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Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

A N K K U R I -

T E H T Ä V Ä

BRÄNDIN ARVO 
Seuraavassa harjoituksessa pohdimme brändin ja logon yhteyttä 

meille jokaiselle varsin tutun tilanteen kautta. 

Brändin tunnistaa usein logosta 

TEHTÄVÄ: Kaksi t-paitaa saattaa olla muuten täysin 

samanlaiset, mutta toisessa on tunnetun brändin logo. Kaupassa 

näiden tuotteiden hintaero voi olla moninkertainen. 

Pohdi tilannetta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miksi kuluttaja on valmis maksamaan ylimääräistä vain

tietyn brändin takia?

2. Minkä sinulle tutun brändin arvo on noussut tai minkä

laskenut viime aikoina? Mikä siihen on saattanut

vaikuttaa?

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

MARKK I NO I N T I

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  
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T A V O I T E

BRÄNDÄYS
 
Tässä moduulissa syvennymme brändin huomattavaan 

merkitykseen osana kaupallistamisen prosessia. 

Seuraavassa harjoituksessa tutustumme tarkemmin 

tämän moduulin tavoitteisiin sekä pohdimme niihin 

liittyviä alustavia käsityksiä. 

TAVOITE: oppia tunnistamaan brändäyksen merkitys 

osana tuotteen tai palvelun kaupallistamista. 

Tavoite on saavutettu, mikäli pystyy moduulin 

päätteeksi vastaamaan riittävän hyvin tavoitteeseen 

liittyvään tutkimuskysymykseen. 

Tarkoituksena on, että tutkimuskysymykseen vastataan 

jo tässä vaiheessa alustavasti oppimisprosessin 

lähtötilanteen kartoittamiseksi.  

Moduulin lopussa samaan kysymykseen vastataan 

uudestaan hyödyntämällä moduulin aikana opittuja 

asioita. 

TUTKIMUSKYSYMYS: Mitkä piirteet yhdistävät 

kansainvälisillä markkinoilla menestyviä brändejä? 

VASTAUSOHJE: Mieti millaiset brändit menestyvät 

tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla. Kuvaile näitä 

brändejä listaamalla kolme mielestäsi tärkeintä 

menestyvälle brändille ominaista piirrettä. Kirjoita mitä 

ensimmäisenä tulee mieleen, sillä tässä kartoitetaan 

vasta alustavia ajatuksia ja tietoja aiheesta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  

2



LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

J O H D A N T O

BRÄNDÄYS 

Brändillä tarkoitetaan tuotemerkin ympärille muodostunutta 

positiivista mainetta ja siihen liittyviä mielikuvia, joiden 

perusteella asiakas erottaa tuotemerkin muista tuotemerkeistä. 

Asiakkaan näkökulmasta vahva brändi luo hyödykkeelle 

enemmän arvoa, sillä sen kautta hyödykkeelle muodostuu 

käyttöarvon lisäksi myös tunnearvoa. Esimerkkinä vaikkapa 

merkkilaukku. “Merkittömässä” laukussa tavarat kulkeutuvat 

mukana yhtä hyvin, mutta silti se ei ole sama asia kuin 

merkkilaukku. Kun brändillä on sekä käyttöarvoa että 

tunnearvoa, se käy paremmin kaupaksi ja siitä voi pyytää 

korkeampaa hintaa. 

Brändin herättämää mielikuvaa ja sitä tukevaa mainetta voidaan 

rakentaa systemaattisilla toimenpiteillä haluttuun suuntaan. Tätä 

kutsutaan brändäykseksi, joka on yksi kaupallistamisen 

prosessin tärkeimmistä vaiheista. Se on brändin kirkastamista ja 

vahvistamista tietoisesti ja tavoitteellisesti. Brändäyksessä 

hiotaan tuotteen mielikuvaa vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja 

arvo-odotuksia. päätavoite. Asiakkaat tunnistavat juuri brändin 

avulla tuotteet, palvelut ja ratkaisut usein valtavan tarjonnan 

joukosta. Asiakkaat tunnistavat juuri brändin avulla tuotteet, 

palvelut ja ratkaisut usein valtavan tarjonnan joukosta. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

