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1 Johdanto 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda henkilöbrändi, joka tukee opinnäytetyöntekijän per-

soonaa, taitoja ja vahvuuksia. Tämän pohjalta tavoitteena on rakentaa laadukas ja toimiva 

verkkosivusto, joka pohjautuu opinnäytetyön tekijän rakentamaan henkilöbrändiin. Tarkoi-

tuksena on hyödyntää verkkosivustoa osana työnhakua ja erottua muista työnhakijoista 

positiivisesti. 

 

Ensisijainen tavoitteeni on työllistyä tulevaisuudessa kansainvälisen urheilualan markki-

noinnin työtehtäviin. Intohimoni on urheilu ja haluan omalla toiminnallani inspiroida ja moti-

voida ihmisiä pitämään huolta itsestään. Koen, että urheilualan markkinoinnin työtehtä-

vissä pääsen vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin. Kansainvälisyys auttaa ihmisiä ymmär-

tämään toinen toistaan paremmin eli tämän vuoksi kansainväliset markkinat osaltaan 

edistävät kulttuurien kohtaamista. Verkkosivuston tavoitteena on palvella kansainvälisen 

sektorin työnantajia. Lisätavoitteena on selvittää opinnäytetyöntekijän vahvuuksia ja kehit-

tämiskohteita unelmatyön saavuttamiseksi. 

 

Verkkosivuston onnistumisen mittareina toimivat yhteydenotot verkkosivuston yhteystieto-

lomakkeen kautta, uudet LinkedIn-yhteydet sekä madolliset työhaastattelupyynnöt.  

 

Opinnäytetyössä ei käsitellä asiantuntijabrändiä vaan pääpaino on henkilöbrändissä. Tar-

koituksena ei ole syventyä henkilöbrändiin sosiaalisessa mediassa, vaikka se onkin iso 

osa henkilöbrändiä. Olen perehtynyt sosiaaliseen mediaan varsin hyvin, mutta tässä 

työssä halusin keskittyä minulle muihin uusiin ja haastaviin tekijöihin kuten minäkuvaan ja 

omaan itsetuntoon. Pitkäntähtäimen tavoitteena on kehittää verkkosivuston toiminnalli-

suutta sekä teknisiä ominaisuuksia, kuten hakukoneoptimointia. Tulevaisuudessa tulen ot-

tamaan myös sosiaalisen median kanavat käyttöön henkilöbrändiä kehittäessäni. 
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1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäyte koostuu viidestä osiosta: tietoperustasta, produktion suunnittelusta, toteutuk-

sesta, kuvauksesta sekä pohdinnasta. Tietoperustassa käsitellään pääpiirteittäin henki-

löbrändiä ja syvennytään paremmin opinnäytetyön tekijän henkilöbrändin rakentamiseen. 

Luvussa 3. Verkkosivuston suunnittelu esitellään verkkosivuston kolme kohdepersoonaa, 

jotka tukevat verkkosivustoa. Tämä auttaa lukijaa havainnollistamaan verkkosivuston ra-

kennetta.  

 

Tietoperustan tueksi toteutin toiminnallisen produktion. Produktio on opinnäytetyön tekijän 

verkkosivusto, joka sisältää neljä erilaista osiota etusivun, henkilökuvauksen, portfolion ja 

yhteydenottolomakkeen. Suurin painoalue on henkilökuvauksessa sekä portfoliotyönäyte -

osuudessa. Verkkosivustossa esitellään monipuolisesti opinnäytetyön tekijän opintojen ja 

työelämän aikana laadittuja tuotoksia. Kilpailu työpaikoista on kovaa ja unelmatyön saa-

vuttamiseksi opinnäytetyöntekijä kokee verkkosivuston oleelliseksi kansainvälisillä työnha-

kumarkkinoilla. Verkkosivusto tuo lisäarvoa työnhakijalle, joten todennäköisemmin hän 

saa haastattelupyyntöjä työnhakuprosessissa. 

 

Opinnäytetyön empiirisessä osassa käydään läpi verkkosivuston suunnitteluprosessia, 

jonka jälkeen perehdytään syvemmin verkkosivuston sisältöön ja visuaaliseen ilmeeseen. 

Neljännessä osiossa esitellään verkkosivustolle tehtyjä ratkaisuja yksityiskohtaisesti ja 

verkkosivuston sisältöä on havainnollistettu kuvankaappausten avulla. 

 

Viimeisessä luvussa arvioidaan verkkosivuston onnistumisia ja heikkouksia sekä pohdi-

taan produktion mahdollisia kehityskohteita tulevaisuudessa. Pohdintaluvussa arvioidaan 

verkkosivuston toteutusta, opinnäyteprosessia kokonaisuudessaan sekä pohditaan omaa 

ammatillista kehittymistä kriittisesti.  
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1.3 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helian Luovatoimisto Krea. Krea on perus-

tettu vuonna 2015 ja sen työntekijöinä toimii Haaga-Helian markkinoinnin ja viestinnän 

opiskelijat. Krea tarjoaa erilaisia palveluita yrityksille kuten sosiaalisen median kampan-

joita, innovointia, markkinointi-, media- ja viestintäsuunnitelmia sekä tapahtumien järjestä-

mistä. (Krea 2019.) 

 

Luovassa toimistossa Kreassa opiskelijat saavat mahdollisuuden osallistua asiakasprojek-

teihin sekä pääsevät tekemään yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Yritysasiakkaat an-

tavat Krean opiskelijoille toimeksiantoja, joita lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan 

Krean opintokursseilla. Kursseilla vierailee säännöllisesti markkinoinnin ja viestinnän yri-

tyksiä ja asiantuntijoita. Kreassa pääsee opettelemaan erilaisten työkalujen käyttöä ja nii-

den hyödyntämistä markkinoinnissa sekä portfoliossa. Krean opintokursseilla esiintyy vah-

vasti ammatillinen osaaminen ja työnhaun kehittyminen nykypäivänä. Yhä enemmän pu-

hutaan muuttuvasta työnhakuprosessista hyödyntäen portfoliota. Kursseilla painotetaan 

työnhakua ja kerrotaan työnhaun mahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. 

 

Tulevaisuudessa opinnäytetyötä voidaan hyödyntää oppimismateriaalina ja inspiraationa 

Krean opiskelijoille. Tämä on erinomainen mahdollisuus levittää opinnäytetyön tekijän 

henkilöbrändiä uusille kohderyhmille sekä saada lisää näkyvyyttä. Krea on osa opinnäyte-

työntekijän polkua kohti unelma-ammattia. Siellä opitaan käytännön asioita projektiryh-

missä, osallistutaan alan kilpailuihin ja inspiroidutaan. Kreassa unelmista lähdetään teke-

mään totta. 
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2 Henkilöbrändin rakentaminen  

2.1 Brändi ja henkilöbrändi 

Brändi on mielikuva henkilön kokemuksista, uskomuksista ja asenteista. Jokainen meistä 

ajattelee eri tavalla brändeistä ja henkilöistä. Brändi syntyy yritykselle siitä, mitä ihmiset 

ovat kuulleet ja nähneet tai mitä he ovat kokeneet yhdessä yrityksen kanssa. Brändin ko-

konaisuuteen kuuluu yrityksen toiminta kuten myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu. Ny-

kypäivänä vastuullisuuteen on entistä enemmän kiinnitetty huomiota. Brändi muodostuu 

kaikissa kohtaamispisteissä, missä asiakas ja yritys kohtaavat oli se sitten verkossa tai ki-

vijalkakaupassa. (Ignyte Brands 2019.) 

 

Brändin imagosta päättää lopulta usein asiakas, eikä brändin kuva ole täysin yrityksen 

hallinnassa.  Pahimmassa tapauksessa voi olla myös niin, että brändistä ei ole mielikuvia 

laisinkaan. Brändinäkemys on jokaisella henkilöllä erilainen, sillä asiat nähdään usein eri 

tavoin. Toisella saattaa olla positiivinen kuva brändistä hyvän asiakaspalvelun kautta, kun 

taas toisella voi olla päinvastainen. (Ignyte Brands 2019.) 

 

Brändi on enemmän kuin nimi ja logo. Brändi elää ihmisten päässä, ajatuksissa ja mieliku-

vissa. Brändi syntyy työntekijöiden, sijoittajien, median ja kuluttajien mielessä, miten he 

ovat kokeneet brändin henkilökohtaisesti. Brändit ovat käsityksiä ja niitä voi olla monenlai-

sia. Jokainen henkilö määrittelee brändin kuvan itse. (Ignyte Brands 2019.) 

 

Yrityksen työntekijät ovat isossa roolissa, kun rakennetaan yrityksen brändiä. Yrityksen 

brändi määrittelee usein millaisia työntekijöitä yritys hakee töihin. Ne työnhakijat, jotka ja-

kavat samat arvot yrityksen kanssa, valitaan todennäköisesti positioon. Työntekijät luovat 

brändin kulttuurin, mikä näkyy ulospäin asiakkaille ja kuluttajille. (Venäläinen 9.4.2019.) 

  

Tone of voice eli äänensävy tarkoittaa sitä, miten yritys viestii ulospäin. Brändimielikuva 

syntyy hyvin paljon siitä, miten yritys viestii sosiaalisessa mediassa, asiakaspalvelussa ja 

mediassa yleisesti. Yritysviestintä on erittäin tärkeää brändin rakentamisessa. (Venäläinen 

9.4.2019.) 

 

Yritysten kannattaa palkata niitä työntekijöitä, jotka jakavat samat arvot ja piirteet kuin yri-

tys itse. Hyvän brändikulttuurin rakentaminen alkaa organisaation sisältä sekä yrityksen 

työntekijöistä. Brändi lähtee yrityksenkulttuurista. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että kun 

työnantaja välittää työntekijöistä ja heidän työhyvinvoinnistaan, lisääntyy työntekijöiden 

motivaatio ja halu päästä tavoitteisiin, mikä heijastuu myös asiakkaisiin. Brändi vahvistuu, 



 

 

5 

kun työntekijät jakavat samat arvot kuin yritys itse. Yksi tärkeimmistä brändin peruspila-

reista on vahva luottamus. Mikäli yritys tekee yhtä ja sanoo toista, heikentää se asiakas-

kokemusta, laskee brändin arvostusta sekä yrityskulttuuria. (Bhasin 2008; Schroderus 

2018.) 

 

Brändin onnistumisen mittareina toimii brändin tunnettavuus. Mikäli brändiä ei tunneta oi-

keassa kohderyhmässä, voidaan karkeasti todeta, että brändiä ei ole olemassa. Tunnet-

tuus kuvaa ihmisten tietoisuutta brändin olemassaolosta ja heidän palveluistaan ja tuot-

teistaan. Ovatko kohderyhmän henkilöt tietoisia brändistä ja millaisia mielikuvia heillä on? 

Brändin markkinoinnissa tunnettuus on tärkein mittari. Tunnettuuden lisäksi voidaan mi-

tata brändipreferenssiä eli kuinka moni kohderyhmän henkilöistä valitsisi yrityksen vertai-

lutilanteessa. Näiden mittareiden lisäksi voidaan mitata kuinka moni brändin käyttäjistä 

suosittelisi yrityksen palveluita tai tuotteita ystävilleen. Näitä mittareita on hyödyllistä käyt-

tää ja niiden avulla yritys oppii ymmärtämään kilpailutilannetta sekä panostuksen tehoa 

markkinointiin. Myynnin kasvu on verrannollinen näihin välillisiin mittareihin. (Laaksonen, 

16.8.2017.) 

 

Henkilöbrändi on henkilön maine. Se nähdään usein niin, miten ympärillä olevat ihmiset 

näkevät sinut ja mitä he ajattelevat sinusta. Se on periaatteessa sama kuin yrityksen 

brändi. Henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan ammatillisessa näkökulmassa oman ammatilli-

sen identiteetin rakentamista sekä työnhakijan asemointia. Nykypäivänä yksilö nähdään 

brändinä ja se on kasvava ilmiö työnhaussa. Oman henkilöbrändin tavoitteena on erottua 

muista työnhakijoista ja tuoda esille omaa ammattitaitoa. (Monster 2019a.) 

 

Karonen kirjoittaa, että jokaisella meistä on henkilöbrändi, vaikka ei olisi tietoinen siitä. 

Moni ei siitä ole tietoinen eikä ole sitä millään tavalla suunnitellut. Kun taas Airaskorven 

mukaan, jokaisella, jolla on sosiaalisen median profiili, on myös henkilöbrändi.  

Karonen muistuttaa, että henkilöbrändi on paljon muutakin kuin verkosta löytyvät tiedot. 

Osa omaa henkilöbrändiä on se mitä muut ihmiset sinusta ajattelevat ja kertovat. 

Henkilöbrändistä on hyötyä työnhaussa, kun se on hyvin suunniteltu. Henkilöbrändäys 

auttaa tuomaan esiin oman osaamisen ja persoonan. (Kubo 2018; Monster 2019a.) 
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Henkilöbrändi koostuu siitä, kuka olet, mitkä ovat arvosi sekä miten näyt ulkomaailmalle. 

Miten kommunikoit arvojesi kanssa kohderyhmälle? Tästä kaikesta toiminnasta syntyy 

henkilön henkilöbrändi. Henkilöbrändi on tarina. Kuinka kerrot itsestäsi muille, mistä sinut 

muistetaan. Kaikki mitä viestit ystäville sekä ulkomaailmalle kertoo lukijalle tai kuulijalle si-

nusta. Henkilöbrändin tulisi korostaa vahvuuksia, rakentaa luottamusta ja viestiä yleisön 

kanssa. Henkilöbrändi työnhaussa kertoo, oletko sinä sopiva henkilö avoimeen työpaik-

kaan. (Gresh 14.01.2019.) 

 

Henkilöbrändi ei ole riippuvainen sosiaalisesta mediasta vaan tosielämän onnistumisista 

ja haasteista. Ihmiset tuntevat toisensa ja puskaradio on tärkeässä roolissa myös työnha-

kuprosessissa. Sosiaalista mediaa ei tarvita kertoakseen onko tehnyt työt kunnolla. Ihmi-

set todennäköisesti kuulevat, kun työt on hoidettu laadukkaasti ja ajallaan. Vahvoja tun-

teita herättävät henkilöbrändit erottuvat joukosta niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. 

