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Intro
Tervetuloa lukemaan! 

Nyt tuli luvattua paljon, nimittäin PDF-opas, joka 
kertoo kaiken vaikuttajamarkkinoinnista viidessä 
minuutissa. Siispä mennään pidemmittä puheitta 
suoraan asiaan. 

Tässä sinulle toimitetussa tietopaketissa 
kerromme kaiken tietämämme vaikuttajamarkki-
noinnista mahdollisimman tiiviisti. Toivottavasti 
saat oppaasta uutta tietoa ja inspiraatiota tuleviin 
markkinoinnin toimenpiteisiin! 

Mukavia lukuhetkiä toivottaen, 

Mikko Salonen
Chief Operating Officer & Partner, 
Vaikuttajamarkkinointitoimisto Noord



Vaikuttajamarkkinoinnin avulla on mahdollista 
tavoittaa tehokkaasti yritykselle olennaiset 
kohderyhmät. Parhaiten vaikuttajamarkkinointi 
toimii, kun halutaan kasvattaa bränditunnettuutta tai 
esimerkiksi tuoda uusi tuote tai palvelu tavoitellun 
kohderyhmän tietoisuuteen. Vaikuttajamarkkinoinnin 
teho perustuu yksinkertaisesti siihen, että tietyn 
profiilin tavoittava vaikuttaja sitouttaa toivottua 
kohderyhmää huomattavasti yrityksen omaa julkaisua 
tai mainosta tehokkaammin. 

(Lähde: https://thesocialshepherd.com/blog/influencer-mar-
keting-statistics) 

Kuka on 
vaikuttaja?
Nykypäivänä kuka vain voi halutessaan olla vaikuttaja 
– vaikuttavuutta voidaan toki arvioida sillä, että kuinka 
paljon painoarvoa vaikuttajan sanalla on esimerkiksi 
tietylle kohderyhmälle. Normaalisti vaikuttaja 
tuottaa sisältöä sometililleen (Instagram, TikTok, 
YouTube, LinkedIn, Twitch) tai esimerkiksi blogiinsa. 
Ammattimaisen vaikuttajan tunnistaa siitä, että hän 
tuottaa aktiivisesti sisältöä valitsemiinsa kanaviin ja 
tietää tarkasti kohdeyleisöstään sekä siitä, minkälaista 
sisältöä he arvostavat. 

Vaikuttajamarkkinointi on 
yksi sisältömarkkinoinnin 
muodoista, jossa sisällöntuot-
tajina käytetään tunnettuja 
persoonia.

MITÄ ON 
VAIKUTTAJA-
MARKKI-
NOINTI?

https://thesocialshepherd.com/blog/influencer-marketing-statistics
https://thesocialshepherd.com/blog/influencer-marketing-statistics
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BLOGIARTIKKELI: SOPIIKO VAIKUTTAJAMARKKINOINTI PK-YRITYKSILLE?

Ei pelkästään nuorelle kohderyhmälle! Keskimäärin 62 % 45–74-vuotiaista käyttää 
sosiaalista mediaa päivittäin (45–54-vuotiaista luku jopa 77 %).

kuluttajista luottaa 
enemmän vaikuttajan kuin 

brändin suositukseen

kuluttajista on ostanut 
jotain vaikuttajan 

suosittelun perusteella

kokee vaikuttajamarkki
noinnin aidommaksi kuin 

muut markkinoinnin keinot

mainostajista tekee myyntiä 
vaikuttajien kautta

Vaikuttajamarkkinointi on kustannus-
tehokas tapa kasvattaa brändin 
tunnettuutta.

Miksi vaikuttaja-
markkinointi on 
tehokas tapa 
markkinoida?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokasta, koska se on kustannustehokas tapa kasvattaa 
brändin tunnettuutta haluttua kohderyhmää tiiviisti sitouttavien vaikuttajien avulla. 
Oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi kasvattaa luotettavuutta brändiisi potentiaa-
listen asiakkaiden silmissä. Lisäksi vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa ulkoistaa 
sisällöntuotanto samalla ammattilaiselle että loppukäyttäjälle – unohtamatta, että 
vaikuttajien tuottama sisältö parantaa myös SEO-tuloksia. 

https://noord.fi/sopiiko-vaikuttajamarkkinointi-pk-yrityksille/


Mitä vaikuttaja-Mitä vaikuttaja-
markkinointi markkinointi 

maksaa? maksaa? 

