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V uonna 2022 ylivoimaisesti eniten käytetty kanava sisäl-
löntuotantoon on Instagram, jota hyödyntää työssään 
vaikuttajana 93 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituin 

kanava on Facebook, jota käyttää 65 prosenttia vastanneista, ja 
seuraavaksi käytetyin kanava on blogi, jota hyödyntää 62 pro-
senttia vastaajista.

TikTokin merkitys on kasvanut selvästi. TikTokia käyttää sisäl-
löntuotantoon vuonna 2022 21 prosenttia vastaajista, kun kaksi 
vuotta aiemmin sitä hyödynsi 13 prosenttia tutkimukseen vas-
tanneista somevaikuttajista. 

TikTokin kasvuun uskotaan myös tulevaisuudessa: 64 % vastaa-
jista uskoo TikTokin merkityksen kasvavan. Myös Instagramin 
(55 %), YouTuben (27 %) ja Podcastien (19 %) merkityksen us-
kotaan kasvavan edelleen. Vaikka blogin merkitys on viime vuo-
sina vähentynyt, 15 prosenttia vastaajista uskoo myös blogien 
kasvuun tulevaisuudessa.

TikTokin merkitys 
kasvussa – Instagram 
edelleen suosituin media

Yritykset ovat ahkeraan yhteydessä 
– lähes kaikki vaikuttajat 
kieltäytyneet yritysyhteistyöstä

Yritykset ovat ottaneet yhteyttä kaikkiin kyselyyn vastanneisiin 
somevaikuttajiin. 58 % vastanneista saa yrityksiltä yhteydenot-
toja päivittäin tai useita kertoja viikossa. 

Lähes kaikki somevaikuttajat ovat jossain vaiheessa kieltäyty-
neet yritysyhteistyöstä. Keskeisin syy kieltäytymiselle on ollut, 
että tarjottu tuote tai palvelu ei ole sopinut somevaikuttajan 
omaan brändiin. Lisäksi tarjottua korvausta on pidetty työmää-
rään nähden liian pienenä, korvauksena on tarjottu vain tuottei-
ta/palveluita tai tarjottu tuote/palvelu ei ole ollut sopiva some-
vaikuttajan kohderyhmälle.

Myös tarjotun tuotteen tai palvelun puutteelliseksi koettu vas-
tuullisuus tai luotettavuus ovat olleet keskeisiä syitä yhteistyös-
tä kieltäytymiselle.

Keskeisin syy kieltäytyä yhteistyöstä on, että tarjottu tuote tai palvelu 
ei sovi somevaikuttajan omaan brändiin. 

vastanneista saa yhteydenottoja 
päivittäin tai useita kertoja viikossa. 58 %
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S omevaikuttajat uskovat, että somevaikuttaminen am-
mattimaistuu edelleen. Lisäksi erityisesti videosisäl-
töjen määrän uskotaan kasvavan, samoin nopeasti 

kulutettavan sisällön. Kentän koetaan myös kaupallistuvan 
entisestään ammattimaistumisen myötä. 

Moni barometriin vastannut uskoo, että blogeille ja muulle 
hitaalle sisällölle on tulevaisuudessa entistä enemmän ky-
syntää nopean ja visuaalisen sisällön vastapainona. Ihmis-
ten koetaan arvostavan aiempaa enemmän aitoutta sekä 
hitaampaa ja rauhallisempaa sisältöä, jossa korostuvat vas-
tuulliset arvot.

Tämä on linjassa myös somevaikuttajien omien ammatillis-
ten motiivien kanssa. Kyselyn perusteella kolme keskeisintä 
somevaikuttajien tavoitetta ovat toimeentulon saaminen, 
tiedon ja kokemusten jakaminen sekä ihmisten asenteisiin 
ja tietoisuuteen vaikuttaminen.

Hitaamman sisällön paluu?
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Somevaikuttamisen 
kehitysaskeleet Suomessa

2020 SOMEVAIKUTTAJAT MUKANA KORONATALKOISSA 
– TIKTOKIN JA PODCASTIEN MERKITYS KASVUSSA

Korona vaikutti voimakkaasti kaikkeen toimintaan vuoden 2020 aikana, myös some-
vaikuttamiseen. Yli puolet somevaikuttajista osallistui valtioneuvoston kanslian koolle 
kutsumiin koronatalkoisiin mm. ylläpitämällä myönteistä ilmapiiriä ja jakamalla faktatie-
toa. Instagramin suosio on edelleen kasvussa. Lisäksi erityisesti TikTokin ja podcastien 
merkityksen uskotaan kasvavan. Lähes jokainen somevaikuttaja on jossain vaiheessa 
kieltäytynyt kaupallisesta yhteistyöstä ja yhä useampi tavoittelee somevaikuttamisesta 
kokopäiväistä ammattia.

2016 BLOGGAAJISTA JA VIDEOBLOGGAAJISTA SOMEVAIKUTTAJIKSI

Vahvoina teemoina näkyvät pystyvideo-formaatin ja nopeiden sekä reaaliaikaisten vi-
deokanavien räjähdysmäinen suosio sekä perhe- ja sisustusbloggaamisen suosion laan-
tuminen. Yritysten yhteydenottoihin suhtaudutaan myönteisemmin kuin koskaan ennen. 
Yritykset ovat osanneet vastata ja mukautua blogikentän muutoksiin, sillä yritysten kans-
sa tehtävä sisältöyhteistyö tuottaa blogitekstejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Bloggaaja-titteliä käytetään aiempaa vähemmän ja somevaikuttaja-titteliä yhä enem-
män. Bloggaaja ei ole pelkästään bloggaaja, vaan sosiaalisen median vaikuttaja.

2019 INSTAGRAMIN MERKITYS VAHVISTUNUT ENTISESTÄÄN JA LÄHES 
JOKA KOLMAS SOMEVAIKUTTAJA HARKINNUT LOPETTAMISTA

Instagram on toista vuotta peräkkäin somevaikuttajien suosituin media, ja siitä on tullut 
ensimmäistä kertaa suosituin kaupallinen media. Myös podcastien ja videopalvelujen 
käyttö on kasvussa. Somevaikuttaminen on ammattimaistunut entisestään: yhä useampi 
somevaikuttaja ansaitsee säännöllistä tuloa, työskentelee kokoaikaisesti ja toimii yrittä-
jänä. Samaan aikaan lähes joka kolmas on harkinnut lopettamista – taustalla työn uuvut-
tavuus, ajanpuute ja ansaintamallien haastavuus.