(Ahlroth 2019.) 

 

Henkilöbrändi on se kuinka edustat itseäsi. Se on kokonaisuus osaamisestasi, kokemuk-

sestasi ja persoonastasi. Se on se mitä haluat maailmalle näyttää itsestäsi. Se on tarina, 

joka sisältää käyttäytymisesi, puhutun ja puhumattoman kielen ja asenteet sekä arvot. 

Henkilöbrändi on mielikuva, jonka ihmiset näkevät sinusta. Se on yhdistelmä, miten ihmi-

set näkevät sinut verkossa, oikeassa elämässä ja mitä he ovat sinusta kuulleet. Henkilö-

brändi mahdollistaa, että voit varmistaa ja edesauttaa sitä, miten ihmiset näkevät sinut. Se 

antaa mahdollisuuden kuvata omia vahvuuksia ja intohimoja. Henkilöbrändi auttaa sinua 

erottumaan joukosta ja tekee sinusta muistettavan. Henkilöbrändin täytyy olla verrannolli-

nen tekojen kanssa. Sen täytyy olla aito. (Influencer MarketingHub 2019.) 

 

Henkilöbrändi on mielikuva sinusta. Miten muut ihmiset näkevät sinut työssäsi. Jokaisella 

meistä on brändi mutta sinä itse päätät siitä, miten hyödynnät sitä omaksi parhaaksesi. 

Henkilöbrändi on mahdollisuus, jonka ansiosta voit tuoda esille vahvuuksia, arvoja ja mie-

lipiteitä. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 24.) 
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2.2 Minäkuva ja oma identiteetti  

Minäkuva on käsitys omasta itsestään eli millaisena näet itsesi ja millaisessa suhteessa 

olet ympäröivään maailmaan. Minäkuva on kokonaisuus ihmisen itsensä tiedostamista 

piirteistä, motiiveista ja käyttäytymisestä. Minäkuva muuttuu ja kehittyy elämän eri vai-

heissa. Ihmisen minäkuva kehittyy, kun hän saa palautetta omasta persoonastaan ja toi-

minnastaan. Minäkuva voidaan nähdä monella eri tavalla. Kielteisen minäkuvan omaava 

henkilö suhtautuu elämään yleensä varauksella. Hän pelkää epäonnistumista ja välttelee 

hankalia tilanteita. Kun taas myönteisen minäkuvan omaava henkilö suhtautuu elämään 

positiivisesti ja avoimesti sekä asettaa itselleen realistisia tavoitteita. Minäkuva voi mää-

rätä tulevaisuuden suunnitelmia sekä mahdollisuuksia. (Verneri 2014.) 

 

Itsetunto liittyy hyvin paljon minäkuvaan. Myönteinen käsitys itsestään korreloi yleensä hy-

vään itsetuntoon. Itsetunto lähtee henkilön sisältäpäin. Itsetunto vaihtelee elämän eri osa-

alueilla ja muokkautuu hyvien ja huonojen kokemusten myötä. Henkilö, jolla on hyvä itse-

tunto, on yleensä tietoinen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Hän osaa myöntää vir-

heensä sekä arvostaa muiden ihmisten onnistumisia, ilman, että se heikentäisi hänen 

omaa itsetuntoansa. Hyvän itsetunnon omaava henkilö hyväksyy itsensä juuri sellaisena 

kuin on, riippumatta ulkoisista tekijöistä. Hän on kyvykäs kääntämään heikot hetket voima-

varoiksi eikä anna valtaa negatiivisille tunteille. Hän on kyllin rohkea olemaan juuri sellai-

nen kuin mitä hän itse haluaa eikä pelkää muiden mielipiteitä. (Keltikangas-Järvinen 1994, 

18-21) 
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2.3 Henkilöbrändin suunnittelu ja rakentaminen 

Ennen kuin voi lähteä rakentamaan henkilöbrändiä on lähdettävä liikkeelle omista arvoista 

ja tavoitteista. On tiedettävä omat vahvuudet ja heikkoudet, jotta pystyy kehittämään itse-

ään ammatillisesti. On mietittävä, miten pystyy erottautumaan muista työnhakijoista. Jo-

kainen haluaa olla uniikki, joten on mietittävä millä tavoin erotut eduksesi. On keskityttävä 

omaan osaamiseen ja mietittävä mitä osaa todella hyvin ja mitä haluaisi mahdollisesti 

tehdä tulevaisuudessa. Vaikka kokemusta ei olisi kertynyt, on tärkeää kuitenkin miettiä 

millaisissa tehtävissä haluaisi työskennellä. Jotta voit erottautua massasta on muistettava 

tuoda esille omat intohimot. (Kortesuo 29.5.2017.)  

 

Henkilöbrändäys on sitä, että erotut joukosta. On ymmärrettävä erilaisuudet, jotta voit he-

rättää huomiota niissä, jotka tekevät päätöksiä sinusta, eli rekrytoijissa. Kysymys, jota voit 

kysyä itseltäsi on esimerkiksi, mistä aiheista voisit puhua loputtomiin? Mieti mitkä ovat si-

nun supervoimasi, mitä teet paremmin kuin kukaan muu? Supervoimasi ovat persoonasi 

ydin. Arvot ohjaavat elämääsi ja toimintaasi. Ne ovat osa persoonaasi, joiden mukaan teet 

elämässä valintoja. Teemme asioita niin, että ne ovat yhteydessä arvoihimme. On tiedet-

tävä omat arvot, jotta osaa tehdä päätöksiä ja hakea sellaisiin yrityksiin töihin, jotka jaka-

vat samat arvot sinun kanssasi. Jos hakijan arvot kohtaavat yrityksen, on todennäköisem-

pää, että hakija valitaan kyseiseen positioon.  (Forbes 2015.) 

 

Henkilöbrändiä suunnitellessa tulee miettiä uniikkeja elementtejä, joilla erotut sadoista tai 

jopa tuhansista hakijoista. Ennen henkilöbrändin suunnittelemista on mietittävä omaa 

identiteettiä niin kuin kappaleessa 2.2. käsitellään minäkuvaa ja itsetuntoa. On tärkeää 

olla tietoinen omasta persoonallisuudesta sekä ominaisuuksistaan. On mietittävä konk-

reettisesti, kuka olet. Voit kysyä itseltäsi kysymyksiä, kuten missä haluan olla tulevaisuu-

dessa? Mitkä ovat tavoitteeni ja kuinka aion ne saavuttaa? Mitkä ovat arvoni? Mikä tekee 

minusta kiinnostavan? Henkilöbrändin täytyy olla aito ja kuvata sinua juuri sellaisena kuin 

olet. (Monster 2019.) 

 

Persoonallisuustesti auttaa itsetuntemuksen kehittämisessä. Persoonallisuustesti arvioi 

henkilön luonnetta, ongelmanratkaisua, päättelykykyä, erilaisia toimintatapoja sekä ryh-

mätyövalmiutta. Usein persoonallisuustestit ovat vain suuntaa antavia mutta tietyissä tilan-

teissa ne voivat olla todella totuudenmukaisia. Persoonallisuustestien avulla tietoisuus 

omasta itsestään syventyy ja löytää itseensä liittyviä vahvuuksia. Usein testit herättävät 

ajatuksia omasta itsestä ja uramahdollisuuksista. Kun olet tietoinen omista vahvuuksista 

ja osaamisestasi on tällöin helpompaa hakea töitä. (Duunitori 2019b.) 
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2.4 Henkilöbrändäyksen merkitys työnhaussa 

Vahvalla henkilöbrändillä voi erottautua muista työnhakijoista. Henkilöbrändäys auttaa 

työnhakijaa tuomaan esiin ammattitaitonsa ja se voi parhaimmassa tapauksessa poikia 

työmahdollisuuksia. Työnhakijan tulee olla tietoinen omasta henkilöbrändistä sekä yrityk-

sen brändistä yrityksessä, mihin hän tulevaisuudessa hakee töihin. Työnantajat haluavat 

palkata yritykseen sellaisia henkilöitä, joiden arvot kohtaavat yrityksen omien arvojen 

kanssa. Mitä enemmän samankaltaisuutta löytyy työnhakijalta kuin yrityksen brändiltä, on 

todennäköisempää, että työnhakija palkataan positioon.  Rohkeus ja positiivinen asenne 

usein ratkaisee työnhakuprosessissa, tämä on suoraan yhteydessä työnhakijan henki-

löbrändiin. (Duunitori 2017.) 

 

Työnhakijan on tunnistettava omat vahvuudet ennen kuin hän lähtee hakemaan uutta työ-

paikkaa. Työpaikoista kilpaillaan koko ajan ja siksi on tärkeää erottua suuresta hakijamas-

sasta. Tässä kohtaa vahvalla henkilöbrändillä voi päästä pitkälle. (Simonen 2018.) 

 

Sosiaalisesta mediasta voi olla työnhaussa joko hyötyä tai haittaa. On tärkeää, miettiä 

mitä ja miten viestit itsestäsi sosiaalisessa mediassa. Minkälaisen kuvan rekrytoija voi 

saada sosiaalisen median kanavien välityksellä. Minkälainen kokonaiskuva sinusta välittyy 

sosiaalisen median kautta, kun profiiliasi katsovat ihmiset, jota eivät ole koskaan tavan-

neet sinua. Uuden työn saamista voi nopeuttaa perinteisen työnhaun ja sosiaalisen me-

dian mahdollisuuksien yhdistäminen. (Helenius 26.3.2019.) 

 

Sosiaalinen media tarjoaa nykypäivänä paljon mahdollisuuksia. Sen avulla voi kehittää 

omaa henkilöbrändiä sekä laajentaa samalla omaa verkostoa. Kun halutaan kehittää am-

matillista profiilia, on tärkeä olla niissä kanavissa missä juuri sinun alasi yritykset ja henki-

löt ovat aktiivisimpia. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuutta keskustella alan ammatti-

laisten kanssa. On tärkeää olla aktiivinen niissä kanavissa missä keskustellaan sinua kiin-

nostavista aiheista sekä ottaa kantaa aihepiireihin, joista sinulla on asiantuntemusta. 

Reippaus ja avun tarjoaminen palkitaan aina. Kun autat muita, niin saat itsekin apua, kun 

sitä tarvitset. Tässä tapauksessa se voi olla esimerkiksi suositus rekrytointiprosessissa. 

(Vuori 2017.) 
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LinkedIn on sosiaalisen median verkostoitumispalvelu, jossa verkostoidutaan ammatilli-

sesti. Jokaisella käyttäjällä on oma profiili, joka lähestulkoon vastaa perinteistä ansioluet-

teloa. LinkedInissä keskustellaan ammatillisista asioista. Omasta profiilista kannattaa 

tehdä houkutteleva ja kiinnostava, sillä se voi poikia mahdollisia työhaastatteluita. Henkilö-

kohtaiseen profiiliin voi lisätä koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen. LinkedInissä on 

mahdollisuus myös etsiä työpaikkoja. Palvelu toimii verkostoitumisen ohella myös työn-

hakusivustona. LinkedInissä on mahdollisuus kasvattaa sosiaalista verkostoa ympäri 

maailmaa ja seurata kiinnostavien yritysten sekä henkilöiden toimintaa. (Johnson 2019.) 

 

LinkedIn on yksi parhaista sosiaalisen median suhdeverkostotyökaluista. Palvelu mahdol-

listaa proaktiivista työnhakua, henkilöbrändäystä sekä työnantajien suoraa kontaktointia. 

LinkedIn -profiilia suositellaan pitämään ajan tasalla ja korostamaan omia vahvuuksia 

sekä osaamista. LinkedIn palvelussa on mahdollisuus jakaa omia mielipiteitä, asiantuntija 

-tekstejä ja artikkeleita sekä kommunikoida alan ammattilaisten kanssa. (Hela 15.6.2017.) 
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3 Verkkosivuston suunnittelu 

3.1 Kohderyhmä ja kohdepersoonat 

Ennen kuin voi kohdentaa henkilöbrändiä oikeille ihmisille on tärkeää keskittyä siihen, ke-

nen on tiedettävä työnhakijasta ja mitä hänellä on tarjota. Oikean kohderyhmän löytä-

miseksi on arvioitava omia vahvuuksia, persoonallisuutta sekä kiinnostuksen kohteita. On 

tärkeä miettiä, millaisia työnantajia haluaa tavoittaa. Tavoitteena on löytää työnantajat, joi-

den ympäristö ja arvot kohtaavat omasi. Oikean kohderyhmän löytämiseksi täytyy spesifi-

oida kriteerit, jotta voi alkaa etsiä niitä ihmisiä, joita haluaa tavoittaa. On määriteltävä koh-

deryhmä käyttämällä ominaisuuksia, kuten elämäntapa, ammatti, kiinnostuksen kohteet ja 

sijainti. (Chritton 2012, Luku 5.) 

 

Kohderyhmään eivät voi kuulua kaikki. Kaikille ihmisille ei voi kohdentaa samaa viestintää. 

Kohderyhmä on tietty joukko ihmisiä, jotka halutaan tavoittaa omalla markkinointiviestin-

nällä. He ovat ihmisiä, jotka todennäköisesti haluavat ostaa tuotteita tai palveluja. Mitä tar-

kemmin kohderyhmä määritellään, sitä paremmin ymmärretään kuinka ja missä heidät ta-

voitetaan parhaiten. (Newberry 31.10.2018.) 

 

Jotta oikea kohderyhmä tavoitetaan entistä paremmin, on osattava kohdepersoonaprofii-

lien avulla viestiä puhuttelevasti oikeille ihmisille oikeista asioista. Sisällön kohdentamista 

helpotetaan luomalla kohderyhmän edustajista kohdepersoonat. Näin pääsee käsiksi sii-

hen, mitkä asiat motivoivat ja puhuttelevat tavoiteltavia kohdepersoonia. Sisällön tuotta-

mista helpottaa kohdepersoonan rakentaminen. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 72-

75.) 

 

Verkkosivuston kehittämisen avuksi loin kolme erilaista kohdepersoonaa, jotka perus-

tuvat tämän hetkisiin urheilumarkkinoinnin työnhakuilmoituksiin. Kohdepersoonat ovat 

keksittyjä ja ne ovat kuvitteellisia työnantajia.  

