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1 JOHDANTO

Maailma on muuttunut paljon viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykyään sosiaalinen media on
hyvin suuressa roolissa ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ihmiset hankkivat tietoa,
verkostoituvat ja viihdyttävät itseään käyttämällä esimerkiksi Facebookia, Instagramia, Twitteriä,
Linkediniä, Pinterestiä, Youtubea ja muita suosittuja sosiaalisen median kanavia (Stafford,
Stafford & Schkade 2004). Sosiaalisen median suosion kasvua on edistänyt teknologian nopea
kehitys ja nykyään esimerkiksi kännykällä on helppo käyttää kyseisiä sosiaalisen median
kanavia. Sosiaaliseen mediaan ei siis sinänsä tarvitse erikseen mennä, vaan ihmiset ovat ikään
kuin koko ajan läsnä sosiaalisessa mediassa sen ollessa jatkuvasti muutaman ”klikkauksen”
päässä.
Maailman kehityksestä huolimatta on yhä olemassa asioita, jotka eivät ole muuttuneet miksikään
edes tuhansissa vuosissa. Tarinat ovat kautta aikojen olleet ihmisten mielenkiinnon kohteena eikä
tämä ole muuttunut ajan saatossa. Samat tarinat ovat viihdyttäneet ihmisiä useiden sukupolvien
ajan. Esimerkiksi Walt Disney jatkaa menestystään muun muassa antamalla uuden ilmeen
vanhoille kaikkien tuntemille klassikkotarinoille, kuten Tuhkimolle ja Kaunottarelle ja hirviölle
(Fritz 2015). Tarinat siis kiinnostavat yhä ja ihmiset mielellään viihdyttävät toisiaan tarinoita
kertomalla. Tarinat ovatkin loistava tiedonjakotapa, sillä ihmiset muistavat tarinat paremmin kuin
irrallisesti kerrotut tosiasiat (Aaltonen & Heikkilä 2003, 17).
Nykyään sosiaalista mediaa hyödynnetään tarinoiden kertomiseen. Ihmiset haluavat jakaa omia
kokemuksiaan tuttavilleen ja mikä olisikaan helpompi keino tähän kuin julkaista oma tarina
sosiaalisessa mediassa. Ihmiset mielellään myös lukevat muiden jakamia tarinoita ja kokemuksia
ja hyödyntävät niitä omassa elämässään ja mahdollisesti myös omassa käyttäytymisessään.
Nykymaailmassa taloudellinen ja sosiaalinen elämä ovat linkittyneet tiiviisti toisiinsa, mikä
tarkoittaa toimijoiden välisten rajojen ja identiteettien hämärtymistä (Aaltonen & Heikkilä 2003,
14). Siten myös yritykset pystyvät osallistumaan tarinankerrontaan ilman epäluulojen syntymistä.
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Yritykset pystyvät hyödyntämään tarinoita ja sosiaalista mediaa liiketoiminnassaan monellakin
tapaa. Maailman kehityksen myötä kulttuurinen ja taloudellinen globalisaatio ovat tiukasti
liittyneet uusiin informaatio- ja kommunikaatioteknologioihin (Aaltonen & Heikkilä 2003, 13).
Yrityksille on siten kehittynyt uusi ympäristö sosiaalisessa mediassa brändin rakentamiselle.
Sosiaalinen media on myös uudenlainen ympäristö asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja
viestintään ylipäänsä. Yritysten on kuitenkin tärkeää oppia sosiaalisen median ja tarinoiden
hyödyntäminen siten, että niistä olisi todella hyötyä liiketoiminnalle ja lopulta yrityksen
taloudelliselle menestymiselle. Joka tapauksessa kehitys on johtanut siihen, että sosiaalinen
media on yksi erittäin tärkeä julkisuuskenttä yrityksille (Hakala & Malmelin 2007, 101).
Bränditarinat ovat erinomainen keino yritykselle luoda selkeä ja helposti lähestyttävä kuva
tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä itsessään kuluttajille. Kuluttajat kuulevat yrityksistä
mielellään tarinan muodossa, sillä tällöin se on paljon mielenkiintoisempi, inhimillisempi ja siten
helpommin lähestyttävä (Escalas 2004). Lisäksi yrityksille on tärkeää olla näkyvillä siellä missä
kuluttajatkin ovat, mikä tarkoittaa tänä päivänä aktiivista sosiaalisessa mediassa olemista.
Hyödyntämällä bränditarinaa sosiaalisessa mediassa, yritys luo kuluttajille helposti lähestyttävän
kanavan yritykseen sekä sen tuotteisiin ja palveluihin tutustumiseen. Bränditarina myös auttaa
yritystä luomaan selkeää ja yhtenäistä sisältöä sosiaaliseen mediaan ja siten eri sosiaalisen
median kanavien sisältö voidaan pitää yhtenäisenä ja samassa linjassa yrityksen kaiken muun
toiminnan kanssa (Pulizzi 2012).
Tässä

tutkimuksessa

pyritään

ymmärtämään

syvällisemmin

bränditarinoita

ja

niiden

hyödyntämisen etuja brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa. Aihe on mielenkiintoinen
sillä sosiaalisella medialla on yhä suurempi rooli ihmisten elämässä ja sosiaalinen media onkin
siten yrityksille kiinnostava väylä juuri brändin rakentamiseen. Bränditarinat ovat kiinnostavia,
sillä niiden avulla yrityksillä on mahdollista luoda yhtenäinen tarina, jonka avulla ne pystyvät
viestimään selkeästi kuluttajille sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kiinnostavuutta lisää
se, että kuluttajilla on mahdollisuus jakaa omat kokemuksensa mukaan bränditarinaan, jonka
seurauksena tarinan kerronnasta tulee yrityksen ja kuluttajien yhteistä (Singh & Sonnenburg
2012). Tämä on yritykselle sekä mahdollisuus että haaste, mikä on huomioitava brändin
rakentamisessa sosiaalisessa mediassa.
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Tutkimuksessa tarkastellaan kahden vahvan brändin, Niken ja Lumenen, brändäystä heidän
käyttämillään sosiaalisen median kanavilla. Nike on yhdysvaltalainen vahva urheilubrändi, joka
on toiminut vuodesta 1964 lähtien (O´Reilly 2014). Nike on erinomainen esimerkki onnistuneesta
brändäyksestä ja se toimii aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavilla. Lumene puolestaan on
suomalainen kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteita valmistava yritys, joka hyödyntää toiminnassaan
pohjoisen luontoa ja tieteellisiä innovaatioita. Lumene kosmetiikkasarja perustettiin vuonna
1970, eli samoihin aikoihin Niken kanssa (Lumene 2015a). Lumene toimii myös useilla eri
sosiaalisen median kanavilla. Lumenella on kaikki mahdollisuudet vahvistaa brändiään
entisestään ja kehittää brändäystään. Siksi tutkimuksen empiriaosiossa verrataan Lumenen
sosiaalisen median brändäystä edistykselliseen Niken brändäykseen.

1.1 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida miten ja miksi bränditarinaa kannattaa hyödyntää brändin
rakentamisessa

sosiaalisessa

mediassa.

Tutkimuksessa

tarkastellaan

bränditarinoiden

hyödyntämistä brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa teorian lisäksi tutkimalla valittuja
case-yrityksiä, Nikea ja Lumenea, niiden sosiaalisen median kanavien kautta. Tarkoituksena on
saada kuva, miten bränditarinoita voidaan esimerkiksi hyödyntää sosiaalisessa mediassa
brändäyksessä ja toisaalta kuinka yritysten bränditarinat ylipäätään näkyvät tällä hetkellä
sosiaalisessa mediassa. Tavoiteltavaa olisi, että tehty tutkimus auttaisi muitakin yrityksiä
hahmottamaan osa-alueita, jossa heillä olisi vielä itsellä mahdollisuuksia kehittää brändäystään.
Tutkimuksen pääongelmana on:
Miksi bränditarinaa kannattaa hyödyntää brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa?
Vastausta ongelmaan etsitään muun muassa brändejä, bränditarinoita ja sosiaalista mediaa
käsittelevän

teorian

pohjalta.

Pääongelman

selvittämisen

apuna

selvitetään

seuraavia

osaongelmia:
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Mikä on bränditarina?
Miksi bränditarinat ovat hyödyllisiä?
Miten brändiä voi rakentaa sosiaalisessa mediassa?
Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia aiheeseen liittyvästä tieteellisestä kirjallisuudesta sekä
tutkimusartikkeleista.

1.2 Ongelman asettelu ja rajaukset

Tutkimuksen tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen ymmärrys bränditarinoista ja niiden
hyödyntämismahdollisuuksista. Bränditarinat ovat ikään kuin punainen lanka brändin
rakentamisessa ja siten on mielekästä tutkia bränditarinoiden roolia ja saavutettavaa hyötyä
brändin

rakentamisessa.

Tutkimuksessa

tarkastellaan

brändin

rakentamista

erityisesti

sosiaalisessa mediassa, sillä sosiaalinen media on suhteellisen uusi ja ajankohtainen ympäristö
brändin rakentamiselle.
Tutkimuksen

tarkoituksena

on

keskittyä

erityisesti

bränditarinoiden

hyödyntämisen

kannattavuuteen brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa. Siten tutkimuksessa ei perehdytä
brändin rakentamisen kaikkiin elementteihin, vaikka se koostuukin useista eri osa-alueista. Myös
sosiaalisen median tarkastelua on rajattu. Sosiaalisen median hyödyntämistä brändin
rakentamisessa tarkastellaan yrityksen rakentaman kuvan osalta. Kuluttajilla on oma osansa
brändin rakentamisessa, mutta tässä tutkimuksessa kuluttajien näkökulmaa tarkastellaan
ainoastaan pintapuolisesti sen sivutessa yrityksen näkökulmaa. Lisäksi brändin rakentamista
sosiaalisessa mediassa tarkastellaan erityisesti sisällön kautta, jolloin tarkastelussa ei paneuduta
sosiaalisen median tekniseen puoleen.
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1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen teoriaosan muodostamisessa on hyödynnetty jo olemassa olevaa kirjallisuutta ja
tieteellisiä artikkeleita, jotta käsiteltävästä aiheesta saataisiin mahdollisimman selkeä ja relevantti
kuva. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisella, eli laadullisella tutkimuksella.
Tutkielmassa tarkastellaan brändäystä nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja siksi empiirinen
osio oli mielekästä toteuttaa valittujen case-yritysten, Niken ja Lumenen, sosiaalisen median
kanavia tarkastelemalla. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää miten yritykset pyrkivät
rakentamaan brändiään kyseisiä kanavia hyödyntäen ja kuinka yritysten bränditarinat välittyvät
kanavien kautta yleisölle. Tutkimuksessa myös verrataan Niken ja Lumenen brändäystä toisiinsa.
Vertailu on mielenkiintoinen toteuttaa, koska Nike on brändäyksessä erinomaisen taitava ja
monet tutkijat, kuten Smith ja Wintrob (2013) sekä Wheeler (2003), pitävätkin Nikeä loistavana
esimerkkinä bränditarinan hyödyntämisessä. Vaikka Lumene toimiikin eri toimialalla Niken
kanssa,

on

vertailu

mielekästä

toteuttaa.

Lumenella

on

mahdollisuudet

hyödyntää

brändäyksessään samoja elementtejä kuin Nikella ja siksi toimialojen eroavuus ei haittaa
vertailua.

1.4 Teoreettinen viitekehys
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan brändin rakentamista sosiaalisessa mediassa ja siten
teoreettinen viitekehys on rajattu siihen. Brändin rakentamisella sosiaalisessa mediassa on
kiinnostavia ominaispiirteitä, sillä kuluttajat ovat seuraajan roolin lisäksi myös itse sisällön
tuottajia. Tämä tarkoittaa myös kuluttajien osallistuvan osaltaan brändin rakentamiseen ja
brändin rakentaminen on siten yrityksen ja kuluttajan yhteistä. Tämä on huomioitu tutkimuksen
teoreettisessa viitekehyksessä, joka näkyy kuvassa 1. Kuitenkin kuten aiemmin sanottu,
tutkimuksessa ei perehdytä kuluttajien osuuteen brändin rakentamiseen erityisen tarkasti.
Kuvassa 1 havainnollistetaan, kuinka yritys lataa sosiaaliseen mediaan kuluttajia kiinnostavaa ja
inspiroivaa sisältöä. Sisältö on jokaisella sosiaalisen median kanavalla selkeää ja yhtenäistä, sillä
yrityksen bränditarina yhdistää yrityksen historian, mission, vision ja arvot yhteen ja selkeään
muotoon. Bränditarina vaikuttaa koko yrityksessä ja siten se yhdistää yrityksen identiteetin ja
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ulkoisen brändin. Sosiaalisesta mediasta yritys saa tietoa kuluttajista. Kuluttajat jakavat
sosiaaliseen mediaan myös omaa sisältöä. Sosiaalisesta mediasta he saavat inspiraatiota ja tietoa.
Sosiaalinen media toimii yrityksen ja kuluttajan kohtaamispaikkana, jossa heillä on mahdollisuus
vuorovaikutukseen. Kuluttajat voivat myös tuoda omat kokemuksensa mukaan yrityksen
luomaan tarinaan ja siten tarinankerronnasta tulee yrityksen ja asiakkaan yhteistä. Hyvällä
bränditarinalla onnistutaan vaikuttamaan kuluttajien tunteisiin, jolloin yrityksen brändin ja
kuluttajan välille muodostuu tunnepitoinen side.

BRÄNDITARINA
Kiinnostavaa	
  &	
  
Inspiroivaa	
  sisältöä

Sisältöä

SOME

”Yrityksen	
  ja	
  Asiakkaan	
  
yhteinen	
  
tarinankerronta”

Yritys/	
  Brändi

Tietoa	
  kuluttajista

Tunteet

Kuluttaja

Inspiraatiota	
  ja	
  tietoa

Kuva 1. Tutkielman viitekehys.