MARKK I NO I N T I

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
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J O H D A N T O

Brändissä tiivistyy se, mitä ja miten yritys haluaa kertoa itsestään 

ja ratkaisuistaan maailmalle.  Toisaalta brändistä konkretisoituu 

se, miten ihmiset ovat tulkinneet tuon viestin ja mitä he ajattelevat 

yrityksestä todellisuudessa. Brändin rakentaminen on viestintää 

ja maineviestin kuulemista eri tavoilla. Kun yritys saa luotua 

huippubrändin, yleisö alkaa kuulla yrityksen viestejä yrityksen 

haluamalla tavalla. Niin sanotut huippubrändit ovat erittäin 

arvokkaita ja haluttuja, koska niiden avulla asiakkaat tunnistavat 

yrityksen tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Tämän lisäksi juuri 

huippubrändit tuovat erilaisille hyödykkeilleen tunnearvoa, ja 

asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista huomattavasti 

korkeampaa hintaa. Se on yksi tie menestykseen 

kansainvälisessä liiketoiminnassa.  

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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T I E T O I S K U

PELKKÄ LOGO EI TEE BRÄNDIÄ 

Kaksi t-paitaa saattaa olla muuten täysin samanlaiset, mutta 

toisessa on tunnetun brändin logo. Kaupassa näiden tuotteiden 

hintaero voi olla viisinkertainen, tai jopa kymmenkertainen. Miten 

se on mahdollista? Jos ne ovat muuten täysin identtiset, niin 

laatu on yhtä hyvää, eikö niin? Vai onko? Mitä eroa on teknisellä 

tuotelaadulla ja koetulla laadulla? 

Suomalaisia kansainvälisesti tunnettuja brändejä ovat 

esimerkiksi Kone, Wärtsilä, Ponsse ja Nokia.  Suomessa on 

onnistuttu rakentamaan lähinnä B2B (Business to Business) -

brändejä, toisin sanoen yritysten välisessä kaupassa tunnettuja 

brändejä. Yksikään suomalainen brändi ei ole maailman 100 

vahvimman brändin joukossa. Erityisesti sellaiset suomalaiset 

brändit, jotka on suunnattu kuluttajille eli B2C (Business to 

Customer) -brändit, ovat harvinaisia. 

Lukuun ottamatta muutamia onnistumisia, esimerkiksi Nokiaa, 

Roviota ja Supercelliä, Suomesta ei ole juuri noussut vahvoja 

kuluttajabrändejä. Suomalaiset brändit ovat kansainvälisesti 

vaatimattomia, voidaan puhua jopa ”ujoista” brändeistä. 

Tietynlaista vaatimattomuutta arvostetaan usein Pohjoismaissa, 

mutta kansainvälisessä liiketoiminnassa siitä ei varsinaisesti ole 

hyötyä. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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A I N E I S T O-

T E H T Ä V Ä

BRÄNDIN LOGON VOI SUOJATA 
TAVARAMERKILLÄ 

Tietoiskun ”Logo ei tee brändiä” esimerkissä havainnollistettiin, 

miten tietyn brändin logo nosti tuotteen arvoa. Logo toimii siis 

yhtenä brändin tunnusmerkkinä, jonka avulla asiakas tunnistaa 

brändin muiden vastaavien tuotteiden joukosta. Tunnusmerkit 

ovatkin etenkin vahvan brändin omaaville yrityksille erittäin 

arvokkaita, ja siksi ne on syytä suojata tavaramerkillä. Brändi ja 

tavaramerkki kietoutuvatkin liiketoiminnassa tiivistii yhteen. 

Etenkin isompien yrityksien kohdalla brändi rakentuu 

useammista tavaramerkeillä suojatuista tunnusmerkeistä. 

