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Abstrakt:  

Tämän pro gradu -tutkielman määrällisessä osiossa tavoitteena on selvittää, miten 

blogipostausten markkinointitunnisteet on merkitty ja sisältävätkö blogipostaukset 

affiliatemarkkinointia. Laadullisessa osiossa tarkastelen markkinointitunnisteiden sijaintia sekä 

sitä, esiintyykö blogipostauksissa saman yrityksen tuotteita. Tutkielma on toteutettu, koska 

blogosfäärissä on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia, kun markkinointiviestintä on 

siirtynyt osaksi blogimaailmaa. Nämä muutokset ovat omiaan muokkaamaan niin kieltämme 

kuin kommunikointitapojamme.   

  

Tarkastelun kohteena on kuudesta blogista valitut kaksikymmentäneljä blogipostausta, jotka on 

toteutettu yhteistyössä erilaisten yritysten kanssa.  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko 

yhteistyöpostausten markkinointisidonnaisuudet merkitty Mainonnan eettisen neuvoston 

ohjeiden mukaisesti. Tarkastelussa on myös affiliate-markkinoinnin osuus. Tutkimus selvittää 

markkinointitunnisteiden sijaintia yhteistyöpostauksissa. Tarkoituksena on myös tarkastella, 

esiintyykö saman yrityksen tuotteita useammassa yhteistyöpostauksessa.  

  

Tutkielmaan valikoitui kolme itsenäistä blogia ja kolme blogiyhteisön alla olevaa blogia 

vertailun mahdollistamiseksi. Genreksi valikoitui muoti ja kauneus, jotta tarkastelu ja vertailu 

olisi yhden genren sisällä selkeä ja luotettava. Kyseinen genre sisältää myös runsaasti 

yhteistyöpostauksia, joka osaltaan vaikutti valintaprosessiin. Tutkielmassa on kaksi osiota, 

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen. Tutkielmassa on esitetty teoriaa sosiaalisesta 

markkinointiviestinnästä ja blogeista, yksilökeskeisyyden muutoksesta kohti 

vuorovaikutteisuutta, blogiyhteistöistä, kaupallisista ja itsenäisistä bloggaajista, muotiblogeista 

ja Mainonnan eettisestä neuvostosta.  

  

Tutkimuksen tuloksesta selvisi, että puolet markkinointitunnisteista oli merkitty Markkinoinnin 

eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti ja puolet neuvoston ohjeiden vastaisesti, joka voisi 

mahdollisesti viitata siihen, että yleiset ohjeistukset ovat epäselviä tai epäjohdonmukaisia. 

Kymmenen yhteistyöpostausta sisälsi affiliate-markkinointia, joka kielii kaupallisten linkkien 

suosiosta. Markkinointitunniste löytyi joko blogipostauksen alku- tai loppupäästä. Vaikka 

yhteistyöpostauksen loppupäässä oleva markkinointitunniste on merkitty neuvoston ohjeiden 

vastaisesti, on se silti luonnollista asettaa loppuun, kuin vaikka keskelle kuvia ja leipätekstiä. 

Saman yrityksen tuotteita esiintyi useammassa yhteistyöpostauksessa, joka kertoo yritysten 

tyytyväisyydestä bloggaajien tekemää markkinointiviestintää kohtaan, sillä he käyttävät 

bloggaajia ahkerasti apunaan markkinoinnissa.  

  

Nyckelord: blogiyhteistyö, yhteistyöpostaus, markkinointitunniste, markkinointisidonnaisuus 

affiliate-markkinointi, itsenäinen blogi, blogiyhteisön alla oleva blogi  
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1. Johdanto  

Olipa kerran bloggaaja, joka jossain päin Eurooppaa käveli erään hotellin aulaan ja ehdotti 

heille blogiyhteistyötä. Hän ehdotti, että saisi yöpyä hotellissa ja käyttää hotellin palveluita sitä 

vastaan, että hän kirjoittaisi arvostelun kyseisestä hotellista omaan blogiinsa. Hänet naurettiin 

ulos hotellista. Oli ennenkuulumatonta ehdottaa jotakin tuon kaltaista. Eipä aikaakaan, kun 

tällaisista yhteistöistä tuli arkipäivää. Nykyään monet yritykset tarjoavat tuotteitaan tai 

palveluitaan bloggaajille sitä vastaan, että bloggaajat mainostavat ja arvostelevat heidän 

tuotteitaan tai palveluitaan blogeissaan. Tämänkaltaista blogipostausta kutsutaan 

blogiyhteistyöksi. Silloin, kun kyseessä on blogiyhteistyö, on bloggaajalla velvollisuus 

yhteistyökumppaniaan sekä lukijoitaan kohtaan ilmoittaa siitä näkyvästi.  

  

Löysin blogien lukemisen ilon syksyllä 2013 – ja nyt, reilu viisi vuotta myöhemmin huomaan, 

että blogit ovat käyneet läpi melkoisia muutoksia. Muutokset ja blogimaailman kehittyminen 

ovat luonnollisesti tuoneet mukanaan hyviä asioita blogirintamalle, mutta se on toisaalta tehnyt 

alasta monimutkaisemman ja sääntöväritteisemmän, sillä yhä useammalle bloggaaminen ei ole 

enää harrastus, vaan siitä on muodostunut työ. Nämä muutokset kiehtovat minua ja näihin 

muutoksiin haluan pureutua syvemmin tämän pro gradu -tutkielman avulla. Kiinnostukseni 

sosiaalista markkinointiviestintää kohtaan on myöskin lisääntynyt vuosien varrella, ja sen 

vuoksi olenkin tavattoman onnellinen, että nämä kaksi asiaa yhdessä tarjoavat minulle pro 

gradu -tutkielman aiheen. Tässä pro gradu -tutkielmassa aion perehtyä blogeihin ja niiden kautta 

tehtävään markkinointiviestintään. Tarkemmin sanottuna aion tarkastella blogien 

markkinointisidonnaisuuksien ilmoittamista. Tämän tutkielman kirjoittaminen tulee olemaan 

todella mielenkiintoinen matka itselleni, mutta toivon siitä olevan hyötyä etenkin kielitieteelle 

sekä markkinointiviestinnän alalle.   

  

Blogit liittyvät suomen kieleen ja kommunikointiin sekä niiden kehitykseen, sillä blogeissa 

kirjoitetaan paljon ja kirjoittaminen muokkaa aina kieltämme. Nämä molemmat seikat ovat 

tärkeitä yhteiskunnassamme, sillä emme pärjäisi arjessa ilman yhteistä kieltä, ja kommunikointi 

eri tavoin kuuluu meidän perustavanlaatuisiin tarpeisiimme. Internetin kehitys on omalta 

osaltaan muokannut kieltämme sekä erilaisia tapoja kommunikoida. Sosiaalinen media on iso 

osa tätä kehitystä, koska se liittyy vahvasti blogeihin ja sitä ympäröivään blogimaailmaan. 

Variaatiot blogeissa, sosiaalisessa mediassa, markkinoinnissa sekä tavoissa kommunikoida ovat 
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suuret, joten se luo hyvin kiintoisan sekä innovatiivisen perustan kielen kehitykselle sekä 

lingvistiselle tutkimukselle.  

  

1.1 Blogit ja bloggaaminen Suomessa  

Kandidaatin tutkielmassani Blogit ja bloggaaminen Suomessa (2016) totesin, että jokainen voi 

muokata blogimaailmaa kirjoittamalla blogia sekä tutkimalla blogeja erilaisista näkökulmista. 

Kandidaatin tutkielmassani tarkastelin, koska ja miten blogit saivat alkunsa, mikä sai blogien 

suosion nousemaan ja miten blogit saavuttivat vakiintuneen asemansa internetissä. Tarkastelin 

myös bloggaamisen tulevaisuudennäkymiä Suomessa. Haastattelin kahta bloggaajaa: Kanerva 

Eskolaa (verkkopäiväkirja Agrippa) ja Demi Aulosta (Kiljuva pikkunälkä). Selvitin, miksi he 

aloittivat bloggaamisen ja mikä sai heidät jatkamaan. Kysyin myös, miten heidän uransa ovat 

edenneet. Olin kiinnostunut kuulemaan, mitä tulee ottaa huomioon, kun bloggaaminen 

muodostuu työksi. Kysyin inspiraatiosta, aihevalinnoista ja suomen kielestä. Kysyin myös 

heidän mielipidettään, mitä tulee blogien suosioon ja miten he itse näkevät bloggaamisen 

tulevaisuuden Suomessa.   

  

Kandidaatin tutkielmasta kävi ilmi, että molemmat, Aulos sekä Eskola, pitävät blogien 

vuorovaikutusta sekä yhteisöllisyyttä tärkeänä tekijänä bloggaamisen suosiossa sekä 

vakiinnuttamisessa. Auloksen ja Eskolan mielestä kirjoittaessa pitää ensinnäkin kirjoittaa 

hyvin, mutta pitää samalla olla kiinnostava. Aulos kertoi yhteistöiden sopivan bloginsa 

imagoon, eikä lähde toteuttamaan blogissaan yhteistöitä, jotka sotivat hänen periaatteitaan 

vastaan. Auloksen ja Eskolan mielestä tulee aina tarkkaan miettiä, mitä internetiin kirjoittaa. 

He olivat molemmat sitä mieltä, että blogit ovat tulleet jäädäkseen. Tulevaisuutta on tietenkin 

vaikea ennustaa, mutta molemmat uskovat, että kirjoittaminen jatkuu ja blogeilla tulee olemaan 

siinä oma ja keskeinen roolinsa.   

  

Blogien ja yritysten väliset yhteistyökuviot ovat innovatiivinen näkökulma toteuttaa 

markkinointia, ja blogien kautta tapahtuva markkinointi onkin suuressa osassa tämän päivän 

uudenlaista markkinointiviestintää ja yhteiskuntaa. Blogit ovat nykyaikana huomattava väylä 

markkinoinnin toteuttamiseen. Lotta Heikkeri, Jari Jaanto, Marko Siltala ja Noora Verronen 

(2014: 3) kirjoittavat, että bloggaajilla on nykyään paljon valtaa vaikuttaa lukijoidensa 

mielipiteisiin, ja sen vuoksi puhutaankin nykyään vaikuttajista. Bloggaajan ja lukijan välille 

muodostuva vuorovaikutus mahdollistaa markkinoinnille myönteisen kasvualustan.   
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Noora Kanasen ja Miki Toikkasen (2014: 37) mukaan blogiyhteistyöt ovat oiva lisätulo 

bloggaamisessa. Se toimii niin, että yritys tarjoaa tuotteen tai palvelun bloggaajalle 

veloituksetta kokeiltavaksi ja arvosteltavaksi. Maksuna toimii rehellinen arvostelu tuotteesta tai 

palvelusta blogissa, jolloin yritys saa haluamaansa näkyvyyttä (mt. 2014: 38).   

  

Tuomas Kilpi (2006: 155) kirjoittaa McKinsey & Co -yhtiön vuonna 2003 tekemästä 

tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvisi, että jopa 67 prosenttia ostopäätöksistä, joita 

amerikkalaiset tekevät, perustuvat suosituksiin, joita toiset kuluttajat ovat jakaneet eteenpäin. 

Blogeilla on siis ollut ja tulee edelleenkin olemaan suuri vaikutus siihen, kuinka jokin tuote 

myy, ja tätä kautta se tietenkin vaikuttaa suuresti siihen, kuinka jokin tietty yritys menestyy.   

  

Ari Haasion (2013: 60) mukaan yksi tärkeimmistä bloggaamisen elementeistä on 

vuorovaikutteisuus. Palmgren mainitsee yhteisöllisyyden, sosiaalisen kanssakäymisen sekä 

vuorovaikutteisuuden kuuluvan vahvasti blogimaailmaan ja sitä ympäröivään sosiaaliseen 

mediaan. Palmgren (2014: 45) painottaa blogiyhteisöjen olevan nykypäivänä tärkeitä kanavia, 

jotka mahdollistavat blogeista keskustelemisen ja samojen kiinnostuksenkohteiden omaavien 

ihmisten kohtaamisen.   

  

Uskon, että juuri blogien yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus takaavat blogien suosion sekä 

tekevät bloggaajista vaikuttajia. Tämän vuoksi nykyaikana mainonta on niin suosittua 

blogeissa. Haluan tutkia vaikuttajien vastuuta sosiaalisessa markkinointiviestinnässä, koska 

vastuu kasvaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi, sillä osalle bloggaajista bloggaaminen 

on työ, ja seuraajakunta kasvaa koko ajan. Vaikuttajana on tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä ja 

toimia oikein.    

  

Antti Leino (2010: 20) kertoo, että on huomionarvoista tarkastella kuluttajia ja heidän 

käyttäytymistään internetissä, käyttäjät kun vierailevat yllättävän suppealla alalla erilaisia 

blogeja ja sivustoja. Leino (2010: 266) kertoo fraasista, joka kuuluu näin: ”Contact is a queen. 

Response is a right message.” Suomennettuna se tarkoittaa ”Kontakti vastaanottajaan on 

kuningatar ja palaute on oikea viesti.” Leino selventää sen tarkoittavan, että kun tuottaa 

laadukasta markkinointisisältöä sosiaaliseen mediaan tai blogeihin, saa asiakkaaseen yhteyden. 

Asiakas antaa palautetta, eli jättää itsestään jälkiä internettiin, jotka ovat analysoitavissa. Näin 

syntyy Leinon mukaan dialogi.  
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Matti Luostarinen (2007: 218–219) vertailee sanomalehtien vastuuta sekä hierarkiaa blogin 

hyvinkin vapaaseen atmosfääriin. Luostarinen painottaa blogin olevan paikka vailla suodatinta, 

joka perinteisellä medialla toiminnassaan on. Uskon hyvin vahvasti siihen, että perinteisen 

median kriteerien puuttuminen vaikuttaa myönteisesti sosiaaliseen markkinointiviestintään, 

sillä se vaatii toimiakseen vuorovaikutuksen ja luottamussuhteen seuraajiin ja lukijoihin. 

Luostarinen (2007: 18) kirjoittaa, että blogit ja niiden käyttäjät muodostavat yhdessä yhteisön, 

jota kutsutaan nimellä blogosfääri (eng. blogosphere) tai blogistan.  

  

Mielestäni sosiaalista markkinointiviestintää on todella tärkeä tutkia sekä sosiaalisen 

markkinointiviestinnän, kielitieteen että blogien kehittämisen vuoksi. Sitä on myös tärkeä 

tutkia, koska kaupalliset bloggaajat ovat tämän päivän markkinointivaikuttajia ja 

tämänkaltaisista tutkimuksista on myös hyötyä kuluttajalle, kun luottamuskysymykset 

pohdituttavat.  

  

Blogien mainostuskulttuurin tutkiminen on tärkeää myös siksi, että tutkimusta aiheesta on vasta 

vähän. Juuri sen vuoksi bloggaajalla, yrityksellä ja lukijalla voi olla vaikeuksia saada 

luotettavaa tietoa siitä, miten kuuluu toimia toimiakseen hyvän tavan mukaisesti. Lukijalla on 

myös vastuu. Jos lukijana näkee jotain hyvän tavan vastaista blogeissa, on siitä hyvä tehdä 

ilmoitus eteenpäin. Cristofer Laurell (2014: 22) kertookin, että kuluttajat ovat tänä päivänä 

todella tietoisia ja valmiita reagoimaan, mikäli he näkevät puutteita markkinoinnissa ja siinä, 

miten esimerkiksi blogiyhteistyöt ilmoitetaan.   

  

Hyvä väylä ilmoittaa markkinoinnin puutteellisuudet on Mainonnan eettinen neuvosto (MEN), 

joka on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Mainonnan eettinen neuvosto on perustettu 

vuonna 2001 markkinoinnin ammattilaisten toimesta. Tässä pro gradu –tutkielman analyysissa 

aion käyttää Mainonnan eettisen neuvoston ohjeistuksia blogimarkkinointiin liittyviin 

kysymyksiin (MEN, 2019).  

  

Neuvosto antaa lausuntoja mainosten ja markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta 

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen mukaan. Hyvän tavan 

mukaisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja arvioinnissa tarkastellaan, millaisia 

tehokeinoja mainoksessa on käytetty ja onko mainos ollut julkisessa tilassa. Molemmat 

arviointikriteerit voivat vaikuttaa mainoksen lausunnon laatuun (MEN: Tietoa meistä, 2019).  
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Neuvosto antaa lausunnon kirjallisesti, ja lausunto on joko huomautus tai vapauttava lausunto. 

Lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia. Lausunto on aina julkinen, ja se julkaistaan 

Mainonnan eettisen neuvoston verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu 

asianosaisille (MEN, 2019).  

  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja dispositio  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten blogiyhteistyöt, eli 

markkinointisidonnaisuudet/markkinointitunnisteet on blogeissa merkitty. Tavoitteenani on 

selvittää, onko markkinointisidonnaisuudet merkitty Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden 

mukaisesti. Pyrin tekemään vertailua sen pohjalta, eroavatko tutkimustulokset, kun on kyse 

blogiyhteisön alla olevista blogeista ja itsenäisistä blogeista.  Otan tarkasteluun myös 

affiliatemarkkinoinnin, ja pyrin tarkastelemaan, onko affiliate-markkinointitunnisteet merkitty 

neuvoston ohjeiden mukaisesti. Pyrin myös selvittämään neuvoston ohjeiden vastaisesti 

merkittyjen markkinointitunnisteiden sijaintia yhteistyöpostauksissa. Toisin sanoen pyrin 

keskittymään tarkastelussani yhteistyöpostausten ulkoasuun, ottaen myös klusterit (otsikko, 

leipäteksti, kuvat) huomioon. Tavoitteenani on myös tarkastella, esiintyykö saman yrityksen 

tuotteita useammassa yhteistyöpostauksessa ja jos niitä löytyy, pyrin pohtimaan syitä ja 

seurauksia sille.  

  

Tämän johdanto-osion jälkeen esittelen ensin teoriaa sosiaalisesta markkinointiviestinnästä 

yleisesti ottaen vuorovaikutteisuuden, markkinointiviestinnän, blogiyhteistyöt ja 

affiliatemarkkinoinnin läheisempään tarkasteluun. Kerron myös kaupallisista sekä itsenäisistä 

bloggaajista. Esitän myös teoriaa muotiblogeista. Teoriaosuudessa kerron Mainonnan eettisen 

neuvoston linjauksista liittyen blogiyhteistöihin sekä affiliate-markkinointiin. Esittelen myös 

lyhyesti yhden esimerkkitapauksen. Teoriaosuuden jälkeen kerron käyttämästäni 

tutkimusaineistosta sekä metodeista. Ensin kerron lyhyesti valitsemistani blogeista sekä niiden 

yhteistyöpostauksista, minkä jälkeen esittelen myös käyttämäni menetelmät. Kerron ensin 

määrällisestä sekä laadullisesta tutkimuksesta ja sisällönanalyysista, seuraavaksi pureudun 

genreen ja tekstilajiin ja viimeiseksi kirjoitan multimodaalisen tekstin analyysista, jota Leena 

Kuikka on käyttänyt tutkimuksessaan Lehtimainoksen multimodaalisuus (2009). Tämän jälkeen 

analysoin omaa tutkimusmateriaaliani, minkä jälkeen seuraa pohdinta ja lopuksi yhteenveto.  

  



6  

  

2. Teoria  

2.1 Sosiaalinen markkinointiviestintä ja blogit  

Tässä seuraavassa osiossa kerron siitä, miten internetissä siirryttiin yksilökeskeisyydestä 

vuorovaikutteisuuteen. Kerron myös tarkemmin markkinointiviestinnän ja blogiyhteistöiden 

funktioista.  

  

2.1.1 Yksilökeskeisyydestä vuorovaikutteisuuteen  

Katleena Kortesuo (2010) kirjoittaa, että viestintä on kehittynyt yksilökeskeisyydestä ja 

yksisuuntaisesta yhteisölliseen ja vuorovaikutteiseen. Sami Salmenkivi ja Niko Nyman (2007: 

36) selittävät kirjassaan Web 2.0 -termin tarkoittavan juurikin sitä paljon puhuttua yhteisöllistä 

mediaa: vuorovaikutteista ja osallistuvaa internetiä. Web 2.0 perustuu keskustelulle ihmisten 

välillä: sitä kautta yritykset voivat keskustella kuluttajien, eli asiakkaidensa, kanssa. Ennen 

internetissä ainoastaan julkaistiin, nykyään siellä keskustellaan.   

