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1 Johdanto  

Opinnäytetyöni käsittelee lifestyle-bloggaajien suosituimpia sosiaalisen median kanavia 

heidän työssään. Mitä sosiaalisen median kanavia lifestyle-bloggaajat käyttävät eniten ja 

miten eri sosiaalisen median kanavia hyödynnetään kaupallisissa yhteistöissä yritysten 

kanssa. Tässä opinnäytetyössä avataan myös sitä, miten prosessi mainostajien ja blog-

gaajien välillä etenee, miten bloggaajaat brändäävät itseään ja mikä on koko-aikaisesti 

työskentelevien lifestyle-bloggaajien tulotaso.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys on ”Mitkä ovat bloggaajien pääkanavia tällä het-

kellä heidän työssään ja mitä sosiaalisen median kanavia he käyttävät eniten kaupallisis-

sa yhteistöissään mainostajien kanssa?” Tukevia ala-kysymyksiä ovat: ”Miten prosessi 

kaupallisissa yhteistöissä mainostajien kanssa etenee?” ja ”Miten bloggaajat brändäävät 

itseään?” 

 

1.1 Aiheen valinta 

Opintoihini tuli reilun vuoden mittainen tauko, sillä sain kaksi lasta kahden vuoden sisään. 

Toisen lapsen syntymän jälkeen aikani tai oma jaksamiseni eivät sillä hetkellä riittäneet 

opintojen jatkamiseen, joten päätin suosiolla jatkaa opintoni loppuun vuoden 2019 syksyl-

lä. Tutkinnostani oli tekemättä opinnäytetyö ja yksi etäkurssi. Jatkaessani opintoja syksyllä 

2019 halusin valita opinnäytetyön aiheeksi sellaisen aiheen, joka minua aidosti kiinnosti ja 

josta tiesin jotakin jo etukäteen.  

 

Olen seurannut muoti- ja lifestyleblogeja vuosia ja äitiyslomani aikana kirjoitin myös omaa 

blogia. Ennen lapsia luin hyvin paljon muotiblogeja, kun taas tänä päivänä itseäni kiinnos-

tavat enemmän hyvinvointiin ja lapsi-arkeen liittyvät blogit.  

 

Vuosien mittaan blogeihin on ilmestynyt enemmän ja enemmän kaupallisia yhteistöitä ja 

iltapäivälehdistäkin on voinut lukea, kuinka Suomen suosituimpien bloggaajien vuosiansiot 

ovat huimia. Blogeja pitkään seuranneena olen myös huomannut kuinka moni bloggaaja 

on laajentanut sisällöntuotantoaan muihin kanaviin blogin rinnalla. Joillakin blogin päivit-

täminen on vähentynyt ja samaan aikaan taas esim. Instagramiin päivittäminen lisäänty-

nyt. Olen usein miettinyt mihin suuntaan blogit ovat tulevaisuudessa menossa ja mitä 

mieltä bloggaajat tästä itse ovat. Näillä omilla pohdinnoillani oli suuri vaikutus siihen, että 

valitsin opinnäytetyöhöni juuri tämän aiheen.  
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Aiheen valintaan vaikutti myös aiempi työtaustani. Tein työharjoitteluni mediatoimistossa, 

jonne jäin harjoittelun jälkeen töihin työntekijänä aina äitiyslomaani saakka. Mediatoimis-

tossa työskentely opetti minulle markkinoinnin maailmasta paljon ja sitä kautta ymmärryk-

seni myös vaikuttajamarkkinoinnista on lisääntynyt. Työskentelin mediatoimistossa sisäl-

löntuottajana ja tuotin sisältöä nimenomaan sosiaalisen median eri kanaviin. Sosiaalisen 

median eri kanavat ovat sitä kautta minulle tuttuja ja niiden liittäminen blogi-aiheeseen oli 

hyvin luonnollista. 

 

Opinnäytetyölläni ei ole toimeksiantajaa. Halusin kuitenkin valita mahdollisimman ajankoh-

taisen aiheen työlleni. Uskon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä muille opiskelijoille, sillä 

moni toimittaja voi elättää itseään myös bloggaajana tai sisällöntuottajana. Aihe on ajan-

kohtainen ja hyödyllinen myös esimerkiksi markkinointia opiskeleville opiskelijoille. 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyöni ensimmäinen osuus on teoriaosuus, jossa käsitellään mm. vaikuttaja-

markkinointia, vaikuttajien käyttämiä eri sosiaalisen median kanavia, sosiaalista mediaa 

työympäristönä sekä henkilöbrändin rakentamista. Teoriaosuuden jälkeen esittelen opin-

näytetyössäni käytettyjä tutkimusmetodeja ja kerron enemmän siitä, miten toteutin blog-

gaajien haastattelut. Metodit -kappaleen jälkeen esittelen tarkemmin bloggaajat, joita 

haastattelin tätä opinnäytetyötä varten. Bloggaajien esittelyn jälkeen luettavissa on heidän 

haastattelunsa. Opinnäytetyön lopussa on haastatteluiden perusteella kerätyt ja tehdyt 

johtopäätökset sekä pohdintaa omasta oppimisestani opinnäytetyöprosessin aikana.  
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2 Vaikuttajamarkkinointi & sosiaalisen median kanavat 

Vaikuttajamarkkinoinnin voima perustuu perinteiseen puskaradioon. Tutulta ihmiseltä saa-

tu suositus, varoitus tai muu arvostelu vaikuttaa meidän mielipiteisiimme paljon enemmän 

ja tehokkaammin kuin yritysten oma markkinointiviestintä. Vaikuttajamarkkinoinnissa käy-

tetään vaikuttajaa, jonka arvot ja seuraajaprofiili kohtaa yrityksen arvojen ja kohderyhmän 

kanssa. Näin saadaan kerrottua yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita halutuille kohderyh-

mille. (PING Helsinki 2019.) Vaikuttajamarkkinointi toimii, koska vaikuttajilla on sananval-

taa siellä, missä mainostavan yrityksen kohderyhmä liikkuu ja mistä he ottavat vaikutteita. 

(Suomen Digimarkkinointi 2019.) 

 

Vaikuttajamarkkinointi on kehittynyt huimasti viime vuosina. Noppari & Hautakangas mai-

nitsevat vuonna 2012 julkaistussa kirjassaan, että yritysten ja bloggaajien välillä tehdään 

harvoin kirjallisia sopimuksia ja bloggaajat saavat tuotteista ja palveluista kirjoittaessaan 

aika lailla vapaat kädet. (Noppari & Hautakangas 2012, 151.) Tänä päivänä sopimukset 

yritysten ja bloggajien välillä kirjoitetaan melkeinpä jokaisesta kaupallisesta yhteistyöstä ja 

osa yrityksistä on hyvinkin tarkkoja siitä, millä äänensävyllä heistä kirjoitetaan. Tämä kävi 

ilmi tekemistäni bloggaajahaastatteluista.  

 

2.1 Vaikuttajat 

Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, e-urheilijoita, artis-

teja tai urheilijoita. Vaikuttajalle on oleellista, että hänellä on olemassa oleva oma yhteisö, 

sekä halu tuottaa ja jakaa laadukkaasti tuotettuja sisältöjä sosiaalisessa mediassa. (PING 

Helsinki 2019.)  

 

2.1.1 Case Arielle Charnas 

Arielle Charnas on New Yorkissa asuva muotivaikuttaja. Charnas aloitti muotibloginsa 

”Something Navy” vuonna 2009. Alkuaikoina blogi koostui lähinnä kotona, kadulla tai par-

vekkeella kuvatuista päivänasuista. (Something Navy 2019.) 

 

Nykyään Something Navy on kymmeniä henkilöitä työllistävä yritys, jonka alla on mm. 

oma vaatemallisto. Something Navy ja Charnas tekevät kaupallisia yhteistöitä myös mui-

den yritysten kanssa. Charnasilla on omalla Instagram-tilillään 1,2 miljoonaa seuraajaa, 

jossa hän jakaa kuvia itsestään ja perheestään. Aiemmin Charnas oli Instagramissa 

@somethingnavy -nimellä, mutta nykyään brändin tili on erotettu omakseen ja sillä on 264 

000 seuraajaa. Charnas on kertonut, että Something Navy tulee jatkossa lanseeraamaan 
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malliston myös lapsille sekä tuotelinjan kotiin. (Charnas Instagram-tili 2019, Something 

Navy Instagram-tili 2019, Something Navy 2019.)  

 

Vuonna 2018 Charnas suunnitteli yhteistyömalliston tavaratalo Nordstomin kanssa. Kun 

tavaratalo esitteli malliston nettisivuillaan viime syksynä heidän sivustonsa kaatui hetkelli-

sesti. Tämä kertonee, jotain Charnaksen suosiosta. Myös New York Times noteerasi 

Charnaksen kirjoittamalla artikkelin vaikuttajan sunnuntain vietosta helmikuussa 2019. 

(Vora 2019.) Charnas on hyvä esimerkki siitä, kuinka muotiblogista on kasvanut pikkuhil-

jaa miljoonabisness.  

 

2.1.2 Mikro- ja nanovaikuttajat 

Mikrovaikuttajat eroavat perinteisestä vaikuttajasta pienemmällä seuraajamäärällään. Mik-

rovaikuttajat ovat sosiaalisessa mediassa aktiivisia henkilöitä ja vaikka heidän seuraaja-

määränsä ovatkin normaaleja vaikuttajia pienempiä ovat heidän seuraajansa yleensä erit-

täin sitoutuneita ja lojaaleja vaikuttajaansa kohtaan. Mikrovaikuttajilla on Suomessa noin 1 

000–5 000 seuraajaa, yleensä kuitenkin yli 2 000 seuraajaa. Yhdysvalloissa mikrovaikut-

tajiksi luetaan tilit, joilla on 10 000–100 000 seuraajaa. (Indieplace 2019.) 

 

Nanovaikuttajilla on mikrovaikuttajiakin pienempi seuraajamäärä. Suomessa nanovaikut-

tajiksi katsotaan alle 1 000 seuraajan tilit, Yhdysvalloissa taas tilit, joilla on 1 000–10 000 

seuraajaa. Nanovaikuttajien seuraajat koostuvat lähinnä hänen henkilökohtaisista tuttavis-

taan ja henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista nanovaikuttajan kanssa. 

(Indieplace 2019.) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus perustuu aitouteen. Jos kaupallinen yhteistyö nähdään 

päälle liimattuna, sen uskottavuus laskee. Mikro- ja nanovaikuttajia ei juurikaan tunneta 

entuudestaan, joten heitä pidetään helpommin puolueettomina suosittelijoina ja tätä kautta 

uskottavina. (Indieplace 2019.) 

 

2.2 Vaikuttajien kanavat 

Vaikuttajat voivat toimia ja tuottaa sisältöä moniin eri kanaviin. Viestintätoimisto Manifes-

ton teettämässä 11. kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että Instagram on vuonna 2019 toista 

vuotta peräkkäin suosituin kanava somevaikuttajien keskuudessa. Kyselytutkimukseen 

vastasi 105 sosiaalisen median vaikuttajaa. Kyselyn vastaajiksi kutsuttiin bloggaajia, tu-

bettajia, Instagram-vaikuttajia sekä muita suosittuja sisällöntuottajia. (Somevaikuttaja 

2019 -raportti.) Alla on esitelty tarkemmin niitä sosiaalisen median kanavia, jotka ovat tä-

män opinnäytetyön kannalta oleellisia.  
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2.2.1 Instagram 

Instagram on kuvapalvelu, jonka perustivat Kevin Systrom ja Mike Krieger. Kuvapalvelu 

perustettiin vuonna 2010 ja vuonna 2012 kaksikko myi Instagramin Facebookille miljardin 

dollarin hintaan. (Kailio 2018.) 

