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Opinnäytetyön aiheena on henkilöbrändi sekä portfolion rakentaminen henkilöbrändin ja 
työnhaun tueksi. Opinnäytetyö on toiminnallinen, jonka produktina toimii kohderyhmälähtöi-
sen verkkoportfolion suunnittelu ja rakennus. Tavoitteena tuottaa produkti, josta on erityistä 
hyötyä työnhaussa ja henkilöbrändin vahvistamisessa. Portfolio osoittaa kohderyhmälle te-
kijän ammattitaidon ja tuo esiin persoonallisuutta.   
 
Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään henkilöbrändiä sekä syvennytään sen rakenta-
miseen ja vahvistamiseen. Lisäksi paneudutaan vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämi-
seen sekä ammatillisen portfolion laadintaan ja merkitykseen. Tietoperustaa hyödynnetään 
produktin suunnitteluprosessissa ja toteuttamisessa.  
 
Portfolion suunnitteluprosessissa käydään läpi lähtötilannetta, omaa henkilöbrändiä ja koh-
deryhmää. Lähtötilanteessa tarkastellaan prosessin taustoja ja portfolion merkitystä henki-
lökohtaisella tasolla, omaa digitaalista jalanjälkeä sekä esitellään suunniteltu aikataulu 
opinnäytetyöprosessin etenemisestä. Oman henkilöbrändin yhteydessä kartoitetaan omia 
ammatillisia vahvuuksia ja heikkouksia, itsetuntemusta sekä työhön liittyviä arvoja. Suun-
nitteluprosessin päätteeksi paneudutaan kohderyhmään ja sen määrittämiseen sekä luo-
daan kohdepersoonat, jotka ohjaavat verkkoportfolion suunniteluun ja rakentamiseen liitty-
viä ratkaisuja.  
 
Portfolion rakennusprosessi kuvataan mahdollisimman tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Ra-
kennusprosessi alkaa alustan valinnasta, jonka jälkeen esitellään portfolion visuaalinen 
ilme ja rakenne. Portfolion sisältö esitellään osio kerrallaan kuvakaappauksien avulla. Port-
folion visuaaliset, rakenteelliset ja sisällölliset ratkaisut perustellaan kohdepersoonien ja 
omien vahvuuksien kautta.  
 
Lopun yhteenvedossa opinnäytetyöprosessi kootaan yhteen, ja pohditaan projektin merki-
tystä monipuolisesti ja kriittisesti. Arvioidaan produktin onnistumista, tavoitteiden saavutta-
mista, työnhallintaa, omaa oppimista ja ammatillista kehittymistä. Opinnäytetyön päätteeksi 
pohditaan jatkotoimenpiteitä henkilöbrändin ja verkkoportfolion kehittämiseen ja ylläpitämi-
seen myös jatkossa. Opinnäytetyöprosessin lopputuloksena on ammatillinen ja visuaalinen 
verkkoportfolio henkilöbrändin ja työnhaun tueksi. Verkkoportfolio löytyy osoitteesta 
https://anniinatuomaala.pb.online/. 
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1 Johdanto 

Toiminnallisen opinnäytetyöni produktina on ammatillisen verkkoportfolion suunnittelu ja 

tuottaminen. Nykypäivän työmarkkinoilla osaamisportfoliosta on paljon hyötyä työnhakuti-

lanteissa, kun samoista työpaikoista on kiinnostunut mahdollisesti satojakin henkilöitä. 

Etenkin luovalla alalla kilpailu on kovaa, ja erottuminen on erityisen tärkeää. Verkkoportfo-

liolla voi osoittaa taitonsa ja kokemuksensa, ja sillä erottuu paremmin kuin pelkällä CV:llä 

ja hakukirjeellä.  

 

Haluan kehittää itseäni ja omaa henkilöbrändiäni sekä tuoda omia vahvuuksiani esille. 

Laadukas portfolio voi antaa huomattavasti selkeämmän ja havainnollistavamman kuvan 

mahdollisille työnantajille ja yhteistyökumppaneille työnhakuun liittyvissä tilanteissa ja sillä 

voi tuoda hyvin esille omaa persoonaansa. Portfoliolla pystyn todentamaan omaa osaa-

mistani ja kehittymistäni esittelemällä ja kertomalla tekemistäni tuotoksista sekä itsestäni. 

Parhaimmassa tapauksessa mahdolliset työnantajat tarjoavat omalle osaamisalalleni so-

pivia projekteja ja hyötyvät näin ollen itse osaavasta työntekijästä. 

 

Opinnäytetyötä varten luon esimerkkejä erilaisista kohderyhmäpersoonista, joiden tarpei-

siin mukautettuna teen portfoliooni liittyvät rakenteelliset, sisällölliset ja visuaaliset ratkai-

sut. Portfolioon tekemäni ratkaisut peilautuvat siis aina kohdepersooniin. Portfolion raken-

tamisen lisäksi opinnäytetyössä perehdytään myös oman osaamisen myymiseen ja tuot-

teistamiseen erilaisia lähteitä hyödyntäen. Laajempana kokonaisuutena aiheena on henki-

löbrändäys ja verkkoportfolion rakentaminen sen vahvistamiseksi. Lisäksi opinnäytetyössä 

perehdytään vahvuuksien tunnistamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyöni päätavoitteena on luoda henkilöbrändin ja työnhaun tueksi ammatillinen 

verkkoportfolio, jota pystyy täydentämään tulevaisuudessa osaamisen ja työnäytteiden 

karttuessa. Alatavoitteina on perehtyä verkkoportfolion laadintaan liittyviin prosesseihin, 

portfolion merkitykseen työnhaussa, henkilöbrändin vahvistamiseen sekä omien vahvuuk-

sien tunnistamiseen.  

 

Hyvänä portfolion onnistumisen mittarina on sen laatu, ja sitä voi tarkastella erityisesti 

työnhaun yhteydessä. Saavutetut työpaikat ja tilaisuudet päästä työhaastatteluun ovat 

myös onnistumisen mittareita. Työnhakutilanteissa, joissa työhaastattelukutsua tai työ-

paikkaa ei ole saanut verkkoportfoliosta huolimatta, on hyvä pohtia ja mahdollisesti myös 
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kysyä syitä siihen. Tällöin pääsee mittaamaan myös oman henkilöbrändin sekä vahvuuk-

sien tunnistamisen ja esilletuomisen onnistumista.  

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan verkossa olevaa portfoliota. Vahvuuksien tunnistami-

sessa keskitytään työnhakuun sekä ammatilliseen osaamiseen ja kehittymiseen liittyviin 

vahvuuksiin. Henkilöbrändin rakentamisen osalta opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain 

verkkoportfolion avulla luotua henkilöbrändiä, poissuljettuna sosiaalisessa mediassa nä-

kyvä henkilöbrändi. Opinnäytetyössä syvennytään jonkin verran myös asiantuntijabrän-

diin, sillä tulevaisuudessa vahvaa henkilöbrändiä on hyvä lähteä kehittämään kohti asian-

tuntijabrändiä.  

 

1.2 Toimeksiantajan kuvaus 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Haaga-Helian mainonnan ja viestinnän opiskelijoi-

den Luova toimisto Krea. Krea tarjoaa erilaisia opiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia 

palveluita yrityksille ja yhteistyökumppaneille, esimerkiksi media-, markkinointi- ja viestin-

täsuunnitelmia, some-kampanjoita, tapahtumia ja tutkimuksia (Krea 2020). 

 

Luova toimisto Krea avaa hyvin ovet työelämään käytännönläheisellä oppimisympäristöl-

lään. Krean tarjoamat kurssit ovat työelämäläheisiä ja projektilähtöisiä, ja ne tukevat hyvin 

opiskelijoiden ammatillista kasvua ja kehitystä. Krean opiskelijoita kannustetaan portfolio-

tyyppisen opinnäytetyön ja osaamisportfolion laadintaan. Portfolio antaa käsityksen siitä, 

millaisia projekteja Kreassa on tehty ja mitä niistä on opittu ja hyödytty. 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Yksi keskeisimmistä opinnäytetyössä käytetyistä käsitteistä on henkilöbrändi. Jokaisella 

meistä on jonkinlainen henkilöbrändi, jota pysyy hyödyntämään omassa tulevaisuudessa ja 

ammatillisessa menestyksessä (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 9-10). Henkilöbrändi ra-

kentuu omasta toiminnastamme sekä siitä, miltä vaikutamme ulospäin. Henkilöbrändin ra-

kentumisen taustalla on muiden ihmisten mielikuva meistä ihmisinä, millaisen version itses-

tään haluaa tuoda ilmi ensivaikutelmasta lähtien. (Pääkkönen 2017, 88-89.)  

 

Toisena opinnäytetyön keskeisenä käsitteenä on asiantuntijabrändi. Kaikki henkilöbrändit 

eivät ole asiantuntijabrändejä, sillä asiantuntijabrändi koskee ainoastaan henkilön työ-

minää. Keskeisimpiä asioita asiantuntijabrändissä ovat tekeminen sekä toiminta ja sen 

näyttäminen. Asiantuntijabrändi rakentuu, kun tieto syvän osaamisen asiantuntijuudesta le-

viää laajemmalle ja tavoittaa ihmisiä. (Pääkkönen 2017, 89.)  
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Kolmantena oleellisena käsitteenä on verkkoportfolio. Verkkoportfolio on hyvä työnhaku-

työkalu, joka on saatavana ympäri vuorokauden. Verkossa olevan portfolion avulla pystyy 

luomaan kontakteja ja kasvattamaan verkostoaan tavoilla, jotka eivät muuten olisi olleet 

mahdollisia. Nykyaikaisen verkkosivutekniikan ansioista portfoliota pystyy hallitsemaan 

täysin sillä tavoin, kuin itse haluaa. Taitojen esittely, kokemukset ja muut portfoliossa 

esille tuotavat asiat voidaan esittää omien päätösten ja mieltymysten mukaisesti. (Schä-

ferhoff 2019.) 
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2 Henkilöbrändi 

Tässä luvussa käsitellään henkilöbrändiä sekä sen rakentamiseen ja vahvistamiseen 

olennaisesti liittyviä aiheita. Jokaisella meillä on jonkinlainen henkilöbrändi, mutta sen 

saaminen edustavasti näkyviin työnhaussa voi olla haastavaa. Henkilöbrändin rakentami-

sen yhteydessä on hyvä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja ammatillista kehittymistään. 