  

Muutos internetissä on ollut sen verran mullistava, että kehitykselle koettiin tarvetta keksiä 

nimiä. Tim O’Reilly oli ensimmäinen, joka alkoi käyttää termiä Web 2.0, ja se tapahtui vuonna 

2004. Termi vakiintui nopeasti ja sitä tulkittiin monin eri tavoin, joskin monesti O’Reillyn 

mielestä väärin. Hän ei miellä Web 2.0 -termiä pelkästään teknologisena näkökulmana. 

O’Reilly tarkoitti termin olevan ”kokoelmasta internettiin syntyneitä uusia ajattelu-, toiminta- 

ja tuotantotapoja.” (mt. 2007: 37).   

  

Myös Leino (2010: 12–13) muistuttaa, että moderni markkinointi ei ensisijaisesti tai pelkästään 

tarkoita teknologiaa. Se on enemmänkin kokemuksia ja ideoita. Kokemukset ja ideat tulee 

mielellään suunnitella ja toteuttaa yhtä huolellisesti ja samantyylisesti kuin brändi, joka tuotetta 

tarjoaa.  Blogin voi siis kiteyttää samoilla sanoilla kuin Web 2.0: vuorovaikutteinen, osallistuva, 

keskusteleva.  

  

2.1.2 Markkinointiviestintä  

Mari Kuvaja ja Eija Taljavaara (2010: 23) kertovat teoksessaan, että internet on tuonut 

mukanaan variaatioita markkinointiviestinnän kenttään, mutta markkinoinnin keinot ovat 

edelleen pysyneet samanlaisina rakenteiltaan. Markkinointiviestintä on internetin ansiosta 

nykyään kaksisuuntaista markkinointia ja sen ympäristöä on mahdollista hyödyntää eri keinoin.  
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Digimarkkinoinnilla on yritysten näkökulmasta neljä eri osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue on 

näkyvyys omissa kanavissa, kuten nettisivujen ylläpito ja päivittäminen, yrityksen oman blogin 

pitäminen ja erilaiset kampanjasivustot. Toiseksi tulee viestintä. Sosiaalisen median hyödyn 

käyttämättä jättäminen on virhe. Tänä päivänä on tärkeää viestiä asiakkaille sosiaalisen median 

avulla. Kolmanneksi nousee näkyvyys muissa kanavissa. Se tarkoittaa näkyvyyttä erilaisissa 

verkkoyhteisöissä tai virtuaalimaailmoissa. Tähän kategoriaan voi niputtaa esimerkiksi 

blogiyhteistyöt. Neljäntenä ja viimeisenä osa-alueena on mainonta verkossa, mikä tarkoittaa 

sitä, että erilaisilla verkkosivuilla on mainosbannereita (mt. 2010: 23).  

  

Lena Carlsson (2010: 36) selittää eron push-markkinoinnin ja pull-markkinoinnin välillä. 

Perinteinen markkinointi enemmänkin push-markkinointia, joka tarkoittaa sitä, että 

vastaanottajalle heitetään informaatiota. Se voi esimerkiksi olla tv- tai radiomainos. 

Vastaanottaja ei valitse sitä oma-aloitteisesti. Sen sijaan uusi tapa markkinoida tai 

kommunikoida on pull-markkinointia. Informaatio on olemassa, jos vastaanottaja haluaa sen. 

Missä ja milloin vain – tai ei ollenkaan – jos vastaanottaja niin päättää. Tämä voi olla vaikka 

blogiteksti tai videonpätkä Youtubessa. Siitä on myös mahdollista antaa palautetta kommentin 

muodossa ja sitä voi halutessaan jakaa.  

  

Riku Vassinen (2011: 110–111) korjaa vanhaa sanontaa ”hyvä tuote myy itse itsensä” 

vaihtamalla lauseesta yhden sanan: ”paras tuote myy itse itsensä.” Vassinen jatkaa kertomalla, 

että parhaan tuotteen myyvät sen käyttäjät ja että tuotteista kumpuaa tarinoita ja myös ne tarinat 

myyvät tuotetta.  

  

Blogosfääri on suuria kytköksiä täynnä. Sen vuoksi markkinointi, edellyttäen, että se on  

”oikeassa paikassa”, voi saada aikaan mahtavia tuloksia, koska leviäväisyys on silloin todella 

nopeaa ja suurialaista. Sosiaalinen markkinointiviestintä voi siis olla todella 

kustannustehokasta. Se, mikä lisää tehokkuutta entistä enemmän, on eri verkkopalveluiden, 

kuten blogien tai YouTuben kaltaisten palveluiden sisällön säilyvyys. Sosiaalisen 

markkinointiviestinnän tärkeitä piirteitä sekä keinoja onnistua mahdollisimman hyvin ovat 

tuotteen tai brändin kiinnostavuus, ajankohtaisuus, hauskuus, erilaisuus ja ”onnistunut levitys 

oikeissa kanavissa oikeiden henkilöiden kautta” (Kuvaja ja Taljavaara, 2010).   

Carlsson (2010: 34) kirjoittaa, ettei vuorovaikutteisessa viestinnässä ole niin selvää, kuka on 

lähettäjä tai kuka vastaanottaja ja että lähettäjä ei yhtä hyvin pysty johdattelemaan keskustelun 

kulkua verrattuna yksisuuntaiseen viestintään. Carlsson (2010: 35) muistuttaa myös, että 
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mainostaja ei ole mainostaja sosiaalisessa mediassa perinteisellä tavalla, vaan mainostaja on 

osa keskustelua, jota käydään verkossa. Mainostajan tulee muokata perinteisen markkinoinnin 

keinoja verkkoon sopivaksi, jotta markkinointi olisi mahdollisimman onnistunutta. Carlsson 

huomauttaa, että yritykset olivat aikaisemmin keskiössä mutta nykyään kuluttajat ohjaavat 

keskustelua. Yritysten tulee sopeutua siihen, ja internet tarjoaa siihen oivan mahdollisuuden. 

Yritys voi osallistua keskusteluun ja oikeasti olla läsnä ja kuunnella, mitä kuluttajilla on 

sanottavanaan. Tällöin yrityksillä on mahdollisuus nopeasti muokata tuotettaan/palveluaan 

kuluttajien toivomaan suuntaan. ”Enää ei ole kysymys oikean kohderyhmän löytämisestä, vaan 

siitä, että tulee valituksi” (mt. 2010:37). Carlsson painottaa, että nykyään pitää tehdä tuotteesta 

tai palvelusta niin kiinnostava, että ihmiset omasta halustaan tuntevat tarvetta mainostaa sitä. 

Tyytyväinen asiakas on paras mahdollinen myyjä. Mikä parasta – tänä päivänä tyytyväisillä 

myyjillä on sosiaalisen median tileissään tai blogeissaan runsaasti seuraajia, ja siellä jos jossain 

sana leviää nopeasti. (mt. 2010: 39).  

  

Per Ström (2010: 17–18) haluaa kirjassaan muistuttaa, mitä yrityksen ei missään nimessä 

kannata tehdä, vaikka se vaikuttaisi kuinka houkuttelevalta tahansa. Yrityksen ei missään 

nimessä kannata itse kirjoittaa positiivisia palautteita omasta yrityksestään ”kuluttajien” tai  

”asiakkaiden” nimissä yrityksen blogiin tai mihinkään muihinkaan blogeihin. On olemassa 

suuri ja erittäin todennäköinen riski, että tällaisesta toiminnasta jää kiinni, ja se antaa mistä 

tahansa yrityksestä huonon ja epärehellisen kuvan.   

  

Joachim P. Ståhl kirjoitti vuonna 2007 The Advertiser -nimiseen blogiinsa negatiivissävytteisen 

blogipostauksen Hewal-nimisestä yrityksestä, joka tekee yritysneuvontaa. Ei mennyt 

aikaakaan, kun Ståhlin kirjoittamaan blogipostaukseen ilmestyi kaksi positiivista kommenttia 

ko. yrityksestä. Se vaikutti epäilyttävältä, joten Ståhl sai melko pian selville, että molemmat 

kommentit tulivat samasta IP-numerosta, eli toisin sanoen internetosoitteesta. Tämän jälkeen 

oli helppo saada selville, että internetosoite kuului yritysneuvontaa tekevälle yritykselle nimeltä 

Hewal. Yritys sai kauan kärsiä virheestänsä, ja sen työntekijät leimautuivat huijareiksi (mt.  

2010: 17–18).  

  

Ström (2010: 38) kertoo, että monet yritykset pitävät blogeissaan kommentointimahdollisuutta 

poissa, koska pelkäävät negatiivisia tai tökeröitä kommentteja, jotka voivat saattaa yrityksen 

huonoon valoon. Ström haluaa kuitenkin muistuttaa, että jokunen negatiivinen kommentti voi 

mahdollisesti myös olla hyvästä. Yritys saa näin ollen mahdollisuuden ystävällisesti sekä 
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asiallisesti vastata kritiikkiin ja lukijat saattavat huomata, että yrityksen tarkoitus on olla aito ja 

uskottava: luottamus herää.  

  

Kuvajan ja Taljavaaran (2010: 28–29) mielestä on tärkeää muistaa, että myös negatiivisen 

palautteen on mahdollista levitä yhtä lailla kuin positiivisenkin palautteen. Negatiivinen palaute 

on myös kaikkien saatavilla. Negatiivisen palautteen sattuessa kohdalle on yrityksen tällöin 

hyvä itsekin osallistua keskusteluun reaaliaikaisesti ja vastailla mahdollisiin kysymyksiin 

esimerkiksi blogin kommenttiboksissa.  

  

Emilia Breiderin (2010: 1) mukaan perinteinen markkinointi on pikkuhiljaa menettänyt 

jalansijaansa kuluttajamarkkinoilla, ja markkinoinnin on täytynyt elää muutoksessa mukana ja 

keksiä uusia keinoja markkinoinnin toteuttamiseen. Monet ihmiset ärsyyntyvät jokapäiväisestä 

mainosten loputtomasta tulvasta, vaikka mainosten oikea tarkoitus on inspiroida ihmisiä. 

Yrityksillä ja markkinoijilla on siis ollut täysi työ keksiä uusia tapoja tavoittaa mahdollisia 

asiakkaita. On pitänyt keksiä asiakasystävällisiä tapoja – sellaisia, joiden kautta asiakas on 

valmiimpi ja avoimempi vastaanottamaan informaatiota. Sitä juuri on WOM-markkinointi, 

jossa kuluttajat mainostavat tuotteita toisilleen. WOM-markkinointi ei sinänsä ole mikään uusi 

asia, mutta taito hyödyntää tämän potentiaalia blogeissa on sen sijaan tuoreempi lähestymistapa. 

Voidaan sanoa, että tarve uudenlaiselle markkinoinnille ja sen toteutus kohtasivat juuri oikeassa 

alustassa: blogissa.  

  

2.1.3 Blogiyhteistyöt  

Satu Apukka, Salla Erkkilä, Laura Hakanen, Patrik Hautala, Minna Jaskari, Elli Mäkilä, Vilma 

Petrelius, Sanna Rousi, Päivi Tähtinen, Ria Vaahto, Noora Verronen ja Tommi Viitala kertovat 

IAB Finlandin uudessa vaikuttajamarkkinoinnin oppaassa (2019: 3), että investoinnit, joita 

satsataan vaikuttajamarkkinointiin kansainvälisesti, tulevat kasvamaan 5–10 miljardin välille 

vuoteen 2022 mennessä.   

  

Apukka kollegoineen (2019: 4) kertoo, että vaikuttajamarkkinointi ei ole enää tuore ilmiö, sillä 

jopa 72 % mainostajista on kokeillut sitä Suomessa. Ala kehittyy koko ajan sitä mukaan, kun 

uusia sosiaalisen median kanavia syntyy. Vaikka uusia kanavia on syntynyt blogin rinnalle, on 

blogi silti onnistunut pitämään suosionsa vakiona. Vaikuttajat tuottavat nykyään sisältöä 

monikanavaisesti eivätkä kaupalliset yhteistyöt ole enää pelkästään yksittäisiä kampanjoita, 

vaan pitkäaikaisia sopimuksia (mt. 2019: 4). Pitkäaikainen sopimus vaikuttajan ja yrityksen 
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välillä lisää uskottavuutta lukijoiden joukossa entisestään. Tällaisessa tapauksessa mainostaja 

on luonnollisena osana luomaansa sisältöä eikä kaupallinen sisältö ole niin päälle liimatun 

tuntuista, vaikka oikeasti olisi kyse mainoksesta. Pitkäkestoisen sopimuksen solmimisen avulla 

on myöskin suurempi todennäköisyys sille, että pidempiaikaisia ja parempia tuloksia syntyy 

(mt. 2019: 9).  

  

Paula Paloranta (2014: 159–160) selventää, miten blogiyhteistyö toimii. Kun yhteistyösopimus 

bloggaajan ja yrityksen välillä tehdään, lähettää yrittäjä bloggaajalle tuotteita kokeiltavaksi ja 

arvosteltavaksi blogissa. Tavoitteena on luonnollisesti saada näkyvyyttä tuotteelle, ja näin ollen 

parempia myyntituloksia. Tästä hyvästä bloggaaja saa palkkiona joko rahaa tai etuja yritykseltä, 

jonka kanssa yhteistyö on toteutettu. Aina on toimittava läpinäkyvästi, ja se tarkoittaa, että 

bloggaajan tulee ilmoittaa yhteistöistä selkeästi. Toisin sanoen mainosten on aina erotuttava 

selkeästi ns. ”tavallisten” blogipostausten joukosta. On tehtävä kahtiajako mainosten ja 

bloggaajan omien mielipiteiden välillä. Breider (2010: 38) muistuttaa, että rahanarvoiset edut 

yritykseltä bloggaajalle ovat rahallisesti todella pieniä, kun vertaa sitä, kuinka arvokasta 

näkyvyys on, jonka tunnettu bloggaaja voi tarjota yritykselle kirjoittamalla myönteisen 

arvostelun.  

  

van Reijmersdal, Fransen, van Noort, Opree, Vandeberg, Reusch, van Lieshout ja Boerman 

(2016: 1459) kirjoittavat, että kaupallisten mainosten ja bloggaajan omien mielipiteiden välillä 

ei olisi eroa, sillä kaupallinen sisältö verhotaan usein ”toimitukselliseksi sisällöksi”, ja se on 

kriitikoiden mielestä harhaanjohtavaa sekä sotii eettisyyttä vastaan. Kuluttajien oikeuksiin 

kuuluu kaupallisen sisällön tunnistaminen ja siksi erilaiset yhdistykset ja myös lainsäädäntö on 

vastannut palautteeseen luomalla säädöksiä, joiden avulla kuluttajalla on mahdollisuus 

tunnistaa nykyaikainen kaupallinen sisältö.   

  

Apukka kollegoineen (2019: 19) kertoo, että kaupallisen sidonnaisuuden on käytävä heti 

selväksi kuluttajalle, kun hän alkaa lukea kaupallista viestiä. On olemassa monia eri asioita, 

jotka ovat vaikuttamassa mainoksen merkinnän selkeyteen ja ne tulee kaikki ottaa huomioon: 

sanavalinnat, kieli, fonttikoko, kirjasinlaji, sijainti, esittämistiheys, kuvat, taustan väri, 

kokonaisasettelu ja kanava, missä markkinoidaan. Sen lisäksi, että kaupallisen yhteistyön 

merkintä tulee olla ensimmäinen asia, jonka kuluttaja näkee heti otsikon jälkeen, tulee 

merkinnän olla tekstimuodossa. Se ei saa olla logo tai kuva. Yhteistyömerkinnän pitää poiketa 

muusta tekstistä erilaisella fonttikoolla tai värillä.  
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Apukka kollegoineen (2019: 21) kirjoittaa, että myös sellaiset blogipostaukset, joissa bloggaaja 

käyttää, esittää tai arvioi erilaisia tuotteita, joita hän on yritykseltä saanut joko ilmaiseksi tai 

alennuksella, tulee myös ilmoittaa asianmukaisesti. Se on todella tärkeää markkinoinnin 

tunnistettavuuden kannalta. Tätä käytäntöä tulee ylläpitää myös silloin, vaikka kyseisen 

yrityksen kanssa ei olisikaan voimassa olevaa yhteistyösopimusta. Kyseessä oleva yritys tulee 

myös aina mainita markkinoinnin ilmoituksen yhteydessä. Ei riitä, että sama tuote on joskus 

mainittu blogissa. Aina kun kyseinen tuote ilmestyy blogissa, on siitä mainittava erikseen. IAB 

Finland, joka on digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö, suosittelee, että merkintöjä 

on tehtävä niin kauan, ”kun saatuun tuotteeseen viitataan erityisesti tai olennaisesti.”  

  

Apukka kollegoineen (2019: 18) muistuttavat, että markkinoinnin käsite on laaja. Markkinointi  

”koskee kaikkea kuluttajiin kohdistuvaa kaupallista viestintää, jolla pyritään tuotteen tai 

palvelun myynnin edistämiseen.” Mainonnan läpinäkyvyys on molempien yhteinen vastuu: 

sekä mainostajan että vaikuttajan. Dagmarin ja PING Helsingin toteuttaman 

vaikuttajamarkkinointitutkimuksen (2018) mukaan suomalaisille on todella tärkeää, että 

kaupalliset yhteistyöt ovat läpinäkyviä ja näkyvästi merkittyjä. Kuluttajien keskuudessa 

vallitsee parempi vastaanotto, mitä näkyvämmin kaupalliset yhteistyöt on merkitty.  

  

Vaikuttajamarkkinoinnin ja blogietiikan kokenut asiantuntija ja ammattilainen Salla Erkkilä on 

kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa suomalaisten muotibloggaajien etiikasta. Erkkilä johtaa 

tällä hetkellä vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijaliiketoimintaa Dagmarissa ja ylläpitää blogia 

nimeltään Blogietiikka (http://www.blogietiikka.fi/kirjoittaja/). Erkkilä kirjoittaa ”Ovatko 

affiliate-linkit kaupallista yhteistyötä?” -blogipostauksessaan (09/2018) blogeissa esiintyvästä 

affiliate-markkinoinnista, ja siitä, että se on kaupallista yhteistyötä, vaikka bloggaaja saa 

kyseisestä yhteistyöstä tulospohjaista korvausta sen sijaan, että korvaus olisi kertaluonteinen.   

Näin ohjeistetaan myös Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) nettisivuilla. 

Affiliatemarkkinoinnissa käytetään linkkejä erilaisiin nettikauppoihin ja bloggaaja saa 

palkkionsa sen perusteella, kuinka moni lukija on klikannut blogissa olevia linkkejä, jotka 

johtavat nettikauppoihin. Bloggaaja voi myös saada palkkionsa sen perustella, kuinka paljon 

rahaa hän on tuonut bloginsa kautta kyseiselle nettikaupalle. Erkkilä kertoo, että Mainonnan 

eettisen neuvoston mukaan affiliate-linkkejä sisältävästä blogipostauksesta tulee heti käydä 

ilmi, että se on markkinointia ja että blogipostaus sisältää mainoslinkkejä. Merkintä tulee tehdä 

heti blogipostauksen alkuun. (http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/)  

  

http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
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Myös Apukka kollegoineen (2019: 21) kertoo mainoslinkeistä, eli toisin sanoen 

affiliatemarkkinoinnista IAB Finlandin uudessa vaikuttajamarkkinoinnin oppaassa. Myös 

affiliatelinkeistä täytyy kertoa välittömästi blogipostauksen alussa esimerkiksi kirjoittamalla 

”sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä”. Affiliate-linkit pitää myös erottaa 

selkeästi erikseen muusta blogipostauksen sisällöstä.  

  

Ström (2010: 31) kertoo, että läpinäkyvyys ei aina ole itsestäänselvyys. Hän mainitsee 

ruotsalaisen Blondinbellan, Isabella Löwengripin, joka on monesti aiheuttanut skandaalin, kun 

lehdistö on saanut vihiä hänen tekemisistään. Blondinbella on saanut kritiikkiä siitä, että on 

kirjoittanut maksua vastaan ilman, että hän on maininnut blogipostauksen olevan yhteistyön 

merkeissä toteutettu. Kuluttajavirasto on monesti tutkinut hänen blogikirjoituksiaan, koska se 

on saanut lukuisia vihjeitä siitä, että jotkin blogipostaukset ovat hyvän tavan vastaisia.  

Piilomainonta on siis todella vahingollista niin bloggaajalle kuin yrityksellekin.  