 

Instagram vetoaa nimenomaan nuoriin, kun taas itse Facebookin suosio on nuorten kes-

kuudessa vain laskenut. (Kailio 2018.) Instagramin menestys perustuu muutamiin hienoi-

hin oivaluksiin. Systrom keksi, että tekstiin mahdollisesti liitettävän kuvan sijaan palvelu 

perustuukin kuvaan ja siihen mahdollisesti liitettävään tekstiin. Toinen oivallus on, että 

Instagramissa itsessään on valmiina oleva kuvankäsittelyohjelma. (Saarinen 2017.) 

 

Instagram on hyvä työväline henkilöbrändin vahvistamiseen ja oman yleisön rakentami-

seen. Jos tavoitteena on saada mahdollisimman paljon reagointeja kuviin, tulee ladattujen 

kuvien olla laadukkaita ja alatunnisteiden eli hashtagien tarkkaan mietittyjä. Instagram-

Stories -toiminnossa ladatut kuvat ja videot ovat yleisön nähtävillä 24 tunnin ajan, jonka 

jälkeen ne poistuvat itsestään. Stories-toiminnon etu käyttäjälle on sen nopeus ja helppo-

us, koska storeissa tekstiä tai alatunnisteita ei tarvitse miettiä. (Pääkkönen 2017, 80–82.) 

 

Instagram on täynnä upeita käsiteltyjä kuvia ja jotkut syyllistävätkin perustaja Systromia 

nuorten naisten ulkonäköpaineiden, narsismin ja pinnallisuuden lisäämisestä. (Saarinen 

2017.) Instargram aloitti vuoden 2019 huhtikuussa kokeilun, jossa kuvien tykkäykset piilo-

tetaan. Tällä kokeilulla Instagram haluaa vähentää sovelluksen käyttäjien painetta olla 

suosittuja sekä vähentää heidän riittämättömyyden tunnetta. (Rimpiläinen 2019.) Kokeilu 

ei ole turha, sillä vuonna 2017 Britanniassa julkaistiin tutkimus, jonka mukaan Instagram 

on kaikista sosiaalisen median palveluista haitallisin nuorten mielenterveydelle. (Fox 

2017.)  

 

Kokeilussa käyttäjät näkevät itse kuviensa tykkäykset, mutta muut eivät niitä näe. (Kaski-

nen 2019.) Kokeilu aloitettiin Kanadassa, jonka jälkeen kokeiluun liittyi myös Japani, Aust-

ralia, Uusi-Seelanti, Irlanti, Italia ja Brasilia. (Rimpiläinen 2019.) Marraskuussa 2019 tyk-

käysten piilottamisten testaaminen aloitettiin maailmanlaajuisesti. Testiin osallistuu kuiten-

kin vain pieni määrä käyttäjiä, joten esimerkiksi Suomessa osalla käyttäjistä tykkääjämää-

rät katoavat. (Kemppi 2019.) 
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2.2.2 Blogi 

Blogi on verkkosivusto, jossa uusin sisältö on aina ylimpänä ja näyttäytyy lukijalle ensim-

mäisenä. Blogia ylläpitää yksilö, ryhmä tai organisaatio ja se voi olla julkinen tai vaihtoeh-

toisesti rajattu jollekin tietylle käyttäjäryhmälle. Useimmiten blogeissa on mahdollisuus 

kommentointiin. Blogi on verkkosivusto kokonaisuudessaan – ei ainoastaan yksi teksti. 

(Kortesuo & Kurvinen 2011, 10.) Blogit näkyvät hakukoneissa varsin nopeasti ja ovatkin 

tehokas väline hakukoneoptimointiin. (Korpi 2010, 22–23.) 

 

Blogin artikkelia kutsutaan postaukseksi (”entry”) ja postaus voi tekstin lisäksi olla myös 

kuva, video, piirros tai mikä tahansa sisältö, jonka bloggaaja on halunnut julkaista. Posta-

us on aina aikaleimattu ja tätä kautta lukija pystyy arvioimaan tiedon ajantasaisuutta ja 

tuoreutta. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 10.) Vaikka blogipostausta kutsutaan Kortesuon ja 

Kurvisen mukaan artikkeliksi haluaa Korpi erottaa artikkelit ja blogitekstit toisistaan. Artik-

kelit eivät ole yhtä aikasidonnaisia kuin blogit ja ovat usein blogitekstejä pidempiä. Artikke-

lisivustoille kirjoitetaan ajatonta ja yleistä asiantuntijatekstiä. (Korpi 2010, 25.) 

 

2.2.3 Lifestyle-blogit 

Median uutisaiheeksi muotiblogit nousivat Suomessa vuonna 2007. Ne olivat pääsääntöi-

sesti nuorten naisten kirjoittamia pukeutumista, trendejä ja omaa elämäntyyliä käsitteleviä 

nettipäiväkirjoja. Reilu vuosi tätä aiemmin kansainvälinen muoti- ja mediaväki noteerasi 

muotiblogit, sillä ensimmäistä kertaa New Yorkin muotiviikoille oli kutsuttu perinteisen me-

dian edustajien lisäksi muotibloggaajia. (Noppari & Hautakangas 2012, 11–12) 

 

Muutamassa vuodessa suhtautuminen bloggaamiseen kuitenkin muuttui ja tänä päivänä 

bloggaaminen on mediaa kiinnostavaa liiketoimintaa. Muotiblogit ovat edelleen yksi Suo-

men suosituimmista blogityypeistä ja tunnetuimmista muotibloggaajista on tullut sosiaali-

sen median vaikuttajahahmoja. Bloggaamisen lisäksi vaikuttajat esiintyvät mm. vaatemal-

listojen keulakuvina, lehtijutuissa ja ovat solmineet yhteistyösopimuksia mediatalojen 

kanssa. Muotiblogeissa käsitellään usein muodin lisäksi myös henkilön elämäntyyliä, va-

paa-aikaa ja esimerkiksi ihmissuhteita. Nykyään muotiblogien sijaan puhutaankin usein 

lifestyle-blogeista. (Noppari & Hautakangas 2012, 12, 18.) 

 

2.2.4 Podcast 

Podcast on kuunteluohjelma, joka koostuu erillisistä jaksoista. Jotkut podcastit käsittelevät 

jaksoista riippumatta saamaa aihe-aluetta, kun taas osassa podcasteista jokaisella jaksol-

la on oma kantava teema. Esimerkiksi ”Jäljillä” -podcastissa tutustutaan erilaisiin true cri-
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me -tapauksiin ympäri maailmaa ja podcastin jokainen jakso pyörii rikosteeman ympärillä. 

Lifestyle-bloggaajilla trendinä on ollut, että jokaisessa jaksossa käsitellään eri aihetta. Ai-

heet voivat olla mitä tahansa somemaailmassa työskentelyn varjopuolista lapsen saantiin. 

(Podcastit App 2019.) 

 

Tämän hetken tunnetuimpia lifestyle-bloggaajien podcasteja ovat mm. Linda Juholan ja 

Alexa Dagmarin ”Nonsence” -podcast, Elisa Lepistön, Sara Vannisen sekä Marianna Mä-

kelän ”Yksillä” -podcast, Sara Parikan ja Johanna Puhakan ”Papupata” -podcast sekä 

ruotsalaisten bloggaajasiskosten Victoria Törnegrenin ja Alexandra Bringsin ”Två systrar 

en podd” -podcast. (Podcastit App 2019.) 

 

Podcast termi tulee sanoista ”iPod” ja ”broadcast”. Podcastin voi ladata esimerkiksi tieto-

koneelle tai puhelimeen. Nykyään useissa puhelimissa on oma podcastit- sovellus, jonka 

kautta podcasteja voi etsiä ja kuunnella. (Naughton 2016.)  

  

2.2.5 YouTube 

YouTube on Googlen omistama videopalvelu, joka on perustettu vuonna 2005. Kaikki 

YouTuben käyttäjät voivat lisätä sinne sisältöä. Videopalvelua käyttää yli miljardi ihmistä 

maailmassa. (Veikkolainen 2017.) Suomessa YouTubella on noin 2,4 miljoonaa aktiivista 

käyttäjää, joihin lukeutuvat sekä videoiden katselijat että videoiden lataajat. Vaikka monille 

Youtubesta tulee ensimmäisenä mieleen musiikkivideot, löytyy videopalvelusta ohjeet 

melkeinpä mihin tahansa. Onkin sanottu, että Youtube on Googlen jälkeen maailman toi-

seksi eniten käytetty hakukone. Youtubesta löydät ohjeet aina mustikkatahran poistami-

sesta onnistuneeseen sähköpostimarkkinointiin. (Pääkkönen 2017. 83–84.) 
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3 Sosiaalinen media työpaikkana 

Monen somevaikuttajan päämedia löytyy blogialustalta tai sosiaalisesta mediasta. Suosi-

tuimpia sosiaalisen median alustoja ovat tällä hetkellä Instagram, YouTube ja Snapchat. 

Näiden lisäksi nosteessa ovat podcastit. (Suomen Digimarkkinointi 2019.) Siinä missä 

bloggaajat tuottivat aiemmin sisältöä omaan blogiinsa, tuottavat he tänä päivänä sisältöä 

moniin eri kanaviin. Useiden bloggaajien teksteistä onkin huokunut se, että aika ei tunnu 

enää riittävän kaikkeen. Jotkut bloggaajat ovat palkanneet itselleen assistentin hoitamaan 

juoksevia asioita. Esimerkiksi Alexa Dagmar ja Linda Juhola ovat esitelleet yhteisen assis-

tenttinsa blogeissaan sekä yhteisessä ”Nonsence” -podcastissaan. (Dagmar 2019, Juhola 

2019.) 

 

3.1 Henkilöbrändi 

Kirjailija Tom Peters lanseerasi termin henkilöbrändi jo vuonna 1997. Peters esitti sloganin 

”Ole oman elämäsi toimitusjohtaja” ja tämä slogan lähti leviämään liike-elämän keskuu-

dessa. Tänä päivänä meillä kaikilla on mahdollisuudet tuoda esille omaa osaamistamme 

ja sitä kautta rakentaa omaa brändiämme. Kotisivut, blogit ja sosiaalinen media mahdollis-

tavat tämän. (Pääkkönen 2017, 86–87.) 

 

Henkilöbrändin avulla asiantuntija tai myyjä tuo esille oman osaamisensa sosiaalisissa 

verkostoissaan ja vahvistaa omaa, luotetun asiantuntijan rooliaan asiakkaan ja muiden 

hänen verkostoonsa kuuluvien silmissä. Vaikuttajien ja bloggaajien työssä henkilöbrändi 

on avainasemassa. Pääkkönen muistuttaa kirjassaan, että sosiaalisessa mediassa ihmi-

set tai työntekijät, jotka esiintyvät omilla kasvoillaan, ovat aina kiinnostavampia kuin yri-

tysbrändit. (Pääkkönen 2017, 87.) Tässä on yksi syy siihen miksi vaikuttajamarkkinointi 

toimii nimenomaan sosiaalisessa mediassa.  

 

Myös kirjan ”Henkilöbrändi: asiantuntijasta vaikuttajaksi” mukaan vaikuttaminen digitaali-

sessa maailmassa rakentuu pitkälti juuri ihmisten välisen kommunikaation ympärille. Hiu-

kan oikaistuna voidaan todeta, että kiinnostava henkilö ja vaikuttajabrändi on noin viisi tai 

kuusi kertaa suositumpi kanava seurata kommunikaatiota kuin itse yritys. Ihmiset ovat 

verkossa paljon kiinnostavampia yhteisöihin verrattuna. (Kurvinen & Laine & Tolvanen, 

2017, 47.) 

