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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus tarkastelee yrityksen tekemää blogiyhteistyötä osana sen 

markkinointi-työkaluja. Tutkimus pyrkii muodostamaan käsityksen siitä millaisia 

keinoja yritys voi käyttää toteuttaessaan markkinointiaan blogiyhteistyön kautta. 

Ensimmäisessä luvussa lukija perehdytetään aiheeseen ja esitetään perustelut 

aihevalinnalle. Luvussa esitellään myös tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

sekä tutkielman metodologia, rakenne ja keskeiset käsitteet. 

1.1. Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle  

Yhtä oikeaa merkitystä sosiaalisen median markkinoinnille on vaikea kuvailla, mutta 

yleisen käsityksen mukaan se on markkinoinnin suunnitelmallista käyttöä muiden 

teknologisten konseptien ja tekniikoiden avulla saavuttamaan yritykselle tiettyjä 

tavoitteita. Yksinkertaistettuna sosiaalinen markkinointi tarkoittaa liiketoiminnan 

rakentamista monien eri medioiden kautta, kuten videoiden, mainosfilmien, 

mainostekstien ja blogien kautta. (Mahesh & Amulya 2013.) 

Kehittyneimmissä talouksissa markkinointi ei ole enää vain tuotteen tai brändin 

markkinointia: se on tunteen markkinointia ja asiakaskokemuksen saamista tuotteesta 

tai brändistä (Singh, Veron-Jackson & Cullinane 2008).  Kanasen ja Pyykkösen 

(2012) mukaan markkinat ovat nykyisin kokemusympäristö, missä kuluttajat 

rakentavat henkilökohtaiset kokemuksensa aktiivisessa ja jatkuvassa dialogissa. 

Markkinoiden muutoksen vuoksi onkin mielenkiintoista tarkastella, miten 

sosiaalinen media on muuttanut yritysten markkinointia ja miten julkisia blogeja 

voidaan hyödyntää yrityksen markkinoinnissa.  

Singh ym. (2008) kertovat, että kuluttajat suosivat sellaista markkinointia, missä he 

voivat itse vaikuttaa siihen mitä he näkevät, milloin he näkevät ja onko markkinointi 

personoitu juuri heidän tarpeisiinsa. Nämä kuluttajien uudet käyttäytymistottumukset 

ovat ajaneet markkinat etsimään uusia markkinointitapoja erilaistamaan tuotteitaan ja 

palveluitaan (Singh, Veron-Jackson & Cullinane 2008). Blogit vastaavat hyvin 

kuluttajien uusiin markkinointitottumuksiin, sillä niiden avulla markkinointia 
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voidaan personoida ja segmentoida tehokkaasti. Kuluttajilla on myös vapaus valita 

mitä blogeja he haluavat lukea ja milloin he haluavat lukea niitä. 

Cooken (2006) mukaan juuri blogit ovat kaikkein nopeimmin kasvava media ja 

hänen mukaansa yli 75 000 uutta blogia luodaan joka päivä. Yritysten on yhä 

helpompi markkinoida itseään ja tuotteitaan niin julkisten blogien kuin oman 

yritysblogin kautta ja saada siten markkinoinnistaan kustannustehokasta. 

Tutkimuksen aihe on ajan-kohtainen blogien suosion lisääntymisen vuoksi ja niiden 

kasvavan markkinointi-potentiaalin ansiosta. Yhä useammat yritykset kirjoittavatkin 

omaa yritysblogiaan ja tekevät blogiyhteistyötä julkisten blogien kanssa ja näin 

markkinoivat niin yritystään kuin tuotteitaan. Tässä tutkimuksessa blogiyhteistyöllä 

tarkoitetaan yrityksen ja julkisen blogin välistä yhteistyötä, missä julkisella blogilla 

tarkoitetaan yksityis-henkilön ylläpitämää henkilökohtaista blogia. Tutkimus 

käsittelee pääasiassa juuri blogiyhteistyön merkitystä yrityksen markkinoinnissa, 

jolloin muut blogi-markkinoinnin muodot, kuten yritysblogi, jätetään vähemmälle 

huomiolle. Markkinointi on käsitteenä laaja, joten tutkimus keskittyy käsittelemään 

yrityksen digitaalista markkinointia ja vielä tarkemmin yrityksen sosiaalisen median 

markkinointia. 

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet joko yrityksen omiin blogeihin tai julkisiin 

yksityisiin blogeihin (Cooke 2006, Kortesuo & Kurvinen 2011). Yritysblogien 

käyttöä yrityksen markkinoinnissa on myös tutkittu (Pal & Kapur 2010), mutta 

yrityksen tekemää yhteistyötä julkisten blogien kanssa ja sitä kautta yrityksen 

markkinointia ei ole vielä tutkittu paljon. Yritysblogeista on löydettävissä runsaasti 

tutkittua tietoa ja kirjallisuutta, mutta blogiyhteistyöstä löytyy vain muutamia 

tieteellisiä artikkeleita. Koska blogien käyttö yrityksen markkinointikanavana 

lisääntyy koko ajan ja yritykset haluavat markkinoinnistaan tehokkaampaa, mutta 

kuitenkin pienemmällä budjetilla, on tärkeää tutkia blogiyhteistyön kautta tapahtuvaa 

markkinointia, joka mahdollistaa yritykselle kustannustehokkaan markkinoinnin. 

Tutkimuksella täytetäänkin havait-tavissa oleva tutkimusaukko ja koostetaan kattava 

kuva tutkielman aiheesta.  
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1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys 

blogiyhteistyön hyödyntämiselle yrityksen markkinoinnissa tutkimalla aihetta 

tapausyrityksen avulla. Tutkittavassa ilmiössä tarkastellaan start-up-yrityksen 

markkinointia ja tarkemmin sitä, miten kyseinen yritys voi käyttää sosiaalista mediaa 

tehokkaasti markkinoinnissaan. Kohdennetuksi sosiaalisen median työkaluksi 

valikoitui tässä tarkastelussa blogi. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella, 

miten yritykset käyttävät blogeja markkinoinnissaan ja miksi nämä kyseiset yritykset 

ovat valinneet juuri blogin käytettävissä olevista digimarkkinoinnin ja sosiaalisen 

median työkaluista. Tutkimustavoitteiden pohjalta tutkimuskysymykseksi nousikin: 

Millä tavoin yritykset hyödyntävät blogiyhteistyötä markkinoinnissaan? 

Tutkimuskysymyksen lisäksi voidaan nimetä kaksi alatutkimuskysymystä, jotka 

tukevat päätutkimuskysymystä sekä täydentävät tarkasteltavaa aihetta: 

Miksi yritykset valitsevat blogit markkinointikanavakseen? 

Millaisia seurauksia blogiyhteistyöstä koituu yritykselle? 

Tutkimuksessa aihetta käsitellään kasvavan start-up-yrityksen näkökulmasta ja 

etsitään motiiveja sekä tavoitteita siihen, miksi yritykset haluavat tehdä yhteistyötä 

blogien kanssa ja mitä keinoja he siihen käyttävät, mistä voidaan johtaa ensimmäinen 

alatutkimuskysymys. Jotta tutkimus olisi johdonmukainen, tulee syiden sekä 

keinojen lisäksi tarkastella blogiyhteistyöstä koituvia seurauksia, josta saadaan 

muodostettua toinen alatutkimuskysymys.  

1.3. Tutkielman metodologia 

Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä tavoin yritykset hyödyntävät 

blogiyhteistyötä markkinoinnissaan, on ymmärrettävyyden kannalta mielekästä 

muodostaa empiria teoreettisen viitekehyksen ympärille. Tutkielmassa on päädytty 

siten hyödyntämään kirjallisuuskatsauksen lisäksi laadullista eli kvalitatiivista 
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tutkimusta. Tutkimusmenetelmän tavoitteena on lisätä ymmärrystä tutkittavasta 

aiheesta ja tuottaa uutta tietoa (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 47).  

Tutkielman teoriaosuus osoittaa millaista tietoa aiheesta on saatavilla ja mitä tulisi 

tutkia lisää. Teoria on pohjana myös empiriaosuudessa, jonka mukaan haastattelu-

kysymykset on rakennettu ja empiirinen aineisto luotu. Tutkielmassa teoria ja 

empiirinen aineisto voidaan laittaa keskustelemaan keskenään, jolloin tutkimuksen 

aineiston analyysi helpottuu. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Alasuutarin (1999: 39) mukaan laadullinen tutkimus koostuu kahdesta eri vaiheesta, 

jotka ovat havaintojen pelkistäminen sekä arvoituksen ratkaiseminen. Havaintojen 

pelkistämisessä on kyse siitä, että havaintoja yhdistämällä voidaan tarkastella vain 

tutkimuksen kannalta olennaisia havaintoja, joissa esiintyy sama tutkittava ilmiö. 

Toista osaa eli arvoituksen ratkaisemista voidaan nimittää myös tulosten tulkinnaksi. 

Arvoituksen ratkaisemisessa tehdään merkitystulkinta käytettävissä olevien vihjeiden 

pohjalta. (Alasuutari 1999: 40–44.) Tutkielman empiirisessä osuudessa tehty 

haastattelu on rakennettu aihepiiriin sopivaksi, jolloin ylimääräisiä havaintoja ei ole 

tarvinnut karsia pois. Empirian analysoinnissa on vertailtu teoriaa sekä haastattelu-

aineistosta saatuja vastauksia keskenään ja etsitty niiden yhteneväisyyksiä sekä 

eroavaisuuksia.  

Tapausyritys valikoitui haastattelun kohteeksi, koska kyseinen yritys tekee 

kaupallista yhteistyötä monien suomalaisten julkisten bloggaajien kanssa sekä 

käyttää toiminnassaan monipuolisesti eri markkinointikanavia. Tapausyritys tuottaa 

yhtä palvelua poiketen yleisemmin blogimarkkinoinnissa esiintyvistä tuotteista. Näin 

tutkielmalle on saatu erilainen lähestymistapa blogiyhteistyön tutkimiseen. Lähteinä 

tässä tutkielmassa on hyödynnetty suurimmaksi osaksi akateemisia artikkeleita ja 

julkaisuja, joiden luotettavuutta on lisätty vertaisarviointien avulla. Muina lähteinä 

tutkimuksessa on käytetty kirjalähteitä antamaan laajempaa ja luotettavampaa kuvaa 

tarkasteltavasta ilmiöstä. Erilaisten lähdeviittauksien tavoitteena on pyrkimys tuoda 

tutkielmaan monipuolisempi ja laadukkaampi näkökulma.  
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1.4. Tutkielman rakenne  

Tutkielma muodostuu sekä teoriaosuudesta että empiirisestä osuudesta. Tutkimus 

sisältää viisi päälukua, joista ensimmäinen on johdanto. Toisessa luvussa keskitytään 

tarkemmin sosiaaliseen mediaan ja siihen, miten yritys voi hyödyntää sosiaalista 

mediaa markkinoinnissaan. Luvussa tarkastellaan myös yrityksen keinoja toteuttaa 

blogiyhteistyötä sekä siitä koituvia seurauksia.  

Kolmas luku on empiirinen osio, missä perehdytään julkisten blogien ja yritysten 

väliseen blogiyhteistyön hyödyntämiseen markkinoinnissa käyttäen haastateltavan 

yrityksen näkökulmaa. Luvussa tulkitaan haastattelusta saadut tutkimustulokset sekä 

verrataan tutkimuksen teoreettista osuutta haastattelusta saatuihin vastauksiin.  

Tutkielman viimeisessä luvussa analysoidaan aikaisemmin tutkimuksessa esitettyjä 

teoreettisia näkökulmia ja esitetään johtopäätöksiä empiirisen aineiston avulla. 

Luvussa esitetään mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita tulevaisuuden tutkimusten 

kannalta.  

Alla oleva kuvio havainnollistaa tutkielman teoreettisen sekä empiirisen osuuden 

rakennetta siitä, miten yrityksen tekemä blogiyhteistyö toimii teoreettisella ja 

konkreettisella tasolla. Motiiveihin / tavoitteisiin kuuluvat teoriaosuudessa otsikot 

”blogi markkinoinnin työkaluna” sekä ”blogistrategia”. Otsikot ”blogien 

kaupallistuminen” ja ”blogiyhteistyön muodot” liittyvät keinoihin, joilla blogeja 

voidaan käyttää yrityksen markkinoinnissa. Erilaisten blogimarkkinointikeinojen 

käytön seurauksena syntyy elektronista Word of Mouth-markkinointia, joka näkyy 

kuluttajien keskuudessa pääasiassa blogiteksteissä sekä niiden kommenteissa. 

