaja että yritys menettää uskottavuuttaan kuluttajien silmissä. 

Vaikka korkea tavoittavuus on yrityksille usein tärkeää, pelkän seuraajamäärän pe-

rusteella ei kannata valita vaikuttajaa. Vaikuttajan valinnassa on hyödyllistä käyttää 

vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijapalveluita apuna, sillä heillä on työkaluja ja da-

taa, jotka auttavat päätöksenteossa. Näiden työkalujen avulla pystytään määrittele-

mään tarkasti, ketä vaikuttajan seuraajat ovat: minkä ikäisiä he ovat, missä he asuvat 

ja kuinka aktiivisia he ovat. Nykyään sosiaalisessa mediassa on mahdollista ostaa 

käyttäjälleen seuraajia, kommentteja ja tykkäyksiä. Erilaiset työkalut paljastavat vai-

kuttajien oikeat seuraajamäärät, joihin ei lasketa maksettuja, epäaktiivisia seuraajia. 

Joissain asiantuntijayrityksissä tehdään myös kuluttajatutkimuksia, joilla pystytään 

selvittämään kuluttajien arvoja. Tällöin vaikuttajamarkkinointia pystytään tehdä vielä 

kohdennetummin niin, että vaikuttajan seuraajien arvot kohtaavat yrityksen arvojen 

kanssa. 

Kaupallisen yhteistyön onnistuminen edellyttää sen, että yritys ja vaikuttaja kommu-

nikoivat keskenään yhteistyön kulusta ja sen tavoitteista. Yrityksen tulee määrittää 

vaikuttajamarkkinointikampanjalle pääviestit, jotka halutaan saada välitettyä kulutta-

jalle vaikuttajan kautta. On kuitenkin tärkeää, että yritys ei ohjaile vaikuttajaa liikaa 
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kampanjan toteutusvaiheessa. Kun vaikuttaja saa toteuttaa kampanjan itselleen par-

haiten sopivalla tavalla, se välittyy kuluttajalle aidompana ja uskottavampana. Ideaa-

litilanne on, kun kaupallinen sisältö ei varsinaisesti erotu vaikuttajan muusta sisäl-

löstä vaadittuja merkintöjä lukuun ottamatta. 

Vaikuttajamarkkinointi Suomessa 

Suomessa on viime aikoina otettu vaikuttajia mukaan markkinointitoimenpiteisiin en-

tistä enemmän. Yritykset ovat alkaneet ymmärtää vaikuttajien vaikutusvallan ja sitä 

kautta mahdollisuuden tehokkaaseen mainontaan. Tutkimuksessa kuitenkin selvisi, 

että vaikuttajamarkkinointia voitaisiin hyödyntää entistä enemmän ja monipuolisem-

min Suomessa.  

Vaikuttajayhteistyöt Suomessa ovat usein melko pieniä ja yksipuolisia. Useimmiten 

se koostuu maksetusta sisällöstä vaikuttajan omassa kanavassa. Suomalaiset vaikut-

tajat ovat kuitenkin hyvin ammattimaisia ja asiantuntevia erityisesti oman genrensä 

ja seuraajiensa parissa. Tätä voitaisiin hyödyntää ottamalla vaikuttajat monipuoli-

semmin mukaan koko markkinointiprosessiin jo esimerkiksi suunnittelu- ja tuoteke-

hittelyvaiheesta lähtien. Vaikuttajien ja seuraajien välinen suhde on usein kestänyt 

jopa vuosien ajan, joten vaikuttajille on kertynyt seuraajista tärkeää tietoutta ja ym-

märrystä, joita yrityksillä ei välttämättä ole. Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuuden 

trendi onkin monipuoliset, pitkäaikaiset yhteistyöt vaikuttajan ja yrityksen välillä. Vai-

kuttajista tulee yritysten brändilähettiläitä, jotka sitoutuvat edustamaan yritystä pi-

demmän aikaa, jopa vuosia.  

