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”Vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa prosessia, jossa 
vaikutusvaltainen henkilö välittää brändin viestiä edelleen 

omalle yleisölleen uskottavasti. Sen sijaan, että brändi puhuisi 
omalla äänellään kohderyhmälleen, suosituksen tekee 

luotettavana ja kaverinomaisena koettu henkilö, jota seurataan 
vapaaehtoisesti.” – The Ultimate Influencer Marketing Guide 

n.d.



Vaikuttajamarkkinointi nyt
• Vaikuttajamarkkinoinnissa liikkuva raha kasvanut globaalisti vuosina 

2019-2021 6,5 miljardista 13,8 miljardiin dollariin*  

• Kanavista edelleen suosituimpina jatkavat Instagram, Youtube sekä 
podcastit - TikTok -yhteistyöt kasvoivat 130 %** verrattuna 
edelliseen vuoteen

• Suomen markkinoille tehdyssä tutkimuksessa yritykset kokivat 
suurimmat haasteet vaikuttajamarkkinoinnissa liittyen vaikuttajien 
valintaan, mittaamiseen sekä vaikuttajastrategian luomiseen***

***Tutkimusraportti: Somevaikuttajien yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
2021, Helsigin Yliopisto & Ping Helsinki

*https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/

**Meltwater Klear, Vaikuttajamarkkinnoin trendit 2021-tutkimus



Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu
• Digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa funneliajattelu on yksi 

tärkeimmistä kulmakivistä

• Funneliajattelussa huomioidaan markkinoinnin eri tavoitteet ja toimet 
kun kuljetetaan kohderyhmää tietoisuudesta ja harkinnasta kohti 
toimintaa

• Tuloksellisesti toimiakseen vaikuttajamarkkinointi olisi tärkeää integroida 
osaksi kokonaismarkkinointisuunnitelmaa ja funneliajattelua

• Vaikuttajamarkkinointi irrallisena kokeiluna vain harvoin tuo haluttuja 
tuloksia
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1.
Mitä haluamme saavuttaa?

2.
Mitkä ovat tavoitteiden 
mahdollistajat?

3.
Miten teemme 
vaikutuksen?

4.
Mitä ja miksi 
teemme?

5.
Miten mittaamme 
menestystä?

5.
Miten optimoimme ja 
jalostamme tietoa?



• Liiketoiminnan tavoitteista 
johdetut 
vaikuttajamarkkinoinnin 
tavoitteet

• KPI:n määrittely

• Kohderyhmän määrittely

• Vaikuttajien valinta 
tavoitteiden ja kohderyhmän 
pohjalta

• Datan hyödyntäminen 
vaikuttavalinnoissa

• Vaikuttajat osaksi 
suunnitteluprosessia

• Vaikuttajien 
sopimusneuvottelut ja 
briefaus

• Sisältöjen hyväksyminen/ 
hyväksyttäminen

• Sisällöt yrityksen omaan 
käyttöön

• Raportointi määriteltyihin 
KPI:hin peilaten

• Opit ja datan 
jatkohyödyntäminen

Vaikuttajamarkkinoinnin prosessi

Tavoitteet Suunnittelu Toteutus Tulos ja 
opit



Vaikuttamarkkinoinnin prosessi -
tavoitteet

• Asetetut tavoitteet riippuvat siitä, mitä osaa funnelia
vaikuttajia käytetään ja mitä tavoitteita liiketoiminnalla on

• KPI:n määrittely 

• Kohderyhmä ja tavoitteet pohjustavat tulevia 
vaikuttajavalintoja 
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Vaikuttamarkkinoinnin prosessi -
Suunnittelu

• Vaikuttajan ja brändin yhteensopivuus tärkeää

• Vaikuttajavalinnassa kannattaa luottaa insight dataan –
seuraajamäärä ei ole yksin tätä!

• Vaikuttajat osaksi suunnitteluprosessia

• Vaikuttajien sisältöjen hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa



Vaikuttajatyypit

Mikrovaikuttaja Makrovaikuttaja Julkisuuden henkilö

< 9000 
seuraajaa

10 000 < 
seuraajaa

100 000 < 
seuraajaa



Esimerkki vaikuttajasuunnitelmasta

Campaign time: 
week 47-48

Audience: 
A18--50

KPI: CPC

Influencer type: 
3 Macro 
influencers 

Campaign time: 
week 48

Audience: 
A18--50

KPI: CPM

Influencer type:
10-20 Micro 
influencers

15 000e 10 000e

Store
Traffic

Traffic

Budget: 25 000€

Campaign run time: Week 47-48

Audience:  A18-50, divided in three age groups based on 
influencer’s target group

Campaign: 3 macro influencers with curated shop-in-shop 
to drive website traffic, 10-20 micro influencers to visit
shop during BF



Vaikuttamarkkinoinnin prosessi -
Toteutus

• Vaikuttajien briefaus ja sopimukset 

• Vaikuttaja on oman yleisönsä paras asiantuntija, joten vaikuttajalle 
kannattaa antaa kohtalaisen vapaat kädet sisällön suhteen

