
Bonus
Persoonan esilletuonti, markkinointiviestinnän strategia sassy versus boring ja 

heimon luominen. 

Tee erilailla kuin muut. Vaikka moduulin nimenä onkin myynti ja markkinointi, emme tule 

käymään perinteisiä asioita läpi markkinointiin ja myyntiin liittyen, sillä niistä sinulla joko on jo 

riittävästi tietoa, tai sitten ne tiedot saat varmasti internetin saloista esille. Se, mitä haluan tämän 

yrityspersonointimenetelmän osalta tehdä, on tuottaa jotain erilaista ja erilaisuuteen tähtäävää 

ajatusta ja harjoituksia markkinoinnista ja myynnistä.   

Olemme jo useissa harjoituksissa pyrkineet löytämään sitä omaa juttuamme, millä voimme 

erilaistua kilpailukentässä ja luoda jotain omanlaistamme, missä on myös potentiaalisuutemme 

leima näkyvissä. Nyt näiden aihealueiden tavoitteena on tuoda nämä asiat esille uudella tavalla. 

Ensimmäisenä keskitymme aiheeseen persoonan esilletuonti. Tämä aihe on sellainen, mitä käyn 

jokaisen asiakkaani kanssa keskustelua, pitäisikö persoonasi olla yrityksessäsi näkyvissä ja millä 

tasolla. Moni yrittäjä ajattelee, ettei haluaisi olla esillä varsinaisesti, mutta sitten taas moni ala on 

sellainen, jossa ostopäätös tehdään niin arvolupauksen mutta myös sen suhteen, millainen 

henkilö palvelun tai tuotteen takana on ja kohtaako tässä kohtaa vielä niinkutsutut kemiat. 

Yllättävän moni liiketoiminta on vielä persoonabusinesta, eli viimeinen ostopäätöksen 

määrittävä tekijä on se, että oletko henkilönä sellainen, keneltä asiakas haluaa ostaa. Samalla se 

on tietysti sekä hyvässä että huonossa tekijä, sillä kun olet esillä, on myös mahdollista, että joku 

jättää yrityksesi tuotteet tai palvelut valitsematta sen takia, että et ole persoonana heille 

soveltuva. Mutta tässä tilanteessa tuon aina esille, että onko nämä asiakkaat edes sellaisia, 

kenen kanssa itse haluaisit tehdä töitä?  

Kaikki yritystoiminta ei todella välttämättä vaadi persoonan esilletuontia, mutta haluaisin, että 

miettisit, miten se voisi hyödyttää sinun yritystäsi? 

Jos olet taas isommassa yrityksessä, niin ajatus lähtee siitä, että onko yrityksesi henkilöstössä 

joku, kenet haluaisitte nostaa esille vastaavasti, tai voisiko se olla jopa joku asiakkaasi? 

Maailman trendit ovat jo pitkään tuoneet esille, aitouden ja tarinoiden tärkeyttä. Tähän kuuluu 

myös se, että ihmiset näkyvät yritysten takaa. On jo mennyttä maailmaa ajatella, että pelkkä 

yritystoiminta ilman ihmisiä markkinoinnissa riittäsi. Nykyään näkyykin paljon yrittäjiä, jotka ovat 
isoissa kuvissa kasvoillaan esillä, tai yrityksen laittavat yrityksensä avainhenkilöitä esille 

julkisuudessa. Siitä syystä haluan, että myös sinä mietit, miten voisit tämän ottaa myös



käyttöösi yrityksessäsi. 

Mikäli olet jo ottanut omat kasvosi käyttöön markkinoinnissa, kehoitan sinua jatkamaan 

pohtimista nyt strategisimmin, miten oma persoonansi voisi olla esillä. Kun yrityspersonoinnin 

avulla olet löytänyt omasta potentiaalistasi sellainen elementin, mikä voisi erottaa yrityksesi 

kilpailukentässä, mieti, miten tuot sen esille, hyödyntäen omaa persoonaasi. Haluatko kertoa 

tarinasi, mistä tämä erottava elementti yrityksessäsi on saanut alkunsa?  

Tee nyt seuraava harjoitus löytääksesi sellaisia elementtejä itsessäsi, joita voisi hyödyntää 

enemmän yrityksessäsi ja suunnittele, miten se otettaisiin käyttöön.  



