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} Tiinu Wuolio (Medita Communications) 
} Pinja Hirvilammi (Plan International Suomi) 
} Leena Poutanen (SOS-Lapsikylä) 

} Pia Tornikoski (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) 
◦ Soveltuvatko Kilpailu- ja kuluttajaviraston ’Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa 

mediassa’ -ohjeistukset silloin, kun yhteistyön osapuolina ovat vaikuttaja ja 
hyväntekeväisyysjärjestö? 
◦ Miten kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa olisi hyvä tuoda 

esiin järjestön ja vaikuttajan sopima yhteistyö?

} Luonnos suosituksiksi + keskustelua moderoimassa 
Johanna Lohiluoma (MTL)



} Suositusten tarkoituksena on ohjeistaa yleishyödyllisiä yhteisöjä ja 
vaikuttajia siitä, kuinka yhteistyötä toteutetaan yksityishenkilöille 
kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa ja -viestinnässä. 
Suosituksissa ohjeistetaan yleishyödyllisiä yhteisöjä ja vaikuttajia 
siitä, kuinka yhteistyöstä kerrotaan vastuullisesti.

} Vaikuttajayhteistyö = yleishyödyllisen yhteisön ja vaikuttajan välinen 
yhteistyö, jonka tavoitteena on yhteisön brändin tunnettuuden 
kasvattaminen tai varainhankinnan edistäminen. 



} yhteisömme ja sen toiminnan tunnettuuden kasvattaminen 80 % 
} kampanjan tai keräyksen tunnetuksi tekeminen 80 % 
} kertalahjoitusten saaminen 73 % 
} kuukausilahjoittajien rekrytointi 73 % 

} Jäsenhankinta 36 % 
} testamenttilahjoitusten saaminen 36 % 
} yritysyhteistyökumppaneiden hankinta 27 % 
} vapaaehtoisten rekrytointi 18 % 
} vetoomuksien allekirjoittajien hankinta 18 % 

} yhteisömme tarjoamien maksullisten palveluiden myynti 9 % 
} yhteisömme tuotemyynti 9 % 



} Suosituksia yleishyödyllisten yhteisöjen ja vaikuttajien väliseen 
yhteistyöhön sosiaalisessa mediassa voi noudattaa niin 
rahankeräyksiin kuin muuhun varainhankintaan liittyvässä 
vaikuttajayhteistyössä.

} Vaikuttajayhteistyö syntyy, kun yhteisö ja vaikuttaja tekevät 
sopimuksen sisällöntuotannosta, joka liittyy esimerkiksi yhteisön 
rahankeräystoimintaan tai muuhun varainhankintaan. 



Muu: LinkedIn



} Rehellisyys: Yhteisöt ja vaikuttajat toimivat rehellisesti ja totuudenmukaisesti, 
jotta kansalaisten luottamus turvataan. Rahankeräyslaissa määritellään tiedot, 
jotka ainakin on lahjoitusta pyydettäessä annettava yleisölle selkeästi ja 
ymmärrettävästi.

} Kunnioitus: Yhteisöt ja vaikuttajat huomioivat yhteistyössään kunnioituksen, 
yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden ammattiryhmiä, työyhteisöjä sekä 
lahjoittajia ja edunsaajia kohtaan. Rahankeräyslain mukaan kiellettyä on häiritä, 
pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa tekemään lahjoituspäätöksen.

} Avoimuus: Yhteisöt ja vaikuttajat toimivat avoimesti ja huomioiden vastuun 
kansalaisten luottamuksesta. Vastuullinen ja vaikuttava viestintä on 
totuudenmukaista. Rahankeräyslain mukaan kiellettyä on antaa yleisölle 
totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja keräyksestä. 



} Mainonnan tunnistettavuutta koskee kuluttajansuojalaki. 
} Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. 
} Yleishyödyllinen yhteisö voi rahankeräyksen ja varainhankinnan lisäksi harjoittaa 

elinkeinotoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö tekee vaikuttajan kanssa 
yhteistyötä, jolla edistetään yhteisön elinkeinotoimintaa, tuotteen tai palvelun 
myyntiä, noudetaan vaikuttajayhteistyössä Kilpailu – ja kuluttajaviraston linjausta 
(26.4.2019) ’Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa’. 

} Linjauksessa ohjeistetaan yrityksiä ja vaikuttajia siitä, kuinka kaupallisesta 
yhteistyöstä pitää kuluttajansuojalain mukaan kertoa kuluttajille kohdennetussa 
vaikuttajamarkkinoinnissa.



Kuluneen vuoden 2020 vastaajista
} on tehnyt yhteistyötä usean vaikuttajan kanssa 45 % 
} on harkinnut tekevänsä vaikuttajayhteistyötä 55 % 

Sovitusta yhteistyöstä 
} maksoi vaikuttajalle rahallisen korvauksen 60 % 
} ei maksanut vaikuttajalle rahallista eikä muutakaan korvausta 60 % 
} korvasi vaikuttajalle yhteistyön muilla vastikkeilla 20 %



} Miten kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa olisi hyvä 
tuoda esiin järjestön ja vaikuttajan sopima yhteistyö?

} Vaikuttajan yhteisöltä saama korvaus on oltava kohtuullinen tai 
yhteistyö toteutetaan korvauksetta.

} Yhteistyöstä ehdotetaan tarvittaessa käytettäväksi merkintää 
”yleishyödyllinen yhteistyö” tai ”pro bono yhteistyö”. 



#Miljoonahyväätekoa
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