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Tässä tutkimustyyppisessä opinnäytetyössä keskitytään vastuullisuuteen ja tutkitaan, 
miten se näkyy Suomen matkailualalla sekä sen vaikuttajamarkkinoinnissa. Sosiaalisen 
median kanavista tarkastellaan Instagramia sekä selvitetään sen roolia kuluttajien 
asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen. Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2020 aiheen 
ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden sekä tekijän oman kiinnostuksen vuoksi. 
 
Tietoperustassa tutustutaan vastuulliseen matkailuun ja vastuulliseen 
vaikuttajamarkkinointiin Suomen matkailualan näkökulmasta sekä tarkastellaan 
Instagramia sovelluksena ja vastuullisen viestinnän kanavana. Tämän lisäksi lukijaa 
autetaan hahmottamaan, kuka on vaikuttaja sekä esitellään muutamia esimerkkejä 
Suomessa tähän asti toteutetuista vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista ja 
yhteistöistä. Teoriaosuus loppuu yhteenvetoon, jonka tarkoituksena on antaa lukijalle 
selkeä kokonaiskuva sen keskeisimmistä asioista. 
 
Opinnäytetyön empiirisessä osiossa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista 
tutkimusta toisiaan täydentäen. Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä 
käytettiin sähköistä kyselylomaketta, joka laadittiin Webropol-työkalun avulla. Kyselyä 
jaettiin opinnäytetyön tekijän omissa sosiaalisen median kanavissa ja se oli avoinna 
kahden viikon ajan. Vastauksia kertyi yhteensä 123. Laadullisen tutkimuksen 
aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolestaan puolistrukturoitua 
sähköpostihaastattelua. Haastateltavia oli yhteensä kuusi ja he olivat kaikki tekijälle 
entuudestaan tuttuja suomalaisia Instagram-vaikuttajia. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin laaja kokonaiskuva siitä, miten vastuullisuus näkyy 
Suomen matkailualalla ja sen vaikuttajamarkkinoinnissa. Verkkokyselystä saadut 
vastaukset auttoivat hahmottamaan Instagramin roolia kuluttujakäyttäytymiseen ja 
haastattelujen ansiosta saatiin syvempää tietoa vaikuttajamarkkinoinnista sekä sen 
vastuullisuudesta. Saadut tulokset kartoittivat olemassa olevaa tilannetta ja tietoperusta 
sekä empiirinen osio ovat sopusoinnussa. Johtopäätöksenä voidaan todeta 
vastuullisuuden olevan erittäin ajankohtainen ilmiö, jonka merkitys tulee jatkossa vain 
kasvamaan niin matkailualalla kuin vaikuttajamarkkinoinnin sarallakin. Myös Instagramin 
suosio jatkaa kasvuaan ja se on tällä hetkellä tärkein sosiaalisen median kanava 
vaikuttajamarkkinoinnissa. Instagramilla on myös suuri vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen ja 
sitä käytetään viihteen lisäksi myös tiedonhankintaan. Tuloksia on analysoitu 
opinnäytetyön viimeisessä luvussa.  
 
Tietoperustan sekä saatujen tutkimustulosten pohjalta luotiin vielä lopuksi ohjeita, joiden 
tarkoituksena on auttaa sekä yrityksiä että vaikuttajia tuottamaan vastuullista 
vaikuttajamarkkinointia onnistuneesti. 

Asiasanat 
Matkailuala, vastuullisuus, vaikuttajamarkkinointi, vaikuttaja, Instagram, 
kuluttajakäyttäytyminen 
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1 Johdanto  

Vastuullisuus on ajankohtainen ilmiö, jonka merkitys matkailualalla tulee jatkossa vain 

korostumaan ja pitkällä aikavälillä ainoa kannattava tuottaa matkailupalveluita on 

vastuullisuus. Jotta Suomen matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään 

ja kasvamaan myös tulevaisuudessa, on kehityksen oltava kestävää ja kaikessa 

toiminnassa on otettava täysimääräisesti huomioon sekä nykyiset että tulevat matkailun 

taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Tämän tavoitteen tueksi Suomessa 

on lanseerattu erilaisia ohjelmia, merkkejä, sertifikaatteja ja oppaita, joiden tarkoituksena 

on toimia Suomalaisten matkailualan yritysten ja alueiden apuna vastuullisten 

toimintatapojen omaksumisessa. Muutos kohti vastuullista matkailuelinkeinoa on 

pitkäjänteinen prosessi ja se edellyttää kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tietoista 

osallistumista sekä vahvaa poliittista johtajuutta. Ihmisten on oltava valmiita muuttamaan 

matkustustottumuksiaan kestävimmiksi ja matkailualan toimijoiden on tuettava tätä 

muutosta.  

 

Tärkeä osa vastuullisuuden edistämistä matkailualalla on siitä viestiminen. Viestimällä 

vastuullisesti sekä jakamalla totuudenmukaista informaatiota voidaan lisätä matkailijan 

ymmärrystä vastuullista matkailua kohtaan sekä vähentää matkailun negatiivisia 

vaikutuksia kohteen talouteen, kulttuuriin ja ympäristöön. Vaikuttajamarkkinoinnin 

hyödyntäminen vastuullisuusviestinnässä on tämän hetken yksi nousevista trendeistä ja 

sen avulla voidaan markkinoida oikeasti ekologisia tuotteita ja palveluita, inspiroida 

potentiaalista matkailijaa laadukkaalla sisällöllä sekä kasvattaa Suomen tunnettavuutta 

vastuullisena matkailumaana. Erityisesti Instagramin hyödyntäminen markkinoinnin 

kanavana on kasvanut ja sen avulla yritysten on mahdollista tavoittaa haluttu kohderyhmä 

nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti. Instagram on tällä hetkellä käytetyin 

sosiaalisen median kanava maailmanlaajuisesti ja siellä tapahtuvalla 

vaikuttajamarkkinoinnilla on suuri vaikutus kuluttajien asenteisiin, tietoihin, 

käyttäytymiseen. 

 

Tässä opinnäytetyössä sukelletaan syvemmälle vastuullisuuteen ilmiönä sen 

ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden sekä tekijän oman kiinnostuksen vuoksi. 

Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään vastuullista matkailua ja vastuullista 

vaikuttajamarkkinointia käsitteinä sekä tarkastellaan niitä Suomen matkailualan 

näkökulmasta. Tämän lisäksi tutustutaan Instagramiin sovelluksena ja vastuullisen 

viestinnän kanavana, autetaan lukijaa hahmottamaan, kuka on vaikuttaja sekä esitellään 

muutamia esimerkkejä Suomessa tähän asti toteutetuista vastuullisen 

vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista ja yhteistöistä. Opinnäytetyön aihetta tutkitaan sekä 
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teorian että kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Työn 

empiirisessä osiossa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät sekä käydään läpi aineiston 

keräämistä ja tulosten käsittelyä. Lopuksi tarkastellaan vielä tutkimuksesta saatuja 

tuloksia, annetaan yrittäjille ja vaikuttajille ohjeita vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin 

tuottamiseen sekä arvioidaan opinnäytetyöprosessia ja omaa oppimista 

kokonaisuudessaan.  
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2 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus  

Tässä opinnäytetyössä keskitytään vastuullisuuteen ja tutkitaan, miten sen näkyy Suomen 

matkailualalla sekä sen vaikuttajamarkkinoinnissa. Sosiaalisen median kanavista 

tarkastellaan Instagramia sekä selvitetään sen roolia kuluttajakäyttäytymiseen. 

Tietoperustan sekä saatujen tutkimustulosten pohjalta luodaan vielä lopuksi ohjeita, joiden 

tarkoituksena on auttaa sekä yrityksiä että vaikuttajia tuottamaan vastuullista 

vaikuttajamarkkinointia onnistuneesti. Tutkittavaan ilmiöön liittyvää tietoa löytyy runsaasti. 

Tämän vuoksi rajaus on Suomen matkailualassa sekä sosiaalisen median kanavista 

Istagramissa.  

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset:  

 

Pääkysymys: 

 

- Miten vastuullisuus näkyy Suomen matkailualalla ja sen 

vaikuttajamarkkinoinnissa?  

 

Alakysymykset: 

 

- Näkyykö vastuullisuusteema tarpeeksi Suomen matkailualan markkinoinnissa?  

 

- Miten Instagramissa tapahtuva vaikuttajamarkkinointi vaikuttaa kuluttajien 

asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen? 

 

- Miten Suomen matkailualan yritykset sekä Instagram-vaikuttajat voivat tuottaa 

onnistuneesti vastuullista vaikuttajamarkkinointia? 

 

2.1 Tutkimusmenetelmä  

Tässä opinnäytetyössä käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Jos 

yksittäisellä menetelmällä ei tavoiteta riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta, on 

useamman menetelmän käytöllä mahdollisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 16). Määrällisen tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmänä käytetään sähköistä kyselylomaketta, joka on laadittu 

Webropol-työkalun avulla. Verkkokyselyn avulla halutaan kartoittaa Instagramin roolia 

kuluttajan asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen. Vastauksia kerätään työn tekijän oman 

sosiaalisen median avulla ja kyselyyn on mahdollista vastata kahden viikon ajan. 

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolestaan 
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puolistrukturoitua sähköpostihaastattelua. Haastatteluiden tavoitteena on kuulla 

suomalaisten Instagram-vaikuttajien omakohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia 

vaikuttajamarkkinoinnin saralta. Haastatteluiden avulla pyritään saamaan laajempaa ja 

syvempää ymmärrystä työn ilmiöön liittyen.  

 

2.2 Aineisto  

Opinnäytetyössä on käytetty kotimaisia ja kansainvälisiä digitaalisia lähteitä. Erityisesti 

aineistoa on kerätty Business Finlandin sekä PING Helsingin nettisivuilta. Molemmat ovat 

luotettavia tahoja ja heidän sivuiltaan löytyy paljon tietoa opinnäytetyön ilmiöön liittyen. 

Jotta kerätty aineisto olisi mahdollisimman ajankohtaista, on pyritty käyttämään 

mahdollisimman tuoreita julkaisuja. Lähteiden julkaisuajankohdat painottuvat suurimmaksi 

osaksi vuosiin 2017–2020, mutta muutama hieman vanhempi julkaisu löytyy myös.  

 

2.3 Keskeiset käsitteet  

Vastuullinen matkailu on matkailua, jossa on otettu huomioon niin nykyiset kuin tulevat 

taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset (UNWTO). 

Vaikuttajamarkkinointi on yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä (KKV 

2019). Mainonnan muoto, jossa kohderyhmä tavoitetaan vaikuttajan kautta (Otavamedia).  

Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on läpinäkyvää ja rehellistä mainontaa, joka täyttää 

markkinoinnin tunnistettavuuteen liittyvät vaatimukset (Markkanen & Raappana 2019). 

 

Instagram on maksuton kuvien ja videoiden jakamissovellus (Instagram). 

 

Vaikuttaja on henkilö, jolla on keskimääräistä suurempi tavoittavuus  

ja jonka mielipiteillä on merkitystä tietyn ihmisryhmän sisällä (Partanen 2020).  

 

Kuluttajakäyttäytyminen on ostopäätökseen johtavaa toimintaa, johon vaikuttavat 

kuluttajan sekä sisäiset että ulkoiset tekijät (Verkkovaria 2016). 
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3 Vastuullinen matkailu  

Tässä luvussa käsitellään vastuullista matkailua käsitteenä ja kerrotaan, mitä tarkoittaa 

taloudellinen, sosiokulttuurinen sekä ympäristöllinen vastuu. Tämän lisäksi autetaan 

lukijaa hahmottamaan, miten vastuullisuus näkyy Suomen matkailualalla.  

 

Puhekielessä vastuullisesta matkailusta käytetään usein synonyymeja kestävä, eettinen, 

ekologinen ja reilu matkailu. Vaikka painopisteet käsitteissä ovat hieman eri alueilla, 

viittaavat kaikki käsitteet vastuuseen matkailun taloudellisista, sosiokulttuurisista ja 

ympäristöllisistä vaikutuksista. Tässä opinnäytteessä käytetään pääsääntöisesti käsitteitä 

kestävä kehitys, vastuullisuus ja vastuullinen matkailu, koska ne sopivat opinnäytetyön 

teemaan parhaiten.  

 

3.1 Vastuullinen matkailu käsitteenä 

Kestävä/vastuullinen kehitys on yleiskäsite, jota käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 

1987 YK:n Brundtlandin komissiossa ja se kattaa niin valtioiden kuin yksittäisten yritysten 

ja muiden organisaatioiden toiminnan (FCG 2018, 1). Komission mukaan kestävää 

kehitystä on sellainen kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta 

sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (Brundtland 1987). 

 

Vuonna 2002 vastuullinen matkailu määriteltiin Kapkaupungissa kestävän kehityksen 

huippukokouksen rinnalla. Tämä määritelmä, Kapkaupungin julistus, on nyt laajalti 

hyväksytty ja maailman matkailumarkkinat nimesivät sen vuonna 2007 maailman 

vastuullisen matkailun päiväksi. Julistus kannustaa alaa ottamaan vastuun matkailun 

kestävyyden parantamisesta ja osoittamaan vastuunsa. (Goodwin 2014.) 

 

Vastuullisuuden käsite on pysynyt lähes samana aina vuodesta 1987 asti, mutta siitä on 

kehitelty monia uusia versioita.  

 

Muutamia vastuullisen matkailun käsitteitä: 

 

Vastuullinen matkailu tarkoittaa parempia paikkoja ihmisten elämiseen ja parempia 

paikkoja ihmisten vierailulle. Siinä järjestyksessä. Vastuullinen matkailu edellyttää, että 

operaattorit, hotellit, hallitukset, paikalliset ihmiset ja turistit ottavat vastuun ja ryhtyvät 

toimiin tehdäkseen matkailusta vastuullisempaa. Vastuullinen matkailu eroaa kestävästä 

matkailusta siten, että siinä keskitytään ihmisten, yritysten ja hallitusten toimintaan 

matkailun myönteisten taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 

maksimoimiseksi. (Goodwin.) 
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Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja 

ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, 

ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu (UNWTO). 

 

Kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti vastuullinen matkailu on sellaista, jossa 

matkailijan valinnoilla on positiivisia vaikutuksia kohteen talouteen, kulttuuriin ja 

ympäristöön (House of Lapland). 

 

Vastuullinen matkailu on kaikenlaista matkailua, jossa kuluttaminen tapahtuu 

vastuullisemmalla tavalla. Vastuullisella matkailulla painotetaan enemmän matkailualan 

vastuuta luomalla suurempia taloudellisia etuja paikallisille ihmisille ja tehostamalla 

isäntäyhteisöjen hyvinvointia, parantamalla työolosuhteita, ottamalla paikalliset ihmiset 

mukaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä ja elämän mahdollisuuksiin ja 

joka antaa myönteisen panoksensa luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, 

mahdollistaa palvelut fyysisesti rajoittuneille ihmisille sekä edistää matkailijoiden ja isäntien 

välistä kunnioitusta. (Green Ideas For Tourism.) 

Yleisesti ottaen vastuullinen matkailu ottaa täysimääräisesti huomioon sekä sen nykyiset 

että tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Jotta kyetään 

takaamaan pitkän aikavälin kestävyys, on näiden kolmen ulottuvuuden välillä oltava 

tasapaino. Merkittävänä toimialana matkailun täytyy näyttää suurta roolia kestävien 

ratkaisujen edistämisessä ja se edellyttää kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tietoista 

osallistumista sekä vahvaa poliittista johtajuutta. Vastuullisen matkailun saavuttaminen on 

pitkäjänteinen prosessi, joka edellyttää jatkuvaa seurantaa, suunnittelua, toimintaa ja 

kehittymistä. (FCG 2018, 2.) 

3.1.1 Taloudellinen vastuu 

Taloudellisen vastuun tavoitteena on sopeuttaa ihmisen toiminta luonnon ehtoihin niin, 

että taloudellista kehitystä ei pysäytetä, vaan matkailu edistää alueen elintason nousua. 

Töiden tarjoaminen paikallisille asukkaille varmistaa verotulojen jäämisen omalle alueelle. 

Vastuullinen yritys toimii alueella pitkän ajan tähtäimellä valitsemalla ympäristön kannalta 

tärkeät investoinnit nopean taloudellisen hyödyn sijasta. (Nylund, 12.) Taloudellinen 

vastuu ei siis lisää taloudellista epätasa-arvoa eikä haittaa muita elinkeinoja (Garcia-

Russel 2017). 
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3.1.2 Sosiokulttuurinen vastuu 

Sosiokulttuurisen vastuun tavoitteena on säilyttää kulttuurien monimuotoisuuden ja 

kehittymisen mahdollisuus sukupolvelta toiselle, taata yhdenvertaiset mahdollisuudet elää 

tasapainoista elämää ja mahdollistaa niin hyvinvoinnin kuin perusoikeuksien toteutuminen 

kaikille (Nylund, 16). Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus viittaa myös siihen, että 

matkailutoiminnan haitalliset vaikutukset paikallisten yhteisöjen elämään ovat 

mahdollisimman pienet. Paikallisen kulttuurin sekä paikallisten asukkaiden arvoja tulee 

myös kunnioittaa. (Garcia-Russel 2017.) 