  

Yoori Hwang ja Se-Hoon Jeong (2015: 2) toteavat joidenkin bloggaajien ilmoittavan erikseen, 

että heidän mielipiteensä ovat heidän omiaan, sen jälkeen, kun he ovat jo lyhyesti ja selkeästi 

ilmoittaneet blogipostauksen olevan yhteistyön merkeissä toteutettu. Kertomalla tämän 

erikseen, voi negatiivinen vaikutelma yhteistyöstä mahdollisesti olla pienempi. Viesti kertoo 

selkeästi, että sisältö tulee olemaan puolueeton ja rehellinen. Hwangin ja Jeongin tutkimus 

osoitti, että vaikutukset ylimääräisen oman mielipiteen ilmaisusta ovat myönteiset sekä 

yrityksen että bloggaajan näkökulmasta ja molemmat voivat hyötyä siitä (mt. 2015: 20).  Hwang 

ja Jeong kuitenkin muistuttavat, että huolimatta bloggaajan oman mielipiteen ilmoittamisesta 

erikseen, kannattaa kuluttajan silti olla tarkkana ja kriittinen. Medialukutaidon koulutus olisi 

tässä asiassa hyödyllinen kuluttajan kannalta. Kuluttaja, joka parhaimmassa tapauksessa on 

seurannut jotakin bloggaajaa kauan ja luottaa häneen, voi helposti uskoa väittämän, vaikka se 

ei olisikaan niin rehellinen, mitä bloggaaja väittää sen olevan. Bloggaajalle oman ylimääräisen 

mielipiteen ilmaisusta on siis hyötyä, koska lukijoiden luottamus herää ja bloggaaja saa siitä 

lisää uskottavuutta. Kuluttajasuojalain näkökulmasta tällaisella ylimääräisellä mielipiteen 

ilmaisulla ei ole paljoakaan merkitystä, koska se voi kaikesta huolimatta olla valheellinen. 

Tällainen ilmaisu voi siis olla uhka kuluttajasuojalain näkökulmasta (mt. 2015: 2–3).  

  

Hwangin ja Jeongin (2015) tutkimuksessa selvisi, että myönteinen asenne bloggaajan 

ylimääräisen mielipiteen ilmaisulla heräsi niissä, jotka olivat todella skeptisiä, mutta erityisen 

myönteisiä vaikutuksia ei löydetty niiden kohdalta, jotka olivat vain lievästi skeptisiä. (mt. 
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2015: 19.) Tämän tutkimustuloksen vuoksi Hwang ja Jeong päättelevät, että kuluttajat 

tosiaankin tarvitsevat medialukutaidon koulutusta, joka mahdollisesti voisi auttaa, jos epäilyjä 

bloggaajan rehellisyydestä herää. Medialukutaito auttaisi kuluttajaa analysoimaan mainoksia 

kriittisesti ja se lisäisi skeptisyyttä, joka tietenkin olisi todella hyvä kuluttajan kannalta (mt.  

2015: 20–21).  

  

Kuvaja ja Taljavaara (2010: 42–43) kertovat, että silloin kun saman yrityksen tuotteita toistuu 

samaan aikaan monissa blogeissa, on mahdollista, että mainonta voi menettää tehoaan sekä 

myös uskottavuuttaan. Tasapaino eri markkinointiviestintäkanavien välillä on siis todella 

tärkeää. Kuvaja ja Taljavaara (2010: 49) tulivat teoksessaan siihen lopputulokseen, että 

markkinointiviestintä herättää keskustelua blogiyhteisössä, mutta se on pääosin myönteistä 

keskustelua. Markkinointiviestintä on jo luonnollinen osa blogien sisältöä, ja se hyväksytään 

osaksi blogosfääriä. Kaikille osapuolille (yritys, bloggaaja ja lukijakunta) on varmasti tärkeintä, 

että markkinointiviestintä toteutetaan totuudenmukaisesti ja että markkinointi olisi läpinäkyvää. 

On myös tärkeää, että yritys, jonka kanssa bloggaaja toteuttaa yhteistyön, sopii bloggaajan 

omaan tyyliin ja arvoihin. Kun bloggaaja toteuttaa yhteistyön yrityksen kanssa, jonka imago ja 

arvot ovat yhtenevät hänen omiensa kanssa, saa markkinointiviesti automaattisesti oikeanlaisen 

yleisön, koska blogin lukijakunta voidaan nähdä bloggaajan peilinä (mt. 2010: 49).   

  

Myös Noppari ja Hautakangas (2012: 139) kirjoittavat, että sosiaalisen median verkostoissa, 

esimerkiksi blogeissa olevat yhteistyöpostaukset, joissa on suosituksia, koetaan usein 

myönteisesti, koska viesti tulee omaan sosiaalisen verkoston piiriin ja sen tiedetään kertovan 

bloggaajasta. Perinteinen mainos voidaan helposti kokea ”häiritseväksi ja omaan tilaan 

tunkeutuvaksi, ja siihen suhtaudutaan kriittisesti.”  

  

2.2 Kaupalliset ja itsenäiset bloggaajat   

Heikkeri kollegoineen (2014: 4) selventää, että kaupallinen bloggaaja tarkoittaa kaupallista 

yhteistyötä tekevää bloggaajaa riippumatta siitä, onko kaupallinen yhteistyö säännöllistä vai 

epäsäännöllistä. Suurin osa blogeista on harrastajapohjaisia blogeja, joilla ei ole kaupallista 

agendaa, vaan he pitävät blogia suurimmaksi osaksi vain omaksi ilokseen. Blogin pitäminen 

harrastajapohjaisena voi olla se, että bloggaaja haluaa olla riippumaton ylemmistä tahoista 

(työnantaja sekä yritykset, joiden kanssa tehdään mahdolliset yhteistyöt). Toisaalta syynä voi 
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olla se, että blogilla on niin pieni lukijakunta, että ei ole kannattavaa toteuttaa blogiyhteistöitä, 

koska silloin niiden näkyvyys ei myöskään ole suuri.  

  

Heikkeri kollegoineen (2014: 5) kirjoittaa, että blogiyhteisöihin tai verkostoihin 

kuulumattomuus tarkoittaa sitä, että kyseessä on itsenäinen bloggaaja, jolla on täysi päätösvalta 

kaikenlaisista yhteistöistä ja mainoksista, joita hänen blogissaan toteutetaan. Itsenäinen 

bloggaaja hoitaa kontaktien solmimisen sekä toteuttaa jokaisen yhteistyön itsenäisesti – sekä 

kantaa myös näistä vastuun itse.   

  

Useimmiten blogiyhteisöissä ja verkostoissa blogiyhteistyöt ja markkinointi toteutetaan 

blogiyhteisön tai verkoston kautta, jolloin vastuu jakautuu. Monesti myös blogiyhteisöissä tai 

verkostoissa olevat bloggaajat saavat palkkaa yhteisön tai verkoston kautta. Erilaisia 

blogiyhteisöjä on todella paljon ja niissä on erilaisia toimintatapoja. Joissakin blogiyhteisöissä 

on niin sanottuja freelancerbloggaajia, jotka hoitavat blogiyhteistyöt itsenäisesti. Tällaisessa 

tapauksessa yhteisöt hallitsevat omia mainospaikkojaan ja ovat myös vastuussa suuremmista 

kaupallisista yhteistöistä (mt. 2014: 5).  

  

2.3 Muotiblogit  

Elina Noppari ja Mikko Hautakangas (2012: 15) toteavat, että mitä tulee muotiblogeihin, ei 

niistä ole vuoteen 2012 mennessä tehty juurikaan akateemista tutkimusta, koska ennen on 

keskitytty tutkimaan enemmän journalismia ja politiikkaa käsitteleviä blogeja. Tosin 

pikkuhiljaa henkilökohtaiset, arkiset ja harrastuspohjaiset blogit ovat saaneet jalansijaa 

akateemisen tutkimuksen piirissä. Osaksi siitä syystä, että ne ovat enemmistönä edustettuna 

blogimaailmassa. Matikainen on tehnyt tutkimuksen (2009) suomalaisesta blogosfääristä, ja 

tutkimuksesta kävi ilmi, että muotiblogit ovat yksiä suosituimpia harrastusblogien lajityyppiä.   

Noppari ja Hautakangas (2012: 58) määrittelevät muotiblogit sosiaalisina tiloina, joissa on 

kaksi puolta. Muotiblogit ovat julkisia päiväkirjoja sekä alustoja julkiseen esiintymiseen, mutta 

ne ovat ennen kaikkea keskustelun, kanssakäymisen ja yhteisöllisyyden alustoja. ”Minän 

performatiivinen esittäminen ja näyttäytyminen ei toimisi toivotulla tavalla, ellei kukaan näkisi 

esitystä, ja voimaantuminen olisi vaikeaa, ilman lukijoilta tulevaa palautetta” (2012: 58). 

Noppari ja Hautakangas (2012) selvittävät, että minuutta ei määritellä yksin, yksittäisenä 

performatiivisena esittämisenä vaan minuuden määritelmä syntyy juurikin vuorovaikutuksen ja 

kommunikaation tuloksena. Blogeilla on yleisönsä, mutta vasta yleisö synnyttää blogit 

sellaisiksi, jollaisia niiden on tarkoitus olla.   
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Breider (2010: 37) kertoo, että blogimaailmassa nuorilla naisilla on omien muotiblogiensa 

kautta mahdollisuus muokata minäkuvaansa sekä näyttäytyä ympäröivälle maailmalle. 

Muotimaailma oli ennen suljettu piiri, jossa vain sinne kutsutut saivat mahdollisuuden 

vaikuttaa. Internet ja blogit ovat mahdollistaneet sen, että tänä päivänä kuka tahansa voi 

kirjoittaa muodista ja täten vaikuttaa muotimaailmaan. Muotiblogien ja muotimaailman välinen 

suhde ei ole aivan helposti selitettävissä, mutta selvää on, että ne kaksi ovat tavallaan 

riippuvaisia toisistaan. Muotimaailma hyödyntää bloggaajien vaikutusvaltaa 

mielipidevaikuttajina ja bloggaajat hyödyntävät asemaansa, jotta he pääsisivät osaksi 

muotimaailmaa.  

  

Laurell (2014: 17) kirjoittaa, että muotiblogien kirjoittajilla sekä niiden lukijoilla, eli toisin 

sanoen kuluttajilla, on mahdollisuus muokata muotimaailmaa. Monissa muotiblogeissa on 

rutkasti hyödyntämätöntä informaatiota muotiin liittyen, jota ei olla vielä tutkittu. On hyvinkin 

mahdollista, että tämän informaation käyttö tai sen hyödyntäminen voivat tarjota mittavat 

mahdollisuudet jopa uusien trendien luomiseen.  

  

Ström (2010: 46) kertoo, että jotkin naistenvaateliikkeet, kuten esimerkiksi Lindex, käyttävät 

apunaan hakupalveluita, joiden avulla vaateliikkeen nettikauppaan ilmestyy linkki sellaisen 

tuotteen alle, jota jokin bloggaaja suosittelee. Lindex siis houkuttelee bloggaajia linkkaamaan 

tuotteisiinsa, ja bloggaajaa houkuttelee näkyvyys nettikaupassa. Kun bloggaaja kirjoittaa 

blogipostauksen Lindexin vaatteesta ja linkittää sen tuotteen nettisivulle, saa bloggaaja 

näkyvyyttä, josta blogit elävät. Tämänkaltaisessa tilanteessa siis molemmat voittavat.  

  

Nopparin ja Hautakankaan (2012: 58–59) mukaan lukijat ja vuorovaikutteisuus heidän kanssaan 

on useille bloggaajille tärkein asia, ja se syrjäyttää monet muut seikat, esimerkiksi valta-aseman 

tai glamourin. Haastatellessaan bloggaajia tutkimukseensa, oli suurimmalla osalla bloggaajista 

jäänyt mieleen mahtavana muistona tai asiana tavallinen, aivan arkinen vuorovaikutustilanne, 

jossa he olivat saaneet vaikkapa mieltä lämmittävän palautteen lukijalta.  

  

Kortesuo (2018: 135) kertoo uusimmassa kirjassaan bloggaajan vastuusta sekä lukijoiden 

oikeuksista. Hänen mukaansa lukijoilla on oikeuksia, jotka perustuvat vakiintuneeseen 

vuorovaikutussuhteeseen. Kortesuo kertoo, että vaikka lukija ei maksa mitään blogista, on 

lukijalla silti kuluttajan oikeudet, ja että kuluttajan oikeuden eivät synny pelkästään 
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maksamisesta. Bloggaajan vastuu vuorostaan syntyy yhä suuremmaksi, mitä suurempi 

lukijakunta on.  

  

Noppari ja Hautakangas (2012: 66–67) kertovat, että vuorovaikutus syntyy osaltaan lukijoiden 

jättämiin kommentteihin vastaamisesta. Se on tapa, jolla bloggaaja ylläpitää vertaisuuden 

tunnetta lukijoihinsa. Blogeissa olevat kilpailut ja arvonnat voivat tosin mahdollisesti 

alleviivata bloggaajan asemaa blogosfäärissä, mutta yleensä niiden ajatellaan luovan enemmän 

yhdenvertaisuuden tunnetta. Tämä tarkoittaa, että bloggaaja haluaa jakaa sitä hyvää 

lukijoidensa kanssa, jonka hän omalla työllään on ansainnut, mutta joka ei olisi mahdollista 

ilman vuorovaikutusta, eli blogin lukijoita.   

  

Noppari ja Hautakangas (2012: 72) painottavat, että vaikka blogosfäärissä vuorovaikutus- ja 

yleisösuhde rakentuu pitkälti yhdenvertaisuuden kokemukselle, on erilaisten blogien verkosto 

melko hierarkkinen. On tehty erilaisia analyyseja sekä teorioita, joiden mukaan toisilla blogeilla 

on paljon enemmän seuraajia kuin toisilla, ja ne ovat todella linkittyneitä. Nämä blogit ovat 

ikään kuin avainasemassa, ja ne ovat verkon ”supervaikuttajia”, A-luokan blogeja. Suurin osa 

blogeista blogosfäärin hierarkiassa on B-luokan blogeja, joilla on linkityksiä ja seuraajia paljon 

vähemmän verrattuna A-luokan blogeihin.   

  

Nopparin ja Hautakankaan (2012: 91–93) mukaan suurin osa muotibloggaajista ei pidä itseään 

julkisuuden henkilöinä, mutta he tiedostavat hyvin selvästi asemansa mielipidevaikuttajina, ja 

sen vuoksi on tullut yhä yleisemmäksi kirjoittaa tekstejä, jotka ovat eri tavoin kulutuskriittisiä. 

Blogiharrastus alkaa käydä työstä silloin, kun mielipidevaikuttaminen alkaa tuottaa sosiaalista 

pääomaa ja näin ollen saa aikaan ammatillisuuden ulottuvuuksia esimerkiksi 

yhteistyösopimuksia. Monia suosittuja bloggaajia palkataan pitämään blogia aikakauslehtien 

verkkosivuille. Monilla aikakauslehdillä on sama kohderyhmä kuin muotiblogeilla, joten 

tällaiset muutokset ovat hyvin luonnollisia blogosfäärissä (mt. 2012: 99).  

  

2.4 Mainonnan eettinen neuvosto (MEN)  

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin, joka on 

perustettu vuonna 2001 markkinoinnin ammattilaisten toimesta. Keskuskauppakamari ja 

Mainonnan neuvottelukunta (MNK) vastaavat neuvoston toiminnasta, ja se on osa 
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kansainvälistä markkinoinnin itsesääntelyverkostoa, jonka kattojärjestönä toimii EASA 

(European Advertising Standards Alliance) (MEN, 2019).  

  

Neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai markkinointi hyvän tavan vastaista 

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen mukaan. Hyvän tavan 

mukaisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti, ja arvioinnissa otetaan aina huomioon, millaisia 

tehokeinoja mainoksessa on käytetty ja onko mainos ollut julkisessa tilassa. Molemmat 

arviointikriteerit voivat vaikuttaa mainoksen arviointiin (MEN: Tietoa meistä, 2019).  

  

Neuvosto antaa myös ennakkolausuntoja suunnitteluasteilla olevista mainoksista, eli neuvosto 

ohjaa oikeaan suuntaan (MEN: Pyydä ennakkolausuntoa, 2019). Kuka vain voi pyytää 

neuvostolta lausuntoa markkinoinnista, jos havaitsee jotakin hyvän tavan vastaista, mutta 

lausuntopyynnön tulee aina olla perusteltu. Lausuntopyynnön voi tehdä sähköisellä 

lomakkeella Keskuskauppakamarin nettisivuilla. Lausuntopyyntö on maksuton 

yksityishenkilöille sekä viranomaisille, mutta elinkeinoharjoittajalle sen hinta on 2 200e.  

Järjestöille tai yhteisöille lausuntopyynnön hinta on 1 200e (MEN: Pyydä lausuntoa, 2019).  

  

Neuvosto antaa lausunnon kirjallisesti ja lausunto on huomautus tai vapauttava lausunto. 

Lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia. Lausunto on aina julkinen, ja se julkaistaan neuvoston 

verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu asianosaisille. Hyvän tavan vastainen 

mainos voi esimerkiksi olla ihmisarvoa loukkaava, syrjivä tai lapsille sopimaton mainos. 

Neuvoston tehtävänä ei kuitenkaan ole puuttua markkinoinnin lainvastaisuuteen, joten tämän 

vuoksi neuvosto ei anna lausuntoja markkinoinnissa esitettyjen väitteiden todenmukaisuuteen 

tai harhaanjohtavuuteen. Poliittisen tai uskonnollisen markkinoinnin sisältöön ei neuvosto 

myöskään ota kantaa (MEN, 2019).  

  

Markkinoinnin eettinen neuvosto on laatinut sivuilleen ”Markkinoinnin tunnistettavuus 

blogeissa” -nimisen diaesityksen, jonka mukaan bloggaajan tulisi yhteistyöpostauksissaan 

toimia. Ohjeistuksesta käy ilmi, että vuosina 2017 ja 2018 on annettu blogimarkkinointia 

koskevia lausuntoja ja että niihin on sovellettu ICC:n sääntöjen yhdeksättä artiklaa: (MEN:  

Markkinoinnin kansainväliset ohjeet, 2019).  
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”Markkinoinnin tunnistettavuus  

Markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja markkinointivälineestä riippumatta 

selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos esitetään 

mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, 

mainos tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. 

Markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi, kenen lukuun markkinointi 

toteutetaan.   

Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen kaupallisen 

tarkoituksen osalta. Markkinointia ei tule esittää esimerkiksi markkinointi- tai 

kuluttajatutkimuksena, käyttäjän omaehtoisena kertomuksena, yksityisenä 

blogina eikä itsenäisenä arvosteluna, jos toimenpiteen tarkoituksena on 

tuotteen menekinedistäminen.”  

  

Mainonnan eettinen neuvosto tarjoaa diaesityksessään vinkkejä bloggaamiseen liittyen. Vinkit 

on laadittu vuosina 2017 ja 2018 annettujen blogimarkkinointia koskevien lausuntojen pohjalta. 

Mainoksen tulee olla helposti havaittavissa heti blogikirjoituksen alussa, ja se tulee merkitä 

selvästi. Mainostunnisteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, esimerkiksi ”mainos” tai  

”kaupallinen yhteistyö”. Blogipostauksen mainosluonne tulee ilmetä ”blogia nopeasti 

silmäiltäessä.” Mainostunnisteen tulee olla ”heti blogin otsikon alla visuaalisesti selvästi 

erottuvalla tavalla.” Blogipostauksesta pitäisi tulla myös heti ilmi se, että kuka mainostaa.  

(MEN: Blogivinkit, 2019).  

  

2.5 Mainonnan eettisen neuvoston esimerkkitapaus  

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja markkinoinnin hyvän tavan 

mukaisuudesta. Jos puutteita esiintyy esimerkiksi jossakin blogipostauksessa, ja markkinoinnin 

eettinen neuvosto saa siitä tiedon, analysoidaan blogipostaus ensin MEN:n toimesta, jonka 

jälkeen he antavat lausuntonsa, joka on joko huomautus tai vapauttava lausunto. Mainonnan 

eettinen neuvosto on antanut huomautuksen eräälle bloggaajalle, jonka blogipostauksesta ei 

riittävän selvästi käynyt ilmi, että se on toteutettu yhteistyön merkeissä. 

Markkinointisidonnaisuuden tulee käydä ilmi heti blogipostauksen alussa ja se tulee olla 

selkeästi merkittynä. Esittelen seuraavaksi tapauksen, jossa bloggaaja oli ilmoittanut 

markkinointisidonnaisuudesta blogipostauksen leipätekstissä. Blogi nimi on Mutsis on -blogi  

Kaksplus  -sivustolta.  Blogipostauksen  nimi  on  Kuka  vei  kakun?  
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(https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/). Mainonnan eettisen 

neuvoston lausunto asiasta on poimittu heidän sivustoltaan Lausunnot kohdasta, ja sen voi lukea 

kokonaisuudessaan liitteestä.   