 

 

Kuva 1. Ominaisuuksia ja piirteitä, joita esiintyi useimmiten työhakemuksissa 
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Poimin urheilubrändien verkkosivustoilta tämänhetkisistä avoimista olevista työhake-

muksista ominaisuuksia ja piirteitä, joita hakijalta vaaditaan (kuva 1.). Hyödynsin sana-

pilveä kohdepersoonien laatimisessa. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä kan-

sainvälisillä urheilumerkeillä, joten etsin työhakemuksia adidaksen, Niken ja Röch-

niksen työnhakuverkkosivustoilta. 

 

Ensisijainen tavoitteeni on työllistyä markkinoinnin työtehtäviin kansainväliseen yrityk-

seen, joka on keskittynyt urheiluun ja muotiin. Tällöin kohdeyleisöni koostuu työnanta-

jista, jotka työskentelevät kyseisellä alalla. Työtehtäviä, joita tulevaisuudessa haluaisin 

tehdä ovat sisällöntuotanto, vaikuttajamarkkinointi, PR ja viestintä.  

 

 

 

Kuva 2. Kohdepersoona 1 

 

Kohdepersoona 1: Lotta, 33 vuotta, urheiluvaatemerkin markkinointivastaava Tukhol-

massa Ruotsissa 

 

Lotta (kuva 2) työskentelee Tukholmassa, keskisuuren urheilualan yrityksen markki-

nointivastaavana. Yritys myy trendikkäitä urheiluvaatteita ja -kenkiä naisille maailman-

laajuisesti. Lotta etsii uutta työntekijää yrityksen sisällöntuotantoon. Työntekijä vastaisi 

yrityksen digitaalisista kanavista, kuten sosiaalisesta mediasta sekä verkkosivuston yl-

läpitämisestä. Hakijan tulisi tuottaa monipuolista sisältöä eri kanaviin sekä kehittää 

verkkosivustoa asiakasystävälliseksi. Työtehtäviin kuuluu markkinointimateriaalien 

suunnittelu sekä kuva- ja videosisällön tuottamista digitaalisiin kanaviin. Monipuolinen 
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tuntemus sosiaalisesta mediasta sekä aikaisempi kokemus verkkosivuston ohjelmoin-

nista katsotaan eduksi. Lotta toivoo hakijalta visuaalista silmää, intohimoa hyvinvointiin 

ja urheiluun sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Lotta pyrkii löytämään sopivan työn-

tekijän LinkedInistä sekä Indeed.com sivustolta.  

 

  

Kuva 3. Kohdepersoona 2 

  

Kohdepersoona 2: Petra, 27 vuotta, PR- ja viestintätoimiston projekti- ja tapahtuma-

vastaava Lontoossa 

 

Petra (kuva 3) työskentelee urheilu PR-toimiston projekti- ja tapahtumavastaavana 

Lontoossa. Toimiston yhteydessä toimii showroom, jossa järjestetään tapahtumia ur-

heilijoille sekä asiakkaille. PR-toimiston arki on nopeatempoista ja tulevalta työnhaki-

jalta toivotaan paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja. PR-toimisto etsii vah-

vistusta erilaisiin asiakasprojekteihin sekä showroomin ylläpitoon. Assistentin työnku-

vaan kuuluu blogien, Instagramin ja printtilehtien osumaseuranta sekä raportointi asi-

akkaille sekä tiedotteiden ja viestintäsuunnitelmien toteutus. Suuressa osassa ovat 

myös tapahtumajärjestelyt ja koordinointi yhdessä tiimin kanssa. Hakijalta toivotaan tii-

mityöskentely-, ajanhallinta- ja kommunikointitaitoja. Petra etsii potentiaalisia työnhaki-

joita työnhakupalveluista sekä omista verkostoista. 
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Kuva 4. Kohdepersoona 3 

 

Kohdepersoona 3: Teemu, 29 vuotta, urheilualan vaikuttaja ja mediaviestintävastaava 

 

Teemu (kuva 4) työskentelee urheilumerkin vaikuttaja ja mediaviestintävastaavana Berlii-

nissä, Saksassa. Teemu etsii tiimiinsä kunnianhimoista joukkuepelaajaa, joka on idearikas 

ja tavoitteellinen persoona. Työnhakijan työtehtäviin kuuluu konseptisuunnittelu, vaikutta-

jayhteisön ylläpitäminen ja kontaktointi. Hakija tulee saamaan omia vastuualueitaan sekä 

pääsee kehittämään osaamistaan jatkuvasti. Hakijalta toivotaan aikaisempaa tuntemusta 

mediaviestinnästä sekä suurta kiinnostusta vaikuttajamarkkinointiin. Oma-aloitteisuus 

sekä ihmissuhdetaidot ovat tärkeässä osassa työnhakijan rekrytoimisessa. Positiivisuus, 

sinnikkyys ja intohimo urheilualaa kohtaan ovat ominaisuuksia, joita Teemu arvostaa. Ta-

voitteena olisi löytää työnhakija työnhakupalveluista tai verkosta. 
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3.2 Opinnäytetyön suunnitteluprosessi 

Aloitin keväällä 2019 Haaga-Helian opinnäytetyökurssin, jossa pääsimme tutustumaan 

erilaisiin opinnäytetyöaiheisiin, kuten kvalitatiivisiin, kvantitatiivisiin sekä portfolio-opinnäy-

tetöihin. Kurssin aikana kävimme läpi opinnäytetyön pääpiirteitä ja ohjeistuksia sen raken-

tamiseen. Kurssin aikana toteutettiin myös opinnäytetyösuunnitelma, minkä tein sosiaali-

sen median strategiasta. Jouduin kuitenkin jälkeenpäin tekemään uuden suunnitelman 

portfolio-opinnäytetyölle. Alkuperäinen suunnitelma oli toteuttaa sosiaalisen median stra-

tegia yritykselle, mutta ajan puutteen ja toimeksiantajan heikon viestittelyn takia päädyin 

tekemään verkkosivuston, joka sisältää portfolion. Loppujen lopuksi verkkosivuston toteut-

taminen oli paras ratkaisu aikataulullisesti sekä tulevaisuuden urasuunnitelmien kannalta. 

Verkkosivustoa eli portfoliota tulen varmasti tarvitsemaan tulevaisuudessa, kun haen luo-

van alan työpaikkoihin. Verkkosivuston avulla pystyn erottumaan muista työnhakijoista ja 

näyttämään omaa osaamistani asiantuntijatehtävissä. Verkkosivustossa pääsen konkreet-

tisesti esittelemään työnäytteitäni sekä persoonaani. Se tukee työuraani ja näen sen suu-

rena tekijänä tulevaisuudessa, kun haen töihin ulkomaille. 

 

Tavoitteeni oli valmistua joulukuussa 2019, joten päätin tehdä täyspäiväisen työharjoitte-

lun ja opinnäytetyön samaan aikaan. Päämääräni oli suorittaa molemmat mahdollisimman 

hyvin. Tämän takia koin, että verkkosivusto oli aikataulullisesti helpompi toteuttaa ilman 

minkäänlaista toimeksiantajaa. Aikataulun suunnitteleminen oli erityisen tärkeää, sillä va-

paa-aikaa ei juurikaan ollut. Jokainen vapaapäivä täyty hyödyntää opinnäytetyön kirjoitta-

miseen. Opinnäytetyön motivaattorina toimi valmistuminen ammattikorkeakoulusta ja ulko-

maille lähteminen. 

 

Opinnäytetyön aikataulutin elokuusta 2019 ja vuoden 2019 marraskuun loppuun. Tavoit-

teenani oli kirjoittaa joka arkipäivä muistiinpanoja ja lyhyitä tekstiosuuksia. Viikonloppuisin 

keskityin kirjoitusasuun ja tekstipätkien kokonaisuuksiin. Opinnäytetyösuunnitelmaan tein 

alustavan aikataulun opinnäytetyöprosessista. Aikataulu oli viikkokohtainen ja jokaisena 

viikkona keskityin muutamaan osa-alueeseen. Aikataulua jouduin välillä muuttamaan, sillä 

syksyllä oli monta muuttuvaa tekijää. Aikataulun tavoitteena oli pysyä asettamassani ta-

voitteissa sekä pitää huolta siitä, että saan jokaisen osion tehtyä ajallaan.   

 

Verkkosivustoa lähdin toteuttamaan ensin sisällön suunnittelulla. Kun sisältö oli valmis, 

lähdin suunnittelemaan sivuston rakennetta sekä luomaan visuaalista ilmettä verkkosivus-

tolle. Käytännössä loin ensin verkkosivuston alusta loppuun, jonka ohella kirjoitin osiokoh-

taisia kappaleita prosessin kulusta.   



 

 

16 

 

Tietoperustan kanssa oli aluksi hankaluuksia, enkä oikein tiennyt, mitä siinä haluaisin kä-

sitellä. Tämän takia lähdin ensin toteuttamaan produktiota, jotta hahmottaisin, mitä tieto-

perustassa haluaisin loppujen lopuksi käsitellä. Produktiota tehdessä sain inspiraatiota 

siitä, mitä haluan tietoperustassa käsitellä, joten samalla kuin kasasin produktiota aloin 

suunnitella tietoperustan aihealueita. Halusin tietoperustassa kirjoittaa niistä aihealueista, 

jotka tukevat produktiota sekä kehittävät omaa tietotaitoani. Lähteiden kanssa ei ollut suu-

rempia ongelmia, sillä aiheista löytyi paljon kansainvälisiä sekä kotimaisia lähteitä ver-

kosta. Kirjallisuuteen olisin toivonut monipuolisempia lähteitä. 

 

3.3 Persoonallisuuden analysoiminen 

Halusin saada uusia puolia itsestäni esiin, joten lähdin rakentamaan omaa henkilöbrändiä 

persoonallisuustestin avulla. Vaikka olen tietoinen omasta itsestäni ja koen, että tunnen 

itseni hyvin, halusin silti tehdä persoonallisuustestin. Uskon, että persoonallisuustesteistä 

voi löytää uusia näkökulmia itsestään. Kappaleessa 2.3 kerrottiin, että persoonallisuustes-

tien avulla tietoisuus omasta itsestään syventyy ja voi löytää itsestään uusia vahvuuksia 

sekä kehittämiskohteita.  

 

Lähdin tekemään persoonallisuustestiä, joka on nimeltään 16Personalities. Persoonalli-

suustesti on ilmainen ja sen tekemiseen menee noin kymmenen minuuttia. Vastauksissa 

oli seitsemän erilaista vaihtoehtoa välillä ”samaa mieltä” – ”eri mieltä”. Pyrin välttämään 

”neutraaleja” vastauksia, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja. 

 

16Personalities-testi pohjautuu Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori eli MBTI-testiin. Persoo-

nallisuustestin tekijät jaotellaan neljään eri kategoriaan, joita ovat diplomaatit, analyytikot, 

vartijat ja löytöretkeilijät. Lopputuloksena on kuusitoista erilaista profiilityyppiä. Testin tu-

loksen pohjalta syntyy nelikirjaiminen yhdistelmä, joka määrittelee oman persoonallisuus-

tyypin. (16Personalities 2019a.) 

 

Testin tuloksena persoonallisuustyyppini on protagonisti. Kirjain yhdistelmänä se olisi 

ENFJ-A/ENFJ-T. Protagonisteja on väestöstä noin kaksi prosenttia. He ovat luonteeltaan 

johtajia ja he kannustavat ihmisiä menestymään ja tekemään hyvää. Protagonistit toimivat 

usein valmentajina, opettajina tai poliitikkoina. He ovat aitoja ja sanavalmiita persoonia. 

Heidän on helppo keskustella muiden ihmisten kanssa. Jos heillä on jotain sanottavaa, he 

eivät pelkää avata suutaan. Protagonistit toimivat aina sanojensa mukaan ja luovat yhteis-

henkeä. He kannustavat lähimpiään ja seisovat rohkeasti heidän takanaan, pelkäämättä 

vastahyökkäystä. (16Personalities 2019b.) 
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Protagonistit ovat erittäin hyviä ihmisten kanssa ja he aidosti välittävät ympärillä olevista 

ihmisistä. He nauttivat siitä, kun he näkevät ihmiset onnellisina. Protagonistit ovat todella 

epäitsekkäitä ja jotkut ihmiset saattavat käyttää heitä hyväkseen. Usein protagonistit ovat 

aktiivisia ihmisiä, joilla on paljon hyviä ihmissuhteita. (Kennerly 27.01.2016.) 

 

Tämä personallisuustesti vahvisti käsitystäni omasta itsestäni, omista persoonallisuuden 

piirteistäni sekä kehittämiskohteistani. Testi loi vankan pohjan henkilöbrändin rakenta-

miseksi. Kuten luvussa 2.3 todettiin, on tärkeää olla tietoinen omasta persoonallisuudes-

taan. 

 

3.4 Verkkosivuston kieli 

Jo ennen verkkosivuston suunnitteluprosessia tiesin, että haluan tehdä verkkosivuston 

englannin kielellä. Tavoitteenani on työllistyä kansainväliseen yritykseen Suomessa tai ul-

komailla. Verkkosivuston kohderyhmä on maailmanlaajuinen, jonka takia englanninkieli-

nen sisältö on tärkeä tekijä. Jokainen kohderyhmän persoona ymmärtää tuottamaani teks-

tiä. Mahdolliset työnantajat näkevät verkkosivuiltani, että kykenen tuottamaan englannin-

kielistä sisältöä sekä omaan rohkeutta hakea töitä vieraalla kielellä.  

 

Aluksi suunnittelin verkkosivuston sisällön suomeksi, jonka jälkeen käänsin sen englan-

niksi. Koin tämän tavan itselleni helpommaksi, vaikka se vei enemmän aikaa. Verkkosi-

vuston sisältöä kääntäessä suomesta englanniksi huomasin, että sanavarastossani oli 

puutteita. Osa markkinoinnin käsitteistä eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja, joten 

hyödynsin sanakirja.org -sivustoa sekä laadukkaita englannin kielen sanakirjoja kuten 

Merriam-Websterin ja Cambridgen sanakirjoja. Lauserakenteiden sekä oikeinkirjoituksen 

taito kehittyi prosessin aikana.  
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4 Verkkosivuston toteutus ja kuvaus 

4.1 Alusta 

Ennen verkkosivuston rakentamista tutustuin erilaisiin verkkosivusto-ohjelmiin, kuten Por-

folioboxiin, Wordpressiin, Weeblyyn sekä Wixiin. Ratkaisevia tekijöitä ohjelman valitsemi-

sessa oli helppokäyttöisyys sekä mahdollisuus tehdä muutoksia erilaisiin valmisteemoihin.  