Katso oheinen video ja valitse sitten alta ne väittämät, jotka 

ovat oikein! 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=KJfMEzIMXZ4 

VÄITTÄMÄT: 

• Lampun voi suojata tavaramerkillä

• Innovaation nimelle voi hakea tavaramerkkiä

• Saat tavaramerkin automaattisesti innovaatioosi, kun se

valmistuu

• Tavaramerkillä voit kieltää kilpailijoita käyttämästä

tuotteesi nimeä

• Tavaramerkki auttaa sinua erottautumaan ja asiakkaita

tunnistamaan tuotteesi

• Nimeä ei saa kopioda, vaikka sillä ei olisi tavaramerkkiä

Vinkki: oikeita väittämiä on kolme! 

Huom! Tämän harjoituksen jälkeen tulevassa tietoiskussa 

tavaramerkkiä esitellään tarkemmin. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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Photo by Johannes Plenio on Unspash 

TAVARAMERKKI JA MALLIOIKEUS
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Photo by fun fun photo / shutterstock 
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Photo by PRH (julkaistu Mallioikeuslehdessä 15.4.2019) 
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K O M M E N T O I N T I-

T E H T Ä V Ä

MENESTYVÄN BRÄNDIN HYÖDYT 

TEHTÄVÄ: Poimi videolta tärkeimmät 1-3 hyötyä, jotka 

menestyvä brändi tuottaa yritykselle tai asiakkaalle. 

Perustele valintasi. Video:  

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNvQK8US4hg 

Kuinka hyvä brändi toimii yrityksen arvon luojana? 

Intotalo. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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T I E T O I S K U

TULEVAISUUDESSA KILPAILLAAN 
BRÄNDEILLÄ 
Niin kauan kun kansainvälisessä kilpailussa kysyntä ylitti 

tuotannon, kilpailtiin tuotteilla. Käytännössä se tarkoitti sitä, että 

kilpailun voitti yleensä aina se osapuoli, jolla oli parhaiten 

hallinnassa raaka-aineet, osaaminen ja tuotantovälineet. 

Nykyään kuitenkin monilla aloilla tuotanto on ylittänyt kysynnän, 

ja kilpailu ratkaistaan yhä useammin sillä, kenellä on vahvin 

brändi. 

Tuotannon ylitarjonnan lisäksi myös ihmisten tietoisuus eri 

hyödykkeistä ja niiden saatavuudesta on kasvanut digitalisaation 

kiihdyttämän kansainvälistymisen kautta. Tuotteita ja toimittajia 

on helppo vertailla ja tehokkaat kuljetusyhteydet mahdollistavat 

tuotteiden tilaamisen vaikka maapallon toiselta puolelta. Myös 

tämä lisää selvästi vahvan brändin merkitystä kansainvälisessä 

liiketoiminnassa. Painopiste on siis siirtynyt tuotteista mielikuviin. 

Menestynyt brändi synnyttää vahvan tunnesiteen oikeissa 

kohderyhmissä. Tämä tarkoittaa asiakkaiden lisäksi myös 

työntekijöitä, sijoittajia ja muita sidosryhmiä. Vahva brändi 

edellyttää vahvaa luottamusta. Se muodostuu, kun brändin 

ympäröimä tuote, yritys tai palvelu pystyy lunastamaan 

välittämänsä positiivisen mielikuvan myös käytännössä. Eli 

esimerkiksi imuri toimii juuri niin hienosti kuin mainoksessa 

annetaan ymmärtää ja kaikki toiminta imurin toimittajien kanssa 

on miellyttävää ja sujuvaa. Tyytyväiset palvelukokemukset ja 

asiakaslupausten pitäminen ylläpitävät vahvaa brändiä. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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T I E T O I S K U

Nykyisin myös medialla on erittäin tärkeä rooli siinä, menestyykö 

brändi.  Sosiaalisissa medioissa ahkerasti jaetut trendikkäät 

kuvat esimerkiksi Starbucks-mukeista kasvattaa tietoa tuotteesta 

ja näin ollen käärivät brändille lisää rahaa. Usein nuoret 

innostuvat jostain brändistä esimerkiksi tuotesijoittelun, 

mainoksien, musiikkivideoiden, logonäkyvyyden, sosiaalisen 

median tai blogien kautta ja ostavat brändiin liittyviä tuotteita, 

palveluita tai ratkaisuja. Käyttämällä jonkin tietyn brändin 

tuotteita tai palveluja, vaikutat ehkä muiden nuorten silmissä 

trendikkäältä, jos kaverisi ovat samaa mieltä brändin hyvyydestä. 