  

Mainonnan eettisen neuvoston antaman lausunnon rakenne on yksinkertainen ja selkeä. Jo heti 

alusta käy ilmi, että kyse on markkinoinnin tunnistettavuudesta blogissa, päivämäärä koska 

lausuntopyyntö on saapunut Mainonnan eettiseen neuvostoon, ja monesko lausunto on 

kyseisenä vuonna. Lausunnon alusta selviää myös kyseessä oleva markkinoija, mediatoimisto, 

viestin ja vaikuttaja. Lausunnon päätös on ilmoitettu myöskin heti alkuun ja se on huomautus.  

    

Seuraavaksi lausunnossa nousee esiin, että lausuntopyynnön on tehnyt yksityishenkilö, jonka 

mukaan blogista ei selvästi käy ilmi, että se on kaupallinen yhteistyö, koska siitä ei ole 

mainintaa blogikirjoituksen alussa. Kaupallinen yhteistyö ei siis ole tunnistettavissa 

markkinoinniksi ICC:n sääntöjen edellyttämällä tavalla. Seuraavaksi lausunnosta käy ilmi, että 

blogipostauksessa mainostetaan leipomoa, ja siinä kerrotaan hääkakusta. Lausunnossa on 

lainaus blogitekstistä, ja siitä voi nähdä, miten kaupallisesta yhteistyöstä on ilmoitettu. Tämän 

jälkeen lausunnosta voi lukea mainostajan vastauksen yhteistyöstään bloggaajan kanssa, ja se 

kommentoi myös blogitekstiä omalta osaltaan. Sen jälkeen seuraa blogin kirjoittajan vastaus ja 

mediatoimiston vastaus.   

 

Näiden edellä mainittujen tietojen jälkeen seuraa Mainonnan eettisen neuvoston lausunto, jossa 

se kertaa sovellettavat säännöt sekä arvioi tapausta niiden perusteella. Neuvosto katsoo, että 

mainos on ICC:n sääntöjen 9 artiklan vastainen. Lausunnon lopussa neuvosto muistuttaa 

korrektista tavasta merkitä kaupallinen yhteistyö. Lausunnosta voi myös lukea, ketkä ovat 

ottaneet osaa asian käsittelyyn, sekä päivämäärän, jolloin lausunto on julkaistu Mainonnan 

eettisen neuvoston nettisivuilla.  

  

3. Metodi ja aineisto  

Olen valinnut pro gradu -tutkielmaani tutkimusmateriaalin kuudesta blogista, joista kaikista 

valitsin neljä blogipostausta, jotka on toteutettu yhteistyön merkeissä. Valitsemani blogit ovat 

kaikki minulle ennestään tuttuja, ja rajasin aihepiirin muotiin ja kauneuteen. Jotta aihepiirin 

rajaus olisi mahdollisimman selkeä, halusin vain yhden genren tutkittavakseni. Rajasin 

aihepiirin yhteen myös sen vuoksi, että tutkimustuloksesta tulisi mahdollisimman luotettava ja 

koska tiedän, että kyseinen genre sisältää runsaasti yhteistyösopimuksia.  Valitsin blogit ja 

https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
https://www.kaksplus.fi/blogit/mutsison/2018/08/15/kuka-vei-kakun/
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niissä olevat blogipostaukset sen perustella, että tiesin kyseisissä blogeissa olevan 

markkinoinnin merkeissä toteutettuja blogipostauksia. Yhteistyöpostaukset valikoituivat niiden 

tuoreuden perusteella. Halusin aineistooni mahdollisimman uusia yhteistyöpostauksia.   

  

Päätin tehdä jaottelun itsenäisten blogien ja tunnettujen blogiyhteisöjen alla olevien blogien 

välillä, jotta pääsisin tarkastelemaan, onko niiden välillä eroa tutkimuskysymysten kannalta. 

Valitsin kolme itsenäistä blogia ja kolme tunnettujen blogiyhteisöjen alla olevaa blogia. 

Valitsemani blogiyhteisöjen alla olevat blogit ovat kaikki suunnilleen saman ikäisiä (8–9 

vuotta), kun taas yksi valitsemistani itsenäisistä blogeista on huomattavasti uudempi (vajaa 

kaksi vuotta). Kaksi muuta itsenäistä blogia ovat 8–10 vuotta vanhoja. Tämä jaottelu sen 

vuoksi, jotta saisin mahdollisimman monipuolisen materiaalin tutkittavakseni.   

  

Kaikki valitsemani blogit ovat vapaasti luettavissa internetissä, eli ne ovat avoimia ja julkisia.  

Siksi blogipostausten käytössä tutkimuksen aineistona ei ole eettisiä esteitä. Eettisiä esteitä ei 

ole myöskään sen vuoksi, että tutkimukseni rajoittuu pelkästään blogipostausten 

markkinointitunnisteisiin, ja siihen, mihin ne on sijoitettu (blogipostausten ulkoasu (klusterit)) 

sekä kaupallisiin linkkeihin (affiliate-linkkeihin). En tule poimimaan mitään henkilökohtaista 

sisältöä blogeista lukuun ottamatta blogien esittelykohtaa, jossa kerron lyhyesti blogeista ja 

niiden kirjoittajista sekä kuvailen valitsemieni yhteistyöpostausten ulkoasua.  

  

Pro gradu -tutkielman kvantitatiivisessa osiossa aion tarkastella, miten valitsemissani blogeissa 

on ilmoitettu blogipostauksen olevan yhteistyöpostaus. Aion tarkastella, onko sidonnaisuus 

merkitty blogipostaukseen Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ohjeiden mukaisesti. Aion 

myös tarkastella sitä, kuinka monta blogipostausta kahdestakymmenestäneljästä 

yhteistyöpostauksesta sisältää affiliate-markkinointia. Jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

aion myös kiinnittää huomiota siihen, eroaako markkinointisidonnaisuuden ilmoittaminen tai 

affiliate-markkinoinnin määrä, kun kyseessä on yksityinen blogi ja blogiportaalin alla oleva 

blogi.   

  

Pro gradu -tutkielman kvalitatiivisessa osiossa tarkastelen neuvoston ohjeiden vastaisesti 

merkittyjen markkinointitunnisteiden sijaintia yhteistyöpostauksissa. Keskityn siis 

yhteistyöpostausten ulkoasuun, ottaen myös klusterit (otsikko, leipäteksti, kuvat) huomioon. 

Laadullisessa osiossa tarkastelen ohjeiden vastaisesti merkittyjä yhteistyöpostauksia sen 

vuoksi, että ohjeiden mukaisesti merkityt blogiyhteistyöt ovat markkinointitunnisteen 
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sijainnilta jo tiedossa. Sen sijaan on mielenkiintoista tarkastella, missä markkinointitunnisteet 

sijaitsevat, kun ne ovat merkitty yhteistyöpostauksissa ohjeiden vastaisesti. Aion myös 

tarkastella, esiintyykö saman yrityksen tuotteita useammassa yhtistyöpostauksessa.  

  

3.1 Blogiyhteisöjen alla olevat blogit  

Seuraavaksi esittelen valitsemani blogit, joita on yhteensä kuusi kappaletta. Ensin esittelen 

blogiyhteisöjen alla olevat blogit (kolme) ja sen jälkeen itsenäiset blogit (kolme). Jokaisen 

blogiesittelyn jälkeen seuraa lyhyt, muutaman lauseen mittainen esittely jokaisesta 

yhteistyöpostauksesta, joita olen valinnut jokaiselta neljä kappaletta.  

  

3.1.1 Kalastajan vaimo  

Kalastajan vaimo -blogi sijaitsee Me Naiset -toimituksen blogiyhteisön alla, ja sen kirjoittajalle 

Johanna Alvestadille on tärkeää ekologisuus, luonnonläheisyys, kestävä kehitys, käsityöt sekä 

muoti ja kauneus. Johanna on kirjoittanut Kalastajan vaimo -blogia vuodesta 2010 asti.  

Alvestad on kirjoittanut bloginsa esittelytekstiin: ”Blogissa pohditaan, miten arki voi olla 

kaunista, esitellään päivän asuja ja ihania sisustusasioita – sekä välillä pohditaan syvällisiä.”  

Johanna on valitsemissani blogipostauksissa tehnyt yhteistyötä Synsamin, L’Orealin,  

Partioaitan ja kashmirneule.com:n kanssa. (https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo)  

Alvestad on tehnyt Kashmirkoodia ja viikonloppukaaosta (11/18) blogipostauksessaan 

yhteistyötä kashmirneule.com:n kanssa. Blogipostaus sisältää ensin kuvia neuleista, jonka 

jälkeen hän kertoo niistä lyhyesti. Lopussa on vielä linkki sekä alennuskoodi kyseiseen 

verkkokauppaan. Ulkoiluklassikkoja (09/18) blogipostauksessaan Alvestad on tehnyt 

yhteistyötä Partioaitan kanssa. Blogipostaus sisältää ensin kuvia kyseisen merkin tuotteista. 

Blogipostauksen lopussa on linkkejä verkkokaupan tuotteisiin. Pehmeä hiuspaketti (02/18) 

blogipostauksessa on blogiyhteistyö toteutettu L'Oreal Parisin kanssa mainostaen Botanical 

Fresh Care -hiustenhoitosarjaa. Tuotteista on paljon kuvia. Blogipostauksen lopussa on linkki 

Sokoksen verkkokauppaan, josta voi ostaa tuotetta sekä kehoitus osallistumaan arvontaan, jossa 

hän arpoo neljä tuotepakettia lukijoilleen. Kevään aurinkolasisuosikkeja (03/17) blogiyhteistyö 

on toteutettu yhdessä Synsamin kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia tuotteista, sekä tekstiä 

kolmesta eri Synsamin tarjoamista aurinkolaseista.  

  

https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo
https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo
https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo
https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo
https://www.menaiset.fi/blogit/kalastajan-vaimo
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3.1.2 Sara Sieppi  

Sara Sieppi kirjoittaa blogiaan Indieplace vaikuttajaverkostossa, jonka alaisuudessa 

työskentelee 350–400 sosiaalisen median vaikuttajaa. Indieplace sisältää kolme erilaista 

blogiyhteisöä, joista yhdessä, Indiedaysissa, Sara Sieppi vaikuttaa. Indiedays -blogiyhteisö 

keskittyy muotiin, kauneuteen ja hyvinvointiin. Se on perustettu vuonna 2010, ja sen alla 

toimivat Suomen suosituimmat muoti- ja lifestyleblogit. Sara Sieppi on entinen missi ja 

nykyinen meikkitaitelija ja juontaja, jonka mielestä ”pinnallinen on kaunista, mutta pintaa 

syvemmällä kaikki on vielä coolimpaa.” Sieppi kirjoittaa muodista ja kauneudesta, 

hyvinvoinnista, kodista ja sisustuksesta, ruoasta sekä matkustelusta. Sieppi on tehnyt 

valitsemissani blogipostauksissa yhteistyötä Vamoksen, Bette Boxin, Didriksonsin ja MOEZin 

kanssa. (http://www.sarasieppi.fi/)  

  

It´s all about the shoes (11/17) blogipostauksessa on tehty yhteistyötä Vamos -verkkokaupan 

kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia, linkkejä verkkokaupan tuotteisiin sekä alennuskoodin 

verkkokaupan ostoksista. Nahkatakille hyvästit (10/18) blogipostauksessa Sieppi on tehnyt 

yhteistyötä Didriksonsin kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia ja bloggaajan arvioita takeista. 

Lopussa on linkki Didriksonsin verkkokauppaan. Bette Box – synttärit kerran kuussa (05/18) 

on otsikon mukaisesti tehty yhteistyötä Bette Boxin kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia 

paketista ja sen sisällä olevista kauneudenhoitotuotteista. Blogipostauksen lopussa on linkki 

Bette Boxin verkkosivuille. Luksusta ihonhoitoon (02/19) on MOEZ-nimisen tuotemerkin 

kanssa tehty blogiyhteistyö. Blogipostauksessa on kuvia tuotteesta sekä ohjeet siihen, miten 

tuote toimii. Tekstin lopussa on linkki tuotteen verkkokauppaan.  

  

3.1.3 Xenia’s day   

Xenia Andersson kirjoittaa blogiaan, Xenia’s day Anna -toimituksen blogiyhteisön alla. 

Andersson kirjoittaa muodista ja kauneudesta, ruoasta, hyvinvoinnista, matkustelusta ja 

yleisesti elämästään. Hän on kirjoittanut blogia vuodesta 2011 asti. Andersson on valitsemissani 

blogipostauksissa tehnyt yhteistyötä Elloksen, CeraVen, Unna Nordicin / Ecoskinin ja 

Bubbleroomin kanssa. (https://anna.fi/xeniasday/)  

  

Keväisen herkullisia sävyjä (01/19) -blogipostaus on toteutettu yhteistyössä Elloksen kanssa. 

Blogipostaus sisältää kuvia Elloksen tuotteista sekä tekstiä niihin liittyen. Linkki Elloksen 

verkkokauppaan löytyy blogipostauksen lopusta. Hellävaraista ihonhoitoa (10/18) 

http://www.sarasieppi.fi/
http://www.sarasieppi.fi/
http://www.sarasieppi.fi/
https://anna.fi/xeniasday/
https://anna.fi/xeniasday/
https://anna.fi/xeniasday/
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blogiyhteistyö on toteutettu yhdessä CeraVe:n kanssa. Blogipostaus sisältää tekstiä ja kuvia 

ihonhoitosarjasta sekä linkin apteekin sivulle, josta tuotetta voi tilata. Blogipostaus sisältää 

myös suoria linkkejä tuotteisiin. Kasvohoito Unna Nordic – tuotteilla (03/19) blogiyhteistyö on 

tehty yhteistyössä Ecoskinin sekä Unna Nordic -tuotteiden kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia 

ja sekä ohjeita siihen, miten tuotteita käytetään. Päästä varpaisiin nudessa (05/18) on toteutettu 

yhteistyössä Bubbleroomin sekä Elloksen kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia yhdestä 

tuotteesta, sekä seitsemän kaupallista linkkiä eri tuotteisiin.   

  

3.2 Itsenäiset blogit   

Tässä seuraavassa osiossa esittelen valitsemani itsenäiset blogit ja niiden yhteistyöpostaukset 

lyhyesti.  

  

3.2.1 Jenni Alexandrova  

Jenni Alexandrova on televisio- ja radiojuontaja, joka omalla blogisivustollaan pitää blogia sekä 

tekee vlogeja (videopostauksia). Alexandrova aloitti blogin kirjoittamisen syyskuussa 2017. 

Hän kirjoittaa blogiinsa ajankohtaisista aiheista, matkustelusta sekä kauneudesta. Blogin 

esittelyteksti on: ”Jenni Alexandrova rakastaa kysymyksiä ilman oikeita vastauksia. Hän pyrkii 

elämässään maksimaaliseen nautintoon esimerkiksi syömällä (muiden tekemää) hyvää ruokaa. 

TV- ja radiojuontajana töitä tekevä äiti rakastaa matkustamista, viiniä ja taidetta sen kaikissa 

eri muodoissaan. Tervetuloa mukaan!” Alexandrova on tehnyt valitsemissani blogipostauksissa 

yhteistyötä Kicksin, Daniel Wellingtonin ja Naturellen kanssa. (https://jennialexandrova.com/)  

  

Minä lupaan… (12/17) on toteutettu yhdessä Kicksin kanssa ja blogipostaus sisältää kuvia ja 

tekstiä Kicks -myymälästä löytyvistä tuotteista. Tähän on tultu! (07/18) -blogipostaus on 

toteutettu yhteistyössä Daniel Wellingtonin kanssa. Blogipostauksessa on kuvia Daniel 

Wellington kellosta. Lisäksi blogipostauksen lopussa on alennuskoodi ja linkki 

yhteistyökumppanin verkkokauppaan. Korkki auki! (11/18) on toteutettu yhteistyössä 

Naturellen kanssa. Blogipostauksessa on kuvia ihonhoitotuotteista sekä tekstiä niistä. Lopussa 

on alennuskoodi sekä arvonta lukijoille. Yhteistyöpostaus sisältää useita kaupallisia linkkejä 

Naturellen tuotteisiin. Jos et vielä tiedä mitä naisellesi hankkisit… (12/17) on blogipostaus 

yhteistyössä Kicksin kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia ja tekstiä Kicksin tuotteista.  

  

https://jennialexandrova.com/
https://jennialexandrova.com/
https://jennialexandrova.com/
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3.2.2 Oi mutsi mutsi  

Oi mutsi mutsi -blogin kirjoittaja Elsa Heiko on itsenäinen bloggaaja, joka aloitti blogin 

pitämisen vuonna 2011. Blogipostauksia ilmestyy kuukausittain noin kymmenen. Bloggaaja 

kirjoittaa äitiydestä, muodista ja kauneudesta ja hyvinvoinnista. Blogissa nostetaan tärkeiksi 

asioiksi ekologisuus, kestävä kehitys, luonto ja kierrätys. Heiko on kirjoittanut esittelyteksiinsä 

näin: ”Olen Elsa, 35-vuotias nainen, äiti, viestijä, bloggaaja ja helsinkiläistynyt maalainen. 

Blogissani kirjoitan elämästäni pienen pojan äitinä sekä kiinnostuksenkohteistani kuten tyyli, 

retket, musa ja hauskat hetket.”  Heiko on tehnyt valitsemissani blogipostauksissa yhteistyötä  

Raiskin,  Zizzin,  Aarrekidin  ja  Zadaan  sekä  Suomen  blogimedian  kanssa.   

(http://www.oimutsimutsi.fi/)  

  

Mukavuus on uusi musta! (sis. 20€ shoppailurahaa Raiskille!)  (06/18) blogipostauksessa Heiko 

on tehnyt yhteistyötä Raiskin kanssa. Kuvissa on linkkejä Raiskin tuotteisiin sekä kuvia niistä. 

Blogipostauksen lopussa on alennuskoodi sekä linkki Raiskin verkkokauppaan. Zizzi.fi avautuu 

tänään! (12/15) blogipostauksessa on tehty yhteistyötä Zizzin kanssa. Blogipostaus sisältää 

kuvia ja linkkejä tuotteisiin sekä linkin Zizzin verkkokauppaan. Vastuullinen sukkahousuniksi 

(11/18) on toteutettu yhteistyössä Aarrekidin kanssa. Blogipostauksessa on kuvia 

sukkahousuista. Blogipostauksen lopussa on linkki Aarrekidin verkkokauppaan, joka johtaa 

mainostettuihin sukkahousuihin. Hei tyylikaksonen, kiinnostaako ostaa mun vaatteet? (04/16) 

-blogipostauksessa on tehty yhteistyötä Zadaa-mobiilisovelluksen ja Suomen blogimedian 

kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia mobiilisovelluksesta, sekä ohjeita siihen, miten sitä 

käytetään. Blogipostauksen lopussa ilmoitetaan linkkeinä, mistä kahdesta eri paikasta 

mobiilisovellusta voi ladata.  

 

3.2.3 Uino  

Uino -blogin kirjoittaja Aino Rossi on itsenäinen bloggaaja, joka aloitti bloggaamisen vuonna 

2009. Itsenäistä blogia hän on kirjoittanut reilut viisi vuotta, vuodesta 2014 asti. Hän pitää myös 

vlogia samalla sivustolla.  Hän kuvailee itse blogissaan, miten päähänpistosta tuli harrastus ja 

hiljalleen siitä muodostui työ. Rossi kirjoittaa omien sanojensa mukaan seuraavista asioista: 

”kauneuden lisäksi muotia, koiria kuvia, reseptejä, sisustamista, mielipiteitä, matkustelua, omaa 

tavallista elämää, huonoja juttuja ja huumoria.” Rossi on tehnyt valitsemissani 

blogipostauksissa yhteistyötä Vita Liberatan, Daniel Wellingtonin, FOREOn sekä Dysonin 

kanssa. (https://www.uino.fi/)  

http://www.oimutsimutsi.fi/
http://www.oimutsimutsi.fi/
http://www.oimutsimutsi.fi/
https://www.uino.fi/
https://www.uino.fi/
https://www.uino.fi/
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Rusketus jouluksi (12/18) -blogipostaus on toteutettu yhteistyössä Vita Liberatan kanssa. 

Blogipostaus sisältää kuvia tuotteista sekä vinkkejä niiden käyttöön. Lahjaksi aikaa (12/18) 

blogiyhteistyö on toteutettu yhteistyössä Daniel Wellingtonin kanssa, jossa on kuvia tuotteista 

sekä alennuskoodi ja linkki verkkokauppaan. Foreo aamurutiini (11/18) yhteistyöpostaus on 

toteutettu yhteistyössä Foreon kanssa. Blogipostaus sisältää kuvia tuotteesta sekä videon, jossa 

Rossi näyttää, kuinka tuotetta käytetään. Blogipostaus sisältää myös Black Friday -tarjouksen 

linkkinä. Dyson airwrap styler tutorial by Uino (11/18) on Dysonin kanssa toteutettu 

blogiyhteistyö, joka sisältää kuvia tuotteesta, kiharoista sekä video ja vinkkejä kiharoiden 

tekoon. Blogipostauksen lopussa on myös linkki Dysonin verkkosivuille.  