2015 VIDEOBLOGIT JA SOSIAALINEN MEDIA MUUTTAVAT BLOGIKENTTÄÄ 
– MUOTIBLOGIEN MERKITYS ON VÄHENTYNYT

Keskeisiä muutoksia edellisvuoteen ovat olleet videobloggaajien yhä vahvempi rooli, 
muotiblogien merkityksen väheneminen ja sosiaalisen median eri kanavien entistä mo-
nipuolisempi hyödyntäminen. Videobloggaus alkoi maailmalla edellisen vuosikymmenen 
puolella ja myös Suomessa siitä on tullut lähivuosina hyvin suosittua. Bloggaajat käyt-
tävät entistä aktiivisemmin ja monipuolisemmin sosiaalisen median kanavia bloginsa 
markkinoinnissa. Kuluneen vuoden aikana erityisesti Instagramin merkitys on kasvanut. 
Blogien suosio ja kaupallistuminen alkoivat muotiblogeista, ja suuren yleisön keskuudes-
sa blogien keskeiseksi sisällöksi saatetaan edelleen mieltää muoti, tyyli ja vaatteet. Vuon-
na 2015 muoti, tyyli ja vaatteet on kuitenkin vasta kuudenneksi suosituin teema.

2019 SOMEVAIKUTTAMISEN TULEVAISUUS ON 
VISUAALINEN JA MONIKANAVAINEN

Instagram on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävimmäksi sisältökanavaksi ja sen 
merkityksen uskotaan kasvavan edelleen. Perinteinen blogi on menettänyt asemaansa 
muille kanaville, mutta toisaalta, siellä oleva sisältö on entistä painavampaa ja asiantun-
tevampaa. Lähes joka alalla on omat somevaikuttamisen kautta kannuksensa ansain-
neet asiantuntijat. Heidän sisältönsä ei rajoitu enää yhteen kanavaan, vaan eri kanavis-
sa nostetaan erilaisia sisältöjä ja niihin laaditaan erilaisia yhteistyömalleja. Visuaalisesti 
merkittävät Instagram ja Youtube ovat kasvavia kanavia. Podcastien nousu on selkeästi 
nähtävissä etenkin yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

2014 BLOGIMAAILMA JATKAA AMMATTIMAISTUMISTAAN – SOPIMUS-
KYSYMYKSET, VEROTUS JA MAINONNAN ETIIKKA ASKARRUTTAVAT

Bloggaaminen jatkaa ammattimaistumistaan. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet 
bloggaajat saavat yhteydenottoja yrityksiltä PR- ja markkinointitarkoituksessa. Myös 
bloggaamisella ansaitsevien määrä on edelleen kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ammattimaistumisen myötä bloggaajille ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa oman 
työn hinnoittelu, yhteistyösopimusten laatiminen, tekijänoikeudet, verottajan ohjeet ja 
blogimainonnan pelisäännöt. Ensimmäinen suomalainen videoblogiportaali ja Youtu-
be-verkosto lanseerataan.

2018 SOMEVAIKUTTAJUUS ON MONELLE TYÖTÄ, 
MUTTA REAALIAIKAISUUS PUHUTTAA 

Aiempaan verrattuna yhä useampi bloggaaja pitää yllä montaa kanavaa sekä kaupalli-
sessa tarkoituksessa että harrastuksena. Bloggaajat haluavat tehdä runsaasti kaupallisia 
yhteistöitä. Yhteydenotoilta odotetaan laatua ja vaikuttajat myös mielellään ideoivat niitä 
itse yhdessä yritysten kanssa. Moni tekee yhteistöitä sekä blogissa, Youtubessa että Ins-
tagramissa, lisäksi mahdollisesti Facebookissa. Snapchatin kasvu on hiipunut Instagram 
Stories -palvelun myötä. Jo pidempään bloganneita askarruttaa ennen kaikkea sisällön 
reaaliaikaisuuden vaatimukset ja se, millaista on hyvä videosisältö: paljonko videoiden 
tekemiseen käytetään aikaa ja millaisia laitteita tarvitaan. Moni miettii myös, korvaavatko 
videot kokonaan kirjoitetun tekstin joissakin blogikategorioissa. 

2013 BLOGISTA AMMATTI

Suurin osa bloggaajista tienaa bloggaamisella, ja suosituimmat blogien pitäjät pystyvät 
elättämään itsensä blogillaan. Blogit nähdään itseilmaisufoorumin lisäksi markkinointi-
kanavina. Yritysten yhteydenotot ovat lisääntyneet merkittävästi, ja bloggaajiin ollaan yh-
teydessä jopa päivittäin. Samalla kun yhteydenotot ovat lisääntyneet, bloggaajien toiveet 
ja odotukset yhteistyöstä ovat tarkentuneet: yhteistyöltä odotetaan henkilökohtaisuutta 
ja asiallisia korvauksia. Yhä useampi bloggaaja ottaa myös itse yhteyttä kiinnostaviin yri-
tyksiin. Blogiportaalit ovat vakiinnuttaneet asemansa, ja ne kiinnostavat bloggaajia ta-
loudellisten, sosiaalisten, teknisten ja ammatillisten etujen ja mahdollisuuksien vuoksi.
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BLOGGAAJASTA ASIANTUNTIJA JA JULKISUUDENHENKILÖ

Blogimaailma jatkaa ammattimaistumista ja blogit ryhmittyvät uusiin portaaleihin. 
Bloggajilta pyydetään asiantuntijalausuntoja ruokakulttuurin kehittymisestä tai Os-
car-gaalan pukeutumisesta, bloggaajat suosittelevat myynnissä olevia tuotteita kauppo-
jen hyllypuhujissa, suunnittelevat omia mallistoja, kirjoittavat sisustus- ja ruokakirjoja, Yle 
kuvaa bloggaajia esittelevää Blogistania-tv-sarjaa. Yritysten yhteistyö tiivistyy myös mui-
den kuin tyylibloggaajien kanssa. Suosituimpien bloggaajien elämää ja tyyliä seurataan 
mielenkiinnolla, ja bloggaajia saatetaan bongata kuten julkisuudenhenkilöitä. Sosiaalista 
mediaa hyödynnetään luontevasti ja monipuolisesti blogin esille tuomisessa. Blogeissa 
tasapainoillaan harrastuksen ja ammattimaisuuden välillä. Blogimaailman ”pelisäännöt” 
muotoutuvat. Kuluttajaliitto alkaa miettiä mainontaan liittyviä linjauksia blogiteksteille.