Verkkoportfolio toimii hyvänä apuvälineenä itsensä brändäämiseen ja oman osaamisensa 

myymiseen erityisesti työnhaussa, joten luvussa tarkastellaan miksi ja kuinka ammatillinen 

portfolio kannattaa toteuttaa. 

 

2.1 Henkilöbrändin rakentaminen 

Henkilöbrändistä ja sen merkityksestä puhutaan nykypäivänä paljon viime vuosikymmeniä 

enemmän, mutta termistä henkilöbrändi on puhuttu jo vuonna 1997 kirjailija Tom Petersin 

toimesta. Hän pohti kirjoittamassaan artikkelissa brändäyksen merkityksestä henkilökoh-

taisella tasolla. Hän kehotti ottamaan oppitunnin isoilta brändeiltä siitä, mitä tarvitaan erot-

tumiseen ja menestymiseen uudessa työmaailmassa. Jokaisella on mahdollista erottua 

sekä oppia parantamaan ja rakentamaan taitojaan. Kaikki tekeminen viestii henkilöbrändin 

arvoa ja luonnetta, eikä oman profiilin parantamiseen ole rajoituksia. (Peters 1997.)  

 

Henkilöbrändi näyttäytyy muiden ihmisten silmissä mielikuvana siitä, millaisena henkilö 

työssään nähdään. Se on usein luontaisesti syntynyt mielikuva osaamisesta ja ammatti-

maisuudesta, joka antaa muille ihmisille käsityksen henkilöstä työntekijänä ja oman alan 

ammatillisena osaajana. Toisten henkilöbrändien arvo on nolla, toisilla sen arvo on huo-

mattava. Voimme itse tietoisesti ja omakohtaisesti valita, haluammeko hyödyntää luontai-

sesti syntynyttä ja kasvanutta henkilöbrändiä oman uran rakentamisessa. Henkilöbrändin 

tunnettuutta voi tehostaa ja ohjata kehittymään tiettyyn suuntaan. (Kurvinen ym. 2017, 22-

24.) 

 

Henkilöbrändin rakentamisen kolmena kulmakivenä voidaan Kurvisen ym. (2017, 61) mu-

kaan pitää löydettävyyttä, haluttavuutta ja merkittävyyttä. Käyttämällä kohderyhmän kieltä 

ja tekemällä sisällöstä helposti jaettavaa ja vetoavaa, löydettävyys paranee. Isokangas ja 

Vassinen (2010, 41) pitävät myös löydettävyyttä henkilöbrändin näkyvyyden kannalta tär-

keänä, ja erityisen tärkeää onkin, että henkilö löytyy Googlesta. Nykypäivänä useat mah-

dolliset työnantajat ja yhteistyökumppanit tekevät taustatyötä googlettamalla henkilön ni-

men. Jos henkilöä ei löydy Googlesta, häntä ei oikeastaan ole edes olemassa. Syvällisellä 

kohderyhmätuntemuksella onnistuu tuottamaan haluttavaa ja merkityksellistä sisältöä, 

joka tuo aitoa lisäarvoa. (Isokangas & Vassinen 2010, 41; Kurvinen ym. 2017, 61.)  
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Löydettävyydellä, haluttavuudella ja merkittävyydellä voidaan mitata henkilöbrändin onnis-

tumista. Kun onnistumista mitataan, on tärkeää seurata tavoitteiden toteutumista ja miet-

tiä, tukevatko tavoitteet haluttua lopputulosta. Henkilöbrändiä mitatessa kannattaa keskit-

tyä asioihin, millä on oikeasti merkitystä. Löydettävyyteen vaikuttaa se, kuinka merkittävää 

sisältö on asiakkaiden ja kohderyhmän kannalta. Haluttavan sisällön tuottamisesta ei saa 

irti kaikkea hyötyä, jos ei käytä oikeita avainsanoja hakukoneoptimoinnissa. Siksi avainsa-

noja ja -termejä olisi hyvä mitata jatkuvasti. (Kurvinen ym. 2017, 80-126.) 

 

Henkilöbrändin luominen vaatii usein hyvin kovaa, pitkäaikaista ja järjestelmällistä työtä. 

Mielikuvien ja todellisuuden täytyy kohdata. Koivumäen ja Kortesuon (2019, 93-101) mu-

kaan henkilöbrändin rakentaminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa perehdytään itsetuntemukseen. On tärkeää tuntea itsensä ja tietää vahvuu-

tensa ja heikkoutensa sekä arvonsa ja luonteenpiirteensä, jotta ei päädy kopioimaan 

muita tai väittämään itsestään muuta kuin on. Kun tuntee itsensä, tietää mitä asioita kan-

nattaa vahvistaa ja mitä vähentää. Toisessa rakentamisen vaiheessa viestitään muille, 

millainen oikeasti on. Viestintä kannattaa toteuttaa todentamalla. Ei ole paras ratkaisu 

vain esittää kehuja itsestään, vaan väitteille on hyvä esittää jotain näyttöä. Kolmantena 

vaiheena on itsensä kehittäminen, jotta ei jäisi kiinni omiin puutteisiin ja huonoihin piirtei-

siin. On pyrittävä oppimaan jatkuvasti uutta ja analysoimaan huonommin menneitä tilan-

teita. Huonompia piirteitä voi aina kehittää ja positiivisia vahvistaa, sillä henkilöbrändin ke-

hittäminen jatkuu koko elämän ajan. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 93-101.) 

 

Sana henkilöbrändi saa useissa ihmisissä aikaan negatiivisia tunteita kuten inhoa, mikä 

johtuu usein siitä, että se voidaan mieltää esimerkiksi yksipuoliseen itsensä mainostami-

seen ja esittelyyn. Henkilöbrändin rakentuminen vaatii onnistuakseen katseen kääntämi-

sen myös muihin, omaan kohderyhmäänsä. Sen vuoksi on tärkeää tuntea oma kohderyh-

mänsä. Henkilöbrändin rakentamisessa voi olla monia haasteita, kuten työelämän ja yksi-

tyiselämän yhdistäminen, ajankäyttö sekä sisällön suunnittelu ja toteutus. Itsestään brän-

din tekeminen voi tuntua vaikealta tai sitä ei vaan osata tai haluta luoda, vaikka rakentaisi 

työkseen muiden työntekijöiden tai yritysten brändiä. (Strömsholm 2017.) 

 

Henkilöbrändin rakentamiseen liittyvät lainalaisuudet ovat pääosin samat kuin yritysbrän-

dilläkin. Keskeinen tekijä menestymiseen on luottamus henkilöön ja tekemiseen. Johdon-

mukainen ja ammattimainen toiminta, avoin kommunikointi sekä monipuolinen ja laadukas 

viestintä erityisesti haasteellisissa tilanteissa herättää henkilössä luottamusta. Tuottavan 

tuloksen tekeminen ja toimiminen hyvänä esimerkkinä viestii vahvasta henkilöbrändistä, ja 

se edellyttää aitoa ja vahvaa osaamista sekä ammattitaitoa. Viestinnän tavoitteita tulisi 
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harkita huolella, samoin mitä ja miten haluaa viestiä. Omaan tekemiseen uskominen ja 

keskittyminen sekä rohkeiden ja ennakkoluulottomien ratkaisujen tekeminen viestii vah-

vasta henkilöbrändistä. (Vahtola 2020, 156-159.)  

 

Nykypäivänä jokaisella on mahdollisuus henkilöbrändin rakentamiseen ja oman osaami-

sen esilletuomiseen. Verkkoon voi luoda verkkosivun, jonka avulla voi muovata henki-

löbrändiä. Sen avulla voi jättää itsestään ensivaikutelman, joka on usein ratkaiseva suhtei-

den luomisessa. Verkkosivulla voi tuoda esiin vahvuuksia ja erottavia tekijöitä kilpailijoista 

ja markkinoida omaa osaamistaan. Henkilöbrändin rakentamiseen ei ole yhtä oikeaa ta-

paa. Olemalla oma itsensä, jakamalla osaamistaan, kertomalla avoimesti työstä ja saavu-

tuksista sekä olemalla helposti lähestyttävä, henkilöbrändistä tulee sellainen kuin sen pi-

tääkin olla. Henkilöbrändi on hyvä perustaa asioihin, joista on oikeasti kiinnostunut ja 

joissa on hyvä. Hyviä keinoja henkilöbrändin haltuun ottamiseen on itsensä kehittäminen 

ja uusien asioiden opettelu sekä vastuun ottaminen omasta tekemisestä. (Kurvinen ym. 

2017, 21-22; Pääkkönen 2017, 86-92.) 

 

Henkilöbrändin vahvistamisen tueksi rakennetun digitaalisen ilmentymän, kuten verkko-

portfolion, avulla ihmisille muotoutuu verkkoidentiteetti, joka voidaan jakaa kolmelle ta-

solle: työrooli, ammatillinen rooli ja henkilökohtainen vapaa-ajan persoona. Sitä kautta ih-

miselle muodostuu julkinen ammatillinen henkilöbrändi, jossa hän esiintyy omana amma-

tillisena itsenään. Omaan tulevaisuuteen osaavana työntekijänä pystyy vaikuttamaan pit-

kälti omien suunnitelmien ja haasteiden ajattelulla, ja se johtaa eduksi uralla etenemiseen 

ja mahdollisuuteen valita kiinnostavimmat projektit. Vahvan ja mietityn ammatillisen henki-

löbrändin avulla on helpompi etsiä työpaikkaa ja tulla uusien potentiaalisten työnantajien 

huomaamaksi, kun tuo esiin omaa ajatteluaan ja toimintaansa. (Aalto & Uusisaari 2010, 

17-28.) 

 

2.2 Vahvuuksien tunnistaminen 

Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tavoitella vahvuuksiksi määriteltyjä myönteisiä piir-

teitä. Jokainen omistaa elämäntilanteesta tai sosiaalisesta statuksestaan riippumatta vah-

vuuksia, joita voi tunnistaa, oppia ja kehittää. Vahvuudet eivät useinkaan ole sisäsyntyisiä, 

toisin kuin lahjakkuudet, mihin vahvuuksia ei pidä sekoittaa. Eri vahvuudet ovat kuitenkin 

toisille ominaisempia kuin toisille. Ihmiselle ominaisimmat vahvuudet ovat erityisvahvuuk-

sia, jotka voivat johtaa merkityksellisyyden kokemukseen, kun niitä oppii tunnistamaan ja 

hyödyntämään. Merkityksellisyyden kokeminen parantaa hyvinvointia ja onnellisuutta. 