Tulokset osioon viitataan empiirisessä tutkimuksessa saaduista tuloksista. Empiirinen 

osio on muodostettu samaa rakennetta käyttäen, jolloin teoriaosuus sekä empiirinen 

osuus voidaan liittää toisiinsa johdonmukaisesti ja saumattomasti. 
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Kuvio 1. Tutkielman rakenteen havainnollistaminen 

1.5. Keskeiset käsitteet 

Sosiaalinen media on ihmisten välillä käytävää vuorovaikutteista kanssakäymistä 

verkossa, missä käyttäjät tuottavat ja jakavat sisältöä. Sisältö voi koostua 

mielipiteistä, suosituksista tai kokemuksista. (Kananen & Pyykkönen 2012: 12.) 

Blogi on verkkosivusto, jota ylläpitää yksilö, ryhmä tai organisaatio ja jossa 

kirjoitukset julkaistaan kronologisessa järjestyksessä. Blogi voi olla julkinen tai 

rajattu tietylle käyttäjäryhmälle, ja yleinen sääntö on, että blogissa pitää olla 

lähtökohtaisesti mahdollisuus kommentointiin. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 10.) 

Display- mainonnalla eli bannerimainonnalla tarkoitetaan ilmoituksia, jotka 

esiintyvät sivustoilla ja mobiililaitteissa ja, jotka voivat sisältää staattisia tai liikkuvia 

kuvia (Mainostajien Liitto 2012: 97). 

Kumppanuusmarkkinoinnissa bloggaaja tarjoaa kumppaniverkoston tuotteita 

kuluttajille ja jokaisesta kaupasta bloggaaja ansaitsee komissiota. Kumppanuus-

markkinoinnissa tärkein ansaintamalli on juuri palkkiomalli, joka pohjautuu osto-

tapahtumaan. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 110.)  

Word of Mouth eli kuulopuhe on tuotteista ja palveluista viestimistä ihmisten välillä, 

jotka kokevat olevansa riippumattomia tuotteita ja palveluita tarjoavasta yrityksestä. 

Viestiminen voi olla keskustelua tai yksisuuntaisia suositteluja toiselle. (Silverman 

2001: 25.) 

Motiivit / 
Tavoitteet 

Keinot Seuraukset Tulokset 



11 

2 SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSEN MARKKINOINNISSA 

Tässä luvussa perehdytään syvemmin blogien käyttöön yhtenä sosiaalisen median 

kanavana. Luku etenee aiemmin johdantoluvussa esitetyn rakennekuvion (kuvio 1) 

mukaan. Alaluvut ”blogi markkinoinnin työkaluna” sekä ”blogistrategia” 

tarkastelevat motiiveja sekä tavoitteita ja alaluku ”blogiyhteistyön muodot” 

tarkastelee keinoja. Word of Mouth-markkinoinnin alaluvussa tarkastellaan kuvion 1 

mukaan seurauksia. 

2.1. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa 

Sosiaalinen media ilmestyi markkinoinnin ja viestinnän tueksi 2000-luvun puolen 

välin aikoihin heti web 2.0 innostuksen jälkeen. Aikaisemmin sosiaalista mediaa 

kutsuttiin yhteisöksi, jossa vaihdettiin mielipiteitä ja keskusteltiin eri kategorioiden 

aiheista. (Leino 2010: 248.) Nykypäivänä sosiaalinen media koostuu Leinon (2010: 

251) mukaan kolmesta osatekijästä; käyttäjien luomasta sisällöstä, yhteisöstä, jossa 

sisältöä kulutetaan sekä teknologiasta, joka tarjoaa alustan sisällön tuottamiseen, 

viestimiseen ja jakeluun. Sosiaalinen media markkinointikanavana erottuu muusta 

markkinoinnista sillä, että se on kaksisuuntainen kanava, missä ihmiset voivat 

kommentoida, keskustella ja jakaa sisältöä.  

Sosiaalinen media kattaa monia erilaisia kanavia, joihin yritysten on mahdollista 

liittyä. Varsinkin nuorten keskuudessa eri sosiaalisen median kanavat ovat 

lisääntyneet huomattavasti. Kananen (2013: 118–119) mainitsee muun muassa 

Twitterin, Youtuben, WordPressin sekä Facebookin olevan esimerkkejä yrityksen 

käytettävissä olevista sosiaalisen median kanavista. Kananen (2013: 120) nostaa 

esiin palveluiden joukosta Facebookin ja kertoo sen olevan kaikista suosituin yhteisö 

internetissä. Cranston (2012) puolestaan kertoo LinkedIn:n olevan nykypäivänä 

tärkein sosiaalisen median kanava ja vasta sen jälkeen tulevat blogit sekä Twitter. 

Cranstonin (2012) mukaan yrityksen blogi, nettisivut ja twiitit toimivat parhaiten 

silloin kuin ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta esimerkiksi Mainostajien Liitto 

(2012: 254) suosittelee yritystä miettimään tarkoin millaisia kanavia he haluavat 

käyttää ja siten välttämään saman sisällön julkaisemista jokaisissa yrityksen 

valitsemissa kanavissa.  
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Sosiaalinen media on vakiinnuttanut paikkansa jo kuluttajien keskuudessa, mutta 

myös yhä useammat yritykset ovat löytäneet sosiaalisen median hyödyt ja 

mahdollisuudet. Platonin (2013) mukaan käyttämällä sosiaalisen median työkaluja 

markkinoinnissaan yrityksillä on mahdollisuus pitää yhteyttä suureenkin määrään 

kuluttajia sekä kuunnella heidän mielipiteitään paremmin. Myös Mahesh ja Amulya 

(2013) pitävät yhtenä sosiaalisen median hyötynä parantunutta yhteydenpitoa 

kuluttajiin, sekä tämän lisäksi he näkevät merkittävinä hyötyinä kasvaneen myynnin, 

kasvaneen bränditietämyksen sekä kasvaneet liidit, joilla tarkoitetaan esimerkiksi 

potentiaalisia asiakkaita. Yleinen vaikutelma ja vaikutus brändin imagon luomiseen 

tulee Platonin (2013) mukaan ottaa huomioon suunniteltaessa markkinointiviestinnän 

strategiaa sosiaaliseen mediaan.  

Suomalaiset yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa Isokankaan ja Kankkusen 

(2011: 47) mukaan eniten markkinoinnissaan (60,5%), brändin rakentamisessaan 

(53,5%) ja ulkoisessa viestinnässään (46,5%). Kolme tärkeintä käyttöaluetta, joissa 

sosiaalista mediaa tullaan käyttämään tulevaisuudessa Isokankaan ym. (2011: 47) 

tutkimuksen mukaan ovat brändin rakentaminen, markkinointi ja sisäinen viestintä. 

Tutkimuksesta nähdään, että sosiaalisen median käyttö siirtyy tulevaisuudessa 

yrityksen ulkoisesta viestinnästä yrityksen sisäiseen viestintään, mikä voi lisätä 

työntekijöiden välistä kommunikaatiota ja siten madaltaa yrityksen hierarkiatasoa.  

Sosiaalinen media vahvistaa sellaisten yritysten kilpailukykyä, jotka ovat avoimia 

niin yrityksen sisällä kuin asiakassuhteissakin. Sen sijaan ne yritykset, jotka ovat 

saaneet nykyisen markkina-asemansa esimerkiksi markkinointibudjettiylivoiman tai 

logistisen edun turvin, tai joiden tuotteet ja palvelut eivät erotu kilpailijoista, 

sosiaalinen media voi olla usein hyödytön tai jopa ongelmallinen ilmiö. (Isokangas & 

Kankkunen 2011: 71–72.) Tämän tutkielman tarkoituksena ei ole kuitenkaan 

tarkastella kaikkia sosiaalisen median kanavia, vaan tarkastelun kohteena ovat blogit, 

joihin perehdytään seuraavaksi. 

2.2. Blogi markkinoinnin työkaluna 

Blogi on monien tutkimusten mukaan määritelty melko samalla tavalla ja sen 

käsitteestä vallitsee yksimielisyys. Singh, Veron-Jackson ja Cullinane (2008) 
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määrittelevät blogin syntyvän kahden erillisen termin fuusiosta: verkosta ja 

päiväkirjasta. Blogi sisältää siten kirjoituksia erilaisista aihealueista kronologisesti 

järjestettynä verkkopohjaan (Singh, Veron-Jackson & Cullinane 2008). Myös 

Salmenkivi ja Nyman (2007: 145) määrittävät blogin olevan verkkosivusto, jota voi 

ylläpitää yksi tai useampi kirjoittaja. Salmenkiven ym. (2007: 145) mukaan 

uusimmat tekstit ovat helposti löydettävissä ja vanhemmat tekstit säilyvät luettavissa 

blogin arkistossa. Osman ja Koh (2013) lisäävät edellä esitettyjen määritelmien 

joukkoon vielä linkkien, kuvien ja videoiden käytön blogeissa. Blogit voidaan jakaa 

karkeasti kahteen ryhmään: julkisiin yksityishenkilöiden ylläpitämiin blogeihin tai 

yritysten ylläpitämiin yritysblogeihin.  

Blogit ovat erinomainen keino kasvattaa keskustelua ja ne toimivat merkittävinä 

mielipiteiden välittäjinä ostopäätöksiä tehtäessä. Blogeja voidaan käyttää kaiken 

kokoisten yritysten markkinointikeinona ja ne ovat nousseet oleelliseksi välineeksi 

yritysviestinnässä ja markkinoinnissa. (Mainostajien liitto 2012: 11.) Blogeista onkin 

muodostunut yrityksille yhä tärkeämpi työkalu markkinoinnin tueksi niiden 

kustannustehokkuuden vuoksi.  Myös Kanasen (2013: 149–157) mukaan blogit 

voidaan nähdä yrityksen tärkeänä liiketoiminnan apuna ja markkinoinnin työkaluna, 

joiden kautta kuluttajat etsivät suosituksia sekä kokemuksia tulevalle hankinta-

päätökselleen.  

Leino (2010: 219–220) korostaa yrityksen oman blogin markkinoinnin perustuvan 

ennen kaikkea asiasisältöön ja aitouteen, sekä kertoo niiden tuoneen uutta sävyä 

yrityksen tavanomaiseen markkinointiin. Yritysblogeja voidaan käyttää myös 

yrityksen kommunikoinnissa ja Rvovic (2013) toteaakin, että yritykset voivat 

parantaa niin sisäistä kuin ulkoistakin viestintää hyödyntämällä yritysblogeja. 

Rvovicin (2013) mukaan blogit ovat hyödyllisiä kommunikoinnin ohella myös 

markkinatutkimuksessa, markkinoinnissa ja myynnissä sekä brändin päivittämisessä.  

Yritysblogin avulla voi onnistuneesti hoitaa niin uusien tuotteiden ja palveluiden 

lanseerauksen, kuin myös brändimarkkinointia ja PR-toimintaa. Yritysblogilla on 

silti omat haasteensa, kuten kiinnostavan sisällön tuottaminen ja sitä kautta 

mielenkiinnon ylläpitäminen, sekä yrityksen tavoitteiden edistäminen ilman liiallista 

markkinointia kuluttajille. (Salmenkivi & Nyman 2007: 158–159.) Salmenkivi ym. 
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(2007: 161–164) ovat listanneet muitakin yritysblogin hyötyjä viestintä- ja 

markkinointikanavana, kuten blogin kustannustehokkuus ja nopeus, erinomainen 

löydettävyys, onnistunut tiedonhallinta, mielipidevaikuttajien tavoitettavuus, toimiva 

dialogi asiakkaiden kanssa, tehokas tiedonkeruu, suhdetoiminta sekä edelläkävijän 

imagon luominen. Muita yritysblogin haasteita ovat Salmenkiven ym. (2007: 164–

167) mukaan kustannus-hyöty -suhteen löytäminen, avoimuuden takaaminen, 

mielenkiinnon ylläpitäminen, tavoitteiden saavuttaminen, hallittavuus ja 

hallitsemattomuus, sekä yrityksen sisäiset tekijät, kuten motivoituneiden kirjoittajien 

löytäminen. Pal ja Kapur (2010) ovat samassa linjassa Salmenkiven ja Nymanin 

kanssa ja he listaavat yritysblogien haasteeksi myös mielenkiintoisten tekstien 

luomisen, motivaation panostaa blogiin sekä blogikirjoitusten ulkoistamisen haasteet 

yritykselle.  

Onnistuneessa blogimarkkinoinnissa tulee tasapainottaa bloggaajan, yrityksen sekä 

lukijan tarpeet. Yksityisellä bloggaajalla on etulyöntiasema mahdollisessa yhteistyö-

sopimuksessa yrityksen kanssa ja se voi itse päättää lähteekö mukaan yhteistyöhön 

vai ei. Lukijoiden mielipiteillä on myös tärkeä rooli yhteistyösopimuksen 

solmimisessa, jolloin lukijoiden reaktiot voivat olla ratkaiseva tekijä yhteistyön 

solmimiselle. (Liljander, Gummerus & Söderlund 2015.) Yritysblogi, julkinen blogi 

tai blogimarkkinointi tarvitsevat strategian onnistuakseen, mihin perehdytäänkin 

seuraavaksi.  

