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Tämä opinnäytetyö käsittelee asiantuntijan henkilöbrändäystä ja kuinka verkkoportfoliota 
voidaan käyttää sen apuna. Opinnäytetyö on toiminnallinen eli se sisältää produktin. 
Produkti on opinnäytetyön tekijän verkkosivuilla oleva portfolio, jonka ensimmäistä versiota 
kehitetään tietoperustaa ja mainosalan ammattilaisten näkemyksiä hyödyntäen. 
Verkkoportfolion tavoitteena on tehdä näkyväksi opinnäytetyön tekijän osaaminen 
visuaalisena suunnittelijana ja täten edesauttaa tekijän urakehitystä mainosalalla.  
 
Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa eli tietoperustassa tarkastellaan henkilöbrändiä ja 
syvennytään erityisesti henkilöbrändin rakentamiseen verkossa sekä asiantuntijan 
henkilöbrändäykseen. Lähteinä toimivat aiheeseen liittyvät artikkelit ja kirjallisuus. 
Tietoperustan tukena toimivat mainosalan ammattilaisten haastattelut.  
 
Opinnäytetyön toisessa osassa kuvataan verkkoportfolion suunnitteluprosessi ja toteutus, 
joita ohjaavat opinnäytetyön tekijän omat taustatekijät ja uratavoitteet. Suunnittelun avuksi 
tarkastellaan verkkoportfolion kohderyhmää ja työnantajan odotuksia mainosalalla.  
Verkkoportfolion toteutus käydään läpi yksityiskohtaisesti ja ratkaisuille esitetään kattavat 
perustelut. Lisäksi produktin kehityskaari havainnollistetaan kuvin. Lopputuotos on 
verkkoportfolio, joka esittelee opinnäytetyön tekijän osaamista, kokemusta ja persoonaa. 
Tekijä voi hyödyntää verkkoportfoliota oman asiantuntijabrändinsä rakentamisessa ja 
uratavoitteidensa saavuttamisessa.  
 
Kolmannessa osassa eli pohdinnassa arvioidaan kriittisesti verkkoportfolion onnistuminen 
ja tarkastellaan sen kehittämiskohteita. Lisäksi opinnäytetyön tekijä pohtii 
opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena ja omaa oppimistaan sen aikana.  
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1 Johdanto 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää jo olemassa olevan verkkoportfolion ensimmäistä 

versiota opinnäytetyön tekijän henkilöbrändäyksen ja työnhaun tueksi. Pyrkimyksenä on 

selvittää, miten henkilöbrändi rakentuu ja tämän avulla kehittää verkkoportfoliota 

opinnäytetyön tekijän oman henkilöbrändin tueksi. Tarkoituksena on, että mainosalalla 

visuaalisen suunnittelun asiantuntijatehtäviin pyrkivä portfolion tekijä voi hyödyntää 

henkilöbrändiään uratavoitteidensa saavuttamisessa.  

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen eli se sisältää produktin, joka on opinnäytetyön tekijän 

verkkoportfolio. Verkkoportfolion ensisijainen tarkoitus on esitellä potentiaalisille 

työnantajille sekä alasta kiinnostuneille tekijän ammatillista osaamista, taitoja, kehitystä ja 

persoonaa sekä erottua saman alan kilpailijoiden joukosta positiivisesti. 

 

Jottei kokonaisuus muodostu liian suureksi, opinnäytetyö on rajattu verkkosivuilla olevaan 

portfolioon. Esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin ei syvennytä, joskin ne ovat 

oleellinen osa asiantuntijan henkilöbrändin rakentamista. Lisäksi verkkosivun 

toiminnallisuutta ja teknisiä ominaisuuksia, kuten hakukoneoptimointia käsitellään vain 

lyhyesti. 

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan: tietoperustaan, produktiin ja pohdintaan. 

Tietoperustassa esitellään henkilöbrändiin liittyvät keskeiset käsitteet ja syvennytään 

henkilöbrändin rakentamiseen verkossa sekä asiantuntijan henkilöbrändäykseen. 

Tietoperustan tukena toimii helsinkiläisen mainostoimiston Lil’More Creativen 

rekrytoinnista vastaavien toimitusjohtaja Laura Palmisen ja hallituksen puheenjohtaja 

Vesa Piltosen haastattelu.   

 

Produktin eli verkkoportfolion suunnitteluprosessi ja toteutus käydään yksityiskohtaisesti 

läpi toisessa osassa. Lisäksi esitellään perustelut ratkaisuille ja valinnoille, jotka on tehty 

verkkoportfolion lopullisen version rakentamisessa. Portfolion produktin kehityskaari 

havainnollistetaan kuvakaappausten avulla.  

 

Pohdinnassa arvioidaan kriittisesti, kuinka verkkoportfolio on onnistunut ja miten sitä 

voidaan kehittää. Pohdinnan lopuksi arvioidaan opinnäytetyöprosessia ja tekijän omaa 

oppimista.  
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1.3 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän 

opiskelijoiden vuonna 2015 perustama luova toimisto Krea. Sen tarjoamiin palveluihin 

lukeutuvat muun muassa media-, markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat, some-kampanjat, 

tapahtumat sekä tutkimukset. Kreassa opiskelijat työskentelevät luovan alan 

ammattilaisten valmennuksessa pureutuen eri yritysasiakkaiden toimeksiantoihin. (Krea 

2019.)  

 

Krean kursseilla verkkoportfolio on toistuva puheenaihe: Valmentajat suosittelevat alati 

opiskelijoita luomaan työnhaun tueksi verkkoportfolion, jolla erottua työnhaussa ja näyttää 

omaa ammatillista osaamistaan. Kursseilla katsellaan ja analysoidaan entisten 

opiskelijoiden verkkoportfolioita, minkä lisäksi halukkailla on mahdollisuus aloittaa oman 

portfolion laatiminen yhdessä asiantuntevien valmentajien kanssa. Sisältöä portfolioihinsa 

opiskelijat saavat vuorostaan Krean monipuolisista projekteista.  
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2 Henkilöbrändin rakentaminen 

Tämän luvun alussa määritellään käsitteet brändi ja henkilöbrändi sekä selvitetään, mistä 

tekijöistä henkilöbrändi muodostuu. Tämän jälkeen tarkastellaan henkilöbrändin 

rakentamista erityisesti verkossa ja lopuksi syvennytään asiantuntijan 

henkilöbrändäykseen.  

 
 
2.1 Brändi ja henkilöbrändi 

Brändi on ihmisen mielikuvista ja tiedoista muodostuva kokonaiskuva jostakin asiasta. 

Tällainen asia voi olla mikä tahansa, kuten tuote, palvelu, yritys, ihminen tai tapahtuma. 

Esimerkiksi yrityksillä on usein tavoitemielikuva eli haluttu suunta oman brändin 

muodostumisesta. Brändi ei kuitenkaan ole riippuvainen vain yrityksen tavoitteesta ja 

tahtotilasta, vaan se on aina totuudenmukainen. Kaikki organisaation toiminta, tekeminen 

ja tekemättä jättäminen vaikuttavat brändiin, joka sijaitsee asiakkaan mielessä. Ihmisten 

päätökset perustuvat brändiin. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 33-35.) 

 

Kuten yrityksillä, myös kaikilla ihmisillä voidaan katsoa olevan oma brändinsä (Peters 

1997). Henkilöbrändissä on kyse siitä, millaisena muut kokevat henkilön ja mistä hänet 

tunnetaan. Se on verrattavissa henkilön maineeseen. (Toledo 2016.)  

 

Henkilöbrändi voidaan jakaa ammatilliseen brändiin ja persoonabrändiin. Ammatillinen 

brändi koostuu ihmisen työkokemuksesta, koulutuksesta, kyvyistä ja taidoista. Siihen 

vaikuttaa henkilön kaikki julkinen tekeminen verkossa ja sen ulkopuolella. Persoonabrändi 

puolestaan perustuu siihen, mitä ihminen tekee vapaa-ajallaan ja millainen hän 

pohjimmiltaan on. Persoonabrändillä on vaikutusta myös ammatilliseen brändiin, sillä 

ihmisen persoonallisuuden piirteet näkyvät ammatillisessakin ympäristössä.  

Fosterin ja Oldenburgin mukaan henkilöbrändiin kuuluu ammatillisen brändin ja 

persoonabrändin lisäksi myös brändin yksityinen taso. Se pitää sisällään henkilön 

intiimeimmät ja yksityisimmät asiat. (Foster & Oldenburg 2017, 20, 30-33; Isokangas & 

Vassinen 2010, 26-31.) 