 

Omia tekemisiä ei kannata miettiä henkilöbrändäyksen kautta, vaan toimia omien kiinnos-

tusten mukaan – tehdä asioita, joista on aidosti kiinnostunut, keskustella aiheista, jotka 
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itseään mietityttävät ja kirjoittaa havainnoista, joita on matkan varrelta kerännyt. Jakamalla 

omaa osaamista, muita auttamalla ja avoimuudella omaa työtä ja asiakkaita kohtaan hen-

kilöbrändistä kehittyy juuri sellainen, kuin sen pitääkin olla. Parhaimmillaan henkilöbrändi 

syntyy ja kasvaa luontaisesti samalla, kun teemme työmme hyvin ja olemme aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa ympäristömme kautta. (Kurvinen & Laine & Tolvanen, 2017, 20–23.) 

 

Some-aikaan kuuluvat avoimuus ja tietynlainen läpinäkyvyys. Pääkkönen on kirjassaan 

sitä mieltä, että henkilöbrändäyksen on hyvä olla kombinaatio suunnitelmallisuutta (vah-

vuudet, oma ääni, kanavat, tuotteet) sekä spontaania toimintaa johon sisältyy keskustelut, 

kohtaamiset sekä sisällöt. Tästä kombinaatiosta syntyy parhaimmillaan aito, rehellinen 

lähestyttävä ja vaikuttava henkilöbrändi. (Pääkkönen 2017, 87–88.)  

 

Kaikkien ei tarvitse lähteä tietoisesti esittelemään osaamistaan sosiaalisessa mediassa tai 

rakentaa viestintästrategiaa omista tekemisistään. Meidän kaikkien tulee kuitenkin ymmär-

tää se, että meistä jokainen omaa tietynlaisen maineen, joka syntyy ihan luonnostaan. 

Jotkut haluavat hyödyntää tätä mainetta oman uransa rakentamisessa, jotkut taas eivät. 

Jokaisella meistä on kuitenkin mahdollisuus valita, haluammeko hyödyntää henkilöbrän-

diämme ja jos, niin mihin sitä voitaisiin hyödyntää. Halutessamme voimme oppia, miten 

pystymme tehostamaan brändimme tunnettuutta tai jopa ohjata sen kehittymistä tiettyyn 

suuntaan. (Kurvinen & Laine & Tolvanen, 2017, 23.) 

 

3.2 Brand match 

Brand match tarkoittaa käsitteenä sitä, että vaikuttajien ja mainostettavan brändin tulisi 

sopia mahdollisimman hyvin yhteen. Vaikuttajayhteistöiden ensimmäisenä ohjeena on 

usein huolehtia hyvästä brand matchista. Jos brand match on tarpeeksi hyvä, ei yhteistyö 

vaikuta päälle liimatulta vaan sulautuu vaikuttajan tuottamaan sisältöön luonnollisesti. Il-

man toimivaa brand matchia tulee yleisölle usein se vaikutelma, ettei yhteistyö ole aitoa ja 

tämä taas syö vaikuttajan uskottavuutta sekä heikentää suosittelun tehokkuutta. (Reini-

kainen 2018.) 

 

Onnistuneessa brand matchissa tulee ottaa huomioon muutakin kuin sopivaa liittoa vaikut-

tajan ja brändin ominaisuuksien välillä. Jotta yhteistyö onnistuu, tulisi matchin ylettyä koh-

deryhmään eli vaikuttajan yleisöön asti. Vaikuttaja ei ole aina peilikuva yleisöstään. Per-

hebloggaajaa saattaa seurata myös ei perheelliset, fitness-bloggaajia muutkin kuin hi-

mourheilijat. Yleisön tunteminen on tärkeää myös siksi, että yleisön mielikuva ei aina vas-

taa todellisuutta kaikilta osin. Vaikuttajan tuottaessa sisältöä omasta arjestaan, syntyy 

yleisölle usein myös kuva siitä minkälaisia brändejä siihen vaikuttajan arkeen sisältyy. Jos 
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vaikuttaja tekee yhteistyön brändin kanssa, joka ei vastaa sitä mielikuvaa, mikä yleisöllä 

vaikuttajasta on, saattaa yleisö kokea yhteistyön epäuskottavaksi. (Reinikainen 2018.) 

 

3.3 Digitaalinen markkinointiviestintä 

Digitaaliselle markkinointiviestinnälle ei löydy yhtä yksittäistä määritelmää ja sen kanavat 

voivat olla hyvin monimuotoisia. Esimerkiksi vuorovaikutteiset ulkomainoksetkin lasketaan 

digitaalisen markkinoinnin alle. Englanninkielinen kirjallisuus ja yritykset käyttävät digitaa-

lisesta markkinoinnista usein lyhennettä DMC. (Karjaluoto 2010.) 

 

Digitaalisen markkinoinnin muodoista tunnetuimpia ovat sähköinen suoramarkkinointi 

(sähköpostit ja mobiilissa lähinnä tekstiviestit) ja internetmainonta, joka pitää sisällään 

yrityksen verkkosivut, kampanjasivustot, verkkomainonnan ja hakukonemarkkinoinnin. 

Vähemmän tunnettuja digitaalisen markkinointiviestinnän muotoja on olemassa useita 

kymmeniä, kuten viraalimarkkinointi, mainospelit, mobiilimarkkinointi, sosiaalinen media ja 

interaktiivinen televisio. Somevaikuttajien työ ja tekeminen kuuluu digitaalisen markkinoin-

tiviestinnän alle ja useat mainostajat ovatkin heränneet pohtimaan, miten internetin sosi-

aalisuutta voisi hyödyntää markkinointiviestinnässä. Digitaalinen markkinointiviestintä on 

uusi viestinnän muoto, jossa kohderyhmä tavoitetaan usein kustannustehokkaimmin. Ja 

koska kohderyhmät käyttävät yhä enemmän internet- ja mobiilimediaa, ovat myös mainos-

tajat kiinnostuneempia näkymään ja toimimaan näissä medioissa. (Karjaluoto 2010.) 

 

Bloggaajien haastatteluissa kävi ilmi, että he kokevat usein olevansa ns. ”yhden henkilön 

media- tai mainostoimistoja”. Karjaluoto kertoo kirjassaan, että mainostajan ja mainostoi-

miston (tässä tapauksessa bloggaajan) välisessä yhteistyössä on tärkeää, että mainos-

toimisto ymmärtää mainostajayrityksen strategian ja tavoitteet ja osaa sopeuttaa yksittäi-

set kampanjat niiden mukaiseksi. (Karjaluoto 2010.) Bloggaajien ja mainostoimiston ero 

on tässä kohtaa se, että myös mainostajan tuotteen on sovittava bloggaajan brändiin. 

(Reinikainen 2018.) 

 

3.4 Mitä lukuja blogeissa mitataan? 

Vaikuttajamarkkinoinnissa yritykset, joiden kanssa somevaikuttaja tekee kaupallisia yh-

teistöitä haluavat luonnollisesti tietää joitakin yhteistyökampanjoihin liittyviä lukuja. Mitä 

blogeissa sitten voi mitata? Kommenttien määrää voi mitata helposti. Toinen, hyvin oleel-

linen mitattava asia on kävijämäärä. Kävijämääriä voi mitata ainakin Google Analyticsin 

kautta. Samalla nähdään kuinka kauan kävijät viettävät blogissa aikaa ja millä hakusanoil-

la blogiin on päädytty. (Korpi 2010, 140–142.)  
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Kävijämäärä ei kuitenkaan ole se ainut asia, jota mainostajan kannattaa tuijottaa. Vaikut-

tajan ja mainostajan arvomaailman tulisi kohdata, jotta yritysyhteistyö on molempien kan-

nalta onnistunut. Tämän takia mainostajan kannattaakin tutustua vaikuttajan tyyliin, brän-

diin ja sisältökanavien julkaisuihin. Arvomaailman kohdatessa vaikuttaja pystyy suositte-

lemaan tuotetta aidolla tavalla. (Suomen Digimarkkinointi 2019.) Onnistuneessa some- tai 

blogiyhteistyössä vaikuttajan ei välttämättä tarvitse kirjoittaa tai tuottaa sisältöä juuri sa-

malta toimi-alalta kuin mainostettava tuote on. Esimerkiksi ruokaa mainostettaessa kan-

nattaa yhteistyötä miettiä ruokabloggaajien lisäksi myös terveysbloggaajien tai vanhem-

muudesta bloggaavien henkilöiden kanssa. (Charlesworth 2015, 130–131.) 

 

3.5 Somekampanjoiden mittaaminen 

Ihan aluksi, ennen minkäänlaista mittaamista, kampanjoissa tuli määrittää itse kampanjan 

tavoitteet. Mitä tällä lyhyellä somekampanjalla tai pitkäkestoiselle tekemisellä halutaan 

saavuttaa? On hyvä kirkastaa se, onko tavoitteena saada esimerkiksi lisää bränditunnet-

tuutta, ilmoittautumisia johonkin tapahtumaan, verkkokauppaostoja tai videon näyttökerto-

ja. (Harvamarketing 2019.) 

 

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen voi aloittaa sosiaalisen median markkinoinnin ja sen 

tuomien tulosten mittaamisen. (Harvamarketing 2019.) Somekampanjoissa myynti on mit-

tarina todella tärkeä, mutta se täytyy suhteuttaa vaikuttajamarkkinoinnin kontekstiin. Jos 

kampanja pyörii samanaikaisesti monessa mediassa ja tuotetta on mahdollista hankkia 

myös verkkokaupan ulkopuolelta, on yksittäisen kanavan myyntiä haastava mitata. Myyn-

nin lisäksi vaikuttajayhteistöissä ja somekampanjoissa mitataan yleisesti klikkausmääriä, 

liidejä (signaaleja kiinnostuksesta) ja yleisön sitoutumisastetta. Seuraajien luottaessa vai-

kuttajaan sitoutuneisuus kasvaa ja he klikkaavat helpommin myyntisivuille vaikuttajan 

suosituksesta. (Digimarkkinointi 2019.) 

 

3.6 Vuoden 2019 trendit somevaikuttamisessa 

Viestintätoimisto Manifesto tekee vuosittain verkkopohjaisen kyselytutkimuksen somevai-

kuttajille, jossa selvitetään mm. millaisia tavoitteita somevaikuttajilla on kanavansa suh-

teen, miten paljon sisällöntuottamisella ansaitaan ja ovatko vastaajat harkinneet kanavan-

sa lopettamista viimeisen vuoden aikana. (Somevaikuttaja 2019 -raportti.) 

 

Kyselytutkimuksesta selvisi, että Instagram on jo toista vuotta peräkkäin somevaikuttajien 

suosituin kanava. Tänä vuonna Instagramista on tullut myös suosituin kaupallinen media 

ja se syrjäytti ensimmäistä kertaa blogin kaupallisessa mielessä. Lähes kaikki (99 %) vies-

tintätoimisto Manifeston kyselytutkimukseen vastanneista kertoivat käyttävänsä Instagra-



 

 

12 

mia sisällön julkaisemiseen. Instagramin kasvua selittää sen Stories - toiminto, joka tarjo-

aa aiempaa enemmän mahdollisuuksia erilaisten sisältöjen julkaisemiseen sekä kommen-

tointiin. (Manifesto 2018, Manifesto 2019.) 