2.3. Blogistrategia 

Markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnitteluun kuuluu myös markkinointiviestinnän 

suunnittelu. Se on prosessi, joka kattaa nykytilan analyysin, strategisen suunnittelun 

sekä toteutuksen ja seurannan. Koko yrityksen viestinnän tuleekin tukea yrityksen 

tavoitteita ja strategiaa. (Isohookana 2007: 91–92.) Salmenkivi ym. (2007: 170) 

huomauttavat blogien olevan avoimempia kuin yksisuuntaiset viestintä- ja 

mainoskanavat, koska lukijat voivat reagoida teksteihin kommentoimalla niitä. 

Blogeille tulee rakentaa siten oma strategiansa osana markkinointiviestinnän 

strategiaa (Salmenkivi & Nyman 2007: 170). 
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Blogistrategiaa suunniteltaessa on tärkeää miettiä, miksi blogi perustetaan, miten 

alkuperäinen idea säilyy myöhemmin, miten blogi tukee muuta markkinointi-

viestinnän strategiaa ja miten kriisitilanteissa tulisi toimia. On siten hyvä miettiä 

muun muassa blogin tavoitteita ja sen teemaa sekä kirjoittajien valintaa, jotta 

tekstistä tulisi mahdollisimman ammattimaista. Myös julkaisemistahti sekä budjetti 

blogin ylläpitämiseen on syytä ottaa huomioon. Blogin perustamisen jälkeen on hyvä 

tarkkailla blogia ja seurata samalla sen kommentteja sekä tehokkuutta erilaisten 

tehokkuusmittareiden kautta. (Salmenkivi & Nyman 2007: 170–171.)  

Isohookanan (2007: 95) mukaan SWOT-analyysi voidaan tiivistää sisäisen ja 

ulkoisen toimintaympäristön analyysiksi. SWOT-analyysi sisältää vahvuudet ja 

heikkoudet sisäisestä toimintaympäristöstä sekä mahdollisuudet ja uhat ulkoisesta 

toiminta-ympäristöstä (Isohookana 2007: 95). Blogin SWOT-analyysissä sen 

vahvuuksiin kuuluvat kustannustehokkuus ja nopeus (Salmenkivi & Nyman 2007: 

161) sekä asiantuntijuus että informatiivisuus (Liljander, Gummerus & Söderlund 

2015). Pal ym. (2010) kertovat blogien välittävän paremmin informaatiota tuotteiden 

julkaisusta ja muutoksista kuin esimerkiksi yrityksen nettisivut. Heikkouksiin 

lukeutuvat Salmenkiven ym. (2007: 165) blogikirjoittajan tarvittava osaaminen, 

varsinkin sujuvan tekstin luominen ja blogin avoimuuden takaaminen. Blogin 

mahdollisuuksiin kuuluvat mielipidevaikuttajien tavoitettavuus, tehokas tiedonkeruu, 

yrityksen brändin ja imagon luominen sekä suhdetoiminta (Salmenkivi & Nyman 

2007: 162–164). Yritys voi blogin avulla nostaa brändiään kuluttajien keskuudessa ja 

luoda asiantuntevan sisällön kautta positiivista imagoa itselleen. Yritys voi käyttää 

blogiaan myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja palautteen keräämiseen. Uhkina 

voidaan nähdä Palin ja Kapurin (2010) mukaan heikkojen ja epäammattimaisten 

kirjoitusten julkaiseminen blogissa, liian vähäinen tekstiin käytetty aika sekä 

tarpeeksi suuren lukijakunnan löytäminen. Blogin SWOT-analyysista voidaan nähdä, 

että sillä on enemmän vahvuuksia ja mahdollisuuksia kuin heikkouksia ja uhkia, 

mikä tekee blogista tehokkaan markkinointikanavan. 
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Kuvio 2. Blogin SWOT-analyysi 

2.4. Blogien kaupallistuminen 

Blogin kirjoittaminen voi olla monelle pelkkä harrastus, mutta yhä useampi kirjoittaa 

blogia ammatikseen ja ansaitsee sillä elantonsa. Kortesuo ja Kurvinen (2011: 98–99) 

määrittelevät ammattibloggaajan olevan blogin kirjoittaja, jolla on suuri 

lukijajoukko, yhteyksiä mainostajiin ja tuotekumppaneihin sekä hän pystyy 

vaikuttamaan lukijoihinsa mielipiteillään. 

Blogisivustolla esiintyvät mainokset ja tuotteista sekä palveluista kertominen 

tekstissä viittaavat kaupallistuneeseen blogiin. Monelle lukijalle blogi on kirjoittajan 

päivä-kirjamainen sivusto, jossa kirjoittaja kertoo omista kokemuksistaan ja 

mielipiteistään. Mainosten ja yritysyhteistyön astuessa kuvioon blogin sisältö saattaa 

muuttua enemmän kaupallisempaan suuntaan, mikä voi johtaa lukijakunnan 

tyytymät-tömyyteen. (Hunter 2016.)  

Kuten aiemmin todettiin, monet bloggaajat ansaitsevat elantonsa kirjoittamalla 

blogia, mutta se vaatii pitkäjänteisyyttä ja juuri bloggaajalle sopivien tapojen 

löytämistä. Monet bloggaajat käyttävätkin useampaa tienaustapaa sivustollaan, 

jolloin ansion kerryttäminen on nopeampaa. Helpoin keino ansaita rahaa blogilla on 
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mainosmyynti, mutta sekin tarvitsee onnistuakseen kunnollisen strategian. 

Mainosmyynnistä useat bloggaajat jatkavat kumppanuusmarkkinointiin, joka on yksi 

tuottoisimmista tavoista ansaita rahaa. (Kurvinen & Kortesuo 2011: 104–106.) 

Kaksi edellä mainittua ansaintamallia ovat sopivimpia useimmille bloggaajille, jotka 

haluavat tienata rahaa kirjoittamisellaan, mutta osalle bloggaajista riittää vain yksi 

ansaintamalli. Tämä yksi ansaintamalli voi olla verkkojen mainosohjelmat, jotka 

perustuvat mainosnäyttöihin sekä mainosklikkauksiin. Ne toimivat suurissa 

verkkosivustoissa, joissa mainosverkolle maksetaan erisuuruisia summia mainoksen 

näyttökertojen tai klikattujen mainoksien mukaan. Yhtenä suosituimmista 

mainosohjelmista voidaan pitää Googlen AdSensea, joka sopii erityisesti 

harrastusbloggaajille. Sen avulla voidaan tienata pienempiä summia mainoksien 

klikkausten määrän mukaan. (Kortesuo & Kurvinen 2011: 106–107.) Kortesuo ja 

Kurvinen (2011: 109–110) listaavat vielä bannerimainonnan sekä kumppanuus-

markkinoinnin hyviksi ansaintamenetelmiksi bloggaajalle ja muun muassa näihin 

perehdytäänkin enemmän seuraavassa luvussa.  

2.5.  Blogiyhteistyön muodot 

Aiemmin todettiin, että blogeja on kahdenlaisia: julkisia yksityisiä blogeja sekä 

yritysblogeja. Kuluttajat luottavat enemmän julkisiin blogeihin, joita yksityishenkilöt 

pitävät, koska ne eivät ole sidoksissa yrityksiin eivätkä niiden imagoon. (Uribe, 

Buzeta & Velasquez 2016.) Blogit ovat voimakas mainosmedia, jotka saavuttavat 

samanaikaisesti laajankin yleisön. Blogit tarjoavat kohtalaisen suuren joukon 

lukijoita ja ne saavat aikaan voimakkaita vaikutuksia kuluttajiin suhteellisen pienellä 

kustannuksella. (Fu & Chen 2012.) Yrityksillä voi olla monia eri motiiveja perustaa 

blogi ja Rvovic (2013) osoittaakin tutkimuksessaan, että yritysblogien perustamisen 

tärkeimpänä syynä 39%:lla vastaajista oli kommunikointi, kun taas 53% vastaajista 

kertoi tärkeimmäksi syyksi mainostamisen.  

Blogimainontaa voidaan kuvata prosessina, jossa bloggaajille maksetaan siitä, että he 

mainitsevat, arvostelevat, myyvät tai arvioivat yrityksen tuotteita ja palveluita 

omassa blogissaan. Kommentit blogeissa ovat myös yksi tärkeimmistä 

blogimainonnan osa-alueista, missä kuluttajat voivat ilmaista mielipiteitään, kuvailla 
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tuotteita ja keskustella mahdollisista ongelmakohdista. Kuluttajat kiinnittävät 

huomiota myös kommenttien määrään ja monet negatiiviset kommentit voivat lykätä 

kuluttajan ostopäätöstä. Blogeista on tullut niin yrityksille kuin mainostajillekin 

tärkeä osa-alue markkinointi-strategioissaan ja vastavuoroisesti kuluttajat löytävät 

blogeista hyödyllistä infor-maatiota ostopäätökselleen. (Fu & Chen 2012.) 

Seuraavaksi perehdytään muutamaan suosituimpaan keinoon toteuttaa 

blogiyhteistyötä. 

2.5.1 Sisältömarkkinointi 

Tuotteita ja palveluita on suositeltu aina, mutta digitalisaatio on vienyt suosittelua 

yhä helpompaan ja nopeampaan suuntaan (Mainostajien Liitto 2009: 165). 

Liljanderin ym. (2015) mukaan yksi suosituimmista blogimarkkinoinnin keinoista on 

sisältömarkkinointi eli tuotearvioinnit, jotka ovat yleensä tehty kaupallisessa 

yhteistyössä tuotteita tarjoavan yrityksen kanssa. Sosiaalinen media ja etenkin blogit 

ovat muodostaneet tehokkaan väylän suosittelujen sekä toisaalta myös varoittelujen 

jakamiseen (Leino 2012: 74–75). Leino (2012: 78) arvioi teoksessaan, vaativatko 

suosittelijat tulevaisuudessa maksua suositusta vastaan, mihin tutkija Adam 

Penenberg (2009) uskookin. Uribe, Buzeta ja Velasquez (2016) kertovat, että 

nykypäivänä yritykset voivat antaa bloggaajalle kiinteän rahasumman, jolloin 

bloggaaja voi käydä ostamassa yrityksen tuotteen ja sen jälkeen arvioida sekä 

kirjoittaa tuotteesta blogiinsa lukijoiden nähtäville.  

Kuvaja ja Taljavaara (2010: 28) esittävät lahjonnan kuuluvan sponsorointiin, mikä 

voidaan liittää sisältömarkkinointiin. Yritykset lähettävät bloggaajille erilaisia 

tuotelahjoja bloggaajien arvioitavaksi ja kirjoitettavaksi. Tuotteen tulee olla 

kuitenkin suosittelijan mieleen, jotta se saisi näkyvyyttä blogissa. (Mainostajien 

Liitto 2009: 165). Kuluttajat luottavat ja siten uskovat paremmin suosittelijan omaan 

näkemykseen kuin sponsoroituun suositteluun. Sponsoroiduissa suositteluissa 

tuotetta tai palvelua voidaan kehua enemmän, koska suosittelusta on mahdollisesti 

saatu jo jokin korvaus. (Uribe, Buzeta & Velasquez 2016.) Suomen blogimaailmassa 

on keskusteltu paljon siitä, miten sponsoroinnit ja yritysten lahjukset tulisi esittää 

blogiteksteissä. Mikäli sponsorisuhteesta tai kaupallisesta yhteistyöstä on ilmoitettu 

selkeästi kirjoituksessa, Zhun ja Thanin (2007) mukaan se vähentää tuotteen 
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mielenkiintoa, mutta myös mikäli lahjuksen saanti on jätetty ilmoittamatta vaikuttaa 

sekin epäsuorasti tuotteen mielenkiintoon. Lukijat luottavat blogeihin sekä niiden 

kirjoittajiin ja Zhu ym. (2007) toteavat, että informaation poisjättäminen, kuten 

lahjuksien ilmoittamatta jättäminen, herättävät lukijoissa epäluottamusta, mikä 

vaikuttaa negatiivisesti bloggaajaan sekä lahjuksia antavaan yritykseen.  