 

3.1.3 Ympäristöllinen vastuu 

Ympäristöllisen vastuullisuuden tavoitteena on varmistaa, ettei luonnon monimuotoisuus 

tai ekosysteemin toimivuus vaarannu matkailun vuoksi. Ekologista kestävyyttä voi tukea 

muun muassa rakentamalla ympäristöystävällisesti, käyttämällä uusiutuvaa energiaa, 

lajittelemalla jätteitä, kierrättämällä, suosimalla lähiruokaa sekä säästämällä vettä ja 

sähköä. (Business Finland, Kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit.) Ympäristöllisen 

vastuullisuuden keskiössä on siis vähentää matkailutoiminnan haitallisia vaikutuksia 

ympäristölle (Garcia-Russel 2017). 

 

3.2 Miten vastuullisuus näkyy Suomen matkailualalla? 

Matkailulla on Suomessa merkittävä vaikutus kansantalouteen ja työllisyyteen sekä se on 

palveluala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia muille aloille. Jotta matkailuelinkeino 

pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan tulevaisuudessakin, on 

kehityksen oltava kestävää. (Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista 

Suomen matkailuun 2019, 11.) Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijat 

tulevaisuudessa suuntaavat ja asiakkaat vaativat yhä enemmän vastuullisuutta 

matkailuyrityksiltä. Vastuullisuus onkin todellinen kilpailuetu ja vastuullisesti toimivilla 

yrityksillä on todettu olevan parempi asiakastyytyväisyys ja korkeammaksi koettu 

laatutaso. (Booking.com’s 2017 Sustainable Travel Report.) Ympäristönäkökulmien lisäksi 

on huomioitava laajasti sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset näkökulmat. Kaikkien 

kestävyyden ulottuvuuksien huomioon ottaminen lisää alan kannattavuutta ja laadullista 

kasvua, alan positiivista vaikuttavuutta yhteiskuntaan sekä ohjaa minimoimaan 

negatiivisia vaikutuksia. Globaalisti tarkasteltuna Suomessa on jo tehty kestävyyden eteen 

paljon ja Suomi pyrkiikin nousemaan vastuullisten maiden kärkijoukkoon. Tämän vision 

toteuttamiseksi Suomen matkailustrategiassa kehittämistavoitteiksi on asetettu kestävän 

matkailun edistäminen, matkailun digitalisointi, saavutettavuuden varmistaminen sekä 
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toimintaympäristön sujuvuuden kehittäminen. (Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja 

uudistumista Suomen matkailuun 2019, 19, 25, 26.)  

 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, 

hyväksyttiin vuonna 2015 ja vuotta myöhemmin astuivat voimaan kestävän kehityksen 

tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGS). Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen 

mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana 

sekä panostamaan vähähiilisyyttä edistävien matkailumuotojen kehittämiseen. (Business 

Finland, vastuullisuus.) Myös Helsinki on sitoutunut kestävään matkailuun ja vuonna 2018 

pääkaupunkimme palkittiinkin Euroopan komission uudessa European Capital of Smart 

Tourism-kilpailussa ensimmäisellä palkinnolla (Helsingin kaupunki 2019). Business 

Finlandin (2019) mukaan: ”Matkailun kestävä kehitys tarjoaa Suomelle erinomaisia 

mahdollisuuksia erottautua kansainvälisesti sekä luoda hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa 

eri puolilla Suomea” (Business Finland 2019). Kansainvälisen matkailun lisäksi Suomessa 

panostetaan kotimaanmatkailuun, jota voidaan edistää tuotekehityksellä ja markkinoinnilla 

(Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun 2019, 27).  

 

Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, jonka päätehtävänä on kehittää Suomen 

matkailullista imagoa maailmalla. Suomen matkailustrategian ”Yhdessä enemmän – 

kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” tavoitteena on tehdä Suomesta 

Pohjoismaiden houkuttelevin matkailumaa vuoteen 2025 mennessä. (Business Finland.) 

Vuonna 2018 kyseinen yksikkö täsmensi kestävän matkailun kriteerit, joiden tarkoituksena 

on toimia Suomalaisten matkailualan yritysten apuna vastuullisten toimintatapojen 

omaksumisessa. Vuonna 2019 nämä kriteerit päivitettiin ja uudessa päivityksessä 

huomioitiin myös kansainväliset linjaukset. Allekirjoittamalla Visit Finlandin kriteerit, 

sitoutuu työskentelemään vastuullisemman matkailun puolesta Suomessa. (Business 

Finland, Kestävän matkailun periaatteet.) Raution (2020) mukaan: ”Kestävästi ja 

vastuullisesti toimiva matkailuyritys ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ekologiset, 

kulttuuriset, sosiaaliset ja ilmastolliset näkökulmat” (Rautio 2020). Business Finlandin 

(2018) tiedotteen mukaan yhä useampi Suomalainen matkailuyritys onkin halukas 

kehittämään johdonmukaisesti omaa toimintaansa entistä vastuullisemmaksi (Business 

Finland 2018). 

 

Visit Finland lanseerasi vuonna 2019 myös Sustainable Travel Finland – ohjelman, johon 

osallistummalla voi saavuttaa Sustainable Travel Finland – merkin. Merkki on luotu 

Suomalaisille matkailualan yrityksille ja alueille pyrkimyksenä kehittää ja kasvattaa 

Suomen matkailuelinkeinoa vastuullisesti tulevaisuudessakin. Business Finlandin (2020) 

mukaan: ”Merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä 
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yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja 

matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä 

kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä” (Business 

Finland 2020). Jotta yritys voi saada merkin itselleen, on sen täytettävä Visit Finlandin 

luoma kriteeristö, joka huomioi vastuullisen matkailun kolme ulottuvuutta; taloudellisen, 

sosiokulttuurisen ja ympäristöllisen vastuun. Kesäkuussa 2020 Visit Finland myönsi 

ensimmäiset Sustainable Travel Finland – merkit parille kymmenelle yritykselle. (Business 

Finland 2020.) Kokkarinen uskoo, että erilaiset sertifikaatit tuovat myös uskottavuutta ja 

vertailukelpoisuutta yritysten ja alueiden vastuullisuusviestintään (Kokkarinen, Business 

Finland 2018). 

 

Suomen matkatoimisto- ja matkailualan kehitystä edistää Suomen matkailualan liitto ry 

(SMAL), joka on Suomessa toimivien matkailualan yritysten yhteenliittymä. Tämän vuoden 

Matkamessuilla lanseerattiin uusi Helsinki Declaration 2.0 – julistus, joka on Suomen 

matkailuelinkeinon sitoumus vastuulliseen matkailuun. Julistus on avoin kaikille 

matkailualan toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta. Ensimmäinen versio 

Helsinki Declaration - julistuksesta allekirjoitettiin vuoden 2009 Matkamessuilla. 

Ensimmäisen julistuksen on allekirjoittanut yli 100 matkailualan toimijaa ja toisen 47. 

Helsinki Declaration - julistuksen tavoitteena on jakaa tietoa ja pitää esillä 

vastuullisuusteemaa. (Matkatieto 2020.) Yksi toisen julistuksen allekirjoittaneista 

matkailualan toimijoista on Haaga-Helian ammattikorkeakoulu (Haaga-Helia 2020). 

 

Visit Finlandin ja SMALIN lisäksi vastuullisen matkailun edistämisestä Suomessa tiedottaa 

Reilun matkailun yhdistys, joka perustettiin vuonna 2003. Yhdistyksen missiona on 

tiedottaa reilun matkailun periaatteista matkailijoille sekä matkailualan toimijoille. Reilun 

matkailun visiona on maailma, jossa matkailija tiedostaa toimintansa mahdolliset 

seuraukset ja pyrkii aktiivisesti vähentämään sen negatiivisia ja maksimoimaan positiivisia 

vaikutuksia. (Reilun matkailun yhdistys.) 

 

Suomen matkailustrategian mukaan (2019) muutos kohti vastuullista matkailuelinkeinoa 

on haastava ja pitkäjänteinen prosessi. Koulutuksen, viestinnän ja markkinoinnin avulla 

koko matkailualaa, matkailualueita, -yrityksiä sekä matkailijoita voidaan rohkaista kohti 

vastuullisia valintoja. Ohimenevän trendin sijaan vastuullisuus on pysyvä muutos ja ainoa 

kannattava tapa tuottaa matkailupalveluita pitkällä aikavälillä. Vastuullisen toiminnan 

avulla varmistetaan, että Suomen vetovoimatekijät, puhdas luonto ja vesi, ovat 

myyntivaltteja myös tulevaisuudessa. (Akrenius 2019.)  
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4 Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi  

Tässä luvussa kerrotaan, mitä vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on, kuka on vaikuttaja ja 

miten vastuullisuus näkyy Suomen matkailualan vaikuttajamarkkinoinnissa. Lopuksi 

esitellään myös muutamia esimerkkejä Suomessa tähän asti toteutetuista vastuullisen 

vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista ja yhteistöistä. 

 

4.1 Mitä vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on? 

Vastuullisuus näkyy vahvana teemana tämän hetken vaikuttajamarkkinoinnissa ja 

yritysten sekä vaikuttajien kantama vastuu tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään 

(Otavamedia). Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on läpinäkyvää, avointa ja rehellistä 

markkinointia, joka täyttää markkinoinnin tunnistettavuuteen liittyvät vaatimukset 

(Markkanen & Raappana 2019). Yritysten täytyy kertoa, miten vastuullisuus näkyy 

käytännössä ja mitä yritys oikeasti tekee (Repo 2019). Rotola-Pukkilan mukaan: 

”Vaikuttajien puolestaan täytyy pystyä seisomaan sanojensa takana kaupallisten viestien 

suhteen, ottamaan ekologiset valinnat huomioon nykyinen ympäristötilanne huomioon 

ottaen sekä merkitsemään kaupalliset sisällöt asianmukaisella ja selkeällä tavalla” 

(Otavamedia). Kuluttajan on aina tunnistettava kaupallinen vaikuttamispyrkimys; milloin 

häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti ja kenen puolesta. Kyseinen vaatimus koskee 

kaikkea markkinointia välineestä riippumatta. Kuluttajat ovat nykypäivänä entistä 

valveutuneempia ja markkinoinnin läpinäkyvästi ja hyvin toteuttanut brändi jääkin 

kuluttajalle mieleen vastuullisena ja positiivisena toimijana. (Markkanen & Raappana 

2019.) Koljosen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan, että lain mukaan 

vaikuttajamarkkinoinnissa on siis käytävä heti julkaisun alussa selväksi, että kyseessä on 

mainos (Koljonen 2019). Hurst (2019) puolestaan toteaa, että tämä lainsäädäntö luotiin 

alun perin perinteiseen mainontaan, mutta koskee nykyään myös sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaa vaikuttajamarkkinointia (Hurst 2019). Myös sopimukset, jotka suojaavat 

molempien osapuolien etuja, tulee laatia huolellisesti, kertoo Ruotsalainen (Ruotsalainen 

2019). 

 

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta keskeiset 

kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, tietoihinsa tai ostokäyttäytymiseensä 

aidosti kiinnostavien henkilöiden ja tarinoiden kautta (Lahti, PING Helsinki). Hypementin 

kirjoittaman artikkelin mukaan: ”Puolueeton ääni tuntuu uskottavammalta ja 

luotettavammalta kuin viestit suoraan yritykseltä. Ihmiset tiedostavat, että vaikuttajat 

haluavat pitää kiinni maineestaan, eivätkä suosittelisi tuotteita, joista eivät oikeasti pidä” 

(Hypement). Vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin avulla kuluttajia onkin mahdollista 

informoida ekologisista valinnoista ja sitä kautta edistää kestävää kehitystä. Yhä useampi 
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yritys onkin ottanut vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin osaksi markkinointistrategiaansa, 

ja vaikuttajat puolestaan nostavat esille isoja yhteiskunnallisia asioita pohtivaa sisältöä 

sekä omien arvojensa kannalta tärkeitä aiheita omissa kanavissaan, esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen ja eettiseen kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä (Ström 2019). Moni 

vastuullinen vaikuttaja käyttää myös sosiaalisen median kanavia paljastamaan 

ympäristölle haitalliset yritykset sekä kertoo, miten he työskentelevät merkkien kanssa, 

jotka ottavat vastuullisuuden huomioon (Powell 2019). Parhaimmillaan vastuullinen yritys 

ja vaikuttaja voivat tehdä suuria positiivisia tekoja yhdessä.  

 

Jotta onnistuttaisiin luomaan onnistuneita yhteistöitä yritysten ja vaikuttajien välillä, on 

arvomaailmojen kohdattava ja tavoitteiden oltava yhtenäiset. Myös pidempiaikainen 

yhteistyö saman vaikuttajan kanssa luo uskottavuutta ja viestii aidosta sitoutumisesta. 

(Neittaanmäki 2019.) Vaikuttajista on tullut tärkeitä viestien välittäjiä isoille yleisöille, ja he 

pystyvät levittämään tietoa nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti eri puolille 

maailmaa. Yritykset, jotka pyrkivät muuttamaan brändiään vastuullisemmaksi, voivat 

saada lisää näkyvyyttä helposti oikean vaikuttajan avulla. Vaikuttajien etuna on se, että he 

pystyvät vaikuttamaan yleisöönsä tunnetasolla, kun taas isoille yrityksille se saattaa olla 

hankalaa perinteisen mainosmarkkinoinnin avulla. Useissa tutkimuksissa onkin todettu 

vaikuttajamarkkinoinnin olevan moninkertaisesti tehokkaampaa perinteiseen mainontaan 

verrattuna (Hypement).  

 

Suomen johtava vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys PING Helsinki on luonut 

sisällöntuottajien ja yritysten yhteisen eettisen koodiston nimeltä PING Ethics – koodisto, 

joka lisää vaikuttajamarkkinoinnin ja sisällöntuotannon läpinäkyvyyttä. Allekirjoittamalla 

koodiston, sitoutuu vaikuttaja tai yritys edistämään avoimesti toteutettua 

vaikuttajamarkkinointia. (PING ethics.) 

 

4.2 Kuka on vaikuttaja?  

WOMMAn (Word of Mouth Marketing Association) määritelmän mukaan vaikuttaja on 

henkilö, jolla on kyky saada toinen ihminen toimimaan tai muuttamaan 

mielipidettä/käyttäytymistä. Vaikuttajalla on siis keskimääräistä suurempi mahdollisuus 

vaikuttaa muihin ihmisiin. Vaikuttajat voivat olla tavallisia ihmisiä, julkisuuden henkilöitä, 

tietyn aihealueen asiantuntijoita tai organisaatioiden edustajia. Erityisen merkityksellistä 

vaikuttajalle on uskottavuus; se määrittelee hänen arvonsa vaikuttajana. (WOMMA 2017.) 

Vaikuttajat ovat usein näkyvillä monissa eri sosiaalisen median kanavissa kuten 

Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa (Talavera 2016). PING Helsingin mukaan: 

”Vaikuttaja on kuin ystävä, jonka mielipiteisiin ja suosituksiin luotetaan” (PING Helsinki).  
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Sosiaalisen median vaikuttajat voidaan jakaa neljään eri luokkaan Suomessa: Mega = 

Julkisuudesta tuttu, satojatuhansia seuraajia, Macro = n. 100 000 seuraajaa jossain 

somekanavassa, Micro = n. 10 000 seuraajaa jossain somekanavassa, Nano = n. 1000 

seuraajaa jossain somekanavassa (Ruotsalainen 2019). 

 

Kyseinen jakomalli on kuitenkin Suomen tasolla hieman eri kuin Yhdysvalloissa, missä 

vaikuttajamarkkinointi on jo paljon vakiintuneemmassa asemassa. Yhdysvalloissa 

mikrovaikuttajana pidetään henkilöä, jolla on noin 10 000–100 000 seuraajaa, kun taas 

Suomessa realistinen raja on noin 1000–5000 seuraajaa, yleensä kuitenkin reilut 2000 

seuraajaa. Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärä on matalampi kuin megavaikuttajien, 

ovat heidän seuraajansa yleensä erittäin sitoutuneita ja lojaaleja. (Indieplace 2019.) 

 

Nanovaikuttaja on seuraajamäärältään vielä pienempi sosiaalisen median vaikuttaja kuin 

mikrovaikuttaja. Yhdysvalloissa nanovaikuttajiksi lukeutuvat tilit, joilla on 1000-10 000 

seuraajaa, mutta Suomen mittakaavassa nanovaikuttajiksi katsotaan henkilöt, joilla on alle 

1000 seuraajaa. Nanovaikuttajien yleisö koostuu pääasiassa henkilökohtaisista tuttavista 

ja samoista aiheista kiinnostuneista seuraajista. (Indieplace 2019.) 

 

Indieplacen (2019) mukaan vaikuttajaa valitessa yrityksen kannattaa miettiä, kenet 

halutaan tavoittaa. Jos halutaan tavoittaa tehokkaasti niche-kohderyhmä ja herättää 

luottamusta brändiä kohtaan, kannattaa valita mikro- tai nanovaikuttaja ja jos taas 

halutaan saavuttaa paljon näkyvyyttä ja merkittävää brändi- ja PR-arvoa, suuremman 

vaikuttajan valitseminen on suositeltavaa. Parhaimman hyödyn saavuttamiseksi kannattaa 

valita sekä suuria että pienempiä vaikuttajia. Nanovaikuttajien, joiden vahvuutena toimii 

tavallisuus ja samaistuttavuus, uskotaan kuitenkin olevan nouseva trendi maailmalla. 