Tutkimuksen mukaan suomalaisilta yrityksiltä puuttuu vielä rohkeutta toteuttaa uu-

denlaisia ja laajempia yhteistöitä vaikuttajien kanssa. Haastateltujen mukaan tämä 

saattaa johtua siitä, että yritykset pyrkivät pitämään omasta brändistään tiukasti 

kiinni. Taustalla on pelko siitä, että vaikuttaja sanookin jotain, joka ei sovi yrityksen 

brändiin. Tältä voidaan välttyä valitsemalla yhteistyöhön vaikuttaja, jonka oma henki-

löbrändi sopii yrityksen brändiin ja joka jakaa samat arvot. Uudenlainen tapa viestiä 

ei välttämättä muutenkaan ole huono asia yritykselle, sillä se saattaa kehittää yrityk-

sen brändiä entistä parempaan suuntaan. 
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Trendit Suomessa  

Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että vaikuttajamarkkinointi on suuntaamassa en-

tistä aidompaan sisältöön. Suomalaiset kuluttajat ovat tarkkoja siitä, että kaupallisen 

sisällön tulee olla selvästi vaikuttajan omaa mielipidettä eikä vain maksettu mainos. 

Sosiaalisen median vaikuttajista suosituimpia ovatkin ne, jotka ovat aitoja ja tuovat 

esille omaa persoonaansa. Vaikuttajamarkkinointi otetaan hyvin vaihtelevasti vas-

taan kuluttajien keskuudessa. Liiallinen kaupallisen sisällön tuottaminen nähdään 

epäuskottavana ja se vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan vaikuttajasta negatiivisesti.  

Yksi vaikuttajamarkkinoinnin trendeistä onkin mikrovaikuttajien käyttäminen. Toisin 

kuin monet suuret vaikuttajat, mikrovaikuttajat eivät elätä itseään kaupallisilla yh-

teistöillä. He ovat usein erityisen harkitsevia yhteistöiden suhteen ja tekevät niitä 

huomattavasti harvemmin. Tämä lisää heidän uskottavuuttaan seuraajiensa keskuu-

dessa. Mikrovaikuttajat ovat relevantteja yhteistyökumppaneita eritysesti Suomessa, 

koska täällä jo muutaman tuhannen ihmisen yleisö voi olla yrityksille merkittävä. 

Mikrovaikuttajat ovat myös edullisempia verrattuna isoihin vaikuttajiin, koska heillä 

ei ole niin paljon seuraajia. Seuraajien vähäisyys on kuitenkin myös haittapuoli, sillä 

mikrovaikuttajat eivät tavoita kovin suuria yleisöjä.  

Myös monet muut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että mikrovaikuttajat ovat yksi vai-

kuttajamarkkinoinnin tärkeimmistä trendeistä. Esimerkiksi Variksen (2018) mukaan 

mikrovaikuttajat ovat helposti samaistuttavia ”tavallisia ihmisiä”, minkä vuoksi hei-

dän sanomansa on uskottavampi kuin esimerkiksi julkisuuden henkilöillä. Hänen mu-

kaansa mikrovaikuttajat tavoittavat oikeat kohderyhmät tehokkaammin ja edullisem-

min verrattuna makrovaikuttajiin. (Varis 2018). 

Tällä hetkellä suosituimpia vaikuttajamarkkinoinnin kanavia ovat Instagram, blogit 

sekä YouTube. Blogien suosion kuitenkin ennustettiin laskevan, koska kuluttajat se-

laavat sisältöjä nopeasti eikä heillä ole aikaa pitkien tekstien lukemiseen. Nämä kana-

vat ovat olleet suosiossa jo pitkään, mutta asiantuntijat epäilevät, että tulevaisuu-

dessa niiden rinnalle voi tulla myös uusia kanavia. Esimerkiksi podcastit mainittiin yh-