Sponsorisuhteet ovat myös yksi näkyvimmistä tavoista toteuttaa blogiyhteistyötä 

yrityksen kanssa. Sponsorointi tapahtuu aina kahden toimijan välillä, eikä 

sponsorointisuhdetta voi ostaa mainostilan tapaan. Yritykset haluavat sponsoroinnin 

kautta tehdä tuotteitaan ja yritystään tunnetummaksi ja luoda kuluttajiin positiivisia 

mielikuvia. (Kuvaja & Talvivaara 2010: 28.) Blogien yleistymisen vuoksi niiden 

kävijämäärät ovat jääneet suhteellisen pieniksi, joten yrityksien on löydettävä juuri 

oikeat blogit, jotka koostuvat alan vaikuttajista, jotta yrityksen tuotteet saavat 

näkyvyyttä. Kuten aiemmin on todettu, bloggaajat kirjoittavat helpommin niistä 

tuotteista, mitkä kiinnostavat heitä itseään ja mitkä he kokevat miellyttäviksi. 

(Salmenkivi & Nyman 2007: 174–175.)  

2.5.2. Display-mainonta 

Blogisivustolla vieraillessa usein näkyvin mainonnan muoto on display-mainonta. 

Display-mainonnalla eli bannerimainonnalla tarkoitetaan erimuotoisia ilmoituksia, 

jotka näkyvät mainoksina joko yrityksen omilla kotisivuilla tai muilla sivustoilla 

(Mainostajien Liitto 2009: 103). Display-mainontaa on nähtävissä niin 

nettisivustoilla, mobiilisivuilla, ohjelmissa kuin myös peleissäkin. Vaikka display-

mainoksien klikkausprosentit ovat tippuneet, ovat ne silti huomiota herättäviä 

mainoksia ja aiheuttavat välittömästi reagointia katsojassa. (Leino 2010: 59–62.) 

Mainostajien Liitto (2009: 104) toteaakin, ettei display-mainoksen onnistuminen 

edellytä kuluttajan aktivoitumista klikkaamaan banneria, vaan klikkaukset tuovat 

vain erinomaista lisäarvoa mainokselle. Useat mediatalot ovatkin luopuneet pelkkien 

klikkaus-prosenttien mittaamisesta ja alkaneet käyttää menetelmää, missä 

klikkiprosentit ja huomioarvo yhdistetään. Tällä uudella tavalla voidaan siten saada 

realistisempia tuloksia display-mainonnan vaikutuksista kuluttajiin. (Mainostajien 

Liitto 2009: 104–105.) 
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Display-mainosmuodot voidaan Leinon (2010: 63) mukaan jakaa kolmeen luokkaan: 

integroituun, kelluvaan ja erikoisratkaisuun. Integroidussa display-paikka on 

etukäteen määritelty mainostajalle ja kelluvassa muodossa paikka ilmestyy vapaasti 

selainikkunaan. Display-mainos voi olla staattinen tai siihen on voitu lisätä 

animaatioita tai jopa äänitehosteita (Leino 2010: 69). Leino (2010: 71) suosittelee 

yrityksiä käyttämään display-mainoksia varsinkin lanseerausmainonnassa sekä 

taktisessa mainonnassa, koska oikein kohdistettuna yritys pystyy tavoittamaan niiden 

avulla hyvin kohdeyleisönsä.  

Jotta display-mainos onnistuisi, tulee se osata suunnitella oikeanlaiseksi ja huomiota 

herättäväksi. Display-mainokset, joissa esiintyy sekä kuvia että tekstiä, ja joissa 

houkuttimena on kilpailu tai muu vastaava aktivointi, saavat eniten klikkiprosentteja. 

Myös mainospaikalla on merkitystä mainoksen tehokkuuden kanssa. Display-mainos 

tulisi sijoittaa keskelle sisältöä ja sivua hallitsevalle paikalle. Koska display-

mainokset ovat yleensä sivuston näkyvin mainosmuoto, tulisi ne laadun takaamiseksi 

toteuttaa visuaalisesti hyvin ja tehdä kohderyhmälle kiinnostavaksi. Iso-Britanniassa 

tehdyn tutkimuksen mukaan häiritsevimmät display-mainokset olivat 

hallitsemattomia, joissa varsinaista sisältöä oli hankala katsoa. (Mainostajien Liitto 

2009: 105–106.) 

Vaikka display-mainos herättää paljon huomiota ja on yksi tärkeimmistä sekä 

vanhimmista mainonnan muodoista (Leino 2012: 302–303), on käsite bannerisokeus 

silti vakiintunut. Bannerisokeudella tarkoitetaan lukijan kykyä jättää display-

mainokset huomiotta sivustoilla vieraillessa. Yleisen käsityksen mukaan verkossa 

olevan sisällön tulisi olla ilmaista, jolloin mainokset ovat vain verkkosisällön pääsyn 

esteenä. Ihmisen mieli oppii nopeasti, minne display-mainokset ovat sijoitettu ja 

siten myös niiden välttäminen muodostuu ajan kuluessa helpommaksi. Ihmisillä on 

tarve löytää verkosta ja mediasta nopeasti tarvitsemansa sisältö, jolloin mainoksille ei 

ehditä antaa huomiota. (Leino 2012: 260–261.) 

2.5.3. Kumppanuusmarkkinointi 

Kumppanuusmarkkinoinnissa (eng. Affiliate Marketing) markkinoija, esimerkiksi 

yritys, hyödyntää muita verkkosivustoja sen myynti- ja markkinointikanavana. 
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Perusperiaatteeseen kuuluu, että markkinoija maksaa välityspalkkiota silloin, kun 

sivustolla tapahtuu jotain ennalta sovittua. Tämä voi olla mainoksen klikkaus, 

kilpailuun osallistuminen tai yhteystietojen jättäminen. Kumppanuusmarkkinoinnissa 

markkinoija antaa tarvittavat display-mainokset tai muut mainosmuodot 

kumppaninsa, esimerkiksi bloggaajan käyttöön, mutta kumppanilla on oikeus 

sijoittaa mainokset haluamallaan tavalla sivustolleen. (Leino 2010: 103.) 

Duffyn (2005) mukaan kumppanuusmarkkinoinnissa kaikki voittavat, koska sivuston 

markkinointitoimien onnistuttua, saavat sekä markkinoija että kumppani sopimuksen 

mukaisen ansion. Kumppanuusmarkkinoinnissa markkinoijat ja kumppanit toimivat 

useimmiten kumppanuusverkostojen kautta. Kumppanuusverkostot hallitsevat muun 

muassa välityspalkkioita sekä pääsyä mainoksiin, joita kumppanit voivat käyttää 

sivustoillaan. (Duffy 2005.) 

Kortesuo ja Kurvinen (2011: 110) kertovat kumppanuusmarkkinoinnin olevan 

varsinkin bloggaajille mainio tapa ansaita suurehkojakin summia rahaa, ja he 

korostavat, että monet bloggaajat saavat ainoat ansiotulonsa pelkällä kumppanuus-

markkinoinnilla. Kumppanuusmarkkinointia käytetään useimmin kuluttaja-

markkinointiin ja se on oiva apu muun muassa verkkokauppatuotteiden myynnissä 

(Kortesuo & Kurvinen 2011: 110).  

Kumppanuusmarkkinoinnissa kumppanit voivat saada ansiota ilman suurempia 

investointeja. Kumppanin tulee luoda vain mielenkiintoinen sivusto, joka kerää 

tarpeeksi kävijöitä. Jotta kumppanuusmarkkinointi onnistuu, tulee molemmilla 

osapuolilla olla positiivinen markkinointisuhde. Kumppanuusmarkkinointi voi 

epäonnistua, jos osapuolten sopimus on puutteellinen, mikä johtuu useimmin 

markkinoijan alhaisesta välityspalkkiosta. Kuluttajan kääntäminen markkinoijan 

sivustolle on haasteellista, mitä voi vaikeuttaa entisestään esimerkiksi huonolaatuiset 

mainoskuvat, sivuston hankala löydettävyys tai tuotteen heikko kuvaus. (Duffy 

2005.) 
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2.6. Word of Mouth –markkinointi 

Usein blogimarkkinointi ja yrityksen tuotteiden mainostaminen julkisissa blogeissa 

herättää lukijoissa mielipiteitä ja ajatuksia, mistä seuraa vilkasta Word of Mouth-

markkinointia lukijoiden välillä. Word of Mouth-markkinointi (WOM-markkinointi) 

tarkoittaa Bernandin, Zhangin, Sobelin sekä Chowduryn mukaan informaatio-

prosessia, jossa tieto kulkee ihmiseltä toiselle ja, jolla on merkittävä rooli kuluttajan 

ostopäätösprosessissa. WOM-markkinointi on monipuolista ja vaikutusvaltaista ja se 

voi olla joko positiivista tai negatiivista. (Bernand, Zhang, Sobel & Chowdury 2009.)  

Word of Mouth:ssa informaatio leviää kumulatiivisesti kuluttajien välillä ja se 

tavoittaa kuluttajan nopeammin kuin tavallinen mainonta (Arora 2007). Sahelices-

Pinto ja Rodriguez-Santos (2014) listaavat Word of Mouth:n määritelmään seuraavat 

tekijät: pyyteettömyys, spontaaniuus ja epävirallisuus sekä positiivisuus tai 

negatiivisuus riippuen kuluttajan kokemuksesta. 

Blogeissa esiintyvistä tuotesuosituksista, jotka voivat olla joko avoimia tai 

piiloteltuja, syntyy usein Word of Mouth-markkinointia. Avoimessa 

tuotemarkkinoinnissa lukija on tietoinen kaupallisesta yhteistyöstä, mutta 

piilotellussa markkinoinnissa lukijalle on epäselvää saako bloggaaja suosittelusta 

vastinetta vai ei. Tutkimuksien mukaan avoimessa tuotemarkkinoinnissa lukijan 

asenne tuotetta kohtaan voi laskea, mutta yrityksen brändiä kohtaan nousta. 

Piilotellussa tuotemarkkinoinnissa kuitenkin lukijan luottamus bloggaajaa ja tuotteita 

tarjoavaan yritykseen laskee. (Liljander, Gummerus & Söderlund 2015.) Leino 

(2012: 73) arvioi, että kuluttajat kertovat positiivisista kokemuksista noin kuudelle 

henkilölle, kun taas negatiivisista kokemuksista noin 19 ihmiselle. Leino (2012: 73) 

siten yleistää, että positiivisia kokemuksia jaetaan vain ystävien kesken, mutta 

negatiivisia kokemuksia kaikkien kesken. Fu ja Chen (2012) osoittavat myös 

negatiivisella WOM:lla olevan enemmän vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen kuin 

positiivisella WOM:lla. 

Kuluttajista on tullut yhä enemmän skeptisiä markkinointi-informaatiota kohtaan, 

eivätkä he innostu tavallisesta mainonnasta. Kuluttajat etsivät tietoa tuotteista ja 

palveluista niiltä tahoilta joihin he luottavat, mistä johtuu, että WOM-markkinoinnin 
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merkitys on noussut tärkeäksi osaksi kuluttajan ostoprosessissa. (Arora 2007.) Arora 

(2007) tiivistää WOM-markkinoinnin parantavan asiakkaan lojaaliutta yritykseen ja 

tuloksena tästä yrityksen riski pienenee uusasiakashankintaa sekä asiakkaiden 

vaihtuvuutta kohtaan.  

Sosiaalisen median kehittyessä perinteisen WOM:n rinnalle on kasvanut elektroninen 

Word of Mouth (eWOM), joka muodostuu nimensä mukaisesti elektronisesti. Lin, 

Kuan-Yi ja Wu (2012) selittävät eWOM:n eroavan tavallisesta WOM:sta siten, että 

eWOM:ssa tiedon välittäjä ei tunne tiedon vastaanottajaa ja tiedonvälitysprosessi voi 

tapahtua siten täysin anonyymisti. eWOM on vapaampaa ja nopeampaa kuin WOM 

ja tieto on saatavilla välittömästi (Sahelices-Pinto & Rodriguez-Santos 2014). 

eWOM-markkinointia syntyy blogeissa, missä lukijat voivat joko anonyymisti tai 

julkisesti kommentoida blogitekstejä ja niiden sisältöä. Lukijat voivat siten esittää 

omia näkemyksiään tai kokemuksiaan esimerkiksi tuotesuosituksista ja vaikuttaa tätä 

kautta muiden kuluttajien ostopäätökseen. eWOM voi olla myös joko positiivista tai 

negatiivista, kuten aiemmin todettiin WOM:n kohdalla. Liljander ym. (2015) 

kertovat blogeissa esiintyvän sisältömarkkinoinnin ja tuotesuosituksien olevan Word 

of Mouth-markkinointia, jolloin voidaan todeta yrityksen ja bloggaajan välisen 

yhteistyö-kirjoituksen olevan eräänlaista Word of Mouth-markkinointia lukijoille.  

eWOM nähdään Bernandin ym. (2009) mukaan tärkeänä maineen ylläpitäjänä 

yrityksillä ja organisaatioilla. Salmenkivi ym. (2007: 235) näkevät kuitenkin 

eWOM:n ongelmana omaperäisyyden puuttumisen ja he toteavat, että viestin tulisi 

olla hauska, erilainen sekä viestissä tulisi olla uusi idea, että markkinointi onnistuisi. 