 

2.2 Henkilöbrändin rakentamisen lähtökohdat 

Henkilön jokapäiväinen tekeminen, ulkoinen olemus sekä vuorovaikutus tosiin ihmisiin ja 

organisaatioihin vaikuttavat henkilöbrändin muodostumiseen (Open Colleges 2019). 

Omaa henkilöbrändiä voi kuitenkin kehittää haluamaansa suuntaan, vaikka 

persoonabrändi ja ammatillinen brändi ovatkin usein keskenään erilaisia. Parhaita ovat 
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aidot ja mieleenpainuvat brändit, joten henkilöbrändiä kehitettäessä saa olla oma itsensä 

ja antaa persoonansa näkyä. (Monsterklubi 2017.) 

 

Kun lähdetään rakentamaan henkilöbrändiä, tulisi selvittää, mitkä ovat ne tekijät, jotka 

erottavat henkilön muista. Henkilön on mietittävä, minkälainen hänen persoonansa on 

sekä mitkä ovat hänen arvonsa, intohimonsa, mielenkiinnonkohteensa, vahvuutensa, 

koulutuksensa ja kokemuksensa. Lisäksi on syytä päättää, mikä on tyyli, jonka haluaa 

tuoda esiin. Sen jälkeen tulisi kartoittaa omat tulevaisuuden tavoitteet ja pohtia, miten ne 

saavutetaan. (Karonen 2019; Open Colleges 2019.) 

 

Yksityisyyden suhteen on oltava tarkkana, sillä henkilöbrändin yksityinen taso menee 

väistämättä joiltain osin päällekkäin persoonabrändin kanssa. Täten se voi näyttäytyä 

ajoittain myös työelämässä, jos henkilö esimerkiksi jakaa läheisten työkavereiden kanssa 

yksityisiä asioitaan. Yksityisten asioiden heijastuminen henkilöbrändiin olisi kuitenkin hyvä 

pitää minimissä. (Foster & Oldenburg 2017, 30-33.) 

 

Henkilöbrändi ei rakennu hetkessä, vaan sen rakentaminen vaatii aikaa, keskittymistä ja 

kärsivällisyyttä (Toledo 2016). Henkilön ei tarvitse kuitenkaan suunnitella kaikkea 

tekemistään tai harkita jokaista liikettään. Itseä kiinnostavien asioiden tekeminen ja 

mietityttävistä aiheista keskusteleminen rakentavat myös henkilöbrändiä. (Kurvinen, Laine 

& Tolvanen, 2017, 20-21) 

 

2.3 Henkilöbrändin rakentaminen verkossa 

Yhä useammin työntekijä ja työnantaja kohtaavat verkossa. (Suomen Ekonomit 2018.) 

Verkossa henkilöbrändi on kaiken digitaalisesti dokumentoidun ja haettavissa olevan 

näkyvyyden summa, joka voidaan liittää henkilön omaan persoonaan (Aalto & Uusisaari 

2010, 80). Digitaalisten sosiaalisten verkostojen kehityksen myötä maailmasta on tullut 

läpinäkyvämpi. Henkilön kaikki tekeminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tallentuu. 

Julkinen verkkokäyttäytyminen vaikuttaa kokonaisuudessaan siihen, miten muut kokevat 

henkilön niin persoonallisella kuin ammatillisellakin tasolla. Kun jotain julkaistaan 

verkkoon, ei kyse ole enää yksityisestä asiasta. Sen takia henkilöbrändin yksityisen tason 

asiat tulisikin pitää poissa digimaailmasta. Persoonabrändi sen sijaan voi olla osana 

digitaalista presenssiä, kunhan se heijastuu henkilöbrändiin positiivisesti. (Foster & 

Oldenburg 2017, 162; Vaynerchuk 2019.)  

 

Henkilöbrändin rakentamisen perustana toimii henkilön oma verkkosivu. Se on oivallinen 

kanava henkilöbrändin esittelyyn, koska sivustolla vierailevat saavat heti visuaalisen 
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esityksen henkilöstä. On kuitenkin suositeltavaa hajauttaa verkkoläsnäoloaan myös 

muihin kanaviin. Kanavavalinnat tulisi tehdä tilanteen ja tavoitteen mukaan: kanavan on 

sovelluttava suunniteltuun läsnäoloon ja toimintaan. Mikäli henkilöbrändin tavoitteena on 

välittää viesti mahdollisimman monelle ihmiselle, on laajapeittoinen kanava luonnollinen 

valinta. Jos taas keskitytään pienempään ja valikoituneempaan yleisöön, voidaan 

viestiminen toteuttaa erikoistuneemmalla kanavalla. Tällöin on kuitenkin tiedettävä, missä 

muut saman alan toimijat vaikuttavat. (Aalto & Uusisaari 2010, 80, 86-91; Evans 2019.) 

 

Olennainen osa henkilöbrändin rakentamista on visuaalisen identiteetin luominen. 

Visuaalinen identiteetti tulisi suunnitella sellaiseksi, että se tukee tavoitemielikuvaa. 

Kuvamaailma, värit sekä logo herättävät tunteita ja mielikuvia, joten on tärkeää, että ne 

ovat linjassa brändin kanssa. Samalla tavalla myös äänensävy rakentaa mielikuvaa 

henkilöstä, joten verbaaliseenkin identiteettiin on syytä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa henkilön julkaisut ja kommentit vaikuttavat sekä sisällöltään että 

kirjoitustyyliltään siihen, millaisena henkilö koetaan. (Landa 2015; Open Colleges 2019; 

Vaynerchuk 2019.)  

 

Hakukoneoptimointi on hyvä keino hallita henkilöbrändin näkyvyyttä verkossa. Tässä 

hyvänä työkaluna toimii oma verkkosivu, jonka avulla voidaan vaikuttaa Google-haun 

näyttämien tulosten järjestykseen. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on henkilöbrändin 

löydettävyyden parantaminen ja maineen hallinta. Henkilön on hyvä tiedostaa, mitä 

tuloksia verkosta löytyy, kun Google-hakuun syötetään hänen nimensä. Hakutuloksista voi 

löytyä sellaista sisältöä henkilöstä, joka voi vaikuttaa henkilöbrändiin negatiivisesti. 

Tällaista sisältöä ei välttämättä pystytä hävittämään täysin, mutta onnistuneella 

hakukoneoptimoinnilla se voidaan syrjäyttää hakutulosten ensimmäiseltä sivulta. Oman 

koko nimen käyttäminen verkkotunnuksena on löydettävyyden kannalta selkeintä, minkä 

lisäksi siitä on apua näkyvyyden kontrolloimisessa. Vahva hakukonenäkyvyys ei 

kuitenkaan yksinään ole tae henkilöbrändin vaikutusvallasta. (Aalto & Uusisaari 2010, 79-

80, 86-91; Bradford 2016; Patel 2019.) 

 

2.4 Asiantuntijan henkilöbrändäys 

Henkilöbrändi on asiantuntijalle suuri voimavara. Kun myydään asiantuntijuutta, 

merkityksen kerääminen nimen taakse on elinehto. Henkilöbrändin takana pitäisi olla jokin 

tarina ja perustelu sille, miksi juuri tämä henkilö on oikea valinta yritykselle tai asiakkaalle. 

On osoitettava, mikä henkilöbrändin tuoma lisäarvo on. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 

3.4.2019.)  
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“Asiantuntijabrändäys on tavoitteellista yksilöiden asiantuntemuksen näkyväksi tekemistä 

ja verkostojen vahvistamista” (Ahjo Communications 2019). Saavuttaakseen tavoitteen 

työllistymisestä tai osaamisen arvonnoususta asiantuntijan on syytä pohtia, missä ja miten 

tuoda itseään esiin. Henkilön on jaettava omaa osaamistaan, mutta toisaalta kaiken jaetun 

tiedon ei täydy olla itse tuotettua, vaan se voi olla esimerkiksi muiden tuottamia 

artikkeleita tai aineistoja. Kaikessa tekemisessä on kuitenkin korostettava sitä, mikä on 

itselle asiantuntijana tärkeää.  (Airaskorpi 2018; Kurvinen ym., 2017, 179-180.; Suomen 

Ekonomit 2019.) 

 

Asiantuntijan uskottavuus rakentuu yhä enemmän henkilökohtaisten ja julkisten 

verkostojen kautta (Ahjo Communications 2019). Asiantuntijan henkilöbrändin on 

vastattava henkilön kykyjä. Ulospäin henkilöbrändi voi näyttää hyvältä, mutta jos työn 

laatu ei vastaa luvattua, sen uskottavuus kärsii. Osaamattomuuden maine voi kasvaa 

huippuosaamisen maineen lailla. (Kurvinen ym. 2017, 21; Palminen 3.4.2019.) 