Näin tuette toinen toistenne ostopäätöksiä. 

Brändin rooli korostuu usein epävarmassa ympäristössä. 

Esimerkiksi monet turistit käyvät englanninkielisen kielialueen 

ulkopuolisissa ulkomaan kohteissa syömässä kansainvälisissä 

hampurilaisketjuissa, koska he haluavat välillä ymmärtää 

ruokalistaa eli tietää, mitä syötävää saavat tilauksensa myötä. 

Luotettava brändi tarjoaa siis turvaa ja varmuutta. Markkinoinnin 

ja myynnin antamien asiakaslupausten lunastus on menestyvän 

brändin perusedellytys. 
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ja kaupallistaminen 
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K O M M E N T O I N T I-

T E H T Ä V Ä

ASIAKASKOKEMUS RATKAISEE 

KILPAILUN 

Seuraavalla videolla selvennetään kilpailun eri asteita. 

Katso ensin video ja vastaa sitten tehtävän 

kysymyksiin. 

TEHTÄVÄ: 

1. Mieti yksi sellainen brändi, joka herättää sinussa

vahvan tunnekokemuksen.

2. Perustele myös, miksi juuri se brändi herättää

sellaisen tunnekokemuksen.

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=LLMQV8XvCxE 

Photo by Steven Lelham on Unplash 
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TIETOISKU 

KILPAILUN PORTAAT 

Kilpailu on siis siirtynyt tuotteista mielikuviin. Yllä oleva kuvio 

kuvaa juuri tätä asiakaskokemuksen kehitystä tuotteista 

palveluihin ja palveluista mielikuviin. 

Tuotteista palveluihin: Globaalissa kaupassa oli vielä toisen 

maailmansodan jälkeen pula monista tuotteista. Nyt elämme 

tuotteiden osalta niin sanotussa ylijäämätaloudessa: tavaran 

tarjonta ylittää kysynnän. Ainoa rajoittava tekijä on oman 

talouden rajalliset resurssit. Tästä syystä yritykset ovat jo 

pidemmän aikaa kilpailleet varsinaisten tuotteiden lisäksi myös 

niiden ympärille muotoilluilla palveluilla. Toisin sanoen yritykset 

myyvät usein tuotteiden ohella tai tuotteisiin liittyviä palveluja, 

kuten esimerkiksi huoltopalveluita, siivousta ja vakuutuksia. 

Esimerkiksi lomamatkaa varatessa tarjotaan yleensä aina lisäksi 

myös vakuutuksia sekä matkan peruutus- ja siirtomahdollisuutta. 

Palveluista mielikuviin: Kuvion seuraava taso yritysten 

välisessä kilpailussa on kokonaisvaltainen asiakaskokemus. 

Siihen liittyy hyvä ja luotettava asiakaspalvelu sekä 

asiakaslupauksista kiinnipitäminen. Myös tunteet ovat isossa 

roolissa. Voit kysyä itseltäsi, ketkä ovat uskollisimpia ihmisiä 

ympärilläsi. He ovat niitä, joihin sinulla on tunneside. Sama pätee 

asiakkaisiin, kun he seuraavat brändejä. 
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SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

VAHVA BRÄNDI PUHUTTELEE 
HENKILÖKOHTAISESTI 
Seuraava tehtävä on kolmiosainen. Valitse yksi kansainvälisesti 

tunnettu brändi annetusta listasta ja sen jälkeen selvitä 

valitsemaasi brändiin liittyviä asioita. 

Tarkastele Interbrandin julkaisemaa listaa sadasta maailman 

arvokkaimmasta brändistä vuonna 2018. Mieti, mitkä listan 

brändeistä ovat juuri sinulle erityisen merkityksellisiä? Vertaile 

vastauksiasi vierustovereiden kanssa. Valitse sitten sinulle 

merkityksellisistä brändeistä yksi, johon haluaisit perehtyä 

tarkemmin ja vastaa sen jälkeen tehtäviin. 