 

Verkkosivuston päädyin tekemään Wix.com -ohjelmalla, sillä se vaikutti yksinkertaiselta 

käyttää verrattuna muihin palveluihin. Siinä oli parhaat kustomointimahdollisuudet. Ohjel-

maa on ilmaista käyttää eikä siihen tarvita koodaustaitoja. Tämä on erinomainen työkalu 

aloittelijoille, jotka rakentavat verkkosivustoa ensimmäistä kertaa. Mikäli haluaa henkilö-

kohtaisen domain-tunnuksen, niin siitä täytyy maksaa erikseen. Wix tarjoaa yli 500 valmis-

teemaa ja niistä voi kustomoida juuri sellaisen verkkosivuston kuin haluaa. Verkkosivus-

toon on mahdollisuus lisätä blogi jälkikäteen, mikä antaa mahdollisuuksia tulevaisuudelle. 

Wixistä löytyy myös mobiilioptimoinnin mahdollisuus, joka helpottaa verkkosivuston muo-

kattavuutta erilaisiin laitteisiin. (Wix 2019.) 

 

Lähdin rakentamaan oman verkkosivuston tyhjästä pohjasta, sillä halusin rakentaa per-

soonallisen verkkosivuston, joka erottuu muista työnhakijoista. Tämän takia en hyödyntä-

nyt verkkosivustollani valmisteemaa.   

 

4.2 Rakenne ja Navigaatio 

Lähdin rakentamaan verkkosivustoa perinteiseen tapaan. Aluksi suunnittelin hyvin yksin-

kertaisesti, mitä haluan verkkosivustoni sisältävän. Tutustuin Haaga-Helian alumnien van-

hoihin opinnäytetöihin sekä etsin verkosta luovan alan ammattilaisten portfolioita. Löysin 

paljon hyviä töitä, joiden avulla rakensin oman verkkosivuston. Tavoitteenani oli pitää 

verkkosivuston rakenne yksinkertaisena, mutta kuitenkin mielenkiintoisena. Poikkesin vä-

hän raameista ja loin persoonaani kuvaavan verkkosivuston.  

Lähdin rakentamaan verkkosivustoa pääpiirteittäin. Aloitin verkkosivuston suunnittelun 

Microsoft PowerPoint -ohjelmalla (kuvio 1). Lähdin ensin hahmottelemaan rakennetta na-

vigaatioiden avulla. Tavoitteenani oli pitää selattavien sivujen määrä mahdollisimman vä-

häisenä. Navigaation rakenne oli alusta lähtien melko selvä. Kuviossa X on lopullinen ver-

sio navigaatiosta. Tämän jälkeen rakensin navigaatiot Wix -ohjelmaan. Pohjatyön avulla 

pääsin paremmin kiinni verkkosivuston sisältöön. 

 



 

 

19 

 

Kuvio 1. PowerPoint -hahmotelma rakenteesta 

 

Navigaation osiot etenevät loogisessa järjestyksessä (kuva 5). Verkkosivuston päänavi-

gointiin kuuluu neljä osiota: etusivu (Home), henkilökuvaus (My Life), työnäytteet (Portfo-

lio) ja viimeiseksi yhteydenottolomake (Contact). Jokainen navigaation osa on nimetty sen 

mukaan, mitä sen sisältö tulee käsittelemään. Navigaatiosta piilotin työnäytekohtaiset si-

vut, sillä halusin navigaatiopalkin pysyvän yksinkertaisena. Portfolio-osiossa pääsee aino-

astaan etenemään useammille sivuille.  

Verkkosivuston yläreunassa keskellä on päänavigaatio, joka on kiinnitetty sivustoon. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella sivulla näkyy navigaatiopalkit sivuston yläreunassa. 

Tällöin vierailijan on helppo ja käyttäjäystävällisempää edetä haluamiinsa osioihin. Navi-

gaatiot selkeyttävät sivuston toimivuutta. Navigaatiopalkkien yläpuolella lukee opinnäyte-

työn tekijän nimi isoilla lihavoiduilla kirjaimilla. Kohdepersoonat Lotta, Petra ja Teemu nä-

kevät siis opinnäytetyön tekijän nimen, joka sivulla. Tämä muistuttaa heitä siitä, kenen 

verkkosivuilla he vierailevat. Nimeä kilkkaamalla pääsee palaamaan takaisin etusivulle 

(Home). 

 

 

Kuva 5. Verkkosivuston lopullinen navigaatiorakenne 

 

Jenny Pennanen

Home

Etusivu

Instagram

Työtilanne

My Life

Henkilökuvaus

Ansioluettelo

Portfolio

The Athlete´s Foot

Kotipizza

MEGE

Ecco

Contact
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Home 

Etusivu on tärkein osio verkkosivuillani, sillä se on laskeutumissivustoni. Se on kuin ta-

paisi uuden ihmisen ensimmäistä kertaa. Tässä tapauksessa kyseinen vierailija saattaa 

tavata minut ensimmäistä kertaa verkossa. On siis tärkeää antaa vierailijoille hyvä ensivai-

kutelma, oli se sitten verkossa tai ei. Etusivu herättää vierailijan kiinnostuksen ja hän mah-

dollisesti jää pidemmäksikin aikaa vierailemaan sivustolle, mikäli pitää etusivua kiinnosta-

vana. 

 

Kohderyhmän henkilöt näkevät pääkuvan ensimmäisenä ja se luo minusta ensikuvan ver-

kossa (kuva 6). On siis tärkeää, että etusivu kuvaa persoonaani, jotta kohderyhmän henki-

löt saisivat minusta mahdollisimman samanlaisen kuvan kuin mitä olen ulkomaailmassa-

kin. Pääkuvana toimii väliaikainen kuva, sillä kuvapankissani ei ollut sopivaa kuvaa kysei-

seen kohtaan. Kuvan keskellä nainen pitää tulppaaneja kädessään, taustalla näkyy pui-

sen rakennuksen valkoista seinää. Kuvan värit ovat hyvin maanläheiset ja siitä välittyy aito 

ja rauhallinen tunnelma.  

 

Pääkuvan päälle asettelin tekstin, joka kuvastaa lyhyesti kuka olen ja mitä osaan. Lähdin 

suunnittelemaan tekstiä tunnetasolla ja mietin millainen persoona olen ja mitä haluaisin 

saavuttaa. Pääkuvan ja tekstin ensisijainen tavoite on herättää vierailijan mielenkiinto ja 

saada hänet jäämään sivustolle. Toisessa virkkeessä kerron mistä minulla on jo työkoke-

musta, jolloin mahdolliset kohderyhmän henkilöt Lotta, Teemu ja Petra saavat heti etusi-

vulla käsityksen markkinointialan kokemuksestani.  

 

 

Kuva 6. Etusivun pääkuva ja teksti 
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Etusivua pääsee rullaamaan alaspäin, jolloin toisena kohtana löytyy Instagram -profiilini, 

jossa näkyy kuusi viimeisintä julkaisuani (kuva 7). Kun vierailija menee hiirellä postauksen 

kohdalle, kuvan päälle ilmestyy julkaisun kuvateksti sekä tykkäykset ja kommenttien 

määrä. Viimeisen kuvarivin alla on palkki ”Show more”, josta kävijä voi halutessaan kat-

soa lisää postauksiani. Instagram -profiilillani haluan tuoda esille omia sisällöntuotantotai-

toja sekä visuaalista tarinan kerrontaa. 

 

Aikaisemmin määrittelin verkkosivustolleni kohdepersoonat. Ensisijainen kohdepersoo-

nani on Lotta, joka etsii työntekijää, jolla on jo aikaisempaa kokemusta sosiaalisesta medi-

asta. Tässä kohtaa Lotta pääsee näkemään konkreettisesti, että osaan hyödyntää In-

stagramia ammattitaitoisesti sekä tuottaa luovaa kuva- sekä videosisältöä. Instagram -pro-

fiilini kertoo omasta elämästäni. Tililläni jaan kuvia ja videoita arjen hetkistä, matkustami-

sesta sekä erilaisista tapahtumista. Kokonaisuudessaan kohderyhmän persoonat pääse-

vät tutustumaan itseeni paremmin postausten kautta. Kuvat ja videot, joita jaan Instagram 

-profiilissani sekä tarinoissa ovat hyvän maun rajoissa, eivätkä tule vaikuttamaan negatii-

visesti työnhakuun. Kuten kappaleessa 2.4 todettiin, sosiaalisesta mediasta voi olla työn-

haussa positiivista vaikutusta. Tämän takia koin, että Instagram -profiili tuo lisäarvoa verk-

kosivustolleni. 

 

 

 

Kuva 7. Instagram -profiilini 
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Viimeisenä kohtana ilmaisen työnhakutilanteeni. Tämän hetkinen teksti on suunnattu tule-

valle vuodelle 2020. Ilmaisen siinä kiinnostukseni löytää trainee-positio tulevalle kesälle. 

Haluan tässä kohtaa ilmaista mahdollisille työnantajille kuten kohdepersoonille Lotalle, 

Teemulle ja Petralle, että etsin parhaillaan uusia mahdollisuuksia.  

Viimeiseksi ilmaisen työnantajille, että olen valmis matkustamaan minne vain. Tämä ker-

too kohdepersoonille, että haluan kansainvälistyä ja etsin uusia mahdollisuuksia ympäri 

maailmaa, mikä taas kertoo hyvin paljon persoonastani. En pelkää ottaa riskejä, eri kult-

tuurit kasvattavat ja opettavat. Uskon, että monet työnantajat arvostavat näitä piirteitä.  

Lopuksi kerron missä asun. Mikäli olen muuttanut toiseen maahan tai olen matkustele-

massa pidemmän aikaa, päivitän tietoja sen mukaan. Ennen tekstiä olen lisännyt graafi-

sen elementin, joka tuo visuaalisuutta sekä kuvaa sijaintia. Elementti tuo pientä yksityis-

kohtaisuutta yksinkertaiseen laatikkoon. Viimeinen kohta on helposti muokattavissa elä-

mäntilanteen mukaan, mikäli työ- tai elämäntilanne muuttuu, päivitän sitä sen mukaan.  

 

 

Kuva 8. Työnhakutilanne 

 

My Life 

Verkkosivustoni toinen navigaatio osuus on henkilöprofiili ”My Life” -osio. Henkilökuvaus 

on yksi tärkeimmistä osiosta, sillä siinä vierailija pääsee tutustumaan persoonaani sekä 

osaamiseeni paremmin. My Life -osio antaa kokonaiskuvan siitä kuka olen ja millaista ko-

kemusta minulla on. My Life koostuu henkilökuvauksesta sekä ansioluettelostani. Osio al-

kaa henkilökuvauksella. Selaamalla sivustoa alaspäin pääsee konkreettisesti lukemaan 

koulutuksestani, työkokemuksestani, kielitaidoistani, IT-taidoistani sekä saavutuksistani. 
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Mietin pitkään, liitänkö sivustolleni ladattavan pdf -tiedoston, joka sisältäisi ansioluetteloni. 

Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että en koe ansioluettelon liittämistä tarpeelliseksi, sillä 

nykypäivänä yleensä lisätään ansioluettelo erikseen hakemuksen yhteydessä. Halusin 

kuitenkin tuoda jollain tapaa osaamistani ja kokemustani esille, joten loin infograafin an-

sioluettelostani sivuston loppuun. 

 

Ensimmäisenä vierailija pääsee lukemaan henkilökuvaustani, jossa lyhyesti ja ytimek-

käästi kerron itsestäni (kuva 9). Teksti on helposti lähestyttävää ja kaikkien ymmärrettä-

vissä. Vaikka henkilökuvaus on tehty englanniksi, olen ottanut huomioon siinä erilaisten 

sanojen käytön. Tekstissä olen leikitellyt sanojen ja lauserakenteiden kanssa, joka pitää 

tekstin kiinnostavana. Tekstin rakenne kertoo persoonastani ja tuon sanamuodoilla siihen 

hauskuutta. Vierailijan mielenkiinto pysyy yllä, sillä tekstiä on mielekästä lukea. Henkilöku-

vauksessa kerron vain oleelliset tiedot. Tekstissä kerron yleisesti koulutustaustani, per-

soonani, työkokemukseni sekä mitä tulevaisuudelta odotan. Teksti on tehty tarinamuo-

toon, mikä elävöittää kerrontaa. Kappaleessa 2.1. käsittelen henkilöbrändäystä, jossa 

Greshin mukaan henkilöbrändäys on osaksi tarinankerrontaa. 

 

Henkilökuvausosioon lisäsin itsestäni kuvan vasempaan laitaan. Kuva on eloisa ja värikäs 

ja se kuvaa hyvin persoonaani. Valitsin tämän kuvan henkilökuvaukseen, koska koko-

naisuus on onnistunut ja kuvasta välittyy energinen ja positiivinen tunnelma vierailijalle. 

Profiilikuva sopii hyvin yhteen henkilökuvauksen kanssa, sillä molemmissa on ripaus 

hauskuutta. 

 

Kuva 9. Henkilökuvaus 
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Henkilökuvauksen jälkeen rullaamalla sivustoa alaspäin pääsee tutustumaan ansioluette-

loinfograafiin (kuva 10). Tavoitteenani on tuoda konkreettisesti esille osaamiseni ja koke-

mukseni, joten loin jokaiselle osa-alueelle oman laatikon. Jokaisen laatikon pohjaväri on 

erilainen, jotta ne erottuisivat toisistaan. Infograafi poikkeaa perinteisestä ansioluettelosta, 

mikä tekee sivustosta mielenkiintoisen. Kokonaisuudessaan kohdepersoonat näkevät 

osaamiseni sekä kokemukseni silmäilemällä infograafia.  