(Uusiautti 2019, 22.) 
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Kohti tavoiteltua onnellista työelämää mentäessä on hyvä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja 

osaamistaan intohimojen tunnistamisen ohella. Kun ihminen innostuu jostain, hän toimii 

usein vahvuusalueellaan. On siis hyvä hakeutua sellaisiin tehtäviin, joissa omat ominai-

suudet näyttäytyvät vahvuuksina. Vahvuuksien vastakohtana olevia heikkouksia on myös 

hyvä tunnistaa ja kehittää. Kun käyttää tunnistamiaan vahvuuksia sopivasti, suoritus on 

kestävä ja pysyy vireessä. Tunnistaessa vahvuuksia niitä osaa hyödyntää, saa oman po-

tentiaalin käyttöön, tietää mihin keskittyä eikä väsy niin helposti, saavuttaa tavoitteet hel-

pommin, urasuunnittelusi on helpompaa, onnistuu useammin, saa positiivista palautetta 

sekä on onnellisempi ja tyytyväisempi elämään. (Pajunen 2019, 88-93.)  

 

Vahvuuksia miettiessä on pohdittava, missä haluaa erottua ja mikä on se segmentti, 

minkä haluaa osaamisestaan viestiä. Kukaan ei ole kaikkien alojen asiantuntija, joten kan-

nattaa keskittyä niihin osasiin, joissa omat vahvuudet ovat ja joihin haluaa oppia perin 

pohjin. On parempi hallita pienempi osa-alue erinomaisesti kuin yrittää hallita kaikkea hu-

terammalla osaamisella. Omia pää- ja välitavoitteita kannattaa suunnitella ja mitata, niin 

laadullisia kuin määrällisiäkin. Kun toimii omalla vahvuusalueella, saa usein enemmän ai-

kaan ja kokee tekevänsä jotain tärkeää. Kun on innostunut, voi siitä saada energiaa ja saa 

haastaa itseäsi sopivasti. Kun ei toimi omalla vahvuusalueellaan, saattaa olo olla usein 

väsynyt henkisesti ja fyysisesti, motivaatio voi olla heikkoa ja luovaan tilaan pääseminen 

voi olla harvinaisempaa. (Kortesuo 2011, 47-48; Pajunen 2019, 96.) 

 

Oma temperamentti vaikuttaa suhtautumiseen moniin asioihin. Jotta oma henkilöbrändi 

pääsee hyvin esiin, on mietittävä millä piirteillä alalla menestymiselle on merkitystä. Omia 

piirteitä voi vahvistaa, hillitä ja analysoida niiden painoarvoa omalla alallaan, ja tarvitta-

essa jopa kyseenalaistaa ne. Tarkasteltavia piirteitä voivat olla muun muassa aktiivisuus, 

sinnikkyys, sosiaalinen herkkyys, aistiherkkyys, intensiivisyys ja mieliala. Jotta edustaa it-

seään järkevästi, on oleellista tuntea oma temperamenttinsa ja muokata omaa käytöstään 

tilanteiden mukaan. Mikään temperamenttipiirre ei ole kuitenkaan huono, ne ovat vain eri-

laisia ja piirteessä on monia ulottuvuuksia, joista pystyy löytämään itseään palvelevat omi-

naisuudet. Temperamenttipiirteiden tunnistaminen ja kehittäminen tukevat alalla onnistu-

mista. (Kortesuo 2011, 42-43.) 

 

On tärkeää tiedostaa, millainen on oma arvomaailma, sillä arvot ohjaavat ihmisten toimin-

taa ja luovat perustan kaikelle tekemiselle. Konkreettisempien usein tärkeiden asioiden, 

kuten läheisten ihmisten ja terveyden lisäksi arvostetaan myös avoimuutta, rehellisyyttä, 

luotettavuutta, oikeudenmukaisuutta ja moraalia. Työhyvinvoinnin ja yleisen ilmapiirin kan-

nalta on tärkeää, että työpaikalla vallitsevat arvot ovat sopusoinnussa omien arvojen 
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kanssa, jolloin on myös helpompaa käyttäytyä ja toimia omien arvojen mukaisesti. (Vah-

tola 2020, 208-209.) 

 

Myös Pajusen (2019, 46-45) mukaan arvot liittyvät vahvasti henkilöbrändin rakentami-

seen, etenkin jos siitä haluaa tehdä mahdollisimman aidon ja itsensä näköisen. Vahvuuk-

sien tapaan myös omia arvoja on hyvä tarkastella ja miettiä niiden toteutumista työelä-

mässä, kuten myös omia voimavaroja ja itseensä luottamista. Omien rajojen, tunteiden ja 

tarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen vahvistaa itsemyötätuntoa. Itsemyötätunnosta 

saa monia tutkittuja hyötyjä, kuten vähemmän stressin ja ahdistuksen kokemista, ter-

veyttä, onnellisuutta, optimistisuutta, luovuutta, elinvoimaisuutta ja parempia ihmissuh-

teita. Epäonnistumisen pelko vähenee ja tahdonvoima vahvistuu. (Pajunen 2019, 46-56.) 

 

Omien vahvuuksien ja osaamisen jakaminen voi olla joskus haastavaa ujouden tai vaati-

mattomuuden vuoksi, mutta on kuitenkin tärkeää rohkeasti näyttää osaamistaan sekä sitä, 

missä on hyvä ja asiantunteva (Muurinen 2014). Kaikki vahvuudet eivät näy päällepäin, 

osa vahvuuksista saattaa myös olla piilossa. Joskus ulkopuolinen ihminen saattaa nähdä 

piilossa olevat vahvuudet, vaikka ei itse olisi niistä tietoinenkaan. On hyvä pohtia, millaista 

palautetta on saanut elämän varrella omista taidoista ja millaisia kokemuksia on käynyt 

läpi, sillä näistä voi ammentaa oivalluksia koskien omiin vahvuuksiin. Opiskelujen, kurs-

sien, lukemisen ja muiden omia vahvuuksia lisäävien asioiden läpikäymisen lisäksi kaikki 

muutkin elämässä tapahtuneet asiat vaikuttavat omiin vahvuuksiin, jotka auttavat erottu-

maan muista ihmisistä. (Pajunen 2019, 106-107.)  

 

Osaamista on tärkeää kehittää ja ylläpitää, sillä maailma ympärillämme muuttuu kovaa 

vauhtia. Ihmiset myös vaativat aikaisempaa enemmän, joten tarvitaan kykyä uudistaa ja 

uudistua sekä kertoa omasta osaamisesta ja omista vahvuuksista luottamuksen herättä-

miseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan jatkuvaa tiedonkeruuta ja perehtymistä 

sekä aitoa halua kehittyä ammatillisesti. Kohderyhmätuntemus ja heidän tarpeidensa tie-

dostaminen on myös tärkeä edellytys osaamisen kehittämiseksi. Kokemuksen kautta kart-

tuneen osaamisen ja viisauden lisäksi myös virheet ja erehdykset edesauttavat kehitty-

mistä, kun niistä ottaa oppia ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan kääntämään ne voitoksi. 

(Vahtola 2020, 156-158.) 

 

Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntämisestä johtuvat myönteiset kokemukset 

vaikuttavat positiivisesti itsetuntoon. Kokemukset itsensä toteuttamisesta, onnistumisesta 

ja tekemisen nauttimisesta vahvistaa omaa myönteistä kuvaa itsestä. Vahvuuksia käytet-

täessä ihminen on aidoimmillaan ja voi kokea suurta voimaantumista, joka johtaa opti-

maaliseen toimintaan. Erityisvahvuuksia hyödyntäessään ihminen voi päästä flow-tilaan, 
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jossa nautinnollisesti uppoudutaan täydellä kapasiteetilla sen hetkiseen tekemiseen. Halu 

hyödyntää omia vahvuuksia kuuluu myös vahvuuteen, ja niiden hyödyntäminen on voi-

maannuttavaa ja virkistävää sekä lisää toiveikasta suhtautumista tulevaisuuteen. Toiveik-

kuus parantaa suorituksia ja helpottaa sopeutumista elämän vaihteleviin tilanteisiin. (Uusi-

autti 2019, 23-25.) 

 

Vahvuudet esiintyvät ihmisen henkilökohtaisella tasolla eri kokemuksien yhteydessä. 

Näitä kokemuksia ovat motivoituneisuuden tuottamat merkityksen kokemukset, kompe-

tenssin eli osaamisen ja pätevyyden mahdollistamat onnistumisen kokemukset ja työn-

teon myönteiset uppoutumiskokemukset. Lisäksi vahvuuksien ilmenemiseen vaikuttavat 

optimistisuus ja työyhteisö. Työn sisällöstä kiinnostuminen sekä siitä innostuminen ja mo-

tivoituminen lisäävät työn myönteistä kokemusta. Osaamisen ja ponnistelun ansiosta saa-

vutetut työtulokset tuottavat suurta tyydytystä. Kun työntekijällä on mahdollisuus hallita ky-

kyjään ja vahvuuksiaan, on myös kehittyminen ja uuden oppiminen mahdollista. Se edis-

tää sisäistä motivoituneisuutta sekä kokemusta työn mielekkyydestä ja merkityksestä. 

Pystymisen ja kykenemisen kokemukset ovat tärkeitä rakennuspalikoita ammatillisen ke-

hittymisen ja osaamisen laajentamisen ohella. Omien vahvuuksien, tietojen ja taitojen ak-

tiivinen hyödyntäminen lisäävät työn imua ja myönteisiä työkokemuksia. (Uusiautti 2019, 

84-94.) 

 

Vapaa-ajan ja harrastuksien roolia on hyvä pohtia vahvuuksia tunnistettaessa, sillä vapaa-

valintaiset harrastuksemme ja merkityksellisyyden kokemukset usein tukevat vahvuuksia. 