LINKIN KAUTTA PÄÄSET LISTAUKSEEN: 

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-

brands/2018/ranking/ 

TEHTÄVÄ: 

1. Mikä on valitsemasi brändin nimi, alkuperä ja toimiala?

Toimialan selvityksessä kerro, mitä erilaisia tuotteita ja

palveluita brändin alta löytyy ja mille aloille ne erityisesti

kohdentuvat. Alkuperän selvityksestä tulee ilmetä maa,

jossa brändin takana oleva yritys on perustettu, ja

perustamisvuosi. Kerro myös, missä paikassa yrityksen

pääkonttori tällä hetkellä sijaitsee.

2. Kerro lyhyesti, miten ja miksi juuri tästä brändistä on tullut

sinulle henkilökohtaisesti merkittävä.

3. Pohdi ulkopuolisen tarkastelijan roolissa, mitkä tekijät ovat

tässä tapauksessa vahvan brändin takana, eli millä

keinoin brändäyksessä on onnistuttu? Hyödynnä tässä

aiemmin kurssilla oppimaasi.

Myynti, markkinointi 
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TIETOISKU 

BRÄNDIN TULEE OLLA ROHKEA 

Brändiuskollisuus muodostuu kokonaisvaltaisten ja 

myönteisten asiakaskokemusten kautta, jossa luottamusta ja 

tunnesidettä vahvistetaan lunastamalla asiakkaalle luvattu 

arvolupaus sekä erottumalla positiivisesti muista brändeistä. 

Tämä edellyttää brändäykseltä paitsi huolellisuutta myös 

rohkeutta: lukuisten brändien joukosta esille pomppaavat 

voimakkaita reaktioita tuottavat ilmiöt. 

Brändit, jotka eivät uskalla erottua kilpailijoistaan, kohtaavat 

entistä kovemman hintakilpailun ja joutuvat taistelemaan 

jatkuvasti tuotantokustannuksista ja kannattavuudesta. Nykyään 

ei riitä, että yritys valmistaa esimerkiksi tavallisia golfmailoja, 

vaan pitää valmistaa ”juuri Sinulle tehtyjä erikoismailoja”. 

Nykyajan asiakas globaaleilla markkinoilla haluaa olla 

erikoislaatuinen. 

Uskotaan, että brändin merkitys kansainvälisessä 

liiketoiminnassa kasvaa entisestään. Laajat ja vahvat globaalit 

brändit kasvattavat markkinaosuuttaan todennäköisesti 

jatkossakin, mutta samalla haastajiksi nousevat pienet ja rohkeat 

brändit, joista tulee usein trendikkäitä ilmiöitä jossakin tietyssä 

kohderyhmässä.  Isot brändit pyrkivätkin saavuttamaan massoja 

ja pysymään turvallisella alueella. Pienten brändien viesti on taas 

kohdennettu tarkemmin, ja niissä uskalletaan rohkeammin ottaa 

myös hallittuja riskejä. 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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TIETOISKU 

Rohkea brändi on se, joka on erilainen, lunastaa lupauksensa ja 

sitouttaa tunnetasolla sekä uudet että vanhat asiakkaat. Monissa 

hiipuneen vientinsä kanssa kamppailevissa maissa, kuten 

Suomessa, onkin juuri nyt tarve uusille rohkeille brändeille. 

Esimerkiksi itävaltalainen Red Bull -brändi liitettiin extreme  

-urheilijoihin ja samalla haettiin rohkeaa erikoistumista, vaikka 

energiajuoma tuotteena ei ollut mitenkään uusi keksintö. 

Brändistä tuli kuitenkin hurja menestys, jonka ympärille luotiin 

erikoislaatuinen markkinointi tapahtumineen ja tempauksineen. 

Photo by Sangarsh Angura on Unsplash 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

MARKK I NO I N T I

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  

17



LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

ERIKOINEN TAPA RAKENTAA BRÄNDIÄ 
Seuraavassa tehtävässä tutustumme erään yrityksen 

brändiin. Brändiä voi rakentaa hyvin erilaisilla tavoilla. 