1.5 Kirjallisuuskatsaus
Markkinointikeinot ovat kehittyneet 1950-luvulta Neil Borden lanseeraamasta markkinointimixistä tähän päivään. 1990- luvulta alkaen on korostettu nimenomaan brändin hallintaa ja sen
tärkeyttä yrityksen menestyksen taustalla. (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2011, 41) Nykyisessä
brändikirjallisuudessa korostetaan vahvan brändin tärkeyttä. Kirjallisuudessa tuodaan ilmi
brändin tärkeys lisäarvon luonnissa kuluttajille. Usein kuluttajat eivät ole kiinnostuneita
ostamaan pelkkiä hyödykkeitä, vaan ennemminkin etsitään brändejä, jotka tarjoavat jotain muuta
itse hyödykkeen lisäksi (Smith & Wintrob 2013). Brändikirjallisuutta löytyy paljon useista eri
näkökulmista. Tämän tutkimuksen kannalta erityisen kiinnostavaa on brändin rakentamista sekä
brändin ominaisuuksia koskeva kirjallisuus.
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Tämä tutkielma keskittyy erityisesti bränditarinoihin ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin
yrityksen kokonaisvaltaisen brändin rakentamisessa. Itse bränditarinat ovat suhteellisen uusi
tutkimuskohde, mutta niistä tehdään tutkimuksia yhä enemmän (Benjamin 2006; Woodside, Sood
& Miller 2008). Kirjallisuutta itse bränditarinoista ei löydy vielä erityisen paljon, mutta tarinoista
ja niiden hyödyntämisestä on olemassa kirjallisuutta pitkältäkin ajanjaksolta. Kirjallisuutta
tarinoista on olemassa paljon psykologian puolelta, jossa on tutkittu muun muassa tarinoiden
vaikutusta muistamiseen ja miten tarinat vetoavat ihmisten tunteisiin. Tarinoita käsitellään myös
esimerkiksi viestintää käsittelevässä kirjallisuudessa, sillä on huomattu tarinoilla olevan
positiivisia vaikutuksia viestin kiinnostavuuteen ja siten muistettavuuteen. Kirjallisuus tarinoista
on siten erittäin mielenkiintoinen ja käyttökelpoinen lähde bränditarinoiden tutkimiseen.
Suomessa tarinankerronta on uudempi ilmiö kuin maailmalla. Googlettamalla sanan
”tarinankerronta” tuloksena saadaan noin 46 000 osumaa, kun vastaavasti termillä ”storytelling”
osumia tulee jo 44 miljoonaa (Haut tehty 10.04.2015). Maailmalla tarinankerronnan tutkiminen
liitettynä yritysmaailmaan lisääntyi vuoden 2006 jälkeen. Syynä tähän uskotaan olevan
sosiaalisen median ja bloggaamisen suosion kasvu. (Donaldson 2007; Rauhala & Vikström 2014,
327) Akateeminen tutkimus on kasvanut hitaammassa tahdissa, mutta erityisesti viime vuosina
bränditarinoita on alettu tutkia enemmän (Rauhala & Vikström 2014, 327). Bränditarinoita on
tutkittu muun muassa asiakkaiden kokemuksen näkökulmasta ja tarinoiden hyödyntämisessä
mainonnassa (Lundqvist et al. 2013). Bränditarinat ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde juurikin
sen uutuuden vuoksi. Tutkimusta bränditarinoiden hyödyntämisestä brändin rakentamisessa
sosiaalisessa mediassa ei ole tutkittu vielä erityisen paljoa ja siten tämä on mielenkiintoinen
tutkimuskohde.
Sosiaalisesta mediasta on olemassa paljon kirjallisuutta ja erilaisia tutkimuksia. Sosiaalinen
media on suhteellinen uusi pelikenttä yrityksille toimia ja siten se on kiinnostanut monia
tutkijoita ja asiantuntijoita. Tutkimuksia sosiaalisesta mediasta on tehty useista eri näkökulmista.
Kirjoja on paljon suunnattuna esimerkiksi yrityksille, joissa neuvotaan, kuinka yritykset voisivat
hyödyntää sosiaalista mediaa toiminnassaan. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään erityisesti
tutkimuksia, jotka auttavat ymmärtämään sosiaalista mediaa ympäristönä brändin rakentamiselle
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ja tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaalisen median suosioon. On tärkeää ymmärtää sosiaalisen
median erityispiirteitä ja mitä asioita yrityksen tulisi huomioida, jotta yritys pystyisi toimimaan
sosiaalisessa mediassa mahdollisimman onnistuneesti.

1.6 Tärkeät määritelmät ja käsitteet

Brändi

–

Brändille

on

olemassa

monia

määritelmiä.

Brändi

voidaan

määritellä

ajatusrakennelmaksi ja toimintaa ohjaavaksi filosofiaksi, joka vallitsee koko yrityksessä ja ohjaa
sen työntekijöitä (Hakala & Malmelin 2007, 32). Brändejä ei siten määritellä ainoastaan
merkeiksi, vaan enneminkin henkilökohtaisiksi merkityksiksi. Brändejä voidaan siis hyödyntää
itseilmaisuun, kuten käyttämällä pukeutumisessa tietyn brändin vaatteita ja asusteita. Brändi on
olemassa, kun kuluttajalla on siitä mielikuva, joka poikkeaa kilpailevista tuotteista (Laakso 2003,
14). Entinen brändien rakentamiseen erikoistunut konsultti Gustav Hafrén kiteytti brändin
merkityksen hyvin seuraavasti: ”Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on tuotteesta valmis
maksamaan lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman
tarkoituksen. Merkitön tuote on vain hyödyke. Kun brändi ei pysty tarjoamaan kuluttajalle
parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Hyödykkeen kohtalon määrää
markkinahinta.” (Laakso 2003, 22) Yhteistä eri brändien määritelmille on juuri lisäarvon
tuottaminen ja kilpailijoista erottautuminen.
Bränditarina – Myöskään bränditarinalle ei ole olemassa vain yhtä määritelmää. Mathewsin ja
Wackerin (2008, 132) mukaan bränditarina on yrityksen luoma kiinnostava tarina tuotteesta tai
brändistä, jonka avulla kuluttaja sitoutetaan emotionaalisesti kyseiseen tuotteeseen tai brändiin.
Tavoitteena on, että bränditarina toimisi punaisena lankana kaikessa yrityksen toiminnassa,
viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Sen tulisi tiivistää yrityksen missio, visio ja arvot ja yhdistää
yrityksen identiteetti ja ulkoinen brändi. (Rauhala & Vikström 2014, 188) Bränditarinan avulla
yrityksestä saadaan luotua selkeä, yhtenäinen ja kiinnostava kuva sen eri sidosryhmille.
Brändi-identiteetti – Yrityksen omaa näkemystä brändistä kutsutaan brändi-identiteetiksi. Se
rakentuu yrityksen arvoista ja tärkeistä ominaisuuksista, joita pyritään viestimään kuluttajille,
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jotta nämä voisivat muodostaa oman henkilökohtaisen mielikuvan brändistä. (Lindberg-Repo
2005, 67–68)
Brändi-imago – Kuluttajien muodostamat omat mielikuvat brändistä muodostavat brändiimagon (Lindberg-Repo 2005, 67–68). Se muodostuu kaikesta informaatiosta, jota saadaan
henkilökohtaisista kokemuksista yrityksestä ja sen tuotteesta tai palvelusta ja ihmisistä, tarinoista,
kuulopuheista ja keskusteluista yrityksestä sekä yrityksen julkisuudesta ja markkinoinnista
(Aaltonen & Heikkilä 2003, 83).
Sosiaalinen media – Sosiaaliselle medialle löytyy paljon erilaisia määritelmiä. Usein sen
määritellään muodostuvan erilaisista Internetin sovelluksista, jotka käyttävät Web 2.0
teknologiaa ja mahdollistavat sosiaalisen median käyttäjien itse luoman sisällön (Kaplan &
Haenlein 2010, 61). Sosiaalisen median sisältö on avointa ja julkista. Sen tarkoituksena on
mahdollistaa osallistuminen, vuorovaikutus ja sisällön jakaminen Internet-yhteisöissä. (Heinonen
2009)

1.7 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus koostuu neljästä pääosa-alueesta, jotka ovat johdanto, teoriaosuus, empiriaosuus ja
johtopäätökset. Teoria aloitetaan tarkastelemalla brändejä ja brändin rakentamista yleisesti, jonka
jälkeen tarkastellaan tarkemmin itse bränditarinoita. Tämän jälkeen siirrytään sosiaalisen median
tarkasteluun ja teoriaosuuden lopuksi tutkitaan brändin rakentamista nimenomaan sosiaalisessa
mediassa. Teoriaosuudessa läpikäytyjä asioita hyödynnetään tämän jälkeen empiriaosuudessa.
Empiriaosuudessa tarkastellaan Niken ja Lumenen brändin rakentamista eri sosiaalisen median
kanavilla. Ensiksi paneudutaan yritysten bränditarinoihin ja sitten tarkastellaan yritysten
sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä. Lopulta osaset voidaan yhdistää toisiinsa ja voidaan
tarkastella, kuinka brändäys sosiaalisen median kanavilla on kokonaisuudessaan onnistunut ja
kuinka bränditarina välittyy kuluttajille. Työn lopuksi kootaan tutkielman pääkohdat yhteen
johtopäätöksissä.
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2 BRÄNDIT JA BRÄNDITARINAT
Brändin tarkoituksena on luoda kilpailijoista erottuva tuote, palvelu tai yritys. (Hakala &
Malmelin 2007, 27) Brändien viehätysvoima perustuu kuluttajien henkilökohtaisiin mielikuviin
tuotteista ja palveluista, joilla brändi erottuu kilpailijoista. Yritykset mainostavat ja markkinoivat
tuotteitaan ja palveluitaan, jotta brändi ja sen maine kasvaisivat ja kuluttajat olisivat valmiit
ostamaan kyseisen tuotteen. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 85) Yrityksen vahva brändi on
positiivinen voimavara monella eri tasolla, sillä sen etuja ovat esimerkiksi uskolliset asiakkaat,
paremmat rahoitusmahdollisuudet sekä houkuttelevuus työnantajana ja yhteistyökumppanina.
Lisäksi vahva brändi mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden korkeamman hinnan sekä pienemmät
markkinointikustannukset. Brändin rakentaminen brändin edut huomioon ottaen on investointia
yrityksen tulevaisuuteen. (Hakala & Malmelin 2007, 27-28)
On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että brändiä ei rakenneta ainoastaan markkinoimalla, vaan
ennemminkin teot ja tunteet ratkaisevat (Bresciani & Ewing 2014). Onnistuneessa brändin
rakentamisessa asiakas on saatu siihen mukaan oman kokemuksensa kautta. Näin ollen asiakkaat
eivät osta vain tuotetta tai palveluita, vaan brändejä. Tunnepitoisuuden luominen asiakkaan ja
brändin välille on erityisen tärkeää, sillä vahvat asiakkuudet perustuvat nimenomaan tunnetason
kytkentöihin. Näitä tunnetason kytkentöjä on mahdollista luoda tarinoilla, joiden avulla brändistä
saadaan välitettyä kuluttajille syvällisempi tarkoitus. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 85; De
Chernatony 2001; Banyte, Joksaite & Virvalaite 2007) Brändiä rakentamalla yrityksellä on
mahdollisuus luoda pitkäkestoiset suhteet kuluttajiin, mikä lopulta näkyy taloudellisena tuloksena
(De Chernatony 2001).

2.1 Brändin rakentaminen yleisesti
Brändien rakentamista voidaan pitää samana asiana kuin liiketoiminnan rakentamista, joka
sisältää useita strategisia päätöksiä. Nämä strategiset päätökset kuuluvat yrityksen ylimmälle
johdolle ja siten brändin rakentaminen lähtee myös yrityksen johdosta. (Laakso 2003, 22)
Brändin rakentaminen alkaa usein yrityksen taustojen selvittämisellä, sillä brändin ja sen juurien
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tunteminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi yrityksen tulisi miettiä, mikä on sen hetkinen tilanne
ja tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 162; Laakso 2003, 109).
Brändin rakentamisessa on tärkeää, että yrityksellä on selkeät arvot ja missio, joiden ympärille
brändiä rakennetaan (Herskovitz & Crystal 2010). Näin ollen brändi saadaan aidosti kuvaamaan
yritystä ja sen tuotteita.
Brändin rakentamisessa on Hakalan ja Malmelinin (2007) mukaan kolme vaihetta, jotka ovat
innostavan vision luominen, keskustelua herättävä viestintä sekä tulosta luova maine. Tärkeää
brändin rakentamisessa on rakentaa sitä kuluttajille merkittävien asioiden kautta (Banyte, Joksaite
& Virvilaite 2007). Olisi esimerkiksi huono idea tukea brändin rakentaminen tekijään, joka ei ole
sen asiakkaille merkittävä ostomotiivi (Laakso 2003, 104). Esimerkiksi brändin rakentaminen
huonosti valittujen arvojen pohjalta tai väärän henkilön ympärille voi johtaa epätoivottuihin
tuloksiin. Hakalan ja Malmelinin (2007, 117) mukaan brändin rakentajan tulisikin olla
kiinnostunut selvittämään miksi kuluttajat käyttäytyvät siten kuin käyttäytyvät ja mitä asioita he
brändissä arvostavat. Bränditarinat ovat avainasemassa brändin rakentamisessa, sillä juuri
bränditarinoiden avulla tunnepitoisten kytkentöjen luominen brändin ja kuluttajien välille on
mahdollista. Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin bränditarinoihin ja niiden muodostamiseen.

2.2 Bränditarinat
Jotta bränditarinoita olisi helpompi ymmärtää, kannattaa tutustua ensin tarkemmin itse
tarinoihin. Tarinat ovat kiehtoneet ihmisiä kautta aikojen ja ne ovat olleet luonnollinen tapa
ymmärtää ja selittää elämässä tapahtuvia asioita (Aaltonen & Heikkilä 2003; Lundqvist et al;
Bruner 1990). Ihmiselle on luontaista pyrkiä tekemään elämästään ja maailmastaan ymmärrettävä
ja siksi kokemuksien tarkoituksia tulkitaan sovittamalla ne osaksi laajempaa kokonaisuutta –
osaksi jo olemassa olevaa tarinaa (Escalas 2004; Aaltonen & Heikkilä 2003). Tarinat
yksinkertaistavat monimutkaisia tapahtumia vastaamalla kysymykseen ”miksi” ja siten asioista
tulee selkeämpiä ja helpommin sisäistettäviä. Tarinoiden avulla saadaankin abstrakteista asioista
konkreettisempia ja siten tarinoita pidetään tärkeinä todellisuuden rakentamisvälineinä. (Rauhala
& Vikström 2014, 30; Delgadillo & Escalas 2004)

	
  

11	
   	
  