 

Ensimmäinen laatikko vasemmalla kertoo koulutuksestani. Koulutusosaan olen lisännyt 

tärkeimmät eli nykyisen tutkintoni Haaga-Helian ammattikorkeakoulututkinnon sekä Yliop-

pilastutkintoni. Haaga-Heliassa suoritin opiskelijavaihdon Itävallassa, joten lisäsin sen 

myös koulutusosioon. Kohdepersoonat näkevät, että olen opiskellut vieraalla kielellä sekä 

asunut ulkomailla. Työnantajat varmasti arvostavat ulkomailla opiskelua. Koulutuksen 

kohdalle kirjoitin koulun ja tutkinnon nimen, ajankohdan sekä suuntautumisen. 

Tutkinnon nimen kirjoitin lihavoituna, jotta se erottuisi muusta tekstistä paremmin. Haaga-

Helian koulutuksen kohdalla kerron lyhyesti kursseista, joita olen opintojen aikana käynyt 

sekä suuntautumiseni. 

 

Seuraavassa laatikossa käsittelen työkokemukseni, johon listasin viisi tärkeintä työpaik-

kaani. Työpaikoista kirjoitin työnimikkeen, työpaikan nimen ja ajankohdan. Työnimike on 

lihavoitu, jotta se erottuu muusta tekstistä. Kohdepersoona Lotta pääsee tutustumaan työ-

paikkoihin, joissa olen ollut töissä. Lotta voi huomata, että minulla on vahvaa osaamista 

urheilu- ja hyvinvointialalta. Tämä osoittaa suurta kiinnostusta urheilualaa kohtaan, mitä 

Lotta varmasti arvostaa työnhakijassa. 

  

Kielitaito-osiossa hyödynsin luovuuttani. Sen sijaan, että olisin kirjoittanut maiden nimet, 

lisäsin Englannin, Suomen, Ruotsin sekä Saksan lipun kuvaamaan kieltä, jota osaan. Kie-

litaito on erittäin tärkeä, kun hakee ulkomaille töihin. 

 

 

Kuva 10. Ansioluetteloinfograafi 
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Toiseksi viimeisessä laatikossa käsittelen tietotekniikkataitojani (kuva 11). Jaoin osaami-

seni IT-alalla eri ryhmiin, jotta se selkeyttäisi osaamistani ja olisi mahdollisimman helppo 

lukea. Käsittelen osiossa Microsoft Office -ohjelmat, sosiaalisen median osaamiseni, eri-

laisten editointiohjelmien käyttöä sekä yleisesti erilaisten ohjelmointiohjelmien osaamista. 

Kyseisten ohjelmien lajitteleminen ryhmiin helpottaa vierailijan lukemista ja ymmärrettä-

vyyttä. Kohdepersoona Lotta näkee, että osaan monipuolisesti hyödyntää sosiaalisen me-

dian kanavia sekä analysoida niitä erilaisilla ohjelmilla. Toinen kohdepersoonani Petra et-

sii työntekijää, jolla on aikaisempaa osaamista Microsoft -ohjelmista. Tässä kohdassa hän 

näkee konkreettisesti, että minulla on erinomaiset Microsoft -taidot. Kohdepersoonat var-

masti arvostavat, että osaan hyödyntää erilaisia kuvankäsittely- sekä videonmuokkausoh-

jelmia. 

 

 

Kuva 11. Tietotekniset taidot 

 

Ansioluettelon viimeinen kohta on saavutukset, jossa kerron lyhyesti, mitä olen joukkue-

voimistelu-urallani saavuttanut (kuva 12). Saavutukset kannattaa aina mainita, mikäli niitä 

on. Lisäsin lopuksi call-to-action painikkeen ”Watch more”, josta vierailija pääsee katso-

maan joukkuevoimisteluesityksen, mikäli aihe kiinnostaa häntä tai hän ei ole tietoinen ky-

seisestä urheilulajista. Tekstin oikealle puolelle lisäsin kuvan joukkuevoimistelukisoista. 

Kuvassa näkyy yksityiskohtaisesti kilpailupuvut sekä kisaohjelman alkuasento. Saavutuk-

set -osiossa haluan tuoda esiin omaa huippu-urheilutaustaani ja kertoa siinä saavutuksis-

tani. Kuten kappaleessa 2.3 painotettiin, on tärkeää erottua muista työnhakijoista erilai-

suudella. Koen, että huippu-urheilutaustani on minulle suuri etu työnhakumarkkinoilla.  

 

Kohdepersoonat Lotta, Petra ja Teemu näkevät, että intohimoni on urheilu. Tällä pystyn 

erottautumaan muista hakijoista. Joukkueurheilu ja huippu-urheilijana oleminen vaatii pal-

jon. Se kertoo työnantajille, että olen tavoitteellinen ja kunnianhimoinen joukkuepelaaja, 

joka tekee töitä unelmiensa eteen. Kuvassa 1 käsittelin sanapilveä, johon olen listannut 

työnhakuilmoituksista ominaisuuksia sekä piirteitä, joita rekrytoijat arvostavat. Tässä koh-

depersoonat näkevät, että vastaan työpaikan työnhakuilmoitusta. 
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Kuva 12. Urheilusaavutukset  

 

Portfolio 

Verkkosivuston kolmas navigaatio on portfolio-osio, jossa esittelen työnäytteet eli projektit, 

joita olen tehnyt Haaga-Heliassa sekä vapaa-ajalla. Valitsin yhteensä neljä eri työnäytettä, 

joista olen ylpeä ja jotka ovat tärkeitä työnhaussa. Koen, että kohderyhmäni työnantajat 

pääsevät näkemään, mitä olen aiemmin tehnyt ja mistä minulla on jo kokemusta kyseisten 

projektien avulla. Kotipizza- rekrytointikampanja sekä MEGE- konseptisuunnitelma ovat 

kouluprojekteja. Ecco- brändilähettiläsprojekti on toteutettu koulun ulkopuolella. The Ath-

lete´s Foot on ensimmäinen oman alan työnäyte. Toin työkokemukseni portfolio-osioon, 

koska koen, että tämä on tärkeä työnäyte tulevaisuudessa. Kohdepersoonat näkevät, että 

minulla on jonkin verran työkokemusta markkinoinnin alalta. Työnäytteet on tarkkaan mie-

titty kohdepersoonien avulla. Ne edustavat niitä työtehtäviä, joita haluaisin tehdä tulevai-

suudessa. 

 

Portfoliosivuston etusivulla näkyvät kaikki työnäytteet samalla sivulla. Työnäytteet on ase-

teltu allekkain aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Jokaisen projektin kohdalla on 

toimeksiantajan nimi ja aihe, jota projekti käsittelee (kuva 13). Etusivun tarkoituksena on 

tarjota kävijöille kokonaiskuva tehdyistä projekteista. Näin kohdepersoonat Lotta, Teemu 

ja Petra näkevät heti projektien toimeksiantajat sekä aihealueet. Käyttäjät voivat klikata 

”Read more” painiketta, jolloin avautuu uusi sivusto, jossa käyttäjä pääsee perehtymään 

paremmin kyseiseen projektiin. Portfoliosivustolta pääsee palaamaan pääsivulle paina-

malla ”Back” painiketta. 

 

Jokaisessa projektissa käsittelen työn toimeksiannon, toteutuksen ja ratkaisun. Lopuksi 

käsittelin, mitä olen oppinut projektia tehdessä, sillä kohdepersoonat pitävät opittuja taitoja 

tärkeänä. Haluan tässä osiossa kertoa osaamistaidoistani, jotka koen tärkeäksi työn-

haussa. Jokainen työnäyte sisältää kuvia, jotka liittyvät kyseisiin projekteihin. Kuvat herät-

tävät kohdepersoonien mielenkiinnon ja antavat lukijalle konkreettista näyttöä osaamises-

tani.  
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Kuva 13. MEGE- työnäytteen etusivu 

 

Verkkokauppatyöharjoittelu The Athlete´s Footissa (kuva 14). Tämä työnäyte ei ole mi-

kään projektiluontoinen vaan sen toin portfolio-osioon, koska se on erinomainen työnäyte 

oman alan työstä. Tämä on ensimmäinen oman alan työkokemus mitä minulla on, joten 

halusin tuoda sen esille portfolio-osuudessa. Tavoitteenani on osoittaa omaa osaamistani 

konkreettisesti markkinoinnin alalta. Kohdepersoonat Lotta, Petra ja Teemu näkevät, että 

minulla on jo kokemusta verkkokaupan ylläpitämisestä, logistiikasta, sisällöntuotannosta 

sekä maksetusta mainonnasta. Tuon esille monipuolisia työtehtäviäni ja kuvaan niitä yksi-

tyiskohtaisesti, jotta kohdepersoonat saisivat konkreettisen kuvan siitä, mitä olen tehnyt 

työharjoittelun aikana. Kerron esimerkiksi, että kehitin verkkosivustojen sisältöä, jota Lotta 

pitää varmasti tärkeänä kokemuksena, kun puhutaan sisällöntuotantotaidoista. Pääsin 

myös tekemään sosiaalisen median kampanjoita, mikä taas on erinomainen työnäyte so-

siaalisesta mediasta. Työnhakuilmoituksista toin esille ominaisuuksia ja taitoja, joita työn-

antajat arvostavat (kuva 1). Urheilualan työnhakuilmoituksissa painotettiin kiinnostusta ur-

heiluun ja muotiin. Tämä työnäyte on siis erittäin hyvä osoitus urheilualan kokemuksesta 

sekä kiinnostuksesta alaa kohtaan.  

 

 

Kuva 14. The Athlete´s Foot- työnäyte 
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Kotipizza- rekrytointikampanja toteutettiin parityönä keväällä 2019 (kuva 15). Toimeksian-

tajana toimi Kotipizza Oyj. Projekti oli osana Adprofit Junior -kilpailua. Kyseinen projekti oli 

suuntautumisopintoihin liittyvä työ, joten halusin tuoda sen portfolio-osioon. Kohdepersoo-

nat näkevät, että minulla on kokemusta kampanjasuunnittelusta, budjetoinnista sekä koh-

deryhmälähtöisestä markkinoinnista. Mahdolliset työnantajat näkevät, että osaan luoda 

kampanjan toimeksiantajan toiveita huomioiden. Kohdepersoona Teemu huomaa, että mi-

nulla on jo aikaisempaa kokemusta vaikuttajamarkkinoinnista sekä budjetoinnista. Tämä 

tuo varmasti lisäarvoa Teemun kaltaisille työnantajille. Tämä osoittaa kiinnostustani vai-

kuttajamarkkinointiin sekä kampanjasuunnitteluun. 

 

 

 

 

Kuva 15. Kotipizza- työnäyte 
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Tämä projekti toteutettiin yhteistyössä MEGE- organisaation kanssa syksyllä 2018 (kuva 

16). Toimeksiantona oli toteuttaa konseptisuunnitelma sekä graafiset elementit, kuten 

logo, posteri ja muita brändimateriaaleja. Projekti toteutettiin ryhmätyönä, jossa toimin tii-

min projektipäällikkönä. Projektipäällikkönä toimiminen kertoo kohdepersoonille, että 

osaan ottaa vastuuta, organisoida tiimiä sekä viestiä eri sidosryhmille. 

 

Projekti toteutettiin kokonaan englanniksi, sillä organisaatio on kansainvälinen ja sen asi-

akkaat ovat eri kulttuureista tulevia maahanmuuttajataustaisia yrittäjäksi haluavia. Kohde-

persoonat Lotta, Teemu ja Petra näkevät, että minulla on jo kokemusta kansainvälisistä 

projekteista sekä pystyn työskentelemään englanniksi. Projektia tehdessä opin käyttä-

mään Photoshop-, InDesign- ja Illustator kuvanmuokkaustyökaluja. Kohderyhmän persoo-

nat näkevät liitämistäni kuvista, että minulla on hallussa Adoben ohjelmien perusteet sekä 

osaan hyödyntää niitä erilaisissa tehtävissä. Liitin kyseiselle sivulle kaksi kuvaa, joista 

kohdepersoonat näkevät visuaalisesti työn tulokset eli logon ja infograafin. Tämän takia 

halusin esitellä projektin portfoliossani. Tämä työnäyte on erinomainen osaamisen näyte 

kohdepersoonille, sillä osaan hyödyntää erilaisia Adoben kuva- ja videomuokkausohjelmia 

sekä luoda brändille konseptin. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. MEGE työnäyte 
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Ecco- brändilähettiläskampanja on toteutettu yhteistyössä Bauermedian sekä NRJ- radio-

kanavan kanssa (kuva 17). Yrityksen brändilähettilääksi pääsin mukaan syksyllä 2018. 

Kampanjan tavoitteena oli kehittää Ecco- brändin mielikuvaa nuorekkaammaksi merkiksi. 

Kuukauden ajan julkaisin kuva- sekä videosisältöä sosiaalisen median kanaviin. Kanavia, 

joita hyödynsin kampanjan aikana olivat Instagram, Snapchat, Facebook sekä VSCO. Tä-

män kampanjan aikana opin, millaista on olla microvaikuttaja ja kuinka kohdentaa sisältöä 

seuraajille sosiaalisessa mediassa. Tämä on erinomainen työnäyte kohdepersoona Lo-

talle sekä Teemulle, sillä he näkevät, että osaan hyödyntää sosiaalisen median kanavia 

monipuolisesti ja että olen kiinnostunut vaikuttajamarkkinoinnista. Valitsin tämän työnäyt-

teen portfoliooni, koska tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus olla osana vaikuttajayhteisöä. 

Tässä työnäytteessä kohdepersoona Teemu näkee, että minulla on jo kokemusta vaikut-

tajamarkkinoinnista sekä tulosten analysoinnista. Tämä työnäyte tuo lisäarvoa työnha-

kuun, kun rekrytoijana toimii Teemun kaltainen rekrytoija. Kiinnostukseni vaikuttajamarkki-

nointiin lähti tämän projektin avulla.  

 

 

 

Kuva 17. Ecco- työnäyte 
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Contact 

Verkkosivuston viimeinen navigaatio on ”Contact” -osio, jossa kävijät voivat ottaa yhteyttä 

opinnäytetyöntekijään sähköpostitse (kuva 18). Yhteydenottolomakkeeseen täytyy täyttää 

nimi, sähköposti, aihe ja viesti. Pakolliset kentät on merkitty pienellä tähdellä tekstin kul-

massa. Yhteydenottolomake on käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen, jolloin yhteydenot-

taminen olisi vaivatonta ja kynnys ottaa opinnäytetyöntekijään yhteyttä olisi mahdollisim-

man pieni. Tämän takia pakollisina kenttinä ovat vain nimi ja sähköposti. 