tenä mahdollisuutena, mutta niiden kaupallistaminen on melko haastavaa visuaali-

suuden puuttumisen vuoksi. On kuitenkin hankala ennustaa, minkälaisia uusia kana-

via vielä kehitetään, ja kuinka ne sopivat vaikuttajamarkkinoinnin alustoiksi.  
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Monet haastatellut uskoivat siihen, että vaikuttajamarkkinointi tulee kasvattamaan 

suosiotaan Suomessa entisestään. Perinteisten mainonta- ja markkinointikeinojen te-

hon laskiessa yritykset ohjaavat budjettia vaikuttajamarkkinointiin. Haastateltavat 

toivoivat, että yritykset huomaisivat vaikuttajien potentiaalin ammattimaisina sisäl-

löntuottajina ja ymmärtäisivät heidän roolinsa markkinoinnissa. 

7 Pohdinta 

Tutkimuksen onnistuminen 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa sekä mahdol-

lisuuksia, joita se voisi tarjota yrityksille Suomessa. Tarkoituksena oli auttaa yrityksiä 

ymmärtämään, miksi vaikuttajamarkkinointia kannattaa hyödyntää osana yrityksen 

markkinointitoimenpiteitä. Tarve tutkimukselle ilmeni tutkijan työskennellessä vies-

tintätoimistossa, jonka palveluihin kuuluu muun muassa vaikuttajamarkkinointi. 

Opinnäytetyön aihe muotoutui nopeasti, sillä yrityksellä oli ongelma, johon etsittiin 

ratkaisua. Ongelma oli, että asiakkaat eivät täysin ymmärtäneet, miksi Suomessa kan-

nattaa tehdä vaikuttajamarkkinointia. Aihe rajattiin koskemaan vain sosiaalista me-

diaa, jotta tutkimus ei olisi liian laaja. Vaikka tutkimuksen idea tuli yritykseltä, tutkija 

toteutti sen itsenäisesti ilman varsinaista toimeksiantajaa.  

Tutkimusprosessi eteni sujuvasti ilman suurempia vastoinkäymisiä. Ainoa tutkimuk-

sen edetessä ilmennyt ongelma oli se, että vaikuttajamarkkinoinnista löytyy melko 

vähän kirjallisuutta, varsinkin Suomessa. Teorian lähteinä käytettiinkin pääasiassa 

kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita. Muutama suomalainen vaikuttaja-

markkinoinnin asiantuntijayritys on kuitenkin tehnyt aiheesta myös omia tutkimuksi-

aan, joista saatiin suomalainen näkökulma aiheeseen. Suuri osa käytetyistä lähteistä 

on peräisin internetistä, mutta niiden luotettavuus varmistettiin selvittämällä tekstin 

kirjoittajan asiantuntijuus aiheesta. Sosiaalista mediaa on tutkittu jo pidempään, jo-

ten siitä löytyi laajasti sisältöä teoriaosuutta varten. Kokonaisuudessaan teoreettinen 

viitekehys kattaa monipuolisesti tutkittavan aiheen eri teoriat eli sosiaalisen median, 

vaikuttajamarkkinoinnin sekä niihin liittyvät tekijät. 
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Tutkimukseen valittiin kvalitatiivinen tutkimusote, koska aiheesta haluttiin saada sy-

vällistä tietoutta. Valinta osoittautui hyväksi, koska teemahaastatteluiden avulla il-

miötä pystyttiin käsittelemään laajasti. Kvantitatiivinen ote ei olisi mahdollistanut 

yhtä hyvää lopputulosta, koska tuloksista olisi jäänyt puuttumaan syvällinen ymmär-

rys sekä ilmiöön liittyvät syy- ja seuraussuhteet. Lisäksi kvantitatiivisen tutkimuksen 

tekeminen olisi ollut hankalaa, koska aiheesta ei ole tarpeeksi aiempia teorioita tai 

tutkimuksia.  