Nyt, kun olet saanut mietittyä tapoja, miten voisit tuottaa persoonasi enemmän esille 

yrityksessäsi, voit vielä toki päätyä siihen lopputulemaan, ettet halua niin tehdä. Mikäli edelleen 

ajattelet, ettei se ole sinun juttusi, haluan, että teet viimeisenä harjoituksen, missä merkitset sekä 

miinukset että plussat siitä, että olisit itse enemmän esillä.  

Muista, että yrittäjyys on jokatapauksessa julkinen ammatti, eli olet jokatapauksessa yrityksesi 

käyntikortti ja markkinointiteline, halusit tai et.  



Toinen osio taas keskittyy markkinointiviestinnän strategiaan. Olen kuvannut sitä 

vastakkaisuusajattelulla Sassy versus boring siitä syystä, että moni meistä yrittäjistä pelaa liian 

turvallisesti markkinointiviestinnän suhteen ja loppujen lopuksi kuva yrityksestäsi on hajuton ja 

mauton, ei häiritsevä, mutta ei myöskään mieleen jäävä. Se suunta, millä yrityksesi viestintää 

tehdään kannattaa pohtia niin strategisesti kuin mahdollista, sillä kaiken markkinoinnin ja 

viestinnän tulisi olla samanlinjaista. Mikäli viesti on ristiriitaista, se saattaa luoda epäuskottavan ja 

epäluotettavan kuvan asiakkaille.  

Esimerkkinä strategisesta markkinointiviesitnnän suunnasta voisi olla Varusteleka, joka tekee 

hyvin tasalaatuisesti hyvämaun rajalla olevaa viestintää. Tämä on toiminut kuitenkin heidän 

edukseen ja heidän liiketoimintansa kasvaa jatkuvasti. Heidän viestintänsä on jopa 

tunnistettavaa.  

Toinen esimerkki voisi olla viestintäkonsultti Katleena Kortesuo, jonka puhutteleva ja hyvin 

suorasanainen viestintä on tehnyt hänestä hyvinkin suositun puhujan ja konsultin Suomessa. 

Jos pyrkii viestinnällään miellyttävään kaikkia, niin joutuu tilanteeseen, missä oikeastaan kukaan 

ei pääse erityisesti pitämään yrityksestäsi viestinnän perusteella.  

Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse todellakaan olla röyhkeitä tai rajatapauksia, vaan tärkeintä olisi 

löytää se oikea tapa juuri sinun yrityksellesi. Tavoitteena on löytää se tapa, millä yrityksesi voisi 

kuitenkin saada aikaan keskustelua ja löytää niitä asiakkaita, jotka voivat samaistua siihen 

viestintään, mitä teette. Näin te voitte löytää myös niitä asiakkaita, jotka haluavat sitoutua 

yritykseenne.  



Lähde nyt täyttämään alla olevaa harjoitusta siten, että merkitset vasempaan laatikkoon niitä 

ajatuksia ja ideoita, mitä aihe herättää. Miten yrityksesi viestintää voisi personoida? Merkitse 

oikealla olevaan laatikko yksittäisiä sanoja, jotka voisivat kuvat yrityksesi viestintää jatkossa? 



Tee nyt vielä toimintasuunnitelma siitä, mitä tapahtuu, milloin ja kuka sen tekee. 

Kolmantena kokonaisuutena on heimon rakentaminen. Kyseessä on itseasiassa yksi sellainen 

elementti, joka voi viedä yrityksesi nopeastikin kasvuun, mutta yksikertaisesta tai helposta asiasta 

ei ole kyse. Olen itse onnistunut kahdessa yrityksessäni luomaan heimot asiakkaista. Mitä heimo 

sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että yrityksesi ympärille on rakentunut asiakkaiden 

muodostamana yhteisö, joka on aktiivinen, joka on myös tietynlainen status ja jonka puolesta 

asiakkaat ovat valmiita puolustamaan. Lisäksi heimo suosittelee ja markkinoi yrityksen tuotteita 

tai palveluita eteenpäin. On tutkittu, että suosittelu on kaikkien voimakkain markkinoinnin keino 

ja heimossa se on luonnollinen tapa, jota ei tarvitse erityisen voimakkaasti johtaa.  

Moni on kysynyt minulta, miten olemme onnistuneet luomaan näitä heimoja yrityksiimme. 