(Indieplace 2019.) Uskomuksessa on perää, sillä suuret megaluokan vaikuttajat saattavat 

tuntua tavallisesta ihmisestä etäisiltä hahmoilta ja heidän elämäntyylinsä kaukaiselta sekä 

omasta hyvin poikkeavalta.  

 

4.3 Vaikuttajamarkkinoinnin vastuullisuus Suomen matkailualalla  

Vastuullisuus koskettaa jokaista ja siitä viestiminen vaikuttajamarkkinoinnin avulla onkin 

yksi nousevista trendeistä (Weckström 2020). Erityisesti matkailualan vastuullisuudesta 

puhutaan yhä enemmän ja matkakohteita tulisikin markkinoida avoimesti ja 

totuudenmukaisesti, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin yliturismilta sekä muilta matkailun 

aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta kohteen talouteen, kulttuuriin ja ympäristöön.   

 

Suomen matkailullisen imagon kehittämisestä vastaa Visit Finland, jonka markkinoinnin 

keskeisinä kanavina toimivat VisitFinland.com-verkkopalvelu sekä eri sosiaalisen median 
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kanavat (Business Finland). Tärkeä osa Visit Finlandin markkinointistrategiaa on 

vaikuttajien hyödyntäminen ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla pyritäänkin inspiroimaan 

potentiaalista matkailijaa laadukkaalla sisällöllä sekä kasvattamaan Suomen 

tunnettavuutta vastuullisena matkailumaana. Suomi on nimittäin matkakohde, josta 

etsitään paljon tietoa ennen matkan varaamista. Tämän vuoksi Suomelle on suuri etu, jos 

verkosta löytyy paljon materiaalia tutkittavaksi potentiaaliselle matkailijalle. Yksi 

vaikuttajamarkkinoinnin case-esimerkki on Retkipaikan tunnetuksi tekemä Lohjalla 

sijaitseva Paavolan Tammi, josta kirjoitettujen blogiartikkelien ansiosta kaupungin 

matkailutulot ovat kasvaneet 36 % kahdessa vuodessa. (PING Helsinki.) 

 

Vuonna 2019 Booking.com teki laajan kyselyn, johon vastanneista matkailijoista 55 % 

ilmoitti haluavansa tehdä ympäristöystävällisempiä tekoja, mutta vaihtoehtojen etsiminen 

on hankalaa ja tiedonpuute tekee muutoksesta työlästä (A-lehdet 2020). Jotta kotimaisia 

sekä kansainvälisiä matkailijoita voitaisiin opastaa toimimaan kestävän kehityksen 

mukaisesti matkansa aikana, tuotti Visit Finland vuonna 2018 kaksi uutta opasta: Vinkkejä 

vastuullisuusviestintään ja Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään. Oppaiden tavoitteena 

on auttaa Suomalaisia matkailualueita ja -yrityksiä tiedottamaan vastuullisuudestaan. 

(Business Finland.)  

 

4.4 Vastuulliset vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat ja yhteistyöt  

Tässä luvussa esitellään muutamia esimerkkejä Suomessa tähän asti toteutetuista 

vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoista sekä yhteistöistä, joiden tarkoituksena on ollut 

edistää kotimaanmatkailua, kerätä kansainvälistä näkyvyyttä sekä viestiä Suomen 

matkailualan vastuullisuudesta.  

 

Ensimmäinen esimerkki vastuullisesta vaikuttajamarkkinoinnin kampanjasta on Suomen 

matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n toteuttama 100 syytä matkailla Suomessa 

– kampanja. Suoma ry:n puheenjohtajan Anne-Marget Hellenin mukaan: ”Kampanjan 

jatkuvat tavoitteet ovat tukea kotimaisia matkailualan toimijoita, luoda uuden polven 

Suomi-fiilistä, tehdä kotimaanmatkailusta entistäkin isompi ilmiö sekä yhdistää 

kotimaanmatkailun pirstaloitunut markkinointi”. Vahvasti digitaalisiin kanaviin rakennettu 

kampanja keräsi vuonna 2019 13 000 uutta seuraajaa sekä tavoitti yhteensä 1,5 

miljoonaa Suomalaista. Suuren suosion saavuttanut kampanja palkittiin Finnish Travel 

Gala 2019-kilpailussa Vuoden matkailukuvan nostajana sekä Vuoden ilmiönä PING 

Helsingin toimesta vuonna 2020. (Ylä-Anttila 2020.) 
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Kuva 1. 100 syytä matkailla Suomessa – kampanja ja PING Helsinki Vuoden ilmiö - 

palkinto 2020 (@100syytamatkaillasuomessa 15.09.2020) 

 

Toinen esimerkki on House of Laplandin The Lapland bucket list-kampanja, jonka 

tavoitteena oli nostaa Lapin kesä yhä kiinnostavammaksi ilmiöksi nuorten matkailijoiden 

keskuudessa. Kampanjaa mukana toteuttamassa oli neljä suomalaista sosiaalisen median 

vaikuttajaa/valokuvaajaa, jotka kuvasivat ja jakoivat kokemuksiaan Instagramissa 

kansainvälisille seuraajilleen. (House of Lapland.) Kampanja keräsi paljon näkyvyyttä niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin ja sen toivotaan houkuttelevan Lappiin vastuullisia 

matkailijoita ympäri maailmaa (Lukkarila 2018). 

 

 

Kuva 2. The Lapland bucket list – kampanjan ja Eeva Mäkisen yhteistyö Instagramissa 

(@eevamakinen 04.07.2018) 
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Kolmas esimerkki ainutlaatuisesta Suomessa toteutetusta vaikuttajayhteistyöstä on 

#VaihtovuosiSodankylässä, jossa helsinkiläinen tubettajaperhe muutti vuodeksi 

Sodankylään ja raportoi elämänmuutoksestaan Instagramissa sekä Youtubessa. Kyseisen 

vaikuttajayhteistyön päätavoitteena oli nostaa Sodankylän tunnettavuutta. Sodankylän 

kunnan viestinnän asiantuntijan Seppälän mukaan yhteistyö osoittautui lopulta paljon 

suuremmaksi ilmiöksi, kuin etukäteen oli osattu edes toivoa. Sodankylä saavutti 

yhteistyön ansiosta monikertaisesti enemmän näkyvyyttä ja tuloksia, kuin perinteisen 

median kautta olisi saavutettu. Tulevaisuudessa samankaltaisia yhteistöitä tullaan 

tekemään entistä enemmän. (Lahti 2019.)  

 

 

Kuva 3. PING Helsingin ja Helsinkiläisen tubettajaperheen vaikuttajayhteistyö 

(@aidinpuheenvuoro_official 10.04.2019) 
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5 Instagram 

Tässä luvussa käsitellään Instagramia sovelluksena sekä vastuullisena 

vaikuttajamarkkinoinnin kanavana. Koska yhtenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, 

kuinka suuri rooli Instagramilla on kuluttajien asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen, koki 

opinnäytetyön tekijä tärkeäksi syventyä Instagramiin sovelluksena.   

 

5.1 Mikä Instagram on? 

Pähkinänkuoressa Instagram on ilmainen sosiaalisen verkostoitumisen sovellus, jossa on 

mahdollista jakaa kuvia, videoita ja tarinoita sekä katsoa, tykätä, merkitä ja kommentoida 

muiden käyttäjien jakamaa sisältöä. Instagramissa voi myös lähettää yksityisviestejä 

muille käyttäjille sekä tallentaa näkemiään kuvia. (Moreau 2020.) Instagram lanseerattiin 

lokakuussa 2010 ja se tuki alun perin vain iOS-laitteita. Vuodesta 2012 sovellus on 

saatavilla myös Android-älypuhelimiin. (Stegner 2019.) 

 

Facebook osti palvelun keväällä 2012 ja on omistanut sen siitä asti (Stegner 2019). 

Instagram onkin kuin yksinkertaistettu Facebook-versio, jossa painotetaan mobiilikäyttöä 

sekä visuaalista jakamista (Moreau 2020). Instagramin suosio on kasvanut 

räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana, erityisesti 18–24-vuotiaiden keskuudessa ja 

se on tällä hetkellä yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista (Chen 2020). 

Instagramia käyttää tutkimusten mukaan päivittäin noin 500 miljoonaa ihmistä 

maailmanlaajuisesti (Gotter 2020). 

 

5.2 Instagram vastuullisena markkinointikanavana  

Instagram on tällä hetkellä tärkein sosiaalisen median kanava vaikuttajamarkkinoinnissa 

ja tiedot viittaavat siihen, että Instagram houkuttelee vielä enemmän markkinoijia 

tulevaisuudessa. 69 % markkinoijista aikoo kuluttaa eniten rahaa Instagramissa 

tapahtuvaan vaikuttajamarkkinointiin vuonna 2020. Instagram-markkinoinnin suosio 

perustuu sen helppouteen ja kustannustehokkuuteen. (Bailis.) Kukkosen mukaan 

vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöt hakevat kuitenkin vielä muotoaan maailmalla ja 

Suomessa onkin julkaistu jo useita sisältöyhteistöitä käsitteleviä ohjeistoja, joiden 

tarkoituksena on helpottaa kaupallista yhteistyötä yritysten ja vaikuttajien välillä. Muun 

muassa tietoperustassa jo kertaalleen mainittu PING Ethics – koodisto. (Kukkonen 2018.) 

Iso osa vastuullisuutta Instagramissa on nimittäin kaupallisten yhteistöiden merkitseminen 

oikein ja siihen tullaankin tulevaisuudessa puuttumaan yhä enemmän. Piilottelun sijaan 

markkinoinnissa kaivataan aitoutta ja läpinäkyvyyttä. (Ström 2019.)  
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Annalectin tekemän tutkimuksen mukaan Instagramia käytetään, koska sieltä saa tietoa 

kiinnostavista asioista sekä sen avulla on mahdollista pysyä ajan tasalla uusista trendeistä 

ja ilmiöistä (Annalect). Instagramissa vaikuttavilla ihmisillä on paljon vaikutusvaltaa ja 

vallan mukana tulee väistämättä myös vastuu. Suosituimmat Instagram-vaikuttajat 

miettivätkin hyvin tarkkaan mihin yhteistöihin he lähtevät mukaan toimiakseen 

mahdollisimman vastuullisina esimerkkeinä kuluttajille. Yhteiskunnallisia aiheita otetaan 

yhä rohkeammin esille ja vaikuttajat ottavat omissa kanavissaan kantaa esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen ja eettiseen kuluttamiseen. (Ström 2019.) Vastuullisuus pysyy 

puheissa ja teoissa myös tulevaisuudessa, ja kuluttajat ovat halukkaita kuulemaan 

vaikuttajilta entisten mielenkiinnon kohteiden lisäksi myös vastuullisuusvinkkejä- ja 

inspiraatiota (Kunttu 2018).  

 

Monen vaikuttajan Instagramista on tänä päivänä mahdollista löytää 

vastuullisuusteemaan liittyviä postauksia. Kuitenkaan pelkästään vastuullisen 

vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttajia ei Suomesta juurikaan löydy. Tietoa etsittiin lokakuussa 

2020 muun muassa Internetistä, Instagramista, Facebookista ja YouTubesta hakusanoilla 

”vastuulliset sosiaalisen median vaikuttajat Suomi”, ”suomen vastuullisimmat vaikuttajat” 

sekä ”vastuullisuusvaikuttajat Suomi”. Työn tekijä löysi kuitenkin Instagramista kaksi 

kiinnostavaa vastuullisuusvaikuttajaa, joita hän käyttää esimerkkinä auttaakseen lukijoita 

hahmottamaan, mitä vastuullisuusvaikuttajalla tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan. 

 

Ensimmäinen esimerkki on suomalainen vastuullisuusvaikuttaja, blogisti ja puhuja Outi 

Pyy, joka antaa Instagram-tilillään ideoita ja inspiraatiota itsetekemiseen sekä nostaa 

esille isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

 

 

Kuva 4. Kuvakaappaus Outi Pyyn Instagram-tililtä (@outilespyy 28.04.2020) 
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Toinen esimerkki on kolumbialainen kestävyysaktivisti sekä sosiaalisen median vaikuttaja 

Manuela Baron, joka tekee taidetta roskista ja jakaa Instagramissa sekä YouTube-

kanavallaan helposti toteutettavia vinkkejä kohti kestävämpää elämää.  

 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus Manuela Baronin Instagram-tililtä (@thegirlgonegreen 20.09.2019) 

 

 

Kuva 6. Manuelan ja American Expressin välinen kaupallinen yhteistyö 

(@thegirlgonegreen 16.09.2019) 
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5.3 Instagramin rooli kuluttajakäyttäytymisessä 

Pähkinänkuoressa, kuluttajakäyttäytyminen on ostopäätökseen johtavaa toimintaa, johon 

vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Osa näistä on ostajasta itsestään johtuvia asioita, kuten 

tarpeet, asenteet ja persoonallisuus ja osa taas ulkopuolisia; kuten viiteryhmät sekä 

sosiaaliluokka ja kulttuuri. Segmentoinnin avulla yritys löytää helpommin itselleen 

sopivimmat asiakaskohderyhmät markkinointia varten. (Verkkovaria 2016.) 

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana sosiaalisesta mediasta on tullut osa 

ostokulttuuriamme. Ihmiset etsivät sieltä tietoa tuotteista, ja palveluista, lukevat ja 

kirjoittavat arvosteluja sekä ovat alituisesti vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa. 

(Venermo.) Erityisesti Instagramin hyödyntäminen matkailualalla markkinoinnin kanavana 

on kasvanut ja yritykset voivatkin sen avulla tavoittaa kohderyhmänsä nopeasti, helposti ja 

kustannustehokkaasti. Tilastojen mukaan 10 vuotta sitten perustetulla Instagramilla oli 

vuonna 2019 lähes 855 miljoonaa seuraajaa ympäri maailmaa ja vuonna 2023 tämän 

luvun ennustetaan ylittävän 988 miljoonaa käyttäjää (Clement 2020). Instagramilla on 

suuri vaikutus ihmisten asenteisiin, tietoihin, ostokäyttäytymiseen sekä matkakohteen 

valintaan. Birtles kertoo, että ihmiset valitsevat usein kohteen sen perusteella, kuinka 

hyvältä se näyttää heidän Instagramissaan sekä melkein jokaisessa suurkaupungissa on 

yhteenveto, jossa esitellään kaupungin parhaimmat Instagram-kohteet vierailla (Birtles, 

Wayfairer). 

 

Positiivisten vaikutusten näkökulmasta, kokemusten ja kuvien jakaminen Instagramissa 

on luonut yhteisöjä, joissa ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ja jakaa elämäänsä. Se 

on myös mahdollistanut merkittävien yhteiskunnallisten epäkohtien tuomisen esille. 

Lisääntynyt matkailu auttaa myös ajamaan kohteiden paikallista taloutta, jonka vuoksi 

matkailijoita houkutellaankin tiettyihin kohteisiin. Esimerkiksi vuonna 2015, Uudessa-

Seelannissa sijaitseva pienen Wanakan alppikaupungin matkailuneuvosto alkoi kutsua ja 

isännöidä sosiaalisen median vaikuttajia, joilla on paljon seuraajia Instagramissa ja pyysi 

heitä postaamaan seikkailuistaan. Tuloksena oli 14 % kasvu, joka oli maan nopein 

matkailun kasvu. (Miller 2017.) 

 

Instagramilla on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia kohteisiin ja siitä onkin tullut 

julkisesti saatavilla oleva luettelo paikoista, joissa ihmisten ”tarvitsee” käydä, mikä lisää 

FOMO-asennetta (Fear of missing out). Monet matkailijat menevätkin kouralliseen samoja 

matkakohteita aiheuttaen yliturismia sekä muita negatiivisia vaikutuksia kohteelle, jos 

kohde ei ole valmis sitä kohtaavaan turismiin. (Karsten 2019.) Myös muutamia 

kuolemantapauksia on aiheutunut sen vuoksi, että ihmiset ovat yrittäneet ottaa liian 

uhkarohkeita kuvia Instagramiin. Esimerkiksi vuonna 2015 24-vuotias Australialainen 



 

 

20 

opiskelija menetti henkensä yrittäessään ottaa ikonisen kuvan Trolltungassa, Etelä-

Norjassa. Vuonna 2014 puolalainen pariskunta ylitti turvaesteen Cabo da Rocassa 

Portugalissa ottaakseen selfieitä ja putosi kuolemaansa kallion reunalta. Samankaltaisia 

tapauksia matkailijoista, jotka ovat jättäneet huomiotta viralliset opasteet ja 

turvallisuusvaroitukset, on raportoitu ympäri maailmaa sijaitsevissa kohteissa. (Miller 

2017.) 

 

Karsten nostaa artikkelissaan esille kysymyksiä, joista on käyty maailmanlaajuisesti 

keskustelua; pitääkö matkustajien, joilla on vaikutusvaltaa, olla varovaisempia siitä, mitä 

he jakavat Instagramissa? Vai kykeneekö mikään kohde pysymään koskemattomana ja 

löytämättömänä riippumatta siitä, mitä teemme? Pitäisikö hallitusten tehdä parempaa 

työtä turistiensa hallinnoimisessa, käyttämällä enemmän rahaa lakien täytäntöönpanoon, 

lupajärjestelmiin, kestävään kehitykseen ja infrastruktuuriin matkailumarkkinoinnin sijaan? 