 

Contact -osio on suunnattu mahdollisille työnantajille, kuten kohdepersoonilleni Lotalle, 

Teemulle ja Petralle. Heidän on helppo ja nopea ottaa yhteyttä lomakkeen kautta. He voi-

vat jättää minulle palautetta, ehdottaa projekti- ja yhteistyötehtäviä sekä kertoa työmahdol-

lisuuksista. Kaikki yhteydenotot ajautuvat Gmail- sähköpostiini. 

 

Kun lukija on lähettänyt opinnäytetyön tekijälle viestiä lomakkeen kautta, tulee lomakkeen 

kohdalle viesti, jossa ilmaistaan, että viesti on lähetetty onnistuneesti. Lomakkeen viesti-

kentässä ei ole merkkimäärää, sillä en kokenut sitä oleelliseksi. Yhteydenottaja saa siis 

kirjoittaa niin pitkän viestin kuin haluaa.  

 

Lomakkeen alta löytyy LinkedIn- sekä Instagram ikoni ja niitä klikkaamalla pääse suoraan 

opinnäytetyöntekijän profiiliin. Yhteydenottaja voi ottaa opinnäytetyöntekijään yhteyttä 

myös sosiaalisen median eri kanavissa. Tämä antaa yhteydenottajalle enemmän mahdol-

lisuuksia kontaktoida opinnäytetyöntekijää. Tällöin yhteydenottaja voi olla yhteydessä par-

haalla näkemällään tavalla. 

 

Yhteydenottosivuston vasemmalla puolella on lyhyt teksti, joka kehottaa ottamaan opin-

näytetyöntekijään yhteyttä. Aluksi tekstissä tervehditään lukijaa, jonka jälkeen kiitetään 

häntä vierailusta sivustolla. Lopuksi kehotetaan henkilöä ottamaan yhteyttä epäröimättä. 

 

Sivuston oikealla puolella on kuva opinnäytetyöntekijästä, joka muistuttaa vielä lopussa 

yhteydenottajaa oikeasta ihmisestä, joka on verkkosivuston takana. Kuva on otettu lä-

heltä, taustalla näkyy Helsingin katua ja keskiössä on hymyilevä opinnäytetyöntekijä. 
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Kuva 18. Yhteystietolomake 

 

 

4.3 Verkkosivuston mobiilioptimointi 

Mobiilioptimointi tarkoittaa sitä, että verkkosivusto on muotoiltu ja aseteltu katselijan näy-

tön koon mukaan oli se sitten tietokone, puhelin tai padi. Tarkoituksena on esittää verkko-

sivuston sisältö aina sopivan levyisenä ja lukijalle selkeällä lukukoolla. (Aaltokangas 

2019.) 

Mobiilioptimointi tuo parempaa käyttökokemusta sivuston vierailijoille. Mobiilioptimoitu si-

vusto antaa enemmän mahdollisuuksia. Sen avulla saadaan mahdollisesti enemmän nä-

kyvyyttä sekä vierailijoita sivustolle, sillä verkkosivuston linkkiä voidaan jakaa helposti 

myös sosiaalisessa mediassa. Tällöin kohdepersoonat pääsevät nopeammin ja vaivatto-

mammin muutamalla klikkauksella tutustumaan verkkosivuihin puhelimen avulla. (Post 

2017.) 

Wix -ohjelma tarjoaa mobiilioptimoinnille oman muokkaustyökalun, mutta siinä on vain ra-

jallisesti muokkausvaihtoehtoja. Ohjelma optimoi verkkosivuston suoraan mobiilimuotoon, 

joten käyttäjän ei tarvitse osata koodata. Mobiilioptimointi verkkosivuille onnistui helpom-

min kuin osasin odottaa. Valmiiseen mobiilioptimointisivustoon olin varsin tyytyväinen, 

enkä joutunut tehdä suuria muutoksia (kuva 19). Verkkosivuston fontin kokoa ja tekstipaik-

koja jouduin viilamaan, jotta sivusto olisi tasapainossa.  

Nykypäivänä internetin käyttö painottuu yhä enemmän mobiililaitteille, joten on tärkeää, 

että verkkosivustoni on mobiilioptimoitu näille käyttäjille. Mobiilioptimoinnissa on vielä ke-

hitettävää ja näen sen yhtenä tulevaisuuden kehityskohteena. On tärkeää, että myös mo-

biilisti verkkosivustoni ovat edustavat, sillä mahdolliset työnantajat saattavat eksyä verkko-

sivuilleni LinkedInistä tai sosiaalisesta mediasta. 
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Kohdepersoona Lotta etsii potentiaalisia työnhakijoita LinkedInistä, joten on siis tärkeää, 

että sivustoni on mobiilioptimoitu, jotta Lotan vierailu sivustollani olisi mahdollisimman 

käyttäjäystävällinen. Mobiilioptimoitu sivusto tukee niitä käyttäjiä, jotka vierailevat sivustol-

lani mobiililaitteella.  

Tavoitteenani on kuitenkin, että kohderyhmän persoonat Lotta, Teemu ja Petra tutustuisi-

vat verkkosivustooni tietokoneella. Koen, että verkkosivustoni ovat edustavamman näköi-

set tietokoneella kuin mobiililla. Mobiilissa saa hyvän kokoaniskuvan verkkosivustostani, 

mutta se jättää visuaalisuuden heikoksi.   

 

       

Kuva 19. Mobiiliopitmoitu verkkosivusto 
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4.4 Visuaalinen ilme 

Visuaalista ilmettä lähdin laatimaan henkilöbrändini taustatekijöiden sekä oman persoo-

nani pohjalta. Suunnitteluvaiheessa lähdin miettimään, mitä haluan viestiä verkkosivuston 

vierailijoille ja kohdepersoonille. Mielikuvat, joita haluan viestiä itsestäni ovat positiivisuus, 

luovuus, aitous, tavoitteellisuus sekä halu kehittyä.  Kappaleessa 2.1 painotettiin, että 

henkilöbrändin tulee olla mahdollisimman aito ja kuvastaa itseään juuri sellaisena kuin on. 

 

Lähdin rakentamaan verkkosivustoa valkoiselle pohjalle, sillä valkoisesta erottuvat kuvat 

ja tekstit parhaiten. Valkoinen väri nähdään yleensä raikkauden, yksinkertaisuuden ja viat-

tomuuden värinä. (Ellis 2017.) Halusin pitää pohjavärin yksinkertaisena ja minimalistisena, 

joten päädyin pitämään valkoisen pohjavärin verkkosivustollani koko prosessin ajan. 

 

Hyödynnän verkkosivustollani paljon erilaisia kuvia. Kuvissa on monipuolisesti erilaisia vä-

rejä, jotka tuovat verkkosivuille eloa sekä kuvaavat persoonaani. Lämpimät värit kuten, 

keltainen, oranssi ja vaaleanpunainen edustavat onnellisuutta, optimistisuutta sekä ener-

gisyyttä. Keltainen väri kuvastaa aurinkoa ja spontaanisuutta. (Ellis 2017.) Iloiset värit saa-

vat vierailijan hyvälle tuulelle. Näitä kaikkia värejä löytyy verkkosivustoltani, jotta vieraili-

joille jää haluamani mielikuva itsestäni. 

 

4.4.1 Fontti 

Fontin valinta aiheutti hankaluuksia, sillä Wix -ohjelma tarjoaa paljon erilaisia fonttivaihto-

ehtoja. Oli vaikeaa päättää, mitä niistä hyödyntäisin omilla verkkosivuillani. Löysin Wixin 

valikoimasta muutamia hyviä vaihtoehtoja, jotka miellyttivät visuaalisesti silmääni. Fontti-

vaihtoehdot, joiden välillä kamppailin, olivat Avenir, Lulu Clean, Open Sans ja Barlow Me-

dium. Lopulta päädyin hyödyntämään kolmea erilaista fonttivaihtoehtoa (kuva 20).  

 

Halusin, että otsikot erottuvat leipätekstistä sekä kuvista. Otsikko on yleensä ensimmäi-

nen teksti, jota vierailija lukee. Fontin täytyi olla tyylikäs ja yksinkertainen samaan aikaan. 

Verkkosivuston otsikoissa hyödynsin loppujen lopuksi kahta erilaista fonttivaihtoehtoa. My 

Life henkilökuvausprofiilissani hyödynnän Lulu Clean -fonttia ansioluettelo-osuudessa. 

Fontti on lihavoitu sekä kirjaimet ovat toisistaan vähän erillään. Lulu Clean -fontti on erit-

täin helppolukuinen, mutta silti omalla tavallaan trendikäs. Portfolio- sekä yhteydenotto-

osuudessa hyödynnän otsikoissa Barlow Mediumia isoilla kirjaimilla lihavoituna, jotta otsi-

kot erottuvat selkeästi muusta tekstistä.  
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Leipätekstiosuuksien fontti muotoutui prosessia tehdessä. Aluksi leipätekstit oli tehty 

Open Sans -fontilla, sillä se tuli automaattisesti Wix -ohjelmasta. Löin lukkoon viimeisen 

fonttivalinnan vasta, kun verkkosivusto oli kokonaan valmis. Leipätekstiosuuksiin valitsin 

Barlow Medium -fontin, joka on hieman lihavoitu. Etusivun viimeisessä osiossa olen hyö-

dyntänyt Futura Light -fonttia isoilla kirjaimilla lihavoituna, sillä tekstiosuus on muutaman 

lauseen mittainen ja halusin korostaa tekstiä suoraviivaisella ja tyylikkäällä fonttivalinnalla. 

Futura Light -fontti elävöittää sekä tekee tekstistä mielenkiintoisemman. 

 

 

Kuva 20. Verkkosivuston fonttivalinnat 

 

4.4.2 Kuvat 

Oli alusta lähtien selvää, että haluan käyttää verkkosivuillani itse ottamia kuviani. Verkosta 

löytyy paljon erilaisia kuvapankkeja, joista voi ladata loputtomasti ammattilaisten ottamia 

laadukkaita kuvia. En kuitenkaan halunnut hyödyntää niitä, sillä halusin tuoda osaamiseni 

ja oman persoonani esille itse ottamilla kuvillani. Kävi kuitenkin niin, että huonojen säiden 

ja puutteellisen ajan takia päätin hyödyntää kuvapankkien kuvia muutamassa kohdassa. 

Omasta kuvapankista minulta ei löytynyt itse ottamia kuvia, jotka olisivat sopineet kysei-

siin kohtiin.  

 

Mikäli hyödyntää kuvapankkien kuvia on oltava tarkka niiden valitsemisessa, sillä monet 

muutkin hyödyntävät niitä projekteissa sekä verkkosivuilla. Olin siis erityisen tarkka siitä, 

mitä kuvia aion hyödyntää omilla verkkosivuillani. Kaiken kaikkiaan otin Unsplash -kuva-

pankista kolme kuvaa. Unsplash on ilmainen kuvapankki, josta löytyy yli 300 000 laadu-

kasta kuvaa, joita saa käyttää ja muokata miten haluaa. (Filidis 2019) Aluksi mietin, että 

voisin tehdä kuvituskuvia eli ottaa itse samankaltaisista tilanteista kuvia, mutta aika oli ra-

jallista, enkä kokenut sitä tarpeelliseksi.  
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Työnäytteiden kuvat ovat aitoja projektin aikana otettuja kuvia, joita loimme projektia teh-

dessä. Kuvat on otettu joko lopullisesta presentaatiosta tai työn tuloksista. Tämä antaa 

kohdepersoonille visuaalisen kuvan lopputuloksesta ja auttaa hahmottamaan paremmin 

projektin kulun.  

 

Kuvista haluan välittää vierailijoille aidon ja positiivisen tunnelman. Kuvat, joita hyödynnän 

verkkosivustollani edustavat persoonaani sekä antavat inspiraatiota sivuston vierailijoille. 

Omien kuvien käyttö on osa työnäytteitäni ja kuvat edustavat osaamistani kameran 

kanssa työskentelystä.   

 

5 Pohdinta  

5.1 Verkkosivuston arviointi 

Verkkosivusto on käyttövalmis ja se tuo lisäarvoa työnhakuun. Verkkosivusto ja henki-

löbrändäys ovat ajankohtaisia asioita työnhaussa sekä yritysmaailmassa. Rekrytoija pää-

see tutustumaan verkkosivustolla persoonaani, osaamiseeni ja kokemuksiini. Verkkosi-

vusto vastaa kohdepersoonien tarpeita. Onnistuin mielestäni luomaan visuaalisesti näyttä-

vän verkkosivuston, joka kuvaa persoonaani. Verkkosivuston värit, grafiikat, kuvat ja ra-

kenne tukevat toisiaan ja ne tuovat esiin vahvuuksiani. Uskon, että tulen erottautumaan 

positiivisesti muista työnhakijoista tulevaisuudessa. Ulkoasultaan verkkosivusto on itseni 

näköinen ja se oli tavoitteeni koko prosessin ajan. Verkkosivusto on helposti muokatta-

vissa ja sitä pystyy päivittämään ja ylläpitämään helposti tarpeen vaatiessa. Koen siis, että 

onnistuin tavoitteissani.  

Verkkosivuston sisältö onnistui kiitettävästi. Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. 

Teksti on luontevaa ja pitää vierailijan mielenkiinnon yllä. Sanamuodot ja lauserakenteet 

tekevät sisällöstä persoonallisen. Halusin tuoda sisältöön rentoa ja aitoa tunnelmaa hyö-

dyntäen monipuolista sanastoa. Koen, että onnistuin sisällön rakenteessa moitteettomasti. 

Portfolion työnäyteosiossa mietin pitkään, miten toteuttaisin projektikuvaukset. Aluksi 

suunnitelmissa oli kertoa projektissa oppimani asiat tarina muodossa, mutta loppujen lo-

puksi päädyin kirjoittamaan opitut asiat listana. Ranskalaiset viivat selkeyttävät lukijaa 

hahmottamaan opittuja asioita paremmin. Kohdepersoonat Lotta, Petra ja Teemu näkevät 

ranskalaisten viivojen avulla, mitä kaikkea opin projektia tehdessä. Ranskalaiset viivat tuo-

vat myös sivustoon vaihtelua, eikä työnäytekuvaus ole pelkkää leipätekstiä.  