Olenkin miettinyt sitä tarkkaan ja on selvää, että osa siitä on jotain niin syvällä olevaa, että siihen 

ei tahdo päästä käsiksi, mutta sitten taas on sellaisia elementtejä, mitkä ovat yhdistäneet 

molempia yrityksiä ja heidän asiakkaitaan.  



1. Molemmissa yrityksissä tuotteemme ja palvelumme olivat massasta selkeästi erottautuvia ja

äärimmäisen laadukkaita. 

2. Molemmissa yrityksissä persoonamme olivat voimakkaasti esillä ja laitoimme itsemme todella

voimakkaasti kyllä peliin mukaan niin aidosti kuin mahdollista. 

3. Molemmissa annoimme asiakkaille luvan osallistua ja itseasiassa kannustimme ja palkitsimme

osallistumaan yrityksen toimintaan, markkinointiin ja kehittämiseen. 

4. Molemmissa asiakaskunta oli tarkkaan harkittua sekä kapeasti rajoitettua.

5. Molemmissa yrityksissä olimme samalla tasolla asiakkaidemme kanssa, emme yrittäneet

nostaa itseämme jalustoille, vaan olimme kuin yksi asiakkaista. 

6. Molempien yritysten viestintä oli persoonallista, poikkeavaa ja voimakkaasti huumorilla

sävytettyä. 

7. Molemmat yritykset ovat hyvin innovatiivisia ja trendien aalloilla kulkevia.

8. Emme ole kopioita muista toimijoista tai yritä matkia myöskään maailmalla toimivia

esikuviamme. 

Nämä ovat sellaisia kohtia, mitä itse olemme huomanneet yhdistävän heimoja ja niiden 

rakentamista. Koko aihealue on todella laaja, joten emme pysty kovin syvälle menemään tässä 

aihealueessa, mutta jo näillä ajatuksilla voit saada ideoita ja oivalluksia, miten oma yrityksesi voisi 

halutessaan alkaa rakentamaan heimoa asiakkaistaan.  

On myös hyvä tunnistaa, että ketkä yrityksesi asiakkaista tai tutuistasi voisivat toimia niin 

sanotusti heimon aloittajina. Nämä henkilöt ovat niitä, jotka alkavat aktivoitumaan yrityksesi 

foorumeissa ja antamaan ensimmäistä kuvaa siitä, että se on sallittua ja että sitä myös 

kannustetaan. Voit myös sopia heidän kanssaan siitä keskustelemalla, että voisivatko tällaista 

toimintaa aloittaa. Useimmiten sellaiset henkilöt ovat jo parhaita, jotka ovat tyytyväisiä asiakkaita, 

tai jollain tapaa tuttuja sinulla entisestään.   

Heimoista on hyvä vielä kertoa, että näemme julkisuudessa hyvinkin erilaisia tapoja rakentaa 

heimoja, toisen voivat käyttää siinä lahkomaisiakin elementtejä. Lopulta kyse on siitä, että

asiakkaat kokevat saavansa tuotteista tai palveluista yksikertaisesti enemmän kuin mitä olettavat 

ja se, että joku toinenkin kokee asian samanlailla luo yhtenäisyyden tunnetta. 



Kirjaa itsellesi nyt ideoita, mitä tämä aihealue herättää ja kirjaa ne alla olevaan laatikkoon. 

Kirjaa alla olevaan harjoitukseen niitä henkilöitä, jotka voisivat toimia alkuvaiheen heimon 

rakentajina.  



5 tärkeää asiaa digitaalisesta markkinoinnista

1. Tunnista kohdeyleisösi ja puhu suoraan sille sisällölläsi.
2. Varmista, että yritykselläsi on responsiiviset (sisältörikkaat) verkkosivut. 

Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja 
mukauttaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet 
automaattisesti käytettävän laitteen mukaan.

3. Orgaanisen näkyvyyden hakeminen: tuota alallesi oleellista sisältöä, 
oleellisiin kanaviin,  missä puhutaan asioista, millä yrityksesi halutaan 
löytyvän hakukoneissa.

4. Ole läsnä toimialalle oleellisissa sosiaalisissa medioissa ja varmista 
yhtenäinen ilme verkkosivujesi kanssa.

5. Rakenna markkinointilista (esim. sisältömarkkinoinnin avulla) 
sähköposti (mahdollista automatisoida esim. MailChimpillä) ja 
sosiaalisen median markkinointiin. Sosiaalisen median kautta 
mainostaminen (markkinointilistat, sivuilla kävijät yms.)
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