Vai olemmeko vain kokemassa pysäyttämätöntä muutosta ihmisten 

matkustuskäyttäytymisessä – väestönkasvun, nousevan keskiluokan ja jo narsistisen 

luonteen yhdistyessä sosiaaliseen mediaan? (Karsten 2019.) Yhtä oikeaa vastausta 

kysymyksiin tuskin löytyy, mutta jokainen voi omalla toiminnallaan ja pienillä muutoksilla 

pyrkiä minimoimaan negatiivisia vaikutuksia kohteen talouteen, kulttuuriin ja ympäristöön 

ja maksimoimaan positiivisia. Yhdysvaltalaisen valokuvaajan, Chris Burkardin (2017) 

mukaan: ”Ihmisten on muutettava tapaansa matkustaa ja jakaa sisältöä 

tiedostavammaksi. Sen sijaan, että matkisi muita, voisi yrittää käydä paikoissa, joita ei 

sosiaalisessa mediassa näy sekä jakaa omia kokemuksiaan” (Miller 2017). Olisi myös 

suotavaa yöpyä ympäristöystävällisisissä majoituksissa, käyttää kestäviä tuotteita; kuten 

uudelleentäytettäviä vesipulloja sekä matkustaa sesongin ulkopuolella (Birtles, Wayfairer). 
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6 Teorian yhteenveto 

Tämä luku pitää sisällään tietoperustan yhteenvedon, jonka tarkoituksena on antaa 

lukijalle selkeä kokonaiskuva edellä esitetyn teoriaosuuden keskeisimmistä asioista. 

Tietoperustassa käytetyt lähteet tukivat toisiaan ja niiden välillä ei juurikaan ollut ristiriitoja. 

 

Jotta Suomen matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan 

tulevaisuudessakin, on kehityksen oltava kestävää ja vastuullisuus on otettava huomioon 

kaikessa toiminnassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijat tulevaisuudessa 

suuntaavat ja asiakkaat vaativat yhä enemmän vastuullisuutta matkailuyrityksiltä. 

Vastuullinen matkailu ottaa täysimääräisesti huomioon sekä sen nykyiset että tulevat 

taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Jotta kyetään takaamaan 

pitkän aikavälin kestävyys, on näiden kolmen ulottuvuuden välillä oltava tasapaino ja 

kestävien ratkaisujen edistäminen edellyttää kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 

tietoista osallistumista sekä vahvaa poliittista johtajuutta.  

 

Matkailun kestävä kehitys tarjoaa Suomelle erinomaisia mahdollisuuksia erottautua 

kansainvälisesti sekä luoda hyvinvointia ja uutta liiketoimintaa eri puolilla Suomea. Suomi 

pyrkiikin nousemaan vastuullisten maiden kärkijoukkoon ja yhä useampi Suomalainen 

matkailuyritys on halukas kehittämään johdonmukaisesti omaa toimintaansa entistä 

vastuullisemmaksi. Vastuullisuus on avainasemassa Suomen matkailustrategiassa ja 

vastuullisen matkailun edistämiseksi Suomessa on lanseerattu muun muassa Sustainable 

Travel Finland – merkki sekä Helsinki Declaration-julistus. Vastuullisuus on ohimenevän 

trendin sijaan pysyvä muutos ja ainoa kannattava tapa tuottaa matkailupalveluita pitkällä 

aikavälillä. 

 

Tärkeä osa vastuullisuuden edistämistä matkailualalla on siitä viestiminen. Suomen 

matkailualan markkinointistrategian keskiössä onkin vaikuttajien hyödyntäminen ja 

vaikuttajamarkkinoinnin avulla pyritään inspiroimaan potentiaalista matkailijaa 

laadukkaalla sisällöllä sekä kasvattamaan Suomen tunnettavuutta matkailumaana. 

Vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin avulla kuluttajia on mahdollista informoida 

ekologisista valinnoista ja sitä kautta edistää kestävää kehitystä. Suomessa on tähän 

mennessä toteutettu lukuisia onnistuneita vaikuttajamarkkinoinnin yhteistöitä sekä 

kampanjoita ja tulevaisuudessa niitä tullaan tekemään yhä enemmän. Instagram on tällä 

hetkellä tärkein sosiaalisen median kanava vaikuttajamarkkinoinnissa ja tiedot viittaavat 

siihen, että se houkuttelee vielä enemmän markkinoijia vuonna 2020. Kuluttajat käyttävät 

Instagramia viihteen lisäksi tiedonhankintaan ja siellä tapahtuvalla 

vaikuttajamarkkinoinnilla on suuri vaikutus kuluttajien tietoihin, asenteisiin ja 
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käyttäytymiseen. Jotta matkailun negatiivisilta vaikutuksilta alueen talouteen, kulttuuriin ja 

ympäristöön voitaisiin välttyä, on Instagramissa tapahtuvan vaikuttajamarkkinoinnin oltava 

avointa ja rehellistä. Helpottaakseen kaupallista yhteistyötä yritysten ja vaikuttajien välillä, 

on Suomessa julkaistu PING Helsingin laatima PING Ethics – koodisto. 
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7 Tutkimuksen toteutus  

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyössä käytettyjä tutkimusmenetelmiä sekä 

aineiston keräämistä ja tulosten käsittelyä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 

vastuullisuutta Suomen matkailualalla ja sen vaikuttajamarkkinoinnissa sekä selvittää 

Instagramin roolia kuluttajien asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen.  

 

Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin sen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden sekä 

tekijän oman kiinnostuksen vuoksi. Tietoperustan sekä saatujen tutkimustulosten pohjalta 

luotiin vielä lopuksi ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa sekä yrityksiä että vaikuttajia 

tuottamaan onnistuneesti vastuullista vaikuttajamarkkinointia. Tulevaisuudessa 

opinnäytetyön tekijä toivoo työskentelevänsä vaikuttajamarkkinoinnin parissa sekä 

edistävänsä vastuullista matkailua sen avulla.  

 

7.1 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusta. Käyttämällä 

molempia tutkimusmenetelmiä yhtäaikaisesti, on mahdollista saada laajempaa ja 

syvempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä.  

 

Kvantitatiivisen tutkimusotteen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä 

kysymyksiä ja se edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa 

käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. 

Määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin: mikä, missä, paljonko ja kuinka usein. (Heikkilä 

2014.) SurveyMonkeyn kirjoittaman artikkelin mukaan määrällinen tutkimus voi auttaa 

näkemään laajemman kuvan ja se tarjoaa tukea, kun tarkoituksena on tehdä yleisiä 

johtopäätöksiä keräämästäsi tutkimusaineistosta. Määrällisiä kyselytutkimuskysymyksiä 

on yksinkertaisesti helpompi mitata. (SurveyMonkey.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimusote sisältää lukuisia suuntauksia, tiedonhankinta- ja 

analyysimenetelmiä ja tapoja tulkita aineistoa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena 

on usein jonkin ilmiön ymmärtäminen, ei tilastollisten yhteyksien etsiminen. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 4, 49.) Laadullisessa tutkimuksessa aineistot ovat 

pienempiä ja aineiston laatu korostuu määrän rinnalla (RajatOn 2015). Kvalitatiivinen 

tutkimus vastaa kysymyksiin: miksi, miten ja millainen ja tietoja kerätään usein 

haastatteluilla ja keskusteluilla (Heikkilä 2014).  

 

Tämän tutkimuksen kohdalla tutkimusaineistoa kerättiin sähköisen kyselylomakkeen sekä 

puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla. Verkkokysely mahdollisti tarvittavan 
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aineiston keräämisen helposti lyhyellä aikavälillä, kun taas haastattelujen tavoitteena oli 

auttaa saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa opinnäytetyön ilmiöön liittyen.  

 

7.2 Aineiston kerääminen ja käsittely 

Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin Webropol-verkkokyselyn avulla, joka julkaistiin 

opinnäytetyön tekijän omissa sosiaalisen median kanavissa. Tämän lisäksi verkkokyselyn 

linkkiä jaettiin Whatsapp-sovelluksen välityksellä tekijän ystäville, perheenjäsenille sekä 

luokkatovereille. Kyselylomakkeen kysymykset koostuivat pääasiassa yksinkertaisesti 

muotoilluista Kyllä/Ei – kysymyksistä, jotta niihin olisi mahdollisimman helppo ja nopea 

vastata. Tutkimuksen tavoitteena oli auttaa kartoittamaan jo olemassa olevaa tilannetta 

sekä antaa tukea tietoperustaan kerätylle aineistolle. Kyselylomake on nähtävissä 

opinnäytetyön liitteissä (Liite 1.) sen alkuperäisessä muodossa. 

 

Kyselylomake oli avoinna verkossa aikavälillä 15.10.2020-29.10.2020. Kysely koostui 

yhteensä 18 monivalintakysymyksestä sekä kolmesta avoimesta kysymyksestä. Kyselyn 

neljä ensimmäistä kysymystä käsittelivät vastaajien taustatietoja eli sukupuolta, ikää, 

elämäntilannetta ja asuinpaikkaa. Kysymykset 5–12 käsittelivät Instagramia sekä 

Instagramissa tapahtuvaa vaikuttajamarkkinointia. Kysymyksissä 13–18 selvitettiin, kuinka 

tärkeää vastuullisuus on vastaajille ja kuinka paljon siihen kiinnitetään huomiota. Avoimia 

kysymyksiä oli kyselylomakkeen lopussa kolme ja niiden avulla pyrittiin kartoittamaan, 

mitä kuluttajille tulee mieleen käsitteistä vastuullinen matkailu ja vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi sekä mihin vastuullisuuden osa-alueeseen keskittyviä yhteistöitä ja 

kampanjoita kuluttajat toivoisivat näkevänsä tulevaisuudessa enemmän Instagramissa. 

Tulosten käsittelyssä käytettiin apuna Exceliä, koska tulokset oli mahdollista siirtää sinne 

suoraan Webropol-työkalusta. Avointen kysymysten vastauksia käsiteltiin WordArt-

sovelluksessa, jonka avulla sanoista oli mahdollista muotoilla erilaisia kuvioita helposti ja 

nopeasti.  

 

Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla myös 

aikavälillä 15.10.2020-29.10.2020. Haastattelulomake on nähtävissä opinnäytetyön 

liitteissä (Liite 2.) sen alkuperäisessä muodossa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tarvittavaa tietoa voidaan kerätä erilaisilla haastatteluilla, mm. henkilökohtaiset 

haastattelut, sähköpostihaastattelut, puhelinhaastattelut, teemahaastattelut, avoimet 

haastattelut ja ryhmäkeskustelut. Sähköpostin avulla voidaan haastatella eri puolilla 

maailmaa tai Suomea asuvia henkilöitä joustavasti. Sähköpostihaastattelu on vaivaton 

menetelmä sekä haastattelijalle että haastateltavalle. (Tampereen Yliopisto.) Tässä 

tutkimuksessa haastattelut suoritettiin sähköpostihaastatteluna, koska opinnäytetyön 

tekijän ei ollut mahdollista tavata haastateltavia kasvokkain. Lomake koostui 11 valmiiksi 
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muotoillusta kysymyksestä ja haastateltaville esitettiin samat kysymykset samassa 

järjestyksessä. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut. Puolistrukturoitu haastattelu sopii 

tilanteisiin, joissa on päätetty haluttavan tietoa juuri tietyistä asioista, eikä haastateltaville 

haluta tai ole tarpeellista antaa kovin suuria vapauksia haastattelutilanteessa (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 57). Haastateltavia oli yhteensä kuusi ja he kaikki olivat 

tekijälle jo entuudestaan tuttuja suomalaisia Instagram-vaikuttajia. Haastatteluiden 

tavoitteena oli kuulla vaikuttajien omakohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia 

vaikuttajamarkkinoinnin saralta. Kaikki haastateltavat olivat innostuneita osallistumaan 

tutkimukseen. 
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8 Tutkimusten tulokset 

Tässä luvussa esitellään kaikki tutkimustulokset. Tutkimustulokset on jaettu kolmeen 

alalukuun: monivalintakysymyksiin, avoimiin kysymyksiin sekä puolistrukturoituihin 

sähköpostihaastatteluihin. Luku sisältää myös yhteenvedot molemmista 

tutkimusmenetelmistä.  

 
8.1 Monivalintakysymykset 

Webropol-verkkokyselyyn vastasi yhteensä 123 henkilöä, joista 94 (76 %) oli naisia ja 29 

(24 %) miehiä. Kyselyn avasi yhteensä 360 henkilöä, joista 137 aloitti kyselyyn 

vastaamisen. Loppujen lopuksi 123 vastasi kyselyyn. Näin ollen vastaamisprosentiksi 

muodostui 89 % kyselyn aloittaneista. 

 

Kyselyn neljä ensimmäistä kysymystä käsittelivät vastaajien taustatietoja eli sukupuolta, 

ikää, elämäntilannetta ja asuinpaikkaa. Suurin osa kyselyyn vastanneista, yhteensä 56 %, 

sijoittui ikäryhmään 25–34-vuotiaat. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat 18–24-

vuotiaat, joita kyselyyn vastanneista oli 29 %. 35–44-vuotiaita oli 7 % vastaajista ja 45–54-

vuotiaita 4 %. Alle 18-vuotiaita oli 1 % ja +55-vuotiaita 2 %. Vastaajien tämänhetkistä 

elämäntilannetta selvitettiin antamalla vastausvaihtoehdoiksi työelämässä, opiskelija, 

eläkkeellä, työtön tai muu. Eniten vastaajista (58 %) oli työelämässä olevia henkilöitä. 

Seuraavaksi eniten vastaajista (38 %) oli opiskelijoita. Työttömiä oli 2 %, muita 2 % ja 

eläkkeellä olevia 0 %. Suurin osa vastaajista ilmoitti asuinpaikkakunnakseen Helsingin. 

Neljä kyselyyn vastanneista oli jättänyt vastaamatta asuinpaikkaa koskevaan 

kysymykseen. Tuloksista käy ilmi, että suurin osa kyselyyn vastanneista henkilöistä oli siis 

25–34-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia ja työelämässä olevia naisia. 

 

Demograafisten kysymysten jälkeen tutkimuksessa siirryttiin opinnäytetyön tutkimusta 

selventäviin kysymyksiin. Kysymykset 5–12 käsittelivät Instagramia sekä Instagramissa 

tapahtuvaa vaikuttajamarkkinointia. Kysymyksien 13–18 avulla pyrittiin puolestaan 

hahmottamaan, kuinka tärkeää vastuullisuus on vastaajille ja kuinka paljon siihen 

kiinnitetään huomiota.  

 

Viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin sitä, kuinka usein vastaajat käyttävät Instagramia. 

Vastausvaihtoehtoja oli neljä: päivittäin, viikoittain, satunnaisesti ja en ollenkaan. Kuten 

kuviosta 1. käy ilmi, lähes kaikki vastaajista (94 %) käyttävät Instagramia päivittäin. 3 % 

vastaajista käyttää Instagramia viikoittain, 2 % satunnaisesti ja vain 1 % ei käytä 

Instagramia ollenkaan.  
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Kuvio 1. Instagramin käyttö 

 

Kuudennessa kysymyksessä puolestaan tiedusteltiin, seuraavatko kyselyyn vastanneet 

henkilöt ketään Instagram-vaikuttajaa, esim. julkisuudesta tunnettua henkilöä tai 

sosiaalisen median persoonaa (bloggaaja, tubettaja). Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä 

ja en. Vastaajista jopa 93 % kertoi seuraavansa. Loput 7 % vastasivat kysymykseen 

kieltävästi. Tulokset ovat nähtävissä kuviosta 2. 

 

 

Kuvio 2. Instagram-vaikuttajien seuraaminen 

 

Seitsemännen kysymyksen avulla haluttiin saada selville, seuraavatko vastaajat ketään 

Instagram-vaikuttajaa, joka puolestaan ottaa kantaa isoihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin 

tai tuo omien arvojensa kannalta tärkeitä aiheita esille omalla sivullaan? Esim. 

Ilmastoasiat, tasa-arvo, vaatteiden eettisyys. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. 

Kuten kuviosta 3. nähdään, vastaajista (65 %) kertoi seuraavansa ja 35 % kertoi, että ei 

seuraa. ”Kyllä” vastanneiden oli mahdollista myös kirjoittaa avoimeen kenttään, ketä 

vastuullisuusvaikuttajia he seuraavat. Eniten vastauksissa toistuneet Instagram-tilit olivat 

@Olliposti ja @Aamukahvilla.  
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Kuvio 3. Vastuullisuusvaikuttajien seuraaminen  

 

Kahdeksannen kysymyksen avulla selvitettiin, etsivätkö vastaajat Instagramista tietoa 

tuotteista, palveluista ja matkakohteista. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. Kuten 

kuviosta 4. käy ilmi, suurin osa vastaajista (75 %) etsii tietoa Instagramista. Vähemmistö, 

eli 25 % vastanneista kertoi, että ei etsi. 