V aikuttajamarkkinoinnin hinnoittelusta tehdään turhan 
usein liian vaikeasti ymmärrettävää. Vaikuttajamark-
kinointia voi edullisimmillaan lähteä tekemään muutaman 
sadan euron panostuksella, mutta monikanavaiset ja 

laajemmat vaikuttajamarkkinointikampanjat maksavat luonnollisesti tuhan-
sia-kymmeniä tuhansia euroja. Hinnoittelua ei kannata kuitenkaan pelätä 
– lopulta eri markkinoinnin toimenpiteiden budjetin määrittää kuitenkin 
markkinoiva yritys itse. 

Vaikuttajamarkkkinointikampanjaa suun-
niteltaessa tulisi ottaa huomioon lisäksi:  

• Tavoitteiden asettaminen ja näihin soveltuvat mittarit

• Kohderyhmämäärittely

• Luovan sisällön suunnittelu ja konseptointi

• Kampanjan aikataulutus ja koordinointi

• Vaikuttajien toimittamien sisältöjen tarkistaminen ja lainmukaisuuden 
varmistaminen

• Vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden hyödyntäminen yrityksen 
omissa kanavissa (sosiaalinen media, verkkosivut, sähköpostimarkki-
nointi, jne.)

Vaikuttajamarkkinoinnin hinnoitteluun 
vaikuttavat muun muassa: 

• Vaikuttajan/vaikuttajien tavoittavuus ja seuraajien sitoutuneisuus sekä 
vaikuttajan muu presenssi (esim. mediapersoona)

• Kanava ja sisältömuoto sekä toteutettavan yhteistyön laajuus

• Mahdolliset sisältömarkkinointioikeudet

• Rahallisen palkkion lisäksi saatavat edut

BLOGIARTIKKELI: MISTÄ KOOSTUU VAIKUTTAJAMARKKINOINNIN HINTA? 

https://noord.fi/mista-koostuu-vaikuttajamarkkinoinnin-hinta/


K etkä sopivat brändisi 
edustajiksi, eli kasvoiksi? 
Kuka tavoittaa juuri halutun 
kohderyhmän? Kenen sisältö 

on myös kaupallisesti tehokasta? Liian 
usein vaikuttajavalintaa pohditaan siten, 
että osuuko vaikuttaja itse toivottuun 
kohderyhmään tai mitä mieltä esimerkiksi 
yrityksen markkinointitiimi on tietystä 
vaikuttajasta. Todellisuudessa liiketo-
iminnallisesti tehokkaimmat vaikut-
tajavalinnat löydetään, kun vastataan 
ensin seuraaviin kysymyksiin:

• MIETI JA ANALYSOI KOHDERYHMÄÄ. 
Mitä valittu kohderyhmä arvostaa? 
Miten he tekevät ostopäätöksiä? 
Missä kanavassa tai kanavissa he 
viettävät orgaanisesti aikaansa?

• LAADI SELKEÄT TAVOITTEET.
Mitä vaikuttajamarkkinoinnin 
toimenpiteillä halutaan saavuttaa 
ja miksi? Esimerkiksi, on täysin eri 
asia pohtia sopivia vaikuttajia brän-
dimielikuvan parantamiseen kuin 
puhtaaseen myynnin edistämisen 
kampanjaan.

• TARKASTELE VAIKUTTAJAN 
SISÄLTÖÄ. Kun ollaan jo niin pitkällä, 
että ollaan tehty jonkinlainen 
alustava listaus mahdollisesti 
soveltuvista vaikuttajista, kannattaa 
tutkia listattujen vaikuttajien 
sisältöä. Sopiiko hän brändinne 
kasvoksi, eli edustatteko samoja 
arvoja? Pienellä taustatutkimuk-
sella vältetään turhat virheet ja 
varmistetaan oikea brand match. 

• EI KILPAILEVIA YHTEISTÖITÄ. 
Viimeinen, mutta elintärkeä osuus, 
on varmistaa, ettei vaikuttajalle ole 
lähiaikoina ollut, tai ole tulossa, 
yhteistöitä kilpailevien brändien 
kanssa. Vaikuttajan kanssa 
tehtävässä toimeksiantosop-
imuksessa kannattaa myös sopia 
yhteistyön hygieniarajoista. 

Miten 
löytää 
sopivat 
vaikut-
tajat?

