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Tänään

• Tavoite: Antaa eväitä oman brändin ja brändiviestinnän 
selkeyttämiseen
• Pieniä pohdintatehtäviä omaan palveluun liittyen 

brändäyksen eri osa-alueisiin. 



Mainitse hyviä brändejä alaltanne



Yritysilme vai brändi?

LOGO
FONTTI

VÄRI
KUVAMAAILMA

ÄÄNENSÄVY

FIILIS
MAINE

OLEMASSA-
OLON 

TARKOITUS





Brändin kontaktipisteet
Nettisivu

Sähköposti

Sosiaalinen media

Ihmiset

Tapahtumat

Printti

Fyysiset tilat

Digimainonta



Brändi =
Ydinviestin 

TUNTEELLISTAMINEN



Brändi =
Organisaation sisäisen 

kulttuurin ulkoinen 
ilmentymä











Yritysilmeen voit ostaa 
nopeasti.

Brändinrakennus ja 
brändinhallinta on 

jatkuvaa työtä.



Millainen on hyvä brändi?



Brändäys on 
POSITIIVISEN MIELIKUVAN

rakentamista



Brändäys on 
YHTEISÖLLISYYDEN

rakentamista



Brändäys on 
KULTTUURIN JA MERKITYSTEN

rakentamista



”Jokaisella on oma brändi, 
vaikka emme sitä haluaisi”



TUOTE / MUOTOILU TARINA / ARVOT

PERSOONALLISUUS
MIELIKUVA

TUNNISTETAVUUS

VUOROVAIKUTUS
ASIAKASPALVELU



Mistä 
muodostuu 
hyvä brändin 
tarina?

• Selkeys arvoissa ja toiminnassa (ovat 
linjassa keskenään)

• Keskusteluyhteys yleisön kanssa

• Äänensävy on harkittu tarkkaan ja se on 
linjassa läpi koko viestinnän

• Yrityksellä on ”kasvot”, eli joku ihminen 
näkyy ulospäin

• Vältetään monimutkaisuuksia brändin 
tarinan kertomisessa, yksinkertaistetaan

• Ymmärretään hyvin miten yleisö brändin 
hahmottaa ja tehdään sisältöä sen 
mukaisesti

• Tehdään määrätietoisesti räätälöityä 
sisältöä juuri omalle yleisölle, kaikkien ei 
tarvitse pitää yrityksestä



Helpottaa ostajan valintaa
Vakuuttaa oikeasta valinnasta

Erottelee

Auttaa tunnistamaan







Miksi brändi 
on julkisille 

palveluillekin 
tärkeä?

• Arvostus

• Rahoitus

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Laajempi asiakaskunta

• Tunnistettavuus = helpompi asioida, 
turvallinen tunne.

• Kriisitilanteiden julkinen käsittely on 
helpompaa tunnetulle & pidetylle brändille

• Suurempi asiakasuskollisuus

• Helpompi rekrytointi









Esimerkkinä Jokapäivät kirjastossa



Lähde: Lindroos ym. 2010, 36 – 38.



Lähde: Gad 2016, 172.



Jos Verohallinto pystyy siihen, kuka tahansa 
pystyy siihen



Brändin rakennus

• Määrittele brändisi kohdeyleisö.
• Brändisi missio.
• Tutki muita alasi toimijoita (oma positiointi suhteessa muihin).
• Brändisi tarjooman avainelementit.
• Visuaalinen ilme: logo ja slogan.
• Äänensävy.
• Brändin ydinviesti ja hissipuhe. 
• Persoona. 
• Tarkastele ja integroi brändisi elementit jokaisesta (liike)toiminnan kulmasta.
• Johdonmukaisuus.
• Ole oman brändisi paras viestinviejä! 



Mikä on brändinne
äänensävy?



Äänensävy on valintakysymys



Miltä palvelunne kuulostaa?

verkkosivuilla tiedotteissa somessa

murteellinen rento

informatiivinen asiallinen asiatyylinenleikittelevä

vastuullinen

keskustelevatiedottava

konkreettinen

opettavainenosallistava

kannustava

myyvä

muissa kanavissa?

iloinen puhutteleva neutraali lyhytsanainen



Tarinat, kuvat, videot, tilat, 
kohtaamiset..



MUTTA!
Voit ostaa ainoastaan 
puolet brändäyksestä.



Visuaalisuus



Logo



Logo kestää aikaa. Uudistus.



Logon uudistaminen



Mikä brändi on kyseessä?



Mikä brändi on kyseessä?



Mikä brändi on kyseessä?



Tuttu väri
pysäyttää















Entä te?



Brändilupaus:

• Teemme 
àmitä palvelua/tuotetta 
àkenelle
àmiten
àmiksi



X-FACTOR



Asiakaslupauksenne?



..miten mittaamme täyttyvätkö lupauksemme?











Mikä erottaa
palvelunne kaikista

kilpailijoista?

Listaa tekijöitä, jotka
erottavat teidät

muista vastaavista
toimijoista



Arvot, joihin haluatte
teidät yhdistettävän?

Mitkä asiat
organisaationne

toimintakulttuurissa
voisivat tukea

brändiä?



TEHTÄVÄ 1. SWOT, 10 minuuttia

• Määrittele oman brändin 
vahvuudet, heikkoudet, 
uhat ja mahdollisuudet.
• Ole rehellinen à

vain siten voit kehittää 
brändiänne.



Sisältöohjeisto
Content guideline / brand book



Sisältöohjeistus

• Sisältää tiedon siitä, miten yritys viestii eri kanavissa ja/tai eri 
kohderyhmille.
• Sen avulla yrityksen viestintä on yhtenäistä riippumatta siitä, 

kuka tekstin kirjoittaa.

• Sen ansiosta vältytään siltä, että viestitään usealla eri äänellä.

• Voi sisältää myös visuaaliset ohjeistukset, esimerkiksi ohjeet 
logon, värien ja fonttien käyttöön.



Lappi-brändikäsikirja

https://www.lappi.fi/c/document_library/get_file?folderId=919930&name=DLFE-16167.pdf


Oulun brändikäsikirja

https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=dd49f131-5bcd-42cb-bcb4-95bb2155cd85&groupId=78560


Prime Sales

• http://www.primesales.fi/graafinenohjeisto/

http://www.primesales.fi/graafinenohjeisto/


Suomussalmen kunta



Kiitos!