Lue oheiset artikkelit, jotka käsittelevät samaa 

ulkoiluvaateyritystä. 

ARTIKKELI 1: 

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ala-osta-tata 

ajatusta/pGKHjt8c 

ARTIKKELI 2:  

https://www.marmai.fi/uutiset/presidentti-varasti-

ulkovaateyhtio-haastaa-trumpin-oikeuteen-6690767 

TEHTÄVÄ: 

1. Millaista brändiä Patagonia tavoittelee ja miten

se sen tekee?

2. Tiedätkö muita yrityksiä, jotka rakentavat

brändiään erikoisilla tavoilla?

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

KUMPPANIT RAKENTAVAT YHDESSÄ 
BRÄNDIÄ 
Et välttämättä tunne RePacking-nimistä yritystä, mutta 

tunnet todennäköisesti sen kumppaneita (Finlayson, 

Varusteleka, Filippa K tai Scandinavian Outdoor). 

RePacking tarjoaa aivan uudenlaista palvelua, jonka 

tarkoituksena on vähentää pakkausjätettä 

kiertotalouden hengessä. 

Tutustu RePacking-yritykseen ja vastaa kysymyksiin. 

LINKKI: 

https://www.originalrepack.com/ 

TEHTÄVÄ: 

1. Mitä palvelua RePacking tarjoaa ja miten se toimii

(katso esimerkiksi kuva” This is how I roll” Stores-

välilehdeltä)?

2. Miksi RePacking haluaa näkyä sellaisten

yritysten kuin Finlayson tai Filippa K rinnalla?

Entä toisinpäin?

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

BRÄNDÄYSSUUNNITELMA 

Vahvan brändin rakentaminen vaatii pitkää ja perusteellista 

pohjatyötä. Tämä tarkoittaa suunnitelmallisuutta, 

innovatiivisuutta, johdonmukaisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. 

Jälleen kerran tärkeintä on ottaa huomioon potentiaalisten 

asiakkaiden arvostukset ja odotukset. Vahva brändi syntyy siis 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 

TEHTÄVÄ: Miten yrityksesi brändi muodostuisi? 

Laatikaa brändäyssuunnitelma alta löytyvän ohjeistuksen 

mukaisesti. Valmistelkaa esim. yksi powerpoint-dia jokaista 

kohtaa varten. Ensimmäiselle dialle tulisi tällöin valitsemanne 

yrityksen ja tuotteen/palvelun nimi sekä ryhmän jäsenten nimet. 

Voitte tehdä suunnitelman myös Wordilla, jos se tuntuu 

luontevammalta. Hyödyntäkää suunnitelman tekemisessä 

brändäys-moduulin aikana oppimianne asioita! 

Muodostakaa pienryhmät (2-5 opiskelijaa). Tehtävän voi 

tehdä myös itsenäisesti.  

TEHTÄVÄT: 

1. Valitkaa hyödyke, jota lähdette brändäämään. Ideoikaa

ryhmässä jokin kuvitteellinen startup-yritys tai valitkaa

jokin jo olemassa oleva yritys, jonka valmistama hyödyke

kaipaisi brändäämistä. Miettikää, mitä tuotteita tai

palveluja yritys tuottaisi (esim. urheilujalkineita).

2. Kuvailkaa lyhyesti yrityksenne ja tuotteenne vahvuuksia

sekä erityispiirteitä. Mikä tekee juuri teidän yrityksestänne

houkuttelevan asiakkaan näkökulmasta?

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 
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SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

3. Valmistelkaa brändiviesti (brand positioning statement).

Brändiviesti on se viesti, jonka haluatte brändinne

välittävän kuluttajille? Onko brändinne ystävällinen vai

aggressiivinen, hillitty vai räiskyvä? (Lisätieto liittyen

brändiviestiin kannattaa etsiä verkosta).

4. Brändin ilmeneminen arjessa. Miten brändiviestinne ja

brändinne luonne näkyy yrityksenne arjessa (mm.

pukeutuminen, kommunikointityyli ja sisustus) ja esim.

tavassa olla vuorovaikutuksessa asiakkaittenne kanssa?