 

 

Kuvio 4. Tiedonhankinta Instagramista 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä tiedusteltiin, kuinka usein vastaajat törmäävät 

vaikuttajamarkkinointiin Instagramissa. Vastausvaihtoehtoja annettiin viisi: päivittäin, 

viikoittain, muutaman kerran kuukaudessa, harvemmin ja en koskaan. Jopa 72 % 

vastanneista kertoi törmäävänsä vaikuttajamarkkinointiin päivittäin. 24 % kertoi 

törmäävänsä siihen viikoittain ja 2 % muutaman kerran kuukaudessa. Vain 1 % kertoi 

törmäävänsä siihen harvemmin tai ei koskaan. Tulokset ovat nähtävissä kuviosta 5.  
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Kuvio 5. Vaikuttajamarkkinointi Instagramissa 

 

Kysymyksen 10. avulla pyrittiin selvittämään, kokevatko vastaajat Instagram-vaikuttajien 

suosittelut/arvostelut perinteistä mainontaa luotettavampana markkinointina? 

Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. Alla olevasta kuviosta 6. voidaan nähdä, että 

vastaukset jakautuivat melko tasaisesti vastaajien kesken. 48 % vastaajista luottaa 

enemmän Instagram-vaikuttajien suositteluihin, kun taas vastaajista 52 % luottaa 

enemmän perinteiseen mainontaan. 

 

 

Kuvio 6. Vaikuttajamarkkinointi VS perinteinen mainonta 

 

Edellisen kysymyksen johdattelemana kysymyksessä 11. vastaajilta tiedusteltiin, ovatko 

he päätyneet ostamaan tuotetta tai palvelua nähtyään Instagram-vaikuttajan markkinoivan 

sitä. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. Vaikka edellisessä kysymyksessä 

enemmistö vastaajista piti perinteistä mainontaa Instagram-vaikuttajien 

suositteluja/arvosteluja luotettavampana markkinointina, kertoi 62 % vastaajista kuitenkin 

päätyneensä ostamaan tuotteen tai palvelun nähtyään Instagram-vaikuttajan 

markkinoivan sitä. Vähemmistö, eli 38 % vastaajista vastasi kysymykseen kieltävästi. 

Tulokset ovat nähtävissä kuviosta 7.   
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Kuvio 7. Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuus ostokäyttäytymiseen 

 

12. kysymyksessä tiedusteltiin, ovatko vastaajat koskaan matkustaneet johonkin tiettyyn 

kohteeseen siksi, että ovat nähneet siitä hienoja kuvia Instagramissa ja halunneet ottaa 

samanlaisia kuvia omalle Instagram-sivulleen. Vastausvaihtoehdot olivat jälleen kerran 

kyllä ja en. Kuten kuviosta 8. voidaan nähdä, vastaukset jakautuivat melko tasaväkisesti 

vastaajien kesken. 54 % vastasi kyllä ja 46 % en.  

 

 

Kuvio 8. Instagram-kuvien vaikuttavuus matkustuskäyttäytymiseen 

 

Kysymyksen 13. tarkoitus oli auttaa hahmottamaan, kuinka tärkeää vastuullisuus on 

vastaajille esim. tuotetta ostaessa tai matkakohdetta valitessa. Vastausvaihtoehtoja oli 

neljä: erittäin tärkeää, tärkeää, jokseenkin tärkeää ja ei yhtään tärkeää. Suurimmalle 

osalle vastaajista (56 %) se on tärkeää, 19 % vastaajista erittäin tärkeää ja 24 % 

vastaajista jokseenkin tärkeää. Vain 1 % vastaajista ei koe vastuullisuuden olevan hänelle 

yhtään tärkeää. Tulokset ovat nähtävissä kuviosta 9. 
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Kuvio 9. Vastuullisuuden merkitys  

 

Kysymyksessä 14. tiedusteltiin, näkyykö vastuullisuusteema vastaajien mielestä tarpeeksi 

Suomen matkailualan markkinoinnissa? Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja ei. Kuviosta 

10. käy ilmi, että suurin osa (72 %) vastaajista on sitä mieltä, että vastuullisuus ei näy 

tarpeeksi Suomen matkailualan markkinoinnissa. Vain 28 % vastaajista kokee sen 

näkyvän tarpeeksi. 

 

 

Kuvio 10. Vastuullisuus Suomen matkailualan markkinoinnissa 

 

Kysymyksen 15. avulla haluttiin saada selville, kiinnittävätkö vastaajat vastuullisuuteen 

huomiota nähdessään Instagram-vaikuttajan markkinoivan jotakin tuotetta, palvelua tai 

matkakohdetta Instagramissa, esim. valmistusmateriaaleihin, valmistusmaahan, palvelun 

eettisyyteen tai matkakohteen vastuullisuuteen. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. 

Enemmistö (65 %) vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota vastuullisuuteen. 35 % 

vastaajista puolestaan vastasi kieltävästi. Tulokset voidaan nähdä kuviosta 11.  
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Kuvio 11. Vastuullisuuden huomioiminen 

 

Kysymyksen 16. avulla puolestaan selvitettiin, suosivatko vastaajat yrityksiä, jotka 

toteuttavat vastuullista vaikuttajamarkkinointia, esim. markkinoivat läpinäkyvästi ja 

kertovat rehellisesti, mitä tekevät vastuullisuuden eteen. Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: 

kyllä ja en. Kuten kuviosta 12. käy ilmi, suosii lähes kaikki kyselyyn vastanneista (87 %) 

läpinäkyvästi ja rehellisesti markkinoivia yrityksiä. Vain 13 % vastanneista kertoi, että ei 

suosi.  

 

 

Kuvio 12. Yritysten vastuullisuus 

 

17. kysymys tiedusteli, tekisivätkö vastaajat enemmän vastuullisia valintoja arjessa sekä 

matkaillessa, jos he löytäisivät aiheeseen liittyvää tietoa nopeasti ja helposti 

Instagramista? Vastausvaihtoehtoja oli kaksi: kyllä ja en. Suurin osa vastaajista (85 %) 

kertoi, että tekisi. Vain 15 % vastaajista kertoi, että ei tekisi. Tulokset nähtävissä kuviosta 

13. 
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Kuvio 13. Vastuullisten valintojen tekeminen 

 

Viimeisen eli 18. monivalintakysymyksen avulla pyrittiin vielä saamaan selville, 

haluaisivatko vastaajat tulevaisuudessa nähdä enemmän vastuullisuusteemaan keskityviä 

yhteistöitä ja kampanjoita Instagramissa. Kuten kuviosta 14. voi nähdä, ylivoimaisesti 

suurin osa vastaajista (89 %) haluaisi nähdä enemmän. Vain 11 % vastaajista oli toista 

mieltä.  

 

 

Kuvio 14. Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus  

 

8.2 Avoimet kysymykset 

Avoimia kysymyksiä oli kyselylomakkeen lopussa kolme. Niiden avulla pyrittiin 

kartoittamaan, mitä vastaajille tuli mieleen käsitteistä vastuullinen matkailu ja vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi sekä mihin vastuullisuuden osa-alueeseen keskittyviä yhteistöitä ja 

kampanjoita vastaajat toivoisivat näkevänsä tulevaisuudessa enemmän Instagramissa.  

 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, mitä vastaajille tulee mieleen käsitteestä 

vastuullinen matkailu. 123 vastaajasta 99 oli vastannut tähän kysymykseen. Kuvion 15. 

avulla voidaan hahmottaa, mitä mielikuvia käsite vastaajissa herätti.  



 

 

34 

 

Kuvio 15. Vastaajien mielikuvia vastuullisesta matkailusta  

 

Toisen kysymyksen avulla selvitettiin, mitä vastaajille tulee mieleen käsitteestä 

vastuullinen vaikuttajamarkkinointi. 123 vastaajasta 97 vastasi tähän kysymykseen. 

Kuviosta 16. käy ilmi, mitä mielikuvia tämä käsite puolestaan vastaajissa herätti.  

 

 

Kuvio 16. Vastaajien mielikuvia vastuullisesta vaikuttajamarkkinoinnista 

 

Kolmannen avoimen kysymyksen avulla haluttiin vielä saada selville, mihin 

vastuullisuuden osa-alueeseen keskittyviä yhteistöitä ja kampanjoita vastaajat toivoisivat 
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tulevaisuudessa näkevänsä enemmän Instagramissa. 123 vastaajasta tähän 

kysymykseen vastasi 98. Vastaajien toivomuksia voi nähdä alla olevasta kuviosta 17.  

 

 

Kuvio 17. Vastaajien toivomuksia tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnin suhteen 

 

8.3 Kvantitatiivisen tutkimuksen yhteenveto 

Instagramin suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana ja se on tällä 

hetkellä yksi käytetyimmistä sosiaalisen median kanavista. Lähes jokainen tutkimukseen 

osallistuneista henkilöistä ilmoittikin käyttävänsä Instagramia päivittäin. Suurin osa 

vastaajista kertoi myös seuraavansa Instagramissa erilaisia vaikuttajia julkisuudesta 

henkilöistä aina vähemmän tunnettuihin vastuullisuusvaikuttajiin. Instagramia käytetään 

nykypäivänä viihdekäytön lisäksi myös tiedonhankintaan ja enemmistö kyselyyn 

vastanneista ilmoittikin etsivänsä sieltä tietoa tuotteista, palveluista ja matkakohteista.  

 

Instagramissa tapahtuva vaikuttajamarkkinointi on nykypäivänä yleinen ilmiö ja 

vaikuttajamarkkinointiin törmätäänkin muutamaa vastaajaa lukuun ottamatta päivittäin tai 

ainakin viikoittain. Vaikka tutkimusten mukaan Instagram-vaikuttajien suositteluja ja 

arvosteluja pidetään luotettavampana kuin perinteistä printtimainontaa, jakautuivat 

vastaukset tämän kysymyksen ympärillä melko tasaisesti vastaajien kesken. Kyselyyn 

vastanneista 4 % piti lopulta perinteistä mainontaa luotettavampana markkinointikeinona. 

Seuraavassa kysymyksessä enemmistö vastaajista kertoi kuitenkin päätyneensä 

ostamaan tuotteen tai palvelun nähtyään Instagram-vaikuttajan markkinoivan sitä. 

Instagram on muuttanut myös matkailualaa ja ihmisten tapaa matkustaa. Enemmistö 
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vastaajista kertoi, että on matkustanut johonkin tiettyyn kohteeseen nähtyään siitä hienoja 

kuvia Instagramissa ja halunnut ottaa samanlaisia kuvia omalle Instagram-tililleen.  

 

Vastuullisuuden ajankohtaisuus näkyy kaikkialla ja vastuu kuuluu jokaiselle. Kyselyyn 

vastanneista suurin osa piti vastuullisuutta tärkeänä esim. tuotetta ostaessa tai 

matkakohdetta valitessa. Vastuullisuuteen kiinnitetään myös yhä enemmän huomiota 

vaikuttajamarkkinointiin törmätessä. Enemmistö vastaajista kertoikin kiinnittävänsä 

vastuullisuuteen huomiota nähdessään Instagram-vaikuttajan markkinoivan jotakin 

tuotetta, palvelua tai matkakohdetta Instagramissa.  

 

Suomi pyrkii nousemaan vastuullisten maiden kärkijoukkoon ja yhä useampi Suomalainen 

matkailuyritys on halukas kehittämään johdonmukaisesti omaa toimintaansa entistä 

vastuullisemmaksi. Vastaajien mielestä vastuullisuusteema ei kuitenkaan vielä näy 

tarpeeksi Suomen matkailualan markkinoinnissa. Lähes kaikki vastaajista suosivat 

yrityksiä, jotka markkinoivat läpinäkyvästi ja kertovat rehellisesti, mitä tekevät 

vastuullisuuden eteen. Vastaajat tekisivät myös enemmän vastuullisia valintoja sekä 

arjessa että matkaillessa, jos löytäisivät aiheeseen liittyvää tietoa nopeasti ja helposti 

Instagramista. Ylivoimaisesti suurin osa vastanneista haluaisi myös nähdä 

tulevaisuudessa enemmän vastuullisteemaan keskittyviä yhteistöitä ja kampanjoita 

Instagramissa.  

 

Avointen kysymysten ansiosta opinnäytetyön tekijä sai paremman käsityksen siitä, mitä 

mielikuvia käsitteet vastuullinen matkailu ja vastuullinen vaikuttajamarkkinointi ihmisissä 

herättävät. Vastaajat pääsivät myös kertomaan, mihin vastuullisuuden osa-alueeseen 

keskittyviä yhteistöitä ja kampanjoita he toivoisivat tulevaisuudessa näkevänsä enemmän 

Instagramissa. Yhteenvetona vastuullinen matkailu on vastaajien mielestä kestävää ja se 

kunnioittaa alueen paikallista kulttuuria, luontoa sekä sen asukkaita. Myös lentämisen 

vähentäminen, maata pitkin matkustaminen, kotimaanmatkailu sekä turistirysien 

välttäminen ovat hyviä esimerkkejä vastuullisesta matkailusta. Vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi puolestaan nähdään rehellisenä, läpinäkyvänä ja avoimena tapana 

markkinoida oikeasti eettisiä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita. Vaikuttajilta 

odotetaan tuotetietoa, informointia sekä negatiivisten puolien tuomista esille rehellisesti. 

Tulevaisuudessa vastaajat toivoisivat näkevänsä enemmän muun muassa 

ilmastoasioihin, vaatteiden eettisyyteen, tasa-arvoon ja kasvisruokaan liittyviä yhteistöitä 

ja kampanjoita Instagramissa.  

 

Jotta yhteenveto olisi mahdollisimman selkeä ja tulokset helposti ymmärrettävissä, on 

tärkeimmät vastausprosentit koottu vielä erilliseksi kuvioksi (Kuvio 18). 
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Kuvio 18. Tärkeimmät vastausprosentit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94% vastaajista käyttää 
Instagramia päivittäin

75% vastaajista etsii 
Instagramista tietoa 

tuotteista, palveluista ja 
matkakohteista

72% vastaajista törmää 
vaikuttajamarkkinointiin 
Instagramissa päivittäin

52% vastaajista kokee 
perinteisen mainonnan 
Instagram-vaikuttajien 
suositteluja/arvosteluja 

luotettavammaksi

62% vastaajista on päätynyt 
ostamaan tuotteen tai 

palvelun nähtyään Instagram-
vaikuttajan markkinoivan sitä

54% vastaajista on 
matkustanut johonkin 

tiettyyn kohteeseen nähtyään 
siitä hienoja kuvia 

Instagramissa

72% vastaajista on sitä mieltä, 
ettei vastuullisuusteema näy 

tarpeeksi Suomen 
matkailualan markkinoinnissa

87% vastaajista suosii 
yrityksiä, jotka markkinoivat 

läpinäkyvästi ja kertovat 
rehellisesti, mitä tekevät 

vastuullisuuden eteen

85% vastaajista tekisi 
enemmän vastuullisia 
valintoja, jos löytäisi 

aiheeseen liittyvää tietoa 
nopeasti ja helposti 

Instagramista

89% vastaajista haluaisi nähdä 
tulevaisuudessa enemmän 

vastuullisuusteemaan 
keskittyviä yhteistöitä ja 

kampanjoita Instagramissa
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8.4 Puolistrukturoidut sähköpostihaastattelut  

Puolistrukturoituun sähköpostihaastatteluun valittiin yhteensä kuusi haastateltavaa. 

Haastattelulomakkeet koostuivat 11 valmiiksi muotoillusta kysymyksestä ja haastateltaville 

esitettiin samat kysymykset samassa järjestyksessä. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut. 

Vastaukset käsiteltiin anonyymisti, joten haastateltavista ei käytetä heidän omia nimiään 

vaan lyhennettä V, joka viittaa sanaan ’vaikuttaja’. Haastateltavat on esitelty lyhyesti alla 

näkyvässä taulukossa (taulukko 1.) 

 
Taulukko 1. Haastateltavat vaikuttajat 

V1  Valokuvaaja ja sisällöntuottajana. Tuottanut sisältöä Instagramissa vuodesta 

2015. Tekee vaikuttajamarkkinointia sisällöntuotannon rinnalla. Työskentelee 

päivätyössään sosiaalisen median parissa ostavana osapuolena. Haastattelu 

toteutettiin lokakuussa 2020.  

V2  Tehnyt noin kahden vuoden ajan sivutyönään sisällöntuotantoa omassa 

Instagramissaan. Kirjoittaa myös blogia sekä tuottaa satunnaisesti 

kuvasisältöä yrityksille heidän sosiaaliseen mediaansa. Haastattelu toteutettiin 

lokakuussa 2020. 

V3  Pyörittänyt valo- ja videokuvausalan yritystä vuodesta 2018 sekä tehnyt noin 

vuoden ajan myös vaikuttajamarkkinointia Instagramin kautta. Julkaisee 

yritykselle/brändille tuotettua sisältöä omassa Instagramissaan. Haastattelu 

toteutettiin lokakuussa 2020. 

V4  Työskentelee päivätyössään sosiaalisen median asiantuntijana finanssialalla 

tilaajan roolissa. Toiminut noin vuoden ajan myös vaikuttajamarkkinoinnin 

parissa mikrovaikuttajana omassa Instagramissaan. Haastattelu toteutettiin 

lokakuussa 2020. 

V5  Tehnyt noin vuoden ajan sivutoimisesti vaikuttajamarkkinointia omassa 

Instagramissaan lähinnä harrastuksen muodossa. Haastattelu toteutettiin 

lokakuussa 2020. 

V6  Tehnyt noin vuoden ajan vaikuttajamarkkinointia omassa Instagramissaan. 

Haastattelu toteutettiin lokakuussa 2020. 

 

Haastatteluista saaduista vastauksista oli selkeästi löydettävissä punainen lanka, vaikka 

kaikilla haastateltavilla oli hieman erilaiset taustat vaikuttajamarkkinoinnin saralta. 