2012

BLOGIMAAILMA ON AMMATTIMAISTUNUT JA ”KYPSYNYT”

Suosittu bloggaaja on tärkeä mielipidevaikuttaja ja oman alansa asiantuntija. Bloggaaja on 
yritykselle tärkeä sidosryhmä ja yhteistyö on arkipäivää. Twitter tai Facebook eivät ole vieneet 
blogi-innostusta, mutta sosiaalista mediaa hyödynnetään blogin esille tuomisessa. Uusia lifes-
tyleblogiportaaleja perustetaan ja lehtien, radiokanavien ja muiden palveluiden verkkosivuille 
pyydetään suosittuja blogeja. Bloggaajat kirjoittavat myös muihin medioihin. Suomalaisten
bloggaajien tyyli huomataan myös ulkomailla.

2011

BLOGGAAMINEN ALKAA AMMATTIMAISTUA

Ensimmäinen lifestyleblogiportaali Indiedays kerää yhteen parikymmentä lifestylebloggaajaa. 
Blogeissa sisältömarkkinointia co-creation kampanjoiden kautta. Keskustellaan bloggaamisen 
kaupallistumisesta, piilomainonnasta ja ansaitsemisesta. Suosituilla blogeilla jopa 100 000 viik-
kokävijää.

2010

YRITYKSET LÖYTÄVÄT BLOGIT

Suomen suosituimpiin kuuluva muotiblogi siirtyy naistenlehden verkkosivuille. Blogien vankka 
suosio ja alati kasvavat kävijämäärät huomataan myös yrityksissä ja yritysten yhteydenpito 
bloggaajiin alkaa yleistyä.

2009

MUOTIBLOGI-ILMIÖ YLEISTYY

Puhutaan muotiblogi-ilmiöstä. Suomen suosituimmiksi blogisivustoiksi nousevat 
nuorten naisten pitämät muotiblogit.

2008

BLOGISTA HARRASTUS

Bloggaaminen yleistyy ja moni nykyäänkin suosittu bloggaaja aloittaa bloginsa. 
Etenkin tyyliä ja pukeutumista käsittelevät nuorten naisten muotiblogit sekä har-
rastusblogit (käsityö, ruoka) yleistyvät ja saavat seuraajia. Ne vakiinnuttavat pik-
kuhiljaa asemansa ja saavuttavat oman uskollisen seuraajakuntansa.

2007

BLOGIPALVELUT TEKEVÄT BLOGIN PERUSTAMISESTA HELPPOA

Verkossa olevat bloggauspalvelut tekevät blogin perustamisesta ja sisällön jul-
kaisemisesta näppärää. Edelläkävijät perustavat blogeja eri aihepiirien ympärille.

2006
.
.
.

2003

” Erityisesti TikTokin ja podcastien 
merkityksen uskotaan edelleen 
kasvavan.
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Som
evaikuttajabarom

etrin 
2022 tulokset 

Miten vastaajat 
näkevät sisällön-

tuottamisen 
kehittyvän 

tulevaisuudessa?

Mitkä kanavat ovat 
somevaikuttajien 

mukaan kasvussa?

Mistä teemoista 
somevaikuttajat 

tuottavat sisältöä?

Millaisia tavoitteita 
somevaikuttajilla 

on omaan työhönsä 
liittyen?

Miten paljon 
sisällöntuottamisella 

ansaitaan?

Miten yritykset 
ottavat yhteyttä 

sisällöntuottajiin?

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko-kesä-
kuussa 2022. Tutkimuksen vastaajiksi kutsuttiin 
suomalaisia bloggaajia, Instagram-vaikuttajia ja 
muita sisällöntuottajia, joiden somekanavat kuu-
luvat seuratuimpiin verkkosivujen kävijämääriä 
listaavissa palveluissa tai jotka ovat kiinnostavia 
tulokkaita. 

Kyselyyn vastasi 68 sisällöntuottajaa, joista 77 pro-
senttia sanoi ensisijaisesti olevansa Instagram-vai-
kuttaja ja 19 prosenttia bloggaaja.

Naisia vastaajista on 85 prosenttia ja miehiä 13 
prosenttia. Vastanneista suurin osa on iältään 
23–46-vuotiaita. Vastaajien keski-ikä on 36 vuotta. 

Tutkimuksessa selvitettiin:
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K olme neljästä somevaikuttajasta (76 %) käyttää so-
siaalisen median kanavista ensisijaisesti Instagramia. 
Toiseksi yleisin ensijaisesti käytetty kanava on blogi 

(19 %). Kolmanneksi yleisin ensisijainen sosiaalisen median 
kanava kyselyyn vastanneiden keskuudessa vuonna 2022 on 
TikTok, kolmen prosentin osuudella. Kaksi prosenttia vastan-
neista kertoo käyttävänsä pääasiallisesesti YouTubea.

Vastanneista suurin osa on toiminut somevaikuttajana pit-
kään. Vastaajista 43 prosenttia on toiminut somevaikuttajana 
yli 10 vuotta. Lähes viidesosa vastaajista (19 %) on toiminut 
9–10 vuotta somevaikuttajana. Tuoreempia somevaikuttajia 
on selvästi vähemmän: 1–2 vuotta somevaikuttajana toiminei-
ta on kuusi prosenttia ja 3–4 vuotta toimineita 10 prosenttia 
vastaajista.

19 %

77 %

2 % 3 %

Mitä kanavaa käytät ensisijaisesti?

Blogi YouTube Instagram TikTok

Kuinka kauan olet ollut somevaikuttajana?

yli 10 vuotta 43 %

9-10 vuotta 19 %

7-8 vuotta 12 %

5-6 vuotta 10 %

3-4 vuotta 10 %

1-2 vuotta 6 %

Vastaajat toimineet 
somevaikuttajana pitkään

” Blogien pariin palataan entistä 
enemmän, kun Instagramin 
kaltainen nopean vaikuttamisen 
vaikuttavuus vähenee. 
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Sisältöä tuotetaan 
useista eri teemoista

Vaikuttajien sosiaalisen median kanavilla yleisin kantava 
teema on lifestyle, lähes 37 prosentin osuudella. Vuonna 
2020 lifestyle-teeman suosio oli lähes yhtä suuri. Sisustus 
ja design on vuonna 2022 toiseksi keskeisin kantava teema 
16 prosentin osuudella. Vuonna 2020 sisustus ja design oli 
ensisijainen teema 11 prosentilla vastaajista.