Tarinat ovat loistava keino tekojen, tapahtumien ja niiden välisten suhteiden ymmärtämiselle.
(Aaltonen & Heikkilä 2003, 13-14) Voidaan ajatella, että tarinat ovat nykypäivän ihmiselle
ratkaisevassa asemassa selkeyttämään vastaanotettavaa informaatioita. Tietoa eri asioista on
saatavilla yksinkertaisesti enemmän kuin sitä pystyy vastaanottamaan. Ihmiset ovat hyvin
kiireisiä ja siten aikapula estää asioihin keskittymisen ja erilaisiin asioihin tarkemman
paneutumisen. Ranskalaisen filosofin Paul Virilion mukaan maailmassa vallitsee tänä päivänä
välittömyyden ja silmänräpäyksellisyyden ilmiö, mikä tekee brändäyksestä yhä haastavampaa.
Ilmiöstä johtuen yksittäiset teot ja tapahtumat saattavat hävitä ihmisten mielestä nopeasti, kun
tapahtumat ja uutiset vaihtuvat kiihtyvässä tahdissa. Kuitenkin tarinat ovat pysyvämpiä ja siksi
niitä kannattaa hyödyntää. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 13-15; Bresciani & Ewing 2014)
Monet tutkijat uskovat ihmisen muistin olevan tarinoihin perustuva ja siten tarinoiden
hyödyntäminen on erityisen perusteltua (Schank 1999; Herskovitz & Crystal 2010; Escalas 2004;
Adaval & Wyer 1998; Bruner 1986; Shank 1999; Shank & Abelson 1995). Olennainen tieto
kannattaakin muotoilla tarinan muotoon, jolloin se on helposti vastaanotettava ja mahdollisesti
saa aikaan oivalluksia ja jopa toiminnan muutoksia ihmisissä (Aaltonen & Heikkilä 2003, 16).
Tarinat vaikuttavatkin ihmisten elämään hyvin monella tasolla. Ihmiset hahmottavat maailman,
mutta myös omakuvansa tarinoiden kautta (Delgadillo & Escalas 2004). Yleinen tapa ymmärtää
elämää on muodostaa elämästä yhtenäinen tarina, mikä lopulta muodostaa ihmisen
elämäntarinan. Ihmiset hyödyntävät tarinoita viestinässään, sillä tiedon jakaminen muille
tapahtuu usein tarinan muodossa. (Delgadillo & Escalas 2004) Tarinat hallitsevat ihmisten
elämää usein jopa nukkuessa, sillä niin unet kuin painajaisetkin ovat yleensä jonkinlainen tarina
(Brown & Patterson 2010). Yleisesti ottaen ihmiset luovat tarinoita organisoidakseen
kokemuksiaan, luodakseen järjestystä ympärilleen, selittääkseen tapahtumia, lisätäkseen uusia
näkökulmia maailman ymmärtämiseksi ja tehdäkseen erilaisia arviointeja tapahtumista (Bruner,
1986, 1990). Tarinat yhdistävät palaset ihmisten elämästä yhteen syy-yhteyksin ja selventävät
asetettavia tavoitteita, arvioivat toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tulkitsevat
saavutettuja tuloksia (Herskovitz & Crystal 2010).
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Tarinat hallitsevat ihmisten elämää yllättävän paljon – ja usein tiedostamattomasti. Tarinoissa
piilee loppujen lopuksi hyvin suuri voima ja siksi niiden käyttö brändäyksen työkaluna, eli
bränditarinoina, on erittäin perusteltua. Tarinankerrontaprosessi saattaa luoda linkin brändin ja
kuluttajan välille, kun kuluttaja yhdistää bränditarinan jo valmiina muistissa oleviin tarinoihin
(Escalas 2004). Tarinat sisältävät monia asioita, jotka voivat toimia yhtymäkohtina kuulijan ja
itse tarinan välillä. Näin ollen tarinan ja sen kuulijan välille voi muodostua tunnepitoinen side.
Woodside 2010; Simmons 2006) Tarinoiden etuna on myös se, että niiden avulla tietoa voidaan
välittää kulttuurisesti erilaiseen ympäristöön ilman merkityksen muuttumista. Tanskalaisen
futurologin Rolf Jensenin mukaan tunnepitoisilla tarinoilla on tulevaisuudessa ratkaiseva rooli.
Markkinoilla menestyvät yritykset luovat mielikuvia ja kertovat tarinoita, jotka koskettavat ja
herättävät voimakkaita tunteita. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 17-18)
Myös Herskovitzin ja Crystalin (2010) mukaan bränditarinoilla on olennainen osa onnistuneessa
brändäyksessä. Hekin korostavat bränditarinoiden asemaa vahvistavana ja tunnepitoisena
yhtymäkohtana brändin ja kuluttajan välillä. Bränditarina on kuluttajalle helppo tapa tutustua
syvällisemmin brändiin, joka on tiivistys yrityksen arvoista ja missiosta (Herskovitz & Crystal
2010). Bränditarinat ovatkin yrityksen tapa kommunikoida näistä arvoista ja missioista selkeästi
ja kiinnostavassa muodossa kuluttajille (Herskovitz & Crystal 2010). Tarinat luovat brändeille
tarkoituksen ja itse brändeillä on siten tärkeä rooli kuluttajille (Fournier 1998; Woodside et al
2008; Simmons 2006). Usein kuluttajat käyttävät brändejä itseilmaisuun ja osana oman
identiteetin luomista. Kun brändillä on bränditarina, se on helppo liittää kuluttajan omaan
tarinaan ja siten kuluttajan on helppo perustella juuri kyseisen brändin käyttöä osana oman
identiteetin rakentamista. (Löytänä & Kortesuo 2011, 139-140) Esimerkiksi ympäristöystävällisiä
arvoja arvostava kuluttaja haluaa todennäköisesti käyttää brändejä, jotka ovat niin ikään
ympäristöystävällisiä arvoja edustavia. Vastaavasti esimerkiksi urheilullinen ihminen haluaa
usein käyttää brändejä, jotka myös omaavat arvoja urheilusta, voittamisesta ja esimerkiksi
terveydestä.
Nykymaailmassa painotetaan paljon kokemuksia ja elämyksiä. Kuluttajat etsivät elämyksiä, jotka
vetoavat heidän omiin tunteisiinsa ja unelmiinsa. Juurikin tarinat luovat kyseisiä kokemuksia
kuluttajille. (Silverstein and Fiske 2003) Erityisesti tunteelliset ja voimakkaat tarinat herättävät
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kuluttajien mielenkiinnon (Entrepreneur 2009). Tarinat myös auttavat ymmärtämään brändin
hyötyjä (Koll, Von Wallpach & Kreuzer 2010). Usein kuluttajat suhtautuvat vähemmän
kriittisesti bränditarinoihin kuin esimerkiksi perinteiseen mainontaan tai irrallisesti kerrottuihin
tosiasioihin (Escalas 2004). Tarinankerronta luokin kuluttajissa enemmänkin positiivisia tunteita
ja siten lisää luottamusta brändiin, lisää bränditietoutta ja tekee brändistä ainutlaatuisen (Koll,
Von Wallpach & Kreuzer 2010). Näin ollen on myös todennäköisempää, että kuluttaja kertoo
brändistä positiivisesti muille (Schembri, Merrilees & Kristiansen 2010). Tämä on yrityksille
tavoiteltavaa, sillä tuttavilta saadut suositukset ovat paljon vaikuttavampia kuin muut keinot
brändin markkinoinnissa (Hakala & Malmelin 2007, 104).
Bränditarinan avulla kuluttajat onnistuvat paremmin perustelemaan itselleen ja muille ostoksiaan,
sillä bränditarinat auttavat vastamaan kysymykseen ”Miksi ostit kyseisen tuotteen”. Brändin
merkitys kuluttajalle perustuu osittain tarinoihin, sillä tarinankerronta pystyy muodostamaan
tuotteelle syvällisemmän tarkoituksen itse käyttötarkoituksen lisäksi. (Escalas 2004) Esimerkiksi
kalliin luksuslaukun ostoa on helpompi selittää bränditarinan avulla. Laukku esimerkiksi edustaa
laatua ja ylellisyyttä. Näin ollen tavallinen laukku ei pysty ajamaan samaa asiaa kalliimman
laukun kanssa, sillä se ei edusta kuluttajan suosimia kyseisiä arvoja. Tästä päästään toiseen
tärkeään tosiasiaan, joka selittää bränditarinoiden toimivuutta. Kuluttajat eivät toimi ainoastaan
rationaalisesti ajattelevina olentoina, jotka ostavat tuotteet aina järkevästi ajatellen. Usein
ostoksia ohjaavat tunteet, sillä ostoksia perustellaan ennemmin emotionaalisin perustein kuin
rationaalisin (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2011).
Onnistunut bränditarina on realistinen ja aito kuvaus yrityksestä. Tällöin bränditarina toimii
yhdistävänä tekijänä yrityksen identiteetin ja ulkoisen brändin välillä, jota on havainnollistettu
kuvassa 2. Yrityksen työntekijöiden ja muiden sidosryhmien on mahdollista tukea yrityksen
bränditarinaa, mikäli se on todenmukainen. (Rauhala & Vikström 2014, 186; Aaltonen &
Heikkilä 2003, 25)
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Kuva 2. Onnistunut bränditarina yhdistää yrityksen identiteetin ja ulkoisen brändin (Rauhala & Vikström 2014, 187).

Parhaat bränditarinat ovat kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä, joita kohdeyleisön on helppo
kuunnella. Bränditarinat, jotka ovat yllättäviä, suoraan puhuvia ja sisältävät elämäntäyteisen
tarinan ovat parhaiten mieleen jääviä. Onnistuneesti luodut bränditarinat myös inspiroivat
yleisöään. (Entrepreneur 2009) Tiivistettynä bränditarinoiden hyödyt voidaan luokitella neljään
osaan (Entrepreneur 2009):
1. Aito bränditarina jää kuluttajien mieleen.
2. Tarina herättää brändin eloon.
3. Tarina luo kilpailuetua, sillä bränditarinan myötä brändiä on vaikeampi matkia.
4. Hyvä bränditarina positioi brändin visionääriksi.

2.3 Bränditarinan muodostaminen

Uskottavaa yrityksen tarinaa voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Toisaalta bränditarinaa
voidaan lähteä rakentamaan yrityksen vision, liikeidean, mission ja strategian pohjalta tai
esimerkiksi yrityksen strategiasta, identiteetistä ja maineesta. Bränditarinan uskottavuus ja
kiinnostavuus muodostuvat useista eri tekijöistä, kuten yrityksen historiasta, visiosta ja kyvystä
erottautua muista vastaavista yrityksistä. Bränditarinan onnistumiselle on tärkeää yrityksen
valintojen jatkuvuus sekä toiminnan yhteensopivuus sen eri sidosryhmien intressien kanssa.
(Aaltonen & Heikkilä 2003, 76-77)

	
  

15	
   	
  

Tavoitteet	
  ja	
  
yleisö	
  

Kanavat	
  ja	
  
muoto	
  

Tarinoiden	
  
raaka-‐materiaali	
  

Kuva 3. Tarinapääoma muodostuu kolmesta osa-alueesta. Kun osa-alueet ovat kunnossa, on yrityksellä mahdollisuus
olla tavoitteellinen tarinankertoja (Rauhala & Vikström 2014, 37).

Bränditarinan voidaan ajatella olevan yrityksen tarinapääomaa, joka rakentuu kolmesta osaalueesta, jotka on havainnollistettu kuvaan 3. Ne ovat tavoitteet ja yleisö, kanavat ja muoto sekä
tarinoiden raakamateriaali. Ensimmäiselle osa-alueelle, tavoitteet ja yleisö, on oleellista
tavoitteiden tiedostaminen ja kohdeyleisön tunteminen. Yrityksen on tärkeää miettiä mitä asioita
se haluaa saavuttaa. Tavoitteen asettaminen heti aluksi on siis ensiarvoisen tärkeää. Kohdeyleisön
määrittäminen on myös hyvin oleellista, jotta yritys pystyy tutustumaan kohderyhmäänsä
paremmin. Oikein valitut tarinoiden jakamiskanavat sekä tarinan rakenne ja muoto ovat myös
erittäin oleellisia onnistuneelle tarinankerronnalle. Kun bränditarina on rakennettu ajatuksella, se
on kiinnostava ja herättää tunteita. Oikein valitut kanavat puolestaan mahdollistavat valitun
kohdeyleisön tavoittamisen. Tarinoiden raakamateriaalilla tarkoitetaan itse tarinaa – miksi yritys
on olemassa, miten se on perustettu, mitä käännekohtia on tapahtunut yrityksen olemassa olon
aikana ja esimerkiksi miten yrityksen nimi on muodostettu. Tarina voi perustua myös yrityksen
asiakkaisiin tai yrityksen tarjoamiin ratkaisuihin, kuten sen tuotteisiin ja palveluihin.
Vaihtoehtoja on useita. (Rauhala & Vikström 2014, 37)
Onnistunut bränditarina muodostuu useista huolella mietityistä elementeistä. Sitä voidaan kuvata
myös kuvan 4 tavoin. Tarinat sisältävät aina tavoitteen, jonka avulla elämän ymmärtäminen
jatkumona on mahdollista (Aaltonen & Heikkilä 2003, 75). Lisäksi kuten aiemmin sanottu,
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tarinan tulee olla toimiva ja kohdeyleisö tulee tuntea. Suomalaisen Kubo yrityksen perustajat
painottavat, että yrityksen täytyy pohtia miten asiakas menestyisi yrityksen tuottamalla sisällöllä.
Ydinkysymys onkin siten ”Mikä on asiakkaalle tärkeintä?”. He lisäävät ettei hyvän tarinan
vastakohta ole huono vaan yhdentekevä. (Rauhala & Vikström 2014, 221)

Tavoitteet	
  

Kohderyhmän	
  
tuntemus	
  

Toimiva	
  tarina	
  

Kuva 4. Yrityksen tarinankerronnassa tulisi tähdätä kuvassa näkyvän kolmen osa-alueen risteyskohtaan keskelle. Jos
jokin kolmesta osa-alueesta on unohdettu, ei bränditarina toimi halutulla tavalla. (Rauhala & Vikström 2014, 43)