 
Vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on 

läpinäkyvää ja se ottaa huomioon markkinoinnin tunnistettavuuteen liittyvät vaatimukset. 

V1 korosti vastauksessaan maksetun mainoksen oikeaoppisen merkitsemisen tärkeyttä. 
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Vaikuttajamarkkinoinnissa tulee aina ilmoittaa, että kyseessä on maksettu mainos. Koen isoa 

vääryyttä siitä, ettei ison mittakaavan vaikuttajia kiinnosta pätkääkään mainitsevatko he vai 

eivät, kun kyseessä on maksettu mainos. Tällä hetkellä on sormella osoittamisen ja 

syyllistämisen kulttuuri, pienet tekijät kärsivät ja tulee hullu haloo. (V1) 

 

Kun puhutaan vastuullisesta vaikuttajamarkkinoinnista, V6 mielestä on tärkeää, että yritys 

tarjoaa vaikuttajalle tietoa markkinoitavasta tuotteesta ja palvelusta. V5 puolestaan korosti 

yhteistyöyrityksen ja vaikuttajan välisten arvojen kohtaamisen tärkeyttä, jotta vaikuttaja voi 

ylpeästi seistä sanojensa ja yhteistöidensä takana.  

 

Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on laaja käsite. Minulle se tarkoittaa sitä, että yritys kenen 

kanssa teen yhteistyötä toimii vastuullisesti niin ekologisesti kuin eettisestikin. Vastuullista on 

myös se, että vaikuttaja kertoo läpinäkyvästi yhteistöistään sekä oikeasti valitsee vastuullisia 

yrityksiä. Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on siis vastuullista toimintaa niin yrityksen kuin 

vaikuttajankin puolelta. (V2) 

 

Pääasiassa vaikuttajat kertoivat tekevänsä yhteistöitä vain yritysten kanssa, joiden tuotteista 

he itse pitävät kovasti. Tuotteen/palvelun tulee sopia vaikuttajan omaan brändiin hyvin tai 

muuten heidän uskottavuutensa seuraajien silmissä saattaisi kärsiä. V5 kertoi, ettei tee 

yhteistyötä yritysten kanssa, joiden tuotteita/palveluita hän ei muuten ostaisi/käyttäisi. Muita 

yhteistyökumppanin valintaan vaikuttavia kriteerejä ovat V1 mukaan muuan muassa 

kotimaisuus, yhteistyön laatu ja laajuus sekä yrityksen puolelta tuleva palava into tehdä 

yhteistyötä juuri hänen kanssaan. 

 

Keskityn lähinnä joogaan, hyvinvointiin ja vastuulliseen matkailuun, joten pyrin pitämään 

yhteistyönikin jokseenkin näihin aihealueisiin liittyvinä. Jos nyt otetaan aika kärkevä 

esimerkki, niin en tekisi yhteistyötä pikavippifirmojen kanssa, sillä se ei sovi arvomaailmaani 

eikä sisältöjeni teemoihin. (V5) 

 

Yhteistyökumppania valitessa tärkeitä kriteerejä ovat myös pitkäjänteisyys, molemminpuolinen 

ymmärrys toiminnasta ja tavoitteista sekä luottamus. Vaikuttajille on tärkeää, että yritys luottaa 

heidän taitoihinsa, eikä laita sanoja suuhun. V3 toi vastauksessaan ilmi, että 

yhteistyökumppania etsiessä/sopimuksia tehdessä on äärimmäisen tärkeää, että molemmilla 

osapuolilla on täysi yhteisymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä ja millä tavoin toinen osapuoli 

toimii.  

 

Tärkein oma kriteeri kumppanin valinnassa on se, että heidän toimialansa on sellainen, joka 

istuu omaan toimintaani. Esimerkkinä tuotan sisältöä erityisesti outdoor, lifestyle, retkeily, 

matkailu ja autoteollisuuden yrityksille, mutta en lähtisi toteuttamaan vaikuttajamarkkinointia 

hääkakkuja valmistavan yrityksen kanssa. Tämä ei sovi millään tapaa omaan 

toimintaympäristööni. (V3) 
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Vastuullisuudesta viestiminen nähdään tärkeänä asiana, mutta vastuullisuus käsitteenä on niin 

laaja, että se on toisinaan myös vaikea määritellä. Yleisesti ottaen vaikuttajamarkkinoinnissa 

vastuullisuus tarkoittaa sekä markkinoitavien tuotteiden/palveluiden vastuullisuutta että 

markkinoinnin toteuttamista vastuullisesti ja tunnistettavasti. Vaikuttajamarkkinoinnilla voi olla 

myös negatiivisia vaikutuksia, jos yhteistöitä ei ole merkitty oikein tai sen avulla markkinoidaan 

epäeettisiä tuotteita. Vaikuttajilla on nykypäivänä paljon vaikutusvaltaa ja V4 kokeekin, että 

hänellä on vastuu siitä, ettei anna väärää informaatiota tai markkinoi tuotteita, joiden 

valmistuksesta tai markkinoinnista koituu haittaa ihmisille, eläimille tai yhteiskunnalle. 

Kuluttajien vastuulla on päätellä, onko jokin markkinoitu tuote/palvelu oikeasti vastuullinen vai 

ei. V1 kuitenkin totesi haastattelussaan, ettei vastuullisuudesta viestiminen vie yritystä 

kuitenkaan vielä piirun vertaa vastuullisempaan suuntaan, vaan vastuullisuuden täytyy olla 

yrityksen liiketoiminnan strategiassa.  

 

Jatkuva epäeettisten- ja ekologisten tuotteiden mainostus lisää turhaa ostelua ja rasittaa 

maapalloa. (V2) 

 

Suurimpina kompastuskivinä vaikuttajamarkkinoinnin saralla nähdään julkaisujen 

merkitseminen väärin ja vääränlaisen vaikuttajan valitseminen. V1 mielestä yritysten pitäisi 

tietää, miten vaikuttajamarkkinointia tehdään oikeaoppisesti, ennen kuin sitä lähdetään 

tekemään.  

 

Ihan ensimmäiseksi kannattaa opetella googlettamaan ”How to do influencer marketing”. 

(V1) 

 

Suurimmat kompastuskivet ovat mielestäni se, että yhteistyökumppaniin ei tutustuta 

tarpeeksi puolin ja toisin. Ei olla otettu tarpeeksi selvää, sopiiko kyseinen henkilö/toimija 

edustamaan suunniteltua asiaa. Ei myöskään välttämättä oteta selvää, onko vaikuttajalla 

sosiaalisen median etiketti halussa. (V3) 

 

Vaikka vastuullisuus näkyy nykyään enemmän kuin ennen Suomen matkailualan 

markkinoinnissa, näkyy se kuitenkin V2 mielestä melko vähän. Vain kaksi haastatelluista 

vaikuttajista on tehnyt vaikuttajamarkkinoinnin yhteistöitä matkailualan yritysten kanssa. 

Vastuullisuus näissä yrityksissä on tullut esille paikallisten tuottajien ja toimijoiden 

tukemisena. V1 on tehnyt vaikuttajamarkkinointia muun muassa erilaisille matkailualan 

toimijoille, jotka panostavat lähimatkailun markkinointiin. Yhteistöiden vastuullisuus on 

puettu muotoon, että lähelläkin voi kokea seikkailua ja elämyksiä.   
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Suomen vaikuttajamarkkinointi on mielestäni todella pientä verrattuna muualle maailmaan. 

Vastuullisuus näkyy kuitenkin ihan hyvin. Tänä vuonna on esimerkiksi korostettu paljon 

paikallista matkailua. (V6) 

 

Tänä päivänä yhä useampi vaikuttaja nostaa esille isoja yhteiskunnallisia asioita pohtivaa 

sisältöä sekä omien arvojensa kannalta tärkeitä aiheita omissa kanavissaan, esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen ja eettiseen kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä. Haastatteluun 

vastanneista vaikuttajista enemmistö kertoi tuovansa esille jonkin verran heitä itseään 

kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita, mutta kokevat samalla, että sosiaalinen media ei 

ehkä ole oikea alusta keskustella tieteellisistä asioista ja kaikista päivän polttavista 

puheenaiheista.  

 

Kun kaikki laittavat saman viestin, tuhoutuu viestin arvo eikä kukaan enää muista, kuka sen 

viestin oli laittanut. (V1) 

 

V3 kertoi nostavansa ajoittain yhteiskunnallisia aiheita esille, jos ne ovat hänelle 

henkilökohtaisesti tärkeitä; kuitenkin pyrkien tuomaan aiheen esille aina hillitysti ja sitä 

liikaa korostamatta. V2 puolestaan vastasi nostavansa esille yhteiskunnallisia epäkohtia 

pohtivaa sisältöä sekä hänelle tärkeitä asioita omissa kanavissaan.  

 

Olen kirjoittanut blogiini muun muassa vaatteiden eettisyydestä sekä ilmastoasioista. Lisäksi 

jaan Instagram stooreissa aiheeseen liittyviä uutisia yms. Minulla on tavoitteena nostaa näitä 

aiheita yhä enemmän esille. (V2) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin uskotaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään ja yritykset 

tulevat käyttämään vaikuttajia yhä enemmän markkinoinnissaan. Erityisesti 

mikrovaikuttajien ja niche-markkinoinnin arvo korostuu tulevaisuuden 

vaikuttajamarkkinoinnissa. V3 uskoo, että trendejä ovat myös pidempiaikaisen suhteen 

rakentaminen ja brändilähettiläs-tyylinen vaikuttajamarkkinointi sekä oikeiden/oikean 

kokoisten vaikuttajien valinta.  

 

Oikean kokoisen vaikuttajan valinta (sopiva määrä seuraajia) on myös kasvava asia, jonka 

olen huomannut yritysten käyttäytymisessä sosiaalisessa mediassa. Enää ei välttämättä ole 

järkevää toteuttaa markkinointia vaikuttajan kautta, jolla on esim. 60 000 seuraajaa, vaan 

suositaan pienempää 1000–5000 seuraajan omaavaa vaikuttajaa. Tällöin vaikuttajan 

seuraajat ovat todennäköisesti sitoutuneempia vaikuttajan sisältöön ja täten lopullinen 

tavoitettavuus parempaa, kuin korkeamman seuraajamäärän omaavalla vaikuttajalla. (V3) 
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Tulevaisuudessa ollaan menossa enemmän niche-markkinointiin, jossa ei osteta pelkästään 

yleisöä, vaan aletaan arvostamaan vaikuttajan muita taitoja ja osallistetaan hänet 

markkinointikampanjan suunnitteluun sekä visuaalisten kuvien tekemiseen. (V1) 

 

Lähes kaikki haastateltavat toivoisivat tulevaisuudessa tekevänsä pidempiä yhteistöitä 

muutaman vastuullisen ja heille mieleisen brändin kanssa yksittäisten ja pienten 

yhteistöiden sijaan. Myös vastuullisuutta ja videoiden suosion kasvamista entisestään 

pidetään trendeinä, jotka tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden vaikuttajamarkkinoinnissa. 

V1 oli sitä mieltä, että mainostoimistoja ei tulevaisuudessa enää välttämättä tarvita, koska 

vaikuttajat tulevat markkinoille vasemmalta ja oikealta ja pystyvät tekemään yksin asioita, 

joita tyypillisesti tekee jopa neljä ihmistä. 

 

Haluan tehdä tulevaisuudessa enemmän pitkäkestoisia yhteistöitä. On aina mukavampi 

syventää asiakassuhde yhden toimijan kanssa kuin olla viisi lyhytaikaista yhteistyötä. (V3) 

 

Tulevaisuudessa haluaisin mieluummin tehdä muutaman vastuullisen brändin kanssa 

pidempi aikaisia yhteistöitä kuin yksittäisiä pieniä yhteistöitä useiden eri brändien kanssa. 

(V2) 

 

Haluaisin pidempiaikaisia yhteistöitä vastuullisten ja tuotteiltaan/palveluiltaan minulle 

sopivien yritysten kanssa. (V5) 

 

Pidempiä yhteistöitä, kertaluontoiset keikat voisi kuopata maan alle. (V1) 

 

8.5 Kvalitatiivisen tutkimuksen yhteenveto 

Haastatteluista saatujen vastausten pohjalta voidaan todeta, että vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi on läpinäkyvää ja se ottaa huomioon markkinoinnin 

tunnistettavuuteen liittyvät vaatimukset. Suurimpia vaikuttajamarkkinoinnin 

kompastuskiviä on yhteistöiden merkitseminen väärin sekä vääränlaisen vaikuttajan 

valitseminen.  

 

Vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin avulla kuluttajia pyritään informoimaan eettisistä ja 

ekologista tuotteista sekä kertomaan rehellisesti ja avoimesti, miksi markkinoitu 

tuote/palvelu on vastuullinen. Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi on vastuullista toimintaa 

niin yrityksen kuin vaikuttajankin puolelta. Epäeettisesti toteutetusta 

vaikuttajamarkkinoinnista voi pahimmassa tapauksessa aiheutua negatiivisia vaikutuksia 

niin ihmisille, ympäristölle kuin eläimillekin. 
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Vaikuttajamarkkinointia tehdessä on tärkeää löytää sopiva vaikuttaja sekä huolehtia, että 

arvomaailmat kohtaavat. Sekä yritysten että vaikuttajien täytyy pystyä seisomaan ylpeästi 

tekojensa ja sanojensa takana. Vaikuttajat ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä 

yritysten kanssa, jotka sopivat heidän brändiinsä ja joiden tuotteita he käyttäisivät ilman 

yhteistöitäkin. Yritykset puolestaan haluavat työskennellä vaikuttajien kanssa, joiden 

yleisö vastaa heidän tarjoamiensa tuotteiden/palveluiden kohderyhmää.  

 

Tulevaisuudessa vaikuttajamarkkinointi tulee kasvamaan entisestään ja yhä useampi 

yritys tulee hyödyntämään vaikuttajia markkinoinnissaan. Syvempien ja pidempien 

asiakassuhteiden luominen on vaikuttajille tärkeää, ja he toivovat tulevaisuudessa 

tekevänsä enemmän brändilähettiläs-tyylistä vaikuttajamarkkinointia pienten ja lyhyiden 

yhteistöiden sijaan. Aitous ja rehellisyys nostavat myös päätään. Mikrovaikuttajien käyttö 

ja niche-markkinointiin panostaminen ovat myös tulevaisuuden trendejä, jotka yritysten 

kannattaa ottaa huomioon. 
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9 Johtopäätökset ja pohdinta  

Tämä luku pitää sisällään tulosten tarkastelua, opinnäytetyön tekijän omia mielipiteitä, 

tutkimuksen onnistumisen ja luotettavuuden pohtimista sekä kehitysideoita yrityksille ja 

vaikuttajille. Lopuksi arvioidaan vielä opinnäytetyön prosessia sekä omaa oppimista 

kokonaisuudessaan.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten vastuullisuus näkyy Suomen matkailualalla ja 

sen vaikuttajamarkkinoinnissa. Tämän lisäksi tutkittiin sosiaalisen median kanavista 

Instagramia ja sen roolia kuluttajien tietoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tietoperustan 

ja saatujen tutkimustulosten pohjalta luotiin vielä lopuksi ohjeita sekä yrityksille että 

vaikuttajille, joiden avulla onnistutaan tuottamaan vastuullista vaikuttajamarkkinointia.  

 
9.1 Tulosten tarkastelu ja omat mielipiteet 

Vastuullisuus Suomen matkailualalla ja sen vaikuttajamarkkinoinnissa: 

 

Tietoperustaan kerätyn aineiston sekä saatujen tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta 

vastuullisuuden olevan hyvin ajankohtainen ilmiö, jonka merkitys matkailualalla tulee 

jatkossa vain kasvamaan. Kuten tietoperustassa todetaan, tarkoittaa vastuullinen matkailu 

matkailua, joka ottaa huomioon niin nykyiset kuin tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja 

ympäristölliset vaikutukset. Vastuullisuus on Suomen matkailustrategian ytimessä ja se 

näkyy nykyään lähes kaikessa alan toiminnassa. Erityisesti Suomen matkailullisen imagon 

kehittäjänä toimiva Visit Finland on edistänyt aktiivisesti vastuullista matkailua aina 

vuodesta 2015 lähtien. Se on luonut matkailualan yritysten avuksi erilaisia kestävän 

matkailun kriteerejä sekä lanseerannut ohjelmia, merkkejä, sertifikaatteja ja oppaita, 

joiden tavoitteena on edistää vastuullista matkailua Suomessa niin, että matkailun 

taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset huomioidaan. Visit Finlandin lisäksi 

suomalaiset SMAL ja Reilun matkailun yhdistys jakavat tietoa vastuullisuudesta. 