Kiinnostava muutos vuodesta 2020 vuoteen 2022 on muo-
din ja kauneudenhoitoteeman lasku ensisijaisena teema-
na. Barometriin vuonna 2020 vastanneiden kesken muoti 
ja kauneudenhoito oli 18 prosentilla ensisijainen teema, 
mutta vuonna 2022 määrä laski 10 prosenttiin.

Vastanneiden kesken ruoka, juoma ja leivontateemat ovat 
10 prosentilla pääasiallinen teema, kun taas vuonna 2020 
kyseinen teema oli kahdeksan prosentin pääteema.

Vaikuttajat tuottavat pääteeman ohella sisältöä 
myös muista teemoista. Sekä vuonna 2022 että 
2020 vaikuttajien kesken suosituin sivuteema oli 
lifestyle. Vuonna 2022 lifestylestä tuotti sisältöä 
55 prosenttia, ja vuonna 2020 48 prosenttia.

Toinen keskeinen teema, josta sisältöä tuote-
taan, on ruoka, juoma ja leivonta (2022: 55 % 
ja 2020: 48 %). Myös muoti ja kauneudenhoito 
on teema, josta moni vastaaja tuottaa sosiaali-
sen median sisältöä pääteemansa lisäksi tänäkin 
vuonna (2022: 45 % ja 2020: 37 %). 

Myös sisustus ja design on suosittu sivuteema si-
sällöntuottajille. Vuonna 2022 sisustus ja design 
teemasta tuotti sisältöä 33 prosenttia ja vuonna 
2020 32 prosenttia vastaajista. Matkailuteema 

Mikä seuraavista on kanavasi kantava teema?

Lifestyle 37 %
38 %

Muoti ja
kauneudenhoito

10 %
18 %

Ruoka, juoma
ja leivonta

10 %
8 %

Kulttuuri ja
yhteiskunta*

6 %
8 %

Matkailu
9 %

7 %

Pelit ja
teknologia 2 %

0 %

Urheilu
ja fitness

10 %
0 %

Sisustus
ja design

16 %
11 %

2022 2020

Mistä muista aiheista tuotat sisältöä?

Lifestyle 55 %
48 %

Muoti ja
kauneudenhoito

45 %
37 %

Ruoka, juoma
ja leivonta

55 %
48 %

Kulttuuri ja
yhteiskunta*

25 %
24 %

Matkailu
30 %

36 %

Puutarha
ja DIY

27 %
22 %

Pelit ja
teknologia 1 %

2 %

Urheilu
ja fitness

22 %
29 %

Sisustus
ja design

33 %
32 %

2022 2020

näkyy myös vaikuttajien sisällössä, lähes kol-
mannes vastaajista (30 %) tuotti matkailusisältöä 
sivuteemanaan vuonna 2022. 

Teemoina puutarha ja DIY nostivat suosiotaan 
vuonna 2022 sisällöntuottajien keskuudessa. 
Vastanneista 27 prosenttia tuotti puutarha ja 
DIY-teemaista sisältöä, kun vuonna 2020 lukema 
oli 22 prosenttia.

Kulttuuri ja yhteiskunta teeman alle lukeutuvat 
esimerkiksi musiikki, politiikka ja elokuvat. Nel-
jännes kyselyyn vastaajista (25 %) kertoi tuotta-
vansa kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää sisäl-
töä. Lukema oli lähes sama vuonna 2020 (24 %).
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S omevaikuttajabarometriin vastasi monen eri 
kokoluokan vaikuttajia ja sosiaalisen median si-
sällöntuottajia. Kuudella prosentilla vastanneis-

ta kävijämäärät ovat hyvin suuria: 100 000 – 250 000 
uniikkia kävijää kuukausittain. 

21 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi pääkana-
vallaan käyvän 50 000 – 100 000 uniikkia kävijää kuus-
sa ja 16 prosentin kanavalla vierailee noin 25 000 – 50 
000 uniikkia kävijää kuussa. 13 prosentilla vastaajista 
kuukausittaisia kävijöitä on noin 10 000 – 25 000. 

Vastaajista 12 prosentilla kuukausittaisia kävijöitä on 
yli 250 000. Alle 2 500 kävijämäärän kanavia on vas-
tanneiden keskuudessa yhdeksän prosenttia. 

Sosiaalisen median sisältöä tuotetaan useisiin eri 
kanaviin. Vuonna 2022 sisällöntuotannossa ylivoi-
maisesti eniten käytetty kanava on Instagram, jota 
käyttää 93 prosenttia vastaajista. Vuonna 2020 Insta-
gramin osuus oli 96 prosenttia.

Toiseksi suosituin kanava vuonna 2022 on Face-
book, jota käyttää työssään vaikuttajana 65 pro-
senttia vastanneista. Facebookin merkitys on laske-
nut vuodesta 2020, jolloin sitä käytti 76 prosenttia.

Seuraavaksi yleisin kanava on blogi. Vuonna 2022 
62 prosenttia vastaajista hyödyntää blogia sisällön-
tuotannossa. Vuonna 2020 blogin osuus oli 81 pro-
senttia eli myös blogin osuus on laskenut.

Vuonna 2022 sekä Pinterestiä että TikTokia käyttää 
sisällöntuottamiseen 21 prosenttia vastaajista. Pin-
terestiä käytti vuonna 2020 lähes sama osuus vas-
taajista (23 %). TikTokia käytti 2020 13 prosenttia 
joten sen merkitys on kasvanut selvästi.

YouTubea ja Podcastia käyttää sisällöntuottami-
seen 15 prosenttia vastaajista vuonna 2022. You-
tuben merkitys pieneni vuoteen 2020 verrattuna; 
vuonna 2020 27 prosenttia kyselyyn vastanneista 
käytti sitä sisällöntuottamiseen. Podcastien merki-
tys on pysynyt samana.