 

Asiantuntijan henkilöbrändäystä voidaan verrata huippu-urheiluun: Henkilöbrändiään 

rakentaessa ei tulisi asettaa itseään työntekijän rooliin vaan nähdä itsensä 

ammattilaisena. Asiantuntija voi huippu-urheilijan tavoin olla tiiminsä tähti, joka auttaa 

joukkuettaan parempiin tuloksiin. Se, että työntekijä antaa työtä ja työntekijä tekee sitä, on 

vanhanaikainen ajattelutapa. (Piltonen 3.4.2019) 

 

Onnistuneessa asiantuntijabrändäyksessä henkilön ja organisaation tavoitteet kohtaavat 

toisensa (Ahjo Communications 2019). Maineikkaan henkilöbrändin saatetaan ajatella 

olevan kallis palkattava, mutta samalla sen voidaan uskoa vaikuttavan myönteisesti 

yrityksen brändiin. Henkilöbrändillä voi olla positiivinen vaikutus myös organisaation 

sisällä: Yritys voi hyödyntää henkilöbrändin asiantuntemusta ja oppeja omaan 

kulttuuriinsa, minkä lisäksi henkilöbrändi voi innostaa muita työntekijöitä. Toisaalta se voi 

aiheuttaa myös pelkoa, mikä korostaa henkilöbrändin ja yrityskulttuuriin yhteensopivuuden 

merkitystä. Tunnettuutensa puolesta henkilöbrändi voi mennä jopa hänet työllistävän 

yrityksen brändin yläpuolelle. Mikäli tällaisen henkilöbrändin ja yrityksen tiet erkanevat, voi 

yrityksen brändi kärsiä. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 3.4.2019.) 
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3 Portfolion suunnittelu 

Tässä luvussa tarkastellaan portfolion suunnitteluprosessia. Ensin kartoitetaan 

työnantajan odotuksia työhakemukselta ja portfoliolta mainosalalla sekä käydään läpi 

verkkoportfolion ensimmäisestä versiosta saatu palaute. Tämän jälkeen perehdytään 

opinnäytetyön tekijän oman henkilöbrändin taustatekijöihin. Luvun lopussa esitellään 

verkkoportfolion kohderyhmä ja kohdepersoonat.  

 
3.1 Työnantajan odotukset mainosalalla 

Saadakseni paremman kuvan työnantajan odotuksista mainosalalla haastattelin 

mainostoimisto Lil’More Creativen toimitusjohtajaa Laura Palmista ja hallituksen 

puheenjohtajaa Vesa Piltosta, jotka vastaavat yrityksen rekrytoinnista. Teemahaastattelut 

toteutettiin ennalta laadittua kysymysrunkoa mukaillen. Lisäksi pyysin palautetta 

verkkoportfolion ensimmäisestä versiosta yrityksen art directoreilta Juhana Seliniltä ja 

Sara Lähdesmäeltä, joilla on monivuotinen kokemus muun muassa verkkosivujen 

suunnittelusta. Hyödyntääkseni haastateltavien antamia näkemyksiä verkkoportfolion 

kehittämisessä mahdollisimman hyvin tein haastatteluista tarkat muistiinpanot. 

Haastattelut toteutettiin Helsingissä 3.4.2019.  

 

3.1.1 Työhakemus ja portfolio 

Rekrytoinnissa päämääränä on, että oikeanlainen ihminen ja oikeanlainen työ löytävät 

toisensa. Työntekijän on sovittava yrityskulttuuriin, minkä takia työhakemuksesta tulisikin 

ilmetä hakijan persoonallisuus. Hakemus pitäisi räätälöidä potentiaalisen työnantajan 

mukaan ja siitä tulisi näkyä innostuneisuus haettavaa työpaikkaa kohtaan. Työnhakijan 

tavoitteena on myydä itsensä työnantajalle. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 3.4.2019.) 

 

Palminen sanoo kiinnittävänsä työhakemuksessa ensin huomiota tekstin sävyyn. 

Työhakemusta silmäillessä ensimmäiset kaksi sekuntia ovat hänen mukaansa ratkaisevia. 

Jos tekstistä huokuu oma itsensä oleminen ja innostuksen paistaminen yritystä kohtaan, 

työnantaja voi mennä syvemmälle. Piltoseen vaikutuksen tekee hakemus, joka tuo hakijan 

osaamisen esille innovatiivisella tavalla. Hänen mukaansa hyvässä hakemuksessa 

hakijan työt ja kokemus on visualisoitu yhteenvetomaisesti. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 

3.4.2019.) 

 

Tilanteessa, jossa yrityksellä ei ole rekrytointi käynnissä ja työnhakija lähettää avoimen 

hakemuksen, tekstin mieleenpainuvuus korostuu. Vaikka yrityksellä ei olisikaan juuri sillä 

hetkellä tarjota töitä, voi mieleenpainuva hakemus osoittautua myöhemmin työnhakijan 
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eduksi, sillä uutta työntekijää haettaessa haravoidaan ensin usein oma ympäristö ja 

verkostot. Mikäli avoimessa hakemuksessa teksti ei vakuuta potentiaalista työnantajaa, ei 

portfoliota välttämättä edes katsota. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 3.4.2019.) 

 

Mainosalalla portfolion merkitys on erityisesti suunnittelijatehtävissä todella suuri. 

Verkkoportfolion visuaalinen ilme toimii jo itsessään referenssinä suunnittelijan taidoista. 

Vakuuttaakseen potentiaalisen työnantajan on suunnittelijatehtävään pyrkivän kyettävä 

konkreettisesti näyttämään oma kyvykkyytensä haettavaan pestiin. Usein ongelmana on, 

että työnhakijan ansioluettelo on vakuuttava, mutta töitä ei ole dokumentoitu, eikä 

kyvykkyydelle ole täten konkreettista näyttöä. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 3.4.2019.) 

 

Portfolion sisältämät työnäytteet olisi hyvä rajata haettavan pestin mukaan, mikä korostaa 

portfolion kätevän kustomointimahdollisuuden merkitystä. Työnäytteistä tulisi ilmetä 

hakijan rooli kussakin toteutetussa projektissa. Avoimessa haussa portfolion sisällön 

monipuolisuus korostuu, koska monet työt pitävät sisällään useita eri vastuualueita. 

Asiantuntijatehtäviin tai juuri johonkin tiettyyn työhön haettaessa pitäisi portfoliossa sen 

sijaan näyttää juuri tähän sopivia projekteja. (Palminen 3.4.2019; Piltonen 3.4.2019.) 

 

3.1.2 Palaute verkkoportfolion ensimmäisestä versiosta 

Palmisen mukaan verkkoportfolion ensimmäinen versio on selkeä ja kaikki tieto on 

helposti löydettävissä. Verkkosivun rakenne on kuitenkin perinteinen ja Palminen ehdottaa 

modernimpaa, yksisivuista rakennetta nykyisen kolmisarakkeen sijaan. Lisäksi hän toivoisi 

lyhyempiä projektikuvauksia, joista ilmenisi selkeästi työllistävä yritys, haaste ja ratkaisu. 

Projektikuvausten yhteyteen olisi hyvä lisätä myös CTA-painikkeet, jotka johtaisivat 

suoraan yhteystietoihin. Palminen kehottaa myös suunnittelemaan henkilöbrändilleni 

tunnistettavamman visuaalisen identiteetin värien ja logon avulla. (Palminen 3.4.2019.) 

 

Selin pitää verkkosivua selkeänä ja sivuston käytettävyyttä erinomaisena. Hän 

huomauttaa kuitenkin, etteivät etusivun fonttivalinnat ole linjassa Portfolio- ja CV-sivujen 

kanssa. Selin toivoo johdonmukaisempaa ratkaisua fonttien käytössä, jotta sivuston 

visuaalinen ilme olisi yhtenäinen ja navigaation, otsikoiden ja leipätekstin hierarkia 

selkeämpi. Hän neuvoo myös kiteyttämään projektikuvaukset muutamaan virkkeeseen. 

(Selin 3.4.2019.) 