 

Somevaikuttaminen on ammattimaistunut entisestään ja kokoaikaisten somevaikuttajien 

määrä on noussut vuodessa 24 prosentista 28 prosenttiin. Silti valtaosa somevaikuttajista 

työskentelee edelleen osa-aikaisesti. Seitsemän prosenttia Manifeston kyselytutkimuk-

seen vastanneista kertoo tienaavansa kuukaudessa vähintään 6500 euroa, kolme neljäs-

osaa vastaajista enintään 2500 euroa kuukaudessa ja 28 prosenttia tienaa enintään 500 

euroa kuukaudessa. (Manifesto 2019.) 

 

Lähes kolmannes Manifeston kyselytutkimukseen vastanneista kertoo, että on harkinnut 

lopettavansa toiminnan somevaikuttajana. Syinä korostuivat somemaailman uuvuttavuus, 

ajanpuute ja ansaintamallin haastavuus. Kiire ja samanaikainen paine tuottaa laadukasta 

sisältöä voivat ajaa uupumuksen partaalle. Väitöskirjatutkija Hanna Reinikainen Jyväsky-

län yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo, että somen ammattimaistuessa työhön käy-

tetty aika ja vaatimukset ovat kasvaneet, mutta edelleen someammattilaisen työ ei välttä-

mättä näyttäydy ulkopuoliselle edes työnä. Tämä epäilemättä turhauttaa vaikuttajia. (Ma-

nifesto 2019.) 
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4 Käytetyt metodit 

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni haastattelun, koska halusin ehdottomasti saada ensikä-

den tietoa suoraan bloggaajilta. Mielestäni haastattelu tutkimusmenetelmänä tukee aihet-

tani hyvin ja haastatteluiden tekeminen oli mielestäni ainut relevantti tapa kerätä tietoa 

valitsemaani aiheeseen liittyen. Tein haastattelukysymykset etukäteen ja kysyin kaikilta 

haastateltavilta samat kysymykset. Vaikka kysymykset oli mietitty etukäteen oli keskustelu 

bloggaajien kanssa vapaata ja soljuvaa enkä pidättäytynyt väkisin haastattelukysymysten 

tietyssä järjestyksessä.  

 

4.1 Haastatteluiden kulku 

Opinnäytetyön aiheen valinnan jälkeen listasin itselleni bloggaajia, joita halusin opinnäyte-

työhöni haastatella. Haastateltavien saaminen osoittautui yllättävän vaikeaksi ja moni 

bloggaaja ei vastannut ollenkaan yhteydenottoyrityksiini. Lopulta sain sovittua neljä haas-

tattelua, joista kolme toteutin puhelimitse ja yhden kasvotusten. Kaikki neljä haastattele-

maani bloggaajaa kirjoittavat lifestyle- tai muotiaiheista blogia. Haastattelin Kira Kososta, 

Hanna Väyrystä, Elisa Lepistöä ja Sara Parikkaa. Esitin heille kaikille samat haastattelu-

kysymykset. Haastattelukysymykset olivat seuraavat: 

 

Milloin aloitit bloggaajana? 

 

Miksi kiinnostuit bloggaamisesta ammattimielessä? 

 

Mihin kanaviin tuotit sisältöä, kun aloitit bloggaajana? 

 

Oliko sinulla alussa pelkkä blogi? 

 

Mihin kanaviin tuotat sisältöä tällä hetkellä ja mikä niistä on "pääkanavasi"? 

 

Milloin muutos bloggaajista vaikuttajiksi mielestäsi tapahtui? 

 

Mitä ammattinimikettä käytät itsestäsi? 

 

Mikä vie työssäsi eniten aikaasi? 

 

Onko mielessäsi jokin uusi kanava? 

 



 

 

14 

Onko sinulla muita projekteja tai unelmia joita haluaisit tulevaisuudessa tehdä? 

 

Millaisia yritysyhteistöitä sinulla on? 

 

Miten luot yhteyden yrityksiin joiden kanssa teet yhteistöitä? 

 

Miten prosessi yhteistyöyritysten kanssa etenee? 

 

Kauanko aikaa menee yritysten kanssa neuvotteluun? 

 

Miten tulosi jakautuvat? 

 

Kuinka paljon tienaat keskimäärin kuukaudessa? 

 

Miten saat uusia seuraajia ja millä keinoilla pidät kiinni jo olevista seuraajista? 

 

Miten brändäät itseäsi? 

 

Miten kehität omaa osaamistasi? 

 

Tein kaikki haastattelut lokakuussa 2019 ja samaan aikaan työstin opinnäytetyöni teo-

riaosuutta. Puhelinhaastattelut tein aina kahvilassa, sillä koin että pieni taustahäly rauhoitti 

itseäni ja haastattelu oli luontevampaa. En olisi osannut tehdä haastatteluja esimerkiksi 

täysin hiljaisessa kirjastossa ja kotona työskentely ei omalla kohdallani toiminut.  

 

Sara Parikkaa haastattelin kasvotusten ja tapasimme kauppakeskus Ison Omenan La 

Torrefazione -kahvilassa 29.10.2019 klo. 9. Höpöttelimme ensin niitä näitä, jonka jälkeen 

nauhoitin haastattelun. Purin haastattelun samana päivänä kirjoittamalla sen puhtaaksi ja 

lähetin Parikalle, joka hyväksyi sen.  

 

Muut haastattelut tein puhelimitse kuulokkeet korvilla. Kirjoitin haastattelua ylös tietoko-

neelleni haastattelun aikana ja heti haastattelun päätyttyä kirjoitin sen puhtaaksi. Tutki-

mushaastattelun käsikirjan mukaan muistiinpanot kannattaa kirjoittaa heti haastattelun 

jälkeen auki, jos haastattelua ei ole äänitallennettu. (Hyvärinen & Nikander & Ruusuvuori. 

2017.) Lähetin puhtaaksi kirjoitetut haastattelut bloggaajille, jonka jälkeen he lukivat ne ja 

korjasivat jos niissä oli jotakin korjattavaa.  
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4.2 Aineiston analysointi 

Jo haastatteluja puhtaaksi kirjoittaessa huomasin mihin kysymyksiin bloggaajat olivat vas-

tanneet samankaltaisesti ja missä asioissa taas oli eroja bloggaajien välillä. Halusin listata 

bloggaajien vastaukset työhöni allekkain, jotta lukijakin voi suoraan vastaukset nähdes-

sään verrata niitä toisiinsa.  

 

Johtopäätöksissä käsittelen eniten niitä haastattelun osa-alueita, jotka ovat tämän opin-

näytetyön kannalta tärkeimpiä. Johtopäätöksissä peilaan myös bloggajien vastauksia teo-

riaosuuteen.  

 

4.3 Teoriaosuus 

Teoriaosuudessa hyödynsin bloggaamiseen, brändäykseen, sosiaaliseen mediaan ja 

markkinointiin liittyvää kirjallisuutta. Näiden lisäksi hyödynsin vaikuttajamarkkinointiin liitty-

viä blogitekstejä, vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneiden mediatoimistojen artikkeleja se-

kä muita verkkolähteitä.  

 

Vaikuttajamarkkinointi ja ammattimainen bloggaaminen ovat muuttuneet viime vuosina 

huimasti. Tämän huomasi, kun tutustui asiasta kirjoitettuun kirjallisuuteen. Perinteisestä 

kirjallisuudesta oli suhteellisen vaikeaa löytyy tämän hetkistä validia tietoa esimerkiksi 

ammattimaisesta bloggaamisesta.  
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5 Bloggaajien esittelyt 

Haastattelin yhteensä neljää bloggaajaa, jotka kaikki kirjoittavat lifestyle- tai muotiaiheista 

blogia. Olen seurannut näitä neljää vaikuttajaa jo vuosia ja vaikka he kaikki kirjoittavatkin 

osittain samoista aiheista on heidän taustoissaan ja kiinnostuksen kohteissaan myös ero-

ja. Alla on tarkempi esittely jokaisesta bloggaajasta.  

 

5.1 Kira Kosonen 

Kira Kosonen on 33-vuotias lifestyle- ja muotibloggaaja. Hän kirjoitti aiemmin blogiaan 

Elle-lehden alla ja tätä nykyä hänellä on oma sivusto, jonka alla hän kirjoittaa blogiaan. 

Kira aloitti bloggaamisen vuonna 2013. Elle-lehden alla blogatessaan Kiran tuottama si-

sältö blogiin oli muotipainotteista. Nykyään blogi keskittyy aiempaa enemmän hyvinvointi-

teemoihin. Tällä hetkellä Kira asuu osittain Sveitsissä ja onkin kertonut blogissaan, kuinka 

hänen työnsä hyviä puolia on se, että työtä voi tehdä mistä käsin tahansa. Kiralla on In-

stagamissa 26,3 tuhatta seuraajaa ja 1791 julkaisua. (Kosonen 2019, Kira Kosonen Insta-

gram-tili 2019.) 

 

 
Kuva 1. Kuva Kira Kososen Instagram-tililtä. (Kira Kosonen Instagram-tili 2019.) 
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5.2 Hanna Väyrynen 

Hanna Väyrynen on 35-vuotias muoti- ja lifestylebloggaaja, joka kirjoittaa blogia nimeltä 

”Strictly Style”. Hanna aloitti bloggaamisen vuonna 2009 ja on Suomen ensimmäisiä am-

mattibloggaajia. Hannan blogi on palkittu mm. ”Vuoden Tyylikkäin Blogi” -tittelillä vuonna 

2016 sekä ”Vuoden Muotibloggaaja” -tittelillä vuonna 2014. Hanna perusti ensimmäisen 

bloginsa lähinnä perheelle ja ystäville, koska hän asui siihen aikaan miehensä kanssa 

ulkomailla. Ensimmäinen blogi oli salasanan takana ja vasta myöhemmin hän perusti jul-

kisen bloginsa. Hannalla on Instagramissa 25,4 tuhatta seuraajaa ja 1864 julkaisua. (Väy-

rynen 2019, Strictly Style Instagram-tili 2019) 

 

 
Kuva 2. Kuva Hanna Väyrysen Instagram-tililtä. (Strictly Style Instagram-tili 2019.) 
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5.3 Elisa Lepistö 

Elisa Lepistö kirjoittaa blogia nimeltä ”Start living your best life” Lily-portaalin alla. Hän 

aloitti bloggaamisen syksyllä 2012. Elisan blogi on yhdistelmä muotia, treenivinkkejä, ruo-

kaa ja hyvinvointia. Elisa aloitti bloggaamisen puhtaasti harrastuksena, mutta tätä nykyä 

blogi on hyvin ammattimainen. Elisalla on Instagramissa 14,2 tuhatta seuraajaa ja 2879 

julkaisua. Blogin lisäksi Elisa tekee ”Yksillä” -nimistä podcastia yhdessä bloggaajakolle-

goidensa Sara Vannisen ja Marianna Mäkelän kanssa. (Lepistö 2019, Start living your 

best life Instagram-tili 2019) 

 

 
Kuva 3. Kuva Elisa Lepistön Instagram-tililtä. (Start living your best life Instagram-tili 

2019.) 

 

5.4 Sara Parikka 

Sara Parikka kirjoittaa omaa nimeään kantavaa lifestyle-blogia omalla sivustollaan. Hän 

on 28-vuotias ja on tullut tunnetuksi myös Salatut Elämät tv-sarjasta, jossa hän näytteli 

Peppiä yli kymmenen vuoden ajan. Sara aloitti bloggaamisen vuonna 2014. Blogissa on 

mm. perheeseen, lapsi-arkeen ja hyvinvointiin liittyviä postauksia. Tällä hetkellä Parikan 

perhe rakentaa taloa ja blogista löytyy myös sisustukseen ja rakentamiseen liittyviä pos-

tauksia. Saralla on myös podcast nimeltä ”Papupata” yhdessä hänen entisen näyttelijäkol-

legan Johanna Puhakan kanssa. Saralla on Instagramissa 197 tuhatta seuraajaa ja 2049 

julkaisua. (Parikka 2019., Asennemedia 5.11.2019, Sara Parikka Instagram-tili 2019.) 