Bränditarinoiden rakenteesta on olemassa useita eri mielipiteitä. Mikä tekee tarinasta tarinan?
Brunerin (1986,1990) mukaan tarinoilla on kaksi tärkeää elementtiä, jotka ovat aikajärjestys ja
jokin tavoite, josta seuraa tarinan syy-seuraus rakenne. Myös monet muut tutkijat tukevat tätä
teoriaa, sillä monista muista tarinan elementeistä huolimatta kyseiset kaksi ominaisuutta
vallitsevat lähes kaikissa tarinoissa (Delgiallo & Escalas 2004). Myös tarinoiden juonissa on
tunnistettavissa yhteisiä piirteitä. Tarinoissa on alku, keskikohta ja loppu, kun taas
todellisuudessa tällaista rakennetta ei ole ajan kulkiessa jatkumona (Papadatos 2006; Bruner
1990). Journalistin ja historioitsijan Christopher Bookerin mukaan kaikki maailman tarinat
voidaan luokitella seitsemän eri juonityypin mukaan (Rauhala & Vikström 2014, 145-147;
Brown & Patterson 2010). Nämä ovat:
1. Taistelu hirviötä vastaan: Päähenkilö taistelee pahaa vastustajaa vastaan.
2. Ryysyistä rikkauksiin: Päähenkilö nousee köyhistä oloista rikkauksiin, Tuhkimotarina.
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3. Etsintä: Päähenkilö etsii jotain arvokasta ja tavoiteltavaa ja kohtaa matkan aikana
houkutuksia ja vaikeuksia.
4. Matka, sinne ja takaisin: Päähenkilö joutuu normaalista elämästään toiseen ulottuvuuteen,
josta hän palaa muuttuneena.
5. Komedia: Päähenkilö on aluksi hämmennyksen tilassa, mutta lopulta löytää itsensä ja
ratkaisee konfliktin väärinkäsityksistä huolimatta.
6. Tragedia: Päähenkilö on tai hänestä voi tulla tarinan konna, jolle käy lopulta huonosti.
7. Uudelleen syntyminen: Päähenkilö voi olla huonossa tilanteessa, mutta sankari pelastaa
hänet.
Vaikuttavimmat tarinat sisältävät Bookerin mukaan useita eri pääjuonityyppejä. Näitä
pääjuonityyppejä voidaan hyödyntää bränditarinan muodostamisessa. (Rauhala & Vikström
2014, 147). Tietenkin kovin selkeästi juoni bränditarinan taustalla ei todennäköisesti näy. Ideana
tarinan taustalla kyseisiä juonia voidaan käyttää, sillä monien yrityksien historioissa voi löytyä
kyseisiä elementtejä. Esimerkiksi yritys nousee huonoista tuloksista nopeasti suureksi
menestyväksi yritykseksi tai yrityksen taloudellinen tilanne voi olla huono, mutta jokin muu taho
pelastaa yrityksen rahoituksellaan.
Hyvät tarinat muodostuvat myös arkkityyppien ympärille. Arkkityypillä tarkoitetaan tiettyjä
teemoja tai symboleita, jotka toistuvat alitajuisesti tarinoissa. Arkkityyppejä hyödyntämällä
tarinassa on jotain vanhaa ja tunnistettavaa, jolloin ihmisten on helppo samaistua tarinaan.
Toisaalta tarinassa täytyy olla myös jotain uutta ja innovatiivista, jotta tarina olisi kiinnostava. Jo
Shakespeare tunnisti tarinoissa käytettävän kuutta eri arkkityyppiä. (Papadatos 2006) Myös
Herskovitsin ja Crystalin (2010) mukaan bränditarinoilla on tärkeä olla valittuna jokin
arkkityypeistä, jotta kuluttajien olisi helpompi luoda side brändiin. Heidän mukaansa arkkityypit
voidaan jaotella Shakespearen tavoin esimerkiksi kuuteen. Arkkityypit voidaan kuitenkin jaotella
myös muilla keinoilla. Esimerkiksi Woodside, Woods ja Miller (2008) jaottelevat arkkityypit
kuuden sijaan 12 persoonatyyppiin. Liitteessä 1 havainnollistetaan näitä eri arkkityyppejä tehdyn
taulukon avulla. Lisäksi Herskovitz ja Crystal (2010) painottavat erityisesti brändipersoonan
tärkeyttä tarinankerronnassa. Bränditarinan luomisen tulisi heidän mukaansa alkaa juuri
muodostamalla brändin persoonallisuutta ja omaa ilmettä ja vasta sitten muita elementtejä, sillä
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vahvalla brändillä on nopeasti tunnistettava oma persoonallisuutensa, joka on linkki yrityksen
sanomisien ja tekojen välillä.
Kaiken kaikkiaan bränditarinaa muodostaessa voidaan hyödyntää useita eri elementtejä. Tarinan
rakentamisessa voidaan hyödyntää puhetta, kirjoitettua tekstiä ja erilaisia kuvia (Aaltonen &
Heikkilä 2003, 154). Hyvä kuva luo tarinan eloon ja kiteyttää sen ydinviestit. Myös yritysten
logot ja kuvalliset yritystunnukset pyrkivät luomaan yrityksestä tietynlaisen mielikuvan
asiakkaalle. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 156) Parhaassa tapauksessa yritys yhdistää
bränditarinansa viestinnässä useita elementtejä, jolloin tarinasta tulee kiinnostavampi ja siten
vaikuttavampi.
Ihmiset muistavat parhaiten asioita, jotka onnistuvat yllättämään, ovat kiinnostavia, ne ovat
itselle merkityksellisiä ja tunteita herättäviä. Nämä seikat tulisi muistaa bränditarinaa
muodostaessa. Bränditarinan muodostamisessa on onnistuttu, mikäli bränditarinalla saavutetaan
toivotunlaisia tuloksia. (Rauhala & Vikström 2014, 128). Tärkeintä ei siis ole loppujen lopuksi
millainen rakenne bränditarinalla on, vaan se miten hyvin sillä onnistutaan saavuttamaan
toivotunlaisia tuloksia. Erilaiset tarinan rakenteet ovat kuitenkin hyviä apuvälineitä bränditarinan
muodostamisessa.
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3 SOSIAALINEN MEDIA JA BRÄNDIT
Ruotsalaistutkimuksessa saadusta tuloksesta selviää, että kuluttaja kohtaa päivänsä aikana
suunnilleen 3000 kaupallista viestiä, joihin lasketaan mukaan mainokset ja erilaiset kaupalliset
tunnukset (Laakso 2003, 66). Markkinointifirma Nitro Id:n varatoimitusjohtaja Sanna Raution
(2015) mukaan luku on vielä tätäkin suurempi, jopa 5000 mainosviestiä päivässä. Kuluttaja ei voi
millään muistaa kaikkea päivän aikana saamaansa informaatiota. Jos yrityksen viestimä
informaatio on johdonmukaista ja helposti ymmärrettävää, on todennäköisempää, että
informaatio jää kuluttajan mieleen (Laakso 2003, 66). Lisäksi muistamiseen liittyy usein
tunnetila, sillä voimakkaat tunteet auttavat informaation mieleen painumista (Laakso 2003, 66).
Yrityksen kannattakin suunnitella huolella, missä se on esillä ja miten se saisi viestinsä
kuluttajalle kiinnostavalla ja mieleen jäävällä tavalla. Brändien tuleekin siirtyä sinne, missä
ihmisetkin ovat (Hakala & Malmelin 2007, 102). Nykyään ihmiset viettävät paljon aikaa
sosiaalisessa mediassa ja siksi sosiaalinen media on tärkeä toimintakanava yrityksille. Viestin
kiinnostavuutta ja tunteisiin vetoavuutta edesauttavat bränditarinat sekä vahvat brändit, joihin
kuluttaja voi samaistua ja luoda henkilökohtaisen siteen.
Abraham Maslow loi tarvehierarkian pyramidin kuvaamaan ihmisten tarpeiden rakennetta.
Tarvehierarkian mukaan ihmisten perustarpeet on tyydytettävä ensin. Perustarpeiden ollessa
kunnossa ihmiset lähtevät tavoittelemaan muita tarpeita, kuten rakkauden ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta, arvostusta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. (Kotler et al. 2011, 35) Tänä
päivänä monilla ihmisillä perustarpeet on turvattu ja siten muut tarpeet ovat korostuneet. Ihmiset
haluavat toteuttaa itseään ja sosiaalinen media onkin luonut erinomaisen kanavan tähän.
Sosiaalisessa mediassa kenellä tahansa on mahdollisuus toteuttaa itseään ja hakea siten myös
arvostusta. Toisaalta myös esimerkiksi yhteenkuuluvuutta ja rakkauden tarvetta voidaan lievittää
kuulumalla

sosiaalisessa

mediassa

erilaisiin

yhteisöihin

ja

käyttämällä

erilaisia

verkostoitumispalveluita. Raution (2015) mukaan teknologia, sosiaalinen media ja digitaalisuus
tukevat Maslow’n kolme ylintä porrasta. Se selittäkin sosiaalisen median suosiota ja toisaalta
siihen helposti muodostuvaa riippuvuutta.
Tarvehierarkian pyramidin voitaisiin ajatella olevan kuvaavampi, jos se olisi ylösalaisin.
Sanotaan, että Maslow itse harmitteli ennen kuolemaansa, ettei ollut kääntänyt tarvehierarkiaa
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ylösalaisin. Näin ollen itsensä toteuttamisesta olisi tullut ihmisten ykkösprioriteetti. (Kotler et al.
2011, 36) Kuitenkin, oli tarvehierarkiapyramidi kummin päin tahansa, tosiasia on, että ihmisillä
on suuri tarve toteuttaa itseään tänä päinä ja sosiaalinen media antaa siihen hyvät mahdollisuudet.
Hasan & Partnersin toimitus- ja luovan johtajan Eka Ruolan mukaan sosiaalisen median myötä
eletään markkinoinnin luovuuden ja tarinankerronnan kulta-aikaa, sillä ikinä aiemmin brändeillä
ei ole ollut yhtä hyvää mahdollisuutta käydä suoraa vuoropuhelua kuluttajien kanssa (Rauhala &
Vikström 2014, 210). Internetin ja sosiaalisen median myötä yritysten on lakattava
tavoittelemasta nopeita voittoja, vaan rakennettava ennemmin vahvoja brändejä. Tärkeää on
turvata hyvien tulosten mahdollisuus pitkällä aikavälillä. Asiakkailla ei ole suhdetta tuotteeseen
tai palveluun – heillä on suhde brändiin. (Davis 2002)

3.1 Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa
Kun yritys miettii, olisiko sille hyödyllistä mennä sosiaaliseen mediaan, sen olisi tärkeää
tiedostaa, että jokainen yritys on sosiaalisessa mediassa tahtomattaankin. Yrityksen tulisikin
päättää

haluaako

se

toimia

sosiaalisessa

mediassa

ainoastaan

objektina

vai

myös

sisällöntuottajana eli subjektina. Ihmiset hakevat paljon tietoa esimerkiksi Googlesta ja mikäli
yritys ei ole näkyvä sosiaalisessa mediassa, se näkyy myös huonosti Googlen hakutuloksissa.
Google arvostaa erityisesti usein päivitettävää sisältöä ja siten pelkkä yrityksen kotisivu ei takaa
hyvää näkyvyyttä. (Löytänä & Kortesuo 2011, 140-141) Sosiaalinen media ja kuluttajien valta on
muuttanut nykypäivän markkinointia ja tämä yritysten olisi tärkeä ymmärtää (Barwise

&

Meehan 2010).
Sosiaalisen median myötä on erityisen tärkeää, että yritysten brändin perusteet ovat kunnossa.
Menestyäkseen sosiaalisessa mediassa yrityksen täytyy pitää lupauksensa ja olla luotettava,
kehityttävä ja sillä tulee olla kilpailukykyiset brändilupaukset. Jos perusteet eivät ole kunnossa,
voi sosiaalisesta mediasta olla jopa haittaa. Sosiaalisessa mediassa pystytään lisäämään ihmisten
tietoisuutta brändistä sekä myydä ja markkinoida brändituotteita, mutta sosiaalisen median
tärkein tehtävä yrityksille tulisi olla kanava saada tietoa kuluttajista ja ymmärtää heitä ja heidän
tarpeitaan siten paremmin. (Barwise & Meehan 2010; Heinonen 2011) Kun yrityksen tuntevat
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kuluttajia paremmin, on sosiaalisen median käytöstä enemmän hyötyä molemmille osapuolille
(Heinonen 2011). Toisin sanoen tärkeintä ei ole keskittyä teknologisiin aplikaatioihin ja
työntömarkkinointiin, vaan sosiaalisen median strategian tulisi olla kuluttajan ymmärtäminen
(Heinonen 2011).
Sanotaan, että ihmisillä on kaksi päämotiivia sosiaalisen median hyödyntämiseen, jotka ovat
rationaaliset motiivit, kuten tiedon etsiminen ja jakaminen sekä juurikin tunnepitoiset motiivit
(Krihnamurthy & Dou 2008). Kuluttajat siis etsivät keinoja, joilla löytävät itselleen tärkeimmät
tiedot mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti (Aaltonen & Heikkilä 2003, 16). Kuitenkin
hyvin suurena motiivina toimivat juuri emotionaaliset syyt ja siksi brändin rakentaminen
bränditarinoita hyödyntäen on erittäin tärkeää. Yritykset eivät voi enää ajatella asiakkaitaan vain
rationaalisesti käyttäytyvinä kuluttajina, vaan ennemminkin inhimillisinä ihmisinä (Kotler,
Kartajaya & Setiawan 2011). Sosiaalisessa mediassa yritysten tulisi oppia tuntemaan
kuluttajansa, pyrkiä vaikuttamaan kuluttajien tunteisiin bränditarinoiden avulla sekä jakaa
informaatiota.
Sosiaalisessa mediassa pärjätäkseen yrityksen tulee muistaa muutamia asioita. Ensinnäkin
brändilupauksesta kommunikointi täytyy olla kuluttajalle selkeää. Toiseksi yrityksen tulee
rakentaa luottamusta pitämällä kyseiset lupaukset. Lupaukset rikkomalla yritys todennäköisesti
menettää kuluttajien luottamuksen ja tällöin yrityksen toiminta on erittäin hankalaa. Kolmanneksi
tehtyä brändilupausta on kehitettävä jatkuvasti. Samalla kun yritys täyttää tekemiään lupauksiaan,
asiakkaiden odotukset kasvavat. Näin ollen tehdyt lupaukset täytyy lunastaa yhä uudelleen.
Lisäksi lisäedun luominen innovatiivisuudella on hyvin tärkeää. Näin ollen yrityksen tuottama
sisältö säilyy kiinnostavana ja inspiroivana. Yrityksen tulee myös osata noudattaa sosiaalisen
median kirjoittamattomia sääntöjä tullakseen hyväksytyksi ja sitouttaakseen kuluttajat brändiin.
(Young 2010) Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin sosiaalisen median tärkeitä ominaispiirteitä,
eli sosiaalisen median sisältöä, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä monikanavaisuutta.
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3.1.1 Sisältö
Sosiaalisen median ideana on, että käyttäjät jakavat sinne sisältöä, jonka muut näkevät ja he
voivat kommentoida ja jakaa sisältöä eteenpäin muille käyttäjille. Sisällön tulisi olla
kiinnostavaa, inspiroivaa, ajankohtaista ja jollain lailla myös informatiivista, jotta se kiinnittäisi
ihmisten huomion. Sosiaalisen median käyttäjät ovat paitsi seuraajia, myös itse sisällöntuottajia
(Bresciani & Ewing 2014). Siten julkisuus on muuttunut entistäkin monimuotoisemmaksi ja
ennalta arvaamattomaksi. Käytännössä käyttäjien tuottama sisältö voi olla mitä vain – omia
tekstejä, valokuvia, videoita, musiikkia tai jo olemassa olevaa sisältöä muokattuna. (Bresciani &
Ewing 2014; Hakala & Malmelin 2007, 100-101) Yritys pystyy luomaan kiinnostavia ja tunteita
herättäviä kampanjoita ja toivoa ihmisten haluavan kertoa niistä eteenpäin. Tarkoituksena on
luoda mediaa ja ihmisiä kiinnostavia ilmiöitä, joiden prioriteetit ovat avoimuus ja luotettavuus,
sillä brändillä ei ole varaa johtaa ihmisiä harhaan. (Hakala & Malmelin 2007, 87, 113)
On tärkeää ymmärtää, että kaikki yrityksen tuottama sisältö ei ole juonellista tarinaa, vaan sisältö
voi olla esimerkiksi video, webinaari tai vaikkapa blogipostaus (Rauhala & Vikström 2014, 216).
Ne kuitenkin tukevat yrityksen kokonaisvaltaista bränditarinaa ja auttavat saavuttamaan asetetun
tavoitteen. Yrityksen tunnistettava visuaalinen ilme auttaa brändiä erilaistumaan kilpailijoista ja
helpottaa siten ihmisiä tunnistamaan sen. Visuaaliseen ilmeeseen lasketaan kuuluvan yrityksen
tai tuotteen nimi, sekä viestinnässä käytetyt värit ja symbolit. (Hakala & Malmelin 2007, 81).
Kuvallisten tarinankerrontamenetelmien merkitys on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti maailman
muuttuessa yhä kiireisemmäksi ja monimutkaisemmaksi, sillä kuvan avulla yrityksestä saadaan
jaettua haluttu tieto nopeammin ja helpommin. Kuitenkin parhaiten kuvan hyödyt tavoittaa
yhdistämällä ne tekstiin tai kerrottuun tarinaan. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 156-157). Raution
(2015) mukaan ihminen muistaa 50 prosenttia siitä, mitä kuulee ja näkee ja jopa 90 prosenttia
siitä, mitä sanoo ja tekee saman aikaisesti. Siten sosiaalisen median sisällössä tulisi hyödyntää
useita eri elementtejä samanaikaisesti, eli tekstiä, kuvia ja ääntä, jotta viesti jäisi parhaiten
mieleen.
Sosiaalisen median sisältöä tulisi hyödyntää sekä tiedon jakamiseen, että emotionaalisiin puoliin,
kuten sosiaaliseen puoleen. Esimerkiksi yritys voi pyrkiä aloittamaan keskusteluja ajankohtaisista
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asioista ja rohkaista ihmisiä jakamaan omia mielipiteitään asian tiimoilta. (Heinonen 2011)
Bränditarinoiden avulla sisältö pystytään säilyttämään kiinnostavana siten, että yrityksen jakama
sisältö säilyy yhtenäisenä. (Pulizzi 2012)