Siinä tulisi käydä myös ilmi esimerkiksi tuotteen kiinnostavuus, markkinoinnin 

hauskuus, aiheen ajankohtaisuus sekä viestin levityksen tulisi olla onnistunut 

mielipidevaikuttajien kesken (Salmenkivi & Nyman 2007: 235).  Zhang, Abound ja 

Cobanoglu (2017) painottavat silti, haasteista huolimatta, eWOM:n olevan tärkeä 

ominaisuus nykyajan viestintävälineissä, koska yritykset voivat muodostaa 

tehokkaan markkinointi-strategian sen ympärille. Alla olevaan kuvioon voidaan 

tiivistää teoreettisesta viitekehyksestä saatuja tuloksia tarkastelemalla motiiveja ja 

tavoitteita sekä myös keinoja, seurauksia ja tuloksia.  
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Kuvio 3. Teoreettiset havainnot blogiyhteistyöstä. 
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3 BLOGIYHTEISTYÖ EMPIIRISESSÄ TUTKIMUKSESSA 

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys blogi-

yhteistyön hyödyntämiselle yrityksen markkinoinnissa tutkimalla aihetta 

tapausyrityksen avulla. Tässä luvussa aluksi esitellään tapausyritys, jonka kanssa 

laadullinen tutkimus suoritettiin sekä sen jälkeen tutkimusmenetelmät. Tämän 

jälkeen kerrotaan, miten empiirinen aineisto on kerätty ja analysoitu. Lopuksi 

esitetään kuvion 1 rakennetta hyödyntäen empiirisestä aineistosta saadut tulokset ja 

peilataan niitä teoreettiseen viitekehykseen.  

3.1. Tapausyrityksen esittely 

Tutkielmassa toteutettu empiirinen tutkimus tehtiin suomalaiselle start-up-yritykselle 

UKKO.fi:lle. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja he tarjoavat kevytyrittäjyys-

verkkopalvelua, jolla on yli 30 000 suomalaista käyttäjää. Yritys on kasvanut 

nopealla vauhdilla ja työntekijöitä sillä on tällä hetkellä 12. Yrityksen toiminta 

mahdollistaa yrittäjyyden ilman omaa toiminimeä. UKKO.fi hoitaa laskutuksen 

yrittäjän puolesta sekä siihen liittyvät viranomaisvelvoitteet. (www.ukko.fi.)  

UKKO.fi:n liikevaihto vuonna 2015 oli 26 448 000 euroa, mikä kasvoi noin 93% 

vuodesta 2014, jolloin liikevaihtoa oli 13 691 000 euroa (www.asiakastieto.fi). 

Tiedotteiden julkaisukanava ePressin mukaan yritys on vienyt palvelunsa myös 

kansainvälisille markkinoille ja aloittanut toimintansa vuonna 2016 Tukholmassa 

nimellä UKKO.se (www.epressi.com).  

3.2. Tutkimusmenetelmät 

Tässä tutkielmassa tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusmenetelmää. Tutkimuksessa oli tavoitteena konkretisoida tutkittavaa ilmiötä 

tapausyrityksen kautta ja verrata tutkimuksesta saatua analyysia teoreettiseen 

viitekehykseen. Eskola ja Suoranta (1998: 15) esittävät kvalitatiivisen tutkimuksen 

tunnusmerkeiksi muun muassa aineistonkeruumenetelmän, hypoteesittomuuden, 

harkinnanvaraisen otannan sekä narratiivisuuden. Aineistonkeruumenetelmä voi 
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koostua esimerkiksi haastatteluista tai omaelämänkerroista. Hypoteesittomuudella 

tarkoitetaan sitä, että tutkija ei aseta testattavia ennakko-odotuksia tutkittavasta 

asiasta vaan tutkijan tulisi parhaassa tapauksessa oppia uutta tutkimuskohteesta. 

Uuden oppimisen edellytyksenä tulee olla kuitenkin ennakko-odotusten 

tiedostaminen. Laadulliselle tutkimukselle on olennaista suhteellisen pieni 

otantajoukko, jolloin kriteeri aineiston määrästä vaihtuu aineiston laatuun. 

Narratiivisuus on osa ihmisen olemassaolon perusteita, jolloin on loogista, että myös 

tutkijat käyttävät tarinan kerrontaa tutkimuksissaan. (Eskola & Suoranta 1998: 15–

23.) 

Tässä tutkielmassa laadullinen tutkimus toteutettiin sähköpostihaastatteluna 

suomalaiselle yritykselle UKKO.fi:lle. Tutkimuksessa käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelua, jota voidaan Koskisen, Alasuutarin ja Peltosen (2005: 104) mukaan 

kutsua myös teemahaastatteluksi. Eskolan ym. (1998: 86) mukaan puolistruktu-

roidussa haastattelussa kysymykset ovat jokaiselle haastateltavalle täysin samat 

ilman vastausvaihtoehtoja, jolloin haastateltavat saavat vastata kysymyksiin omin 

sanoin. Haastattelut ovat Eskolan ym. (1998: 85) mukaan suosituin tapa toteuttaa 

kvalitatiivista tutkimusta ja vaikka haastattelujen luonne on siirtynytkin enemmän 

keskustelumuotoisempaan tyyliin pois kysymys-vastaus-haastatteluista, toteutettiin 

haastattelu tässä tutkimuksessa sähköpostitse aikatauluresurssien vuoksi. Puoli-

strukturoidussa haastattelussa tutkija laatii kysymykset, mutta haastateltavalla on 

vapaus vastata kysymyksiin oman harkinnan mukaan ja ehdottaa omia kysymyksiä. 

Haastateltavalla on vapaus myös vaihtaa kysymysten järjestystä. (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen 2005: 104.) Haastattelukysymykset ovat rakennettu samaa 

rakennetta käyttäen kuin teoreettinen osuus (kuvio 1). Haastattelukysymyksissä ensin 

pyritään kartoittamaan motiivit ja tavoitteet blogiyhteistyölle, jonka jälkeen tutkitaan 

keinoja toteuttaa yrityksen ja julkisten blogien välistä yhteistyötä. Kysymysten 

loppupuolisko koostuu blogiyhteistyön seurauksista sekä tuloksista. 

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, jossa Koskisen ym. (2005: 154) mukaan 

tutkitaan yhtä tai muutamaa harkinnanvaraisesti valittua tapausta. 

Tapaustutkimuksen kohde on yleensä valitun yrityksen yksittäinen prosessi, toiminto 

tai osasto, tapahtumasarja tai historia (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 157) ja 

tässä tutkimuksessa kohde on yrityksen toiminta blogiyhteistyössä.  
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3.3. Empiirisen aineiston keräys ja analysointimenetelmä 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu yhdestä haastattelusta, joka tehtiin 

UKKO.fi:n markkinoinnista vastaavalle henkilölle Olli Kopakkalalle. Kopakkalalla 

on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista verkkomarkkinoinnin 

asiantuntijatehtävistä sekä hän on vuosien aikana konsultoinut noin 200 yritystä 

verkkoliiketoiminnan kehittämisessä. Haastateltava valikoitui tutkimukseen juuri 

pitkän kokemuksen sekä ammattitaidon perusteella.  

Haastatteluaineisto kerättiin haastattelulomakkeen avulla (Liite 1), jonka tutkija oli 

itse laatinut. Haastattelukysymykset pyrittiin muodostamaan siten, että ne viittaavat 

mahdollisimman paljon teoreettiseen viitekehykseen, antaen kuitenkin 

haastateltavalle vapauden kertoa omista tavoistaan ja kokemuksistaan. Tällä tavoin 

teoreettinen viitekehys ja empiirinen osio voidaan liittää toisiinsa saumattomasti ja 

säilyttää tutkielmassa johdonmukaisuus.   

Empiirisen aineiston analysointi nojaa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. 

Eskolan ym. (1998: 138) mukaan tutkimuksen analyysin avulla pyritään 

kasvattamaan informaatioarvoa tekemällä hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

mielekästä. Kuten aiemmin todettiin, on kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto 

harkinnanvaraista, mutta tarkkaa määritelmää sen suuruudesta ei ole. Eskolan ym. 

(1998: 61) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto voi olla hyvinkin suppea tai 

se voi sisältää tuhat sivuisen puhtaaksi kirjoitetun haastattelun. Tämän tutkielman 

tutkimusaineisto oli suhteellisen pieni ja selkeä, johtuen haastattelutavasta. 

Tutkimuksen aineiston analyysissä edettiin deduktiivisesti eli teorialähtöisesti, jolloin 

teoriasta johdettiin tutkielman kannalta tärkeitä teemoja ja empirian avulla pyrittiin 

saamaan niihin vastauksia (Eskola & Suoranta: 1998: 81).  

Kvalitatiivisen aineiston analyysitapoja on monia ja tapoja on mahdollista myös 

yhdistellä. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin hyödynnetty teemoittelutapaa, joka 

kuvaa tutkimuksen analysointia parhaiten. Teemoittelussa aineistosta nostetaan 

tutkimusongelmaa tukevia teemoja ja aiheita. Teemoittelulle on tyypillistä nostaa 

esiin haastattelusta saatuja sitaatteja kuvaamaan aineistoa, perustelemaan tulkintaa tai 

elävöittämään tekstiä. Onnistuneessa teemoittelussa teoria ja empiria ovat vuoro-
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vaikutuksessa ja tekstistä on huomattavissa niiden lomittuminen toisiinsa. Aineistosta 

saadut vastaukset perustetaan aina teoreettiseen viitekehykseen ja selitetään teorian 

kautta. (Eskola & Suoranta 1998: 175–180.) Seuraavassa luvussa käsitelläänkin 

aineistosta saatuja vastauksia, joita tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen avulla.  

3.4. Empiiriset tutkimukset blogiyhteistyöstä ja niiden analysointi 

Tutkimuksen haastattelun sisältö analysoidaan nojaten teoreettiseen viitekehykseen. 

Analysoinnin pyrkimyksenä on löytää yhtäläisyydet sekä mahdolliset eroavaisuudet 

teorian ja tutkimuksen välillä. Analyysissä käytetyt sitaatit ovat haastattelusta saatuja 

lainauksia.  

3.4.1. Motiivit ja tavoitteet blogiyhteistyölle 

Tutkimuksen haastattelulomakkeessa kaksi ensimmäistä kysymystä painottuivat 

motiivien ja tavoitteiden tarkasteluun blogiyhteistyöstä yrityksen kannalta. Haastat-

teluvastauksissa tärkeimmäksi syyksi käyttää julkisia blogeja yrityksen markkinointi-

kanavana osoittautui blogien kustannustehokkuus.  

”Olemme kiinnostuneita blogiyhteistyöstä, koska niiden kustannustehokkuus 

on ollut erittäin hyvä.” 

Haastatteluaineistosta saatu vastaus blogien kustannustehokkuudesta vastasi aiemmin 

esitettyjä tutkimustuloksia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet blogien olevan 

hyödyllinen työkalu yrityksen markkinoinnissa juuri niiden kustannustehokkuuden 

takia. Yritykseltä saatu vastaus ei kuitenkaan ottanut kantaa muihin teoriassa 

esitettyihin blogien hyötyihin, kuten tavoitettavuuteen tai nopeaan informaation 

leviämiseen.  

Yrityksen ensisijaisena tavoitteena on aina lisätä asiakasmäärää, mikä nousi esiin 

myös blogiyhteistyön tavoitteiden osalta. UKKO.fi:n tavoitteissa oli huomioida 

lisäksi yhteistyön kautta nousseet kävijämäärät nettisivuilla ja seurata 

blogikirjoituksien kautta tulleita kommentteja sekä jakomääriä.  



29 

”Pääasiallinen tavoitteemme on aina uusien asiakkaiden hankinta. Tämä tavoite 

on seurannassa myös blogiyhteistyössä. Blogeissa kiinnitämme huomiota myös 

yhteistyön kautta tulleisiin kävijämääriin, sekä blogikirjoitusten saamaan 

huomioon, eli jakomääriin ja kommentteihin.” 

Jokainen yritys asettaa omat tavoitteet blogiyhteistyölle sekä siitä seuraaville 

tuloksille. Tavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi kirjoitusten tavoitettavuus, 

lisääntyneet asiakkaat tai lisääntynyt kävijämäärä yrityksen nettisivuilla. Salmenkivi 

ym. (2007: 171) ehdottavat kuitenkin, että yrityksen olisi hyvä seurata ainakin 

kirjoitusten kommentteja sekä niiden tehokkuutta. UKKO.fi kertoi tarkkailevansa 

blogikirjoituksista saatavaa huomiota muun muassa kommenttien ja jakojen avulla. 

Yrityksen markkinointi ja mainonta tähtäävät aina pohjimmiltaan uusien asiakkaiden 

hankkimiseen, kuten myös tapausyrityksen kohdalla ilmeni.  