 

 

19 

 

 
Kuva 4. Kuva Sara Parikan Instagram-tililtä. (Sara Parikka Instagram-tili 2019.) 
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6 Haastattelut 

Kaikki tekemäni haastattelut on tehty lokakuussa 2019. Kysyin jokaiselta bloggaajalta 

haastatteluissa samat kysymykset. Kysymyksillä on pyritty saamaan tietoa bloggaajien 

käyttämistä sosiaalisen median kanavista, kanavien käytöstä kaupallisissa yhteistöissä, 

bloggaajien yritysyhteistöistä ja niihin liittyvistä prosesseista, heidän brändistään ja itsensä 

brändäämisestä, vaikuttamisesta käsitteenä sekä siitä, kuinka paljon bloggaajat ansaitse-

vat. Bloggaajien vastaukset ovat aina samassa järjestyksessä ja ne on järjestetty kysy-

mysten aikajärjestykseen siinä järjestyksessä, kun haastattelut tehtiin. 

 

Milloin aloitit bloggaajana? 

 

Olen tehnyt tätä nyt kuusi vuotta. Aloitin vuoden 2013 elokuussa. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Aloitin ensimmäisen blogini syksyllä 2007. Se oli nimeltään ”Skinny Vanilla Latte” ja se oli 

lähinnä ystävilleni sekä perheelleni suunnattu blogi, sillä asuimme siihen aikaan ulkomail-

la. Strictly Style -blogin perustin vuonna 2009. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Aika tasan seitsemän vuotta sitten eli syksyllä 2012. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Aloitin bloggaamisen vuonna 2014, kun olin esikoiseni kanssa äitiyslomalla. Perustin sil-

loin omat nettisivut ja blogin. Alunperin kaikki lähti tarpeesta saada nettisivut, koska tein 

äitiysloman aikana töitä freelancerina ja minulla ei oikein ollut mitään kanava, jonka kautta 

minuun olisi saanut yhteyden. Aloitin blogin ystävän suosituksesta. Siinä vaiheessa siinä 

ei ollut mitään tavoitteellisuutta vaan innostuin bloggaamisesta vähän vahingossa. (Parik-

ka 29.10.2019.) 

 

Miksi kiinnostuit bloggaamisesta ammattimielessä? 

Kiinnostuin bloggaamisesta siskoni Hannan (Väyrynen) takia. Hän aloitti bloggaamisen 10 

vuotta sitten. Aluksi Hannan blogi oli avoinna perheelle ja ystäville, mutta vuosien mittaan 

näin kuinka blogi kasvoi ammattimielessä. Olin siihen aikaan itse muissa töissä ja opiske-

lin. Olin epätyytyväinen omaan työpaikkaani ja näin bloggaamisessa mahdollisuuden mie-

lenkiintoiseen ja hauskaan ammattiin. Hanna neuvoi minua, opetti minua valokuvaamaan 

ja seurasin tiiviisti Hannan tekemisiä yli vuoden ennen kun julkaisin ensimmäisen oman 

postaukseni. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Se oikeastaan vaan tapahtui enkä tehnyt sitä mitenkään tarkoitusperäisesti. Jouduimme 

siihen aikaan muuttamaan paljon mieheni kanssa ja minulla oli toive, että verkostoituisin 
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blogini kautta ihmisiin, jotka työskentelevät muotimarkkinoinnin alalla, sillä tuo ala kiinnosti 

minua. Opiskelin Hollannissa ja siihen aikaan moni rakentaa jo omaa työ- ja kontaktiver-

kostoaan opiskelukavereistaan. Toiveeni oli kuitenkin vielä muuttaa Suomeen, mutta kaik-

ki opiskelutoverini ja silloiset kontaktini olivat pääosin hollantilaisia ja saksalaisia. (Väyry-

nen 10.10.2019.) 

 

Kiinnostuin bloggaamisesta puhtaasti harrastuksena. Ala oli uusi, mutta se alkoi ammatti-

maistumaan niihin aikoihin Suomessa ja lähdin siihen aaltoon mukaan. Pikkuhiljaa aloin 

saamaan yritysyhteistöitä ja ajattelin, että jos harrastuksesta saa tuloja niin se on vain 

positiivista. En osannut ajatella, että bloggaamisesta tulisi pääammattini, mutta pikkuhiljaa 

niin tapahtui. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Olin seurannut paljon blogeja ja se maailma kiinnosti mutten kuitenkaan ajatellut, että siitä 

olisi mahdollista tehdä työ. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Mihin kanaviin tuotit sisältöä kun aloitit bloggaajana? 

 

Ihan alkuun minulla oli blogi, joka kulki nimellä ”Blond Rivets”. Suunnittelimme blogin ul-

konäön mm. yhdessä Hannan kanssa. Minulla oli myös Instagram, mutta se oli kanavana 

paljon pienempi kuin tänä päivänä. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Blogiin. Siihen aikaan Instagramia ei edes ollut. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Tuotin sisältöä ainoastaan blogiin ja jaoin blogipostaukset henkilökohtaisella Facebook-

tililläni. Instagram tuli nopeasti aloittamisen jälkeeni, mutta alkuun se ei liittynyt blogiini 

millään tavalla. Luulin jopa alkuun, että Instagram oli pelkkä kuvanmuokkausohjelma. (Le-

pistö 18.10.2019.) 

 

Instagram oli heti alusta saakka blogin rinnalla. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Mihin kanaviin tuotat sisältöä tällä hetkellä ja mikä niistä on "pääkanavasi"? 

 

Instagram on ehdottomasti se pääkanava tällä hetkellä. Blogi kulkee sen rinnalla vahvasti, 

mutta on jäänyt ehkä hieman taka-alalle viime vuosien aikana. Koen, että Instagramin 

kautta ihmiset näkevät paljon nopeammin ja helpommin sitä aitoa elämää ja päivittäisiä 

tekemisiäni. Blogiin kirjoitan enimmäkseen koottuja vinkkejä vaikka matkailuun liittyen, 

reseptejä ja pidempiä yhteistyöpostauksia. Blogiin ei enää tule kirjoitettua pelkästään sel-

laista ”tein tänään” -juttuja. Instagram ja varsinkin InstaStoryt ovat siihen itselläni toimi-
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vampi kanava. Monissa yhteistöissä teen edelleen postauksen myös blogin puolelle. Var-

sinkin sellaiset yhteistyöt, joissa on paljon informatiivisuutta on parempi tehdä blogin puo-

lelle. Blogipostaukset jäävät myös googlehakuun, jolloin ne voidaan löytää vielä paljon 

myöhemminkin sekä niihin palataan useamman kerran. Instagram on taas kertaluontoi-

sempi. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Tuotan sisältöä blogiin sekä Instagramiin ja molemmat ovat minulla yhtä vahvoja kanavia. 

Tiedän, että monella Instagram on ajanut blogin ohi, mutta oma vahvuuteni on tekstit ku-

vien kanssa. Minulla on ollut jo pitkään oma seuraajakunta, jotka tykkäävät lukea pidem-

piä ja tunnepitoisempia tekstejä. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Tuotan sisältöä blogiin, Instagramiin, Instagram-storyihin ja podcastiin. Aktiivisuuden suh-

teen pääkanava on varmaankin Instagram, mutta koen myös että blogi on toinen pää-

kanavanistani. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Kanavina on tällä hetkellä Instagram, blogi ja podcast. Se mikä on pääkanavani vaihtelee 

jonkin verran. Välillä sitä on todella innoissaan Instagramista ja sitten taas blogi on eri 

tavalla todella rakas. Instagram ja blogi vievät vielä toistaiseksi enemmän aikaa kuin pod-

cast, mutta sekin kasvaa koko ajan pikkuhiljaa. Mainostajat arkailevat vielä vähän podcas-

tien kanssa, mutta enemmän ja enemmän sinnekin uskalletaan tehdä kampanjoita. (Pa-

rikka 29.10.2019.) 

 

Milloin muutos bloggaajista vaikuttajiksi mielestäsi tapahtui? 

 

Siinä vaiheessa kun sisällöntuottajien seuraajat alkoivat hyödyntämään heidän jakamiaan 

vinkkejä ja sisällöntuottajien jakama materiaali esim. Instagramissa ja Youtubessa alkoi 

vaikuttaa seuraajien ostopäätöksiin. Kuka tahansa meistä voi osaltaan olla vaikuttaja tai 

vaikuttaa toiseen henkilöön. Vaikuttajista puhutaan mielestäni siinä vaiheessa, kun vaiku-

tat poikkeuksellisen suureen ja selkeään kohderyhmään. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Se tapahtui siinä vaiheessa, kun eri kanavia tuli useampia. Tällä hetkellä eri kanavia on 

todella paljon ja sen takia puhutaan vaikuttamisesta. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Sanoisin, että noin kolme vuotta sitten. Näen, että bloggaaminen ammattimaistui jo ennen 

sitä, mutta myös asiakkaan puolelle kaivattiin jotain selittävämpää termiä kuin bloggaaja, 

koska ala on niin nuori. Alettiin siis puhua vaikuttajista. (Lepistö 18.10.2019.) 
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En oikeastaan osaa sanoa. Itselläni oli tähän vuoteen saakka näyttelijän työ koko ajan 

bloggaamisen rinnalla ja olen ehkä tietoisesti yrittänyt työntää ”vaikuttaja” -käsitettä pois, 

koska mietin kuinka suuri vastuu vaikuttajalla on ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. Puhekie-

leen vaikuttaja terminä tuli noin pari vuotta sitten. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Mitä ammattinimikettä käytät itsestäsi? 

 

Olen bloggaaja ja sisällöntuottaja. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Bloggaaja. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Yrittäjä tai media-alalla toimija. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Mikä vie työssäsi eniten aikaa? 

 

Sisällöntuotanto eri kanaviin vie ehdottomasti eniten aikaani. Siirryin itsenäiseksi bloggaa-

jaksi Elle-lehden alta neljä vuotta sitten. Aikaa menee paljon myös myyntityöhön, asia-

kashallintaan, sähköposteihin, sisältöjen suunnitteluun ja raportointiin. Kanavista eniten 

aikaani vie Instagram. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Vaikea sanoa, kaikki aika tasapuolisesti – kuvat, tekstit ja niiden työstäminen. Tässä työs-

sä on myös paljon näkymätöntä työtä. Kaupallisiin yhteistöihin liittyy paljon mm. ideointia, 

mood boardien tekemistä, sähköposteja ja tapaamisia. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Varmaankin kaikki mikä ei näy ulospäin eli suunnittelutyö, eri yhteistöiden suunnittelu ja 

yhteistyöpostausten hiominen. Itse kuvat toteutuvat nopeasti, kun idea niiden takana on 

kunnossa. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Yleiset järjestelyt (esim. kuvausjärjestelyt), juoksevat asiat ja sähköpostit. Tämä ala on 

todella hektinen ja kaikkeen pitää reagoida nopeasti. Isoiltakin firmoilta saattaa tulla parin 

viikon päähän kamppistoiveita. Sykli on koko ajan nopeampi, joka tarkoittaa sitä että 

suunnitteluaika on aina vaan lyhyempi. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Onko mielessäsi jokin uusi kanava? 