Sopivien vaikuttajien löytämiseen on 
kehitetty myös monia eri työkaluja, 
joiden avulla saadaan vähintäänkin 
rajattua pienempi määrä potentiaalisia 
kumppaneita. Kuitenkin lopulta 
vaikuttajien valinta eroaa muista media-
valinnoista edellä mainituilla tavoilla. Me 
rohkaisemme asiakkaitamme usein myös 
kysymään nykyisiltä asiakkailtaan, keitä 
vaikuttajia he arvostavat! 

Sopivien vaikuttajien löytämiseen on 
kehitetty myös monia eri työkaluja, joiden 
avulla saadaan vähintäänkin rajattua 
pienempi määrä potentiaalisia kumppaneita. 
Kuitenkin lopulta vaikuttajien valinta eroaa 
muista mediavalinnoista edellä mainituilla 
tavoilla. Me rohkaisemme asiakkaitamme 
usein myös kysymään nykyisiltä 
asiakkailtaan, keitä vaikuttajia he arvostavat! 

KATSO VIDEO: MITEN LÖYTÄÄ SOPIVAT VAIKUTTAJAT

https://noord.fi/video-miten-loytaa-sopivat-vaikuttajat/


Lainmukainen 
vaikuttaja-
markkinointi

V aikuttajamarkkinointi on 
yrityksen ja vaikuttajan välinen 
yhteistyö, jonka tavoitteena 
on yrityksen tai brändin 

tunnettuuden kasvattaminen tai myynnin 
edistäminen. Vaikuttajamarkkinointia ja 
kaupallisten yhteistöiden oikeaoppista 
merkintää säätelee Suomessa kuluttajan-
suojalaki. Käytännössä nyrkkisääntönä 

lainmukaisuuden varmistamiseen voidaan 
pitää, että vaikuttajan tuottama sisältö tulee 
olla tunnistettavissa mainokseksi nopeasti 
ja mahdollisimman helposti. Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaisesti 
” merkinnän on oltava selkeästi esillä 
kanavasta, toteutustavasta tai yhteistyö-
mainoksen formaatista riippumatta.”

Yhteistöissä käytettävän ja kuultavan 
musiikin kannalta tulisi olla myös 
tarkkana, ja nyrkkisääntönä tässä 
voidaan pitää vain rojaltivapaan musiikin 
käyttöä – tai sellaista musiikkia, johon 
markkinoivalla yrityksellä tai vaikuttajalla 
on oikeus. 

Lue lisää: Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Vaikut-
tajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

• Feed-julkaisussa mainosmerkintä 
tulisi sijoittaa heti julkaisutekstin 
alkuun

• Oikeaoppinen tapa merkitä mainos 
on esimerkiksi ”Mainos Yritys X” 
tai ”Kaupallinen yhteistyö Yritys X 
kanssa”

• Story-julkaisuissa mainos tulisi 
merkitä jokaisessa Story-julkai-
sussa edellä mainitulla tavalla, 
jonka lisäksi mainosmerkintä tulee 
olla visuaalisesti mahdollisimman 
selkeästi erotettavissa muusta 
sisällöstä

• Mainosmerkinnöistä tulisi 
huomioida, vaikka raha ei olisikaan 
vaihtanut omistajaa yhteistyön 
puitteissa (esimerkiksi ”Tuotteet 
saatu Yritys X”)

Esimerkiksi  
Instagram-yhteistyössä 
tulisi toimia näin:

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/


Näillä askeleilla 
toteutat vaikuttja-
markkinointia 
tehokkaasti
Vaikuttajamarkkinointi on parhaimmillaan bränditun-
nettuuden kasvattamisen ja esimerkiksi tuotetietouden 
apuna. Mikäli teidän yrityksessänne pohditaan vaikutta-
jamarkkinoinnin aloittamista tai sen kehittämistä, katso 
nämä askeleet läpi: 

• TAVOITTEET: Miksi vaikuttaja-
markkinointia ylipäätään tehdään? 
Mihin tavoitteisiin halutaan päästä 
ja/tai mitä halutaan saavuttaa?

• KOHDERYHMÄ: Ketä tai millaisia 
ihmisiä halutaan tavoittaa? 
Kohderyhmiä voi olla yksi tai 
useampi. 

• SISÄLTÖ: Millaista sisältöä valittu 
kohderyhmä tai kohderyhmät 
arvostaa? Missä formaatissa 
kohderyhmä kuluttaa sisältöä 
luonnollisesti? 