3.4.2. Blogiyhteistyön keinot 

Haastattelulomakkeen kysymyksissä 3-6 tavoitteena oli selvittää millä keinoin 

tapausyritys toteuttaa blogiyhteistyötä. Haastatteluvastauksista selvisi, että tapaus-

yritys toteutti blogiyhteistyötä ainoastaan sisältömarkkinoinnin kautta, missä yhteis-

työblogi sai kertoa oman mielipiteensä yrityksen palvelun käytöstä.  

”Teemme blogeissa markkinointiyhteistyötä ainoastaan sisältömarkkinoinnin 

kautta. Emme osta esimerkiksi bannereita, vaan ainoastaan sisältötekstejä, 

jossa bloggaaja kertoo kokemuksiaan ja mielipiteitään palvelumme käytöstä.” 

Vaikka Leino (2012: 302) toteaa bannerimainonnan olevan yleisesti ottaen suosituin 

mainonnan muoto, ei tapausyritys käytä kyseistä mainosmuotoa ollenkaan blogi-

yhteistöissä. Liljander ym. (2015) kertovat taas tuotemarkkinoinnin olevan blogi-

markkinoinnin yksi suosituimmista keinoista ja haastattelutuloksista huomataankin, 

että tapausyritys käyttää tätä ainoana markkinointikeinonaan.  

Vastauksista ilmeni, että UKKO.fi:n on järkevämpää markkinoida ensisijaisesti 

heidän palveluaan kuluttajille kuin itse yritystä. Yrityksen mielestä palvelun 

markkinoiminen on konkreettisempaa ja antaa siten paremmat mahdollisuudet 

onnistua.  
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”Yrityksemme tarjoaa ainoastaan yhtä tuotetta/palvelua, joten meidän 

tilanteessamme tilanne on käytännössä samantekevä. Aiempien kokemusten 

mukaan on parempi markkinoida aina tuotetta, koska se on konkreettisempaa 

kuin yrityksen markkinoiminen. Esimerkiksi verkkokaupan kannattaa 

mielummin tehdä yhteistyötä jonkin bloggaajaa kiinnostavan tuotteen osalta, 

kuin koko yrityksen osalta.” 

Haastateltavan vastauksista ilmeni myös, että on parempi tehdä yhteistyötä sellaisten 

bloggaajien kanssa, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yrityksen tarjoamasta palvelusta 

ja, mistä he saavat todellista hyötyä. Kun bloggaaja itse on kiinnostunut palvelusta, 

herää lukijoidenkin kiinnostus todennäköisemmin palvelua kohtaan.  

”Valitsemme blogiyhteistyökumppanit sen mukaan, mistä aiheista bloggaajat 

kirjoittavat. Eli pyrimme aina etsimään sellaisia kumppaneita, joille 

tuotteestamme on aidosti hyötyä. Näin yhteistyö hyödyttää molempia 

osapuolia.” 

Kuten aiemmin tutkielmassa todettiin, Salmenkiven ym. (2007: 174) mukaan 

bloggaajat kirjoittavat niistä aiheista, joita pitävät itse kiinnostavina ja blogin 

aihealueisiin sopivina. Kohdistamalla blogiyhteistyön oikein, on sisältö-

markkinoinnista enemmän hyötyä molemmille osapuolille, jolloin mahdollisuudet 

positiiviseen arviointiin ovat paremmat. Positiivinen sisältömarkkinointi synnyttää 

todistetusti myös positiivista Word of Mouth-markkinointia, joka kasvattaa siten 

yrityksen brändiarvoa ja imagoa.  

Liljanderin ym. (2015) mukaan sisältömarkkinoinnissa eli tuotemarkkinoinnissa 

bloggaaja arvioi yrityksen tuotetta ja palvelua omin sanoin ja kertoo mielipiteensä 

lukijoille. Yritys voi vaikuttaa blogikirjoituksen sisältöön ja antaa ohjeistusta siitä, 

millainen kirjoitus olisi hyvä toteuttaa. Tapausyrityksen vastauksista ilmeni, etteivät 

he vaadi bloggaajaa kirjoittamaan palvelustaan positiiviseen sävyyn, vaan ainoa 

ohjeistus on kirjoittaa rehellinen mielipide.  

”Emme aseta erityisiä vaatimuksia. Ohjeistamme kyllä kirjoittamaan 

mahdollisimman rehellisesti palvelustamme. Välillä myös mietimme yhdessä 

bloggaajan kanssa, millainen sisältö voisi toimia hänen lukijakunnalleen. 

Esimerkiksi monilla bloggaajilla on toiminut erittäin hyvin kirjoitus, jossa on 

kerrottu bloggaajan tulojen muodostumisesta.” 
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Aiemmin tutkimuksessa todettiin, että Uriben ym. (2016) mukaan yritys voi antaa 

bloggaajalle jopa rahaa, millä bloggaaja voi käydä ostamassa itse yrityksen tuotteen 

ja kirjoittaa siitä arvioinnin omaan blogiinsa. Rahan antaminen on harvinaisempaa 

kuin esimerkiksi tuotteen lahjoittaminen tai sponsorointi. Mainostajien Liitto (2009: 

165) toteaa, että bloggaajan tulee olla kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta 

kirjoittaakseen siitä omaan henkilökohtaiseen blogiinsa, joten tapausyrityksen 

toimintatapa suunnitella blogikirjoituksen sisältöä yhdessä bloggaajan kanssa 

mahdollistaa molemmin puolisen hyödyn blogiyhteistyöstä. 

3.4.3. Blogiyhteistyön seuraukset 

Haastattelussa blogiyhteistyöstä koituvia seurauksia tarkasteltiin lähinnä yritykselle 

koituvien kustannusten kautta. Tapausyrityksen käyttäessä ainoastaan sisältö-

markkinointia blogiyhteistyössä, yrityksen kustannukset eivät nouse korkealle. 

Yritykset, jotka tarjoavat kuluttajille tuotteita, voivat blogiyhteistyössä antaa 

tuotteensa ilmaiseksi bloggaajalle, joka kirjoittaa mielipidearvion. UKKO.fi ei 

kuitenkaan tarjoa tuotteita vaan yhtä palvelua, jolloin yksinkertaisin tapa on maksaa 

ennalta sovittu summa yhteistyöbloggaajalle.  

”Maksamme blogiyhteistyöstä yleensä aina kiinteän summan, joka vaihtelee 

blogin suosion sekä yhteistyön laajuuden perusteella. Olemme myös 

osallistuneet erilaisiin blogitapahtumiin ja koulutuksiin, joista syntyy 

lisäkustannuksia.” 

Blogien kustannustehokkuus nousee jälleen esiin, kun blogimarkkinointia 

tarkastellaan kustannusten näkökulmasta. Markkinointi julkisten blogien kautta on 

suhteellisen edullista yritykselle, mutta kuten Salmenkivi ym. (2007: 170) toteavat, 

on blogimarkkinoille silti suotavaa tehdä oma strategiansa ja budjettinsa. Puhuttaessa 

blogiyhteistyön kustannuksista, päällimmäisenä esiin nousevat vain ne kustannukset, 

jotka ovat suoraan havaittavissa blogista, jolloin ylimääräiset lisäkustannukset 

jätetään vähemmälle huomiolle. Tapausyritys mainitsi kyseiset lisäkustannukset 

vastauksissaan, joita heille koituu muun muassa erilaisista blogitapahtumista ja 

koulutuksista.  
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3.4.4. Tulokset blogiyhteistyön onnistumisesta 

Haastattelulomakkeen kaksi viimeisintä kysymystä painottuvat blogiyhteistyöstä 

saataviin onnistumiseen sekä epäonnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. 

Blogiyhteistyö on nimensä mukaisesti yhteistyötä yrityksen ja bloggaajan välillä, 

jolloin molempien työtavat sekä toiveet tulee huomioida. Tapausyritys painottikin 

vastauksissaan hyvän yhteistyön olevan tärkein kriteeri onnistumisen kannalta.  

”Molempien osapuolien kiinnostus hyvän yhteistyön tekemiseen on aina 

avainasemassa. Blogiyhteistyössä harvoin voidaan toimia ilman aitoa 

yhteistyötä.” 

Liljander ym. (2015) painottavat bloggaajan, yrityksen sekä lukijoiden tarpeiden 

tasapainottamista, jotta blogiyhteistyö voisi olla menestyksekäs. Lukijoiden merkitys 

ja mielipiteet tulisi ottaa myös huomioon suunniteltaessa uutta yhteistyötä bloggaajan 

ja yrityksen välillä. Tämä on kuitenkin enemmän bloggaajan vastuulla, mutta yritys 

voi ottaa lukijoiden mieltymykset huomioon kartoittaessaan sopivia yhteistyöblogeja. 

Tapausyrityksen vastauksessa ei käynyt suoraan ilmi huomioiko se blogin lukijoiden 

mieltymyksiä. Näin voitaisiin kuitenkin olettaa, koska yritys pyrkii valitsemaan 

yhteistyöblogit aihealueiden perusteella sekä niin, että molemmille osapuolille 

syntyy hyötyä, jolloin yrityksen palvelusta kirjoittaminen voidaan ajatella 

hyödyttävän myös lukijoita. 

Blogiyhteistyöt eivät välttämättä aina onnistu, jolloin niihin liittyy epävarmuus- ja 

riskitekijöitä. Monet kaupalliset bloggaajat kirjoittavat blogia ammatikseen, jolloin 

he käyttävät aikansa blogiin täyspäiväisesti. Yksi epävarmuustekijä onkin yhteisen 

ajan löytäminen ja osapuolten aikataulujen sovittaminen yhteen.  

”Blogiyhteistyössä epävarmuustekijät liittyvät yleensä yhteistyön aika-

taulutukseen. Kiireisillä bloggaajilla sovitut aikataulut saattavat silloin tällöin 

venyä. Tähän mennessä kaikki yhteistyöt on kuitenkin saatu vietyä aina 

loppuun saakka.” 

Jos yhteistyöpyyntö tulee yrityksen puolelta, bloggaajalla on aina ensisijainen 

päätäntävalta, haluaako se tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa vai ei. Mikäli yrityksen 

tuote tai palvelu ei tue blogin aihepiiriä tai ei ole muuten bloggaajan mieleen, voi 
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yhteistyö loppua jo tässä vaiheessa. Blogiyhteistyö voi koskea myös useampaa kuin 

yhtä blogikirjoitusta, jolloin lukijoiden mielipiteet korostuvat: mikäli ensimmäinen 

blogikirjoitus saa paljon negatiivista palautetta, voi bloggaaja lopettaa yhteistyön 

sopimuksen puitteissa. Tapausyritys on onnistunut tähän mennessä kaikissa blogi-

yhteistöissä, jolloin muita kuin aikatauluttamiseen liittyviä ongelmia ei ole esiintynyt 

haastattelusta saatujen vastausten perusteella. Empiirisestä aineistosta saatuja 

havaintoja voidaan tarkastella vielä alla olevan kuvion mukaan.  

 

Kuvio 4. Empiiriset havainnot blogiyhteistyöstä 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksesta saadut johtopäätökset. 

Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään teoreettisiin johtopäätöksiin ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin. Seuraavaksi perehdytään liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin 

sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja sen rajoitteita. Luvun lopussa esitetään 

ehdotuksia jatkotutkimuksista.  

4.1. Teoreettiset johtopäätökset ja vastaus tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa empiirisesti perusteltu viitekehys 

blogiyhteistyön hyödyntämiselle yrityksen markkinoinnissa tutkimalla aihetta 

tapausyrityksen avulla. Tutkimuksen avulla pyrittiin vastaamaan tutkimus-

kysymyksiin, joista päätutkimuskysymys muodostettiin tutkimuksen alussa 

seuraavasti: 

Millä tavoin yritykset hyödyntävät blogiyhteistyötä markkinoinnissaan? 

Tutkimuskysymykseen saatiin vastaus teoreettisen viitekehyksen ja empiirisen 

aineiston yhdistämisellä. Tapausyrityksen haastattelusta saadut tulokset olivat 

suurelta osin yhteneväisiä teoriaosuuden kanssa, mutta kuitenkin joitain poikkeuksia 

löytyi. Teoreettisessa viitekehyksessä on tarkasteltu yrityksen erilasia 

mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä julkisten blogien kanssa, mutta todellisuudessa 

yritykset käyttävät vain yhtä tai muutamaa keinoa. Jotta blogiyhteistyö tai 

blogimarkkinointi olisi mahdollista yrityksen kannalta, tulee julkisen blogin olla 

jollain tapaa kaupallistunut, ottaakseen vastaan yrityksen tuotteita tai palveluja. 