Instagram on suosituin kanava

Twitterin merkitys sisällöntuotannon kanavana on 
laskenut viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 
2020 joka neljännes vastaajista (25 %) käytti Twitte-
riä sisällöntuotannon kanavana, kun vuonna 2022 
lukema on 12 prosenttia. 

LinkedInin merkitys on laskenut. Vuonna 2020 Lin-
kedIniä vastasi käyttävänsä 11 prosenttia sisällön 
tuottamisen kanavana, kun vuonna 2022 LinkedI-
niä käyttää kuusi prosenttia. 

Snapchatiä käyttää kaksi prosenttia sosiaalisen me-
dian sisällöntuottamisen kanavana vuonna 2022. 
Vuonna 2020 Snapchatiä käytti neljä prosenttia.

Twitchiä käytti yksi prosentti vastaajista somesisäl-
lön kanavana 2020. Vuonna 2022 yhtään vastaajaa 
ei käyttänyt Twitchiä sosiaalisen median sisällön 
kanavana.

Kuinka paljon pääkanavallasi on uniikkeja kävijöitä?

12 %
> 250 t

seuraajaa

6 %
100 t - 250 t
seuraajaa

21 %
50 t - 100 t
seuraajaa

16 %
25 t - 50 t
seuraajaa

13 %
10 t - 25 t
seuraajaa

12 %
5 t - 10 t

seuraajaa

12 %
2,5 t - 5 t
seuraajaa

9 %
< 2,5 t

seuraajaa

Mitä kanavia hyödynnät sisältöjesi esille tuomisessa?

Blogi 62 %
81 %

Facebook 65 %
79 %

LinkedIn 6 %
11 %

Pinterest 21 %
23 %

Snapchat
2 %
4 %

Twitch
0 %
1 %

Twitter
12 %

25 %

YouTube
15 %

27 %

TikTok
13 %

21 %

Instagram 93 %
96 %

Podcastit 15 %
15 %

2022 2020
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S omevaikuttajat uskovat erityisesti TikTokin merkityksen kas-
vavan tulevaisuudessa. Vuonna 2022 64 prosenttia uskoo 
TikTokin kasvavan, kun vuonna 2020 42 prosenttia uskoi 

TikTokin kasvuun. Myös Instagramia pidetään edelleen merkityk-
sellisenä tulevaisuutta ajatellen. Vastanneista 55 prosenttia uskoo 
Instagramin merkityksen kasvavan tulevaisuudessa.

Vuoden 2022 kyselyssä 27 prosenttia vastaajista uskoo YouTuben 
merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Vuonna 2020 Youtuben 
merkityksen kasvuun uskoi 23 prosenttia vastaajista.

Vaikka blogin käyttö on vähentynyt, 15 prosenttia vastaajista us-
koo sen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Vuonna 2020 kah-
deksan prosenttia vastanneista uskoi blogin merkityksen kasvavan 
tulevaisuudessa. Hitaamman sisällön kuluttamisen uskotaan siis 
vaikuttajien keskuudessa kasvavan tulevaisuudessa.

Podcastit ovat olleet suosittu tapa kuluttaa audiosisältöä, ja vuon-
na 2022 19 prosenttia uskoo podcastien merkityksen kasvavan tu-
levaisuudessa. Vuonna 2020 vastaava luku oli kuitenkin huomatta-
vasti suurempi: 30 prosenttia.

TikTokin merkitys kasvussa

” Nopealiikkeisen somen rinnalle 
kaivataan taas myös hitaampaa 
ja rauhallista sisältöä.
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Vuonna 2022 viisi prosenttia vastaajista uskoo LinkedInin 
merkityksen kasvavavan, kun 2020 kolme prosenttia uskoi 
sen kasvuun. Vuonna 2020 kukaan vastaajista ei uskonut 
Twitterin merkityksen kasvavan tulevaisuuden kanavana, 
mutta vuonna 2022 kuusi prosenttia uskoo Twitterin mer-
kityksen kasvuun.

Vuonna 2022 Pinterestin merkityksen kasvuun uskoo viisi 
prosenttia vastaajista, kun vuonna 2020 sen merkityksen 
kasvuun uskoi kolme prosenttia vastaajista.

Vuonna 2022 kolme prosenttia kyselyyn vastanneista us-
koo Snapchatin merkityksen kasvavan tulevaisuudessa, 
kun vuonna 2020 yksi prosentti uskoi Snapchatin merkityk-
sen kasvuun.

Vuonna 2020 Facebookin merkityksen kasvuun tulevaisuu-
dessa uskoi yksi prosentti kyselyyn vastanneista, vuonna 
2022 lukema nousi kolmeen prosenttiin. Huolimatta siitä, 
että hieman suurempi osuus vastaajista uskoo tänä vuon-
na Facebookin merkityksen kasvuun, on Facebook silti jää-
mässä muiden sosiaalisen median kanavien varjoon.

Vuonna 2022 kukaan vastanneista ei usko Twitchin merki-
tyksen kasvavan tulevaisuudessa, kun vuonna 2020 siihen 
uskoi neljä prosenttia kyselyyn vastanneista.

Minkä kanavan merkityksen uskot kasvavan tulevaisuudessa?

Blogi 15 %
8 %

Facebook 3 %
1 %

LinkedIn
5 %

3 %

Pinterest 5 %
3 %

Snapchat
3 %
1 %

Twitch
0 %

4 %

Twitter
6 %

0 %

YouTube
27 %

23 %

TikTok
42 %

64 %

Instagram 55 %
71 %

Podcastit
19 %

30 %

2022 2020

“Uskon sisällöntuotannon ammatillistuvan enemmän vielä tulevaisuudessa“

uskoo LinkedInin merkityksen 
kasvavan tulevaisuudessa5 %
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S omevaikuttajabrometrissa kysyttiin vastaajien 
tavoitteita somevaikuttajana toimimisen suh-
teen. Vastausten perusteella somevaikuttajilla 

on useita erilaisia tavoitteita oman toimintansa suh-
teen eikä mikään yksittäinen tavoite ei nouse voimak-
kaasti esille. 