• OHJAUS: Minne vaikuttajien 
tuottamasta sisällöstä ohjataan 
ja miksi? Verkkosivuille/
verkkokauppaan, yrityksen 
some-tilille? Samalla olisi hyvä 
myös pohtia, onko tarvetta 
esimerkiksi vaikuttajamarkki-
noinnin toimenpiteisiiin erikseen 
toteutetulle laskeutumissivulle. 

• AIKATAULU: Suunnittele 
vaikuttajien toimenpiteiden 
aikataulu tarkasti ja kommunikoi 
tästä vaikuttajien kanssa. 

• MITÄ TEETTE ITSE: Miten 
hyödynnätte vaikuttajien 
tuottamaa sisältöä yrityksen 
markkinoinnissa ja viestinnässä? 
Huomioi, että nämä toimenpiteet 
voivat olla paljon muutakin, kuin 
vaikuttajan sisällön uudelleen-
julkaisu yrityksen some-tilillä.

• ANALYSOI JA KEHITÄ: Vaikuttaja-
markkinointi on myös siinä määrin 
digimarkkinointia, että siitä on 
saatavilla paljon dataa. Analysoi 
tuloksia ja mieti, missä onnistuttiin 
ja missä voitaisiin kehittyä 
seuraavia toimenpiteitä silmällä 
pitäen? 



Noord auttaaNoord auttaa
vaikuttaja-vaikuttaja-
markkinoinnissamarkkinoinnissa
Noord on vaikuttajamarkkinoinnin kumppani yritykselle, joka haluaa 
varmistua toimenpiteiden tehokkuudesta, samalla käyttäen itse aikansa 
ydinliiketoimintaan. Tarjoamme asiakkaillemme palveluita niin kertaluon-
teisten vaikuttajakampanjoiden kuin pidempiaikaisen kumppanuuden 
avulla. Me autamme niin luovien vaikuttajamarkkinoinnin konseptien 
suunnittelussa kuin yksittäisten, brändillenne sopivien vaikuttajien 
löytämisessä.

• Vaikuttajamarkkinointistrategiat- ja suunnitelmat

•  Luovat konseptit ja ideat

•  Vaikuttajamarkkinoinnin toteutus pitkällä tähtäimellä

•  Vaikuttajayhteistöiden koordinointi ja raportointi

•  Some-sisällöntuotanto ja somestrategiat

•  Sisällöntuotanto (teksti, ääni, kuva, video) 

•  PR-lähetykset ja -tapahtumat

•  Vaikuttaja- ja sisältömarkkinoinnin koulutukset ja 
valmennukset

Noord palvelee:

01.
Vaikuttajamarkkinointi
strategiat ja 
suunnitelmat

03.
Vaikuttajamarkkinoin
nin toteutus pitkällä 
tähtäimellä

05.
Somesisällöntuotanto ja 
somestrategiat

07.
PRlähetykset ja 
tapahtumat

02.
Luovat konseptit ja ideat

04.
Vaikuttajayhteistöiden 
koordinointi ja raportointi

06.
Sisällöntuotanto (teksti, 
ääni, kuva, video) 

08.
Vaikuttaja ja sisältömark
kinoinnin koulutukset ja 
valmennukset



Muun muassa näitä 
yrityksiä autamme 
vaikuttajamarkki-
noinnissa
Me autamme yrityksiä niin B2C- että B2B-vaikuttajamarkkinoinnin pyörteissä. Alla 
näet yrityksiä, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Asiakascaseja löydät 
verkkosivuiltamme: NOORD.FI/KEISSIT/

http://noord.fi/keissit/


Kuinka me voitaisiin 
auttaa tavoitteisiin 
pääsemisessä? 
Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa ilmainen kartoituspuhelu mun 
kanssa! Halutessasi voit laittaa mulle myös kysymyksiä jo 
etukäteen sähköpostiin. Jos et sitä ehdi tehdä, ei haittaa – multa 
löytyy kysymyspatteristo valmiina! 

Mikko Salonen
Uudet asiakkudet, 
kampanjoiden luova suunnittelu

+358 (0)408604330
mikko@noord.fi
Verkostoidutaan LinkedInissä!

noord.fi
Noord Agency Oy

mailto:mikko%40noord.fi?subject=
https://www.linkedin.com/in/salonenmikko/
http://noord.fi
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