Verkkosivuston rakentamisessa hyödynsin Wix -ohjelmaa. En ollut aikaisemmin käyttänyt 

kyseistä ohjelmaa, joten minulla ei ollut lainkaan kokemusta sen käytöstä. Prosessin ai-

kana kuitenkin pääsin tutustumaan Wix -ohjelmaan hyvin perinpohjaisesti. Prosessin ai-

kana ohjelma tuli erityisen tutuksi. Voin sanoa, että osaan luoda verkkosivuston alusta 
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loppuun hyödyntäen Wix -ohjelmaa. Ohjelma tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia, minkä 

takia olisin voinut käyttää verkkosivuston työstämiseen loputtomasti aikaa. Johonkin oli 

kuitenkin vedettävä raja, jotta en keskittyisi liikaa yksityiskohtiin vaan enemmänkin koko-

naisuuteen. Kaikkiin ratkaisuihin en ole tyytyväinen, sillä ajanpuute tuli vastaan. Huomasin 

jälkeenpäin, että olin käyttänyt ajateltua enemmän aikaa verkkosivuston työstämiseen, 

mikä taas näkyy opinnäytetyön muussa sisällössä.   

Verkkosivuston kuviin en ole täysin tyytyväinen. Tavoitteenani oli hyödyntää verkkosivus-

tolla vain itse ottamiani kuvia, mutta omassa kuvapankissa ei ollut riittävästi materiaalia. 

Etusivulla sekä portfolio osuudessa päätin hyödyntää Unsplash -kuvapankin kuvia. Jäl-

keenpäin tajusin, että minun olisi aikaisemmin pitänyt ottaa omaan kuvapankkiin materiaa-

lia säästöön verkkosivustoa varten. Jos olisin kesällä tiennyt, että toteutan verkkosivuston, 

olisin tällöin voinut ottaa varastoon kuvia. Jos olisin ollut tietoinen opintojen aikana verkko-

sivuston toteuttamisesta, olisin voinut ottaa kuvia ennakkoon erilaisista projekteista ja nii-

den työvaiheista. Kuvien ottaminen jäi viime tippaan kiireellisen aikataulun takia sekä Suo-

men huonojen säiden vuoksi. Tämä tosin oli oletettavissa. Olisin halunnut toteuttaa ku-

vaukset ulkona, kun oli vielä aurinkoista ja värikästä. Tämä tosin ei onnistunut, jonka takia 

päädyin osittain turvautumaan ilmaisen kuvapankin materiaaleihin. 

Verkkosivusto kehittyi prosessin aikana ja tein viimeiset muutokset marraskuun lopussa. 

Alusta alkaen olisi pitänyt tehdä tarkka suunnitelma verkkosivuston toteuttamisesta, tällöin 

olisin säästänyt aikaa turhaan säätämiseen. Haasteita aiheutti tietyin väliajoin Wix -oh-

jelma. Tietokoneeni hidastui aika ajoin ja tietyt muutokset jouduin tekemään useaan ker-

taan. Välillä huomasin, että ohjelma ei ollut tallentanut muutoksia, joten jouduin tekemään 

saman työn useampaan otteeseen. 

On vaikea vielä sanoa, miten verkkosivusto käytännössä toimii, sillä en ole vielä hakenut 

työpaikkoja. On tärkeää, että verkkosivusto toimii sulavasti ja kuvat latautuvat nopeasti eri 

päälaitteilla sekä käyttöjärjestelmillä. Testasin verkkosivuston toimivuutta ystävieni 

kanssa. Pyysin heitä kokeilemaan verkkosivuston toimivuutta PC- ja Mac- tietokoneella 

sekä Android ja Iphone älypuhelimilla. Verkkosivuston toimivuutta testasin itse omalla PC-

tietokoneella Chromen ja Internet Explorerin kautta. Niitä ystäviäni, joilla on Mac-tietoko-

neet, pyysin testaamaan verkkosivustoani Safarin selaimella. Testauksessa ei ilmennyt 

suurempia ongelmia, mutta teknillinen puoli jää vielä heikoksi. Palautetta sain kuvien ja 

sivuston latausnopeudesta. Tietyt kuvat latautuivat hitaammin kuin muut, mikä varmasti 

johtuu kuvien koosta. Testaamiseen en ajallisesti käyttänyt paljon aikaa, sillä aikataulu oli 

tiukka. 
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5.2 Rekrytoijan palaute verkkosivustosta 

Ennen verkkosivuston julkaisua pyysin Mia Paatsalolta mielipidettä valmiista verkkosivus-

tosta. Paatsalo on rekrytoinnin asiantuntija ja kävin hänen kanssaan vapaamuotoisen pu-

helinpalaverin, jossa keskustelimme verkkosivuston toimivuudesta ja sisällöstä. Mia Paat-

salo toimii asiantuntijana aTalent Recruiting Oy:ssä. Hänen mukaansa rekrytoijat katsovat 

ansioluetteloa sekä verkkoportfolioita noin 10-20 sekuntia. Hänen mielestään on tärkeää 

miettiä, mitä asioita haluan tuoda esille ja mistä haluan, että minut muistetaan. Ensivaiku-

telma on tärkeä, kun puhutaan verkkosivustosta. (Paatsalo 19.11.2019.) 

 

Etusivulle on nostettava kuvia, jotka kuvaavat minua parhaiten. Persoonalliset sekä urhei-

lukuvat voimisteluajoilta olisi tärkeä tuoda esille etusivulla, jotta rekrytoija näkee ne ensi 

silmäyksellä. Paatsalo joutui selaamaan kuviani pitkälle ennen kuin löysi urheiluun liittyviä 

kuvia. Rekrytoijat eivät käytä aikaa etsimiseen vaan tiedon pitäisi löytyä silmäilemällä. 

Persoonalliset kuvat kertovat kuka olen. On tärkeää korostaa huippu-urheilu taustaa 

enemmän, sillä työnantajat arvostavat urheilijoita ja se on valttikorttini erottautuakseni 

muista työnhakijoista. (Paatsalo 19.11.2019.) 

 

On tärkeää määritellä itsensä, kun puhutaan henkilöbrändäyksestä. Oman henkilöbrändin 

pitäisi näkyä vahvasti verkkosivustolla. Minäkuva sekä itsetuntemus, joita käsittelen tieto-

perustassa (kappale 2.2.) ovat tärkeässä osassa, kun määritellään itseään ja rakennetaan 

henkilöbrändiä. Haastattelun lopuksi hän tiedusteli mitkä ovat ne asiat, joista haluan, että 

minut muistetaan. (Paatsalo 19.11.2019.) 

 

Viimeinen osio verkkosivustollani on yhteydenottolomake. On suositeltavaa laittaa oma 

henkilökohtainen puhelinnumero yhteydenottosivustolle, jotta mahdolliset rekrytoijat voisi-

vat ottaa yhteyttä mahdollisimman nopeasti. Mikäli haluaa pitää puhelinnumeron yksityi-

senä, tulee yhteydenottosivustolla olla maininta siitä, että työnhakija lupaa palata sähkö-

postiviesteihin 24 – 48 tunnin sisällä. Tämä helpottaa rekrytoijaa tietämään, että kyseinen 

työnhakija palaa hänelle tietyn ajan kuluttua eikä rekrytoijan tarvitse odottaa vastausta 

viikkoja. Tämä edistää työnhakuprosessia, kun asiat etenevät hyvällä aikataululla. (Paat-

salo 19.11.2019.) 
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Kehitysehdotuksena Paatsalo kehottaa tekemään persoonallisen videoesittelyn etusivulle. 

Lyhyt esittelyvideo kertoo henkilön persoonasta ja osaamisesta videon muodossa. Usein 

vierailijat katsovat mieluummin videota kuin lukevat pitkiä tekstejä. Videoesittelyssä kan-

nattaa tuoda vahvasti esille omaa henkilöbrändiä mielenkiintoisella tavalla, jotta erottuu 

muista työnhakijoista. Markkinointi- ja PR- alalla työnhakijat hyödyntävät paljon videoesit-

telyjä. (Paatsalo 19.11.2019.) 

 

Kokonaisuudessaan verkkosivusto on erittäin laadukkaasti tehty ja sisältö on kiinnostava 

ja persoonallinen. Verkkosivuston kuvat ovat mielenkiintoisia ja laadukkaita, tehden sivus-

tosta kiinnostavan ja huolitellun näköisen. Portfolio-osuus on selkeä ja monipuolinen. Rek-

rytoija saa laajan kokonaiskuvan työnhakijasta ja henkilön osaamisesta ja kokemuksesta. 

(Paatsalo 19.11.2019.) 

 

5.3 Kehittämiskohteet 

Tein itselleni realistisen kahden vuoden aikataulun verkkosivuston ja henkilöbrändin kehit-

tämiseksi. Tulevan kahden vuoden aikana minulle on kerääntynyt oman alan työkoke-

musta sekä olen varmasti päässyt kehittämään itseäni ja ammattitaitoani. Kahden vuoden 

tavoite on hyvin realistinen, sillä tavoitteenani on puolivuosittain kehittää tiettyjä osa-alu-

eita. 

  

Keväällä 2020 tavoitteenani on toteuttaa videoesittely ennen kuin haen kesätöitä. Videon 

tekeminen vaatii aikaa ja siinä haluan toteuttaa mielenkiintoisen ja inspiroivan käsikirjoi-

tuksen. Visuaalinen tarinankerronta pitää katsojan kiinnostuksen yllä alusta loppuun. 

Kaikki videon kohtaukset tulee olla tarkkaan mietittyjä, jotta erotun muista työnhakijoista. 

Kappaleessa 5.2 todettiin, että luovalla alalla rekrytoijat arvostavat videoesittelyjä. On siis 

erityisen tärkeää lähteä toteuttamaan videoesittelyä. Haluan tuoda persoonaani ja ammat-

titaitoani esille luovalla ja oivaltavalla tavalla. Suunnitelmana olisi toteuttaa noin kolmen 

minuutin videoesittely, jossa kerron itsestäni, osaamisestani ja kokemuksistani. Ennen vi-

deon toteuttamista täytyy etsiä aiheesta tietoperustaa sekä perehtyä videotuotantoon.  

  

Ensi vuoden keväällä 2020 tavoitteenani on julkaista verkkosivusto kaikkien nähtäväksi, 

jolloin potentiaaliset rekrytoijat löytäisivät minut esimerkiksi Googlesta tai LinkedInistä. 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että jotta verkkosivustoni löytyisi Googlen etusivulta, täytyisi mi-

nun kehittää sivustolle hakukoneoptimointia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kohdepersoo-

nan, Petran, mahdollisuutta löytää minut LinkedInstä tai verkosta. Hakukoneoptimointi on 

tärkeä osa verkkosivuston löydettävyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. 
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Jokaisella yrityksellä, brändillä ja tuotemerkillä on käytössään graafinen logo, joka edus-

taa yritystä ja sen toimintaa. (Kenton 2019.) Oman henkilöbrändini kannalta on tärkeää 

luoda itselleni logo, joka edustaa itseäni ja omia arvojani. Logon suunnitteleminen ja to-

teuttaminen vie aikaa, joten sen työstämisen aloitan vasta vuonna 2021. Tämä on pitkäai-

kainen projekti, jota ei tehdä hetkessä. Erilaisten kokemusten kautta uskon, että saan in-

spiraatiota luodakseni erottuvan ja itseäni kuvaavan logon. Minulla on aikaisempaa koke-

musta logon suunnittelusta ja toteutuksesta, joten se on iso etu siinä vaiheessa, kun alan 

luoda itselleni logoa.  

  

Internetin verkkotunnus kuvaa brändin näkyvyyttä. Wix -ohjelma tarjoaa maksullisen do-

main -verkkotunnuksen, joka on vaihtoehtoinen. Tarkoituksena on päivittää domain-tun-

nus maksulliseen versioon, kun olen alan ammattilainen ja koen sen olevan tärkeä työn-

haussa. Tällä hetkellä en koe siihen tarvetta, sillä olen vasta astumassa työelämään. Wi-

xin tarjoama maksuton domain-tunnus on selkeä ja yksinkertainen enkä koe, että mainos 

haittaisi linkin näkyvyyttä. Verkkosivuston domain-tunnus näyttää tältä: https://jennypen-

nanen.wixsite.com/portfolio. Tulevaisuudessa haluaisin sen näyttävän tältä: www.jen-

nypennanen.com. 

 

Verkostoituminen on erittäin tärkeää nykypäivänä. Hyvä verkosto voi edesauttaa työnhaku 

-prosessissa. Laadukkaat kontaktit voivat olla mahdollisuus uudelle työpaikalle. (Duunitori 

2019c.) Tavoitteenani on saada itselleni laadukkaita ja tärkeitä kontakteja, ihmisiä, jotka 

inspiroivat ja kehittävät omaa osaamistani tietyillä osa-alueilla. Verkostoitua pystyy hel-

posti sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa. Kuten kappaleessa 2.4 todet-

tiin, LinkedIn on erinomainen työkalu verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa. Ta-

voitteenani on olla aktiivisempi LinkedInissä. Haluan osallistua keskusteluihin sekä jakaa 

omia mielipiteitä, missä on vielä kehitettävää. Työharjoittelun aikana tavoitteenani on ver-

kostoitua alan ammattilaisiin sekä sidosryhmiin. 

  

Teknologia kehittyy koko ajan, joten täytyy pysyä ajan tasalla. On tärkeää olla tietoinen, 

mitä markkinoinnin ja median alalla tapahtuu. Tavoitteenani on lukea kotimaisia sekä kan-

sainvälisiä markkinoinnin ja viestinnän artikkeleita, blogikirjoituksia ja lehtiä. Hubspot Aca-

demy on verkossa oleva markkinoinnin ja myynnin ohjelmisto, joka tarjoaa maksuttomia 

verkkokursseja markkinoinnista, myynnistä sekä asiakaspalvelusta. Siellä voi suorittaa lu-

kuisia sertifikaatteja erilaisista aiheista liittyen markkinointiin ja myyntiin. (Hubspot 2019.)  