Haastatteluprosessi onnistui hyvin huolimatta pienestä aikataulun viivästymisestä.  

Viivästyminen johtui siitä, että osa haastateltavista oli kiireisiä ja sopivan ajankohdan 

löytäminen oli hankalaa. Haastattelut saatiin kuitenkin sovittua helposti hyvien kon-

taktien ansiosta. Jotta ilmiötä pystyttiin tutkimaan monipuolisesti eri näkökulmista, 

haastatteluun valittiin sekä vaikuttajia että asiantuntijoita. Valitut haastateltavat hen-

kilöt osoittautuivat hyviksi valinnoiksi tutkimuksen kannalta, sillä jokaisella oli ai-

heesta paljon sanottavaa ja he pystyivät tuomaan omat näkemyksensä esille haastat-

telussa. 

Haastatteluun valmistauduttiin suunnittelemalla teemahaastattelurunko, jossa oli 

mukana tarkentavia lisäkysymyksiä. Lisäksi haastatteluiden aikana nousi uusia mie-

lenkiintoisia puheenaiheita ja huomionarvoisia seikkoja, joista tutkija pystyi teke-

mään uusia lisäkysymyksiä. Näitä hyödynnettiin myös seuraavissa haastatteluissa. 

Haastattelujen toteuttaminen helpottui sitä mukaa, mitä pidemmälle prosessissa 

päästiin. Viimeiset haastattelut sujuivat luontevammin kuin ensimmäiset ja niissä 

pystyttiin hyödyntämään aiemmista haastatteluista esille nousseita ajatuksia. Lo-

pussa tutkija osasi painottaa tärkeimpiä teemoja ja jättää turhat kysymykset pois. Yh-

dessä haastattelussa oli pieniä teknisiä ongelmia, jotka johtuivat internetyhteydestä. 

Haastattelu keskeytettiin ongelmien ajaksi, joten ne eivät vaikuttaneet haastattelun 

varsinaiseen sisältöön. 

Tutkimustuloksia analysoitiin koko aineistonkeruuprosessin ajan. Haastattelut nau-

hoitettiin ja litteroitiin sanatarkasti. Nauhoitettua materiaalia kertyi yli 5,5 tuntia. 

Kun aineisto oli litteroitu, se tiivistettiin korostaen tutkimuksen kannalta relevantteja 

seikkoja. Lopuksi aineisto jaettiin teemoihin, joiden avulla eri haastatteluita vertailtiin 



46 
 

 

toisiinsa. Samaan aiheeseen liittyvät vastaukset kerättiin saman teeman alle luoden 

niistä johdonmukaisia kokonaisuuksia. Teemojen analyysi auttoi löytämään yhte-

neväisyyksiä sekä eroavaisuuksia vastauksien välillä. Teemoittelussa käytettiin hyö-

dyksi tutkimusongelmaa ja -kysymyksiä sekä aiheeseen liittyviä teorioita. Analyysivai-

hetta seurasi aineiston tulkinta. Tulkintaa tapahtui jo aineistonkeruu- ja analyysivai-

heessa, mutta varsinainen kokonaisvaltainen kuva ilmiöstä muodostui vasta lopuksi. 

Tutkimuksen voidaan sanoa onnistuneen, sillä lopputuloksena saatiin vastaukset tut-

kimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Luotettavuus on otettu huomioon koko tutkimusprosessin ajan. Jo ennen varsinaista 

tutkimusta selvitettiin, miten luotettavuus voidaan varmistaa tutkimuksen aikana. 

Kaikki tutkimusaineistot on talletettu mahdollista myöhempää arviointia varten. 

Haastattelut tehtiin anonyymisti, jotta vastaajat pystyivät kertomaan aiheesta va-

paasti pelkäämättä seurauksia. Aineistonkeruun ja analyysin luotettavuus varmistet-

tiin siten, että litteroidut aineistot lähetettiin haastatelluille henkilöille luettavaksi. 