5. Keksikää brändillenne iskevä slogan. Sloganin tulee

jäädä mieleen ja tukea brändiviestiänne. Voitte hakea

ideoita tutustumalla menestyvien yritysten sloganeihin.

6. Brändilupausten lunastus. Miten käytännössä

varmistaisitte sen, että yritys pystyy myös lunastamaan ne

lupaukset, jotka asiakkaalle on annettu brändin ja

markkinoinnin myötä?

Tukea saa myös seuraavista artikkeleista: 

• https://www.entrepreneur.com/article/77408

• http://www.lily.fi/blogit/chasing-my-future/64-brandin-

rakentuminen-ja-johtaminen
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TIETOISKU 

OMAN OSAAMISEN BRÄNDÄYS 

Tuotteiden, palveluiden ja muiden hyödykkeiden lisäksi myös 

oman osaamisensa voi brändätä. Tällöin puhutaan 

henkilöbrändistä. Henkilöbrändäys on ennen kaikkea oman 

osaamisen markkinointia sekä itsensä yksilöllistämistä omia 

erityispiirteitä korostamalla. Tavoitteena on erottautua edukseen 

massasta hyvän maineen, positiivisten mielikuvien ja yksilöllisen 

imagon avulla. Henkilöbrändäys onkin hyvin pitkälti toisiin 

ihmisiin vaikuttamista ja vaikutuksen tekemistä. Tämä korostuu 

etenkin luovilla aloilla ja politiikassa, mutta nykyään siihen 

kannustetaan kiinnittämään huomiota lähes kaikilla aloilla. 

Sosiaalisen median valtakausi on myös tuonut kaikkien 

saataville uusia tehokkaita henkilöbrändäystä tukevia työkaluja, 

kuten LinkedIn tai vaikkapa kaikille tuttu Instagram. 

Omaan henkilöbrändiin tulee kiinnittää huomiota juuri nyt, kun 

digitalisaatio, globalisaatio ja robotiikka myllertävät 

työmarkkinoita.  Työpaikkoja häviää jatkuvasti mm. robotiikan 

mahdollistaman automatisaation kautta, mutta samalla syntyy 

uusia työpaikkoja esimerkiksi palvelu- ja koulutussektorille. 

Yhä useammin myös oman vahvan osaamisen kautta voi 

rakentaa aivan uuden toimenkuvan, jolle itse luo tarpeen. Tämän 

voi tehdä esimerkiksi tuomalla vahvasti ja innovatiivisesti esille 

omaa osaamistaan ja perustelemalla uskottavasti, miksi juuri 

sellaiselle osaamiselle on tällä hetkellä tarvetta. Tämä on 

mahdollista, koska työmarkkinat muuttuvat niin nopeasti, ettei 

kaikkia uusia työllistymismahdollisuuksia vielä yleisesti oivallettu. 

Myös eri tieteenalojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen 

synnyttävät uudenlaisia toimenkuvia, joihin haetaan usein 

moniosaajia. Sellaisia, jotka osaavat yhdistellä eri 

asiantuntijuuden osa-alueita ja muodostaa siten lisäarvoa 

liiketoimintaan. 
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Henkilöbrändin hiomisessa pääsee vauhtiin jo pienin teoin. 

Esimerkiksi oman blogin tai verkkosivun ja sitä täydentävän 

portfolion kautta voi välittää muille viestiä omasta osaamisestaan 

ja persoonallisuudestaan. Omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen 

kohteitaan on hyvä kartoittaa. Niitä voi hioa ja tuoda 

määrätietoisesti esille. On syytä myös pohtia, millaisen kuvan 

antaa itsestään vaikkapa Facebookiin tai Instagramiin ladatuilla 

materiaaleilla ja miten ne vaikuttavat omaan maineeseen ja 

imagoon. Sama pätee kaikkiin muihinkin vuorovaikutus- 

tilanteisiin ihmisten kanssa: “niin metsä vastaa kuin sinne 

huudetaan”, eli hyvällä käytöksellä saat todennäköisemmin 

myös muut käyttäytymään asiallisesti sinua kohtaan. 