  

3.3 Menetelmän esittely  

Seuraavissa alaluvuissa kerron tarkemmin määrällisestä tutkimuksesta, laadullisesta 

tutkimuksesta sekä sisällönanalyysista, tekstin ja tekstilajien rakenteesta sekä esittelen 

multimodaalisen tekstin analyysirakenteen, jonka avulla analysoin valitsemani 

yhteistyöpostaukset. Selitän myös, mitä nämä termit pitävät sisällään pro gradu -tutkielmani 

kannalta, sekä perustelen, miksi olen valinnut ne omaan tutkimukseeni.   

 

3.3.1 Määrällinen ja laadullinen tutkimus   

Pro gradu -tutkielmani on osaksi määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus, joka tarkoittaa sitä, 

että, käytän laskennallisia, tilastollisia menetelmiä tutkimuksessani. Pyrin vastaamaan 

kysymykseen, kuinka paljon. Tulkitsen tutkimustuloksia ja pyrin analysoimaan, miksi 

tutkimustulos on sellainen kuin se on. Määrällisessä osuudessa tarkastelen 

markkinointitunnisteita ja affiliate-markkinointia.  

  

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on Hanna Vilkan (2007: 19) mukaan numeerisesti 

tarkasteltavissa oleva menetelmä, joka vastaa kysymyksiin ”kuinka moni, kuinka paljon ja 

kuinka usein.” Yleensä tutkijan tutkimustiedot ovat numeerisessa muodossa tai ne ryhmitellään 

numeeriseen malliin. Tutkimustulos tulkitaan, analysoidaan, ja selitetään sanallisesti, jotta 

lukija saa mahdollisimman oikeanlaisen kuvan tutkimustuloksista. Tutkimusmenetelmässä 

kuvaillaan ”millä tavalla eri asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat toistensa suhteen.”  

  

Aion kvantitatiivisessa tutkimusosiossa käyttää Vilkan (2007: 19) esittelemää selittävää 

tutkimusta, joka tarkoittaa, että pyrin selvittämään ja pohtimaan tutkittavan ilmiön takana 
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vaikuttavia aiheuttajia. Kuvailen aineistoa ja tuloksia numeroiden avulla. Selittävän 

tutkimuksen motiivina on pyrkiä esittämään tutkimuksen kohde täsmällisemmin ja paremmin 

ymmärretyksi. Selittävän tutkimuksen käytöllä voidaan kätevästi selittää tutkittavan kohteen 

syy-seuraus-suhteita, eli kausaalisuhteita. Uskotaan, että jokin taustatekijä johtaa tietynlaisiin 

seurauksiin ja tuloksiin (mt. 2007: 23).   

  

Pro gradu -tutkielmani on myös osaksi laadullinen, toisin sanoen kvalitatiivinen tutkimus, jonka 

analyysimenetelmänä käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Pyrin mahdollisimman hyvin 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja pyrin selvittämään ilmiön merkityksen ja saamaan siitä 

syvemmän käsityksen. Laadullisessa osuudessa tarkastelen, mihin markkinointitunnisteet on 

sijoitettu blogipostauksissa. Tarkastelen ja kuvailen ulkoasua sekä klustereita. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen keinoin uskon pääseväni perustavanlaatuisesti sisälle tutkimaani aiheeseen.     

  

Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2018: 23) kertovat, että laadullisessa tutkimuksessa teorian 

merkitys nousee todella tärkeäksi seikaksi. Teoria toimii viitekehyksenä laadulliselle 

tutkimukselle. Laadullinen tutkimus on Tuomen ja Sarajärven (2018: 27) mukaan empiiristä 

analyysia, jossa tarkastellaan aineistoa, tehdään siitä huomioita ja argumentoidaan. Analyysin 

teko on Tuomen ja Sarajärven mukaan (2018: 104) hyvin yksinkertaista. Merkityt asiat tulee 

poimia tekstistä, ja ne tulee luokitella tai eritellä. Kun se on tehty, on yhteenvedon vuoro.   

  

Tuomi (2018: 120–121) kirjoittaa, että sisällön erittely on kvantitatiivista ja että sen avulla saa 

aineistosta asioita irti ainoastaan pinnallisesti, ja se on tietenkin todella puutteellista. Sitten kun 

aletaan analysoida kvantitatiivista erittelyä, kuvaillaan dokumenttien sisältöä sanallisesti, 

jolloin se kertoo meille paljon enemmän.   

  

Tässä pro gradu -tutkielmassa aion blogipostausten tarkastelun jälkeen taulukon avulla eritellä, 

mitkä yhteistyöpostaukset ovat merkitty MEN:n ohjeiden mukaisesti ja mitkä eivät. Taulukon 

avulla on helpompi eritellä ja luokitella tutkimustuloksia ja tehdä niistä huomioita sekä kuvailla 

ja analysoida dokumenttien sisältöä. Analysointivaiheessa erittelen blogipostaukset kahteen 

ryhmään: niihin, joissa yhteistyömerkinnät on tehty MEN:n ohjeiden mukaisesti ja niihin, joissa 

ei ole.   
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3.3.2 Genre – tekstilaji  

Susanna Shore ja Anne Mäntynen (2006: 9–10) kirjoittavat, että teksti ja tekstilaji kuuluvat 

yhteen. Teksti tarvitsee luokituksen, jotta siitä on helpompi keskustella ja jotta sitä olisi 

helpompi ymmärtää. Vaikka jokin kirjotettu teksti tai puhuttu tekstikokonaisuus irrotettaisiin 

alkuperäisestä yhteydestään, on silti melko helppoa osoittaa, mihin tekstilajiin se kuuluu. 

Vaikka yhden tekstilajin sisällä ei voikaan havaita täysin samantyylisiä tekstejä, on tekstilajin 

sisällä silti tarpeeksi samantyylisiä esiintymisiä, jotta niitä voidaan kutsua samaksi tekstilajiksi. 

Vaihtelua siis luonnollisestikin esiintyy eivätkä tekstilajien rajat ole täysin selviä vaan ne 

sekoittuvat toisiinsa usein. Varsinkin humanistisissa tieteenaloissa luokittelut ovat 

monikäsitteisiä, ja tutkijat sekä tieteentekijät joutuvatkin tämän vuoksi usein miettimään 

tarkkaan luokittelun perusteita, mikä toki kuuluu asiaan (mt. 2006: 11).  

   

Blogiteksti on yksi tekstilaji siinä missä uutisartikkeli, romaani tai päiväkirjamerkintäkin. 

Blogeissa esiintyy pääsääntöisesti niin sanotusti tavallisia blogipostauksia ilman 

markkinointisidonnaisuutta. Tavallinen blogipostaus ja markkinointia sisältävä 

yhteistyöpostaus ovat kuitenkin samaa tekstilajia. Kaikki blogipostaukset – huolimatta siitä, 

sisältävätkö ne markkinointitarkoituksessa kirjoitettua tekstiä vai ei – sisältävät silti 

luonteenomaisia, juuri yksittäiselle blogille (tai blogigenreä yleisesti katsasteltuna) tyypillisiä 

esiintymisiä.  

  

Shore ja Mäntynen (2006: 18–19) mainitsevat M. A. K. Hallidayn, joka on vahvasti ollut 

kehittämässä Firthin ajatuksista kunnollista teoriaa kielentutkimuksessa, ja tämän vuoksi  

Halliday onkin keskeinen hahmo ”genren käsitteen kannalta.” Halliday kehitteli termin 

rekisteri, joka perustuu tilannekontekstiin. Se tarkoittaa, että tietynlaiset rakenteet, muodot ja 

sanavalinnat ovat ennustettavia tietynlaisissa tilanteessa. Blogin rekisteri sisältää monia 

tunnusomaisia sanavalintoja blogiyhteistöiden tiimoilta, kuten ”toteutettu yhteistyössä 

yrityksen X kanssa” tai ”(kaupallinen) yhteistyö X kanssa”.   

  

Halliday oli myös kehittämässä termiä tilannekonteksti, jota kuvaillaan kolmella teoreettisella 

korrelaatilla; ala (field), osallistujaroolit (tenor) ja kielen ilmenemismuoto (mode). Ala 

tarkoittaa toimintaa, jonka osana teksti ilmenee ”ja joka on tunnistettavissa tietyksi sosiaaliseksi 

toimintamuodoksi” (mt. 2006: 19.) Osallistujarooli on nimensä mukaisesti sosiaalinen rooli, 

joka on olosuhteiden kannalta olennaisessa osassa. Kielen ilmenemismuoto merkitsee sitä, 
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millä tavalla kieli toimii eri tilanteissa ja millä tavalla vuorovaikutus tulee ilmi (mt. 2006: 19– 

20).   

  

Blogia ja sen osia voisi Hallidayn mukaan analysoida seuraavan taulukon (taulukko 1. M. A. 

K. Hallidayn Tilannekonteksti) mukaan:   

  

Taulukko 1. M. A. K. Hallidayn Tilannekonteksti  

Ala (field)  Blogi  

Osallistujaroolit (tenor)  Bloggaaja  (lähettäjä),    lukija 

 (vastaanottaja), 

blogiyhteisö/blogiportaali, 

yhteistyökumppani/markkinoija  

Kielen ilmenemismuoto (mode)  Tavallinen blogipostaus, markkinointitarkoituksessa 

toteutettu blogipostaus, blogin kommenttikenttä  

(sisältää kommentteja ja keskustelua)  

  

3.3.3 Multimodaalisen tekstin analyysi  

Blogipostausten analysoimiseen ja tarkasteluun käytän apunani multimodaalisen tekstin 

analyysia, jota Leena Kuikka on käyttänyt tutkimuksessaan Lehtimainoksen multimodaalisuus 

(SKS, 2009). Kuikan esittelemä ja käyttämä tekstin analyysimenetelmä toimii pohjana minun 

sisällönanalyysilleni.   

  

Tekstilajin määrittely tehdään Kuikan (2009: 40) mukaan tarkastelemalla tekstiä ulkoisten 

kriteerien kautta. Mikä on tekstin tarkoitus? Mikä on tekstien yhteinen päämäärä? Lisäksi tulee 

tarkastella tekstin muotoa ja rakennetta. Tyyli, sisältö ja kohdeyleisön samankaltaisuus tekstiin 

tai mainokseen nähden on myös hyvä tapa määritellä tekstejä. Kielellisten piirteiden tarkastelun 

lisäksi visuaalinen puoli on tärkeä. Visuaalinen puoli tarkoittaa kuvia, muotoja, typografiaa ja 

värejä. Mainos on yleensä ”verbaalisten ja visuaalisten elementtien yhteis- ja vuorovaikutusta.”  

  

Valitsemieni blogitekstien tarkoitus on antaa näkyvyyttä tuotemerkeille, jotka ovat muoti- ja 

kauneusgenren sisällä, ja blogitekstien yhteinen päämäärä on tuoda kyseisille tuotteille ja niitä 

myyville yrityksille lisää myyntiä. Kyseisissä blogeissa kirjoitetaan paljon muodista ja 

kauneudesta, joten on luonnollista, että bloggaajat solmivat yhteistyösopimuksia muoti- ja 

kauneusalan yritysten kanssa.  
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Leena Kuikka (2009: 37) kertoo mainoksen ensimmäisen tehtävän olevan lukijan 

pysäyttäminen. Kun se on tapahtunut ja lukijan huomio on herätetty, on mainoksen tehtävänä 

viihdyttää ja ylläpitää lukijan kiinnostusta. Mainoksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään sen 

vaikutteisuutta. Mainos pyrkii aina vaikuttamaan lukijan ”ajatteluun, tahtoon tai tunteisiin ja 

sitä kautta vaikuttamaan hänen asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä.”   

  

Kuikka (2009: 38–39) selittää, että vaikka mainosala on luova ja vaikuttaa vapaamuotoiselta, 

sisältää se tarkoin säädeltyjä määräyksiä. Tärkeimmäksi ohjeeksi yli muiden nousee se, että 

mainoksen tulee erottua selkeästi mainokseksi, ja se pitää rakentaa sellaiseksi, että vastaanottaja 

tunnistaa sen mainokseksi heti. Äärimmäisen tärkeäksi asiaksi blogien yhteistyöpostauksissa 

nousee myöskin sama asia, eli se, että bloggaajan on ilmoitettava aina, kun kyseessä on 

markkinointitarkoituksessa toteutettu blogipostaus ja bloggaajan on ilmoitettava siitä heti 

otsikon jälkeen ennen muuta tekstiä. Lukijan on heti pystyttävä tunnistamaan 

yhteistyöpostaukset sellaisiksi.   

 

Kuikka (2009: 43–44) kertoo, että mainos rakentuu eri osista. Kaikilla osilla on oma funktionsa. 

Eri osia ovat otsikko, leipäteksti, kuvat ja allekirjoitustiedot. Näitä osia voidaan kutsua 

klustereiksi, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, eli mainoksen. Vaikka en 

aiokaan tarkastella valitsemiani yhteistyöpostauksia multimodaalisena kokonaisuutena, vaan 

aion analysoida osia niistä, on klustereiden ja yhteistyöpostausten sisällön kannalta tärkeää 

ottaa asia esille. En siis pyri analysoimaan aivan kaikkia yhteistyöpostausten klustereita, mutta 

koen silti, että eri osien tiedostaminen on tärkeää myös tutkimustulosten vääristymisen 

välttämiseksi.  

  

Kuikan (2009: 44) mukaan lehtimainos on osa lehteä. Lehtimainos ilmestyy lehden muun 

tekstin ympäröimänä ja se tarkoittaa, että lehtimainoksen potentiaaliset vastaanottajat 

määräytyvät kyseisen lehden mukaan. Tämän vuoksi lehtimainos ei ole itsenäinen vaan 

symbioottinen. Saman ajatuksen voi liittää blogeihin: yhteistyössä toteutetut blogipostaukset, 

joilla on markkinointiagenda, ilmestyvät muiden, ns. ”tavallisten” blogitekstien ympäröimänä 

ja mainospostausten vastaanottajat määräytyvät blogin lukijoiden mukaan. Kuikka kertoo, että 

”lehden luonne, sisältö ja ilmestymistiheys” vaikuttavat kaikki yhdessä siihen, miten ja miksi 

jotakin lehteä ja sen sisältämiä mainoksia luetaan sekä siihen, millaisessa tilanteessa niitä 

luetaan (mt. 2009: 45).  
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Samaa ajatusta voi peilata blogiin. Blogin luonne, sisältö ja se, kuinka usein blogipostauksia 

ilmestyy, vaikuttavat siihen, miten ja miksi jotakin blogia – ja luonnollisesti sen sisältämää 

markkinointia – luetaan. Tilannekonteksti on myös olennainen asia. Havainnointini perusteella 

uskaltaisin sanoa, että lukijat usein päätyvät sellaisiin blogeihin, joiden kirjoittajien kanssa 

jaetaan mahdollisesti sama harrastus tai ajatusmaailma. Usein blogin lukija saattaa olla 

kirjoittajan kanssa samankaltaisessa elämäntilanteessa. Yleensä blogin lukemiselle löytyy jokin 

yhteinen nimittäjä bloggaajan kanssa. Tällöin myös blogin markkinointi tavoittaa oikeanlaisen 

kohdeyleisön luonnollisesti. Blogien yhteistyöpostauksiin voi myös yksinkertaisesti päätyä 

muuta kautta, esimerkiksi etsiessään tuotearvosteluja tai -kokemuksia internetistä jostakin 

tietystä tuotteesta tai palvelusta, vaikkei olisikaan blogin säännöllinen lukija tai saatikka, että 

olisi ikinä vieraillut blogissa.  

  

3.4 Tutkimuskysymykset ja hypoteesi  

Seuraavaksi esittelen pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymykset. Aion tarkastella, miten 

valitsemissani blogeissa on ilmoitettu blogipostauksen olevan yhteistyöpostaus. Aion 

tarkastella, onko sidonnaisuus merkitty blogipostaukseen Mainonnan eettisen neuvoston 

(MEN) ohjeiden mukaisesti. Otan myös tarkasteluun affiliate-markkinoinnin blogipostauksissa. 

Affiliate-markkinointi on tulospohjainen markkinointimuoto blogeissa kaupallisilla linkeillä 

varustettuna. Niin sanotut tavalliset yhteistyöpostaukset ja affiliatemarkkinointi ovat niitä 

yleisimpiä blogeissa. Aion tarkastella, onko affiliate-markkinoinnissa merkinnät tehty ohjeiden 

mukaisesti. Jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla aion myös kiinnittää huomiota siihen, 

eroaako sidonnaisuuden ilmoittaminen ja affiliate-markkinointi, kun kyseessä on yksityinen 

blogi ja blogiportaalin alla oleva blogi. Tarkastelen neuvoston ohjeiden vastaisesti merkittyjen 

markkinointitunnisteiden sijaintia yhteistyöpostauksissa. Keskityn siis yhteistyöpostausten 

ulkoasuun, ottaen myös klusterit (otsikko, leipäteksti, kuvat) huomioon. Tarkastelen myös, 

esiintyykö saman yrityksen tuotteita useamman blogin yhteistyöpostauksissa.  

  

Oma hypoteesini on, että yksityiset bloggaajat ovat ilmoittaneet markkinointisidonnaisuudet 

selkeämmin ja paremmin kuin ne bloggaajat, jotka bloggaavat blogiyhteisön alla. Tämä 

hypoteesi siksi, koska yksityinen bloggaaja kantaa vastuunsa itse kaikesta mitä hän tekee, ja 

voisi kuvitella, että bloggaaja on sen takia erityisen huolellinen tekemisistään. Itsenäisellä 

bloggaajalla ei ole yhteisön tuomaa tukea, kun sitten taas blogiyhteisö yleisesti ottaen seisoo 

omien bloggaajiensa takana ja bloggaaja saa yleensä blogiyhteisön tuen, jolloin yhteistyöt 
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mahdollisesti voivat olla huolimattomammin toteutettuja. Uskon, että aineistoni sisältää 

vähintään 50 % affiliate-markkinointia (kaupallisia linkkejä), sillä se on blogeissa todella 

yleistä nykyään.   

  

4. Analyysi  

Pyrin analyysissani ensin selvittämään, onko valitsemissani blogipostauksissa 

markkinointisidonnaisuus merkitty blogipostaukseen Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) 

ohjeiden mukaisesti vai vastaisesti, minkä jälkeen tarkastelen yhteistyöpostausten 

affiliatemarkkinointia.   

  

4.1 Markkinointisidonnaisuudet  

Analysoidessani blogipostauksia, keräsin tiedot yhteen siitä, missä blogeissa yhteistyö on 

merkitty ohjeiden mukaisesti ja missä blogeissa ohjeiden vastaisesti.  Ensimmäisessä taulukossa 

(ks. taulukko 2) on esitetty blogiportaalien alla olevat blogit, kun taas toisessa taulukossa (ks. 

taulukko 3) on esitetty itsenäiset bloggaajat. Jokaisen blogin alla on neljän valitsemani 

blogipostausten otsikot. KYLLÄ ja EI -vaihtoehdoille on molemmille varattu omat 

sarakkeensa. Olen tarkastellut kaikkia 24 blogipostausta Mainonnan eettisen neuvoston 

ohjeiden mukaisesti siitä, miten blogiyhteistyöt tulisi oikeaoppisesti merkitä.  

  

Onko markkinointisidonnaisuudet merkitty yhteistyöpostauksiin Mainonnan eettisen neuvoston 

ohjeiden mukaisesti?  
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Taulukko 2. Blogiportaalien alla olevat blogit.  

  KYLLÄ  EI  

Kalastajan vaimo      

Kashmirkoodia ja viikonloppukaaosta (kashmirneule.com)    X  

Ulkoiluklassikkoja (Partioaitta)  X    

Pehmeä hiuspaketti (L'Oreal Paris)  X    

Kevään aurinkolasisuosikkeja (Synsam)  X    

Sara Sieppi      

It’s all about the shoes (Vamos)    X  

Nahkatakille hyvästit (Didriksons)  X    

Bette Box – Synttärit kerran kuussa (Bette Box)  X    

Luksusta ihonhoitoon (MOEZ)  X    

Xenia’s Day       

Keväisen herkullisia sävyjä (Ellos)    X  

Hellävaraista ihonhoitoa (CeraVe)    X  

Kasvohoito Unna Nordic –  tuotteilla (Unna Nordic / Ecoskin)    X  

Päästä varpaisiin nudessa (Bubbleroom / Ellos)    X  
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Taulukko 3. Itsenäiset blogit.  