3.1.2 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys
Sosiaalisen median myötä media on muuttunut vuorovaikutteiseksi, johon kuka tahansa voi
osallistua. Sanotaan, että sosiaalinen media tekee kommunikaatiosta jälleen humaania, sillä
kuluttajien kuunteleminen on erityisen tärkeää sosiaalisessa mediassa. (Donaldson 2007)
Sosiaalisessa mediassa yritykset ja kuluttajat toimivat yhdenvertaisina. Asiakaskokemus
muodostuu suoraan ja välillisesti sosiaalisessa mediassa. Suoralla kokemuksella tarkoitetaan
asiakkaan suoraa kontaktia yritykseen, mikä voi tapahtua esimerkiksi osallistumalla keskusteluun
yrityksen Twitterissä tai vaikkapa lukemalla yrityksen blogia. Välillinen kokemus puolestaan
tarkoittaa, että kokemus on useimmiten yrityksen toisen asiakkaan luoma. Tästä esimerkkinä
kuluttajablogin lukeminen tai ystävien omien kokemusten lukeminen Facebookissa. Yrityksen on
vaikeampaa vaikuttaa asiakkaan välilliseen kokemukseen kuin suoraan. (Bresciani & Ewing
2014; Löytänä & Kortesuo 2011, 142).
Nykypäivänä kuluttajilla on jatkuvasti enemmän vapautta itse valita yritykset, joiden kanssa se
haluaa olla tekemisissä. Siksi kahdensuuntainen kommunikaatio yrityksen ja kuluttajan välillä on
ensiarvoisen

tärkeää

Kahdenkeskeinen

yrityksen

kommunikaatio

toiminnassa,
on

kuten

määritelty

markkinoinnissa
vapaaehtoiseksi,

ja

viestinnässä.
julkiseksi

ja

peruuttamattomaksi, joka liittää tunteet ja yhteisen taustan strategiaan, kehittämiseen tai
tuotteeseen tarjoamalla selityksen suhteen olemassaololle. Uudet teoriat brändistä selittävätkin,
että kohderyhmän osallistumisen lisääntyminen kasvattaa samalla brändin arvoa. (Aaltonen &
Heikkilä 2003, 82-83) Vuorovaikutustilanne on sosiaalisessa mediassa yhtä vaikuttava kuin se
olisi esimerkiksi yrityksen myymälässä ja siksi sosiaalinen media on yritykselle hyvä paikka
kohdata asiakkaitaan (Hakala & Malmelin 2007, 92). Kuitenkin yrityksen on tärkeää huomata,
missä sosiaalisen median kanavissa hyväksytään markkinointi ja missä kanavissa puolestaan
arvostetaan yhteisön itsenäisyyttä ja epäkaupallisuutta (Hakala & Malmelin 2007, 111).
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Sosiaalisen median myötä yrityksen brändin rakentaminen on muuttunut paljon. Erityisesti
kuluttajien aktiivinen osallistaminen kampanjoihin on entistä helpompaa. Sosiaalisen median
käytön yleistymisen myötä on myös syntynyt yhteisöjä, joissa brändeistä keskustellaan
aktiivisesti. Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisten yhteisöjen
luomiseen, jossa jaetaan tietoa brändistä eteenpäin ja josta yrityksellä on mahdollista kerätä
palautetta suoraan asiakkailtaan. (Hakala & Malmelin 2007, 92-93) Kuten aiemmin onkin tullut
jo ilmi, silmänräpäyksellisyys ja hetkellisyys ovat tyypillistä sosiaaliselle medialle. Sosiaalisessa
mediassa erilaiset yhteisöt syntyvät nopeasti, mutta usein myös häviävät yhtä pikaisesti. Yritysten
pitääkin seurata, mitkä yhteisöt ovat nousussa ja mihin kannattaa panostaa ja toisaalta mitkä
kanavat ja yhteisöt ovat muuttumassa kannattamattomiksi. Aktiivisten yhteisöjen luominen on
yrityksille kannattavaa, mutta vaikeaa. Ideaalisessa tapauksessa yhteisöt toimivat brändin
vahvana puolestapuhujana. (Hakala & Malmelin 2007, 109-110, 122)

3.1.3 Monikanavaisuus
Yrityksellä on mahdollisuus näkyä sosiaalisessa mediassa monella eri tavalla. Esimerkiksi
yrityksen johto voi kirjoittaa blogia, jossa se voi kertoa mielipiteitään ajankohtaisista asioista, ja
pohtia niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen. Lisäksi asiakaspalvelu voisi
pitää yllä Facebook tiliä, jossa asiakkailla olisi helppo lähestyä yritystä. Sosiaalisen median tulisi
koskea koko yritystä sen kaikilla tasoilla ja tätä tosiasiaa kannattaa hyödyntää myös sosiaalisessa
mediassa. (Löytänä & Kortesuo 211, 141) Monikanavaisuus on sosiaalisessa mediassa
avainasemassa. Ihmiset käyttävät useita eri sosiaalisen media kanavia, käyttäjästä riippuen.
Olisikin hyvä, että yritys käyttäisi useita eri sosiaalisen median kanavia, jotta se tavoittaisi
mahdollisimman monia ihmisiä ja saisi brändistään näkyvän. Erilaisia sosiaalisen median kanavia
ovat muun muassa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blogit ja keskustelupalstat. Tärkeä
kanava yrityksen sisällöntuotannon kannalta on yrityksen oma blogi, sillä blogi voi olla juuri
sellainen kun yritys haluaa. Oma blogi on ikään kuin kotipesä verkossa, johon voidaan viitata
yrityksen muilla sosiaalisen median kanavilla. (Löytänä & Kortesuo 2011, 147)
Myös brändien omat verkkosivut voivat toimia niin sanottuna kotipesänä Internetissä.
Kotisivuilla on tärkeä rooli julkisuuden hallinnan kannalta johtuen muuten sekavasta
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verkkoympäristöstä. Omilla verkkosivuillaan yrityksellä on mahdollista luoda brändeistään
haluamansa kuva haluamallaan tavalla. (Hakala & Malmelin 2007, 108-109) On kuitenkin
ymmärrettävä, että kotisivut eivät kuulu sosiaaliseen mediaan, sillä vuorovaikutus on
yksisuuntaista kotisivujen välityksellä. Kuluttajat pystyvät tutkimaan yritystä ja sen tuotteita
tarkemmin ja hankkimaan tarvitsemaansa informaatiota, mutta he eivät pysty itse luomaan
sisältöä kyseiselle sivustolle. Siksi kotisivujen rinnalla olisi tärkeää hyödyntää muita sosiaalisen
median kanavia vuorovaikutuksen syntymiseksi. Sosiaalisen median muilla kanavilla voidaan
ohjata kiinnostuneet ihmiset yrityksen kotisivuille ja toisaalta kotisivuilla voi olla linkit yrityksen
sosiaalisen median kanaville, jotta halukkaiden olisi ne helpompi löytää. Käyttämällä kanavia
monipuolisesti voidaan kasvattaa brändin arvoa (Keller 2009).
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4 EMPIIRINEN OSIO – Case Nike ja Lumene
Tässä osiossa tarkastellaan Niken ja Lumenen bränditarinoita ja selvitetään, kuinka kyseiset
yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa omassa brändäyksessään. Tutkimus toteutetaan
kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän
kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). Tarkastelun ja analysoinnin
tarkoituksena on saada yhdistettyä tutkielman teoria todellisten yritysten tarkasteluun ja nähdä,
kuinka teoriassa käsitellyt asiat näkyvät valittujen yritysten brändäyksessä. Näin ollen saadaan
vielä parempi ja syvällisempi ymmärrys käsiteltävästä aiheesta. Lisäksi kvalitatiivisen
tutkimuksen valitsemista tukee lähtökohta, jonka mukaan laadullisella tutkimuksella pyritään
tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al. 2009, 161). Tämän
tutkielman tarkoituksena on saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva bränditarinoiden
hyödyntämisestä brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa – empiirisessä osiossa
mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tutkielman aiheesta nimenomaan Niken ja Lumenen
kohdalla. Tutkielman aineisto on kerätty Niken ja Lumenen sosiaalisen median kanavilta, joten
aineisto on kerätty luonnollisessa ja todellisessa tilanteessa ja ympäristössä, joka on yksi
kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisistä piirteistä (Hirsjärvi et al. 2009, 164) Kaiken kaikkiaan
tutkielman teoria- ja empiria osiot tukevat hyvin toisiaan.

4.1 Metodologia
Tutkimuksessa tarkastellaan Niken ja Lumenen brändäystä sosiaalisessa mediassa erikseen sekä
toisiinsa verraten. Nike on maailmalla laajasti tunnettu urheilubrändi. Tutkimusyhtiö Interbrand
on tehnyt tutkimuksen maailman tunnetuimmista brändeistä ja Nike pääsi listalla sijalle 22
vuoden 2014 vertailussa (Vähäkainu 2014). Nike onkin onnistunut brändäyksessään
erinomaisesti.

Monet

tutkijat

pitävät

Nikea

erinomaisena

esimerkkinä

onnistuneesta

brändäyksestä bränditarinoita hyödyntäen (Smith & Wintrob 2013; Wheeler 2003). Nike
hyödyntää myös monipuolisesti eri sosiaalisen median kanavia ja siten se valikoitui tutkimukseen
hyvänä esimerkkinä yrityksestä, joka osaa hyödyntää bränditarinoita brändin rakentamisessaan
sosiaalisessa mediassa. Lumene puolestaan on Suomessa hyvin tunnettu kosmetiikkabrändi.
Lumenella on oma vahva brändinsä ja siksi sitä on mielekästä tarkastella ja analysoida tässä
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tutkielmassa. Lumene ei ole kuitenkaan brändäyksessään vielä samalla tasolla Niken kanssa,
jonka brändäys bränditarinoita hyödyntäen on erinomaista. Niken ja Lumenen vertailulla
pyritäänkin selvittämään, kuinka Lumene voisi kehittää omaa brändäystään. Samalla vertailu ja
ylipäätään yritysten brändäyksen analysointi voi auttaa muita yrityksiä hahmottamaan, kuinka he
voisivat itse kehittää heidän omaa brändin rakentamistaan. Nike ja Lumene eivät toimi samalla
toimialalla keskenään, mutta vertailu on kuitenkin mielekästä toteuttaa, sillä molemmat yritykset
voivat hyödyntää samankaltaisia brändäysmetodeita sosiaalisessa mediassa.
Tutkimuksen aineisto kerättiin suoraan sosiaalisesta mediasta Niken ja Lumenen käyttämiltä
sosiaalisen median kanavilta. Erityisesti aineistoa kerättiin Niken ja Lumenen Instagram-,
YouTube- ja Facebook- tileiltä. Nämä kanavat valikoituivat tutkimukseen, sillä ne ovat hyvin
suosittuja sosiaalisen median kanavia ja lisäksi kyseiset kanavat ovat erilaisia keskenään.
Monella ihmisellä ympäri maailmaa on profiili Facebookissa, vaikka he eivät muuten toimisi
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Facebookissa yhdistyvät rationaalinen ja tunteellinen puoli,
sillä Facebook on paitsi kanava tiedon jakamiseen, myös seurusteluun ja verkostoitumiseen.
YouTube puolestaan on suosittu kanava erilaisten videoiden jakamiseen. Siellä jaetaan niin
artistien musiikkivideoita kuin esimerkiksi tavallisten ihmisten kotivideoita. Instagram on kanava
hetkien jakamiseen kuvien muodossa. Ihmiset voivat jakaa siellä haluamiaan kuvia esimerkiksi
yleisesti elämästään. Kuvien yhteyteen on mahdollista lisätä teksti, johon on helppo kirjoittaa
tarina kuvan taustalla. Valitut kanavat edustavatkin hyvin erilaisia sosiaalisen median kanavia,
joita yritykset voivat hyödyntää brändäyksessään. Jokaisen valitun sosiaalisen median kanavan
sisältöä on tutkittu yleisesti kokonaisuutena. Sen lisäksi kanavilta on valittu yksittäisiä
esimerkkejä havainnollistamaan tarkemmin sisältöä. Valitut esimerkit ovat Niken ja Lumenen
uusimpia julkaisuja, jotka noudattavat samaa linjaa muun jaetun sisällön kanssa. Esimerkit onkin
valittu siten, että ne havainnollistaisivat millaista sisältöä Nike ja Lumene lataavat sosiaalisen
median kanavilleen. Aineisto on kerätty huhtikuussa 2015.
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4.2 Niken ja Lumenen bränditarinat
	
  