 

Lähdesmäki kehottaa tuomaan navigaation selkeämmin esiin joko asettelun tai 

fonttivalinnan keinoin. Hänen mukaansa sekä etusivun esittelytekstin että 

projektikuvausten tulisi olla lyhyemmät, jotta lukijan mielenkiinto säilyy. CV:n sisältöä on 
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hänen mielestään vaikea lukea ja hän neuvoo muuttamaan tekstin asettelua luettavuuden 

parantamiseksi. Lisäksi hän ehdottaa CV:n elävöittämistä esimerkiksi lisäämällä 

suositukset sitaatteina pelkkien yhteystietojen sijaan, jotta potentiaalinen työnantaja saa 

heti selville, minkälainen henkilö on kyseessä. (Lähdesmäki 3.4.2019.) 

 
3.2 Henkilöbrändini taustatekijät 

Haastatteluissa kävi ilmi, että portfolion rooli on mainosalalla erityisesti 

suunnittelijatehtäviin haettaessa merkittävä. Lisäksi luvussa 2.3 kerrottiin omien 

verkkosivujen toimivan kätevänä kanavana henkilöbrändin esittelylle. Hyvin toteutettua 

verkkoportfoliota voidaan siis hyödyntää niin henkilöbrändin rakentamisessa kuin 

työnhaussakin. 

 

Luvussa 2.2 todettiin, että henkilöbrändin rakentamisen lähtökohtana on selvittää ne 

tekijät, jotka erottavat henkilön muista. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi persoona, arvot, 

intohimot, vahvuudet, koulutus ja kokemus. Tämän jälkeen tulisi kartoittaa omat 

tulevaisuuden tavoitteet ja pohtia miten ne saavutetaan.  

 

Tavoitteeni on luoda itselleni uraa visuaalisena suunnittelijana työskennellen 

monipuolisten suunnittelutehtävien parissa tuottaen sekä digitaalista sisältöä että 

printtijulkaisuja. Saavuttaakseni tavoitteeni aion määrätietoisesti kehittää itseäni ja 

muodostaa kärsivällisesti asiantuntijabrändin, joka on niin digi- kuin printtisisällöt hallitseva 

visuaalisen suunnittelun huippuosaaja. Asiantuntijabrändini tavoitemielikuva on luova, 

ammattimainen, sosiaalinen, rento ja positiivinen. Tätä tavoitemielikuvaa mukaillen pyrin 

tuomaan verkkoportfoliossa erottuvalla ja mieleenpainuvalla tavalla esiin osaamiseni, 

kokemukseni ja persoonani.  

 

Oleellinen osa asiantuntijabrändin rakentamista on korostaa niitä asioita, jotka ovat itselle 

asiantuntijana tärkeitä (ks. 2.4). Koen visuaalisuuden olevan tärkeimpiä voimavaroja niin 

markkinoinnissa kuin brändin rakentamisessakin, sillä visuaalisin keinoin voidaan herättää 

tunteita ja mielikuvia (ks 2.3). Verkkoportfoliossa pyrin tuomaan itseäni esiin 

intohimoisena suunnittelijana, joka kokee tärkeäksi visuaalisen tarinankerronnan ja 

tunnelman luonnin.  

 

3.3 Portfolion kohderyhmä ja käyttäjäpersoonat 

Portfolion ensisijaisen kohderyhmän muodostavat markkinointimateriaalien suunnittelijaa 

etsivien mainos- ja markkinointitoimistojen sekä muiden toimialojen yritysten 

rekrytointivastaavat. Muut kohderyhmät ovat alaa seuraavat ammattilaiset ja visuaalisesta 
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suunnittelusta yleisesti kiinnostuneet henkilöt. Jokainen näistä voi osoittautua 

ratkaisevaksi tekijäksi urani kannalta, joten on oleellista, että verkkoportfolio puhuttelee 

kutakin kohderyhmää.  

 

Kohdepersoona on osittain fiktiivinen kuvaus ideaaliasiakkaasta. Sen avulla voidaan 

kartoittaa, mitä potentiaalinen asiakas ajattelee ja tekee kohdatessaan ongelman, johon 

itsellä on ratkaisu.  Perehtymällä ihmisten päätöksiin johtaviin asenteisiin, huoliin ja 

kriteereihin voidaan markkinointi suunnitella kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. 

Kohdepersoonaa muodostaessa on oleellista määrittää hahmon ikä, sukupuoli, ammatti, 

käyttäytymismallit, motivaatiot ja tavoitteet. (Buyer Persona Institute 2019; Kusinitz 2019.) 

 

Portfolion kehittämisen avuksi muodostin kaksi fiktiivistä kohdepersoonaa, jotka 

perustuvat omiin työkokemuksiini mainostoimistossa ja tapahtuma-alalla. 

Kohdepersoonien nimet, iät ja ammattinimikkeet on keksitty.  

 

 
Kuva 1. Kohdepersoona 1. 

 

Kohdepersoona 1: Helsinkiläisen mainostoimiston luova johtaja 

Tiina, 34 vuotta 

Tiina on 15-henkisen mainostoimiston luova johtaja, joka vastaa luovan osaston 

rekrytoinnista. Yrityksen arki on hektistä ja töitä on paljon. Luovan osaston suunnittelijat 

työskentelevät kovan paineen alla ja kiire tuottaa päänvaivaa myös yrityksen art 

directorille. Helpottaakseen suunnittelutiimin työskentelyä Tiina päättää rekrytoida uuden 

suunnittelijan. Suunnittelijalta edellytetään graafisen suunnittelun ohjelmistojen hallintaa ja 

aiempia näyttöjä alalta. Nuorekkaan mainostoimiston ilmapiiri on kiireestä huolimatta rento 

ja huumorintäyteinen, joten palkattavan suunnittelijan on sovittava myös luonteeltaan 
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tiimiin. Heittäytymiskyky, positiivinen luonne ja intohimo alaa kohtaan ovat ominaisuuksia, 

joita Tiina arvostaa. Ennen rekrytoinnin avaamista, hän kyselee verkostoistaan ja selailee 

verkosta sopivia henkilöitä.  

 

 
Kuva 2. Kohdepersoona 2.  

 

Kohdepersoona 2: Tapahtuma-alan yrityksen vastaava tuottaja 

Lauri, 41 vuotta 

Lauri toimii vastaavana tuottajana pienessä tapahtuma-alan yrityksessä, joka järjestää 

tapahtumia aina yritysjuhlista lastentapahtumiin. Lauri haluaa palkata yritykseen 

visuaalisen suunnittelijan, jolla on kyky tuottaa monipuolista markkinointimateriaalia ja 

joka hallitsee digitaalisen median. Suunnittelijan työnkuvaan kuuluu laaja-alainen 

markkinointimateriaalien suunnittelu ja viimeistely: Tehtävät pitävät sisällään muun 

muassa kuva- ja videosisällön tuottamista sosiaalisen median kanaviin. Niinpä 

suunnittelijalta edellytetään osaamista kanavasuunnitteluun sekä kuvankäsittely- ja 

editointiohjelmien hallitsemista. Lisäksi Lauri toivoo suunnittelijalta aiempaa kokemusta 

verkkosivujen suunnittelusta ja tapahtuma-alalta. Hän pyrkii löytämään työntekijän 

etsimällä sopivia kandidaatteja Googlesta.   
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4 Portfolion toteutus ja kuvaus 

4.1 Alusta 

Ensisijainen kriteerini verkkoportfolion alustalle oli helppokäyttöisyys ja mahdollisuus 

vaikuttaa verkkosivun visuaaliseen ilmeeseen mahdollisimman vapaasti. Muita ratkaisevia 

tekijöitä olivat alustan toiminnallisuus sekä haastatteluissakin tärkeänä seikkana esiin 

noussut sisältöjen vaivaton kustomointimahdollisuus. Tutustuttuani muutamaan eri 

vaihtoehtoon verkkoportfolioni alustaksi valikoitui lopulta pilvipohjainen Wix, joka tarjoaa 

mahdollisuuden luoda omia persoonallisia verkkosivuja. Alusta on ilmainen, mutta 

käyttäjän on maksettava saadakseen käyttöönsä kaikki ominaisuudet. Maksullisia 

ominaisuuksia ovat muun muassa oman verkkotunnuksen yhdistäminen verkkosivuun ja 

mainosten poistaminen verkkosivulta. (Wix 2019.) 

 

4.2 Rakenne ja navigaatio 

Muokkasin verkkosivun rakennetta ja navigaatiota hyödyntäen haastatteluissa saamaani 

palautetta sekä kohdepersoonia ja heidän tarpeitaan. Haastatteluissa rakenteeksi 

ehdotettiin modernimpaa yksisivuista rakennetta, jossa kaikki sisältö olisi samalla sivulla. 