Harrastuksesta voi tulla osa työskentelyä ja työssä menestymistä, josta saada lisäeväitä, 

tai se voi olla hyvänä vastapainona työskentelylle. Harrastuksella voi olla osansa ammatin 

tai työpaikan valinnassa, ja se voi auttaa itsensä kehittämisessä sekä sosiaalisten suhtei-

den ja verkostojen luomisessa ja ylläpitämisessä. Vapaa-ajanviettotapoja kannattaa suun-

nitella itseään ja vahvuuksiaan kuunnellen. (Uusiautti 2019, 78-83.) 

 

2.3 Ammatillisen portfolion laadinta 

Oman portfolion suunnittelu, rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii aikaa ja vaivaa, mutta se 

on hyvä ja pitkäaikainen investointi henkilöbrändiin (Aalto & Uusisaari 2010, 86). Portfolio 

on yksi oppimisen välineistä, joka tuo ilmi oppimisprosesseja ja ammatillista kasvua konk-

reettisessa persoonallisessa kokonaisuudessa, joka auttaa hahmottamaan sen mistä on 

tullut, missä on nyt ja mihin suuntaan on menossa. Lisäksi portfolio auttaa hahmottamaan 

identiteettiä, persoonallisuutta ja arvoja, ja se tuo esiin niitä vahvuuksia, joita ei tule ilmi 

todistuksista. Sitä voi käyttää omana markkinointivälineenä ja se helpottaa omien taitojen, 
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osaamisen ja valmiuksien esittämistä ulkopuoliselle. Sen avulla on hyvä tutkia omaa am-

matillista kasvua ja puuttua omiin kehitettäviin työtaitoihin sekä analysoida omia mielty-

myksiä, tavoitteita ja taipumuksia päämäärien toteuttamiseksi. (Härkönen 1999, 6-44.)  

 

Verkkoportfolio on yhä suositumpi väline erityisesti työnhaun tueksi, ja on monia hyviä 

syitä, miksi se kannattaa laatia. Sen avulla pystyy osoittamaan luovuuden ja osaamisen 

sekä sitä pystyy jakamaan ympäri maailmaa vuorokaudenajasta riippumatta. Verkkoport-

folion avulla voi jättää hyvän ensivaikutelman, kun mahdolliset työnantajat katsovat sitä. 

Ensivaikutelma muodostuu verkkoportfolion katsojalle jo muutaman sekunnin aikana. He 

näkevät portfolion luomiseen käytetyn panostuksen ja aiemmat työkokemukset. Näky-

vyytesi myös lisääntyy, jos mahdollinen työnantaja löytää sinut hakukoneista. Verkkoport-

folio antaa työnantajille paremman kuvan persoonallisuudesta kuin tavallinen ansioluet-

telo. Se tarjoaa myös paljon joustavuutta, kun portfolioon tarvitsee tehdä muutoksia. Muu-

toksia pystyy tekemään niin usein ja niin paljon kuin tarvitsee, joten se tarjoaa loistavia op-

pimisprosesseja. (Craftresumes 2017.) 

 

Portfoliota rakentaessa on hyvä pyrkiä tekemään kaikki itse hyödyntämällä jotain alustaa, 

jolla verkkosivustoa voi ylläpitää. Vaikka ei olisi ennestään minkäänlaista kokemusta port-

folion tai verkkosivuston laatimisesta, lopputuloksesta saa laadukasta, sillä valmiita alus-

toja on helppo ymmärtää ja oppia käytättämään. Verkkosivuston rakentamiseen ei tarvitse 

siis erityisiä ohjelmointitaitoja, jos käyttää valmiita alustaa kuten WordPress tai Wix. 

(Schäferhoff 2019.) 

 

Schäferhoff käsittelee vuonna 2019 julkaisemassaan artikkelissa hyvän portfolion raken-

nusprosessia. Verkkosivuston rakentamisessa on otettava huomioon useita tärkeitä ele-

menttejä, jotta lopputuloksesta tulee mahdollisimman hyvä. Portfolion rakenteesta täytyy 

tehdä mahdollisimman yksinkertainen, ja sen voi jakaa neljään päätekijään. Ensim-

mäiseksi portfoliossa kannattaa olla lyhyt johdanto ja kuva itsestä. Lyhyen johdannon jäl-

keen on jo hyvä esitellä tehtyjä projekteja, sillä ne vierailijoita yleensä kiinnostavat eniten. 

Jos projekteja ja työnäytteitä on kertynyt paljon, kannattaa portfoliossa esitellä vain laa-

dukkaimmat, sillä laatu korvaa määrän. Projekteista tulisi esitellä myös kontekstit pelkkien 

otsikoiden ja visuaalisten näkökulmien sijaan. Niiden tuottama arvo ja saavutetut tavoitteet 

kertovat vierailijalle projektin menestymisestä. Portfolio on tärkeää pitää myös ajan ta-

salla. Tämänhetkinen työtilanne on hyvä tuoda esille, etenkin jos etsii työpaikkaa tai töitä 

freelancerina. Omia tärkeimpiä saavutuksia ja taitoja on hyvä tuoda esiin esimerkiksi visu-

aalisilla listoilla, jotta vierailija saa käsityksen taidoista mahdollisimman nopeasti. Suositte-

luja voi mahdollisuuksien mukaan nostaa esiin portfoliossa, sillä se on loistava tapa todis-

taa saavutuksia ja tuotua arvoa. Portfolioon kannattaa koota kaikki koulutukset ja kurssit, 
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joilla on juuri sillä hetkellä merkitystä. Loppuun on tärkeää laittaa yhteydenottolomake, 

jotta ihmisillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä. (Schäferhoff 2019.) 

 

Verkkoportfolion luomisen yhteydessä suositellaan löydettävyyden vuoksi laittamaan etu- 

ja sukunimi verkkotunnukseen, ja hakukoneoptimointiin on erittäin tärkeää kiinnittää huo-

miota (Aalto & Uusisaari 2010, 86). Jotta hakukoneet ymmärtäisivät ja indeksoisivat hel-

pommin verkkosivuston sisältöä, on verkkosivujen joihinkin osioihin tehtävä pieniä muu-

toksia, joilla voi vaikuttaa käyttökokemukseen ja maksuttomissa hakutuloksissa sijoittumi-

seen. Ensimmäiseksi on hyvä varmistaa, että sivusto löytyy Googlesta. Sisältö ja kuvat on 

hyödyllistä optimoida. On siis mietittävä, millä hakusanoilla sisältö voitaisiin löytää. Sisältö 

kannattaa järjestää aiheittain ja tehdä siitä helppolukuista ja ainutlaatuista, kävijöiden tar-

peiden mukaan. Jos linkittää jotain sivustoille, on hyvä käyttää kuvaavaa ankkuritekstiä ja 

harkita tarkkaan mitä linkittää. Kuville voi antaa Alt-määritteen avulla lyhyen ja kuvaavan 

tekstin, joka näkyy kuvan kohdalla, jos itse kuvaa ei voi jostain syystä näyttää. Jos käyttää 

kuvaa linkkinä, annetaan vaihtoehtoinen teksti, ei pelkkää kuvaa. Kuvissa kannattaa käyt-

tää yleisesti tuettuja tiedostotyyppejä. (Google Search Console s.a.)  

 

Nykypäivänä verkkosivuston täytyy olla myös mobiiliystävällinen. On tärkeää, että portfolio 

näyttää samalta eri puhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa, sillä sisältöä katsotaan nyky-

ään paljon mobiililaitteilla (Schäferhoff 2019). Sivustosta voi tehdä mobiiliystävällisen mo-

nilla tavoilla, kuten responsiivisella verkkosuunnittelulla tai dynaamisella näyttötavan valin-

nalla. Luomisen jälkeen mobiiliystävällisyys kannattaa tarkistaa ongelmien varalta. Mobiili-

sivujen asetusten määrittäminen on tärkeää, kuten se että toimintoja voi käyttää kaikilla 

laitteilla ja kaikki data löytyy myös mobiilisivustosta. Kun asetukset ovat kunnossa, sivus-

tot voidaan indeksoida oikein. (Google Search Console s.a.)  

 

Onnistumista on hyvä mitata, ja mittarit tulee valita monipuolisesti ja tavoitteiden mukai-

sesti. On kannattavaa hyödyntää subjektiivisia, objektiivisia, laadullisia ja määrällisiä mit-

tareita. Prosessimittareilla voidaan ohjata toimintaa ja varmistaa sen laatua. Jos toimin-

nalla ei saavuteta haluttuja tuloksia, on selvitettävä, onko toiminta ollut laadukasta. Pro-

sessimittareilla kuvataan usein muun muassa toiminnan määrää ja käytettyjä resursseja. 

Monipuolisilla tulosmittareilla voidaan mitata muutoksen suuntaa ja suuruutta, ja mittarei-

den määrä riippuu tavoitteiden lisäksi myös kohderyhmien määrittelystä. Vaikuttavuusmit-

tareissa keskitytään laatuun määrän sijaan, ja ne kertovat muun muassa vision suun-

nasta. (Hyvän mitta s.a.) 
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3 Portfolion suunnitteluprosessi 

Kolmannessa luvussa käsitellään portfolion suunnitteluprosessia. Aluksi käsitellään aihee-

seen liittyvät taustat ja tarpeen mukaan pohjustetaan prosessin vaiheita myös viitekehyk-

sellä. Lisäksi pohditaan omaa henkilöbrändiä ja siihen liittyviä ammatillisia vahvuuksia, 

joita kartoitetaan erinäisillä testeillä. Oleellisena osana portfolion suunnitteluprosessia on 

kohderyhmän määrittely ja kohdepersoonien luominen, jotka ohjaavat verkkoportfolioon 

liittyviä ratkaisuja.  

 

3.1 Lähtötilanne 

Työpaikkoja hakiessa verkkoportfoliosta on etua erottautumisessa ja oman osaamisen 

esille tuomisessa. Opinnäytetyön tekemisen jälkeen tavoitteenani on saada itseäni kiin-

nostava työharjoittelupaikka, jossa pääsen kehittymään ammatillisesti ja käyttämään opin-

näytetyöprosessin aikana tunnistamiani vahvuuksia. Verkkoportfolion avulla harjoittelupai-

kan saaminen on usein helpompaa. Portfolion luominen tukee henkilöbrändin vahvista-

mista ja antaa mahdollisuuden oman henkilöbrändin parempaan esilletuomiseen.  