Tietoperustan mukaan vastuullisuus on ohimenevän trendin sijaan pysyvä muutos ja 

ainoa kannattava tapa tuottaa matkailupalveluita pitkällä aikavälillä. Vastuullisen 

toiminnan avulla varmistetaan, että Suomen vetovoimatekijät ovat myyntivaltteja myös 

tulevaisuudessa. (Akrenius 2019.) Vaikka Suomi tunnetaan edelläkävijänä monissa 

kestävän kehityksen tavoitteissa ja yhä useampi Suomalainen matkailuyritys on halukas 

kehittämään toimintaansa entistä vastuullisemmaksi, on mielestäni vastuullisuuteen 

ilmiönä herätty kunnolla vasta viimeisten vuosien aikana. Vieläkään kaikki matkailutoimijat 

eivät ole löytäneet olemassa olevien ohjelmien ja merkkien joukosta omaan toimintaansa 

sopivaa. Jotta ilmastonmuutosta onnistuttaisiin hidastamaan ja Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen päästäisiin, vaaditaan kaikkien 
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asiaankuuluvien sidosryhmien tietoista osallistumista sekä vahvaa poliittista johtajuutta nyt 

eikä huomenna. Merkittävänä toimialana matkailun täytyy näyttää suurta roolia kestävien 

ratkaisujen edistämisessä ja vastuullisuuden on oltava alueiden sekä yritysten 

liiketoimintastrategiassa - pelkkä vastuullisuudesta viestiminen ei vielä tee kenestäkään 

vastuullista. Liian moni yritys markkinoi itseään vastuullisena, mutta kun asiaa tarkemmin 

tutkii, voidaan vastuullisuuden huomata olevan enemmän puhetta kuin tekoja. Tämän 

vuoksi kuluttajien vastuulla onkin etsiä relevanttia ja totuudenmukaista tietoa, jonka 

pohjalta he voivat tehdä vastuullisempia valintoja niin arjessa kuin matkaillessa. Jotta 

matkailuala muuttuisi tulevaisuudessa oikeasti vastuullisemmaksi, on ihmisten oltava 

valmiita muuttamaan matkustustottumuksiaan kestävimmiksi ja matkailualan toimijoiden 

puolestaan tuettava tätä muutosta.  

  

Vastuullisen matkailun lisäksi viimeisten vuosien aikana erityisesti sosiaalisessa mediassa 

tapahtuva vaikuttajamarkkinointi on noussut yhdeksi tämän päivän tunnetuimmista 

trendeistä. Myös tässä ilmiössä vastuullisuus näkyy vahvana teemana ja yritysten sekä 

vaikuttajien kantama vastuu tulee tulevaisuudessa kasvamaan vielä entisestään. Kuten 

tietoperustassa kerrotaan, on vastuullinen vaikuttajamarkkinointi kaikessa 

yksinkertaisuudessaan läpinäkyvää, avointa ja rehellistä markkinointia, joka täyttää 

markkinoinnin tunnistettavuuteen liittyvät vaatimukset (Repo 2019). Vastuullisesti 

toteutetun vaikuttajamarkkinoinnin avulla kuluttajia on mahdollista informoida ekologisista 

valinnoista ja sitä kautta edistää kestävää kehitystä. Erityisesti matkailualan 

vastuullisuudesta puhutaan yhä enemmän ja matkakohteita tulisikin markkinoida 

avoimesti ja totuudenmukaisesti, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin yliturismilta sekä muilta 

matkailun negatiivisilta vaikutuksilta. Visit Finlandin markkinointistrategian yksi tärkeä osa 

on vaikuttajien hyödyntäminen ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla pyritään inspiroimaan 

potentiaalista matkailijaa laadukkaalla sisällöllä sekä kasvattamaan Suomen 

tunnettavuutta vastuullisena matkailumaana. Kotimaanmatkailulla on jo keskeinen asema 

Suomen matkailualalla, jonka vuoksi tehokkain tapa lisätä Suomen matkailutuloja on 

kehittää Suomeen suuntautuvaa matkailua. Jotta tässä onnistuttaisiin, on näkyminen 

globaaleilla digitaalisilla alustoilla tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Tietoperustassa 

esiteltyjen vaikuttajamarkkinoinnin yhteistöiden ja kampanjoiden avulla Suomi onkin jo 

onnistunut saamaan toivottua näkyvyyttä maailmalaajuisesti. Uskon vahvasti, että 

vaikuttajamarkkinointia tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään entistä enemmän Suomen 

matkailualalla, vaikka toistaiseksi se on aika lapsenkengissä ja todella pientä verrattuna 

moniin muihin maihin. Sen tehokkuuteen on viimeistään nyt jo kuitenkin havahduttu. 

Lisätäkseen vaikuttajamarkkinoinnin läpinäkyvyyttä, on Suomen johtava 

vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntija yritys PING Helsinki luonut koodiston, jonka 

allekirjoittamalla sitoutuu vaikuttaja tai yritys edistämään avoimesti toteutettua 
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vaikuttajamarkkinointia. Myös Visit Finland on luonut erilaisia oppaita, joiden tavoitteena 

on auttaa Suomalaisia matkailualueita ja -yrityksiä tiedottamaan vastuullisuudestaan. 

Mielestäni tämän kaltaiset koodistot ja oppaat ovat askel kohti oikeaa suuntaa ja niiden 

avulla yritykset pystyvät kehittämään ymmärrystään ja osaamistaan. 

 

Instagramin rooli kuluttajakäyttäytymiseen: 

 

Tietoperustassa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa toistuu samoja teemoja ja niiden 

väliltä löytyy paljon yhteneväisyyksiä. Tietoperustan mukaan Instagram on tällä hetkellä 

tärkein sosiaalisen median kanava vaikuttajamarkkinoinnissa ja sitä käyttää tutkimusten 

mukaan päivittäin noin 500 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti (Gotter 2020). 

Instagramista on tullut osa ostokulttuuriamme ja sillä on suuri vaikutus ihmisten tietoihin, 

asenteisiin, käyttäytymiseen sekä matkakohteen valintaan. Ihmiset etsivät Instagramista 

tietoa tuotteista ja palveluista, lukevat ja kirjoittavat arvosteluja sekä ovat alituisesti 

vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa. (Venermo.) Verkkokyselyn avulla halusin 

kartoittaa jo olemassa olevaa tilannetta sekä saada tukea tietoperustaan kerätylle 

aineistolle. Saatujen tulosten pohjalta voin yksimielisesti todeta, että Instagram on todella 

suosittu sosiaalisen median kanava ja siellä tapahtuvalla vaikuttajamarkkinoinnilla on 

suuri vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen. Iso osa verkkokyselyyn vastanneista henkilöistä 

käyttää Instagramia päivittäin, seuraa Instagram-vaikuttajia, etsii Instagramista tietoa 

tuotteista, palveluista ja matkakohteista, törmää vaikuttajamarkkinointiin päivittäin tai 

vähintään viikoittain, luottaa Instagram-vaikuttajien arvosteluihin, on päätynyt ostamaan 

tuotteen tai palvelun nähtyään Instagram-vaikuttajan mainostavan sitä sekä matkustanut 

johonkin tiettyyn kohteeseen nähtyään siitä hienoja kuvia Instagramissa ja halunnut ottaa 

samanlaisia kuvia omalle Instagram-sivulleen. Tutkimuksen tulokset eivät tulleet minulle 

yllätyksenä ja uskon, että Instagramin suosio tulee tulevaisuudessa kasvamaan vielä 

entisestään.  

 

Mitä vastuullisuuteen tulee, suurin osa verkkokyselyyn vastanneista pitää vastuullisuutta 

tärkeänä, esimerkiksi tuotetta ostaessa tai matkakohdetta valitessa sekä kiinnittää 

huomiota vastuullisuuteen nähdessään vaikuttajan markkinoivan jotakin tuotetta, palvelua 

tai matkakohdetta Instagramissa. Enemmistö vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, ettei 

vastuullisuusteema näy tarpeeksi Suomen matkailualan markkinoinnissa ja olen asiasta 

täysin samaa mieltä. Toivon kuitenkin, että tähän asiaan tulisi pian muutos, koska suurin 

osa vastaajista nimittäin suosii yrityksiä, jotka toteuttavat vastuullista 

vaikuttajamarkkinointia, tekisi enemmän vastuullisia valintoja arjessa sekä matkaillessa, 

jos Instagramista löytyisi aiheeseen liittyvää tietoa helposti ja nopeasti sekä haluaisi 

tulevaisuudessa nähdä enemmän vastuullisuusteemaan keskittyviä yhteistöitä sekä 
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kampanjoita Instagramissa. Samankaltaisia kyselytutkimuksia on toteutettu myös 

aiemmin, muun muassa tietoperustassa mainittu Booking.comin vuonna 2019 tekemä 

laaja kysely, jonka mukaan 55 % matkailijoista haluaisi tehdä ympäristöystävällisempiä 

tekoja, mutta vaihtoehtojen etsiminen on hankalaa ja tiedonpuute tekee muutoksesta 

työlästä (A-lehdet 2020). Asennemedian kirjoittaman artikkelin mukaan kuluttajat ovat 

halukkaita kuulemaan vaikuttajilta entisten mielenkiinnon kohteiden lisäksi myös 

vastuullisuusvinkkejä- ja inspiraatiota (Asennemedia 2018). Mielestäni yritysten ja 

vaikuttajien kannattaa tulevaisuudessa panostaa vastuullisen vaikuttujamarkkinoinnin 

tuottamiseen Instagramissa, jos he haluavat tavoittaa suuren määrän ihmisiä helposti ja 

kustannustehokkaasti sekä inspiroida ihmisiä muuttamaan kulutustottumuksiaan 

kestävimmiksi.  

 

Kyselytutkimuksen lopussa oli myös muutama avoin kysymys, joiden avulla halusin 

selvittää, mitä vastaajille tulee mieleen käsitteistä vastuullinen matkailu, vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi sekä mihin vastuullisuuden osa-alueeseen keskittyviä yhteistöitä ja 

kampanjoita he toivoisivat tulevaisuudessa näkevänsä enemmän Instagramissa. Esille 

nousi täsmälleen samoja asioita, mitä olin tietoperustassa jo aiemmin käsitellyt. 

 

Vastuullisen vaikuttajamarkkinoinnin tuottaminen onnistuneesti: 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla halusin puolestaan saada syvempää tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä sekä kuulla Instagram-vaikuttajien omakohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia 

vaikuttajamarkkinoinnista sekä sen vastuullisuudesta. Yhteneväisyyksiä tietoperustan ja 

haastattelujen väliltä löytyi huomattavasti ja saatujen tulosten perusteella voinkin todeta, 

että vastuullista vaikuttajamarkkinointia on mahdollista toteuttaa onnistuneesti toimimalla 

rehellisesti ja läpinäkyvästi sekä ottamalla huomioon markkinoinnin tunnistettavuuteen 

liittyvät vaatimukset. Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös vaikuttajamarkkinoinnissa 

tulee aina ilmoittaa, kun kyseessä on maksettu mainos. Vastuullinen 

vaikuttajamarkkinointi on vastuullista toimintaa niin yrityksen kuin vaikuttajankin puolelta.  

 

Yllä mainittujen asioiden lisäksi täytyy ottaa huomioon yhteisten arvojen ja tavoitteiden 

kohtaaminen. Myös pidempiaikainen yhteistyö saman vaikuttajan kanssa luo 

uskottavuutta ja viestii aidosta sitoutumisesta (Neittaanmäki 2019). Vaikuttajien sanaan 

luotetaan, koska ihmiset tiedostavat, että vaikuttajat haluavat pitää kiinni maineestaan, 

eivätkä näin ollen suosittelisi tuotteita, joista eivät oikeasti pidä. Haastateltavat olivat lähes 

yksimielisiä edellä mainituista asioista. He kertoivat tekevänsä yhteistöitä yritysten 

kanssa, joiden kanssa arvot kohtaavat, joiden tuotteista he itse pitävät kovasti ja jotka 

sopivat heidän omaan brändiinsä hyvin. Vaikuttajille on tärkeää, että yhteistyöyritykset 
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ovat oikeasti vastuullisia ja läpinäkyviä, jotta he voivat ylpeästi seistä sanojensa ja 

tekojensa takana. Kaikki vaikuttajat olivat myös yksimielisiä siitä, että he haluavat 

tulevaisuudessa tehdä pidempiä yhteistöitä lyhyiden sijaan.  

 

Kuten tietoperustassa mainitaan, on vaikuttajilla tänä päivänä paljon vaikutusvaltaa ja 

vaikuttajamarkkinoinnin avulla on mahdollista ottaa kantaa myös isoihin yhteiskunnallisiin 

epäkohtiin sekä nostaa esille omien arvojen kannalta tärkeitä aiheita, esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen ja eettiseen kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä (Ström 2019). 

Tietoperustaa tukee haastateltavien vastaukset, joissa he kertoivat tuovansa esille 

yhteiskunnallisia asioita pohtivaa sisältöä, jos jokin asia on ajankohtainen ja heitä itseään 

kiinnostava. Jotta vaikuttajamarkkinoinnin negatiivisilta vaikutuksilta talouteen, kulttuuriin 

ja ympäristöön vältyttäisiin, on tärkeää, etteivät vaikuttajat anna väärää informaatiota tai 

markkinoi tuotteita, jotka ovat epäeettisiä- ja ekologisia. 

 

Uskon itse myös siihen, että tulevaisuudessa mikro ja nanovaikuttajien suosio kasvaa, 

koska heidän avullaan on helpompi tavoittaa tietty niche-kohderyhmä kuin suurien 

megavaikuttajien. Tietoperustan mukaan nanovaikuttajien vahvuutena toimii tavallisuus ja 

samaistuttavuus (Indieplace 2019). Myös haastattelemani vaikuttajat kertoivat uskovansa, 

että pienempien vaikuttajien arvo korostuu tulevaisuudessa ja yritysten kannattaakin 

panostaa oikean vaikuttajan valintaan. Suuren kohdeyleisön sijaan on tärkeämpää, että 

kohdeyleisö on oikea.  

 

9.2 Tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuus 

Käytin tutkimuksessa sekä määrällistä että laadullista tutkimusmenetelmää, koska halusin 

saada mahdollisimman laajan kokonaiskuvan ilmiöstä, jota päätin tutkia. Tutkimusten 

luotettavuutta mitataan validiteetilla ja reliabiliteetilla. Validiteetilla tarkoitetaan tulosten 

pätevyyttä. Sen avulla ilmaistaan, mitataanko ja tarkastellaanko sitä ilmiötä, jota kerrottiin 

mitattavan. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimuksessa käytetyn menetelmän 

luotettavuutta. Tutkimuksen reliabiliteetti on sitä parempi, mitä todennäköisemmin 

saataisiin samoja tuloksia toistettaessa tutkimus uudelleen. (Vilpas, 11.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimusote: 

  

Verkkokyselyn avulla pyrin selvittämään Instagramin roolia kuluttajien tietoihin, asenteisiin 

ja käyttäytymiseen sekä mittaamaan vastuullisuuden merkitystä kuluttajien näkökulmasta. 

Tarkoituksena oli saada numeraalista tietoa helposti ja nopeasti isolta joukolta. Tutkimus 

sisälsi saatekirjeen ja kiitin vastaajia etukäteen vastaamisesta. Esitestasin kysymykset 

ennen linkin jakamista varmistaakseni kyselyn toimivuuden. Mielestäni tekemäni 
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kyselylomake oli selkeä ja kysymykset etenivät loogisesti. Alussa oli helppoja kysymyksiä, 

jotka käsittelivät vastaajien taustatietoja. Kysymykset oli myös numeroitu loogisesti ja 

samaa aihetta koskevat kysymykset oli ryhmitelty helposti ymmärrettäviksi 

kokonaisuuksiksi. Suurin osa kysymyksistä oli suljettuja ja vastaaja pystyi valitsemaan 

vain yhden vastausvaihtoehdon. Pääasiassa kysely sisälsi vain toisensa poissulkevat 

vastausvaihtoehdot ’Kyllä’ ja ’Ei’. Ainoa huolenaiheeni oli se, että lomake on liian pitkä 

eikä kukaan jaksaisi enää vastata kyselyn lopussa oleviin avoimiin kysymyksiin. Suurin 

osa oli kuitenkin vastannut niihin. Saadut vastaukset oli helppo syöttää Webropolista 

Exceliin ja käsitellä siellä. 

  

Validiteetti: 

 

Mielestäni tekemäni tutkimus on pätevä ja onnistuin mittaamaan juuri sitä, mitä minun oli 

tarkoituskin mitata. Olin laatinut kysymykset oikein ja niin, että niiden avulla sain tietoa 

tutkimuskysymyksiini liittyen. Tietoperustan ja tutkimuksen väliltä löytyi paljon 

yhteneväisyyksiä, joten saatujen tutkimustulosten pohjalta voinkin todeta, että 

Instagramilla on suuri vaikutus ihmisten tietoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Myös 

vastuullisuuteen liittyvät kysymykset vahvistivat sitä, mitä olin tietoperustaan jo aiemmin 

kirjoittanut. Vastuullisuus on ajankohtainen ilmiö, jota pidetään tärkeänä ja josta kuluttajat 

ovat kiinnostuneita kuulemaan tulevaisuudessa lisää.  

 

Reliabiliteetti: 

 

Tekemäni kvantitatiivinen tutkimus on suuntaa-antava eikä tuloksia voida pitää täysin 

luotettavina. Verkkokysely oli laadittu Suomen kielellä, mikä rajasi vastaajat 

automaattisesti Suomalaisiin. Jaoin verkkokyselyn linkkiä omissa sosiaalisen median 

kanavissani sekä Whatsapp-sovelluksen välityksellä luokkakavereilleni. Tutkimuksen 

perusjoukko oli siis alun perin Suomalaiset Instagramia käyttävät ikähaarukkaan 18-55+ 

sijoittuvat henkilöt, jotka pääsivät kyselyyn käsiksi jakamani linkin avulla. Kyselyn 

lopullinen otoskoko oli kuitenkin sattumanvarainen ja melko suppea, vain 123 henkilöä 

vastasi lopulta kyselyyn. Vaikka vastausmäärä ei ollut mitä suurin, voidaan saatuja 

tuloksia silti yleistää koko perusjoukkoon. Tämän tutkimuksen reliabiliteetti on hieman 

heikompi kuin validiteetti. Jos tutkimus toistettaisiin uudelleen tällä hetkellä samanlaisella 

kyselyllä ja samat henkilöt vastaisivat, pysyisivät vastaukset mitä luultavimmin samana. 