• MENin ohjeet kaupallisen yhteistyön toteuttamiseksi vs
kanavakohtaiset ohjeistukset

• Branded content –tool ja vaikuttajien postauksen mainostaminen



Vaikuttamarkkinoinnin prosessi –
Tulokset ja opit

• Datan avulla kehittäminen

• Mittaamisen mahdollistaminen tärkeää (alennuskoodit, 
seurantalinkit, vaikuttajakohtaiset tulokset)

• Vaikuttavuus tulee pitkäjänteisestä tekemisestä



Tuloksellinen vaikuttajamarkkinointi

• Funneliajattelun sisäistäminen ja vaikuttajamarkkinoinnin 
integroiminen osaksi kokonaismarkkinointia

• Prosessin eri vaiheiden tärkeyden ymmärtäminen (tavoitteiden 
määrittely, vaikuttajien valinta, briefaus, onnistumisen 
mittaaminen)

• Ei jätetä vaikuttajamarkkinoinnin sisältöjen hyödyntämistä vain 
vaikuttajan omiin kanaviin



Case Hartwall Pommac Brut -lanseeraus



POMMAC BRUT - LANSEERAUSKAMPANJA
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• Pommac Brut julkaistiin keväällä täysin digitaalisesti

• Pääkohderyhmänä nuoret aikuiset

• Lanseerauskampanja keskittyi Pommacin käyttöhetkiin:

juhliin valmistautuminen

juhlapöytä

juhlat

• Tavoitteena kasvattaa Pommacin markkinaosuutta nuorten 

aikuisten keskuudessa käyttötarkoitusten kautta



VAIKUTTAJAYHTEISTYÖ

• Kampanjassa oli vahvasti mukana vaikuttaja Hanna Väyrynen

• Loistava brand match

à Henkilökohtainen side Hartwalliin

à Laadukas kuvasisältö

• Mainosmateriaalien tuotanto

Tulos Helsinki Oy – Copyright © 20







POMMAC BRUT – KAMPANJALÄHDÖT
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Kampanjalähtö 2 / Valmistujaiset
24.5.-12.6

Kanavina Facebook, Snapchat, Pinterest sekä 
ohjelmallisen ostamisen kanavat

Kampanjalähtö 1 / Vappu
23.4.-1.5.

Kanavina Facebook ja Pinterest
Vaikuttajayhteistyö Hanna Väyrysen kanssa



VAIKUTTAJAYHTEISTYÖN SISÄLTÖ

• Mainosmateriaalien tuotanto  

• Orgaaniset julkaisut kampanjan aikana:
• 1kpl Instagram feed-julkaisu

• 5kpl Instagram Story-julkaisuja

• 1kpl Instagram Story

• 1kpl blogipostaus

• Tuotelähetykset Hannan kautta personoidulla viestillä

Tulos Helsinki Oy – Copyright © 24



PARHAITEN TOIMINEET MAINOSSISÄLLÖT

Mainonnassa testattiin kahta erilaista 

luovaa tyyliä

Tuotekeskeiset vs. vaikuttajapainotteiset luovat

Parhaiten toimi sisällöt, joissa oli ilmapalloja, 

konfettia, liikettä sekä vaikuttaja näkyvillä

Tulos Helsinki Oy – Copyright © 25



POMMACIN MYYNNIT

• Huhtikuu yli 20 % myyntitavoitteesta

• Kesäkuussa 62 % edellä myyntitavoitetta

• Pommac kokonaisuudessaan yli 50 % yli myyntitavoitteen

Tulos Helsinki – Copyright ©2021



Aikaa kysymyksille



Kiitos!

Varaa veloitukseton 
konsultointitunti:
S a n n a  P ä n k ä l ä i n e n

0 4 4  5 2 3  0 5 8 3
S a n n a . p a n k a l a i n e n @ t u l o s . f i



Tulos toimii yhtenä Yritysmaratonviestin pääyhteistyökumppanina myös 
vuonna 2022. https://yritysmaratonviesti.fi/

•Tämän ansiosta meillä on mahdollisuus arpoa kaikkien halukkaiden kesken 
yhden joukkueen (5-10 hlöä) ilmoittautuminen tapahtumaan.

"Yritysmaratonviestin järjestää Suomen Olympiakomitean liiketoimintayksikkö 
yhteistyössä tapahtuman yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on tuottaa 
hyvänmielen juoksutapahtuma, jossa yhteisöllisyys ja liikkuminen ovat keskiössä.
Yritysmaratonviestin tuotoilla tuetaan vuosittain lasten liikuntaa Lasten Liike -
hankkeen kautta.”

•Osallistu arvontaan täyttämällä yhteystietosi lomakkeeseen: 
https://forms.gle/DpcJKrvSku3ePDQ39

Yritysmaratonviesti 20.5.2022
- Suomen suurin yritysliikuntatapahtuma 

https://yritysmaratonviesti.fi/
https://forms.gle/DpcJKrvSku3ePDQ39