Vuonna 2022 puolet vastaajista (50 %) kertoo tavoit-
teena olevan toimeentulon saaminen ja puolet vas-
taajista (50 %) kertoo tavoitteena olevan tiedon ja ko-
kemusten jakaminen. Lähes puolella vastaajista (49 
%) tavoitteena on ihmisten asenteisiin ja tietoisuu-
teen vaikuttaminen. 46 prosenttia vastaajista kertoo, 
että somevaikuttajana toimimisen motiivina on sen 
rooli hauskana harrastuksena. 

Barometriin vastanneista 44 prosentilla tavoitteena 
on ammatillinen kehittyminen. Ammatillisen kehit-
tymisen tavoite oli vuonna 2020 huomattavasti suu-
remmalla osalla, 58 prosenttia.

41 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, että tun-
nettuuden kasvattaminen on somevaikuttajana toi-
mimisen tavoite, verkostoituminen on 38 prosentilla 
tavoite ja viihdyttäminen 29 prosenttilla. Vaikuttami-
sesta kokopäiväisen ammatin tekeminen on on nel-
jänneksellä (25 %) tavoitteena.

Somevaikuttajia motivoivat 
useat eri asiat Millaisia tavoitteita sinulla on somevaikuttajana?

Ammatillinen
kehittyminen

44 %
58 %

Kokopäiväinen
ammatti

25 %
23 %

Tunnettuuden
kasvattaminen

41 %
39 %

Hauska
harrastus

46 %
37 %

Verkostoituminen
38 %

32 %

Viihdyttäminen
29 %

31 %

Ihmisten asenteisiin ja
tietoisuuteen vaikuttaminen 47 %

49 %

Toimeentulon
saaminen

50 %
56 %

Tiedon ja 
kokemusten jakaminen

50 %
53 %

2022 2020

” Sisällön tuottaminen kehittyy 
ammattimaisempaan suuntaan 
kaikissa suosituissa somekanavissa
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14 %
Ei ansaitse

tuloja

37 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

50 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2020

Ansaitsetko somevaikuttamisella rahapalkkaa?

19 %
Ei ansaitse

tuloja

38 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

43 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2022

14 %
Ei ansaitse

tuloja

37 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

50 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2020

Ansaitsetko somevaikuttamisella rahapalkkaa?

19 %
Ei ansaitse

tuloja

38 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

43 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2022

14 %
Ei ansaitse

tuloja

37 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

50 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2020

Ansaitsetko somevaikuttamisella rahapalkkaa?

19 %
Ei ansaitse

tuloja

38 %
Ansaitsee

epäsäännöllisiä 
tuloja

43 %
Ansaitsee 

säännöllisiä 
tuloja2022

Säännöllistä rahapalkkaa 
saavien osuus laskussa

Somevaikuttajabarometrissa kysyttiin ansaitsevatko vastaajat so-
mevaikuttamisella rahapalkkaa. Vuonna 2022 säännöllistä palkka-
tuloa ansaitsi 43 prosenttia vastaajista. Vuonna 2020 säännöllistä 
palkkatuloa somevaikuttamisella ansaitsi puolet vastaajista (50 %).

Epäsäännöllistä palkkatuloa somevaikuttamisella ansaitsee 38 
prosenttia vastaajista vuonna 2022, kun vuonna 2020 37 prosent-
tia vastaajista kertoi ansaitsevansa epäsäännöllistä palkkatuloa.

Lähes viidennes vastaajista (19%) kertoo, ettei ansaitse rahapalk-
kaa somevaikuttamisella.

Vuonna 2020 kyselyyn vastanneiden kesken rahapalkkaa somevai-
kuttamisesta ei saanut 14 prosenttia.

Somevaikuttajabarometrissa selvitettiin, kuinka paljon somevai-
kuttajat ansaitsevat. Vastaukset eroavat toisistaan voimakkaasti. 
Mukana on erittäin hyvin tienaavia somevaikuttajia sekä heitä, joi-
den kuukausitulot jäävät pieniksi. 

Yli 7 500 euroa kuukaudessa tienaa 15 prosenttia. Sama prosent-
timäärä vastaajista tienaa alle 100 euroa kuukaudessa. 29 pro-
senttia vastaajista tienaa puolestaan 100–1 500 euroa kuukausit-
tain, kun taas 30 prosenttia vastaajista tienaa 1500–3500 euroa 
kuukaudessa. 11 prosenttia vastaajista tienaa 3 500–6 500 euroa 
kuussa. 

Kuinka paljon ansaitset keskimäärin?

< 100 €/kk 15 %

100 - 200 €/kk 6 %

1 000 - 1 500 €/kk 2 %

4 500 - 5 500 €/kk 2 %

3 500 - 4 500 €/kk 4 %

5 500 - 6 500 €/kk 6 %

> 7 500 €/kk 15 %

6 500 - 7 500 €/kk 0 %

200 - 500 €/kk 11 %

500 - 1 000 €/kk 11 %

1 500 - 2 000 €/kk 15 %

2 500 - 3 500 €/kk 15 %
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Y ritykset ottavat sosiaalisen median vaikuttajiin yhteyttä usein. 
Yli neljännes vastaajista (26 %) kertoo, että yritykset ovat vai-
kuttajiin yhteydessä päivittäin. 32 prosenttia vastaajista saa 

yhteydenottoja yrityksiltä useita kertoja viikossa. Reilu kymmenys 
(11 %) saa yrityksistä yhteydenottoja keskimäärin kerran viikossa. 

12 prosenttia vastaajista kertoo, että yritykset ovat heihin yhtey-
dessä useita kertoja kuukaudessa. Kahdeksan prosenttia vastaa-
jista saa yhteydenottoja noin kerran kuukaudessa ja 11 prosenttia 
vastasi yritysten olevan yhteydessä harvemmin kuin kerran kuussa.

Yritykset ovat ahkeraan 
yhteydessä

Kuinka usein yritykset ovat olleet sinuun yhteydessä?

26 %

Päivittäin

32 %

Useita kertoja
viikossa

11 %

Noin kerran
viikossa

12 %

Useita kertoja
kuukaudessa

8 %

Noin kerran
kuukaudessa

11 %

Harvemmin
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Lähes kaikki eli 97 prosenttia kyselyyn vastanneista sosiaalisen me-
dian vaikuttajista on kieltäytynyt joskus yhteistyöstä. Vuonna 2020 
95 prosenttia vastaajista kertoi kieltäytyneensä kaupallisista yhteis-
töistä.
 