Jos tutkimus tehtäisiin toiselle tai laajemmalle ryhmälle, voisivat tulokset olla erilaisia, 

koska vastaajat olisivat eri henkilöitä. Tutkimuslomakkeen kysymykset mittasivat kuitenkin 

oikeita asioita ja uskon kaikkien vastanneiden henkilöiden ymmärtäneen kysymykset 

siten, kun olin ne ajatellut. Vaikka tutkimusta ei voida toistaa identtisesti, vahvistivat 
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saadut tulokset kuitenkin tietoperustaan kirjoittamiani väitteitä sekä aiemmin samasta 

aiheesta tehtyjä tutkimuksia.  

 

Kvalitatiivinen tutkimusote: 

 

Haastatteluiden tarkoituksena oli auttaa minua saamaan laajempaa ja syvempää 

ymmärrystä opinnäytetyön ilmiöön liittyen sekä kuulla vaikuttajien omakohtaisia 

näkemyksiä ja kokemuksia vaikuttajamarkkinoinnista sekä sen vastuullisuudesta. 

Puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu koostui 11 valmiiksi muotoillusta kysymyksestä, 

jotka esitettiin kaikille haastateltaville samassa järjestyksessä. Valmiita 

vastausvaihtoehtoja ei ollut, joten haastateltavat saivat jäsentää vastauksiaan 

omaehtoisesti. 

 

Validiteetti:  

 

Haastattelulomake oli mielestäni selkeä ja kysymykset etenivät loogisesti. Olin miettinyt 

kysymykset tarkkaan, jotta saisin niiden avulla mahdollisimman validia tietoa 

tutkimuskysymyksiini liittyen. Kaikki kuusi haastateltavaa oli myös valittu huolellisesti ja 

halusin panostaa määrän sijaan laatuun. Haastattelut olivat laadukkaita ja sain paljon 

tarpeellista sekä ajankohtaisia tietoa vaikuttajien näkökulmasta. Vaikka haastateltujen 

vaikuttajien taustat olivat hieman erilaiset, oli vastauksisista löydettävissä helposti 

punainen lanka ja kaikissa haastatteluissa toistuivat samat teemat. Tietoperustan ja 

tutkimuksen välillä on löydettävissä paljon yhteneväisyyksiä, jonka vuoksi tutkimusta 

voidaan pitää pätevänä.  

 

Reliabiliteetti:  

 

Tutkimus ei olisi yhtä luotettava, jos se toistettaisiin uudelleen haastattelemalla eri 

vaikuttajia. Tällöin vastaukset olisivat mitä luultavammin erilaiset. Jos tekemäni 

kvalitatiivinen tutkimus toistettaisiin kuitenkin uudelleen haastattelemalla samoja 

vaikuttajia käyttäen täysin samoja kysymyksiä, olisi tulokset mitä todennäköisemmin 

täysin samat. Reliabiliteettia tukee myös tietoperustaan keräämäni aineisto koskien 

vaikuttajamarkkinointia ja sen vastuullisuutta. Työn tietoperusta ja empiirinen osio ovat siis 

sopusoinnussa. 
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9.3 Ohjeita yrityksille sekä vaikuttajille 

Kokosin tietoperustan ja saatujen tutkimustulosten pohjalta lopuksi vielä ohjeita, joiden 

tarkoituksena on auttaa sekä yrityksiä että vaikuttajia tuottamaan vastuullista 

vaikuttajamarkkinointia onnistuneesti. Vinkit ovat nähtävissä alla olevista kuvioista.   

 

 

Kuvio 19. Vinkkejä yrityksille  
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Kuvio 20. Vinkkejä vaikuttajille  
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9.4 Opinnäytetyön ja oman oppimisen arviointi 

Valitsin opinnäytetyön aiheen sen ajankohtaisuuden, merkityksellisyyden sekä oman 

kiinnostukseni vuoksi. Itseään kiinnostavan aiheen valinta on mielestäni todella tärkeää, 

jotta opinnäytetyön työstäminen on mahdollisimman mielekästä ja mielenkiinto pysyy yllä 

prosessin alusta loppuun. Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä arvoistani ja se näkyy 

kaikessa toiminnassani. Opinnäytetyön myötä halusin sukeltaa vielä syvemmälle 

vastuullisuuteen ilmiönä sekä tutkia, miten se näkyy Suomen matkailualalla ja sen 

vaikuttajamarkkinoinnissa. Sosiaalisen median kanavista tarkastelin Instagramia, koska 

käytän sitä itse eniten ja olen tehnyt siellä muutamia vaikuttajayhteistöitä viimeisen 

vuoden aikana. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä vaikuttajamarkkinoinnin parissa 

niin, että voisin sen avulla ylläpitää vastuullisuusteemaa, edistää vastuullista matkailua 

sekä informoida ihmisiä oikeasti eettisistä ja ekologisista tuotteista/palveluista.  

 

Aloitin opinnäytetyön suunnittelemisen kesäkuussa 2020 palauttamalla aihe-ehdotukseni 

Kontoon. Kun aiheeni hyväksyttiin, laadin opinnäytetyösuunnitelman, suoritin ONT-

ajokortin sekä arvioin samasta aihealueesta aiemmin kirjoitetun opinnäytetyön. 

Varsinaisen opinnäytetyöprosessin aloitin kuitenkin vasta syyskuussa 2020. Olin siis 

hieman myöhässä aloittamisen kanssa, mutta sain opinnäytetyön valmiiksi jopa 

suunniteltua aiemmin. Syynä tähän oli huolellisesti tehty opinnäytetyösuunnitelma sekä 

alustava aikataulu, jota noudatin täsmällisesti. Minulla oli myös kerran kuukaudessa 

Skype-tapaaminen ohjaajani kanssa, jolta sain tukea, palautetta ja arvokkaita vinkkejä. 

Ilman kuukausittaisia palavereja opinnäytetyön tekeminen olisi varmasti ollut 

hankalampaa.  

 

Syyskuun alussa vahvistin opinnäytetyön aiheen sekä tutkimuskysymykset, jonka jälkeen 

aloin kirjoittamaan tietoperustaa. Opinnäytetyön ilmiöön liittyvää tietoa löytyi paljon, jonka 

vuoksi olin rajannut aiheen Suomen matkailualaan sekä sen vaikuttajamarkkinointiin. 

Sosiaalisen median kanavasta päätin tutkia vain Instagramia. Tietoperustan kirjoittaminen 

oli koko prosessin aikaa vievin osuus. Artikkelien etsiminen, lukeminen ja referoiminen ei 

ole ikinä ollut suurin vahvuuteni, mutta joka kerta kun jatkoin työskentelyä tietoperustan 

parissa, opin jotain uutta. Kiinnostava aihe teki koko prosessista ehdottomasti 

mielekkäämpää.  

 

Tietoperustan kirjoittamisen jälkeen aloin suunnittelemaan tutkimusmenetelmiä, joiden 

avulla saisin kerättyä mahdollisimman paljon tietoa tutkimuskysymyksiini liittyen. Ajattelin 

aluksi käyttäväni vain määrällistä tutkimusta, koska se on yksinkertaisesti helpompaa ja 

nopeampaa, mutta päädyin lopulta käyttämään sen lisäksi myös laadullista. Halusin oppia 

aiheesta mahdollisimman paljon, jonka vuoksi molempien tutkimusmenetelmien 
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käyttäminen yhdessä tuntui hyvältä. Toisinaan tuli hetkiä, kun toivoin, että olisin valinnut 

vain yhden tutkimusmenetelmän, mutta loppujen lopuksi aineiston kerääminen sujui melko 

mutkattomasti ja tulosten analysointi oli mielenkiintoista. Haastattelut toteutettiin 

sähköpostilomakkeen avulla, koska asuin opinnäytetyötä tehdessäni ulkomailla, eikä 

minulla ollut mahdollisuutta haastatella vaikuttajia kasvokkain.  

 

Viimeiseksi kirjoitin vielä johtopäätökset sekä pohdinnan. Johtopäätösten kirjoittaminen 

tuntui aluksi hankalalta, koska minun täytyi linkittää tietoperustaan kerätty aineisto sekä 

kahdesta eri tutkimusmenetelmästä saadut vastaukset saumattomasti yhteen. Sain 

mielestäni koottua kuitenkin aika hyvän ja kattavan tiivistelmän koko opinnäytetyöstä. 

Tietoperustan sekä tutkimustulosten pohjalta laadin vielä lopuksi ohjeita, joiden 

tarkoituksena on auttaa sekä yrityksiä että vaikuttajia tuottamaan onnistuneesti 

vastuullista vaikuttajamarkkinointia tulevaisuudessa. Ohjeet kokosin kasaan käyttäen 

Canvaa.  

 

Onnistuin opinnäytetyön tekemisessä mielestäni hyvin ja tietoperusta sekä empiirinen osio 

ovat sopusoinnussa. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli positiivinen kokemus ja 

kehitti todella paljon omaa osaamistani. Sain myös paljon oivalluksia sen suhteen, mitä 

tulevaisuudessa haluan itse tehdä. En ollut aiemmin tehnyt näin laajaa työtä yksin, joten 

minua jännitti hieman, etten osaisi tehdä kaikkea. Opin kuitenkin koko ajan tehdessä ja 

loppujen lopuksi opinnäytetyön tekeminen ei ollut yhtään niin vaikeaa, kuin olin aluksi 

ajatellut. Kiinnostava aihe, hyvin tehty opinnäytetyösuunnitelma sekä aikataulujen 

täsmällinen noudattaminen tekivät koko prosessista ehdottomasti helpomman ja 

mielekkäämmän.  
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Liitteet 

Liite 1. Webropol-verkkokysely kuluttajille  

 

Hei,  

 

Opiskelen Matkailun liikkeenjohtoa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja tämä kysely 

on osa opinnäytetyötäni. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia vastuullista 

vaikuttajamarkkinointia Suomen matkailualan näkökulmasta sekä kartoittaa Instagramin 

vaikutusta kuluttajien asenteisiin, tietoihin ja käyttäytymiseen.  

 

Kysely koostuu yhteensä 18 monivalintakysymyksestä sekä 3 avoimesta kysymyksestä ja 

siihen vastaaminen vie arviolta 5 minuuttia. Kaikki kyselyn vastaukset käsitellään 

anonyymisti ja luottamuksellisesti.  

 

Vastuullisuus Suomen matkailualalla ja sen vaikuttajamarkkinoinnissa – 

Instagramin rooli kuluttajakäyttäytymiseen 

 

1. Sukupuoli 

 

- Nainen 

- Mies 

- Muu / En halua vastata 

 

2. Ikä 

 

- Alle 18 

- 18–24 

- 25–34 

- 35–44 

- 45–54 

- 55+ 

 

3. Oletteko 

 

- Työelämässä 

- Opiskelija 

- Eläkkeellä 
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- Työtön 

- Muu, mikä? 

 

4. Asuinpaikkakunta  

 

5. Kuinka usein käytät Instagramia? 

 

- Päivittäin 

- Viikoittain 

- Satunnaisesti 

- En ollenkaan 

 

6. Seuraatko ketään Instagram-vaikuttajaa? Esim. julkisuudesta tunnettua henkilöä 

tai sosiaalisen median persoonaa (bloggaaja, tubettaja) 

 

- Kyllä 

- En 

 

7. Seuraatko ketään Instagram-vaikuttajaa, joka ottaa kantaa isoihin 

yhteiskunnallisiin epäkohtiin tai tuo omien arvojensa kannalta tärkeitä aiheita esille 

omalla sivullaan? Esim. Ilmastonmuutos, tasa-arvo, vaateteollisuuden 

epäeettisyys 

 

- Kyllä 

- En 

 Jos seuraat, ketä?  

 

8. Etsitkö Instagramista tietoa tuotteista, palveluista ja matkakohteista?  

 

- Kyllä 

- En 

 

9. Kuinka usein törmäät vaikuttajamarkkinointiin Instagramissa? 

 

- Päivittäin 

- Viikoittain 

- Muutaman kerran kuukaudessa 

- Harvemmin 
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- En koskaan 

 

10. Koetko Instagram-vaikuttajien suosittelut/arvostelut perinteistä mainontaa 

luotettavampana markkinointina? 

 

- Kyllä 

- En 

 

11. Oletko koskaan päätynyt ostamaan tuotetta tai palvelua nähtyäsi Instagram-

vaikuttajan markkinoivan sitä? 

 

- Kyllä 

- En 

 

12. Oletko koskaan matkustanut johonkin tiettyyn kohteeseen siksi, että olet nähnyt 

siitä hienoja kuvia Instagramissa ja olet halunnut ottaa samanlaisia kuvia omalle 

Instagram-sivullesi? 

 

- Kyllä 

- En 

 

13. Kuinka tärkeää vastuullisuus on sinulle? 

 

- Erittäin tärkeää 

- Tärkeää 

- Jokseenkin tärkeää 

- Ei yhtään tärkeää 

 

14. Näkyykö vastuullisuusteema mielestäsi tarpeeksi Suomen matkailualan 

markkinoinnissa? 

 

- Kyllä 

- Ei 

 

15. Kiinnitätkö huomiota vastuullisuuteen nähdessäsi Instagram-vaikuttajan 

markkinoivan jotakin tuotetta, palvelua tai matkakohdetta Instagramissa? Esim. 

valmistusmateriaaleihin, valmistusmaahan, palvelun eettisyyteen, matkakohteen 

vastuullisuuteen 



 

 

67 

 

- Kyllä 

- En  

 

16. Suositko yrityksiä, jotka toteuttavat vastuullista vaikuttajamarkkinointia? Esim. 

markkinoivat läpinäkyvästi ja kertovat rehellisesti, mitä tekevät vastuullisuuden 

eteen 

 

- Kyllä 

- En 

 

17. Tekisitkö enemmän vastuullisia valintoja arjessa sekä matkaillessa, jos löytäisit 

aiheeseen liittyvää tietoa nopeasti ja helposti Instagramista? 

 

- Kyllä 

- En 

 

18. Haluaisitko tulevaisuudessa nähdä enemmän vastuullisuusteemaan keskittyviä 

yhteistöitä sekä kampanjoita Instagramissa? 

 

- Kyllä 

- En 

 

19. Mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä vastuullinen matkailu? 
 

20. Entä vastuullinen vaikuttajamarkkinointi? 

 

21. Mihin vastuullisuuden osa-alueeseen keskittyviä yhteistöitä ja kampanjoita toivoisit 

näkeväsi tulevaisuudessa enemmän Instagramissa? Esim. Ilmastoasiat, tasa-arvo, 

vaatteiden eettisyys, lentopäästöjen kompensointi, kasvisruokavalio 

 

Kiitos vastauksesta! 
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Liite 2. Puolistrukturoitu sähköpostihaastattelu Instagram-vaikuttajille 

 

1. Kerrotko lyhyesti, millä tavoin olet tekemisissä vaikuttajamarkkinoinnin kanssa ja 

miten pitkään olet työskennellyt vaikuttajamarkkinoinnin parissa? 

 

2. Miten määrittelisit käsitteen vastuullinen vaikuttajamarkkinointi? 

 

3. Miten valitset yhteistyökumppanisi, jonka kanssa vaikuttajamarkkinointia toteutat; 

millaisia kriteerejä sinulla on ja mitä arvostat yhteistyökumppanissa? 

 

4. Onko vastuullisuudesta mielestäsi tärkeä viestiä? Miten vastuullisuus näkyy 

omassa toiminnassasi vaikuttajamarkkinoinnin saralla? 

 

5. Oletko tehnyt yhteistyötä brändien kanssa, joille vastuullisuus on erityisen 

tärkeää? Jos olet, niin kenen? 

 

6. Näkyykö vastuullisuus mielestäsi Suomen matkailualan 

vaikuttajamarkkinoinnissa? Oletko tehnyt yhteistyötä vastuullisten matkailualan 

yritysten kanssa? Jos olet, niin kenen ja miten yhteistyö toteutettiin? 

 

7. Nostatko isoja yhteiskunnallisia asioita pohtivaa sisältöä sekä omien arvojesi 

kannalta tärkeitä aiheita esille omassa Instagramissasi? Esim. vaatteiden 

eettisyys, ilmastoasiat, tasa-arvo 

 

8. Minkälaisena vaikuttajana toivot muiden näkevän sinut? 

 

9. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat kompastuskivet vaikuttajamarkkinoinnissa ja 

miten ne voidaan välttää? Voiko vaikuttajamarkkinoinnilla olla mielestäsi 

negatiivisia vaikutuksia? 

 

10. Millaisena näet sosiaalisen median vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuudessa? 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät trendit, jotka tulisi ottaa huomioon? 

 

11. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on vaikuttajamarkkinoinnin suhteen? 

Minkälaisia yhteistöitä haluaisit tehdä enemmän tulevaisuudessa? 
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