 

Markkinoinnin ja viestinnän opiskelijana menin tutkimustyön menetelmät ja perusteet -to-

teutukselle, jossa pääpaino oli portfoliotyyppisessä opinnäytetyössä. Kurssilla tein ensim-

mäisen portfoliosuunnitelmani, jonka viimeistelin opinnäytetyöprosessin alussa. Mietin 

myös vaihtoehtoisia opinnäytetöitä, mutta koin, että portfolio-opinnäytetyöstä olisi eniten 

hyötyä itselleni. Verkkoportfolion olisin tehnyt joka tapauksessa työnhaun tueksi, joten sen 

tekeminen osana opinnäytetyötä varmistaa sen laadun ja siihen käytettävän riittävän pa-

nostuksen.  

 

Ennen portfolion rakentamisen aloittamista halusin nähdä, millainen on oma digitaalinen 

jalanjälkeni. Digitaalisella jalanjäljellä tarkoitetaan verkossa tekemistä asioista jäänyttä jäl-

keä, kuten toiminta sosiaalisessa mediassa, henkilökohtaisilla verkkosivuilla olevat tiedot, 

selaushistoria ja kaikki muu mihin oman nimensä voi yhdistää internetissä (Teachthought 

2020). Digitaalisen jalanjäljen tutkiminen auttaa hahmottamaan, millaisen kuvan olen it-

sestäni digitaalisella toiminnallani jättänyt, ja kuinka paljon internetistä löytyy tietoa itses-

täni.   

 

Tutkin omaa digitaalista jalanjälkeäni googlettamalla oman nimeni. Tein haun incognito-

tilassa, jotta pystyin tekemään haun ilman, että selain tunnistaa minua. Incognito-tilassa 

verkkoa voi selata yksityisesti, ja selain ei tallenna selaushistoriaa, evästeitä, sivustodataa 

eikä lomakkeisiin syötettyjä tietoja (Sarah Barnes 2019). Ensimmäiseksi hakutulokseksi 
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tuli LinkedIn-profiilini, kolmantena tuloksena Pinterest-profiilini ja sen jälkeen Facebook-

profiilini. Toisena hakutuloksena oli samannimisen henkilön Instagram-profiili. Omaa In-

stagram-profiiliani hakutuloksiin ei tullut ollenkaan, mikä oli yllättävää, sillä profiilissa lukee 

koko nimeni. Pohdin tämän voivan johtua siitä, että olin laittanut nimeni profiiliin kusto-

moidulla fontilla. Päätin testata ja vaihtaa fontin Instagramin oletusfonttiin, ja katsoa, tu-

leeko Instagram-tilini sen jälkeen Googlen hakutuloksiin. Heti vaihdon jälkeen hakutulok-

siin ei tullut muutoksia, mutta kun kokeilin seuraavalla viikolla uudestaan, Instagram-profii-

lini tuli hakutuloksiin neljänneksi. Näkyvyyden kannalta on siis kannattavampaa käyttää 

Instagramin biossa oletusfonttia.  

 

Prosessia on tärkeää suunnitella ja aikatauluttaa. Se auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea 

prosessi pitää sisällään ja antaa varmuutta sekä hallinnan tunnetta työskentelylle. Henki-

lökohtaisella tehtävienhallinnalla ja tavoitteilla luodaan hyvä pohja työn suunnittelulle. 

Suunnitelmallisuus auttaa hallitsemaan omaa arvokasta aikaa ja energiaa, jotta työt ja 

tehtävät eivät pääse kasautumaan. Aikatauluttamisen avulla saadaan selkeä tieto siitä, 

mitä pitäisi milloinkin olla valmiina. Pitkän aikataulun projektia ei kannata suunnitella liian 

yksityiskohtaisesti, sillä silloin epävarmuus sekä epätietoisuus voivat kasvaa ja saattaa 

tulla odottamattomia, itsestä riippumattomia yllätyksiä, jotka vaikuttavat prosessin etene-

miseen. Tulevaisuuden suunnittelua kannattaa siis pitää suuntaa antavana, ja kiinnittää 

huomiota enemmän seuraavaan tehtävään, joka täytyisi saada valmiiksi. Tulevan tehtä-

vän tarkempi hahmottaminen auttaa hallitsemaan epävarmuuden tunnetta ja madaltaa 

kynnystä sen tekemisen aloittamiseen. Tekemisen edetessä kokonaisuus muodostuu sel-

keämmäksi. (Paju 2019.)  

 

Opinnäytetyöprosessin alussa tein itselleni aikataulun, joka näkyy kuvassa 1. Produktin 

tekemiseen käytettävää aikaa on vaikea etukäteen arvioida, joten aikataulutin sen tekemi-

seen menevän noin kaksi viikkoa. Huomasin nopeasti, että olin varannut liian vähän aikaa 

portfolion suunnittelulle ja luomiselle, enkä ollut ottanut huomioon kohderyhmään tutustu-

mista aikataulua tehdessä, joten aikataululliset muutokset ovat prosessin aikana odotetta-

vissa. Myös itsestäni riippumattomat aikataululliset muutokset voivat vaikuttavat prosessin 

etenemiseen. Aikatauluni on kuitenkin tarvittaessa joustava, joten etenen prosessin ai-

kana itselleni sopivassa tahdissa.  
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Kuva 1. Opinnäytetyöprosessin aikataulu 

 

3.2 Oma henkilöbrändi 

Kuten toisessa luvussa tuli ilmi, meillä kaikilla on jonkinlainen henkilöbrändi, mutta on it-

sestä kiinni, kuinka sitä haluaa kehittää ja hyödyntää. Oman henkilöbrändin ja itsensä ke-

hittämisessä on tärkeää tunnistaa omia vahvuuksiaan ja intohimojaan, sekä pohtia omaa 

löydettävyyttä, haluttavuutta ja merkittävyyttä. Oman henkilöbrändin hahmottamiseksi on 

tehtävä itsetutkiskelua ja siihen on käytettävä riittävästi aikaa. Oma henkilöbrändini vaatii 

varmasti useita vuosia työstämistä, mutta portfolion suunnitteluprosessin ja rakentamisen 

kautta henkilöbrändiin saa vahvistusta ja portfolio toimii hyvin sen tukena.  

 

Luvussa 2.1 käsiteltiin henkilöbrändin rakentamisen eri vaiheita eli itsetuntemukseen pe-

rehtymistä, itsestään viestimistä muille sekä itsensä kehittämistä. Itsetuntemukseen pa-

neutumalla voi tehdä uusia oivalluksia ja havaintoja itsestä, ja itsetuntemuksen kehittämi-

seen löytyy paljon erilaisia testejä ja harjoitteita. Itsensä kehittäminen on koko elämän mit-

tainen projekti, jota ei voi koskaan työstää liikaa.  

 

Tein Netellon (s.a) verkkosivuilta löytyvän persoonallisuustestin itsetuntemuksen lisää-

miseksi. Testin tulos vastasi hyvin itseäni ja persoonallisuuttani, sillä se kertoi minun ole-
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van hiljainen, käytännöllinen, herkkä ja spontaani. Testin tuloksissa kerrottiin minun nautti-

van aisteistani, sekä viihtyväni ulkoilmassa ja luonnossa, mikä on täysin totta. Arvostan 

itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, ja vetäydyn helposti syrjään liian epämiellyttävistä tilan-

teista.  

 

On tärkeää, että tunnistan omia vahvuuksiani ja heikkouksiani. Omia ominaisuuksia on 

hyvä miettiä myös uudessa valossa, niin sanotusti määrittää uudelleen. Se luo mahdolli-

suuden oivaltaa uutta itsessään ja tuo uusia näkökulmia. Jokaisessa ominaisuudessa, jota 

pitää huonona, löytyy myös jotain hyvää. Jokaisessa piirteessä on monia ulottuvuuksia, 

joista pystyy löytämään itseään palvelevat ominaisuudet. Lähipiiriä haastatellessani yh-

deksi heikkoudekseni nousi esimerkiksi se, että stressaannun helposti erilaisissa tilan-

teissa. Tässä on kuitenkin myös myönteisiä piirteitä, sillä se viestii myös siitä, että otan 

asiat vakavasti ja tosissani sekä mietin asiaa monesta näkökulmasta. Se voi johtaa mah-

dollisesti parempiin suorituksiin ja olla hyvä motivaattori. Yhtenä vahvuutenani minulla on 

lähipiirin mukaan se, että olen ahkera. Siihen liittyvät negatiivisemmat näkökulmat ovat 

esimerkiksi loppuun palaminen, stressaaminen, vaikeus ottaa rennosti, liian kovat tavoit-

teet ja muiden hyväksikäytettäväksi joutuminen. 

 

Kun jotain tekee intohimolla, asian tekeminen on mukavampaa. Olen usein saavuttanut 

flow-tilan työskennellessäni intohimoisesti, jolloin tekeminen sujuu helpommin, siihen pää-

see uppoutumaan täysin ja tekeminen on miellyttävää. Omilla vahvuuksilla ja intohimoilla 

sekä itsensä johtamisella on paljon vaikutusta motivaatioon. Hyvällä ja vahvalla motivaati-

olla pääsee usein pidemmälle kuin pelkällä osaamisella, jos motivaatio ei ole kunnossa. 

Motivaation ollessa kunnossa työelämä on varmasti antoisampaa ja inspiroivampaa.  

 

Luvussa 2.2 tuotiin esiin temperamentin vaikutusta henkilöbrändin esilletuomisessa. Omia 

temperamenttipiirteitä tarkastellessani olen huomannut, että piirteeni eivät ole ihan sitä, 

mitä markkinointialalla olevilta ihmisiltä usein odotetaan. Olen enemmän introvertti kuin 

ekstrovertti, rauhallinen, ja nopeat muutokset saattavat olla usein vaikeita kohdata. Olen 

kuitenkin sinnikäs ja pitkäjänteinen, sekä mielialani on yleensä iloinen ja positiivinen. Olen 

yrittänyt kehittää piirteitäni, joita alalla usein vaaditaan, ja pyrkinyt löytämään ja vahvista-

maan vahvempia piirteitäni, joita pystyy hyödyntämään tilanteiden mukaan.  