  KYLLÄ  EI  

Jenni Alexandrova      

Minä lupaan… (Kicks)    X  

Tähän on tultu! (Daniel Wellington)    X  

Korkki auki! (Naturelle)    X  

Jos et vielä tiedä mitä naisellesi hankkisit… (Kicks)    X  

Oi mutsi mutsi       

Mukavuus on uusi musta (sis. 20€ shoppailurahaa Raiskille!)  

(Raiski)  

X    

Zizzi.fi avautuu tänään! (Zizzi)  X    

Vastuullinen sukkahousuniksi (Aarrekid)  X    

Hei tyylikaksonen, kiinnostaako ostaa mun vaatteet? (Zadaa ja  

Suomen Blogimedia)  

X    

Uino      

Rusketus jouluksi (Vita Liberata)  X    

Lahjaksi aikaa (Daniel Wellington)  X    

Foreo aamurutiini (Foreo)    X  

Dyson airwrap styler tutorial by Uino (Dyson)    X  

  

Kahdestakymmenestäneljästä blogipostauksesta kahdessatoista markkinointisidonnaisuus, eli 

markkinointitunniste oli merkitty Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti, ja 

kahdessatoista tapauksessa oli markkinointisidonnaisuus merkitty neuvoston ohjeiden 

vastaisesti. Niissä blogipostauksissa, joissa oltiin merkitty markkinointisidonnaisuudet oikein, 

on kuusi blogipostausta blogiportaalien alla olevilta blogeilta ja toiset kuusi itsenäisten 

bloggaajien blogipostauksia. Niissä blogipostauksissa, joissa markkinointitunniste oli merkitty 

ohjeiden vastaisesti, on kuusi blogiportaalien alla olevilta blogeilta, ja toiset kuusi itsenäisten 

bloggaajien blogipostauksia. Tutkimustulos on siis täysin kahtiajakautunut Mainonnan eettisen 

neuvoston ohjeiden perusteella.  

  

Ohjeiden mukaan kaupallisen yhteistyön tulisi olla merkittynä heti otsikon jälkeen, ennen kuvia 

tai muuta tekstiä. Lukijan tulisi pystyä tunnistamaan blogiteksti mainokseksi välittömästi. 

Blogiportaalin alla olevissa blogeissa sekä itsenäisissä blogeissa on yhdet blogit, joissa missään 
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blogipostauksessa ei ollut markkinointisidonnaisuutta oikein merkittynä. Se tekee näistä 

kahdesta blogista siis yhteensä kahdeksan blogipostausta, joissa markkinointisidonnaisuus on 

väärin merkittynä. Ainoastaan yhdessä blogissa oli merkitty jokainen blogipostaus Mainonnan 

eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti. Kahdessa blogiportaalin alla olevassa blogissa oli yksi 

blogipostaus neljästä blogipostauksesta neuvoston ohjeiden vastaisesti. Yhdessä itsenäisessä 

blogissa oli merkitty kaksi yhteistyöpostausta neuvoston ohjeiden mukaisesti ja kaksi 

neuvoston ohjeiden vastaisesti.  

  

4.2 Affiliate-markkinointi  

Affiliate-markkinointi on tulospohjainen markkinointimuoto blogeissa kaupallisilla linkeillä 

varustettuna. Affiliate-markkinointi on aina mainonnallisessa tarkoituksessa tehtyä yhteistyötä, 

mutta mainonnallisessa tarkoituksessa tehtävän yhteistyösopimuksen ei tarvitse sisältää 

affiliate-markkinointia eli toisin sanojen mainoslinkkejä (affiliate-linkkejä). Nämä kaksi usein 

limittyvät toisiinsa.   

  

Kahdestakymmenestäneljästä valitsemastani yhteistyöpostauksesta kymmenen sisälsi 

affiliatemarkkinointia ja loput neljätoista ei sisältänyt. Kymmenen affiliate-markkinointia 

sisältävästä yhteistyöpostauksesta kuusi oli merkitty ohjeiden vastaisesti ja loput neljä oli 

merkitty ohjeiden mukaisesti. Kymmenen kahdestakymmenestäneljästä tekee prosenteissa 

41,67 % kun taas oma hypoteesini oli, että affiliate-markkinointia löytyy 50 % verran 

aineistostani. Se osui yllättävän lähelle, ja esittää suuntaa-antavasti sitä, kuinka suosittua se 

nykyään on blogeissa.  

  

Blogiyhteisöjen alla olevista blogeista löytyi neljä yhteistyöpostausta, jossa on 

affiliatemarkkinointia. Kolme affiliate-markkinointia sisältävää yhteistyöpostausta on merkitty 

ohjeiden vastaisesti. Yksi affiliate-markkinointia sisältävä yhteistyöpostaus on merkitty 

ohjeiden mukaisesti. Kaikki yhteistyöpostaukset, jotka on merkitty ohjeiden vastaisesti, on 

samalla merkitty väärin myös affiliate-markkinoinnin näkökulmasta.  

  

Ainoastaan yhdessä blogissa luki kirjaimellisesti ”sisältää kaupallisia linkkejä.” (Xenia’s day), 

ja sekin mainostunniste oli merkitty väärin Mainonnan eettisen neuvoston mukaan. 

Markkinointitunnisteen pitäisi sijaita heti otsikon jälkeen, ennen kuvia tai tekstiä. Muut 

affiliate-markkinointia sisältäneet yhteistyöpostaukset olivat merkitty niin sanotun tavallisen 
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yhteistyön puitteissa. Missään muussa affiliate-markkinointia sisältävässä 

yhteistyöpostauksessa ei ollut erikseen merkintää siitä, että blogipostaus sisältää kaupallisia 

linkkejä, vaikka niitä pystyi selkeästi havaitsemaan.  

  

Kalastajan vaimo -blogissa oli yksi affiliate-markkinointia sisältävä yhteistyöpostaus nimeltä 

Ulkoiluklassikkoja, jossa on yksi linkki yhteistyökumppanin verkkokauppaan ja kaksi suoraa 

linkkiä erinäisiin tuotteisiin. Yhteistyöpostaus on merkitty ohjeiden mukaisesti.  

Markkinointitunnisteen löytää heti blogipostauksen otsikon alta.   

  

Sara Siepin blogissa affiliate-markkinointia sisältävä yhteistyöpostaus nimeltään It’s all about 

shoes sisältää ensin tekstiä, valokuvia sekä linkkejä yksittäisiin tuotteisiin (yhteensä kolme 

kappaletta), ja vasta aivan blogipostauksen lopulla alennuskoodi verkkokauppaan ja sen jälkeen 

mainostunniste ”Yhteistyö: https://vamoskauppa.fi/”. It’s all about the shoes -blogipostaus on 

merkitty ohjeiden vastaisesti.  

  

Xenia’s Day -blogissa yhteistyöpostaukset, joista löysin affiliate-markkinointia, oli kaksi 

kappaletta. Hellävaraista ihonhoitoa sisältää ensin kuvan, jonka jälkeen voi löytää 

mainostunnisteen. Yhteistyöpostauksesta löytyi kuusi suoraa linkkiä yhteistyökumppanin 

tuotteisiin sekä yksi linkki yhteistyökumppanin verkkokauppaan. Päästä varpaisiin nudessa 

sisälsi ensin kuvan, jonka jälkeen seuraa teksti ”sisältää kaupallisia linkkejä.” (mainostunniste). 

Yhteistyöpostauksessa on vielä lisää kuvia, joiden alla on kolme suoraa linkkiä erilaisiin 

yksittäisiin tuotteisiin, ja aivan tekstin lopussa on neljä erilaista linkkiä verkkokaupan 

alennusmyynteihin. Nämä kaksi affiliate-markkinointia sisältävää blogipostausta on merkitty 

ohjeiden vastaisesti.   

  

Itsenäisistä blogeista löytyi kuusi yhteistyöpostausta, joissa on affiliate-markkinointia. 

Kuudesta affiliate-markkinointia sisältävästä yhteistyöpostauksesta kolme on merkitty ohjeiden 

mukaisesti ja kolme on merkitty ohjeiden vastaisesti.  

Jenni Alexandrovan blogipostaus Korkki auki! sisältää yhdeksän suoraa linkkiä 

yhteistyökumppanin verkkokaupan tuotteisiin ja kolme linkkiä yhteistyökumppanin 

verkkokauppaan. Yhteistyömerkintä on blogipostauksen lopussa, eli mainostunniste on 

merkitty ohjeiden vastaisesti.   

  

https://vamoskauppa.fi/
https://vamoskauppa.fi/
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Oi mutsi mutsi -blogin yhteistyöpostauksista kaksi sisälsi affiliate-markkinointia, ja ne olivat 

kummatkin ohjeiden mukaisesti merkitty. Affiliate-markkinointia sisältävät 

yhteistyöpostaukset ovat Mukavuus on uusi musta (sis. 20€ shoppailurahaa Raiskille!) ja  

Zizzi.fi avautuu tänään! Mukavuus on uusi musta (sis. 20€ shoppailurahaa Raiskille!) 

blogipostauksessa mainostunniste oli ohjeiden mukaisesti merkitty. Lisäksi yhteistyöpostaus 

sisälsi kolme suoraa linkkiä yhteistyökumppanin tuotteisiin sekä lopuksi vielä linkin 

verkkokauppaan. Myös Zizzi.fi avautuu tänään! blogipostauksessa oli mainostunniste merkitty 

ohjeiden mukaisesti. Yhteistyöpostaus sisälsi kaksi linkkiä verkkokauppaan, kaksi linkkiä 

avajaistarjouksiin sekä kaksitoista suoraa linkkiä tuotteisiin kuvineen.  

  

Aino Rossin Uino -blogissa oli yhteensä kolme yhteistyöpostausta, jotka sisälsivät 

affiliatemarkkinointia. Yksi affiliate-markkinointia sisältävä yhteistyöpostaus oli merkitty 

ohjeiden mukaisesti ja kaksi oli merkitty ohjeiden vastaisesti. Lahjaksi aikaa -blogiyhteistyössä 

mainostunniste on merkitty ohjeiden mukaisesti heti otsikon jälkeen. Yhteistyöpostauksessa on 

kuvia tuotteista sekä alennuskoodi verkkokauppaan. Lisäksi yhteistyöpostaus sisältää kaksi 

linkkiä yhteistyökumppanin verkkokauppaan ja yhden linkin yhteistyökumppanin tuotteiden 

lahjasettiin. Foreo aamurutiini yhteistyöpostaus sisältää kaksi kaupallista linkkiä tuotteen 

verkkokauppaan sekä yhden linkin yhteistyökumppanin tuotteeseen. Blogipostaus sisältää 

myös Black Friday -tarjouksen linkkinä. Mainostunniste kyseisessä yhteistyöpostauksessa on 

merkitty ohjeiden vastaisesti. Dyson airwrap styler tutorial by Uino -blogipostaus sisältää kaksi 

kaupallista linkkiä yhteistyökumppanin verkkokauppaan ja kolme kaupallista linkkiä suoraan 

yhteistyökumppanin tuotteeseen. Mainostunniste kyseisessä yhteistyöpostauksessa on merkitty 

ohjeiden vastaisesti.  

 

4.3 Markkinointitunnisteen sijainti yhteistyöpostauksissa  

 

Kuikka (2009: 43–44) kirjoittaa, että mainos rakentuu eri osista, ja että kaikilla osilla on oma 

funktionsa. Eri osia ovat otsikko, leipäteksti, kuvat ja allekirjoitustiedot. Tällaisia osia voidaan 

kutsua klustereiksi, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, eli mainoksen. 

Tässä tapauksessa klusterit muodostavat yhdessä yhteistyöpostauksen.  

  

Puolet yhteistyöpostauksista oli merkitty Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden vastaisesti. 

Kahdeksassa yhteistyöpostauksessa oli markkinointitunniste otsikon ja yhden kuvan jälkeen, 

kun taas neljässä yhteistyöpostauksessa markkinointitunniste oli yhteistyöpostauksen lopussa.  
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Nyt pureudun niiden neljän yhteistyöpostauksen ulkoasuun ja sen klustereihin, ja myöskin 

siihen, missä kohtaa markkinointitunniste niissä sijaitsee.  

  

Ensimmäisessä yhteistyöpostauksessa on seitsemäntoista kuvaa, joiden jälkeen sijaitsee 

mainostunniste. Tämän jälkeen seuraa tekstiä ja lopussa on alennuskoodi yrityksen 

verkkokauppaan. Toisessa on viisi kuvaa, tekstiä ja tuotelinkkejä kuvien välissä, ja 

mainostunniste sijaitsee aivan yhteistyöpostauksen lopussa. Kolmannessa 

yhteistyöpostauksessa on niin ikään viisi kuvaa, joiden välissä on tekstiä. Mainostunniste 

sijaitsee yhteistyöpostauksen lopussa, viidennen ja viimeisen kuvan jälkeen. Neljännessä 

yhteistyöpostauksessa on seitsemäntoista kuvaa, joiden välissä ja tekstiä ja tuotelinkkejä.  

Mainostunniste sijaitsee yhteistyöpostauksen lopussa.  

  

4.4 Toistuvuus tuotemerkkien välillä yhteistyöpostauksissa  

  

Valitsemissani yhteistyöpostauksissa löytyy sama yhteistyökumppani (Daniel Wellington) 

kahdelta bloggaajalta. Lisäksi löytyi myös toistuvuutta kahden bloggaajan 

yhteistyöpostauksissa, mutta saman blogin sisällä.  Jenni Alexandrovan blogi, joista kaksi 

blogipostausta oli toteutettu yhteistyössä Kicksin kanssa, ja Xenia’s Day -blogi, joista kaksi 

blogipostausta oli toteutettu yhteistyössä Elloksen kanssa.  

  

5. Pohdinta   

Tässä pohdintaosiossa keskityn ensin kvantitatiiviseen (määrälliseen) puoleen tutkielmassani ja 

sen jälkeen syvennyn pohtimaan tutkielman kvalitatiivista (laadullista) osiota.  

  

5.1 Markkinointitunniste ja affiliate-markkinointi  

Pro gradu -tutkielman määrällisessä osiossa pohdin syitä tutkimustulokselleni MEN:n ohjeiden 

mukaisesti ja vastaisesti merkittyjen markkinointitunnisteiden pohjalta sekä sitä, kuinka 

monessa yhteistyöpostauksessa on affiliate-markkinointia.  

  

Kuikka (2009: 38–39) kirjoittaa mainosalan olevan luova, ja näin ollen se voi vaikuttaa 

vapaamuotoiselta, mutta se sisältää kuitenkin tarkoin säädeltyjä määräyksiä. Tärkeimmäksi 

ohjeeksi yli muiden nousee se, että mainoksen tulee erottua selkeästi mainokseksi, ja se pitää 

rakentaa sellaiseksi, että vastaanottaja tunnistaa sen mainokseksi heti. Äärimmäisen tärkeäksi 

asiaksi blogien yhteistyöpostauksissa nousee myöskin sama asia, eli se, että bloggaajan on 
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ilmoitettava aina, kun kyseessä on markkinointitarkoituksessa toteutettu blogipostaus ja 

bloggaajan on ilmoitettava siitä heti otsikon jälkeen ennen kuvia muuta tekstiä.  

  

Mainonnan eettisen neuvoston blogivinkkejä lukemalla selviää, että lukijan on heti pystyttävä 

tunnistamaan yhteistyöpostaukset markkinointisisällöksi. Mainoksen tulee olla helposti 

nähtävissä heti blogikirjoituksen alussa, ja mainostunniste tulee merkitä selvästi.  

Mainostunnisteen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, esimerkiksi ”mainos” tai ”kaupallinen 

yhteistyö”. Blogipostauksen mainosluonne tulee ilmetä ”blogia nopeasti silmäiltäessä.”  

Mainostunnisteen tulee olla ”heti blogin otsikon alla visuaalisesti selvästi erottuvalla tavalla.” 

Blogipostauksen mainostunnisteesta pitäisi tulla myös heti ilmi se, että kuka mainostaa (MEN: 

Blogivinkit, 2019). Pelkästään Mainonnan eettinen neuvosto ei ohjaa toimimaan näin, vaan 

ohjeistus on yleinen, ja sen pitäisi päteä kaikkiin bloggaajiin.   

  

Tutkimustulokseni mukaan jopa puolet yhteistyöpostausten mainostunnisteista on merkitty 

ohjeiden vastaisesti, ja se on mielestäni melko huolestuttava lukema. Kuuluuko vastuu 

markkinointitunnisteen merkinnästä pelkästään bloggaajalle? Miksi blogiyhteisö/blogiportaali 

yrittää paeta vastuuta (kts. Liite ”Mainonnan eettisen neuvoston lausunto”), vaikka virheen 

tehnyt bloggaaja edustaa blogiyhteisöä ja kirjoittaa blogiaan blogiyhteisön ”alaisuudessa”? 

Onko ohjeistus markkinointitunnisteen merkinnöistä jollakin tavalla epäjohdonmukainen tai 

epäselvä? Onko eri kanavissa liian erilaista tai epäselvää tietoa siitä, miten bloggaajan tulisi 

toimia, jotta hän toimisi oikein? Kuka ohjaa aloittelevaa bloggaajaa, vai onko kaikki tieto 

hankittava itsenäisesti?   

 

Yksi vaihtoehto voi yksinkertaisesti myöskin olla sellainen, että ehkä ohjeistukset voidaan 

kokea bloggaajan näkökulmasta enemmänkin suuntaa-antavina, eikä niitä koeta tarpeen ottaa 

täysin kirjaimellisesti. Mainonnan eettisen neuvoston lausuntojen luonne voisi olla yksi syy 

sille, ettei bloggaajat ota seurauksia vakavasti, koska sellaisia ei käytännössä ole. Mainonnan 

eettisen neuvoston lausunnot ovat joko huomautuksia tai vapauttavia lausuntoja, ja lausunnot 

ovat tyyliltään enemmänkin suosituksia (MEN, 2019).  

  

Tutkimustulos on mielenkiintoinen kahtiajakonsa kannalta, ja toisaalta melko yllättävä, sillä 

hypoteesini oli, että itsenäiset bloggaajat olisivat olleet enemmistönä edustettuna 

markkinointitunnisteiden ohjeiden mukaiseen merkintätapaan. Perustelin hypoteesini osaksi 
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sillä, mistä myös Heikkeri kollegoineen (2014: 5) kirjoittaa. Blogiyhteisöihin kuulumattomuus 

tarkoittaa sitä, että kyseessä on itsenäinen bloggaaja, jolla on täysi päätösvalta kaikenlaisista 

yhteistöistä, joita hänen blogissaan toteutetaan. Itsenäinen bloggaaja hoitaa kontaktien 

solmimisen sekä toteuttaa jokaisen yhteistyön itsenäisesti – sekä kantaa myös näistä vastuun 

itse. Toisin sanoen itsenäiset bloggaajat ovat ainoastaan itse vastuussa työskentelystään, ja sen 

vuoksi ajattelin, että he olisivat tarkempia ja huolellisempia mitä tulee yhteistyösopimusten 

toteuttamiseen. Sen sijaan tulos on täysin tasan itsenäisten bloggaajien ja blogiyhteisöjen alla 

olevien blogien välillä. Toisin sanoen tutkimustulos voisi kieliä siitä, että sillä ei ole mitään 

merkitystä kuuluuko bloggaaja blogiyhteisöön vai onko hän itsenäinen bloggaaja, mitä tulee 

markkinoinnin merkeissä toteutettuihin yhteistöihin ja markkinointitunnisteiden oikeanlaisiin 

merkintöihin.  

  

Ainoastaan yhdessä blogissa oli merkitty jokainen neljästä blogipostauksesta Mainonnan 

eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti, ja se on yksi itsenäisistä bloggaajista, Elsa Heiko (Oi 

mutsi mutsi -blogista), joka on kirjoittanut blogiaan jo kahdeksan vuotta. Hypoteesini olikin, 

että itsenäiset bloggaajat huolehtisivat paremmin yhteistyöpostausten markkinointitunnisteen 

oikeanlaisista merkinnöistä. Tosin tässä nousee sellainen kysymys pintaan, että itsenäisten 

bloggaajien kategoriassa yksi blogeista on melko tuore – vain vajaa kaksi vuotta vanha, ja siinä 

oli merkitty kaikki yhteistyöpostaukset Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden vastaisesti.   