Hunterin (2016) mukaan kaupallistuneen blogin huomaa siitä, että sivustolla on esillä 

yhteistyöyrityksien bannerimainoksia ja tuotesuosituksia.  

Siitä, mikä on yrityksen suosituin tapa hyödyntää julkisia blogeja markkinoinnissaan, 

voivat tutkijat olla hyvinkin eri mieltä. Liljanderin ym. (2015) mukaan sisältö-

markkinointi eli tuotearvioinnit ovat yrityksen yksi suosituimmista keinoista tehdä 

blogimarkkinointia, mutta esimerkiksi Leino (2012: 302–303) korostaa, että display-
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mainonta eli bannerimainonta on yksi vanhimmista ja suosituimmista tavoista 

toteuttaa yrityksen blogimarkkinointia. Kolmas suosittu keino on kumppanuus-

markkinointi, jossa Duffyn (2005) mukaan molemmat osapuolet voittavat. Kuvaja 

ym. (2010: 28) lisäävät vielä tuotesponsoroinnin, joka voidaan toteuttaa 

tuotelahjuksien kautta ja näin linkittää sisältömarkkinointiin. Tuotesponsoroinnissa 

yrityksen tavoitteena on mainostaa tuotteitaan sekä yritystään kuluttajille (Kuvaja & 

Talvivaara 2010: 28) ja haastatteluvastauksista ilmeni, että tapausyrityksen kohdalla 

on aina järkevämpää markkinoida tuotetta kuin yritystä. Empiirisen osuuden 

haastattelusta saaduista tuloksista voidaan nähdä, että tapausyritys toteutti 

blogimarkkinointia vain sisältömarkkinoinnin osalta eikä muita mainonnan tai 

markkinoinnin muotoja mainittu. Tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan 

yleistää sitä, mikä olisi yrityksille paras tapa toteuttaa blogiyhteistyötä, vaan 

jokaisella yrityksellä on omat motiivit ja tavoitteet yhteistyölle.  

Tutkimuksen alussa muodostettiin päätutkimuskysymystä tukeva ensimmäinen ala-

tutkimuskysymys seuraavasti:  

Miksi yritykset valitsevat blogit markkinointikanavakseen? 

Tutkielman yksi tavoitteista oli esittää mahdollisia motiiveja sille, miksi blogit ovat 

hyvä kanava markkinoida yritystä ja sen tuotteita tai palveluita. Blogien ollessa 

kustannustehokkaita, ovat ne Mainostajien Liiton (2012: 11) mukaan nousseet kaiken 

kokoisten yritysten tärkeäksi markkinointi- ja viestintäkanavaksi. Blogin vahvuuksia 

ja heikkouksia voidaan tarkastella muun muassa aiemmin tutkimuksessa esitetyn 

blogin SWOT-analyysin avulla. Tutkijat esittävät samankaltaisia hyötyjä blogeista ja 

muun muassa Salmenkivi ym. (2007: 161–164) kertovat blogien vahvuuksina olevan 

niiden nopea löydettävyys ja tiedonjakaminen sekä suhdetoiminta. Rvovic (2013) 

esittää muista tutkijoista hieman poikkeavan näkemyksen blogin hyödyistä ja toteaa 

yrityksen kommunikoinnin parantuvat blogien käytön kautta. Rvovic (2013) 

mainitsee kommunikoinnin lisäksi myös mainostamisen olevan yksi blogien monista 

hyödyistä. Empiirisestä tutkimuksesta saatujen tuloksien avulla voidaan nähdä, että 

kustannustehokkuus nousee päällimmäisenä esiin hyödyistä, mutta tapausyritys on 

listannut myös merkittäväksi hyödyksi blogien kautta saadut uudet asiakkaat. 
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Tapausyrityksen mukaan on myös suotuisaa seurata blogien kommentteja ja 

kirjoitusten jakoja sekä kävijämääriä sivustolla.  

Tutkimuksen teoria ja empiirisestä osuudesta saadut vastaukset korreloivat 

tutkittaessa blogien hyötyjä markkinointikanavana. Tapausyrityksen motiiveina oli 

paljon samoja asioita, joita muut tutkijat olivat listanneet. Tapausyritys ei maininnut 

kaikkia blogien hyötyjä sekä prioriteettijärjestys saattoi vaihdella muiden tutkijoiden 

ja tapaus-yrityksen välillä. Vaikka blogimarkkinointi on kustannustehokasta, tulee 

yrityksen osata panostaa blogiin ja löytää motivoitunut sekä ammattitaitoinen 

kirjoittaja.  

Blogeilla on tutkitusti monta vahvaa osa-aluetta, mutta niistä löytyy myös joitain 

heikkouksia ja epävarmuustekijöitäkin. Tutkimukset esittävät samankaltaisia 

heikkouksia blogien suhteen ja esimerkiksi tutkijat Salmenkivi ym. (2007: 164–167) 

sekä Pal ym. (2010) kertovat blogien haasteina olevan mielenkiintoisten tekstien 

luomisen ja kirjoittajan motivaation löytämisen. Blogimarkkinointia toteuttaessa on 

siis otettava myös mahdolliset riskitekijät huomioon.  

Tutkimuksen alussa esitetty toinen päätutkimusta tukeva alakysymys muodostettiin 

seuraavasti: 

Millaisia seurauksia blogiyhteistyöstä koituu yritykselle? 

Kun blogiyhteistyön motiiveja ja keinoja on tarkasteltu, on mielekästä tutkia blogi-

yhteistyön seurauksia. Tutkimuksessa teoreettinen viitekehys sekä empiirinen 

aineisto erosivat kaikkein eniten juuri blogiyhteistyöstä koituvien seurauksien välillä. 

Tutkimuksesta on huomattavissa, että muut tutkijat ovat keskittyneet enemmän 

ulkoisiin, lukijoiden havaittavissa oleviin seurauksiin, kun taas haastattelun tehnyt 

tapausyritys keskittyi enemmän yrityksen sisäisiin seurauksiin. 

Tutkijat liittävät usein elektronisen Word of Mouth:n blogimarkkinoinnista koituviin 

seurauksiin. eWOM voi olla Bernandin ym. (2009) mukaan joko positiivista tai 

negatiivista ja sitä voi syntyä muun muassa sisältömarkkinoinnin seurauksena. 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että negatiivinen eWOM vaikuttaa enemmän 
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kuluttajiin kuin positiivinen. Esimerkiksi Leino (2012: 73) sekä Fu ym. (2012) ovat 

osoittaneet negatiivisen eWOM:n painotuksen kuluttajien kesken olevan suurempi 

kuin positiivisen. Bernand ym. (2009) pitävät elektronista Word of Mouthia tärkeänä 

yrityksen imagon ylläpitäjänä sekä Zhang ym. (2017) kertovat eWOM:n olevan 

erityisen tärkeä ominaisuus nykyajan viestintävälineissä. Kuitenkin Salmenkivi ym. 

(2007: 237) pitävät elektronista Word of Mouth-markkinointia jopa liian yksin-

kertaisena, koska tutkijoiden mielestä markkinointiviestin tulisi olla omaperäinen, 

hauska ja ajankohtainen. Vaikka tutkijat ovat sekä puolesta että vastaan elektronisen 

Word of Mouth-markkinoinnin suhteen, on se silti suurimman osan tutkijoiden 

mielestä tärkeä väline yrityksen markkinointiviestinnässä.  

Empiirisessä tutkimuksessa tapausyritys ei ottanut kantaa Word of Mouthiin 

blogiyhteistyön seurauksien kannalta, johtuen osin haastattelukysymysten asettelusta. 

Tapausyritys listasi yhteistyöstä koituviin seurauksiin kustannuksia, joita yritykselle 

koituu. Vaikka Fu ym. (2012) kertovat blogien olevan kustannustehokkaita ja, että 

niiden avulla saadaan vaikutus kuluttajiin verrannollisesti pienin kustannuksin, tulee 

blogiyhteistyö silti kustantamaan yritykselle. Tapausyrityksen kohdalla 

blogiyhteistyö toteutetaan aina sisältömarkkinointina, jolloin bloggaaja kirjoittaa 

tapausyrityksen palvelusta. Koska yritys ei voi lahjoittaa tai sponsoroida tuotteita, 

maksaa se aina kiinteän hinnan bloggaajalle, mikä kasvattaa yrityksen kustannuksia. 

Tapausyritys kertoi blogitapahtumista sekä koulutuksista tulevan vielä 

lisäkustannuksia yritykselle. Kuitenkin nämä kustannukset jäävät pieniksi blogien 

markkinointitehokkuuden vuoksi, jolloin he saavat enemmän hyötyä kuin he joutuvat 

kustantamaan. Tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan olettaa, ettei 

tapausyrityksen toteuttamista blogiyhteistöistä seurannut Word of Mouth-

markkinointia, johtuen haastattelukysymysten asettelusta. Se, että tapausyritys ei 

maininnut kyseisestä markkinoinnin muodosta, ei tarkoita sitä, etteikö sitä syntyisi.  

Vaikka tutkimus eteni deduktiivisesti, voidaan tutkimuksesta nostaa esiin 

induktiivisesti eli aineistolähtöisesti (Eskola & Suoranta 1998: 81) uusia asioita. 

Haastatteluvastauksista saatiin uutta tietoa blogiyhteistyön onnistumisen riskeistä, 

joita teoriaosuudessa ei mainittu. Nykymaailmassa yritykset haluavat nopeaa kasvua, 

jolloin vapaa-aika jää vähiin, joten yrityksen onkin tärkeää miettiä, miten 

käytettävissä oleva aika tulisi järjestää tehokkaimmalla tavalla. Tapausyritys nosti 
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esiin myös yrityksen palvelua koskevan sisältömarkkinointikirjoituksen, mistä 

ilmeni, että yritys ja bloggaaja voivat suunnitella yhdessä blogitekstin sisällön. 

Tällöin blogin lukijoille voidaan taata mielenkiintoinen teksti ja Liljanderin ym. 

(2015) asettama tasapaino bloggaajan, yrityksen ja lukijoiden välillä täyttyy. 

Tutkimuksesta voidaan huomata, että monet tutkijat pitävät erilaisia blogeja tärkeänä 

yrityksen markkinointikanavana. Leino (2010: 219–220) sekä Salmenkivi ym. (2007: 

158–159) painottavat yritysblogien tärkeyttä, mutta toisaalta Liljander ym. (2015) 

painottavat blogimarkkinoinnin ja blogiyhteistyön tärkeyttä yritykselle. Tapausyritys 

hyödyntää näitä molempia keinoja ja kirjoittaa sekä omaa yritysblogia että tekee 

yhteistyötä monien eri julkisten blogien kanssa. Yrityksien tuleekin kriittisesti pohtia, 

onko heille edullisempaa kirjoittaa omaa yritysblogia vai tehdä blogiyhteistyötä vai 

toteuttaa nämä molemmat keinot.  

Tutkijat ovat yhtä mieltä myös siitä, että yrityksen tulee kohdistaa yhteistyö 

sellaiselle bloggaajalle, joka on aidosti kiinnostunut tuotteesta tai palvelusta ja 

Mainostajien Liitto (2009: 165) kehottaakin, että tuotteen tulee olla suosittelijan 

mieleen, jotta se voisi saada näkyvyyttä blogissa. Liljander ym. (2015) lisäävät vielä, 

että on tärkeää ottaa huomioon sekä yrityksen että bloggaajan, mutta myös lukijoiden 

mielipiteet, jotta blogiyhteistyö voisi onnistua. Haastattelun tuloksista on 

huomattavissa, että tapausyritys on samassa linjassa tutkijoiden kanssa ja yrityksen 

mielestä bloggaajan aito kiinnostus heidän palveluaan kohtaan on avain 

onnistuneeseen blogiyhteistyöhön.  

Leinon (2012: 78) sekä Uriben ym. (2016) mukaan blogisuosittelijat tulevat 

vaatimaan tulevaisuudessa rahallista vastinetta yrityksen tuotelahjuksien sijaan. 

Kuten aiemmin on todettu, haastattelun tapausyritys maksaa aina kiinteän summan 

kirjoituksista koskien heidän palveluaan. On myös mahdollista, että joillakin 

yrityksillä on vaatimuksia blogitekstien asiasisältöön, mutta tapausyrityksen kohdalla 

he painottavat vain bloggaajan rehellistä mielipidettä eivätkä asettaneet muita 

sisältövaatimuksia. Yrityksen liialliset vaatimukset kirjoitusten sisältöön voisivat 

heikentää sekä yrityksen että bloggaajan imagoa lukijoiden silmissä.  
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Blogiyhteistyön seurauksia voidaan tarkastella aiemmin luvussa 2 esitetyn blogin 

SWOT-analyysin mahdollisuuksien ja uhkien kautta. Blogin mahdollisuuksien 

mukaan blogiyhteistyöstä koituvat positiiviset seuraukset yritykselle voidaan tiivistää 

Salmenkiven ja Nymanin (2007: 162–164) mukaan mielipidevaikuttajien tavoitet-

tavuuteen, tehokkaaseen tiedonkeruuseen, brändin ja imagon vahvistamiseen sekä 

suhdetoimintaan. Toisaalta blogin uhkiin Pal ja Kapur (2010) liittävät blogi-

yhteistyöstä koituviin negatiivisiin seurauksiin epäammattimaisten kirjoitusten 

julkai-semisen, liian vähäisen ajankäytön sekä suppean lukijakunnan. Uhkien 

mahdollisuutta voidaan kuitenkin vähentää selkeän ja yksityiskohtaisen 

blogistrategian avulla.   