 

Luvussa 2.2 käytiin läpi myös arvojen ja arvomaailman osallisuudesta työelämään ja työs-

kentelyyn. Arvojen pohtiminen ja esilletuominen liittyy vahvasti myös oman henkilöbrän-

diini, ja minulle on tärkeää, että työpaikalla vallitsevat arvot kohtaavat omaan arvomaail-

maani. Toimimalla omien arvojen mukaisesti lisään itsekunnioitustani. Arvojani miettiessä 

listasin itselleni tärkeistä ominaisuuksista ja asioista, joita haluan aidosti toteuttaa omassa 
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työelämässä. Minulle tärkeitä arvoja työelämään liittyen ovat oikeudenmukaisuus, luotetta-

vuus, moraali, hyvinvointi, avuliaisuus, ahkeruus, tasa-arvo, luovuus, itsensä toteuttami-

nen ja yhteishenki. Kolme tärkeintä arvoa koen itselleni olevan oikeudenmukaisuus, mo-

raali ja hyvinvointi. Minulle on tärkeää, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja 

kaikkien oikeuksia kunnioitetaan. Moraali ja eettisten periaatteiden noudattaminen on mie-

lestäni tärkeää työyhteisön ja sen toimivuuden sekä hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvoinnin, 

niin fyysisen kuin psyykkisenkin, merkitys työelämässä on erityisen tärkeää, ja se on sekä 

työntekijän että työnantajan vastuulla. Hyvinvointi vaikuttaa työyhteisöön merkittävästi, 

sillä henkilöstö on muun muassa avoimempaa ja motivoituneempaa, toisia innostetaan ja 

kannustetaan, ongelmista uskalletaan puhua sekä työntekijät kokevat itsensä riittäväksi ja 

tarpeelliseksi (Työterveyslaitos 2016). 

 

Osaamiseni kartoittamiseksi ja kehityskohteideni tunnistamiseksi tein Haaga-Helia am-

mattikorkeakoulun ylläpitämällä kompetenssityökalulla kyselymuotoisen testin (kompe-

tenssikysely 2016). Testin tuloksien mukaa yleisten kompetenssieni vahvuudet ovat erityi-

sesti arvojen huomioimisessa, neuvottelutaidoissa, tiimityössä ja tunneälyssä. Kehitettä-

vää minulla on niin testin kuin omien huomioimisieni perusteella erityisesti verkostoitumi-

sessa ja esiintymisessä. Asiantuntijan osaamisessa, markkinoinnin ja viestinnän alalla, 

testin mukaan omat kompetenssini ovat kaikkein vahvimpia kanavaosaamisessa, asiakas-

ymmärryksessä, asiakasdatan hyödyntämisessä ja kilpailija-analyysissa. Kehityskohteina 

minulla on asiantuntijaosaamisessa erityisesti kehittyvässä teknologiassa ja toiminnanoh-

jauksessa. Työelämään siirtyminen kuitenkin varmasti nopeuttaa kehittymistäni heikoim-

milla osa-alueilla. 

 

3.3 Kohderyhmät 

Tavoitteiden saavuttamiseksi on selvitettävä, ketkä kuuluvat kohderyhmään ja mitkä ovat 

kohdepersoonien tarpeet. Lähestymistavan on vastattava kohderyhmää. Sen onnistu-

miseksi on hyvä rajata kohderyhmää niin paljon kuin mahdollista. Konkreettisen kokonais-

valtaisen kuvan luomiseksi kohderyhmästä tulee ymmärtää heidän maailmankuvaansa 

sekä demografisia, sosioekonomisia ja psykologisia ominaisuuksia. (Huppertz 2019.) 

 

Kohderyhmän tunteminen on tärkeää erottautumisen saavuttamiseksi. Kohderyhmän huo-

mion kiinnittämiseksi täyttyy miettiä, millaisen vaikutuksen haluaa itsestään tehtävän ja 

tuoda omat arvot ja sisällöt esille omalla, mutta kohderyhmää palvelevalla tyylillä. Rehelli-

nen kuva nykytilanteesta ja kohderyhmän tunteminen auttaa hahmottamaan osa-alueet, 

joihin kannattaa panostaa. Kun tuntee kohderyhmän hyvin ja tekee siitä huomion keskipis-
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teen, on kohderyhmän tarpeisiin huomattavasti helpompi vastata. Persoonallisella sisäl-

löllä erottautuminen on helpompaa, ja se kertoo kohderyhmälle konkreettisen arvon käy-

tännössä. Demograafisten tekijöiden lisäksi on tärkeää pohtia myös kohderyhmän elä-

mäntilannetta, harrastuksia ja asenteita. (Kurvinen ym. 2017, 64-76.) 

 

Portfolioni kohderyhmänä voi pitää erityisesti haettavien työpaikkojen HR-henkilöitä, jotka 

työnhaun yhteydessä tutustuvat portfolioon. Tulevaisuudessa kohderyhmää voi olla myös 

muut markkinoinnin ja viestinnän opiskelijat sekä alan asiantuntijat, jotka tavoitetaan työ-

paikkojen ja yhteistöiden lisäksi erityisesti sosiaalisen median kautta, mutta tämänhetkis-

ten tavoitteitten takia segmentoin kohderyhmäni rekrytoinnista huolehtiviin alan ammatti-

laisiin.   

 

Kohdepersoonia on suositeltavaa luoda korkeintaan neljä, jotta lähestymistapa on riittävän 

kohdennettu ja tehokas tärkeimmille käyttäjille. Kohdepersoonan päätehtävänä on antaa 

suuntaa suunniteltaessa tuotteita ja sisältöä. Mitä yksityiskohtaisemmat henkilötiedot koh-

depersoonilla on, sitä tehokkaampia toimenpiteet ovat. Kohdepersoonien luominen auttaa 

synnyttämään autenttisen kuvan kohderyhmästä. (Huppertz 2019.) 

 

Opinnäytetyötä varten loin kolme erilaisista kohderyhmäpersoonaa, joiden tarpeisiin mu-

kautettuna teen verkkoportfoliooni liittyvät rakenteelliset, sisällölliset ja visuaaliset ratkai-

sut. Kohdepersoonan luominen auttaa ymmärtämään kohderyhmää paremmin. Rakensin 

kohdepersoonat kiinnostavien työpaikkailmoitusten ja kokemieni työpaikkahaastattelujen 

perusteella. Tarkastelin työpaikkailmoituksia eri työpaikkasivustoilta, kuten Monsterista, 

Duunitorista ja Laura Rekrytointi -sivustolta. Valitsin tarkempaan tarkasteluun kolme it-

seäni kiinnostavaa työpaikkailmoitusta, joihin olin myös lähettänyt hakemuksen ja päässyt 

haastatteluun. Työpaikkailmoituksissa etsittiin työharjoittelijoita Intersport Finland Oy:n 

verkkokauppaan ja markkinointiin (liite 1), Socia Media traineeta sosiaalisen median toi-

mistoon MySomelle (liite 2), sekä markkinoinnin harjoittelijaa Roots Helsingin joogastudi-

oon (liite 3). 

 

Työpaikkailmoituksista poimin työnkuvaan liittyviä tehtäviä sekä työnantajan odotuksia 

työntekijää kohtaan. Ilmoituksissa on korostettu aitoa kiinnostusta ja valmiutta tutustua eri 

tehtäviin. Työpaikkahaastatteluissa olen huomannut arvostettavan erityisesti nopeaa oppi-

mista, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Myös työn vauhdikkuutta sekä nopeaa 

muuttumista ja mukautumista korostettiin, joten työntekijöiden täytyy olla ajan tasalla ja 

tarvittaessa joustavia. Huomasin odotusten olevan vaihtelevia osaamisen suhteen. Koke-

mieni työhaastattelujen perusteella rakensin kuvaa kohdepersoonien demografisten teki-

jöiden lisäksi myös heidän elämäntilanteistaan, harrastuksista, sekä asenteista.  
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Kohdepersoonat ovat fiktiivisiä ja mahdollisimman yksityiskohtaisia. Kohdepersoonan esit-

telyn lisäksi mietitään kohdepersoonan odotuksia työntekijää kohtaan: millaisia taitoja 

työssä vaaditaan, millaisia ominaisuuksia persoona arvostaa. Olen markkinoinnin ja mai-

nonnan lisäksi erityisen kiinnostunut urheilu- ja hyvinvointialasta, joten otin tämän huomi-

oon kohderyhmää ja kohdepersoonia suunnitellessani. Urheilu ja hyvinvointi on tärkeässä 

roolissa vapaa-ajallani, ja haluaisin saada näitä vahvuuksia yhdistettyä myös työelämään. 

 

 

Kuva 2. Kohdepersoona 1, Sini 

 

Sini (kuva 2) on liikunta-, hyvinvointi- ja markkinointialan ammattilainen, joka etsii markki-

noinnin harjoittelijaa suosittuun Helsingissä sijaitsevaan liikunta- ja hyvinvointikeskukseen. 

Työtehtäviin kuuluu muun muassa kohderyhmää kiinnostavaa markkinoinnin suunnittelua 

ja toteutusta tiimin kesken sosiaaliseen mediaan ja nettisivulle. Työssä pääsee toteutta-

maan itseään omien vahvuuksien kautta. Sini toivoo työntekijältä erityisesti innokkuutta, 

oma-aloitteisuutta, luovuutta ja visuaalista silmää, sekä yleisimpien toimisto- ja taitto-ohjel-

mien hallintaa. Sini arvostaa jo aikaisempaa kokemusta markkinoinnista ja hyvää alan 

tuntemusta, joten hän haluaisi nähdä hakijoilta myös työnäytteitä ansioluettelon ja hakukir-

jeen lisäksi. Työntekijöiden ja asiakkaiden oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu on 

Sinille erityisen tärkeää. 
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Kuva 3. Kohdepersoona 2, Kalle 

 

Kalle (kuva 3) etsii urheilu- ja vapaa-ajankaupan verkkokauppa- ja markkinointitiimiin uutta 

harjoittelijaa. Harjoittelijalta Kalle toivoo kiinnostusta digitaaliseen kaupankäyntiin ja mark-

kinointiin. Hän ei etsi valmista osaajaa, vaan valmiutta tutustua monipuolisesti työnkuvaan 

ja tehtäviin. Hän toivoo harjoittelijalla olevan halua kehittyä ja rohkeutta ottaa vastuuta 

työskentelystä, sekä arvostaa, jos hakijalla on kokemusta videoiden suunnittelusta ja edi-

toinnista. Hakijalla täytyy olla myös kiinnostusta urheilu- ja vapaa-ajankauppaan, ja aktiivi-

sesta elämänasenteesta ja sen näyttämisestä on hyötyä työnhakutilanteessa. Työsuhde-

etuina työpaikassa järjestetään viikoittaista erilaista urheilullista toimintaa, kuten ryhmälii-

kuntatunteja. Yhteinen toiminta työyhteisön kesken parantaa ja vahvistaa yhteishenkeä.  