Sisällön lisääntyneen määrän vuoksi koin kuitenkin käyttäjäystävällisemmäksi ratkaisuksi 

hajauttaa sisältöä useammalle eri sivuille. Lopputuloksena oli rakenne, jossa etusivu 

tarjoaa mahdollisuuden selata kompakteja esittelyruutuja sivuston jokaisesta alasivuista. 

Esittelyruutujen tarkoitus on herättää mielenkiinto ja nivoa lyhyesti yhteen verkkosivun 

sisältö. Kustakin esittelyruudusta on mahdollisuus siirtyä kyseessä olevalle alasivulle 

”Näytä lisää” -CTA-painikkeen avulla, jolloin suunnittelijaa verkosta etsivät Lauri ja Tiina 

saavat nopean yhteenvedon sivuston sisällöstä. Esittelyruutujen CTA-painikkeet 

puolestaan johdattavat hänet halutun sisällön pariin. Vierailija voi kuitenkin halutessaan 

siirtyä navigointipalkin avulla suoraan haluamalleen alasivulle joutumatta selaamaan 

etusivua.  

 

Verkkosivun etusivuna toimii Koti-sivu ja alasivut ovat Portfolio, Digital Art ja Smuel. 

Haastatteluissa ehdotettiin lisäämään ”Kiinnostuitko? Ota yhteyttä” -CTA-painikkeet 

projektikuvausten yhteyteen. Lisäsin kullekin alasivulle tällaisen CTA-painikkeen, joka vie 

vierailijan Koti-sivun lopusta löytyvään yhteystietolomakkeeseen. Jokaisella alasivulla siis 

kannustetaan vierailijaa yhteydenottoon.  
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Kuvio 1. Suunnitelma verkkosivujen rakenteesta. 

 

Navigaation tehtävänä on helpottaa sivustolla liikkumista. Haastatteluissa annetusta 

palautteesta kävi ilmi, että navigaation tulisi erottua selkeämmin ja keinoksi tähän 

ehdotettiin navigointipalkin asettelun tai typografian muutosta. Siirsin navigointipalkin 

sivun ylälaitaan, jossa se erottuu selkeästi vaaleasta taustasta. Myös typografiaa on 

muutettu (ks. 4.4). 

 

 
Kuva 3. Navigointipalkki. 

 

Koti 

Koti-sivu toimii sivuston etusivuna, jonka ensinäkymä toimii sivuston kansikuvana 

sisältäen navigointipalkin ja henkilöbrändini logon. Kansikuvaa seuraavat alasivujen 

esittelyruudut, joista jokainen täyttää kerrallaan koko näytön. Etusivua voi selailla joko 

vierittämällä sivua alaspäin tai klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta, joka kuljettaa 

vierailijan aina seuraavaan esittelyruutuun. Näin vierailija voi tutustua esittelyruutujen 

lyhyisiin kuvauksiin ja päättää niiden perusteella itse, minkä sisällön parissa haluaa jatkaa. 
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Kuva 4. Koti-sivun kansikuva ja Smuel-alasivun esittelyruutu. 

 

Portfolio  
Tämä sivu esittelee portfoliooni valitut projektit. Työnäytteet on aseteltu siten, että 

kohdepersoonat Tiina ja Lauri näkevät heti projektien toimeksiantajat sekä aiheet. He 

voivat tutustua haluamaansa projektiin klikkaamalla sen kuvaketta, jolloin sivulla aukeaa 

projektikuvauksen sisältävä boksi. Vierailijaa ei siis ohjata uudelle sivulle, vaan hän voi 

projektikuvauksen luettuaan jatkaa muiden työnäytteiden parissa sulkemalla boksin. Tämä 

on käyttökokemuksen kannalta miellyttävämpää. Työnäytteiden asettelussa on myös 

huomioitu haastatteluissa esiin noussut seikka portfolion muokkausmahdollisuuden 

tärkeydestä: kun työnäytteitä kertyy lisää, on niiden järjestys sivulla helppo vaihtaa niiden 

relevanttiuden mukaan. Lisäksi projektit saadaan kätevästi poistettua ja palautettua 

sivulle, jos esimerkiksi työhakemuksen yhteydessä haluaa sivulla väliaikaisesti näyttää 

vain tietynlaisia projekteja.  
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Kuva 5. Portfolio-sivun näkymä.  

 

Haastatteluja hyödyntäen laadin projektikuvaukset, joissa esitellään lyhyesti projektin 

toimeksianto, haaste ja ratkaisu sekä oma roolini ja projektin tärkeimmät opit. Näin 

kohdepersoonat Tiina ja Lauri saavat nopealla vilkaisulla selkeän käsityksen projektista. 

Lisäksi projektikuvaukset sisältävät työnäytteestä riippuen joko kuva- tai videomateriaalia 

projekteista. Tämän tarkoituksena on herättää kohdepersoonien mielenkiinto ja antaa 

selostuksen lisäksi konkreettisia näyttöjä osaamisestani.  
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Kuva 5. Projektikuvaus-boksi. 

 

Digital Art 

Koska olen suunnittelijaurani alussa, on työnäytteideni määrä visuaalisen suunnittelun 

saralla vielä rajallinen. Tästä syystä päätin lisätä verkkosivuille Digital Art –sivun, joka 

sisältää kokoelman omia henkilökohtaisia töitäni. Tämän sivun tarkoitus on toimia 

portfolion työnäytteiden tukena tuomalla esiin osaamistani ja tyyliäni visuaalisena 

suunnittelijana. Näin kohdepersoonat Tiina ja Lauri saavat laaja-alaisemman näytön 

kyvyistäni. Sivun toiminnallisuus ja asettelu samanlainen kuin Portfolio-sivulla, jotta 

sivusto olisi yhtenäinen. Töitä voi halutessaan katsella tarkemmin klikkaamalla kuvaa, 

jolloin kuva suurenee boksiksi.  
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Kuva 6. Digital Art –alasivun näkymä.  

 

Smuel 

Smuel-alasivulla esittelen itseni ja taustani lyhyesti. Tarkoituksena on antaa vierailijalle 

parempi kuva siitä, millainen henkilö olen ja mikä mahdollisesti erottaa minut muista 

suunnittelijoista. Esittelen persoonaani ja kerron, miten intohimoni visuaaliseen 

tarinankerrontaan on syntynyt.  Näin intohimoista, nuorekkaaseen ja rentoon ilmapiiriin 

sopivaa suunnittelijaa etsivä Tiina saa lyhyen kuvauksen persoonastani ja taustastani.  

 

 
Kuva 7. Smuel-alasivun näkymä. 

 

Sivulta on myös mahdollisuus ladata CV:ni. Haastatteluista saamaani palautetta hyödyntäen 

elävöitin CV:tä suosittelijoiden sitaateilla, jotta kohdepersoonat saavat selkeämmän kuvan siitä, 

minkälainen henkilö on kyseessä. Halusin myös näyttää visuaalista osaamistani kohdepersoonille, 
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joten laadin CV:n ulkoasun siten, että se on linjassa verkkoportfolion visuaalisen ilmeen kanssa. 

CV sisältää henkilöbrändini logon ja sen taustana on verkkosivuston kansikuva.  

 

 
Kuva 8. CV.  

 

Ota yhteyttä 

Ota yhteyttä –osio ei ole oma sivunsa, vaan se löytyy Koti-sivun lopusta. Vierailijalla on 

mahdollisuus jättää viesti, joka ohjautuu suoraan sähköpostiini. Jotta kynnys 

yhteydenottoon olisi mahdollisimman alhainen, suunnittelin käyttäjäystävällisen 

lomakkeen, jossa yhteydenottajalta pyydetään vain nimi ja sähköpostiosoite. Ota yhteyttä 

–osion suunnittelussa oli otettava huomioon myös yhteensopivuus sivuston muun 

visuaaliseen ilmeen kanssa (ks. 4.4). Ota yhteyttä –osio on osa navigaatiota ja se on 

linkitetty yhteydenottolomakkeeseen, kuten jokaisen alasivun CTA-painikkeetkin.  
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Kuva 9. Yhteydenottolomake.  

 

4.3 Hakukoneoptimointi  

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä sivuston löydettävyyden parantamiseksi. 

Sen tarkoituksena on tehdä sivustosta käyttäjäystävällinen ja teknisesti toimiva sekä sen 

sisällöstä asiakkaiden tarpeita vastaava. Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan tuottaa 

lisää ilmaista liikennettä sivustolle, parantaa brändin näkyvyyttä hakutuloksissa ja 

vaikuttaa sen mielikuvaan sekä hallita mainetta ja asiakaskokemusta. (Tulos 2019.) 