  

Entä jos olisin valinnut kolmanneksi itsenäisten blogien kategoriaan blogin, jonka kirjoittaja 

olisi kirjoittanut blogiaan miltei yhtä kauan kuin kaksi muuta valitsemaani bloggaajaa, olisiko 

tulos silloin ollut toinen? Uudemmat bloggaajat eivät ehkä ole vielä niin kartalla ohjeistuksista 

verrattuna kauemmin blogia kirjoittaneisiin, vaan opettelevat vielä. Toisaalta hypoteesini siitä, 

että itsenäiset bloggaajat voisivat omalla tavallaan olla huolellisempia, mitä tulee 

yhteistyöpostausten merkintöihin, voisikin hyvin pitää paikkansa. Toinen, joka oli merkinnyt 

blogiyhteistyöt Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden vastaisesti, on pitkään blogia 

kirjoittanut Xenia Andersson, joka kirjoittaa blogiaan Anna -toimituksen blogiyhteisön alla. Jos 

tietää, että blogiyhteisö jakaa vastuun bloggaajan kanssa, eikä suinkaan pakene sitä, onko silloin 

helpompi toteuttaa yhteistöitä huolettomammin? Kuinka tarkasti blogiyhteisö seuraa omia 

bloggaajiaan ja heidän toteuttamiaan yhteistöitä? Jos bloggaaja toistuvasti tekee samoja 

virheitä, luulisi, että blogiyhteisö kiinnittäisi asiaan huomiota ja puuttuisi asiaan.  
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Onko tosiaan tarpeen, että kuvia ei saa olla edes yhtä, ennen kuin kaupallinen yhteistyö on 

merkitty? Monelle, joille blogimaailma on vähänkin tuttu, voi monesti jo otsikosta ja 

ensimmäisestä kuvasta huomata, että kyseessä on markkinointitarkoituksessa toteutettu 

yhteistyö. Monesti otsikko yhteistyöpostauksissa saattaa erota suurestikin bloggaajan niin 

sanotusta tavallisesta sisällöstä, ja kuvatkin ovat usein erityylisiä. Kuvat ovat monesti enemmän 

lavastetun tyylisiä, sillä ne on otettu yhteistyötä varten. Monen harjaantuneen bloginlukijan 

silmä on jo tottunut näihin asioihin, varsinkin, jos on seurannut jotakin bloggaajaa pidempään 

ja tuntee hänen tyylinsä kirjoittaa. Sen vuoksi tuntuu, että Mainonnan eettisen neuvoston 

ohjeistus asiasta on melko tiukka, kuten myös yleisestikin monen blogimaailmaa tutkineen 

markkinointiammattilaisen ohjeistus. Haittaako siis yksi kuva ennen kaupallisen yhteistyön ilmi 

tuomista? Jos ohjeistukset eivät olisi niin tiukat mitä ne ovat nyt, tutkimustulokseni saattaisi 

olla hyvinkin paljon erilainen mitä se on nyt.  

  

Tarkastellessani yhteistyöpostauksia huomasin, että kolmessa blogissa, yhteensä kahdeksassa 

yhteistyöpostauksessa, oli mainostunniste merkitty otsikon ja yhden kuvan jälkeen. 

Mainostunniste oli kuitenkin blogipostauksen alkupäässä, ja melko pian lukijan havaittavissa. 

Jos tämänkaltainen mainostunniste laskettaisiin ohjeiden mukaisesti merkityksi, olisi 

tutkimustulos aivan toinen.   

  

Tämän mukaan tutkimustulos olisi kaksikymmentä yhteistyöpostausta ohjeiden mukaisesti 

merkittynä ja neljä yhteistyöpostausta ohjeiden vastaisesti merkittynä. Tutkimustulos on siis 

aivan erilainen tällä tavalla tarkasteltuna, juuri niin kuin arvelinkin. Neljä yhteistyöpostausta jäi 

omaan kategoriaansa ohjeiden vastaisesti merkityksi, sillä niissä jokaisessa mainostunniste oli 

aivan yhteistyöpostauksen lopussa, jolloin se ei ole ollut lukijan havaittavissa heti tai melko 

pian. Lukija on näitä blogipostauksia lukiessaan ehtinyt jo altistumaan markkinoinnille, vaikkei 

ole välttämättä ollut tietoinen blogipostauksen markkinointitarkoituksesta, koska se ei ole tullut 

selkeästi ilmi. Näistä neljästä yhteistyöpostauksesta kaksi löytyi blogiyhteisöjen alla olevista 

blogeista ja kaksi muuta itsenäisistä blogeista. Tästäkin näkökulmasta tarkasteltuna 

mainostunniste on kahtiajakautunut. Mainostunnisteet ovat ohjeiden vastaisesti merkitty 50 

prosenttisesti itsenäisistä blogeista ja 50 prosenttia blogiyhteisöjen alla olevista blogeista.   

  

Halusin analysoida blogipostauksia virallisen kannan mukaan, (Mainonnan eettinen neuvosto), 

jotta lähestymistapa olisi mahdollisimman oikeaoppinen. Koen tämän kuitenkin olevan 

mainitsemisen arvoinen asia, jota on hyvä hieman taustoittaa, jotta tutkimustulokseen saisi 
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hieman toisenlaista näkökulmaa. Koen tämän näkökulman mainitsemisen arvoiseksi asiaksi 

myös sen vuoksi, jotta saisin aikaan pohdintaa siitä, olisiko ohjeistuksia hyvä hieman säädellä 

uudestaan – aavistuksen väljemmiksi?  

  

Mielestäni tässä voisi mahdollisesti olla pohtimisen paikka Mainonnan eettisen neuvoston ja 

sitä ylemmille tahoille. Ohjeistuksia voisi säädellä väljemmiksi, jotta ne olisivat neuvoston 

lausuntojen luonteiden kanssa samassa linjassa. Toinen vaihtoehto voisi olla, että ohjeista 

tehdään tiukempia, ja myös lausunnot olisivat enemmän kuin pelkkiä suositustenomaisia 

huomautuksia. Lausunnoista voisi seurata rangaistuksia tai sanktioita sen mukaan, kuinka usein 

sama bloggaaja päätyy saamaan niitä. Pääasia, että säännöt ja ohjeet olisivat paremmin linjassa 

lausuntojen luonteen kanssa. Näiden asioiden uudelleensäätely olisi reilumpaa kaikille 

osapuolille, ja ehkä silloin ei tarvitsisi antaakaan niin usein huomautuksia bloggaajille?  

  

Affiliate-markkinoinnissa käytetään linkkejä verkkokauppoihin ja bloggaaja saa palkkionsa sen 

perusteella, kuinka moni lukija on klikannut blogissa olevia linkkejä, jotka johtavat 

nettikauppoihin. Bloggaaja voi myös saada palkkionsa sen perustella, kuinka paljon rahaa hän 

on tuonut bloginsa kautta kyseiselle verkkokaupalle. Affiliate-markkinointi on siis 

tulospohjaista markkinointia kaupallisten linkkien keinoin. Erkkilä kertoo, että Mainonnan 

eettisen neuvoston mukaan affiliate-linkkejä sisältävästä blogipostauksesta tulee heti käydä 

ilmi, että se on markkinointia ja että blogipostaus sisältää mainoslinkkejä. Merkintä pitää tehdä 

heti blogipostauksen alkuun (http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/).  

  

Blogiyhteisöjen alla olevista blogeista löytyi neljä yhteistyöpostausta perustuen 

affiliatemarkkinointiin, kun taas itsenäisissä blogeissa luku oli kuusi. Uskon, että tulos saattaa 

johtua siitä, mistä Heikkeri kollegoineen (2014: 5) kirjoittaa: itsenäisillä bloggaajilla on täysi 

päätäntävalta kaikista yhteistyökuvioista ja mainoksista, joita he toteuttavat blogeissaan. 

Kontaktien solmiminen tapahtuu itsenäisesti. Jokainen yhteistyösopimus tehdään itsenäisesti ja 

jokainen yhteistyöpostaus suunnitellaan ja toteutetaan itsenäisesti. Itsenäiset bloggaajat 

kantavat näistä asioista myös itse vastuun. Blogiyhteisön tuoma tuki puuttuu. Blogiyhteisöissä 

toteutetaan yhteistyöt useimmiten blogiyhteisön kautta, jolloin vastuu jakautuu. Usein myös 

blogiyhteisöjen alla olevat bloggaajat saavat palkkaa blogiyhteisön kautta.   

  

Uskon, että itsenäisillä bloggaajilla on tämän seikan vuoksi enemmän affiliate-markkinointia. 

Heillä on enemmän vapauksia päättää itse omista yhteistyökuvioistaan, kun taas blogiyhteisö 

http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
http://www.blogietiikka.fi/2018/09/affiliate-linkit/
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ohjaa blogiyhteisöjen alla olevia bloggaajia. Blogiyhteisöt ottavat varmasti yhteyttä yrityksiin 

ja solmivat yhteistyösopimuksia bloggaajille. Tämän vuoksi bloggaajat eivät ehkä saa niin usein 

affiliate-markkinointisopimuksia eivätkä sopimukset tai yritykset joiden kanssa sopimus 

solmitaan, välttämättä ole heille itselleen niin mieluisia. Kun blogiyhteisö ohjaa sitä, mitä 

heidän bloggaajansa tekevät, sopivat myös yhteistyökuviot paremmin blogiyhteisön imagoon. 

Totta kai täytyy muistaa, mitä Heikkeri kollegoineen (2014: 5) on kirjoittanut 

freelancerbloggaajista, jotka bloggaavat blogiyhteisön alla. Freelancerbloggaajat hoitavat 

blogiyhteistyöt itsenäisesti, vaikka he toimivatkin blogiyhteisön alla.   

  

5.2 Markkinointitunnisteen sijainti ja toistuvuus tuotemerkkien välillä  

Pro gradu -tutkielman laadullisessa osiossa pohdin neuvoston ohjeiden vastaisesti merkittyjen 

markkinointitunnisteiden sijaintia yhteistyöpostauksissa sekä sitä, toistuuko saman yrityksen 

tuotteita yhteistyöpostausten välillä.  

  

Kuikka (2009: 37) kertoo mainoksen ensimmäisen tehtävän olevan lukijan pysäyttäminen. Sen 

jälkeen mainoksen tehtävä on viihdyttää ja ylläpitää vastaanottajan kiinnostusta. Vaikutteisuus 

on mainoksen tärkein ominaisuus. Mainos pyrkii aina vaikuttamaan vastaanottajaan 

asenteeseen ja käyttäytymiseen. Otin tämän esille siitä syystä, että niissä neljässä 

yhteistyöpostauksessa, joissa mainostunniste sijaitsi aivan yhteistyöpostauksen lopussa, on 

varmasti lukijan näkökulmasta tapahtunut jokainen Kuikan mainitsemista askelista, mutta se 

tärkein näkökulma on unohtunut: mainoksen vaikutteisuus. Vastaanottaja on altistunut 

mainoksen vaikutukselle, koska yhteistyömerkintä on vasta blogipostausten lopussa, vaikka 

markkinointitunnisteen tulisi olla yhteistyöpostauksen ehdottomasti yksi tärkeimmistä 

klustereista. Markkinointitunniste voidaan tässä Kuikan esittämässä mainoksen analyysissa 

(2009) soveltaa yhteistyöpostauksiin. Markkinointitunniste on yksi yhteistyöpostauksen 

klusteri ja se on osa yhteistyöpostausta, jonka klusterit yhdessä muodostavat otsikkoineen, 

kirjoituksineen ja kuvineen.  

  

On melko loogista, että silloin kun markkinointitunniste on merkitty väärin, se on 

blogipostauksen lopussa. Mistä muualta lukija sitä voisi etsiä? Jos markkinointitunniste 

sijaitsisi yhtäkkiä blogipostauksen keskellä, kaikkien kuvien ja leipätekstien seassa, on 

mahdollista, että lukija hämmentyisi klusterien ei niin perinteisestä järjestyksestä, mihin 

blogosfäärissä on yleensä totuttu.   
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Kuvaja ja Taljavaara (2010: 42–43) kertovat, että silloin kun saman yrityksen tuotteita toistuu 

samaan aikaan monissa blogeissa, on mahdollista, että mainonta voi menettää tehoaan sekä 

uskottavuuttaan. Tasapaino eri markkinointiviestintäkanavien välillä on hyvin tärkeää. 

Mielestäni tämä on todella tärkeä ja mielenkiintoinen näkökulma, sillä jos samojen yritysten 

tuotteita toistuu useasti monissa blogeissa ja vieläpä samaan aikaan, teho ja uskottavuus 

kärsivät, mutta niin kärsii myös bloggaajan ja lukijan välillä oleva vuorovaikutussuhde. Monilla 

bloggaajilla on todella hyvä vuorovaikutussuhde lukijoihinsa, ja bloggaajan sanaan luotetaan 

miltei yhtä paljon kuin hyvään ystävään kun on kyse jonkin tuotteen suosituksesta.    

  

Valitsemissani yhteistyöpostauksissa löytyy sama yhteistyökumppani (Daniel Wellington) 

kahdelta bloggaajalta, ja jos minulla olisi ollut resursseja pro gradu -tutkielman puitteissa valita 

paljon enemmän yhteistyöpostauksia ja samalla myös useammilta bloggaajilta, uskon vakaasti 

siihen, että kyseisen yrityksen tuotteita olisi varmasti ollut enemmänkin tutkimustuloksessani. 

Blogeja paljon lukeneena tiedän, että tiettyyn aikaan tämä yritys solmi useita eri 

yhteistyösopimuksia eri bloggaajien kanssa. Tällöin on ymmärrettävää, että lukijat saattavat 

alkaa epäilemään bloggaajien rehellisyyttä (tarkoittaen että yhteistyö on solmittu pelkästään 

yhteistyön vuoksi, eikä pohjaudu välttämättä aitoon kiinnostukseen tuotetta kohtaan), ja silloin 

vuorovaikutussuhteen laatu voi mahdollisesti vaarantua.   

  

Tutkimustulokseni suhteellisen kapea-alaisesta aineistosta huolimatta, en usko, että on sattumaa 

juuri tämän yrityksen toistuvan kahdella eri bloggaajalla aineistossani. Tarkoitukseni ei ole 

väittää, etteikö kyseisillä bloggaajilla olisi aitoa kiinnostusta kyseistä yritystä ja sen tarjoamia 

tuotteita kohtaa, vaan yleisesti pohtia sitä, millä perustella yhteistöitä solmitaan, ja millaisia ne 

ovat laadultaan, jos useissa blogeissa toistuu saman yrityksen tuotteita lyhyellä aikavälillä. 

Tässä tutkielmassa kyseisen yrityksen kanssa solmitut yhteistyöt ovat toteutettu blogeissa 

heinäkuussa 2018 ja joulukuussa 2018.   

  

Niin kuin Leinokin (2010: 266) esittää, että kun bloggaaja tuottaa korkealaatuista 

markkinointisisältöä omaan blogiinsa, saa silloin asiakkaaseen (tässä tapauksessa blogin 

seuraaja/lukija) paremman yhteyden. Näen, että Kuvajan ja Taljavaaran (2010: 42–43) 

mainitsema vuorovaikutussuhteen laatu ja sen pohtiminen sekä äsken mainitsemani Leinon 

esitys linkittyvät toisiinsa. Vuorovaikutussuhde ja yhteys asiakkaaseen kulkevat käsi kädessä: 

mitä paremman yhteyden ja luottamuksen bloggaaja sisällöllään luo lukijaan, sitä parempi 
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vuorovaikutussuhde siitä voi syntyä. Kuvajan ja Taljavaaran (2010: 49) mukaan on myös 

ensiarvoisen tärkeää, että yritys, jonka kanssa bloggaaja solmii yhteistyön, sopii bloggaajan 

omaan tyyliin ja arvomaailmaan. Kun bloggaaja toteuttaa yhteistyön yrityksen kanssa, jonka 

imago ja arvot yhtenevät hänen omiensa kanssa, saa markkinointiviesti automaattisesti 

oikeanlaisen yleisön, koska blogin lukijakunta nähdään jonkinlaisena bloggaajan peilinä (mt.  

2010: 49).  

  

Jos yhteistyöpostauksia solmitaan pelkästään yhteistyön vuoksi, kärsiikö markkinointisisältö? 

Tuleeko yhteistyön vuoksi tehdystä yhteistyöpostauksesta lyhyempi tai pinnallisempi, kuin 

sellaisesta, joka tehdään aidosta kiinnostuksesta yrityksen tuotetta kohtaan? Onko se väkinäistä, 

ja, paistaako se läpi kirjoituksesta? Mielestäni aito kiinnostus huokuu tekstistä läpi ja silloin 

blogipostauksessa keskitytään kertomaan yrityksen tuotteesta yksityiskohtaisesti sekä 

kehumaan tuotetta. Myös kuvat näyttävät sellaisessa blogipostauksessa siltä, että niitä ollaan 

mietitty huolellisesti ja ne on myös otettu hyvin. Kun huomaa, että blogikirjoituksen kaikkiin 

osa-alueisiin on panostettu, löytyy todennäköisesti kaiken takaa aito kiinnostus tuotetta 

kohtaan. Voisiko tällaiset asiat liittyä siihen, jos saman yrityksen tuotteita esiintyy useammassa 

blogissa samanaikaisesti? Jos yhteistyöpostaukset ovat huolimattomasti toteutettuja tai lyhyitä 

blogipostauksia, jotka vaan raapaisevat pintaa, eikä tuotteen ominaisuuksista keskitytä 

kertomaan tarkemmin, onko sellainen yhteistyöpostaus toteutettu pelkästään yhteistyön vuoksi?   

 Eri asia on silloin, kun saman yrityksen tuotteita on näkyvillä usein saman bloggaajan 

blogipostauksissa. Tämän näen pelkästään myönteisenä asiana, kun tarkastellaan bloggaajan ja 

lukijan vuorovaikutussuhdetta – myös Apukka kollegoineen (2019: 9) kertoo, että pitkäaikainen 

sopimus bloggaajan ja yrityksen välillä lisää bloggaajan uskottavuutta lukijoiden joukossa.   

  

Apukka kollegoineen (2019: 4) mainitsee myös, että blogiyhteistyöt eivät välttämättä enää ole 

yksittäisiä kampanjoita tai sopimuksia, vaan entistä enemmän näkee pitkäaikaisia sopimuksia. 

Se on myös myönteinen asia bloggaajan imagon kannalta. On hyvä asia, ja kielii bloggaajan 

luotettavuudesta, että hän ylläpitää yhteistyösopimuksia saman yrityksen kanssa. Se kielii myös 

siitä, että yritys on tyytyväinen bloggaajan tekemään markkinointityöhön. Apukka kollegoineen 

(2019: 9) kirjoittaa, että silloin kun on kyse pitkäaikaisesta yhteistyösopimuksesta, tulee 

mainostajasta luonnollinen osa luomaansa sisältöä, eikä kaupallinen sisältö ole niin päälle 

liimatun tuntuista. Tämä on tietysti toinen näkökulma asiaan, ja kertoo siitä, että useat yritykset 

ovat tyytyväisiä bloggaajien antamaan panokseen mitä tulee markkinointiin. Bloggaajien työn 
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tulos on puhunut puolestaan ja yritykset ovat heränneet siihen, että blogit ovat hyödyllinen 

markkinointiväylä.  

  

6. Yhteenveto  

Tämän pro gradu -tutkielman tärkeimpinä tavoitteina oli selvittää, onko markkinointitunniste 

merkitty blogien yhteistyöpostauksissa Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden mukaisesti ja 

kuinka moni yhteistyöpostaus sisältää affiliate-markkinointia. Tavoitteena oli myöskin 

selvittää, missä markkinointitunniste sellaisissa yhteistyöpostauksissa sijaitsee, joissa se on 

merkitty väärin.    

  

Tarkastelun kohteena oli kuudesta blogista valitut kaksikymmentäneljä blogipostausta, jotka on 

toteutettu yhteistyössä erilaisten yritysten kanssa. Tähän pro gradu -tutkielmaan valikoitui 

kolme itsenäistä blogia ja kolme blogiyhteisön alla olevaa blogia, jotta vertailu olisi 

mahdollistaminen. Genreksi valikoitui muoti ja kauneus, jotta tarkastelu ja vertailu olisi yhden 

genren sisällä selkeä ja luotettava. Kyseinen genre pitää sisällään myös runsaasti 

yhteistyöpostauksia, joka osaltaan vaikutti valintaprosessiin.   

  

Tässä pro gradu -tutkielmassa on esitetty teoriaa sosiaalisesta markkinointiviestinnästä ja 

blogeista. Näiden asioiden sisällä on keskitytty kertomaan yksilökeskeisyyden muutoksesta 

kohti vuorovaikutteisuutta. Teoriaa on esitetty myös blogiyhteistöistä, kaupallisista ja 

itsenäisistä bloggaajista, muotiblogeista ja Mainonnan eettisestä neuvostosta.  