 

 

Kuva 4. Kohdepersoona 3, Sanna 
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Pienessä sosiaalisen median toimistossa työskentelevä Sanna (kuva 4) odottaa hakijoilta 

enemmän palavaa halua oppia kuin aikaisempaa kokemusta. Ala muuttuu koko ajan, jo-

ten työskentelyyn täytyy suhtautua intohimolla ja valmis omatoimisesti selvittämään asi-

oita ja pysymään ajan tasalla. Toimiston porukka on rempseää ja nuorekasta, joten haki-

jalta toivotaan avoimuutta ja huumorintajua. Yhteishenki on erittäin hyvä, ja aikaa viete-

tään työkavereiden kanssa myös vapaa-ajalla. Toimistolla on usein myös koiria, joten ha-

kijan tulisi olla edes jossain määrin eläinrakas. Hakijan odotetaan olevan kiinnostunut eri-

tyisesti analytiikasta ja maksetusta mainonnasta, joihin harjoittelija pääsee perehtymään 

tiiviin tiimin avustuksella. Asiakasprojekteja tehdessä on usein monta lankaa tulessa, joten 

työntekijältä odotetaan tehokkuutta ja vuorovaikutustaitoja.   
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4 Portfolion kuvaus 

Tässä luvussa kuvataan portfolion suunnittelun mukaan toteutettu produkti. Portfolion 

koonnin vaiheisiin kuuluu teknisen alustan valinta ja valittuun alustaan tutustuminen sekä 

portfolion rakenteen, sisällön ja visuaalisen ilmeen huolellinen suunnittelu ja toteutus. Si-

sällön suunnittelemiseksi täytyy koota tehtyjen projektien tuotokset yhteen ja valita portfo-

lioon nostettavat materiaalit. Portfolioon tekemäni ratkaisut peilautuvat aina kohdepersoo-

niin. 

 

4.1 Alusta 

Portfolioille soveltuvia alustoja ja palvelimia löytyy netistä paljon myös maksutta. Verkko-

portfolion rakentaminen ei tarvitse koodauksen osaamista, mikä on hyvä, sillä osaan koo-

dauksesta vain hieman alkeita. Joillakin alustoilla koodaustaitojaan pystyy kuitenkin hyö-

dyntämään, jos taitoa löytyy. Useimmat alustoista ovat käytettävyydeltään niin helppoja, 

että ne eivät vaadi juurikaan aikaisempaa tietoteknistä osaamista alustojen käytöstä.  

 

Tein tunnukset ensin Portfolioboxiin. Olen kuitenkin käyttänyt Wixiä aikaisemmassa pro-

jektissa jonkin verran, joten myös se oli mahdollinen vaihtoehto. Tutustuin molempien 

alustojen ominaisuuksiin ja käytettävyyteen. Halusin rakentaa sivustosta mahdollisimman 

paljon itse, käyttämättä valmiita teemoja. Päätin testata molempia alustoja tekemällä 

suunnitelman aloitussivusta ennen alustan lopullista valintaa. Portfoliobox oli mielestäni 

käyttömukavuudeltaan parempi ja selkeämpi, joten päädyin tekemään verkkoportfolioni 

Portfolioboxin ilmaisversiolla. Portfolioboxissa ei tarvitse käyttää valmista teemaa, joten 

sillä saa tehtyä mieluisen ja oman näköisen portfolion. 

 

Portfoliobox on luoville henkilöille tarkoitettu työkalu, jolla saa rakennettua oman verkko-

portfoliosivuston. Portfoliobox tarjoaa kaikki ominaisuudet, mitä tarvitsee täydellisen verk-

kosivuston ja -portfolion luomiseen. Alustan käyttö on tehty yksinkertaiseksi, ja sillä on 

helppo luoda ja editoida. Alustan käyttö ei vaadi koodausta ja se sisältää määräämättömät 

tyylit sisällön yhdistämiseen ja asetteluun. Portfolioboxissa pystyy suunnittelemaan satoja 

malleja, kuten gallerioita, yhteystietosivuja, ansioluetteloja, blogeja ja niin edelleen. Sivus-

toa pystyy mukauttamaan mielensä mukaan esimerkiksi väri- ja fonttiasetuksilla. Alusta 

sisältää muun muassa ilmaisen verkkotunnuksen, mobiili- ja SEO-asetukset sekä markki-

noinnin ja e-kaupan mahdollisuudet. Portfolioboxin kaikki mallit ovat reagoivia ja dynaami-

sia, joten ne näyttävät hyvältä kaikissa laitteissa, kuten puhelimissa, tietokoneissa ja tab-

leteissa. Portfolioboxista on tarjolla myös maksullinen pro-versio, joka tarjoaa laajemmat 

ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. (Portfoliobox s.a.) 
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4.2 Visuaalinen ilme 

Visuaalisen ilmeen suunnittelussa perustana on mielikuva ja tunnelma, mitä sillä yritetään 

tavoittaa. Visuaalisen identiteetin pitäisi liittyä kohderyhmän odotuksiin. Visuaalisen il-

meen kehittämiseen liittyy monenlaisia peruselementtejä, kuten layout, päävärit, aiheet, 

viestit, visuaaliset elementit, sekä kuvien visuaalisuus, tyyli ja sisältö. Suunnittelun aikana 

kannattaa huomioida sekä rationaaliset että emotionaaliset hyödyt. Rationaalisia hyötyjä, 

kuten mielipiteitä ja arvoja, voidaan tuoda ilmi tekstissä, kuvien aiheissa ja näkökulmissa. 

Emotionaalisia hyötyjä, kuten mielikuvaa ja tunnelmaa, saadaan viestitettyä esimerkiksi 

väreillä ja muilla visuaalisuuden luonteeseen vaikuttavilla elementeillä. Keskeisenä asiana 

visuaalisen ilmeen suunnittelussa on selvittää, millainen on kohderyhmän tarpeeseen liit-

tyvä kokemusmaailma, millaisessa visuaalisessa ja viestinnällisessä ympäristössä kohde-

ryhmä elää, kuinka erottuvaa ja erilaista ilmettä haetaan, sekä tärkeimpänä se, että min-

kälaista mielikuvaa visuaalisella ilmeellä halutaan välittää. (Pohjola 2019, 91-95.) 

 

Visuaalisen ilmeen rakentamisessa on otettava huomioon kohderyhmä. Halusin viestiä 

portfolioni visuaalisella ilmeellä kohderyhmälleni olevani iloinen ja pirteä. Erityisesti kohde-

persoonat Sini ja Sanna arvostavat tätä, sillä heiltä itseltäänkin löytyy näitä piirteitä. Pyrin 

tekemään visuaalisesta ilmeestä riittävän selkeä ja laadukkaan näköinen. Visuaalisen il-

meen laatutekijöitä ovat muun muassa hyödyllisyys, helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus, 

selkeys, järjestelmällisyys, esteettisyys, innovatiivisuus ja totuudellisuus (Pohjola 2019, 

112). Laatutekijöiden huomioonotolla verkkoportfoliota rakentaessa kohderyhmän on hel-

pompi käyttää sivustoa ja saada selkeämpi kuva itsestäni ja persoonallisuudestani laaduk-

kaalla tavalla. Visuaalisella laadulla on suuri merkitys minun ja kohderyhmän vuorovaiku-

tuksessa.  

 

Visuaalisessa ilmeessä käytetyillä väreillä on merkitystä siinä, kuinka brändiä havainnoi-

daan. Väripsykologia tarkoittaa värien vaikuttamisen tutkimista ihmisen käyttäytymiseen. 

Sitä kannattaa hyödyntää, kun tutkitaan käytettäviä värejä, joilla voisi saada paremman 

yhteyden kohderyhmään. Värit herättävät tunteita ja niillä pystyy vaikuttamaan ihmisten 

ajatteluun ja tulkitsemiseen. Väripsykologiassa oranssi väri edustaa luovuutta, innostusta, 

seikkailua, menestystä ja tasapainoa. Oranssi väri ei ole niin käskevä kuin punainen, 

mutta se herättää silti huomiota. Harmaa edustaa neutraalisuutta ja tasapainoa. Harmaa 

voi auttaa säilyttämään puhtaan ja neutraalimman ilmeen. Värin puuttumisen takia har-

maa voi yksinään olla tylsä, joten se kaipaa rinnalleen huomiota herättävän värin. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että ihmiset voivat havaita värit eri tavalla ja ihmisillä voi olla henkilö-

kohtaisia mieltymyksiä, kokemuksia ja kulttuurieroja värien suhteen. (Ferreira 2019.) 
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Verkkoportfolioni värimaailma koostuu oransseista ja harmaista teksteistä sekä elemen-

teistä, vaalean harmaalla pohjalla. Oranssin lämmin sävy viestii kohdepersoona Sannan 

ja Sinin arvostamaa eloa ja energisyyttä, ja eri harmaan sävyt tuovat tähän sopivaa tasa-

painoa. Lisäksi oranssi väri viestii myös kohdepersoona Kallen arvostamaa aktiivisuutta. 

Portfolion värimaailman värit on havainnollistettu kuvassa 5. Kahta tumminta väriä, mus-

taa (RGB: 0; 0; 0) ja tummanharmaata (RGB: 69; 69; 69) käytin fonteissa. Keskiharmaita 

(RGB: 115; 115; 115) ja (RGB: 163; 163; 163) käytin työnäyteosion elementeissä. Orans-

sia (RGB: 237; 161; 108) esiintyy elementeissä ja väliotsikoissa. Verkkoportfolion tausta-

värinä on käytetty vaaleanharmaata (RGB: 244; 244; 244). 

 

 

Kuva 5. Verkkoportfolion värimaailma 

 

Portfolioon tulevien valokuvien halusin sopivan sävyiltään näihin väreihin, joten päätin 

muokata profiilissani olevista kuvista mustavalkoisia. Tämä teki kuvakollaasista myös yh-

tenäisemmän näköisen. Myös ansioluettelon ja yhteydenottolomakkeiden kuvista muokka-

sin mustavalkoisia, jotta kuvat sopivat värimaailmaan paremmin. Etusivun kuva sopi mie-

lestäni värimaailmaan ilman suurta muokkaustakin, sillä kuvan sävyt ovat lämpimiä ja väri-

maailma eloisa. Tämä puhuttelee erityisesti luonnonläheistä kohdepersoona Siniä.  