 

Sivuston toimivuutta voidaan mitata ilmaisella Google Analytics –työkalulla, joka 

mahdollistaa sivuston liikenteen ja konversioiden tarkastelun. Sen avulla saadaan myös 

tietoa vierailijoiden käyttäytymisestä sivustolla. Tätä dataa voidaan hyödyntää 

parantamaan sivuston tehokkuutta perehtymällä esimerkiksi vierailuun käytettyyn aikaan, 

sivuston sisällä klikattuihin linkkeihin ja sisältöjen katselukertojen määrään. (Su 2017.) 

 

Kuten aiemmin todettiin (ks. 2.3), verkossa löydettävyyden kannalta selkeintä on oman 

koko nimen käyttö verkkotunnuksena. Kohdepersoonat Tiina ja Lauri etsivät visuaalista 

suunnittelijaa verkosta, mikä korostaa verkkoportfolioni hakukonenäkyvyyden merkitystä.   

 

Antaakseni ammattimaisemman kuvan henkilöbrändistäni ja parantaakseni verkkosivun 

löydettävyyttä vaihdoin Wixin automaattisesti luoman verkkotunnuksen muotoon 

www.smuelstiller.com. Muut toimenpiteet verkkosivun hakukonenäkyvyyden ja sivuston 

liikenteen kasvattamiseksi tein Wixistä löytyvien oppaiden ja työkalujen avulla: Aloitin 

verkkosivun hakukoneoptimoinnin määrittämällä sille kolme avainsanaa. Mietin, millä 

hakusanoilla kohdepersoonat Tiina ja Lauri todennäköisesti etsisivät suunnittelijaa 

yrityksiinsä. Määrittämäni avainsanat olivat ”visuaalinen suunnittelija”, ”graafinen 
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suunnittelija” ja ”graphic design”. Seuraavaksi laadin sivuston jokaiselle sivulle oman 

lyhyen esittelytekstin, joka näkyy Googlen hakutuloksissa. Nämä esittelytekstit laadittiin 

kohdepersoonia ja –yleisöä ajatellen: tarkoituksena on kiinnittää kohdepersoonien huomio 

ja välittää itsestäni koko kohdeyleisölle mielikuva osaavana suunnittelijana.  

 

Kirjoittaessani oman nimeni Google-hakuun, on verkkoportfolio tuloksissa ensimmäisenä. 

Sen sijaan avainsanoilla haettaessa sivustoani ei vielä löydy hakutuloksien ensimmäisiltä 

sivuilta. Tämä selittyy sillä, että vasta julkaistun sivuston liikenne on vielä vähäistä ja 

Googlen algoritmi ei reagoi sivuston hakukoneoptimointiin välittömästi (Wix 2019). Kun 

dataa on kertynyt enemmän, voidaan verkkosivua optimoida tehokkaammaksi.  

  

4.4 Visuaalinen ilme  

Kuten tietoperustassa todettiin (ks. 2.3), olennainen osa henkilöbrändin rakentamista on 

visuaalisen identiteetin luominen ja se tulisi suunnitella sellaiseksi, että se tukee 

tavoitemielikuvaa.  Lähdin laatimaan verkkosivun visuaalista ilmettä henkilöbrändini 

taustatekijöiden, kohdepersoonien ja haastatteluista saamani palautteen mukaan. Pohdin, 

mitä haluan viestiä ja pyrin sen perusteella luomaan henkilöbrändilleni visuaalisen 

identiteetin.  

 

Tavoitteena on logon ja visuaalisen ilmeen avulla välittää itsestäni kohdepersoonille 

mielikuva luovana, rentona, positiivisena ja ammattimaisena henkilönä. Tässä hyödynsin 

saamaani palautetta: pyrin yhtenäistämään ja modernisoimaan koko verkkosivun 

visuaalisen ilmeen värien, asettelun, typografian ja kuvien avulla. Sisällön lisääntyessä 

koin verkkoportfolion ensimmäisen version tumman värimaailman heikentävän 

luettavuutta ja selkeyttä. Ensimmäisen version visuaalinen ilme ei ollut mielestäni 

myöskään linjassa tavoitemielikuvan kanssa. Täten verkkosivun värimaailma ja asettelu 

uusittiin: Muutin verkkoportfolion ensimmäisen version tumman värimaailman vaaleaksi 

valitsemalla uusiksi väreiksi valkoisen sekä vaalennetut punaisen ja sinisen, jotka tukevat 

mielestäni paremmin henkilöbrändini tavoitemielikuvaa. Punainen ja sininen näyttäytyvät 

hillitysti sivuston jokaisella sivulla, nivoen visuaalisen ilmeen yhteen. 
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Kuva 10. Verkkoportfolion ensimmäisen version visuaalinen ilme.  

 

Verkkosivun kuvien ja asettelun tehtävänä on luoda tavoitemielikuvan mukaista 

tunnelmaa ja esitellä tyyliäni, osaamistani, persoonaani ja mielenkiinnonkohteitani. 

Esimerkiksi kansikuvan punasiniset vinyylilevyt kielivät intohimostani musiikkiin ja 

yhdistyvät samalla verkkosivun värimaailmaan. Yhteydenottolomakkeen yhteydessä 

nähtävä kuva ränsistyneestä kirjoituskoneesta puolestaan on valittu luomaan rentoa ja 

luovaa mielikuvaa. Etusivun shakkiruutumaisen asettelun tavoitteena on 

mieleenpainuvuus ja erottuminen.  
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Kuva 11. Uuden version kansikuva.  

 

Navigaation ja otsikoiden fontiksi valikoitui päätteellinen ja perinteikäs Unna Regular, joka 

tuo mielestäni sivuston muuten moderniin ulkoasuun hyvää tasapainoa. Navigaation 

tekstin väri on selkeyden vuoksi musta, kunnes hiiri viedään valitun navigaatio-otsikon 

päälle, jolloin otsikko muuttuu siniseksi ja painettaessa punaiseksi. Projektikuvausten 

otsikkofonttina toimii typografian hierarkian selkeyttämiseksi modernimpi, päätteetön 

Montserrat Medium. Leipätekstin fonttina puolestaan toimii helppolukuinen Montserrat 

Regular. CTA-painikkeet ovat perinteisten laatikoiden sijaan modernimmin lihavoitua 

tekstiä, mikä sopii yhteen sivuston muun minimalistisen asettelun kanssa. Valitsin CTA-

painikkeiden fontiksi modernin Poppins Semi Boldin, joka erottaa ne selkeästi 

leipätekstistä. Esittelyruutujen leipätekstin välistystä on lisätty rennon tunnelman 

luomiseksi.  

 

4.5 Projektivalinnat 

Valitsin portfolion kolme työnäytettä kohdepersoonien tarpeiden ja omien uratavoitteideni 

mukaan. Kuten johdannossa todettiin, tavoitteeni on työllistyä suunnittelijana mainosalalla 

ja luoda ura visuaalisen suunnittelun asiantuntijana. Portfolion työnäytteiden tarkoituksena 

onkin tuoda esiin sellaista osaamista, joka vaikuttaa positiivisesti asiantuntijabrändiini.  

Valitut työnäytteet on toteutettu mainostoimistossa suorittamassani työharjoittelussa ja 

Haaga-Helian luovassa toimistossa Kreassa. Näistä työnäytteistä kaksi on puhtaasti 

visuaalisia suunnittelutöitä. Työnäytteitä visuaalisena suunnittelijana ei kuitenkaan näin 

urani alussa ole vielä paljoa, joten valitsin portfolion kolmanneksi projektiksi 

monipuolisemman työnäytteen, jossa olin suunnittelemassa kokonaisen kampanjan. 

Uskon tämän projektivalinnan parantavan työllistymismahdollisuuksiani urani 

alkuvaiheessa.  

 

Portfolion ensimmäinen projekti on digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö IAB 

Finlandille toteutettu videoanimaatio. Toimeksiantona oli yhdessä työparini kanssa 

toteuttaa presentaatiomainen animaatio IAB Finlandin infopisteelle vuoden 2018 

DigiArena Helsinki –tapahtumaan. Työnkuvani piti sisällään toimeksiantajan laatiman 

tekstisisällön muokkaamisen sen lopulliseen muotoon sekä animaation suunnittelun ja 

toteutuksen työparini kanssa. Pidimme projektin aikana toimeksiantajan yhteyshenkilön 

ajan tasalla työn etenemisestä ja olimme häneen tiiviisti yhteydessä mahdollisten 

kehitysehdotusten varalta. Animaatio toteutettiin PowerPoint-esitysohjelmalla.  
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Tämä projekti on valittu portfolioon näyttämään osaamistani visuaalisena suunnittelijana ja 

videosisällön tuottajana. Näin kuva- ja videosisällön hallitsevaa suunnittelijaa etsivä Lauri 

saa konkreettisen näytteen kyvyistäni. Lisäksi projektin tärkeimmät opit liittyen brändin 

värien käyttöön ja PowerPoint-tietämyksen kasvuun on esitetty rentoutta ja huumorintajua 

arvostavaa Tiinaa ajatellen.  