 

Podcastit ovat tällä hetkellä pinnalla, mutta en ole vielä itse lähtenyt siihen maailmaan 

mukaan muuten kuin kuuntelijana. Luulen, että seuraava askel on se, että bloggaajat al-
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kavat siirtyä omiin sovelluksiin. Ongelma siinä on se, ettei porukka halua latailla puhelin-

taan täyteen erilaisia yksittäisiä sovelluksia. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Teimme kollegani kanssa podcastia, mutta siihen ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi aikaa 

tällä hetkellä. Pienten lasten äitinä jossakin vaiheessa on vaan todettava, että kaikkeen ei 

ole aikaa. Podcastit alkoivat myös kehittymään nopealla tahdilla ja niiden tekeminen olisi 

vaatinut enemmän – enää ei riittänyt, että vain höpöteltiin. Tällä hetkellä mielessäni ei ole 

mitään uutta kanavaa. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Haluaisin jossain vaiheessa kokeilla Instagram-tv hommia. Siinä on mahdollisuus tehdä 

erilaista sisältöä kuin muuten Instagramin puolella. Uskon, että se on kasvava kanava 

tulevaisuudessa. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Ei oikeastaan. Itseäni kiinnostaa enemmän kirjoittaminen ja esimerkiksi malliston tekemi-

nen jonkun yhteistyökumppanin kanssa. En myöskään halua kokea painetta siitä, että 

pitäisi koko ajan uudistua. Ennemmin pyrin tekemään asiat niin, että ne tuntuvat itsestäni 

hyvältä – se sitten kantaa mihin kantaa. Se, että pitäisi yrittää koko ajan olla pinnalla al-

kaisi ahdistamaan. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Onko sinulla muita projekteja tai unelmia joita haluaisit tulevaisuudessa tehdä? 

 

Minua kiinnostaisi tehdä vieläkin pitkäkestoisempia projekteja yritysten kanssa ja projekte-

ja joilla on konkreettinen tavoite. Hyväntekeväisyyteen liittyvät projektit ovat aina kiinnos-

taneet minua ja olin myös Nepalissa muutamia vuosia sitten yhden projektin tiimoilta. Olisi 

kiva löytää joku pitkäkestoisempi projekti, jolla voisi ehkä saavuttaa jotakin isompaa. (Ko-

sonen 2.10.2019.) 

 

On paljonkin. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Tulen luultavasti tekemään tulevaisuudessa freelancerina töitä eräälle yritykselle. (Lepistö 

18.10.2019.) 

 

Mallisto ja joku selkeästi laajempi yhteistyö jonkun mielenkiintoisen brändin kanssa. Nau-

tin ylipäätään paljon vuositason brändiyhteistöistä ja siitä, että pääsee tekemään pitkäjän-

teisesti töitä yhdessä. Ne projektit ovat olleet todella antoisia. Toivon myös, että tulevai-

suudessa minulla olisi telkkarin ja esiintymisen puolella töitä. Tykkään tehdä töitä liikkuvan 

kuvan parissa. (Parikka 29.10.2019.) 
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Millaisia yritysyhteistöitä sinulla on? 

 

Silloin kun bloggasin Elle-lehden alla tein todella paljon muotiin ja kauneuteen liittyviä yh-

teistöitä. Omat intressini ovat aina olleet enemmän kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja 

terveellisessä ravinnossa, joten olen tietoisesti alkanut nostaa niitä esille enemmän ja 

enemmän. Nykyään teen aiempaa enemmän ruokaan ja hyvinvointiin liittyviä yhteistöitä 

kun taas muotiin liittyvät ovat jääneet ehkä vähän takavasemmalle. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Tällä hetkellä todella paljon perheeseen liittyviä, koska se on niin vahvasti oma elämän-

vaiheeni juuri nyt, kun lapset ovat pieniä. Se on arkeani ja tuntuu minusta luonnollisimmal-

ta. Perheeseen liittyvät yhteistyöt ovat myös itselleni tavallaan todella vaikeita, koska ha-

luan säilyttää lapsillani tietyn anonymiteetin. En koskaan puhu lapsistani nimillä vaan pu-

hun esim. esikoisesta ja kuopuksesta. Tämä on vaikea aihe. Samalla sitä haluaa antaa 

lukijoilleen paljon, muttei kuitenkaan lasten kautta. 

Harva yhteistyöyritys ostaa enää pelkkää blogipostausta. Muotibrändit saattavat ostaa 

pelkkää Instagramia, mutta ne yhteistyöt joissa tarvitaan enemmän taustatietoa tai kulutta-

jaa tulee perehdyttää johonkin aiheeseen, ostavat myös blogia. Blogipostaukset ovat pal-

jon pidempiaikaisia kuin Instagramjulkaisut. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Nykyään aika paljon pitkiä, esim. vuoden pituisia yhteistöitä. Saatan myydä koko vuoden 

kerralla tai ehdottaa paketteja, joista yritys voi valita itselleen sopivat palaset. Instagramin 

puolella teen enemmän kertaluontoisempia juttuja. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Valion kanssa olen tehnyt töitä koko vuoden. Muita brändejä joiden kanssa olen tehnyt 

yhteistöitä on mm. Nivea, Fazer, Coca-Cola ja Polarn O. Pyret. Teen yhteistöitä isojen ja 

pienten yritysten kanssa ja kampanjoita tehdään kaikkiin kanaviini. Tällä hetkellä asiak-

kaat haluavat selkeästi ostaa eniten Instagramia. Blogi on asiakkaille se tuttu ja turvallinen 

ja podcast taas sellainen ”voidaan kokeilla” -tyyppinen. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Miten luot yhteyden yrityksiin joiden kanssa teet yhteistöitä? 

 

Olen siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että yritykset ottavat tällä hetkellä eniten 

minuun päin yhteyttä. Toki jos olen kiinnostunut jostakin yrityksestä tai brändistä niin otan 

esim. heidän markkinointivastaavaansa yhteyttä. Sitten käymme yhdessä läpi mm. yrityk-

sen markkinoinnilliset tavoitteet, budjetin, omat kohderyhmäni, tavoittavuuteni sekä ideani 

ja jos kaikki kohtaa päädytään yleensä yhteistyöhön. ”Brand maching” on yhteistöissä 

myös todella tärkeä asia ja on tärkeää pitää koko ajan mielessä millaisen brändin kanssa 

haluaa profiloitua. Puolin ja toisin. (Kosonen 2.10.2019.) 
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Suurin osa ottaa minuun päin yhteyttä, mikä on hyvä, koska minulla ei tällä hetkellä ole 

liikaa aikaa myyntityölle. Jos löydän jonkun minua kiinnostavan tuotteen, joka sopii hyvin 

elämäntilanteeseeni saatan ottaa heihin yhteyttä. Prosentuaalisesti sellaisia yhteistöitä on 

vähän. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Suurimmaksi osaksi yritykset lähestyvät minua ja usein jonkun vaikuttajatoimiston kautta. 

Vaikuttajatoimistoja on jo olemassa paljon ja yhteistyöehdotuksia tulee myös esim. Ruot-

sin toimistoilta. Yhteydenotto ei siis välttämättä tule suoraan asiakkaalta. Myös lehtitalot, 

jotka edustavat tiettyjä bloggaajia voivat ottaa yhteyttä. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Olen onnekkaassa asemassa sillä yritykset ovat usein minuun yhteydessä. Joissain todel-

la harvoissa spesiaalitilanteissa saatan itse kontaktoida yritystä, mutta useimmiten yrityk-

set ottavat joko suoraan minuun yhteyttä tai yhteydenotto tulee agentuurin kautta. On 

olemassa paljon eri firmoja, jotka toimivat yritysten ja bloggaajien välissä ja heiltä voi tulla 

yhteydenottopyyntöjä. Olen nyt ensimmäistä kertaa agentuurin listoilla. Olen Asenneme-

dian listoilla ja se tarkoittaa sitä, että teen yhteistöitä joko suoraan yritysten kanssa tai 

Asennemedian kautta, mutten muiden agentuurien kautta. Olen ollut heidän listoillaan 

vasta noin kuukauden ja tarkoitus on myös vähän testata mitä tämä voisi minulle tuoda. 

Aiemmin tein töitä niin moneen paikkaan ja nyt tuntuukin aika ihanalta, että kanavat ovat 

yhdessä paikassa. Agentuuri ottaa tietyn prosenttiosuuden kampanjasta ja he hoitavat 

kaiken yhteydenpidon ja raportoinnin asiakkaalle. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Miten prosessi yhteistyöyritysten kanssa etenee? 

 

Edellä mainitulla tavalla. Minulla on apuna myös pari agentuuritoimistoa, joiden kautta 

tulee myös tarjouksia yhteistöitä ja osa yhteydenotoista tulee suoraan minulle. Agentuuri-

en kautta tulleissa yhteistöissä he hoitavat yleensä neuvottelut enkä minä itse ole välttä-

mättä suoraan yhteydessä asiakkaaseen ollenkaan. Suurin osa uusasiakashankinnasta 

tulee minulle myös tällä hetkellä agentuurien kautta. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Usein yritykset lähestyvät minua ja kysyvät kiinnostaisiko kaupallinen yhteistyö ja heidän 

tuotteensa. Jos tuote on minulle entuudestaan tuttu tai olen halukas sitä kokeilemaan lä-

hetän heille hinnastoni sekä mediakorttini. 99 % näistä yhteistöistä, joihin vastaan myön-

tävästi, toteutuu. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Usein niin, että minuun otetaan yhteyttä sähköpostilla ja esitellään tuote, jota minun halu-

taan markkinoivan. Jos tuote on brändiini sopiva lähetän mediakortin. Mediakortissa on 
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mm. demografiat seuraajista sekä data näkyvyydestä ja esimerkkejä jo toteutuneista yh-

teistöitä. Loppuun laitan tarjouksen, josta yritys valitsee mitä haluaa ostaa. Saatan laittaa 

mukaan myös moodboardin. Sopimuksen synnyttyä lähetän kuva- ja tekstiehdotukseni 

yritykselle ja he tarkastavat ne. Kun materiaalit on hyväksytty menee ne liveksi. Kampan-

jan jälkeen koostan yritykselle raportin. Yhteistyöehdotuksia tulee päivittäin ja lähden mu-

kaan ehkä 5 % niistä. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Ensin asiakas esittää toiveensa ja kertoo mille haluaa näkyvyyttä. Sitten katsotaan pys-

tynkö antamaan sitä näkyvyyttä ja mitä tekisin jos tekisin. Monesti itse myös tietää mikä 

kanava sopii mihinkin yhteistyöhön. Nykyään asiakkaat usein haluavatkin kuunnella vai-

kuttajaa, sillä hän tietää ja tuntee omat seuraajansa. Kun asiat on sovittu, pyritään ne 

lyömään lukkoon ja sovitaan milloin kampanja tulee ulos. Monet haluavat katsoa materi-

aalin ennakkoon joten siitä milloin materiaali menee hyväksyttäväksi sovitaan myös. Usein 

lähetän heti neuvottelun alkuun mediakorttini, josta näkyy lisää infoa kanavistani, dataa 

mm. seuraajistani sekä hinnasto. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Kauanko aikaa menee yritysten kanssa neuvotteluun? 

 

Riippuu hyvin paljon siitä onko minulla suora yhteys asiakkaaseen vai onko prosessissa 

paljon välikäsiä. Joskus välikäsiä voi olla jopa kolme. Riippuu myös erittäin paljon yhteis-

työn koosta; onko kyseessä esimerkiksi yksi Instagram-kuva vai onko kyseessä vuoden 

mittainen brändilähettiläs -sopimus. (2.10.2019.) 