Tutkimustuloksille haettiin vahvistusta myös muista lähteistä, mikä osaltaan lisää tu-

losten, ja sitä kautta koko tutkimuksen, luotettavuutta. 

Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa henkilöä. Tuloksia ei siis voi täysin yleis-

tää, mutta niistä saa kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoit-

teena ei olekaan yleistettävyys vaan syvällinen ymmärrys. Haastateltavien lukumäärä 

määräytyi saturaation perusteella, eli viimeisissä haastatteluissa alkoivat toistua sa-

mankaltaiset vastaukset kuin aiemmissa. Tutkimusta varten haastateltiin vain yhtä 

yrityksen edustajaa, koska heillä ei välttämättä ole tarpeeksi asiantuntijuutta tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tämän vuoksi päähuomio oli asiantuntijoissa sekä vaikuttajissa. Oli 

kuitenkin tärkeää saada vertailukohteeksi yksi yrityksen edustaja mahdollisimman 

objektiivisen kokonaiskuvan rakentamiseksi.  

Myös haastattelurungon suunnittelussa pyrittiin huomioimaan luotettavuus. Teemat 

ja niihin liittyvät lisäkysymykset muotoiltiin niin, että ne olivat mahdollisimman yksi-

selitteisiä. Haastattelujen aikana keskustelua ohjattiin haluttuun suuntaan, jotta 

kaikki teemat tulivat käsitellyiksi kaikissa haastatteluissa. Aineiston analyysissa on py-
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ritty mahdollisimman oikeaan ja objektiiviseen tulkintaan, jotta tutkimuksen toistu-

essa myös muut tutkijat päätyisivät samaan tulokseen. Kanasen (2015, 353) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa ei välttämättä kuitenkaan ole ainoastaan yhtä oikeaa tul-

kintaa. 

Vaikka luotettavuus on pyritty ottamaan huomioon jokaisessa vaiheessa, tuloksia tu-

lee tarkastella kriittisesti. Haastateltavien taustat ovat voineet vaikuttaa heidän vas-

tauksiinsa tehden niistä subjektiivisia. Asiantuntijat sekä osa vaikuttajista tekevät vai-

kuttajamarkkinointia työkseen, jolloin heidän näkemyksensä siitä ja sen tulevaisuu-

desta saattavat olla positiivisempia ja toiveikkaampia kuin totuus. Tutkimusta varten 

haastateltiin myös yrityksen edustajaa, jonka näkökulma asiasta voi olla hieman kriit-

tisempi, sillä vaikuttajamarkkinoinnin tulokset näkyvät parhaiten yrityksille. Eri näkö-

kulmien huomioon ottaminen tekee tuloksista objektiivisemman. 

Jatkotutkimusaiheet 

Vaikuttajamarkkinoinnin suosio näyttää kasvavan edelleen, joten se on ajankohtai-

nen tutkimusaihe vielä pitkään. Varsinkin, kun se ajan saatossa kehittyy ja muuttaa 

muotoaan. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset edustavat vain haastateltujen henki-

löiden mielipiteitä ja kokemuksia. Aihetta kannattaisi tutkia seuraavaksi kvantitatiivi-

sella otteella, jolloin saatuja tuloksia voitaisiin yleistää. Nyt kun aiheesta on saatu sy-

vällistä ymmärrystä, teoriaa voitaisiin testata suuremmalla kohderyhmällä esimer-

kiksi lomakekyselyn avulla.  

Toinen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi yritysten suhtautuminen vaikuttajamark-

kinointiin. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää yritysten asenteita vaikut-

tajamarkkinointia kohtaan ja motiiveja sen käyttöön tai käyttämättömyyteen. Tässä 

tutkimuksessa haastateltiin yhtä yrityksen edustajaa, mutta se ei vielä riitä tulosten 

yleistämiseen.   
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