 

Toinen portfolioon valittu projekti on rakennusliike Westprolle suunniteltu logoehdotus. 20 

vuotta täyttänyt laatukotien rakentaja Westpro halusi juhlavuoden kunniaksi tunnuksen, 

joka voitaisiin liittää osaksi yrityksen jo olemassa olevaa logoa. Haasteena oli laatia 

tunnus, joka viestisi Westpron arvoja ja 20-vuotista taipaletta. Päädyin ratkaisuun, jossa 

yhdistin typografian keinoin uutta ja vanhaa. Pyrin luomaan 20-vuotistunnuksen, joka 

tukisi Westpron tarinaa modernin arkkitehtuurin ja perinteisen käsityön tinkimättömänä 

yhdistäjänä.  

 

Tämän projektin yhteydessä on kuvattu juhlatunnuksen ideointiprosessi. Tarkoituksena on 

siis konkreettisen näytön lisäksi osoittaa kohdepersoonille ymmärrystäni ja näkemyksiäni 

visuaalisen tarinankerronnan saralla sekä siten rakentaa asiantuntijabrändiäni luovana ja 

ammattimaisena suunnittelijana.  

 

Portfolion kolmas projekti on Valiolle toteutettu kampanjasuunnittelu yhdessä työparin 

kanssa. Toimeksiantona oli suunnitella Valion laktoosittomien herkkuvälipalojen 

lanseeraus Espanjaan Katalonian, Madridin ja Valencian alueille. Kampanjasuunnitelman 

tuli pitää sisällään sen luova idea, copy, visuaalinen ilme ja kanavasuunnitelma 

perusteluineen. Haasteena oli tehdä täysin tuntemattomasta Valio-brändistä haluttu 

Espanjan markkinalla. Suunnittelimme yhdessä digi-, ulko- ja printtimediat 

kattavan kampanjan, jonka näkyvyys kattaisi digitaalisen median lisäksi kolmen 

suurkaupungin vilkkaimmat kadut, metroasemat ja supermarketit. Suunnitelman 

tavoitteena oli saada Valio jäämään ihmisten mieliin hauskana ja rentona brändinä. 

Toimin kampanjasuunnitelmassa myös mainoskasvona, koska emme löytäneet internetin 

kuvapankeista etsimämme näköistä henkilöä. 

 

Perusteluna tämän projektin valinnalle on työnkuvan monipuolisuus. Se esittelee 

heittäytymiskykyäni ja huumorintajuani Tiinalle, joka arvostaa näitä ominaisuuksia. Lauri 

puolestaan saa osoituksen kyvyistäni kanavasuunnitelman laatijana. Tämä projekti on 

sytyttänyt intohimoni mainosalaan, mikä käy ilmi myös projektikuvauksessa. Täten se 

rakentaa tarinaa henkilöbrändini takana, mikä on oleellista uskottavan asiantuntijabrändin 

rakentamisessa (ks. 2.4). 
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5 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioidaan kriittisesti portfolion onnistuminen ja pohditaan sen 

kehittämiskohteita, joilla voidaan edesauttaa tekijän uratavoitteiden saavuttamista. Lisäksi 

arvioidaan opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena ja tekijän omaa oppimista prosessin 

aikana.  

 
5.1 Verkkoportfolion arviointi  

Portfolion ensimmäistä versiota on kehitetty tietoperustaa sekä haastatteluista saamaani 

palautetta mukaillen. Modernisoitu ja tarvittaessa entistä helpommin kustomoitava 

verkkosivu esittelee henkilöbrändiäni laaja-alaisesti. Verkkoportfolion uusi versio on 

valmis ja julkaistu.  

 

Verkkoportfolio on mielestäni selkeä ja käyttäjäystävällinen sekä vastaa sisällöltään ja 

ulkoasultaan kohdepersoonien tarpeita: se tekee visuaalisen ilmeen, työnäytteiden, 

intohimojeni ja taustani kautta näkyväksi osaamiseni, kokemukseni ja persoonani. Jotta 

portfolioni päätyisi kohdepersoonien ja -ryhmien näyttöpäätteille, sivuston löydettävyyttä 

on pyritty parantamaan hakukoneoptimoinnilla. On kuitenkin huomioitava, että vie aikaa 

ennen kuin sen onnistumisesta voidaan vakuuttua. 

 

Koko sivustolla henkilöbrändini visuaalinen ja verbaalinen identiteetti ovat linjassa 

henkilöbrändini tavoitemielikuvan kanssa. Sivuston visuaalinen ilme ja tekstisisällöt 

rakentavat mielestäni kiitettävästi mielikuvaa ammattimaisesta, luovasta, intohimoisesta ja 

rennosta suunnittelijasta. Uskon vasta julkaistun portfolion olevan erottava ja 

mieleenpainuva. Täten koen sen olevan onnistunut.  

 

5.2 Kehittämiskohteet 

Tavoittelemani asiantuntijabrändin muodostumisen kannalta on oleellista seurata 

verkkosivusta kertyvää data-analytiikkaa ja reagoida siihen kehittämällä verkkoportfolion 

käyttökokemusta. Alati kehittyvän teknologian johdosta myös verkkosivusuunnittelun 

trendeistä on syytä pysyä tietoisena, jottei portfolio näytä vanhentuneelta. Verkkosivun 

toiminnallisuutta, sisältöä ja ulkoasua on siis päivitettävä säännöllisesti – myös 

löydettävyyden kannalta. 

 

Ihmisten internetin käytön painottuessa yhä enemmän mobiilialustoille, verkkoportfolion 

mobiilioptimointi on keskeinen kehityskohde. Verkossa henkilöbrändini perustana toimivan 

portfolion on tarjottava kohderyhmälle alustasta riippumatta optimaalinen käyttökokemus. 
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Lisäksi tietoperustassa esiin noussut seikka verkkoläsnäolon hajauttamisesta muihin 

kanaviin on huomionarvoinen. Visuaalisena suunnittelijana näen kuva- ja 

videopainotteisen Instagramin olevan sosiaalisen median kanavista tavoitteeni 

huomioiden oleellisin. Niinpä Instagram-syötteeni lisääminen verkkosivuille olisi oivallinen 

tapa näyttää kohdepersoonille ja -yleisölle niin visuaalista tyyliäni kuin persoonaanikin.  

 

Tulevaisuudessa, kun työnäytteitä on kertynyt lisää, portfolion projektit tulevat liittymään 

ainoastaan visuaalisiin toteutuksiin. Portfolion työnäytteiden tukena sivustolla toimivalle 

Digital Art –sivulle tulen jatkossa lisäämään henkilökohtaisia töitäni sitä mukaa, kun ne 

valmistuvat. Tarkoituksena on lisätä sivustolle myös valokuvaukselle oma sivu, joka tulee 

sisältämään kokoelman ottamiani valokuvia. Tämä tarjoaa kohdepersoonille ja -ryhmille 

entistä enemmän näyttöä kyvyistäni sekä viestii yhä voimakkaammin intohimostani 

visuaaliseen tarinankerrontaan ja tunnelmien luontiin.  

 

Aikomuksenani on elävöittää sivuston ensinäkymää videolla. Tämän tavoitteena on 

herättää vielä paremmin vierailijan mielenkiinto, erottua kilpailijoista ja jäädä mieleen. 

Samalla se toimii näyttönä osaamisestani videosisällön tuottajana.  

 

5.3 Prosessin arviointi ja oma oppiminen 

Opinnäytetyöprosessi oli työläs, mutta samalla myös antoisa. Aihevalinta oli itselleni 

mielenkiintoinen ja erittäin motivoiva, sillä koin verkkoportfolion ensimmäisen version 

kehittämisen olevan joka tapauksessa edellytys uratavoitteideni saavuttamiselle. 

Portfolion kehittäminen nimenomaan asiantuntijan henkilöbrändäyksen näkökulmasta oli 

tavoitteideni kannalta looginen ratkaisu. Koen opinnäytetyöprosessin sujuneen juuri tästä 

syystä melko jouhevasti.  