Niken ja Lumenen bränditarinoiden tarkastelu aloitetaan tutkimalla Niken bränditarinaa. Nikella
on suhteellisen pitkä historia urheiluvaatteiden ja –kenkien valmistajana. Yrityksen perusti
urheilija Phil Knight yhdessä yliopistonsa yleisurheiluvalmentaja Bill Bowermanin kanssa
vuonna 1964. Alun perin yritys tunnettiin nimellä Blue Ribbon Sports, mutta vuonna 1971 yritys
muutti nimekseen Nike Inc. Nike on ehtinytkin rakentaa brändiään jo reilun 50 vuoden ajan.
(O’Reilly 2014) Kuitenkin Nike on onnistunut säilyttämään brändinsä raikkaana ja nuorekkaana.
Niken historia on tunnettu nimenomaan sen perustajista. Valmentaja Bowerman puuhasteli
jatkuvasti uusien kenkien ja teknologian parissa, mikä kertoo suuresta intohimosta urheiluun ja
haluun kehittää uusia urheilua parantavia innovaatioita. Tarina kertoo Bowermanin tuhonneen
jopa vaimonsa vohveliraudan yrittäessään kehittää uusia vohvelikuvioisia kengänpohjia. Nike
brändi olikin tunnettu ajatuksesta Niken olevan brändi urheilijoilta urheilijoille. Nykyään Nike
kunnioittaa Bowermania hänen mukaansa nimetyllä kenkämallistolla, jonka slogan on
”juoksijalta juoksijoille”. (Smith & Wintrob 2013) Niken bränditarina rakentuukin osittain sen
historiaan, mutta erityisesti sen missioon ja arvoihin.
Niken nimi ja symboli (kuva 5) kuvaavat Kreikan voiton jumalatarta (Wheeler 2003). Yksi Niken
pääarvoista onkin nimenomaan voittaminen ja varmasti tällä on ollut vaikutusta Niken nimen ja
symbolin valinnassa. Voittamista voidaan tarkastella monella tasolla. Nykyään Nike hyödyntää
markkinoinnissaan monien huippu-urheilijoiden sponsorointia, jolloin Nike yhdistetään
nykypäivän urheilusankareihin ja siten voittamiseen (Smith & Wintrob 2013). Voidaan ajatella,
että Niken sponsoroimat huippu-urheilijat edustavat nykypäivän Kreikan voiton jumalatarta.
Lisäksi

voidaan

ajatella

Niken

olevan

osaltaan

syy

nykyisten

huippu-urheilijoiden

menestymiseen – ovathan he käyttäneet Niken tuotteita matkallaan lajinsa huipulle. Voittamista
voidaan tarkastella huippu-urheilun lisäksi ihmisten itsensä voittamisena. Niken missio on
”Tuoda inspiraatiota ja innovaatioita jokaiselle urheilijalle maailmassa.” Urheilijaksi Nike
määrittelee ihmisen, jolla on vartalo (Nike 2015a). Näin oikeastaan kaikki ihmiset ovat Niken
määritelmän mukaan urheilijoita ja siten kaikilla ihmisillä on myös mahdollisuus voittaa itsensä.
Itsensä voittaminen voi olla pienikin asia, kuten aamulenkillä käyminen tai suurempi, kuten
maratonin juokseminen. ”Just do it” suomennettuna ”tee se” on Niken tunnettu slogan, jonka
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inspiroimana monet ihmiset ovatkin jaksaneet tavoitella unelmiaan. Tärkeintä on jokaisen oman
potentiaalin puskeminen äärirajoille ja Nike haluaakin inspiroida ihmisiä tässä (Wheeler 2003).
Niken bränditarina pohjautuu juurikin ihmisten inspiroimiseen ja kannustamiseen. Sen
arkkityypin voidaan ajatella olevan ”mentori”, joka kannustaa ja näyttää oikean suunnan.
Arkkityypin voidaan myös ajatella olevan ”sankari”, sillä Nike yhdistetään voittamiseen ja
urheilusankareihin. Parhaiten Nikea ja sen bränditarinaa kuvaakin sekoitus useampia eri
arkkityyppejä. Niken bränditarinassa ei ole erityistä juonta. Toki sillä voi ajatella olevan juoni
erityisesti sen historian kautta, sillä perustajat ovat vaurastuneet Niken myötä, jolloin tarinan
voisi ajatella olevan ryysyistä rikkauksiin. Toisaalta tarinan juoni voisi perustua etsinnälle, sillä
kehittäessään urheiluvaatteita ja kenkiä Bowerman kohtasi varmasti vastoinkäymisiä, mutta
etsinnän tuloksena syntyi Nike, joka on kehittynyt urheiluinnovaatioita tekeväksi suureksi
yritykseksi. Niken brändi ei kuitenkaan rakennu vahvasti sen perustajien ympärille ja siksi
bränditarinan pääelementtinä toimiikin suurimmaksi osaksi yrityksen missio ja arvot. Niken
arvoihin sisältyy inspiroimisen ja innovaatioiden luomisen lisäksi muun muassa kestävä kehitys.

Kuva 5. Niken symboli. (Nike 2015b)

Kuva 6. Lumenen logo. (Lumene 2015c)

Lumene on suomalainen kosmetiikka- ja ihonhoitotuotteita valmistava yritys. Yritys haluaa
painottaa brändissään suomalaisuutta, mikä onkin nähtävillä Lumenen logossa (kuva 6).
Lumenen juuret alkavat 1940-luvulta, jolloin se oli osa Orion-lääketeollisuusyhtiötä. Itse Lumene
syntyi 1970-luvulla eli samoihin aikoihin Nike brändin kanssa. Lumene sai heti suuren suosion
Suomessa, sillä se saavutti ihonhoidon ja värikosmetiikan markkinajohtajuuden heti kolmessa
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vuodessa. Lumenen missiona on edustaa säteilevää luonnollista kauneutta yhdistämällä luonnon
tehokkaimmat voimat ja tieteen viimeisimmät innovaatiot. (Lumene 2015b) Tähän perustuu
myös Lumenen bränditarina. Lumene arvostaa pohjoisen luontoa ja ymmärtää millainen voima
pohjoisen luonnossa piilee. Lumene hyödyntää historiaansa lääketeollisuudessa nykyisessä
asiantuntijuudessaan ja kertookin osaavansa yhdistää luonnon villit antimet uusimpaan
teknologiaan (Lumene 2015a). Lumenen menestyksen taustalla onkin nimenomaan pohjoisen
luonnon arvostus. Tuotteissa hyödynnetään ensimmäisenä maailmassa käsin poimittuja pohjoisen
luonnon marjoja, jotka sisältävät ainutlaatuisia ainesosia. Myös luonnosta huolehtiminen kuuluu
yrityksen arvoihin. (Lumene 2015b)
Lumene edustaakin pohjoista luontoa. Se haluaa hyödyntää tuotteissaan pohjoisen raaka-aineita
ja siten tarjota ihmisille mahdollisuutta yhdistää pohjoisen voimaa omissa kauneusrutiineissaan.
Lumenea voisi kuvailla sanoilla luonnollisuus, aitous ja asiantuntijuus. Näitä arvoja
hyödynnetään myös Lumenen bränditarinassa. Lumenen bränditarinassa ei ole havaittavissa
erityistä juonta. Sen arkkityypin voisi ajatella olevan ”äiti” tai ”hyvyyden äiti”, sillä se on tuttu ja
turvallinen merkki suomalaisille. Lisäksi äidin voi yhdistää luontoäitiin, mikä taas kuvaa hyvin
pohjoisen luontoa ja sen synnyttämää elinvoimaa muun muassa marjojen muodossa, joita
Lumene taas hyödyntää tuotteissaan. Lumene haluaa tarjota nimenomaan tätä elinvoimaa, toisin
sanoen luonnollista luonnon eliksiiriä, asiakkailleen. Näin ollen Lumenen käyttäjätkin voisivat
tulla yhdistetyksi luonnolliseen kauneuteen ja elinvoimaisuuteen. Lumenen arkkityyppi voisi olla
myös ”luoja” ja ”lojaali”, sillä se käyttää asiantuntijuuttaan hyödyksi valjastaessaan luonnon
voiman laboratorioissaan kosmetiikaksi ja ihonhoitotuotteiksi ja Lumenen tuotteita käyttävät
voivat luottaa Lumeneen heidän ollessa varmoja tuotteiden laadusta. Parhaiten Lumenen brändiä
ja bränditarinaa kuvaa näiden arkkityyppien yhdistäminen. Lumene sponsoroi suomalaisia
huippu-urheilijoita Kiira Korpea ja Markus Sandellia. Kiira Korpi on suomalainen
huipputaitoluistelija, jonka urheilulaji sopii erinomaisesti kuvaamaan pohjoista luontoa.
Taitoluistelu yhdistetään helposti talveen ja siten pohjoiseen luontoon. Myös Markus Sandellin
laji, laskettelu, voidaan luokitella samaan kategoriaan. Kiira Korpi edustaa pohjoismaalaista
luonnollista kauneutta ja myös siten hän on hyvä valinta edustamaan Lumenen naisten
kosmetiikkaa ja ihonhoitotuotteita. Myös huippu-urheilija Markus Sandell on oiva valinta

	
  

31	
   	
  

edustamaan Lumenen miesten ihonhoitotuotteita. Kyseiset urheilijat ovat vahvasti esillä
Lumenen markkinoinnissa ja siten he tällä hetkellä edustavat vahvasti Lumenen bränditarinaa.

4.3 Nike ja Lumene sosiaalisessa mediassa
Nike ja Lumene hyödyntävät aktiivisesti sosiaalista mediaa toiminnassaan. Nikella on oma
käyttäjäprofiili muun muassa Facebookissa, YouTubessa, Twitterissa, Instagramissa ja
LinkedInissä. Myös Lumene hyödyntää samoja sosiaalisen median kanavia, jonka lisäksi se on
aktiivinen kuvapalvelu Pinterestissä. Seuraavaksi tarkastellaan Niken ja Lumenen tuottamaa
sisältöä, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä sekä monikanavaisuutta tutkimukseen valittujen
sosiaalisen median kanavien avulla. Jokaisessa osa-alueessa tarkastellaan ensin Nikea ja sitten
Lumenea.

4.3.1 Sisältö
Aloitetaan sosiaalisen median sisällön tutkiminen Niken Instagram-, YouTube- ja Facebook tilien sisällön tarkastelulla. Instagramissa Nike on julkaissut nimimerkillään Nike 781 (luku
katsottu 11.4.2015) kuvaa urheilijoista, Niken tuotteista, kampanjoista, kauniista maisemista,
kiinnostavista hetkistä ja tilanteista sekä mietelauseista. Sisältö on siis hyvin monipuolista.
Monipuolisuudesta huolimatta kuvat ovat samassa linjassa keskenään, sillä ne kaikki liittyvät
jollain tavalla urheiluun. Kuvien lisäksi Nike on julkaissut tilillään lyhyitä videoita, jotka myös
tuovat positiivista vaihtelua sisältöön. Kaikkien kuvien yhteyteen on kirjoitettu jokin teksti
avaamaan lisää kuvan tarkoitusta. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin kahta Niken jakamaa
kuvaa.
Ensimmäisessä kuvassa (Liite 2) näkyy neljä nuorta noin 10-15 –vuotiasta lasta pelaamassa
koripalloa kadulla. Kuva on tilannekuva, jossa yksi poika on juuri heittänyt pallon ilmaan. Kuvan
alapuolella on englanniksi kirjoitettu teksti, joka on suomennettuna ”Kuvittele, että katu on
stadionisi. Ja etupiha on täynnä fanejasi. Ja he huutavat sinun nimeäsi. Että jonain päivänä he
ovat pukeutuneet sinun pelipaitaasi. Että jonain päivänä tulet olemaan jonkun toisen
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suosikkipelaaja. Tämä ei ole vain kuvitelmaa. Tämä on harjoittelua. Tee se.” Kuvan ja tekstin
tarkoituksena on inspiroida nuoria harjoitteluun urheilun parissa ja siten tukea heitä matkalla
kohti huippu-urheilua. Huippu-urheilu on monen lapsen ja nuoren unelma ja Nike haluaa tämän
kuvan avulla kannustaa nuoria kohti unelmiaan muistuttaen mitä kovalla harjoittelulla on
mahdollista saavuttaa. Kuvatekstin lopussa on Niken slogan, jolloin kuva varmasti osataan
yhdistää Nikeen. Toisessa kuvassa (Liite 3) kaksi huipputennispelaajaa Serena Williams ja Maria
Sharparova pelaavat tenniskilpailussa tosiaan vastaan. Kuvassa näkyy yläviistosta sininen
tenniskenttä sekä pelaajat pelitilanteessa. Kuvatekstissä lukee ”Kun tapaat veroisesi, pelaa peliäsi.
Tee se.” Kuvateksti on itse asiassa oivaltava ja humoristinen, sillä sen voi ymmärtää kahdella
tapaa. Kuvaan viitaten tekstillä tarkoitetaan, että kun tapaat veroisesi kilpakumppanin, pelaa
peliäsi ja tavoittele siis voittoa. Kuitenkin tekstin voi ymmärtää myös siten, että kun tapaat
veroisesi ihmisen, miehen tai naisen, pelaa peliäsi ja hurmaa hänet. Tekstin oivaltavuus tekee
siitä kiinnostavan ja hauskan. Tämäkin kuvateksti päättyy Niken sloganiin, jolloin kuva on
jälleen yhdistettävissä Nikeen.
Kaiken kaikkiaan Niken Instagramin sisältö on erittäin inspiroivaa ja kiinnostavaa. Kuvat
inspiroivat ihmisiä urheilemaan ja saavat ihmiset tavoittelemaan omien rajojensa rikkomista.
Lisäksi sisältö on mieluisaa ihmisille, jotka ihailevat Niken sponsoroimia huippu-urheilijoita,
sillä joukossa on kuvia useiden eri lajien huippu-urheilijoista kertoen omia tarinoitaan ja tietenkin
käyttäen Niken tuotteita. Sisältö on yhtenäistä ja Niken bränditarina välittyy hyvin kuvien ja
tekstin välityksellä. Vaikka kuvissa on esillä Niken tuotteita, ne eivät ole silti liian mainostavia.
Kuvien päätarkoituksena ei ole tiedon välittäminen, vaan ennemmin tunteisiin vetoaminen. Kuvat
ovat visuaalisesti hienoja ja niihin on selkeästi panostettu paljon. Niken tuottama sisältö
kiinnostaa ihmisiä, sillä Nikella on tilillään seuraajia 14,1 miljoonaa ja sen kuvilla on
satojatuhansia tykkääjiä.
Niken YouTube videoista suuri osa on jalkapalloaiheisia, mutta myös muut urheilulajit ovat
edustettuina. Videot on toteutettu erittäin hienosti ja niiden katsominen on viihdyttävää. Lähes
kaikissa videoissa on syvempi sanoma ja joissain jopa juoni, jolloin bränditarina välittyy helposti
katsojille. Teemoina ovat juurikin voittaminen monella tasolla ja itsensä puskeminen äärirajoille.
Videot onnistuvat vaikuttamaan katsojien tunteisiin ja ne toimivat hyvinä inspiraation lähteinä.
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Suuressa osassa videoissa esiintyy Niken sponsoroimia maailman parhaita urheilijoita ja
näytetään kuinka he antavat urheilulle kaikkensa ja tekevät hienoja urheilusuorituksia Niken
tuotteita käyttäen. Osa videoista painottuu enemmän tuote-esittelyyn. Esimerkiksi yhdellä
videolla esitellään uutta Niken jalkapallokenkää (Liite 4). Video ei ole kuitenkaan tylsä. Videon
aluksi näytetään kuinka kenkä syntyy ja muotoutuu ja se liikkuu samalla hurjalla nopeudella
eteenpäin. Se liikkuu kohti patsaita, jotka muistuttavat entisaikojen kreikkalaisten jumalien
patsaita. Videolla näkyvät patsaat esittävät kuitenkin joukkoa ihmisiä rykelmänä jalkapallopeli
tilanteessa. Kun kenkä osuu vauhdilla kiviseen jalkapalloon se hajoaa pieniksi palasiksi. Samalla
vauhdilla kenkä hajottaa myös ihmisrykelmäpatsaan. Lopulta kenkä pysähtyy jalustan päälle ja se
ikään kuin korvaa hajonneet kiviset patsaat. Videolla uusi kenkä on suuressa roolissa. Patsailla
viitataan Nike symbolin taustalla olevaan kytkökseen Kreikan voiton jumalattareen. Uusi kenkä
on niin ylivoimainen, että se voittaa kaiken muun ja pääsee lopulta itse jalustalle. Kenkä ikään
kuin symboloi nykypäivän voittamista jumalpatsaiden sijaan. Tuote-esittely video onkin saatu
hienosti kytkettyä osaksi Niken bränditarinaa ja sitä on katsottu YouTubessa jopa 5,5 miljoonaa
kertaa.
Lopuksi Niken luoman sisällön osalta tarkastellaan sen Facebookin sisältöä. Niken Facebooktilille on koottu sisältöä sen eri sosiaalisen median kanavilta. Siten sisältö on osittain samaa, mitä
esimerkiksi Instagramiin ja YouTubeen on tuotettu. Kuitenkin myös erityisesti Facebookiin
luotua sisältöä löytyy jonkin verran. Niken sisältö Facebookissa on paljon tuotteisiin keskittyvää,
mutta myös videoita ja kuvia jaetaan. Sivuilla jaetaan myös esimerkiksi tietoa Niken
hyväntekeväisyysprojekteista. Yleisesti sanottuna Facebookin sisältö toimii kuitenkin enemmän
tiedon jakamiskanavana kuin tunteisiin vetoavana ja inspiroivana.
Seuraavaksi tarkastellaan Niken tavoin Lumenen tuottamaa sisältöä sen Instagram-, YouTube- ja
Facebook- tileillä. Lumenelle Instagram on uusi ympäristö toimia, sillä julkaistuja kuvia on vasta
15 (11.4.2015) ja vanhimmat kuvat on julkaistu vasta kaksi viikkoa sitten. Julkaistuissa kuvissa
on selkeä yhtenäinen linja, sillä kaikissa tuotteissa on esillä Lumenen tuotteita vaaleaa taustaa
vasten. Suurin osa kuvissa näkyvistä tuotteista on ihonhoitotuotteita, mutta myös muutamia kuvia
kynsilakoista löytyy. Ensimmäisessä tarkasteltavassa kuvassa (Liite 5) on kaksi erilaista
Lumenen ihonhoitoon tarkoitettua kosteusvoidetta. Taustalla on kaksi tulppaania sekä kaksi
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pääsiäistipukoristetta. Kuvatekstissä lukee englanniksi ”Toivotamme kaikille Lumenen faneille
kirkasta ja nättiä pääsiäistä”. Kuvatekstillä toivotetaan ihmisille hyvää pääsiäistä ja viitataan
Lumenen missioon. Harvemmin pääsiäistä toivotetaan adjektiivein kirkas ja nätti, mutta tässä
tapauksessa viittaus missioon on suhteellisen selkeä. Kuva on ajankohtainen, sillä siinä
huomioidaan kuvan julkaisuaikainen juhla, pääsiäinen. Toisessa kuvassa (Liite 6) on kolme
lasista laboratorioissa käytettävää mittaa ja yksi niistä on täynnä puolukoita. Mitat on asetettu
kalliolle ja taustalla näkyy sumeasti lunta. Kuvatekstissä lukee ”Meidän R&D osastomme on
työskennellyt kovasti saadakseen puolukoiden villin arktisen voiman valjastetuksi uuteen
läpilyövään muotoon ja siten osaksi meidän ajan pysäyttävää joukkoa. Pysy kuulolla saadaksesi
selville pian lisää!”. Kuvalla ja kuvatekstillä viitataan selkeästi Lumenen missioon ja haluun
luoda uusia innovaatioita pohjoista luontoa hyödyntäen. Siten kuva onnistuu hyvin välittämään
Lumenen bränditarinaa.
Kokonaisuudessaan Lumenen sisältö Instagramissa on yhtenäistä, mutta hyvin tuotepainotteista.
Tuotteet ovat kuvien pääosassa ja luonto näkyy ainoastaan joidenkin kuvien taustalla. Kuvat ja
tekstit tuntuvat hiukan mainosmaisilta, vaikkei tuotteiden hinnat olekaan näkyvillä. Jollain tasolla
Lumenen bränditarina välittyy kuvista ja tekstistä, mutta kehittämistä löytyy. Nyt kuvat jättävät
katsojat hiukan kylmiksi, sillä ne eivät vetoa tunteisiin. Ne ovatkin enemmän tietoa välittäviä.
Tällä hetkellä Lumenen sisältö ei vielä kiinnosta suurta määrää ihmisiä, sillä seuraajia on 238
(11.4.2015) ja keskimäärin kuvista on tykätty parikymmentä kertaa. Alhainen seuraajien
lukumäärä todennäköisesti johtuu myös siitä, että Instagram on kanavana Lumenen käytössä
uusi, jolloin kaikki Lumenesta kiinnostuneet eivät ole ehkä vielä löytäneet kyseistä käyttötiliä.
Lumenen YouTube videoilla nähdään meikkitutorioita, asiantuntijoiden kertomuksia tuotteiden
valmistamisesta ja videopätkiä Lumenen mainoskuvausten taustalta. Videot