 

 

 

https://jennypennanen.wixsite.com/portfolio
https://jennypennanen.wixsite.com/portfolio
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Alku vuodesta 2020 tavoitteena on suorittaa Content Marketing ja Social Media sertifikaa-

tit. Näin pääsen lisäämään omaa tietotaitoa sekä oppimaan uutta ja olemaan näissä osa-

alueissa ammattitaitoisempi. Verkkokurssit sekä sertifikaatit ovat erinomainen lisä 

CV:seen tai LinkedIn -profiiliin. Ne tuovat lisäarvoa työnhaussa. Uskon, että kohdepersoo-

nat Lotta, Petra ja Teemu arvostavat, että potentiaalinen työnhakija on suorittanut sertifi-

kaatteja. 

  

Videoiden tuotanto on kiinnostanut minua jo jonkin aikaa. Wix -ohjelma tarjoaa mahdolli-

suuden lisätä blogiosion jälkikäteen. Sinne voisin jakaa tarinoita ja videosisältöä matkoilta. 

Matkustaminen ja eri kulttuurit kiehtovat minua ja haluan jakaa omia kokemuksiani muille. 

Näen blogin lisäämisen mahdollisuutena esitellä sisällöntuotantotaitoja sekä visuaalista 

tarinankerrontaa videoiden avulla. Tämä vaatii kuitenkin selkeitä ratkaisuja ja aihepiirejä, 

jotta sisältö olisi rajattu. Näin ollen kohdepersoona Lotta pääsee tutustumaan sisällöntuo-

tantotaitoihini blogiosion kautta. Tämä olisi erinomainen työnäyte. 

 

Verkkosivuston ylläpitäminen on loputon projekti ja sitä täytyy kehittää koko ajan. Kun 

osaamista ja ammattitaitoa karttuu lisää, tarkoituksena on päivittää verkkosivustoa sen 

mukaan. Verkkosivusto on erinomainen alusta esittää luovaa osaamista ja tuoda omia 

vahvuuksia esille. Tämän takia verkkosivustoa on kehitettävä sen mukaan, miten maailma 

ja työnhaku muuttuu tulevaisuudessa. Kohdepersoonat muuttuvat ajan myötä, joten on 

siis tärkeää tietyin väliajoin päivittää ja miettiä oma kohderyhmä uudelleen, jotta verkkosi-

vusto tukee sitä kohderyhmää, jonka haluan kiinnostuvan minusta. 

 

 

Taulukko 1. Kehityssuunnitelmat seuraavalle kahdelle vuodelle 
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5.4 Prosessin arviointi ja oma oppiminen 

Onnistuin opinnäytetyön aihevalinnassa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että valitsin 

verkkosivusto-opinnäytetyön enkä sosiaalisen median strategiaa. Verkkosivustosta tulee 

olemaan minulle paljon enemmän hyötyä tulevaisuuden urasuunnitelmien kannalta. Kesä-

loman aikana minun olisi pitänyt miettiä aihevalintaa tarkemmin, sillä nyt käytin muutaman 

kuukauden sosiaalisen median strategian suunnitteluun. Mikäli olisin perehtynyt erilaisiin 

opinnäytetöihin paremmin, olisin päässyt aloittamaan verkkosivusto-opinnäytetyön jo ke-

säloman aikana. Nyt pääsin aloittamaan opinnäytetyön vasta elokuussa 2019. Menetin 

siis tässä melkein kaksi kuukautta hyvää työaikaa.  

Opinnäytetyöprosessin aikana ymmärsin, mitä minun pitää tuoda esille verkkosivustollani, 

jotta erotun muista työnhakijoista. Olen huomannut, että työpaikoista kilpaillaan paljon. 

Koen, että verkkosivuston tuo lisäarvoa työnhakuun. Verkkosivusto voi mahdollisesti olla 

merkittävä tekijä unelmatyön saavuttamiseksi. Verkkosivusto-opinnäytetyön valitseminen 

oli urani kannalta erittäin hyvä valinta. Siitä tulee varmasti olemaan hyötyä tulevaisuuden 

työmarkkinoilla. Tulevana kesänä 2020 tavoitteena on löytää kesätyö ulkomailta. Verkko-

sivusto on siis erinomainen osaamisen työnäyte työnantajille. Kehityin opinnäytetyöpro-

sessissa hallitsemaan aikatauluttamista, suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkän raportin 

alusta loppuun sekä käyttämään uusia ohjelmia.  

Opinnäytetyöprosessiin toi hankaluutta se, että työskentelin täyspäiväisesti työharjoitte-

lussa. Vaikeinta oli yhtäjaksoinen työskentely. Työpäivän jälkeen olin niin väsynyt henki-

sesti ja fyysisesti, että prosessi eteni todella hitaasti. Viikonloput menivät kokonaisuudes-

saan opinnäytetyön ja valmennuksen parissa. Haastavinta oli saada itseni mielentilaan, 

jossa tuottaisin hyvää ja laadukasta tekstiä, sillä aivot olivat jo valmiiksi väsyneet työpäi-

vän jälkeen. Jos olisin työskennellyt opinnäytetyön parissa kokopäiväisesti, olisi lopputu-

lokseen päästy nopeammalla aikataululla. Uskon, että sisältö olisi ollut myös laadukkaam-

paa. Opinnäytetyöprosessi opetti, että pystyn hallitsemaan monta asiaa saman aikaan ja 

tekemään alusta loppuun isojakin projekteja. Organisointitaidot kehittyivät, sillä jouduin yh-

distämään työharjoittelun, opinnäytetyön kirjoittamisen sekä valmennuksen. Vapaa-aikaa 

ei juurikaan ollut syksyn aikana. Urheileminen, sosiaalinen elämä ja oman hyvinvoinnin 

ylläpitäminen jäi puutteelliseksi. Olin näihin ongelma kohtiin varautunut jo siinä vaiheessa, 

kun suunnittelin aikataulua. Syksyn 2019 tavoitteena oli valmistua tradenomiksi, joten 

priorisoin opinnäytetyön sekä työharjoittelun kaiken muun edelle.  
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Opinnäytetyöprosessille loin aikataulun elokuussa 2019. Aikataulussa ei ollut hirveästi 

joustovaraa. Alkuperäisessä aikataulussa olin suunnitellut, että palauttaisin valmiin opin-

näytetyön marraskuun puolessa välissä. Kävi kuitenkin niin, että alkuperäinen aikataulu ei 

toteutunut niin kuin olin suunnitellut. Elettiin marraskuun puolta väliä eikä opinnäytetyöni 

ollut siinä vaiheessa, että olisin voinut palauttaa sen arvioitavaksi. Sovimme opinnäyte-

työn ohjaajan kanssa, että valmistun joustavalla aikataululla, jolloin sain melkein kuukau-

den lisäaikaa opinnäytetyön kirjottamiseen. Tämä oli paras ratkaisu opinnäytetyön kan-

nalta.  

 

Aikataulun kanssa oli ongelmia ja elin koko ajan vähän tavoiteaikataulusta jäljessä. Tuntui 

siltä, että yhtäkään vapaapäivää ei pystynyt pitämään, sillä olisin taas jäljessä aikatau-

lusta. Jälkeenpäin huomasin, että minun olisi pitänyt jättää valmentaminen vähemmälle. 

Jossain vaiheessa kyllä epäilin, että tuleekohan tästä mitään, mutta palautin mieleeni 

omat tavoitteeni ja unelmani. Tämä antoi lisää energiaa opinnäytetyönprosessin etenemi-

seen.   

 

Syksyn 2019 aikana oli monenlaisia tekijöitä, jotka hidastivat opinnäytetyöprosessia. Mi-

nulla oli jäänyt rästiin Haaga-Helian pakollisen kurssin tentti. Jouduin siis keskittymään sii-

hen kahden viikon ajan täyspainoitteisesti, jolloin en tehnyt ollenkaan opinnäytetyötä. Työ-

harjoittelun ja opinnäytetyön ohella hain myös ensi vuodelle 2020 avoimiin työpaikkoihin, 

joten tekemistä riitti syksyn aikana. 

Verkkosivuston sisältöä suunnitellessa ja toteuttamisessa englanninkielen taitoni kehittyi 

parempaan suuntaan. Prosessin aikana luin artikkeleita, blogeja sekä kirjoja englanniksi. 

Sisällön tuottaminen englanniksi aiheutti satunnaisesti hankaluuksia, sillä englanninkie-

lessä on yhdelle sanalle monta erilaista vaihtoehtoa. Oli siis tärkeää miettiä, mikä sana 

vastaisi parhaiten haluttua sisältöä.  

Pitkien raporttien laatiminen ja kirjoittaminen on aina tuottanut minulle hankaluuksia, sillä 

en ole lahjakas oikeinkirjoituksessa. Luovuutta minulta löytyy ja osaan tuottaa monipuo-

lista sisältöä. Se ei kuitenkaan riitä yksinään, sillä oikeinkirjoitus on erittäin tärkeää sisäl-

lön tuottamisessa. Koen, että prosessin aikana opin kiinnittämään huomiota paremmin 

tekstin laatuun ja oikolukemiseen. Väsyneenä ja työpäivän jälkeen laadukkaan tekstin kir-

joittaminen oli vaivalloista. Jouduin oikolukemaan tekstin useaan otteeseen, jotta teksti 

olisi ymmärrettävää.  

 

 



 

 

44 

Lähteiden etsiminen oli aluksi hankalaa, sillä halusin hyödyntää monipuolisia ja ajankoh-

taisia lähteitä. Oli tärkeää etsiä verkosta kohdennetuilla sanoilla ja aihepiireillä. Hyödynsin 

Helmetiä sekä Haaga-Helian omia kirjastopalveluita, joista sain kirjalähteitä tietoperus-

taani. Välillä oli vaikeaa arvioida lähteiden luotettavuutta, mutta opinnäytetyöprosessin lo-

pussa aloin kiinnittää huomiota lähteiden julkaisuajankohtaan sekä kirjoittajaan. Luotetta-

vuuden varmistamiseksi etsin samasta aihepiiristä useampia lähteitä, jotta varmistaisin 

lähteen luotettavuuden. Kiinnitin myös huomiota siihen, missä artikkeli tai blogikirjoitus oli 

julkaistu. Useat hyödyntämäni lähteet olivat asiantuntijoiden tai markkinointi- ja viestintä-

toimistojen kirjoittamia. Kansainvälisten lähteiden kanssa ei ollut ongelmia, sillä verkosta 

löytyi paljon englanninkielisiä lähteitä. Kirjallisuuden lähteiden kanssa oli aluksi hankaluuk-

sia, mutta lopulta löysin hyviä suomen- ja englanninkielisiä kirjoja, joita hyödynsin tietope-

rustassa. Tietoperustan laatimisessa ymmärsin laadukkaasta tiedonhausta sekä tiedon 

kriittisestä lukemisesta. 

 

Tietoperustassa oli havaittavissa alkukankeutta, mutta opinnäytetyöprosessin edetessä 

sain kasattua tiiviin ja yksinkertaisen tietoperustan. Tietoperustan rajaaminen aiheutti han-

kaluuksia enkä aluksi tiennyt, mitä aiheita haluaisin siinä käsitellä. Tavoitteena oli, että tie-

toperusta kulkisi käsikädessä produktion kanssa. Keskustelin tietoperustan rakentami-

sesta opinnäytetyö ohjaajani kanssa ja sain häneltä neuvoja, miten minun kannattaisi läh-

teä rakentamaan tietoperustaa. Tietoperustaan olisin kuitenkin halunnut syventyä enem-

män. Olisin voinut käydä aihealueita laajemmin läpi ja ottaa tietoperustaan eri asiantunti-

joiden näkökulmia. Loppujen lopuksi tietoperustaa oli erityisen mielenkiintoista kirjoittaa ja 

etsiä tietoa ja tutustua eri aihealueisiin syvemmin. Tietoperustaa kirjoittaessa sain uusia 

näkökulmia omaan elämään ja sain luotua itselleni henkilöbrändin. Tämä on hyvä pohja 

tulevaisuutta ajatellen. Jälkeenpäin huomasin, että minun olisi kannattanut kirjoittaa tieto-

perusta ennen toiminnallisen työn kuvausta. Hankaluuksia aiheutti tietoperustaan viittaa-

minen muissa osioissa. 

   

Henkilöbrändin rakentaminen oli hyvin antoisaa. Se opetti minua miettimään omia arvo-

jani, kehityskohteita, vahvuuksia ja heikkouksia sekä uratavoitteita. Opin tuntemaan itseni 

paremmin. Opinnäytetyöprosessissa opin henkilöbrändäyksestä ja sen tärkeydestä työn-

haussa ja yritysmaailmassa. Aihe on erittäin ajankohtainen, joten halusin syventyä siihen 

paremmin. Henkilöbrändin rakentaminen antoi paljon inspiraatiota omiin sosiaalisen me-

dian kanaviin. Opinnäytetyöprosessin edetessä tietous henkilöbrändäyksestä syveni ja 

opin paljon uutta erilaisista lähteistä. 
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Opinnäytetyöprosessi oli työläs niin kuin osasin odottaakin. Syksy oli erittäin kiireistä ai-

kaa, jonka takia en lähtenyt tavoittelemaan täydellisyyttä. Tavoitteeni oli tehdä hyvä ja laa-

dukas opinnäytetyö, joka sisältäisi kaikki tarpeelliset osa-alueet. Oli tärkeää rajata tietope-

rusta sekä toiminallinen osuus, jotta en lähtisi keskittymään muihin aiheisiin. Opinnäyte-

työprosessia helpotti ohjaajajalta saamani väliarviointipalautteet Kontossa. Säännöllinen 

viestittely auttoi minua hahmottamaan opinnäytetyön rakennetta ja tyyliä. Monipuolisen 

palautteen saaminen varmisti, että olen menossa opinnäytetyöprosessin kanssa oikeaan 

suuntaan. 

 

Lopputulokseen olen tyytyväinen ja koen, että onnistuin saavuttamaan tavoitteeni. Olen 

erittäin tyytyväinen siihen, että pystyin tekemään työharjoittelun ja opinnäytetyön samaan 

aikaan. Ilman konkreettista aikataulua ja organisointitaitoja, en olisi saavuttanut tavoittei-

tani. Opinnäytetyönprosessin aikana ymmärsin, millaisia työelämä taitoja tarvitaan unel-

matyön saavuttamiseksi.  
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