Ylivoimaisesti yleisin syy (94 %) kieltäytymiselle on se, ettei tarjot-
tu tuote tai palvelu sopinut somevaikuttajan omaan brändiin. 82 
prosenttia vastaajista kertoo kieltäytymisen syyksi sen, että tarjot-
tu korvaus kaupallisesta yhteistyöstä oli työmäärään nähden liian 
pieni. 

80 prosenttia vastaajista kertoi kieltäytymisen syyksi sen, että yh-
teistyön korvauksena tarjottiin vain tuotteita tai palveluita. 77 pro-
senttia vastaajista kertoo puolestaan kieltäytyneensä yhteistyöstä 
siksi, ettei tarjottu tuote tai palvelu ollut sopiva omalle kohderyh-
mälle.

68 % vastaajista oli kieltäytynyt yhteistyöstä, koska tuote tai palvelu 
ei ollut somevaikuttajan mielestä vastuullinen. 67 prosenttia vas-
taajista on kieltäytynyt yhteistyöstä siksi, koska tarjottu tuote tai 
palvelu ei ollut somevaikuttajan mielestä luotettava.

5 %
En ole

95 %
Olen

2020

Oletko kieltäytynyt kaupallisesta yhteistyöstä?

3 %
En ole

97 %
Olen

2022

5 %
En ole

95 %
Olen

2020

Oletko kieltäytynyt kaupallisesta yhteistyöstä?

3 %
En ole

97 %
Olen

2022

5 %
En ole

95 %
Olen

2020

Oletko kieltäytynyt kaupallisesta yhteistyöstä?

3 %
En ole

97 %
Olen

2022

Mistä syystä kieltäydyit kaupallisesta yhteistyöstä?

Tarjottu korvaus oli työ-
määrään nähden liian pieni 82 %

80 %Korvauksena tarjottiin
vain tuotteita/palveluita

67 %Tarjottu tuote tai palvelu ei
ollut mielestäni luotettava

77 %Tarjottu tuote tai palvelu ei
ollut sopiva omalle kohderyhmälle

94 %Tarjottu tuote tai palvelu
ei sopinut brändiini

35 %En ole ehtinyt ottaa
enempää töitä vastaan

68 %Tarjottu tuote tai palvelu ei
ollut mielestäni vastuullinen

2 %Joku muu
” Harrastuspohjaisena vaikuttajana 

työmäärä ei vastaa niitä tuotteita, 
joita saa korvauksena ilmaiseksi 
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”Minulle riittää!”
Vastaajista 28 prosenttia on harkinnut oman kanavansa  
lopettamista. Avointen vastausten perusteella keskeinen 
syy lopettamisaikeille on ajanpuute. 

Seuraajilta tulevat paineet ja ajanpuute tehdä työt kunnolla. 
Algoritmien varassa toimiminen ei motivoi, kun sisällöt eivät 
edes näy kuin pienelle osalle seuraajista.

Blogeja ei enää lueta samaan tahtiin kuin ennen.

Blogin kirjoittaminen on jäänyt todella vähälle. 
Aikaa on vähän ja olen miettinyt onko siihen kuluva 
työmäärä vaivan arvoinen. Ihmiset tykkäävät seurata 
nykyään niin paljon nopeatempoisempaa sisältöä esim. 
instasta. Minusta on kuitenkin mukavaa, että voin itse 
myöhemmin palata niiden kirjoitusten pariin ja lisäksi 
matkailusta someen postatessani saan aina useita 
kyselyjä, että tuleehan tästä blogiin myös juttua.

Vaikea erottua joukosta.

Kaikki alalla on jo nähty...

Liikaa työtä, ei juuri vapaa-aikaa, lomia ei voi pitää, 
kova stressi sisältöjen näkyvyydestä.

Ajanpuutteen vuoksi. Tuntuu, että ei ole aina 
kauheasti sanottavaa ja julkaisutahti harvenee.

Ei jaksa mainostaa rasvapurkkeja, työn kuormittavuus 
ja vaikutus omaan persoonaan, alan arvostus.

Ala on muuttunut kymmenen vuoden, mutta varsinkin 
viimeisen kahden vuoden aikana todella paljon. 
Yhteistyökumppaneita kiinnostaa lähinnä julkkikset.
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Mihin suuntaan some-
vaikuttajamaailma kehittyy 
tulevaisuudessa?

Vastaajilta kysyttiin avoimena kysymyksenä myös, mihin suuntaan 
he uskovat somevaikuttajamaailman kehittyvän tulevaisuudessa. 
Vastaajat uskovat, että somevaikuttaminen ammattimaistuu edel-
leen. Lisäksi erityisesti videosisältöjen uskotaan kasvavan edel-
leen, samoin nopeasti kulutettavan sisällön. Kentän koetaan myös 
kaupallistuvan entisestään ammattimaistumisen myötä. 

Moni vastaaja uskoo, että nopean ja visuaalisen sisällön vastapai-
nona myös blogeille ja muulle hitaalle sisällölle on tulevaisuudessa 
entistä enemmän kysyntää. Ihmisten koetaan arvostavan  aiem-
paa enemmän aitoutta sekä hitaampaa ja rauhallisempaa sisältöä, 
jossa korostuvat vastuulliset arvot.

Mielipiteet polarisoituvat. Ilmiöihin pitää 
tarttua entistä nopeammin.

Nopeammin kulutettavaa ja visuaalisempaa sekä 
useammin postattavaa vs. pitkät pieteetillä 
tehdyt, ajan kanssa luettavat blogipostaukset.

Itse koen, että hitaalle sisällölle ja blogeille on taas 
kiinnostusta, ihmiset kaipaavat myös sisältöä johon voi 
uppoutua rauhassa ja esimerkiksi blogijutuilla on paljon 
parempi löydettävyys ja pitkä häntä verrattuna vaikkapa 
Instagram-sisältöihin.

Ammattilaiset erottuvat ja tekevät ammattimaisemmin, 
rinnalle kasvaa selvä mikrovaikuttajapooli.

Videosisältöjen suosion kasvu.

Nopeampaan ja henkilökohtaisempaan.
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Pois silotellusta lopputuloksesta ja kohti arkisempaa 
otetta, kuitenkin laadukasta sisältöä edelleen tuottaen. 
Niin, että yleisöllä on paras mahdollisuus samaistua.

Laajempaan henkilöbrändäytymiseen ja 
perinteiseen julkkistoimintaan.