ovat hyvin

erityylisiä, mutta eivät vetoa katsojien tunteisiin. Ne ovat ennemminkin tietoa välittäviä, joissa
esimerkiksi neuvotaan, kuinka Lumenen tuotteilla saa luotua kauniin meikin tai asiantuntijat
kertovat tuotteiden uusista innovaatioista. Lumenen suhteellisen uudella videolla (Liite 6), joka
on julkaistu vuoden 2015 keväällä asiantuntija esittelee vitamiini C:n hyötyjä ihonhoidossa.
Suomalainen naisasiantuntija puhuu itse suomeksi, minkä kuulee videon alussa, mutta sitten
toisen naisen ääni alkaa puhua asiantuntijan päälle, dubaten asiantuntijan puheen englanniksi.
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Videon lopuksi näytetään tuote, jossa hyödynnetään juuri kyseistä vitamiinia. Video on toteutettu
suhteellisen huonosti juurikin dubauksesta johtuen. Todennäköisesti se on tehty tahallaan, mutta
videota olisi miellyttävämpää katsoa, mikäli asiantuntija puhuisi itse suoraan englanniksi. Video
ei vetoa millään lailla ihmisten tunteisiin, vaan tarkoituksena on vedota ihmisten rationaaliseen
puoleen kuluttajina. Videolta välittyy Lumenen tieteellisyys tuotteiden innovaatioiden luonnissa,
mutta bränditarinaa ei onnistuta välittämään katsojalle. Videota on katsottu yhteensä 122 kertaa.
Kaiken kaikkiaan Lumenen videoilla on lisäarvoa Lumenen tuotteista kiinnostuneille ihmisille.
Tälläkin kanavalla videot ovat hyvin tuotepainotteisia ja esimerkiksi pohjoisen luonnon
esitteleminen tunteisiin vetoavasti puuttuu lähes kokonaan. Videoilta kaipaisi jotain yllättävää ja
oivaltavaa, jotta sisältö olisi kiinnostavampaa.
Niken tavoin myös Lumenen Facebook tilille on koottu sisältöä sen eri sosiaalisen median
kanavilta. Myös siis Lumenella sisältö on osittain samaa, mitä esimerkiksi Instagramiin ja
YouTubeen on tuotettu. Kokonaisuudessaan Lumenen Facebookin sisältö noudattaa samaa linjaa
sen muiden kanavien kanssa, eli sisältö painottuu tuotteiden esittelyyn. Kuitenkin sillä on
Facebookissa lisäksi kuvia tapahtumista ja ihmisistä, jotka on meikattu Lumenen meikeillä.
Tämän kaltaista sisältöä toivoisi näkevän myös sen muilla sosiaalisen median kanavilla, sillä
kuvat ihmisistä ovat paljon mielenkiintoisempia kuin kuvat tuotteista.

4.3.2 Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys
	
  
	
  
Tarkasteltavien sosiaalisen median kanavien kautta ihmiset saavat suoran kokemuksen Nikesta ja
Lumenesta, sillä heillä on suora kontakti yritykseen. Nike ja Lumene tuottavat itse profiiliensa
sisällön ja pystyvät siten vaikuttamaan siihen, millaista sisältöä haluavat jakaa muille. Ihmiset
seuraavat Nikea ja Lumenea omasta tahdostaan ja siten vuorovaikutus on molemmilta osapuolilta
vapaaehtoista. Valituilla sosiaalisen median kanavilla ihmisillä on mahdollisuus tykätä yritysten
tuottamasta sisällöstä ja kommentoida niitä sekä mahdollisuus jopa jakaa sisältöä eteenpäin.
Vastaavasti Nikella ja Lumenella on halutessaan mahdollista käydä tykkäilemässä ja
kommentoimassa heidän seuraajiensa tuottamaa sisältöä. Tällä hetkellä Nikella on seuraajia
esimerkiksi Instagramissa reilu 14 miljoonaa, mutta se itse seuraa ainoastaan 127 käyttäjää.
Lumenella puolestaan seuraajia 239, mutta seurattavia ei ole yhtään. Näyttäisikin siltä, että
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vuorovaikutus tapahtuu suurimmaksi osaksi heidän itse luoman sisällön kautta. Lumene pyrkii
vuorovaikutukseen muun muassa esittämällä kysymyksiä jakamiensa kuvien yhteydessä, kuten
”mitä mieltä olette”. Näin pyritään saamaan seuraajat mukaan keskusteluun. Nike puolestaan
luottaa vahvaan ja laadukkaaseen sisältöönsä ja uskoo sen riittävän vuorovaikutuksen
syntymiseen.
Nike on luonut useita eri käyttäjiä Instagramiin, YouTubeen ja Facebookiin. Pääkäyttäjänä toimii
yleisesti Nike, mutta sen lisäksi käyttäjiä on jaoteltu spesifimpiin kategorioihin, joita ovat
esimerkiksi NikeFootball, NikeRunning, NikeTennis, NikeGolf, NikeWomen, NikeSportswear ja
NikeAir. Erilaisia ryhmiä on vielä paljon enemmänkin, tässä vain muutamia mainittuna.
Kategorioinnin taustalla on todennäköisesti halu luoda yhteisöjä, joissa samoista asioista
kiinnostuneet ihmiset voivat kuulua yhteiseen ryhmään ja he saavat juuri heitä kiinnostavaa
sisältöä. Jaottelu toimiikin hyvin, sillä Niken jokaisella ryhmällä on erittäin paljon seuraajia.
Ryhmittely toimii kaikilla Niken kanavilla ja siten sisällön seuraaminen oman yhteisön kautta on
mahdollista useilla sosiaalisen median kanavilla. Lumenella puolestaan vastaavanlaista
kategoriointia ei ole, mutta toki sen ei olisi Niken kaltaista ryhmittelyä edes mahdollista toteuttaa.
Tällä hetkellä Lumenella on ryhmät erikseen Lumene Finlandille ja Lumene Sverigelle. Näin
suomalaisille ja ruotsalaisille on omat ryhmänsä. Jaottelu on hyvä, sillä näin sisällön tuotanto on
mahdollista jakaa ihmisten omalla äidinkielellä niin halutessa ja erilaisten maakohtaisten
kampanjoiden

toteuttaminen

onnistuu

myös

paremmin.

Hämmentävää

on

kuitenkin

maakohtaisten tilien hyvin erilainen sisällön tuottaminen. Lumene Finland jakaa sisältöä lähinnä
tuotteistaan, kuten aiemmin on tullut ilmi. Sen sijaan Lumene Sverige tuottaa sisältöä paljon
ihmisistä ja tapahtumista, kuten Ruotsin ”Tanssii tähtien kanssa” – ohjelmasta. Niken eri
yhteisöjen sisällöt noudattavat samaa linjaa keskenään, mutta Lumenella eri ryhmien sisällöt
kaipaisivat yhtenäistämistä, jotta Lumenen missiosta ja arvoista onnistuttaisiin viestimään
selkeästi ja kokonaisvaltaisesti.
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4.3.3 Monikanavaisuus
	
  
Nike ja Lumene hyödyntävät useita eri sosiaalisen median kanavia, joten monikanavaisuus on
kummallekin yritykselle tärkeää. Molemmat yritykset hyödyntävät omia kotisivujaan kotipesänä
verkossa. Kotisivuilla he ilmoittavat sosiaalisen median kanavat, joita he käyttävät aktiivisesti ja
näin ihmisten on helppo löytää ne. Puolestaan eri sosiaalisen median kanavilla molemmilla
yrityksillä on linkit kotisivuilleen, jonne ihmisiä ohjataan hankkimaan lisätietoa yrityksestä ja
tuotteista. Monikanavaisuuden myötä sekä Nike että Lumene ovat saavuttaneet hyvin näkyvyyttä.
Näkyvyyttä voidaan tarkastella esimerkiksi Googlessa. Tekemällä haun sanalla Nike tuloksena
saadaan 319 miljoonaa osumaa. Hakutuloksen ensimmäinen sivu on erittäin selkeä ja tuloksena
saadaan ensimmäisenä linkki Niken kotisivuille, mutta myös linkit Nike Wikipediaan,
Facebookiin, Twitteriin, Youtubeen ja erilaisiin myyntisivustoihin. Tärkeää on juuri Niken itse
hallinnoimien sivujen löytyminen heti. Lumenen kohdalla tuloksena saadaan reilu miljoona
hakuosumaa. Ensimmäisellä tulossivulla on myös useampi linkki Lumenen kotisivuille. Tämän
lisäksi tuloksena saadaan linkkejä Wikipediaan, LumeneLabiin ja erilaisiin verkkokauppoihin,
joissa myydään Lumenen tuotteita. Seuraavilta hakutulossivuilta löytyvät myös linkit Lumenen
Pinterest sivulle sekä Twitteriin. Myös Lumene on siis näkyvä Googlen hakutuloksissa, mutta
sosiaalisen median kanavat eivät kuitenkaan yllä ihan ensimmäisten hakutulosten joukkoon.
Nekin kuitenkin lisäävät hyvin Lumenen näkyvyyttä, mutta mahdollisella aktiivisemmalla
sisällöntuotannolla näkyvyys voisi olla vielä parempi.