 

Se vaihtelee todella paljon. Esimerkiksi vuosidiileissä on todella paljon yksityiskohtia sovit-

tavana. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Riippuu todella paljon asiakkaasta. Osa antaa todella vapaat kädet tekemiseen ja osa 

haluaa viilata postauksia todella tarkkaan. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Se saattaa olla ihan muutaman mailin juttu tai paljon pidempi. Joskus asiakas voi pyytää, 

että heille lasketaan tarjous, kun taas joskus asiakas voi ostaa suoraan mediakortin kat-

sottuaan. Yleensä ne pitkät väännöt tapahtuvat siellä agentuurin puolella. Harvoin käy 

niin, että otetaan suoraan minuun yhteyttä ja sen jälkeen aletaan hirveästi vääntämään. 

Usein suoraan yhteyttä ottavilla brändeillä on jo selkeänä mielessä mitä he haluavat ja 

sitten katsotaan onnistuuko se. (Parikka 29.10.2019.) 
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Miten tulosi jakautuvat? 

 

Blogista tulee 50 % ja Instagramista 50 %. Blogista laskutetaan enemmän, koska siinä on 

tarina ja kuvat. Instagramia on taas määrällisesti enemmän. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Suurin osa tuloista tulee blogista. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Instagramista tulee noin 70 % tuloistani. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Kuinka paljon tienaat keskimäärin kuukaudessa? 

 

Tähän on todella vaikea vastata, mutta sen voin sanoa, että kaikilla bloggaajilla on todella 

vaihtelevia kuukausia. Jonain kuukautena saattaa laskutettavaa olla nolla euroa ja joinain 

jopa yli 10 000 euroa. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Voin sanoa, että laskutan kuussa keskimäärin 18 000 €. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

tästä summasta lähtee mm. verot, alvit ja omat kulut, kuten kuvaajien palkkiot. (Väyrynen 

10.10.2019.) 

 

Tienaan bruttona noin 7000 € kuukaudessa. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Huonoin laskutuskuukausi oli heinäkuu, jolloin laskutimme 14 000 €. Paras kuukausi on 

ollut varmaankin noin 37 000 € laskutus omista töistäni. Yritys on yhteinen mieheni kans-

sa ja hänkin tekee joitakin some-kampanjoita. Parhaimpina kuukausina yrityksemme on 

laskuttanut noin 55 000 €. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Miten saat uusia seuraajia ja millä keinoilla pidät kiinni jo olevista seuraajista? 

 

En ole koskaan vahtinut fanaattisesti seuraajieni määrää. Totta kai mietin, että ärsyttikö 

joku postaukseni jos seuraajia on lähtenyt esim. edellisellä viikolla enemmän. Mutta tässä 

työssä kyllä kehittyy aisti siitä, mitä ihmiset haluavat nähdä ja mitä ei. Toki oma seuraaja-

kuntani on myös muuttunut, koska en tee enää mm. niin paljon muotiin liittyvää sisältöä. 

Ennen saatoin julkaista monta asukuvaa viikossa, mutta nykyään ovat asukuvat paljon 

harvemmassa. Sisältöni on paljon enemmän lifestyle-painotteista kuin aiemmin. (Kosonen 

2.10.2019.) 

 

Tässä minulla olisi varmasti petrattavaa ja olen todella kiitollinen niistä seuraajista, jotka 

minulla jo on. En mieti aktiivisesti sitä, miten saisin lisättyä seuraajia, mutta pyrin sitoutta-
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maan lukijakuntaani. Vastaan aina kommentteihin ja arvostan todella sitä, että ihmiset 

käyvät blogissani. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Olen huomannut, että moni lukijani tykkää maanantaisin ilmestyvästä Mental Health Mon-

day -juttusarjasta. Yritän pitää tällaisia sarjoja hengissä, sillä niissä myös antaa itsestään 

enemmän. Olen huomannut, että ne sitouttavat lukijoita. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

En oikein tiedä miten uusia saadaan enkä sitä oikein yritäkään. Pidän kiinni siitä, että teen 

omaa juttua ja olen rehellinen itselleni. Yritän ajatella tästä aika paineettomasti enkä kau-

heasti seuraa sitä nouseeko tai laskeeko seuraajamääräni. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Miten brändäät itseäsi? 

 

Jokaisen joka tätä työtä tekee täytyy miettiä tarkkaan minkälaisen kuvan haluaa itsestään 

antaa. Kuka olet, mitä haluat sanoa? Itse haluan tehdä eniten ehkä hyvinvointiin liittyvää 

sisältöä. Joka ikinen yhteistyö joko tukee, tai on ristiriidassa oman sisällön ja brändin 

kanssa. Siksi minä olen kieltäytynyt mm. monista eines-, limu- ja pikaruokamainoksista, 

koska ne eivät tue omaa tekemistäni. Toki herkuttelen välillä itsekin karkeilla ja limulla, 

mutta niiden mainostaminen ja ostamiseen yllyttäminen on ristiriidassa omien uskomuste-

ni kanssa. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

En brändää itseäni mitenkään tietoisesti. Se henkilöbrändi on minä ja tällä hetkellä se on 

varmaankin kolmen lapsen äiti, joka yrittää jotenkin pitää itsestäänkin huolta. Brändini 

kehittyy sen mukaan mitä elämässäni tapahtuu. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Blogissani on tietyt toistuvat teemat: koti, urheilu, vaatteet, ruoka ja kirjat. Näiden teemo-

jen sisällä teen mielelläni yritysyhteistöitä. Instagramissa minulle on tärkeää, että feedini 

on visuaalinen ja valitsen yhteistöitä myös sen mukaan. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Toivon että sisällöistäni näkyy ne arvot, jotka ovat minulle tärkeitä. Elämässä ei tarvitse 

olla mitään niin ihmeellistä vaan se perusarki ja perhe-elämä on kivaa. Olen saanut palau-

tetta, että sisällöistäni tulee turvallinen ja kiva olo ja se on mielestäni todella ihanasti sa-

nottu. Minulle on aika selkeää se minkälaisten brändien kanssa haluan tai en halua tehdä 

yhteistyötä. Tällä hetkellä ilmasto-asiat ovat tapetilla ja mietin tarkkaan sitä, mitä itse ha-

luan aiheesta viestittää. Kieltäydyin esimerkiksi juuri todella upeasta lentoyhtiön yhteis-

työstä ja olen jättänyt joitakin vaate-yhteistöitä pois. Jos minulle tulee pienikin aavistus 

siitä, että tämä ei ehkä ole hyvä juttu, niin sitten en tee sitä. En muutenkaan koe, että 
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brändini tai minä olisin sellainen tyyppi, joka tykkäisi sohia muurahaispesää. (Parikka 

29.10.2019.) 

 

Miten kehität omaa osaamistasi? 

 

Itsensä kehittäminen tulee aika pakonomaisesti tämän alan myötä. Esimerkiksi kun Insta-

gramiin tuli Instastoryt oli opeteltava tekemään hyviä storeja ja niihin hyviä efektejä. Toki 

katson myös mitä bloggaajat tekevät Jenkeissä ja Aasiassa, koska ne jutut rantautuvat 

luultavimmin jossain vaiheessa myös Suomeen. Tämä ammatti pakottaa pysymään jatku-

vasti ajan hermoilla ja ala on tänään aivan erilainen kuin oli vaikkapa kuusi vuotta sitten tai 

jopa vuosi sitten. (Kosonen 2.10.2019.) 

 

Paljon joutuu opettelemaan itse ja katson esim. Youtubesta kuvakäsittelyvideoita. Suurin 

osa tällä alalla työskentelevistä on parhaita ystäviäni ja olemme aina tukeneet toisiamme 

ja antaneet vinkkejä toisillemme. Käymme yhdessä kuvaamassa ja inspiroidumme toisis-

tamme. Mietimme paljon alaan liittyviä asioita yhdessä – esimerkiksi sitä, mikä on oikea 

hinta yhteistöille. Uskon, että juuri siksi tämä ala on kehittynyt siihen missä se on tänä 

päivänä. (Väyrynen 10.10.2019.) 

 

Tällä alalla on oltava motivoitunut adaptoitumaan muutoksiin. Esimerkiksi Instagramin 

algoritmit muuttuvat jatkuvasta ja luen mm. siihen liittyviä artikkeleita. Juuri, kun olet oppi-

nut miten saat parhaiten näkyvyyttä ja mihin aikaan kuva kannattaa julkaista jotta se ta-

voittaa kaikista parhaiten, algoritmit menevätkin uusiksi. Tässä ammatissa tulee valoku-

vattua todella paljon, joten siitä oppii koko ajan lisää. (Lepistö 18.10.2019.) 

 

Jos koen, että joku asia ei mennyt hyvin, niin myönnän sen ja päätän että siitä opitaan. 

Yritän olla todella avoin ja se isoin haaste minkä välillä palloilen on se, että haluan kehit-

tyä, mutta samalla pitää sen oman kädenjäljen, ettei sisältö olisi liian tuotettua. Edelleen-

kin kuvaan isojen asiakkaiden kuvia puhelimella enkä halua tilata valokuvaaja kaikkiin 

hetkiin. Uskon, että se oma linja selkeytyy vuosi vuodelta. (Parikka 29.10.2019.) 
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7 Johtopäätökset 

Kaikki haastattelemani bloggaajat ovat bloganneet vähintään viiden vuoden ajan. Kolme 

heistä aloitti bloggaamisen kivana harrastuksena, kun taas yksi heistä tähtäsi heti ammat-

timaisempaan bloggaamiseen.  

 

Bloggaajat kertoivat Instagramin olevan tällä hetkellä yksi heidän pääkanavistaan. Osalle 

Instagram oli blogiin verrattuna yhtä vahva kanava, kun taas osalla Instagram on jo kana-

vana ajanut blogin ohi. Varsinkin Instagram Storiesiin tuotettavan sisällön myötä bloggaa-

jien seuraajat pääsevät näkemään sitä jokapäiväistä ”aidompaa” elämää, jota blogien al-

kutaipaleella kirjoitettiin päiväkirjamaisesti blogeihin.  

 

Kaksi haastattelemaani bloggaajaa nauhoittaa aktiivisesti podcastia ja yksi bloggaajista oli 

tehnyt podcastia yli 50 jakson verran, mutta lopetti sen ajanpuutteen takia. Uusia mahdol-

lisia kanavia kysyttäessä esiin nousi Instagram TV. 

 

Kaikki haastattelemani bloggaajat kirjoittavat edelleen aktiivisesti blogiaan ja ainakin kaksi 

bloggaajaa koki, että heidän seuraajakuntansa haluaa lukea myös tunnepitoisempia ja 

pidempiä tekstejä blogista. Yksi bloggaajista mainitsi myös blogissa ilmestyvän viikottai-

sen juttusarjan, joka on hyvä keino lukijoiden sitouttamiseen.  

 

Bloggaajien haastatteluista kävi ilmi, että Instagram sopii hyvin sellaisiin yhteistöihin, jois-

sa brändistä halutaan viestiä nimenomaan hyvän ja onnistuneen kuvan avulla (esim. muo-

tibrändit) ja joissa brändistä tai tuotteesta ei ole välttämätöntä kirjoittaa pitkiä selityksiä. 

Yhteistyöt, jotka vaativat enemmän informatiivisuutta toimivat taas paremmin blogin puo-

lella. Täytyy myös muistaa, että blogien puolella tehdyt yhteistyöpostaukset jäävät Goog-

le-hakuun ja lukijat saattavat löytää niiden pariin pitkänkin ajan päästä. Instagram-

postaukset ovat taas kertaluontoisempia.  