Vaikuttajamarkkinointi vakiintuu entisestään markkinoinnissa,  
aitous, samaistuttavuus ja luottettavuus tärkeää somevaikuttajille :)

Entistä nopeatempoisempaam helposti 
”kulutettavaa” viihteellistä sisältöä.

Videosisällöt lisääntyvät entisestään, vaikuttaja-
markkinointi lisääntyy, vastuullinen vaikuttaminen 
korostuu.

Yhä ammattimaisemmin tehdyt videot lisääntyvät. 
Vaikuttajia tulee koko ajan lisää. Kenttä sirpaloituu, kun 
erilaisia kanavia on yhä enemmän. Hyviä blogeja ei kuiten-
kaan tule juuri lisää, sillä blogin päivittäminen on työlästä.

Ammattimaisempaan mutta toisaalta rennompaan suuntaan. 
Videoihin ja podcasteihin.

Entistä monikanavaisemmaksi ja työ brändien kanssa 
tulee entistä monipuolisemmaksi.Enemmän videoita ja aitoutta kaivataan.

Enemmän mikrovaikuttamista ja vuorovaikutuksen lisääntymistä.

Blogien pariin palataan jälkeen entistä enemmän. Instagramin kaltainen 
nopean vaikuttamisen vaikuttavuus vähenee. Ihmiset arvostavat aiempaa 
enemmän aitoutta, ekologisuutta ja maanläheisempiä arvoja. Olen saanut 
viimeisen puolen vuoden aikana valtavasti kiitosta että kirjoitan blogia ja 
teen kokonaisuuksia nopeiden IG-päivitysten tilalta. Hitaampi elämä on 
arvostettavaa ja siksi uskon että arvostus bloggaamista kohtaan kasvaa 
seuraavien vuosien aikana ja Instagramin tarjoaman snapshot-tyylisen 
nopean ja lyhyen julkaisun suosio seuraajien osalta laantuu.
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Sosiaalinen media on useimmille yrityksille entistä tärkeämpi viestin-
tä- ja markkinointikanava, mutta syvemmälle sen hyötyihin pääsee 
somevaikuttajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Yritykset halua-
vat pitää yhteyttä somevaikuttajiin – ja somevaikuttajat ovat kiinnos-
tuneita heille sopivista ja räätälöidyistä yhteistyötarjouksista. Vaikut-
taja tuntee parhaiten oman yleisönsä, joten oikean vaikuttajan kanssa 
yhteistyön kautta tavoittaa varmasti asiasta kiinnostuneet kuluttajat. 
 
Somevaikuttajat ovat yleensä lähtökohtaisesti kiinnostuneita yritys-
yhteistyöstä, mutta he arvostavat erityisesti sitä, että saavat tehdä 
kaupallisia hankkeita omien kiinnostustensa mukaisesti: leffafani on 
kiinnostunut elokuvayhteistyöstä ja intohimoinen sisustaja kattaus-
asioista. Kun vaikuttajalle antaa vapaat kädet, yleensä tulos on vaikut-
tajan näköinen ja yleisön mieleen. 
 
Mitä suurempi yleisö vaikuttajalla on, sitä tarkemmin hän miettii, että 
yhteistyö edustaa hänen omia intressejään. Yrityksen kannattaa muis-
taa, että kohderyhmässä vaikutusvaltainen somevaikuttaja ei välttä-
mättä ole aina seuratuin. Mikro- ja nanovaikuttajat voivat seuraaja-
määristään huolimatta olla oman genrensä huipulla.

Vinkit vaikuttajasuhteiden rakentamiseen:

Somevaikuttajayhteistyön yleisimmät virheet:

Vinkit hyvään somevaikuttajayhteistyöhön

Taustatyön puuttuminen: perehtymättömyys kanavan aihepiiriin, sisältöön, tyyliin ja arvomaailmaan.

Epäselvät yhteydenotot: huonosti laaditut yhteydenotot, puutteelliset tiedot tai tavoitteet 

ja epäkiinnostavat materiaalit.

Huono käytös: määräily, tuputtaminen, painostaminen.

Massapostittaminen: yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus puuttuvat.

Korvauksettomuus: korvaus ja kiitos eivät ole linjassa panostuksen kanssa.

Aliarvioiminen: vaikuttajan osaamisen, postaamiseen käytetyn ajan ja vaivan aliarvioiminen. 

Hyvä kuva Instagramissa saattaa olla tuntien työn tulos!

Tunnista organisaatiosi kannalta tärkeät vaikuttajat – ja tutustu heihin esimerkiksi 

sopimalla tapaamisia tai järjestämällä tilaisuuksia.

Arvosta somevaikuttajia – he ovat viiteryhmässään tärkeitä, luotettuja suosittelijoita, 

mielipidevaikuttajia ja keskustelun avaajia. Taustalla on usein jopa vuosien työ aseman 

saavuttamiseksi ja systemaattinen työ seuraajien luottamuksen ansaitsemiseksi.

Kannusta avoimeen keskusteluun, johon kuuluu myös kritiikki – anna vaikuttajan 

kertoa rehellisesti ajatuksistaan!

Tarjoa materiaalia: helposti jaettavia kuvia, linkitettäviä sisältöjä, videoita.

Kannusta brändistäsi kiinnostunutta yleisöä luomaan kanssasi jotain uutta ja erilaista 

esimerkiksi kilpailujen kautta!

Muista valtakunnallisuus, vaikka pääkonttorisi sijaitsisi pääkaupunkiseudulla. Some-

kanavat tavoittavat valtakunnallisesti ympäri Suomea. Toisaalta joku voi olla erityisen 

tärkeä vaikuttaja esimerkiksi omassa kotikaupungissaan.

Älä tuijota vain seuraajamääriä – vaikuttajan merkityksestä kertovat myös muut 

seikat, kuten asiantuntijuus, kanavan visuaalisuus ja kirjoitustaito! Myös sitouttavuus-

prosentti kertoo usein siitä, kuinka hyvin vaikuttaja tavoittaa yleisönsä.

Ole kiinnostunut ja innostunut. Luomalla hyvät somevaikuttajasuhteet alusta alkaen, 

luot hedelmällisen maaperän pidempiaikaiselle yhteistyölle. Sana kiirii helposti ja ku-

kaan ei halua huonon yhteistyökumppanin mainetta.
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