Alla olevaan kuvaan voidaan tiivistää teoreettisesta viitekehyksestä saadut tulokset, 

joita on täydennetty empiirisestä osiosta saatujen vastausten avulla. Tapausyrityksen 

vastauksista ilmeni, että yrityksen motiivina ja tavoitteena blogiyhteistyölle ei 

välttämättä ole uusien palveluiden lanseeraus tai mielipidevaikuttajien tavoitettavuus, 

vaan heille tärkeämpää on uusien asiakkaiden hankkiminen sekä kävijämäärien 

seuraus. Teoriasta ilmeni monia eri keinoja toteuttaa blogiyhteistyötä, mutta kuten 

todettiin, käytti tapausyritys ainoastaan sisältömarkkinointia, jolloin he pitivät 

tärkeämpänä markkinoida ensisijaisesti heidän palveluaan kuin yritystään. 

Seurauksia tarkasteltaessa, tutkijoiden näkemys keskittyi enemmän ulkoisiin 

seurauksiin, kun taas tapausyritys tarkasteli heille koituvia kustannuksia, joita 

blogiyhteistyöstä aiheutuu. Tutkijat, kuten Liljander ym. (2015) painottivat 

bloggaajan, yrityksen sekä lukijoiden tasapainon löytämistä blogiyhteistyön 

onnistumisessa ja tutkimuksesta voidaan huomata, että myös tapausyrityksen 

näkemyksen mukaan tulee löytää molemmin puolinen aito kiinnostus toisiaan 

kohtaan.  
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Kuvio 5. Tapausyrityksestä saatujen havaintojen liittäminen teoreettiseen viitekehykseen 
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kuvan siitä, mitä konkreettisia hyötyjä blogiyhteistyö mahdollistaa, mutta myös 

varoituksia siitä, mikä voi epäonnistua. Teoreettisessa viitekehyksessä on esitetty 

monien eri tutkijoiden (Salmenkivi & Nyman 2007: 174–175, Liljander, Gummerus 

& Söderlund 2015) huomautuksia, mitä tulee ottaa huomioon blogiyhteistyössä ja 

miten yhteistyön saa onnistumaan toivotulla tavalla. Yrityksen on kuitenkin tärkeää 

miettiä tarkoin, onko sillä resursseja tehdä blogiyhteistyötä tai blogimarkkinointia. 

Vaikka blogi-markkinoinnin kustannukset ovat suhteellisen alhaiset, kuluu siihen 

aikaa sekä yrityksen resursseja. Onkin tärkeää, että yrityksellä on esimerkiksi 

tarvittavat henkilöstöresurssit toteuttaa blogiyhteistyötä.  

Julkisten blogien valitseminen yhdeksi yrityksen markkinointikanavaksi 

mahdollistaa yritykselle kustannustehokkaan markkinoinnin. Tällöin yritys voi 

markkinoida tuotteitaan tai palvelujaan edullisemmin ja käyttää varat esimerkiksi 

ydinliike-toiminnan kehittämiseen. Yrityksen on kannattavaa tehdä 

blogimarkkinoille oma strategiansa (Salmenkivi & Nyman 2007: 170), jolloin yritys 

pystyy itse tarkkailemaan aktiivisuuttaan blogiyhteistyössä ja sen onnistumisessa. 

Yrityksen tulee kuitenkin osata valita blogiyhteistyökumppanit oikein, että 

markkinointi onnistuu. Hyvien yhteistyökumppaneiden kautta yritys voi siten omilla 

valinnoillaan vaikuttaa imagoonsa sekä brändiinsä.  

4.3. Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että tutkija on 

itse keskeinen tutkimusväline tutkimuksessaan, jolloin tutkijasta tulee myös 

keskeinen luotettavuuden kriteeri. Näin ollen tulee huomioida, että luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysit ovat 

yleensä tämän takia henkilökohtaisempia kuin kvantitatiivisen tutkimuksen analyysit. 

(Eskola & Suoranta 1998: 211–212.) Luotettavuuden varmistamiseksi aineisto on 

alusta asti pyritty pitämään hypoteesittomana ja haastattelussa haastateltava on 

saanut vastata kysymyksiin vapaasti. Reliabiliteetti sekä validiteetti ovat olleet 

keskeisiä käsitteitä arvioitaessa kvalitatiivisen aineiston luotettavuutta (Saaranen, 

Kauppinen & Puusniekka 2006), mutta Eskolan ja Suorannan (1998: 212) mukaan 

nämä käsitteet eivät sovellu enää sellaisinaan luotettavuuden arvioimiseen. Tämän 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaankin neljän käsitteen avulla: uskottavuudella, 
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siirrettävyydellä, varmuudella sekä vahvistuvuudella (Eskola & Suoranta 1998: 212–

213).  

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkijan tulkinnat ja 

käsitteellistyksensä vastaavat tutkittavien käsityksiä samoista tekijöistä (Eskola & 

Suoranta 1998: 212). Tutkimuksessa uskottavuuden arviointia hankaloittaa se, että 

tutkittavat eivät pääse lukemaan tutkimusta ennen sen valmistumista. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että tutkittava yritys UKKO.fi sekä tutkija eivät päässeet 

keskustelemaan tutkimuksessa esiintyvistä käsitteistä yhdessä eivätkä näin pystyneet 

arvioimaan käsitysten yhtäläisyyttä. Tutkimuksen uskottavuutta pyrittiin kuitenkin 

vahvistamaan tarkoin valikoitujen lähteiden avulla, joiden pohjalta muodostettiin 

teoreettinen viitekehys. Tutkimukseen valikoitiin yritys, joka toteuttaa aktiivisesti 

blogiyhteistyötä ja jolle on kertynyt jo kokemusta parhaista blogiyhteistyön 

toteuttamisen tavoista.  

Tutkimuksen siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimuksesta saatuja 

löydöksiä voidaan hyödyntää muissa tulevaisuuden tutkimuksissa (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 133–137). Tutkimuksen siirrettävyyttä vahvistettiin empiirisellä 

aineistolla, jota pohjustettiin teoreettisella viitekehyksellä. Tutkimuksesta tehdyt 

uudet löydökset esiteltiin myös perustellusti johtopäätöksissä.  

Tutkimuksen varmuutta voidaan lisätä Eskolan ja Suorannan (1998: 213) mukaan 

ottamalla huomioon tutkimukseen vaikuttavat ennakkoehdot, joita ei voida etukäteen 

ennustaa sekä Tuomen ja Sarajärven (2002: 133–137) mukaan huomiota tulee 

kiinnittää tutkimusprosessin menetelmien johdonmukaisuuteen. Tutkimusta 

suunniteltiin etukäteen ja tutkimukselle määriteltiin alussa tutkimuskysymykset. 

Varmuutta lisättiin myös etenemällä tutkimuksessa johdonmukaisesti ja liittämällä 

teoriaosuus sekä empiria yhteen.  

Tutkimuksen vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, miten tutkimuksesta saatuja 

tulkintoja voidaan tukea toisilla vastaavaa aihetta tarkastelleilla tutkimuksilla (Eskola 

& Suoranta 1998: 213).  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu 

akateemisia artikkeleita sekä kirjoja käyttäen ja empiirinen osio on muodostettu 
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teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Tutkimuksen vahvistavuutta rajoittaa kuitenkin 

melko suppea artikkeleiden määrä, jotka tutkivat nimenomaan blogiyhteistyötä.  

Teoriaosuuden luotettavuutta on vahvistettu käyttämällä mahdollisimman tuoreita 

artikkeleita sekä akateemisia julkaisuja, jotka ovat vertaisarvioitu. Tutkimuksessa 

käytettiin artikkeleiden ja julkaisujen lisäksi kirjoja lisäämään teoriaan 

asiantuntijuutta sekä tuomaan lisäarvoa tutkimukselle.  

Tutkimuksessa suurin nähtävä rajoite voidaan kohdistaa empiirisen aineiston 

suppeuteen. Empirian haastattelu toteutettiin vain yhdelle yritykselle ja yhdelle 

haastateltavalle. Haastateltavien määrää kasvattamalla saataisiin uusia näkökulmia 

tutkimukseen sekä nähtäisiin yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia haastateltavien 

tottumusten kesken. Toinen suuri rajoite on tutkimukseen käytetty aika. Tutkielma 

on kandidaatintutkinto, johon on varattu tietty ajanjakso. Pidempi aikaväli 

mahdollistaisi syvemmän tarkastelun aiheesta, jolloin olisi mahdollista keskittyä 

paremmin muihin blogiyhteistyön keinoihin sekä avartaa enemmän siitä koituvia 

seurauksia niin yritykselle kuin yhteistyöblogille. 

4.4. Jatkotutkimusehdotukset 

Kuten aiemmin johdantoluvussa todettiin, on yrityksen tuotteiden tai palveluiden 

markkinoimisesta julkisissa blogeissa sekä blogiyhteistyöstä vain vähän tutkittua 

tietoa. Blogit ovat nopeimmin kasvava media (Cooke 2006), joten blogien potentiaali 

yrityksen markkinointikanavana kasvaa koko ajan. Teknologian kehittyessä myös 

blogit kehittyvät, jolloin yrityksen markkinointi saa uusia ulottuvuuksia. Näin ollen 

jatkotutkimuksia voidaan tehdä useita ja blogiyhteistyötä voidaan tarkastella eri 

näkökulmista. Jatkotutkimusehdotukset ovat johdettu pääasiassa tutkimuksen 

rajoitteista.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin millä tavoin yritykset voivat hyödyntää blogeja 

markkinoinnissaan, joten pääasiallinen tutkimus keskittyi blogiyhteistyön keinoihin. 

Tutkimuksessa ei tarkasteltu kuitenkaan mittaustapoja, jolloin yksi jatkotutkimus-

ehdotus on tarkastella, miten blogiyhteistyön tehokkuutta voidaan mitata ja mitkä eri 

tekijät vaikuttavat blogiyhteistyön tehokkuuteen.  
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Tutkielmassa aihetta tutkittiin yrityksen näkökulmaa käyttäen ja tarkasteltiin 

yrityksen keinoja hyödyntää blogiyhteistyötä markkinoinnissaan. Blogiyhteistyössä 

on kuitenkin aina kaksi osapuolta, jolloin tutkimusta voitaisiin laajentaa ja ottaa 

huomioon myös julkisten blogien näkökulma. Tällöin saataisiin lisää tietoa 

bloggaajan motiiveista yhteistyöhön sekä bloggaajalle koituvista seurauksista.  

Tarkastelun kohteena oli tässä tutkimuksessa kasvava start-up-yritys, jolloin 

näkökulma blogiyhteistyöhön on eri kuin mikäli tarkastelun kohteena olisi 

esimerkiksi monikansallinen yritys. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia 

blogi-yhteistyön hyötyjä ja haittoja suurempien sekä pienempien yritysten 

näkökannalta ja siten laajentaa blogiyhteistyön motiiveja. Tutkimuksessa olisi myös 

mielenkiintoista nostaa esiin onnistuneimmat sekä epäonnistuneimmat yhteistyöt ja 

tutkia mitkä asiat ovat johtaneet niihin.  
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LIITTEET 

Haastattelurunko 

Tausta: 

Kerro hieman itsestäsi ja taustastasi. 

 

Tutkimusfokus: 

1. Miksi olette kiinnostuneita käyttämään blogeja markkinointikanavananne? 

2. Mitä tavoitteita asetatte blogiyhteistyöhön liittyen? 

3. Millaisia markkinointi- ja mainontakeinoja käytätte blogeissa? 

4. Onko mielestänne tärkeämpää markkinoida yritystä vai tuotteita? Miksi? 

5. Miten valitsette yhteistyöblogit? 

6. Mitä kustannuksia teille koituu blogiyhteistyöstä? 

7. Asetatteko vaatimuksia/toiveita blogikirjoitusten sisällöstä, jotka käsittelevät 

tuotteitanne/yritystänne? Jos kyllä, millaisia? 

8. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät onnistumisen kriteerit blogiyhteistyössä? 

9. Mitä epävarmuus- /riskitekijöitä olette huomanneet blogiyhteistyössä? 
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