  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimustulos markkinointitunnisteiden oikeanlaisesta 

merkintätavasta Mainonnan eettisen neuvoston ohjeiden mukaan on hyvin mahdollisesti 

monisyinen. Tutkimuskysymys jakautui puoliksi, kaksitoista markkinointitunnistetta oli 

merkitty ohjeiden mukaisesti ja toiset kaksitoista oli merkitty ohjeiden vastaisesti. 

Tutkimustulos on silti hämmentävän tasainen jokaisesta näkökulmasta katsottuna. Uskon, että 

osasyynä voi olla uusien bloggaajien tietämättömyys, yleisten ohjeistuksien epäselvyys, 

väärinymmärrykset, Mainonnan eettisen neuvoston ohjeistuksien ja sääntöjen tietynlainen 

epäjohdonmukaisuus lausuntojen luonteen kanssa sekä vastuukysymykset bloggaajan ja 

blogiyhteisön välillä.  

  

Affiliate-markkinoinnista voidaan todeta, että se on nykyään blogeissa suosittua, kun miltei 

puolet aineistostani sisälsi sitä. Suurempi luku affiliate-markkinointia itsenäisiltä bloggaajilta 
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vs. blogiyhteisöjen alla oleviin blogeihin voi mahdollisesti liittyä juuri itsenäisyyteen. Itsenäiset 

bloggaajat tekevät kaikki blogiinsa liittyvät päätöksensä itse, kun taas blogiyhteisöjen alla 

olevat blogit ovat ainakin osaksi ohjattavissa blogiyhteisön toimesta.  

  

Markkinointitunnisteet sijaitsivat yhteistyöpostauksissa joko yhteistyöpostauksen alku- tai 

loppupäässä, jotka ovat ne ominaisimmat sijainnit kyseiselle klusterille. Vaikka 

yhteistyöpostaus on loppupäässä sijaitessaan ohjeiden vastaisesti merkitty, on ne silti 

luonnollisempi sijainniltaan kuin vaikkapa keskellä leipätekstiä ja kuvia.   

  

Saman yrityksen tuotteita löytyi useammasta yhteistyöpostauksesta, joka voi kertoa meille siitä, 

että yhteistöitä tehdään vain yhteistyön vuoksi (rahallinen aspekti) tai yksinkertaisesti siitä 

syystä, että yritykset ovat olleet todella tyytyväisiä bloggaajien tekemään työhön 

markkinointivaikuttajina. Yritykset käyttävät yhä useammin blogeja väylänä markkinoinnin 

toteuttamiseen. Tutkimustulos ei voi kertoa muusta kuin positiivisista markkinointituloksista.  

  

Jotta tutkimustulos olisi luotettavampi, pitäisi kerätä suurempi aineisto blogipostauksia kuin 

minulla oli tässä pro gradu -tutkielmassa. Uskon kuitenkin vakaasti, että tästä 

tutkimustuloksesta voi vetää varovaisia johtopäätöksiä, ja niitä voi pitää jonkinlaisina 

suuntaaantavina käsityksinä, mutta uskaltaakseen väittää tätä tutkimustulosta todeksi koko 

blogosfäärin mittaiselta laajuudelta, pitäisi siitä totta kai saada suurempaa näyttöä tukemaan 

väitettä.   

  

Jatkaakseen tutkimusta, voisi esimerkiksi valita ainakin kymmenen itsenäistä blogia ja 

kymmenen blogiyhteisön alla olevaa blogia, ja näistä kaikista voisi valita kaksikymmentäviisi 

yhteistyön merkeissä toteutettua blogipostausta. Aineisto olisi mielestäni tällöin tarpeeksi suuri 

– viisisataa yhteistyöpostausta – saamaan todenmukaisen ja luotettavan kuvan suomalaisesta 

blogosfääristä. Viidestäsadasta yhteistyöpostauksesta tarkasteltaisiin missä 

markkinointitunnisteet niissä sijaitsevat, ja mielestäni tähän tutkimukseen voisi liittää 

jonkinlaisen haastatteluosuuden markkinointiyhteistöistä viideltä itsenäiseltä bloggaajalta ja 

viideltä blogiyhteisön alla bloggaavalta.   

  

Toinen mielenkiintoinen asia, jota voisi tutkia sekä bloggaajien että yritysten näkökulmasta, on 

haastatella kumpaakin osapuolta heidän kokemuksistaan markkinointiyhteistöiden 

sujuvuudesta ja tyytyväisyydestä. Tähän voisi liittää mukaan jonkinlaista yhteistyöpostausten 
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tarkastelua. Kolmas tutkimus, joka voisi olla varteenotettava, on tutkia blogien 

yhteistyöpostauksia yksityiskohtaisesti ja analyyttisesti. Markkinointitunnisteiden kielellisten 

aspektien lisäksi voisi mukaan liittää yhteistyöpostausten leipätekstin kielellisiä rakenteita tai 

vaikkapa tutkia sitä, millaisia adjektiiveja tietyn blogigenren yhteistyöpostauksista eniten 

löytyy.   

  

Blogosfääri on äärettömän diverssi, kiehtova ja ennen kaikkea vikkelään muuttuva ala, että 

tutkittavia näkökulmia löytyy niin monta kuin niitä jaksaa keksiä, ainoastaan mielikuvitus on 

rajana. Odotan innokkain mielin, mihin suuntaan kehitys tulevina vuosina lähtee blogosfääriä 

aallon lailla kuljettamaan, ja samoin innokkain mielin odotan, millaisia innovatiivisia 

tutkimuksia genrestä vielä aaltoileekaan pintaan. Uskon, että blogosfäärillä on paljon 

annettavaa: kehitystä kielitieteelle, töitä taitaville ja iloa ihmisille.  
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7. Svensk sammanfattning 

 Bloggar som moderna marknadsföringsinfluenter 

Ämnet för denna pro gradu-avhandling är bloggar och deras funktion som moderna 

marknadsföringsinfluenter. Bloggosfären har genomgått stora förändringar under de senaste 

åren på grund av att marknadsföringskommunikation har blivit en del av bloggvärlden. Alla 

dessa förändringar påverkar vårt språk och våra kommunikationsmetoder. Bloggar och språk 

hör ihop eftersom i bloggar skrivs det mycket och skrivandet bearbetar alltid vårt språk. 

Utvecklingen av internet har gjort att kommunikationssätten har blivit allt mera varierande. För 

att precisera behandlar denna pro gradu-avhandling bloggsamarbeten. Variationerna i bloggar, 

marknadsföring, sociala medier och våra sätt att kommunicera är framstående, och därför 

skapas en synnerligen intressant och innovativ grund för språkets utveckling och språklig 

forskning.  

  

Materialet för denna pro gradu-avhandling är tjugofyra blogginlägg valda från sex olika 

bloggar, som har gjort samarbete med olika företag. Tre bloggar är självständiga bloggar och 

tre bloggar är från bloggemenskaper. I varje blogg har fyra blogginlägg valts och målet var att 

hitta så nya blogginlägg som möjligt inom ramen för skönhet och mode. Syftet med 

avhandlingen är att ta reda på om marknadsföringsförbindelserna har markerats i enlighet med 

riktlinjerna angivna av Reklametiska rådet. I undersökningen betraktas även 

affiliatemarknadsföring och dess andel i blogginläggen. I studien undersöks också 

marknadsföringstaggarnas placering i blogginläggen och också om produkter från samma 

företag nämns i åtskilliga bloggar.  

  

I avhandlingen presenteras en teori om social marknadsföringskommunikation och bloggar. 

Teorin behandlar hur utvecklingen av internet och social marknadsföringskommunikation har 

genomgått en förändring från en individcentrisk plattform till en interaktiv plattform. I 

teorikapitlet behandlas också bloggsamarbeten, marknadsföring, kommersiella och oberoende 

bloggar, modebloggar och Reklametiska rådet.  

  

Reklametiska rådet är grundat av marknadsföringspersonal och inrättades 2001. Rådet ger 

uttalanden om huruvida reklam eller marknadsföring strider mot god praxis. God praxis bedöms 

från fall till fall. Den marknadsföringstagg som bloggaren markerar ska vara synlig genast i 

början av blogginlägget och den ska vara tydligt markerad. Marknadsföringstaggen ska alltså 
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vara tydlig och förståelig och placeras genast efter blogginläggets rubrik. Det skall stå ”annons” 

eller ”kommersiellt samarbete”.   

  

Tre oberoende bloggar och tre bloggar från bloggemenskaper valdes för att en jämförelse skulle 

vara möjlig. Mode och skönhet valdes som genre för att göra granskningen och jämförelsen 

inom enbart en genre klar och tillförlitlig. Denna genre innehåller också ett stort antal 

samarbeten, vilket bidrog till urvalsprocessen. Avhandlingen har två sektioner, den kvantitativa 

sektionen och den kvalitativa sektionen.  

  

Hälften av blogginläggens marknadsföringstaggar hade markerats i enlighet med Reklametiska 

rådets anvisningar och hälften av blogginläggens marknadsföringstaggar hade markerats mot 

Reklametiska rådets anvisningar, vilket eventuellt kan indikera att de allmänna riktlinjerna kan 

vara oklara eller inkonsekventa. Sex blogginlägg från självständiga bloggar och sex blogginlägg 

från bloggemenskaper hade markerat marknadsföringstaggarna mot Reklametiska rådets 

anvisningar. Likaså hade sex blogginlägg från självständiga bloggar och sex blogginlägg från 

bloggemenskaper markerat marknadsföringstaggarna enligt Reklametiska rådets anvisningar. 

Resultaten är alltså helt jämnt fördelat. Min hypotes var att självständiga bloggare skulle vara 

mera aktsamma med att markera marknadsföringstaggarna på rätt sätt, för att de är själva 

ansvariga för allt de gör och inte har bloggemenskapens stöd.  

  

Tio blogginlägg, det vill säga nästan hälften av materialet (41,67 %) omfattade 

affiliatemarknadsföring, vilket indikerar att användningen av kommersiella länkar är populärt. 

Självständiga bloggar innehöll mera affiliatemarknadsföring än bloggar från bloggemenskaper, 

och orsaken till detta är förmodligen det faktum att självständiga bloggare tar sina egna beslut 

om samarbetspartner och vilka typer av samarbeten de vill genomföra, medan bloggar från 

bloggemenskapen åtminstone delvis styrs av blogggemenskapen och dess stil. Min hypotes var 

att blogginläggen skulle innehålla åtminstone 50 % affiliatemarknadsföring, eftersom 

användningen av kommersiella länkar är så populärt inom bloggvärlden i dagens läge.  

  

Marknadsföringstaggen hittades antingen i början eller i slutet av blogginlägget. Även om 

placeringen av marknadsföringstaggen i slutändan av blogginlägget är felaktig enligt 

Reklametiska rådet, är det ändå mera naturligt att placera den i slutet än till exempel mitt i 

blogginlägget där det finns text och foton. Produkterna från samma företag förekom i flera 

samarbetsposter, vilket talar för att företagen är väldigt nöjda  med det arbete som bloggarna 
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har gjort inom marknadsföringen och att det är populärt att företagen använder bloggare i deras 

marknadsföring. Samma företags produkter hittades i flera blogginlägg, vilket kan antyda att 

samarbetet endast sker av ekonomiska skäl eller helt enkelt på grund av det faktum att företagen 

har varit riktigt nöjda med det arbete som bloggare gjort inom den sociala marknadsföringen. 

Företagen använder allt fler bloggar som marknadsföringskanaler. Resultatet av 

undersökningen visar att dessa bloggsamarbeten har en positiv effekt på företagens 

marknadsresultat. 

  

För att uppnå ett mera tillförlitligt forskningsresultat borde man samla in mer material. Jag är 

övertygad om att det ifrån forskningsresultatet kan dras försiktiga slutsatser, och de kan 

betraktas som en sorts vägledande resultat. För att kunna dra mera allmänna slutsatser, bör man 

naturligtvis få mera bevis som stöder forskningsresultatet. 
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Päätös: Huomautus  

MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, BLOGI  

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n 

sääntöjen edellyttämällä tavalla.  

Lausuntopyyntö: Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä 

blogikirjoituksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan blogista ei selvästi käy ilmi sen 

kaupallinen tarkoitus, sillä sitä ei mainita blogikirjoituksen alussa.  

Mainos: Blogikirjoituksessa mainostetaan leipomoa.  

Blogi: Blogissa kerrotaan hääkakusta. Blogin otsikko on ”Kuka vei kakun?”.  

Blogikirjoituksen keskellä on teksti: ” — meidän mielestä Tannisilla yhdistyi parhaiten laatu, 

asiakaspalvelu, luotettava maine ja kilpailukykyinen hinta.–  

–Siinä ensimmäisessä hääkakun suunnittelupalaverissa ja maistelussa me sitten Tannisten 

kakkutaikuri Pipan kanssa juteltiin ja päädyttiinkin tekemään yhteistyötä tämän kakun tiimoilta. 

Meidän hääkakkumme on saatu bloginäkyvyyttä vastaan. Muut makeat sitten taas tilasimme 

myöhemmin erikseen ja olemme maksaneet ne ihan normaalisti.–  

Hääkakun lisäksi me päädyttiin tilaamaan näitä maagisia brownieita ja macaronseja. 

Macaronseihin päädyttiin, koska lapset rakastaa niitä, ja brownieihin, koska ohmygod.—”      

Mainostajan vastaus: Teimme yhteistyötä blogin kirjoittajan kanssa hääkakun tiimoilta. Kaikki 

muut tuotteet maksettiin normaalin hinnaston mukaisesti.  
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Teksti ilmensi yhteistyötä avoimesti, sillä osio, jossa mainittiin kakun saaminen 

bloginäkyvyyttä vastaan, oli korostettu tummennetulla tekstityylillä. Kyseessä oli saatu tuote, 

ei rahallinen korvaus markkinoinnista. Yhteistyötä ei ole ollut tarkoitus piilottaa.  

Blogin kirjoittajan vastaus: Blogipostauksessa yhteistyö leipomoyrityksen kanssa on tuotu 

esille yhteistyömerkinnässä, joka on korostettu erillisellä, tummennetulla tekstityylillä: 

Yhteistyön merkintätapa perustuu Kuluttaja-asiamiehen linjauksen (2013) kohtaan neljä 

saaduista tuotelahjoista. Käsittääkseni tarkempaa ohjeistusta saatujen tuotteiden 

merkintätavoista ei ole. Tarkoituksena ei ole ollut piilottaa yhteistyömerkintää, vaan kertoa siitä 

avoimesti. Lausuntopyynnön saatuani blogipostaukseen on käyty lisäämässä otsikon alle 

merkintä ”Postaus sisältää yhteistyönä Tannisilta saatuja tuotteita”, osoituksena siitä, että 

yhteistyömerkintää ei ole alun perinkään ollut tarkoitus piilottaa.  

Indieplace Oy:n vastaus: Meillä ei ole minkäänlaista osaa tähän kaupalliseen yhteistyöhön. 

Vaikuttaja toimii freelancer-vaikuttajana Indieplacella ja on oikeutettu toteuttamaan erilaisia 

yhteistöitä itsenäisesti. Indieplace vastaa omien asiakasbrändien yhteistyökampanjoista 

toimittamalla vaikuttajille aina erilliset ohjeet yhteistyömerkinnöistä, jotka noudattavat 

vaikuttajamarkkinoinnin ohjeistuksia.  

Tarjoamme tietysti myös yleiset ohjeet vaikuttajamarkkinoinnin merkintätapoihin, mutta 

ohjeistuksen noudattaminen on vaikuttajan vastuulla.  

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto: Sovellettavat säännöt  

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 §:n mukaan sen tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, 

onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista. Neuvosto soveltaa 

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä.  

ICC:n sääntöjen mukaan markkinoinnin käsite on laaja. Markkinoinnilla tarkoitetaan viestintää, 

jota markkinoija itse tai joku muu hänen lukuunsa harjoittaa ja jonka ensisijaisena tarkoituksena 

on tuotteen myynninedistäminen tai kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttaminen mainitussa 

tarkoituksessa.  

ICC:n sääntöjen 9 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja 

markkinointivälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos 

esitetään mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, mainos 
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tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnista tulee selkeästi käydä 

ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.  

Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen kaupallisen tarkoituksen osalta. 

Markkinointia ei tule esittää esimerkiksi markkinointi- tai kuluttajatutkimuksena, käyttäjän 

omaehtoisena kertomuksena, yksityisenä blogina eikä itsenäisenä arvosteluna, jos toimenpiteen 

tarkoituksena on tuotteen menekinedistäminen.  

ICC:n sääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa näitä perussääntöjä. Lisäksi 

mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä 

sääntöjä. Markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.  Jotta markkinoijan vastuu 

tulee otetuksi huomioon asianmukaisella tavalla, mainostoimiston ja muiden markkinoinnin 

alalla toimivien tulee noudattaa huolellisuutta markkinointia suunnitellessaan. 

Markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan 

yritysten ja vastaavien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne 

hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen. Yllä mainittujen toimijoiden palveluksessa olevat 

markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen, julkaisemiseen tai välittämiseen osallistuvat 

henkilöt ovat asemansa mukaisessa vastuussa näiden perussääntöjen noudattamisesta.  

Asian arviointi  

Mainonnan eettiselle neuvostolle esitetyn selvityksen perusteella asiassa on kysymys siitä, että 

asianosaiset ovat sopineet seuraavasti: Yritys saa blogissa näkyvyyttä sitä vastaan, että se antaa 

vastikkeetta hääkakun blogin kirjoittajalle. Blogissa on kerrottu yrityksestä muun muassa 

seuraavaa: ”– meidän mielestä Tannisilla yhdistyi parhaiten laatu, asiakaspalvelu, luotettava 

maine ja kilpailukykyinen hinta.–”  

Neuvosto toteaa, että kysymyksessä on leipomoyrityksen mainos. Neuvosto toteaa, ettei ole 

olemassa yleistä säännöstä siitä, että mainos tulisi merkitä mainokseksi. ICC:n sääntöjen 

mukaan markkinoinnin on kuitenkin oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selvästi 

tunnistettavissa markkinoinniksi. Lisäksi markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi, kenen 

lukuun sitä toteutetaan.  

Neuvosto toteaa, että erityisesti silloin, kun markkinointi muistuttaa toimituksellista sisältöä ja 

julkaistaan sosiaalisen median alustalla, sen tunnistettavuuteen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Kuluttajan on voitava tunnistaa mainos mainokseksi yhdellä silmäyksellä.  
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Neuvosto toteaa, että kysymyksessä olevasta blogijulkaisusta ei käy ilmi sen kaupallinen luonne 

ensisilmäyksellä. Mainoksen alussa ei ole mainostunnistetta eikä merkintää 

mainostajayrityksestä.  

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n sääntöjen 9 artiklan 

vastainen.  

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että markkinoijan, julkaisijan ja muiden asianosaisten 

on otettava huomioon niiden yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu.  

Lisäksi neuvosto korostaa, että kuluttajalle on kerrottava selvästi blogijulkaisun kaupallisesta 

luonteesta, jotta hän tunnistaa sen mainokseksi yhdellä silmäyksellä. Selkeyttä edellyttävät 

paitsi ICC:n markkinointisäännöt myös lainsäädäntö. Sopimusosapuolet voivat sopia 

markkinoinnista eri tavoin. Yritys voi maksaa rahalla saamastaan näkyvyydestä tai se voi antaa 

vaikuttajalle vastikkeena esimerkiksi matkan, lahjakortin, tavaran tai muun etuuden. Tässä 

tapauksessa vastike on ollut hääkakku.  

Selkeitä mainostunnisteena käytettäviä ilmaisuja ovat esimerkiksi sanat ”mainos” tai  

”kaupallinen yhteistyö”. Ilmaisun selkeyden lisäksi yhtä tärkeää on tunnisteen havaittavuus.  

Suositeltavaa on, että mainostunniste on heti blogin otsikon alla visuaalisesti selvästi erottuvalla 

tavalla ennen varsinaista blogin sisältöä tai muulla tavoin siten, että mainostunniste on selvästi 

havaittavissa.  

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja Päivi 

Romanov ja jäsenet Partner Sirpa Juutinen, markkinointijohtaja Caroline Lilius, vastaava 

päätoimittaja Ville Pohjonen, Chief Compliance Officer Raija Tuokko ja CEO & Creative 

Director Lauri Vassinen. Päivi Romanov puheenjohtaja Paula Paloranta sihteeri  

LAUSUNTO  ON  OIKAISTU  POISTAMALLA  VIRHEELLINEN  MERKINTÄ  

”MEDIATOIMISTO INDIEPLACE OY”  

päiväys  
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