 

Harva yritys ostaa enää pelkästään blogiyhteistöitä – usein mukaan halutaan myös Insta-

gram. Yritykset saattavat ostaa pelkkiä Instagram-yhteistöitä, joissa ei ole mukana muuta 

bloggaajan sosiaalisen median kanavaa. Isompiin ja pidempiaikaisiin yhteistöihin otetaan 

mukaan useampi kanava. Kanavina yritykset alkavat olla jo tottuneita blogeihin ja Insta-

gramiin, kun taas podcasteja yritykset kokeilevat kaupallisissa yhteistöissä vielä varovai-

semmin. Podcastit ovat kuitenkin koko ajan kaupallistumassa enemmän. 

 

Haastattelemani bloggaajat ovat tarkkoja siitä, minkä brändien kanssa he tekevät yhteis-

töitä. Brändin on sovittava heidän henkilöbrändiinsä ja he haluavat pystyä seisomaan va-
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litsemiensa yhteistyötuotteiden- ja palveluiden takana. Perheelliset bloggaajat kertoivat 

tekevänsä paljon yhteistöitä perheisiin liittyvien brändien kanssa. ”Se henkilöbrändi on 

minä ja tällä hetkellä se on varmaankin kolmen lapsen äiti, joka yrittää jotenkin pitää itses-

täänkin huolta. Brändini kehittyy sen mukaan mitä elämässäni tapahtuu.” (Väyrynen 

10.10.2019.) Teoriaosuudestakin kävi ilmi, että toimivan vaikuttajamarkkinoinnin on oltava 

aitoa ja uskottavaa. Se että bloggaajan mainostama tuote tai brändi sopii bloggaajan sil-

loiseen elämäntyyliin ja -tilanteeseen tekee vaikuttajamarkkinoinnista toimivaa.  

 

Haastatelluilla bloggaajilla on tietyt aihe-alueet, jotka toistuvat heidän sisällöissään usein. 

Esimerkiksi Lepistö kertoi haastattelussaan hänen blogissaan toistuvan tietyt teemat, jotka 

ovat koti, urheilu, vaatteet, ruoka ja kirjat. Näiden teemojen sisällä hän tekee mielellään 

kaupallisia yhteistöitä. (Lepistö 18.10.2019.) Osalle bloggaajista visuaalisuus on erittäin 

tärkeää ja yhteistöitä valitaan myös sen perusteella sopiiko brändi esimerkiksi omaan In-

stagram feediin. Yksi esiin noussut kaupallisten yhteistöiden valintakriteeri oli oma arvo-

maailma. Ilmasto-asiat ja eettisyys ovat olleen pinnalla myös blogimaailmassa ja Parikka 

kertoikin haastattelussaan kieltäytyneensä yhdestä isosta yhteistyöstä lentoyhtiön kanssa 

juurikin ilmastonmuutokseen liittyvistä syistä. (Parikka 29.10.2019.) 

 

Kaikki haastattelemani bloggaajat kertoivat, että yritysyhteistöissä suurin osa yhteyden-

otoista tapahtuu yrityksiltä tai agentuuritoimistoilta heille päin. He kertoivat, että ovat on-

nekkaassa asemassa, koska näin on. Joissakin tapauksissa, jos jokin tuote tai palvelu 

kiinnostaa haastattelemiani bloggaajia todella paljon, he saattavat ottaa yhteyttä yrityksen 

markkinointivastaavaa ja ehdottaa yhteistyötä. Lepistö kertoi haastattelussaan yhteyden-

ottoja tulevan päivittäin. Hän lähtee mukaan noin 5 % näistä yhteydenotoista. (Lepistö 

18.10.2019.) Jos yhteydenpidossa on mukana agentuuritoimisto, hoitaa toimisto kaiken 

yhteydenpidon yritysasiakkaan suuntaan. Näissä tapauksissa bloggaaja voi keskittyä itse 

sisällöntuotantoon. 

 

Kaupallisen yhteistyön suunnittelun alkuvaiheessa bloggaajat lähettävät yritykselle me-

diakorttinsa. Mediakortista selviää mm. blogin kävijämäärät, demografiat kävijöistä sekä 

mahdollisesti esimerkkejä aiemmin toteutuneista yhteistöistä. Yhteistyösopimuksen syn-

tymisen jälkeen alkaa kampanjan suunnitteluvaihe. Tekemistäni haastatteluista kävi ilmi 

se, että yritykset luottavat usein siihen, että bloggaaja tuntee parhaiten oman yleisönsä ja 

osaa ehdottaa oikeita kanavia, jotta kaupallinen yhteistyö onnistuu parhaalla mahdollisella 

tavalla. Yhteistyön lopuksi bloggaajat tekevät kampanjan toimivuudesta raportin asia-

kasyritykselle.  
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Bloggaajat kertoivat, että eniten heidän työssään vie aikaa sisällöntuotanto ja toiminnot, 

jotka eivät näy lukijalle ulospäin. Näitä ovat mm. suunnittelutyö, sähköpostit, raportointi, 

asiakashallinta, tapaamiset yhteistyökumppanien kanssa ja yhteistyöpostausten hiominen.  

 

Haastattelemani bloggaajat kertoivat laskuttavansa työstään 0 – 37 000 € kuukaudessa. 

Haastatteluista kävi ilmi, että kuukausien välillä on todella suuria eroja, siinä mitä laskute-

taan. On todella hyviä kuukausia ja kuukausia, jolloin laskutettavaa on vähemmän. Yksi 

haastattelemani bloggaaja kertoi tienaavansa keskimäärin noin 7 000 € bruttona kuukau-

dessa. Kanavina blogi ja Instagram tuovat bloggajille eniten tuloja. 

 

Haastattelemani lifestyle-bloggaajat käyttävät itsestään nimityksiä bloggaaja, sisällöntuot-

taja, yrittäjä tai media-alalla toimija. Kukaan haastattelemistani bloggaajista ei käytä itses-

tään ”vaikuttaja” -nimitystä, vaikkakin tiedostavat, että termiä käytetään yleisesti tänä päi-

vänä. Bloggaajat kertoivat, että vaikuttajista on alettu puhumaan siinä vaiheessa, kun so-

siaalisen median kanavat ovat selkeästi lisääntyneet ja kaupallisia yhteistöitä on alettu 

tekemään useassa eri sosiaalisen median kanavassa. Vaikuttaja on myös bloggaajaa 

selittävämpi termi asiakasyrityksen puolelle.  
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8 Oman oppimisen arviointi 

Oma syksyni on ollut kiireinen. Opinnäytetyön tekemisen lisäksi olen hakenut töitä, täyttä-

nyt iltaisin työhakemuksia ja käynyt työhaastatteluissa. Lapseni, tällä hetkellä 1- ja 2-

vuotiaat poikani, eivät ole vielä hoidossa, joten heidänkin kanssaan kädet ovat olleet ajoit-

tain täynnä. 

 

Onnekseni sain tietää tulevasta työpaikastani lokakuussa. Aloitan siellä joulukuun alussa 

eli heti sen jälkeen kun opinnäytetyö pitää viimeistään palauttaa. Tieto työpaikasta vapaut-

ti minut keskittymään koko marraskuun ajan ainoastaan opinnäytetyöhän sekä koti-

elämään eikä itse työnhakuun kulunut enää aikaa.  

 

Vaikka elämäntilanne onkin ollut tämän prosessin aikana kiireinen, olen nauttinut opinnäy-

tetyön tekemisestä. Minulla on ollut alusta saakka korkea motivaatio saattaa työ loppuun 

joulukuun alkuun mennessä, jotta pystyn valmistumaan vuoden loppuun mennessä. Tämä 

on myös pitkästä aikaa ollut oma projektini, jota olen saanut työstää omassa rauhassa. 

Työn tekeminen vaati suunnitelmallista aikatauluttamista ja lähdinkin aina mahdollisuuksi-

en mukaan kirjoittamaan opinnäytetyötä kirjastoon tai kahvilaan. Olimme aikatauluttaneet 

perheemme arjen niin, että kalenteriin oli raivattu tilaa myös opinnäytetyölleni. 

 

Olen tyytyväinen aihe-valintaani, sillä koko prosessin ajan aihe oli mielestäni mielenkiin-

toinen ja etsin siitä mielelläni lisää tietoa. Työn tekemistä helpotti se, että aihe oli minulle 

osittain jo ennestään tuttu. Tästä huolimatta opin prosessin aikana bloggaamisesta ja so-

siaalisen median kanavista paljon uutta. Bloggaajien tekemä työ aukeni minulle uudella 

tavalla ja ymmärrän nyt paremmin mitä kaikkea – myös näkymätöntä työtä – heidän työn-

sä pitää sisällään. Opin myös aikatauluttamaan omaa elämää ja tekemisiä entistä pa-

remmin ja luultavasti ensimmäistä kertaa elämässäni en luistanut etukäteen suunnitellusta 

opiskeluaikataulusta kertaakaan. 

 

Ihannetilanteessa olisin ensin perehtynyt rauhassa teoriaosuuteen, jonka jälkeen olisin 

voinut peilata kaiken siitä oppimani haastattelukysymysten suunnitteluun ja haastattelui-

hin. Aikatauluni oli kuitenkin tiukka ja kirjoitin kaikkia opinnäytetyön osa-alueita rinnakkain. 

Tästä huolimatta koen, että sain aikaan suhteellisen ehjän kokonaisuuden. 

 

Olen valmistunut Haaga-Heliasta matkailualan restonomiksi vuonna 2012, joten olen jo 

kerran aiemmin kirjoittanut opinnäytetyön. Koen, että tästä oli valtavasti apua tämän pro-

sessin aikana. Vaikka edellisestä opinnäytetyön tekemisestä onkin jo aikaa, olivat tietyt 

asiat jääneet mieleen kirkkaina. Päätin alusta saakka, että merkkaan lähteet oikein ja 
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merkkaan ne heti niitä käytettyäni. Tutustuin alussa huolella raportointi-ohjeisiin, jotta työn 

kirjoitusasu olisi oikea alusta saakka. Koska tämä oli opinnäytetyönäni toinen ei sen ”start-

taamiseen” kulunut samalla lailla aikaa kuin ensimmäisellä kerralla, sillä tiesin suurin piir-

tein kuinka prosessi etenee ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.  
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9 Yhteenveto  

Blogimaailma on muuttunut viime vuosien aikana huimasti ja ammatikseen bloggaavan on 

tänä päivänä tuotettava sisältöä moniin eri sosiaalisen median kanaviin. Tällä hetkellä 

suosituin kanava blogin rinnalla on ehdottomasti Instagram ja tätä kanavaa myös yhteis-

työyritykset ovat innostuneita käyttämään mainoskampanjoissaan bloggaajien kanssa. 

Suosituille bloggaajille yhteistyöehdotuksia tulee päivittäin ja heillä on varaa valita niistä 

ne omalle brändille sopivimmat. 

 

Instagramin ja blogin lisäksi osa lifestyle-bloggaajista on alkanut nauhoittamaan omaa 

podcastia, yleensä kollegansa tai kollegoidensa kanssa. Mainostajat käyttävät podcasteja 

vielä suhteellisen varovasti, mutta podcastitkin ovat kaupallistumassa koko ajan.  

 

Bloggaamisesta ja vaikuttamisesta on tullut osalle bloggaajista kokopäivätyö. Tekemistäni 

haastatteluista ja teoriaosuudessa esitellystä Manifeston teettämästä tutkimuskyselystä 

somevaikuttajille voi päätellä, että kanavien lisääntyessä vaikuttajien työtahti on koventu-

nut. Aika ei kuitenkaan riitä kaikkeen. Jään mielenkiinnolla seuraamaan mihin suuntaan ja 

kanaviin vaikuttajien työ jatkossa suuntautuu.  
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