Photo by Clark Tibbs on Unsplash 
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SOVELTAVA 

TEHTÄVÄ 

OMAN HENKILÖBRÄNDIN SUUNNITTELU 

Henkilöbrändäyksestä hyötyy jokainen, jos sen 

toteuttaa ajatuksella ja tekee sen eteen pitkäjänteisesti 

töitä. Myönteinen ja omaa erityisosaamista heijastava 

henkilöbrändi auttaa sinua pääsemään eteenpäin, niin 

työelämässä kuin muillakin elämänalueilla. 

Henkilöbrändäyksessä on hyvä olla aito ja tahdikas! 

Seuraavassa harjoituksessa luomme hieman pohjaa 

oman henkilöbrändin rakentamiselle. 

TEHTÄVÄ1: Omien vahvuuksien kartoittaminen 

A. Henkilöbrändäyksessä on hyvä lähteä liikkeelle 

omien vahvuuksien kartoittamisesta. 

B. Mitkä ovat omia vahvuuksiasi? Listaa vähintään 3 

selkeää vahvuuttasi ja perustele ne. Voit saada 

apua lukemalla ensin oheisen artikkelin: 7 vinkkiä 

omien vahvuuksien kartoittamiseen. 

ARTIKKELI: 

https://uusivisio.fi/7-vinkkia-omien-vahvuuksien-

kartoittamiseen/ 
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TEHTÄVÄ 2: Omaa henkilöbrändiä rakentamassa 

Katso oheisen videon oppeja henkilöbrändäyksestä. 

Vastaa videon perusteella seuraaviin kysymyksiin:  

A. "Anna asiantuntijuudelle kasvot ja persoona". 

Mitä tämä videon perusteella tarkoittaa? 

B. Mitä hyötyä on videon mukaan oman osaamisen 

brändäämisestä? 

C. Miten tarinat liittyvät henkilöbrändiin? 

D. Millaista tarinaa voisit rakentaa omaan 

henkilöbrändiisi tällä hetkellä? (Mitkä ovat olleet 

tähän asti tähtihetkiäsi liittyen omiin 

vahvuuksiisi?) 

VIDEO:  

https://www.youtube.com/watch?v=HH5GumPuSQ8 

Mikä se henkilöbrändi oikein on? - Anu Nylund (Mood 

of Finland, YouTube). 

Myynti, markkinointi 

ja kaupallistaminen 

MARKK I NO I N T I

Lisät ietoja saat  
lähettämällä 
sähköpostia 

osoitteeseen:  

bisneskurssit@tat .f i  

25

https://www.youtube.com/watch?v=HH5GumPuSQ8


LV. 2019–2020 

Oppimateriaalien sisältöjä 

päivitetään lukuvuosittain. 

Muistathan ladata aina 

uusimman materiaalin 

saadaksesi 

ajankohtaisimmat 

oppimateriaalit. 

ARVIOINTI 

BRÄNDÄYS – ARVIOINTI 

Lopuksi arvioidaan, missä määrin alussa esitetty 

oppimistavoite on saavutettu. Tämä tehdään 

vastaamalla uudestaan tutkimuskysymykseen. Lisäksi 

arvioidaan päättyvän moduulin kiinnostavuutta sekä 

sen tarjoamia tärkeimpiä oivalluksia. 

Oman oppimisen arviointi: mitä opin ja oivalsin? 

Lopuksi vastaa vielä ytimekkäästi alun johdannossa 

esitettyyn tutkimuskysymykseen. Muotoile vastauksesi 

kuitenkin myös harkiten, sillä siitä ilmenee, missä 

määrin olet saavuttanut päättyvän moduulin 

oppimistavoitteen. 

TUTKIMUSKYSYMYS: Mitkä piirteet yhdistävät 

kansainvälisillä markkinoilla menestyviä brändejä? 

VASTAUSOHJEET: Kirjoita vastauksesi listaamalla 

kolme mielestäsi tärkeintä menestyvälle brändille 

ominaista piirrettä. Hyödynnä vastauksessasi 

monipuolisesti moduulin aikana oppimiasi asioita!  
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