4.4 Tutkimuksen tulokset
Kokonaisuudessaan voidaan todeta Niken olevan erinomainen esimerkki bränditarinan
hyödyntämisestä brändin rakentamisessa sosiaalisessa mediassa. Nike hyödyntää vahvasti
bränditarinaansa luodakseen kiinnostavaa, inspiroivaa ja tunteisiin vetoavaa sisältöä, joka välittää
selkeästi Niken mission ja arvot ihmisille. Lisäksi Nike hyödyntää toiminnassaan useita
sosiaalisen median kanavia, kuitenkin säilyttäen yhtenäisen linjan kaikkien kanavien välillä.
Bränditarinaa hyödyntäen sisältö on onnistuttu pitämään yhtenäisenä ja selkeänä kaikkien
kanavien välillä. Nike on onnistunut luomaan itsestään vahvan brändin, jonka myötä ihmiset
eivät osta ainoastaan urheilutuotteita vaan jotain enemmän. He ostavat osan Nike brändiä.
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Lumenella puolestaan on vielä kehitettävää bränditarinan hyödyntämisessä. Tällä hetkellä he
käyttävät useita sosiaalisen median kanavia, mikä on hyvä asia. Heidän kotisivuillaan kerrotaan
hienosti heidän missiostaan ja arvoistaan, mitkä yhdessä luovat kiinnostavan bränditarinan.
Varmasti monet ihmiset jakavat samat arvot Lumenen kanssa, mutta valitettavasti nämä arvot ja
missio eivät välttämättä välity heille asti. Bränditarina ei välity Lumenen sosiaalisen median
kanavien kautta, sillä sisältö on tällä hetkellä hyvin tuotepainotteista ja siten pohjautuu ajatukseen
ihmisistä rationaalisina kuluttajina. Lumenen kuitenkin kannattaisi panostaa bränditarinansa
välittämiseen, sillä Lundqvist et al. (2013) tekemän tutkimuksen mukaan tarinoiden avulla
kosmetiikkabrändistä tulee kiinnostavampi kuluttajien silmissä ja siten he ovat valmiita
maksamaan

tuotteesta

enemmän.

Mikäli

Lumene

hyödyntäisi

bränditarinaansa

sisällöntuotannossa, siitä saataisiin kiinnostavampaa ja tunteisiin vetoavaa. Lumene voisi
esimerkiksi jakaa kuvia pohjoisen karusta, mutta kauniista luonnosta sekä ihmisistä luonnon
keskellä. Tärkeää olisi antaa ihmisille mahdollisuus luoda suurempi kuva Lumenen ympärille
kuin pelkät tuotteet. Ihmisille tulisi antaa mahdollisuus ymmärtää Lumenen missio ja siten luoda
ymmärrys jostain suuremmasta. Ihmisille tulisi jakaa Lumenen ainutlaatuinen tarina ja heidän
intohimonsa pohjoisen luonnon voiman valjastamisesta kosmetiikkaan ja ihonhoitotuotteisiin.
Heillä on käytössään hieno bränditarina ja nyt Nikesta voisikin ottaa mallia, jotta tarina
onnistuttaisiin jakamaan muillekin. Näin ollen ihmiset eivät enää ostaisi vain Lumenen tuotteita,
vaan jotain suurempaa. He ostaisivat palan pohjoista luontoa ja elinvoimaa. Liitteessä 8 esitetään
empiirisen osion havainnot tiivistetysti taulukossa.
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
	
  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miksi bränditarinoita kannattaa hyödyntää brändin
rakentamisessa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tavoitteena oli saada syvällisempi ymmärrys
bränditarinoista ja niiden hyödyistä sekä selvittää miten brändiä voidaan rakentaa juuri
sosiaalisessa mediassa. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin saamaan vastaukset kirjallisuutta ja
tutkimusartikkeleita hyödyntäen. Lisäksi tutkittiin Niken ja Lumenen bränditarinoita sekä
brändäystä sosiaalisessa mediassa. Näin pyrittiin liittämään teoria käytäntöön ja saada siten
syvällisempi ymmärrys aiheesta. Nike on erinomainen esimerkki onnistuneesta brändin
rakentamisesta ja sillä on selkeä ja toimiva bränditarina, jota se myös osaa hyödyntää
sosiaalisessa mediassa. Lumene on puolestaan erityisesti Suomessa tunnettu vahva brändi. Sen
brändäys ei ole kuitenkaan vielä Niken tasolla ja siksi Lumenen brändin rakentamista
sosiaalisessa mediassa oli mielekästä verrata Nikeen. Samalla tapaus toimii hyvänä esimerkkinä
muille

yrityksille,

sillä

he

pystyvät

vertaamaan

omaa

tilannettaan

käsiteltyihin

esimerkkitapauksiin.
Tutkielman taustalla oli ajatus tapahtuneista suurista muutoksista maailmassa viimeisen
vuosikymmenen aikana ja siten myös kasvava tarve yrityksille uudistaa markkinointimetodeitaan
nykypäivänä toimiviksi. Ihmiset viettävät aikaansa yhä enemmän sosiaalisessa mediassa ja siksi
myös yritysten olisi tärkeä toimia aktiivisesti näillä samoilla sosiaalisen median kanavilla.
Sosiaalisen median suosiota voidaan perustella Maslow´n tarvehierarkiapyramidilla, jonka
mukaan ihmisten perustarpeiden ollessa kunnossa ryhdytään tavoittelemaan muita tarpeita, kuten
yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tunnetta, arvostusta ja itsensä toteuttamista. Nykyajan kuluttajat
etsivätkin elämyksiä ja siten markkinoilla pärjäävät parhaiten yritykset, jotka luovat mielikuvia
sekä kertovat koskettavia ja voimakkaita tunteita herättäviä tarinoita. Sosiaalisen median myötä
voidaan sanoa elettävän markkinoinnin luovuuden ja tarinankerronnan kulta-aikaa.
Bränditarinat ovat erinomainen keino yhdistää yrityksen missio, visio ja arvot kiinnostavaan ja
tunteita herättävään muotoon, joka jää ihmisten mieleen. Nykyään maailmassa vallitsee
silmänräpäyksellisyyden ilmiö ja siten yritysten viestit jäävät helposti kuluttajilta huomaamatta.
Bränditarinoiden avulla viestinnästä saadaan kiinnostavaa ja yrityksestä ja sen tuotteista
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kokonaisuudessaan selkeä ja ymmärrettävä kuva. Brändi ikään kuin herätetään eloon ja sille
luodaan oma ainutlaatuinen persoona, jota muiden yritysten on vaikea kopioida. On tärkeää, että
muodostettu bränditarina kuvaa aidosti yritystä ja sen missiota ja arvoja, jottei kuluttajia johdeta
harhaan. Bränditarinoiden avulla kuluttajien on helpompaa muodostaa tunnepitoinen side
brändiin ja he myös usein suhtautuvat vähemmän kriittisesti bränditarinoihin kuin esimerkiksi
perinteiseen mainontaan tai irrallisesti kerrottuihin tosiasioihin. Onnistuneen bränditarinan myötä
ihmiset eivät enää osta pelkkiä hyödykkeitä, vaan jotain suurempaa – he ostavat palan brändiä,
jolla on heille merkitystä. Bränditarinat luovat kuluttajissa positiivisia tunteita ja siten lisäävät
luottamusta

brändiin,

kasvattavat

bränditietoutta

ja

tekevät

brändistä

ainutlaatuisen.

Bränditarinoiden käyttö on myös perusteltua brändin rakentamisessa siksi, että ihmisten muisti on
tarinoihin perustuva ja ihmiset myös hahmottavat maailman tarinoiden avulla.
Sosiaalinen media on yrityksille tärkeä kanava brändin rakentamiseen, sillä se on hyvä
vuorovaikutuskanava.

On

tärkeää

ymmärtää,

että

brändiä

ei

rakenneta

ainoastaan

markkinoimalla, vaan saamalla asiakas osaksi brändin rakentamista oman kokemuksensa kautta.
Siten bränditarinat ja sosiaalinen media tukevat brändin rakentamista hyvin. Sosiaalisessa
mediassa on tärkeää jakaa sisältöä, joka onnistuu yllättämään, on kiinnostavaa ja merkityksellistä
sekä tunteisiin vetoavaa. Bränditarinoiden avulla viestintä eri sosiaalisen median kanavilla
saadaan yhtenäiseksi ja selkeäksi. Lisäksi brändiä rakennettaessa sosiaalisessa mediassa tulisi
muistaa vuorovaikutuksen tärkeys, yhteisöllisyyden hyödyntäminen sekä useiden eri kanavien
samanaikainen käyttäminen, jotta brändin näkyvyys olisi paras mahdollinen. Menestyäkseen
sosiaalisessa mediassa yrityksen täytyy pitää lupauksensa ja olla luotettava, kehityttävä ja sillä
tulee olla kilpailukykyiset brändilupaukset. Jos brändin perusteet eivät ole kunnossa, voi
sosiaalisesta mediasta olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
Bränditarinan muodostamisessa on onnistuttu, mikäli bränditarinalla saavutetaan toivotunlaisia
tuloksia. Nike on erinomainen esimerkki onnistuneesta brändin rakentamisesta. Sen bränditarina
kuvaa voittamista monella eri tasolla – sekä suurissa kilpailuissa voittamista nykypäivän
urheilusankareiden toimesta että itsensä voittamista jokaisen omalla henkilökohtaisella tasolla.
Nike haluaa kannustaa ja innostaa ihmisiä puskemaan itseään äärirajoilleen ja siten tukea heitä
omassa urheiluharjoittelussaan. Nike toimii aktiivisesti eri sosiaalisen median kanavilla. Nike
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huomioi toiminnassaan kiinnostavan ja inspiroivan sisällön tuotannon lisäksi vuorovaikutuksen
ihmisten kanssa sekä yhteisöllisyyden ja monikanavaisuuden. Nike onnistuu välittämään
bränditarinansa ihmisille erinomaisen hyvin sosiaalisen median kautta ja sillä onkin erittäin laaja
kannattajajoukko. Lumenella sen sijaan on vielä kehitettävää brändin rakentamisessa
sosiaalisessa mediassa. Lumenen bränditarina rakentuu sen missioon ja arvoihin, eli tarina
yhdistää pohjoisen villin luonnon voiman, luonnollisen kauneuden sekä innovaatiot ja uusimman
teknologian hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa. Lumenen bränditarina on hyvä ja monet
ihmiset varmasti jakavat samat arvot yrityksen kanssa. Kuitenkin tällä hetkellä bränditarinaa ei
onnistuta välittämään ihmisille sosiaalisen median kanavien välityksellä. Lumenen sisällön
tuotanto painottuu liikaa tuotteiden esittelyyn ja siten ihmisiin vedotaan rationaalisesti
käyttäytyvinä kuluttajina. Lumenen bränditarinassa piilee kuitenkin todella paljon potentiaalia ja
siksi sen tulisikin ottaa mallia Nikesta ja panostaa tunteisiin vetoavaan sisältöön. Siten sen olisi
mahdollista tarjota asiakkailleen elämyksiä ja näin ollen ihmiset eivät enää ostaisi ainoastaan
Lumenen tuotteita, vaan palan pohjoista luontoa. Hyvän bränditarinan ja sen onnistuneen
viestinnän myötä Lumenen brändi saisi todennäköisesti lisää huomiota kansainvälisillä
markkinoilla, sillä sosiaalinen media tarjoaa hyvän pelikentän sekä lokaaliin että globaaliin
brändin rakentamiseen.
Tutkimuksessa saadut tulokset eivät ole yleistettävissä, sillä jokaisella yrityksellä on oma
bränditarinansa ja tapansa tarinan esille tuontiin kuluttajille. Saatuja tuloksia on kuitenkin
mahdollista hyödyntää vertailuun. Yritykset voivat verrata omaa brändin rakentamistaan tähän
tutkimukseen, jolloin heidän on mahdollisesti helpompi lähteä kehittämään sitä haluamaansa
suuntaan. Mahdollinen kiinnostava jatkotutkimuskohde olisi esimerkiksi tutkia bränditarinoiden
näkyvyyttä yritysten työntekijöiden joukossa, eli yrityksen sisällä. Myös bränditarinoiden
tutkiminen osana laajempaa asiakaskokemusta olisi erittäin kiinnostava. Tässä tutkielmassa
tarkasteltiin

erityisesti tarinankertojia, mutta tarkempi tutkimus tarinantekijöistä olisi myös

mielenkiintoista toteuttaa. Kiinnostavia jatkotutkimuskohteita löytyykin hyvin paljon.
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LIITTEET
	
  
Liite 1.
	
  

ARKKITYYPIT
Herskovizin ja Chrystalin (2010)
arkkityyppien jaottelu

Woodsiden, Woodsin ja Millerin (2008)
arkkityyppien jaottelu

Arkkityyppi

Kuvaus

Arkkityyppi

Mentori

Ohjaava ja
esikuvallinen rooli

Kapinallinen

Vastustaa
auktoriteetteja
Hoiva ja turva

Perimmäinen vahvuus Esteiden voittaminen,
vahvuuden todistaminen
käytännössä
Seireeni
Vetovoimainen, saattaa
linkittyä tuhoon
Sankari
Rohkeus ja voitto, liittyy
myös matkaan ja
muutokseen
Pahis
Pahuus, tarinan paha
henkilö
Luoja
Inspiroiva ja
mielikuvituksellinen,
omaperäinen ja aito
Muutoksen mestari
Muuntautumiskykyinen
ja itseään kehittävä

Äiti
Individualisti
Mestari
Altavastaaja

Toimii oman mielensä
mukaan
Kilpailee
menestyksekkäästi
muita vastaan
Väsymätön ja sisukas
taistelija, joka osaa
hyödyntää asemaansa

Edelläkävijä
Vanha viisas mies

	
  

Kuvaus

Auktoriteetti, vaikuttaa
muihin, herruus
Kokemus, antaa neuvoa
ja ”perintöä”

Lojaali

Luottamus, lojaalius ja
varmuus

Hyvyyden äiti

Puhtaus, ravinto ja
äidillinen lämpö

Pieni huiputtaja

Huumori,
sopeutumattomuus ja
yllätyksellisyys

Arvoitus

Mysteeri, jännitys ja
epävarmuus
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Liite 2. Nike Instagram kuva

Liite 3. Nike Instagram kuva

Liite 4. https://www.youtube.com/watch?v=7klU3N0EEAs
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Liite 5. Lumene Instagram kuva

Liite 6. Lumene Instagram kuva
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Liite 7. https://www.youtube.com/watch?v=Gs6EiKDCzCY
Liite 8.

TIIVISTELMÄ

Bränditarina

Sisältö

Vuorovaikutus &
yhteisöllisyys

Monikanavaisuus

Bränditarinan
välittyminen
sosiaalisen median
kanavilta

	
  

Nike

Lumene

Ihmisten
inspiroiminen ja
innostaminen
urheiluun, itsensä
puskeminen
äärirajoille ja
voittaminen
(erityisesti missio)
Inspiroivaa,
monipuolista,
kiinnostavaa

Pohjoisen luonnon
valjastaminen uusien
innovaatioiden avulla
kosmetiikka
tuotteiksi.
Luonnollinen
kauneus
(erityisesti missio)
Tuotepainotteista,
vedotaan
rationaalisiin
kuluttajiin
Lumene Finland ja
Lumene Sverige
ryhmät.
Vuorovaikutusta
ihmisten kanssa
Monikanavainen,
sisältö yhtenäistä
kaikilla kanavilla.

Paljon eri
spesifioituja
yhteisöjä.
Vuorovaikutusta
ihmisten kanssa
Monikanavainen,
mutta sisältö yms.
yhtenäistä kaikilla
kanavilla.
Välittyy hyvin

Ei välity vielä
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