 

Aloitin prosessin laatimalla viikkokohtaisen suunnitelman opinnäytetyön tekemiselle. Sain 

järjesteltyä työvuoroni siten, että pystyin keskittymään opinnäytetyön tekemiseen usein 

kokonaisen työpäivän verran kerrallaan. Tämä helpotti raportin kirjoittamista ja portfolion 

toteuttamista merkittävästi. Onnistuin työskentelemään suunnitelman mukaan melko 

kurinalaisesti, joskin haastattelun toteuttamisessa ilmeni haasteita. Halusin saada 

käyttööni kaikkien haastateltavien näkemykset mieluiten samalla kertaa, jotta pääsisin 

mahdollisimman nopeasti aloittamaan verkkoportfolion uuden version suunnittelemisen. 

Mainostoimisto oli kiireinen ja kaikille osapuolille sopivan haastatteluajankohdan 

löytäminen oli hankalaa. Lisäksi opinnäytetyöprosessin etenemistä viivästytti jossain 

määrin portfolion uuden version toteuttaminen, joka vei arvioitua enemmän aikaa.  
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Lähteiden etsiminen sen sijaan sujui tehokkaasti, sillä laadukkaita ajankohtaisia 

artikkeleita ja kirjallisuutta löytyi aiheesta kiitettävästi. Tutustuessani lähteisiin tein pian 

itseäni kiehtovan oivalluksen: Henkilöbrändin rakentamiseen ei ole vain yhtä oikeaa 

tapaa. Siinä missä jotkut ovat tarkkaan harkitsevia suunnittelijoita, toiset toimivat 

impulsiivisemmin; on löydettävä oma tapansa ja oltava aito.  

 

Monipuolisten kirjallisten lähteiden lisäksi raportin muodostumisessa merkittävänä apuna 

toimivat haastattelut, joista sain lisää hyviä näkökulmia tietoperustan tueksi. 

Opinnäytetyön valmistumista siivittivät myös säännölliset tapaamiset 

opinnäytetyöohjaajan kanssa. Näissä tapaamisissa annettiin palautetta prosessin 

etenemisestä ja laadittiin tavoitteet jatkotoimenpiteisiin. 

 

Opinnäytetyöprosessi on herättänyt paljon ajatuksia ja oivalluksia, joista on hyötyä oman 

asiantuntijabrändini muodostumisen ja näin myös uratavoitteideni saavuttamisen 

kannalta. Prosessin myötä eritoten kehittämiskohteet ovat selkeentyneet ja keskittyminen 

voidaan nyt suunnata niihin. Kokonaisuudessaan olen todella tyytyväinen 

opinnäytetyöprosessiin. Verkkoportfolion uusi versio on määrätietoinen askel kohti 

tulevaisuuden uratavoitteitani visuaalisen suunnittelun asiantuntijana.  

  



 

 

27 

Lähteet 

Aalto, T. & Uusisaari, M. 2010. Löydy – Brändää itsesi verkossa. BTJ Finland Oy. 

Helsinki.  

 

Ahjo Communications 2019. Asiantuntijabrändin rakentaminen. Luettavissa: 

https://ahjocomms.fi/palvelut/ajatusjohtajuus/asiantuntijabrandin-rakentaminen/. Luettu 

9.4.2019. 

 

Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T. & Mäkinen, M. 2016. Bulkista Brändiksi - Käsikirja kasvuun ja 

kannattavuuteen. Doscendo Oy. Jyväskylä.  

 

Airaskorpi, A. 2018. Seitsemän virheellistä uskomusta henkilöbrändäyksestä. Luettavissa: 

https://kaskasmedia.fi/fi/seitseman-virheellista-uskomusta-henkilobrandayksesta/. Luettu 

1.4.2019.  

 

Bradford, L. 3 reasons why you should have a personal website. Luettavissa: 

https://www.forbes.com/sites/laurencebradford/2016/09/27/3-reasons-why-you-need-a-

website/#42b700541f0e. Luettu 10.4.2019. 

 

Buyer Persona Institute 2019. What is a Buyer Persona? Luettavissa: 

https://www.buyerpersona.com/what-is-a-buyer-persona. Luettu 11.4.2019. 

 

Evans, A. Why you need a personal website. Luettavissa: 

https://www.themuse.com/advice/why-you-need-a-personal-website. Luettu 10.4.2019 

 

Foster, T. & Oldenburg, M. 2017. Branding You. Studentlitteratur AB. Lund. 

 

Isokangas, A. & Vassinen, R. 2010. Digitaalinen jalanjälki. Talentum. Helsinki. 

 

Karonen, S. 2019. Näin rakennat henkilökohtaisen brändin. Luettavissa: 

https://www.monster.fi/uraneuvonta/artikkeli/nain_rakennat_henkilokohtaisen_brandin. 

Luettu 8.4.2019.  

 

Krea 2019. Tarina. Luettavissa: https://www.krea.fi/tarina/. Luettu 18.3.2019. 

 

Kurvinen, J., Laine, T. & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi – Asiatuntijasta vaikuttajaksi. 

Alma Talent. Helsinki. 



 

 

28 

 

Kusinitz, S. 2019. The definition of a buyer persona. Luettavissa: 

https://blog.hubspot.com/marketing/buyer-persona-definition-under-100-sr. Luettu 

11.4.2019. 

 

Landa, R. 2015. Your personal brand strategy and visual identity. Luettavissa: 

https://www.howdesign.com/featured/personal-branding/. Luettu 10.4.2019. 

 

Lähdesmäki, S. 3.4.2019. Art director. Mainostoimisto Lil’More Creative. Haastattelu. 

Helsinki. 

 

Monsterklubi 2017. Henkilöbrändäys työnhaun tukena. Luettavissa: 

https://www.monsterklubi.fi/henkilobrandays-tyonhaun-tukena/. Luettu 1.4.2019.  

 

Open Colleges 2019. The complete guide to personal branding. Luettavissa: 

https://www.opencolleges.edu.au/careers/personal-branding-guide. Luettu 10.4.2019. 

 

Palminen, L. 3.4.2019. Toimitusjohtaja. Mainostoimisto Lil’More Creative. Haastattelu. 

Helsinki. 

 

Patel, N. 2019. Personal SEO: 14-point checklist to dominate your personal brand on 

Google. Luettavissa: https://neilpatel.com/blog/personal-branding-seo/. Luettu 10.4.2019. 

 

Peters, T. 1997. The brand called you. Luettavissa: 

https://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you. Luettu 10.4.2019. 

 

Piltonen, V. 3.4.2019. Hallituksen puheenjohtaja. Mainostoimisto Lil’More Creative. 

Haastattelu. Helsinki. 

 

Selin, J. 3.4.2019. Art director. Mainostoimisto Lil’More Creative. Haastattelu. Helsinki.  

 

Su, B. 2017. What is Google Analytics, and why is it important to my business? 

Luettavissa: https://medium.com/analytics-for-humans/what-is-google-analytics-and-why-

is-it-important-to-my-business-8c083a9f81be. Luettu 6.5.2019.  

 

Suomen Ekonomit 2019. Asiantuntijan henkilöbrändi. Luettavissa: 

https://www.ekonomit.fi/asiantuntijabrandi. Luettu 10.4.2019. 

 



 

 

29 

Tulos 2019. Hakukoneoptimointi. Luettavissa: 

https://www.tulos.fi/palvelut/hakukoneoptimointi/. Luettu 6.5.2019.  

 

Vaynerchuk, G. 9 strategies for personal branding online in 2019. Luettavissa: 

https://www.garyvaynerchuk.com/5-strategies-for-personal-branding-online/. Luettu 

9.4.2019. 

 

Wix 2019. About us. Luettavissa: https://www.wix.com/about/us. Luettu 18.3.2019.  

 
 



 

 

30 

Liitteet 

Liite 1. Haastattelun kysymysrunko 
 
 

1. Mihin kiinnität hakemuksessa ensimmäisenä huomiota? 

 

2. Millainen on hyvä työhakemus? 

 

3. Miten hakemuksella voi erottua? 

 

4. Mikä on portfolion merkitys mainosalalla?  

 

5. Mitä puolia tai minkälaisia asioita työnhakijan osaamisesta portfolion pitäisi mielestäsi 
havainnollistaa ja miten? 

 

6. Mikä on henkilöbrändin merkitys työelämässä? 

 

7. Miten työntekijän henkilöbrändi ja yritysbrändi voivat vahvistaa toisiaan? 

 

8. Mitä mieltä olet verkkoportfolion ensimmäisestä versiosta? Vahvuudet ja 

kehittämiskohteet? 

 

 

 

 

  

  

 

 