 

Typografialla on suuri merkitys visuaalisen ilmeen suunnittelussa, sillä se viittaa tekstin ja 

kirjainten asetteluun. Typografiaan kuuluu muun muassa fontti ja sen koko, tekstin väri, 

rivivälit, sisennykset sekä tekstin lihavointi. Typografian valinnassa ja suunnittelussa on 

tärkeää ymmärtää tekstin kohderyhmä ja käyttötarkoitus. Tämä voi kuitenkin ongelmal-

lista, sillä mieltymyksiä on erilaisia. Usein hyvä typografia ei kuitenkaan herätä liikaa huo-

miota, varsinkaan asiatekstin yhteydessä. Pääasia typografiaa suunnitellessa on, että sitä 

on riittävän helppo ja mukava lukea. (Idealistdigital 2017.) 

 

Tekstin värinä käytin tummanharmaata, sillä koen sen olevan selkein ja miellyttävin lukea. 

Fontin halusin olevan selkeä mutta myös silmää miellyttävä. Kohdepersoonista erityisesti 

Sini arvostaa visuaalista silmää, ja joogan harrastajana harmonisuus on hänelle tärkeää. 

Fontiksi valikoitui pääotsikoihin Julius Sans One, värinä tumma harmaa. Väliotsikoiden 

fontti on Josefin Sans 600 ja värinä on oranssi. Kappaleiden teksteissä käytin fonttia Duru 

Sans ja värinä on tumma harmaa. Käyttämäni fontit ovat todella saman tyylisiä toistensa 

kanssa, ja ne sopivat hyvin yhteen. Käyttämäni fontit on esitelty kuvassa 6.  
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Kuva 6. Verkkoportfoliossa käytetyt fontit 

 

Halusin tehdä verkkosivulleni logon omasta nimestäni, sillä pelkkä teksti vaikutti hieman 

tylsältä. Logo voi luoda positiivisen vaikutelman henkilöbrändistä, viestiä visuaalisesta 

identiteetistä ja arvoista sekä se voi auttaa ihmisiä muistamaan henkilön (Zhang 2018). 

Logo tuo mielestäni hyvin lisää visuaalista ilmettä sivustolle. Tein logon Canvalla. Canva 

on nettisivusto, jossa pystyy suunnittelemaan muun muassa esityksiä, sosiaalisen median 

grafiikkaa, julisteita ja mainoksia hyödyntäen miljoonia kuvia, suodattimia, kuvakkeita, 

muotoja ja kirjasimia helpolla vedä ja pudota -ominaisuudella (Canva 2020). Logossa 

(kuva 7) fontin väri on musta ja fontti on Selima. Taustalle laitoin oranssin värisen elemen-

tin huomion herättämiseksi ja visuaalisen ilmeen luomiseksi. Logon hieman ylöspäin nou-

sevan suunnan voidaan ajatella kuvastavan positiivista asennettani ja sitä, kuinka haluan 

kehittyä ammatillisesti. Nämä ovat sellaisia piirteitä, joita jokainen kohdepersoona arvos-

taa.  

 

 

Kuva 7. Verkkoportfolion logo 

 

4.3 Portfolion rakenne 

Sivusto on responsiivinen, joten se näyttää hyvältä kaikilla laitteilla. Responsiivisuudella 

tarkoitetaan sivun ulkoasun skaalautumista vierailijan laitteen näyttökoon mukaan. Mobiili-

laitteita käytetään yhä enemmän, joten responsiivisesta verkkosuunnittelusta on tullut eri-

tyisen tärkeää parhaimman käyttäjäkokemuksen saamiseksi. Responsiivinen verkkosi-

vusto on myös hakukoneystävällisempi, koska Google painottaa enemmän sivuja, joita on 
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helppo käyttää myös puhelimella. Verkkosivuston ylläpitäminen on helpompaa, kun ei tar-

vitse olla erillistä mobiiliversiota. Responsiiviset verkkosivut tukevat uusia laitteita ja näyt-

tökokoja myös tulevaisuudessa, joten käyttökokemus pysyy ennallaan. (Suomen Digi-

markkinointi 2016). 

 

Halusin tehdä portfolion rakenteesta mahdollisimman selkeän ja helppokäyttöisen kohde-

ryhmälle. Navigointi sivustolla on helpompaa, kun sivustorakenne on hyvin suunniteltu. 

Kokonaisuuden täytyy olla yhtäläisen näköinen, ja sivuston täytyy olla mobiilioptimoitu. 

Erityisesti kohdepersoona Sannalla on usein monta lankaa tulessa yhtä aikaa, joten hän 

saattaa hyvinkin selailla työhakemuksia myös kännykällä. En käyttänyt portfoliossani val-

mista teemaa, vaan rakensin sivuston mieluisia elementtejä ja suunnittelumalleja hyödyn-

täen. En halunnut laittaa osioihin liikaa tekstiä, jotta lukijan mielenkiinto pysyy yllä, ja vie-

railija löytää portfoliosta itseään kiinnostavat asiat nopeammin.  

 

Navigointipalkki (kuva 8) löytyvät heti logon alapuolelta. Se on logon tavoin sijoitettu kes-

kelle sivuston yläreunaa. Laskeutumissivua, eli sivua jolle henkilö päätyy ensimmäiseksi 

portfolioni avattuaan, ei ole sijoitettu navigaatiopalkkiin, vaan siihen pääsee napauttamalla 

logoa. Navigaatiopalkin kautta pääsee siirtymään profiiliin, työnäytteisiin, CV:hen sekä yh-

teydenottolomakkeeseen. Halusin sijoittaa profiilin ennen työnäytteitä, jotta vierailija saisi 

heti minusta ja persoonastani yleiskuvan nopeallakin vilkaisulla. Navigaatiopalkki pysyy 

jokaisella sivulla samassa kohdassa, ja oranssilla värillä korostuu se osio, jolla vierailija 

tällä hetkellä on. 

 

 

Kuva 8. Navigaatiopalkki 

 

Jokaiselta navigaatiopalkin sivulta löytyvät kuvassa 9 näkyvät painikkeet, joiden kautta 

pääsee siirtymään sosiaalisen median kanaviini. Sosiaalisen median painikkeet on sijoi-

tettu vasempaan alakulmaan. Kaikkia sosiaalisen median kanavia ei kannata portfolioon 

linkittää, sillä passiivisten kanavien linkittäminen voi joissain tilanteissa aiheuttaa enem-

män haittaa kuin hyötyä (Woodrow 2012). Päätin lisätä ainoastaan ne, jotka voisivat tuoda 

kohderyhmälle jonkinlaista lisäarvoa. Painikkeisiin päätyi Facebook, Twitter, Instagram ja 

LinkedIn. Lisäksi löytyy painike verkkosivuston jakamista varten. Analytiikkatyökalujen 

avulla on mahdollista seurata, kuinka usein sosiaalisen median painikkeista painetaan. 

Sosiaalisen median kanavani eivät ole Instagramia lukuun ottamatta kovinkaan ahkerassa 

käytössä, mutta laitoin ne esille, jos joku haluaa ottaa yhteyttä mieluummin sosiaalisen 

median kautta. Instagram viestii kohderyhmälle visuaalisuutta ja persoonaani kuvieni 
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kautta. Aion myös kehittää muita sosiaalisen median kanaviani henkilöbrändini mukana, 

joten tulevaisuudessa myös niistä kohdepersoonat näkevät eri puolia minusta ja osaami-

sestani. Erityisesti LinkedInin kautta voin tarjota tulevaisuudessa kohderyhmälleni amma-

tillisempia näkökulmia.  

 

 

Kuva 9. Sosiaalisen median painikkeet  

 

4.4 Portfolion sisältö 

Portfolion pääasiallinen sisältö on jaettu tärkeimpiin osa-alueisiin, eli etusivuun, profiiliin, 

työnäytteisiin, CV:hen ja yhteydenottoon. Tässä luvussa käydään läpi näiden sisältöä ja 

tarkoitusta kohderyhmän kannalta. Portfolion kielenä on käytetty suomea, sillä kohderyh-

mäni kieli on suomi. On todennäköistä, että vekkoportfoliossani vierailee ainoastaan suo-

mea puhuvia henkilöitä, joten sivuston tekeminen englanniksi ei olisi tuonut sille juurikaan 

lisäarvoa. Sisältöä on mahdollista muokata ja lisätä tarpeen mukaan tulevaisuudessa, esi-

merkiksi työnäytteiden määrän lisääntyessä ja ammatillisen kehittymisen karttuessa. 

 

4.4.1 Etusivu 

Henkilökohtaisten tapaamisten tavoin myös netissä ihmiset saavat ensivaikutelman henki-

löstä muutamassa sekunnissa. Ihmiset saavat kuvan henkilön fyysisistä ominaisuuksista, 

asenteesta ja jopa potentiaalista. Ensivaikutelma ja yleinen mielipide muotoutuvat nope-

asti ensimmäistä kuvaa katselemalla. Etusivulle valitun kuvan kautta voi viestiä muille, mil-

lainen persoona on. Onnistunut valokuva luo yhteyden katsojaan ja vangitsee persoonalli-

suuden tuoden sitä esiin. Kannattaa tavoitella kuvaa, jossa näyttää ammattimaiselta ja 

edustavalta. (Stahl 2018.) 

 

Kun verkkosivulle siirtyy, tulee ensimmäisenä näkyviin selkeä ja visuaalinen, mutta kiin-

nostusta herättävä etusivu (kuva 10). Etusivulla oleva kansikuva on suuressa roolissa en-

sivaikutelman luomisessa. Halusin kuvien olevan laadukkaan näköisiä ja ammattimaisia, 

joten pyysin siskoani ottamaan kuvat järjestelmäkamerallaan. Monista kuvavaihtoehdoista 

etusivulle päätyi kuva, jossa istun ulkona portaikossa. Pidin kovasti kuvan värimaailmassa 

ja siinä näkyvistä elementeistä ja yksityiskohdista. Hymyilen kuvassa, joten se luo vieraili-

jalle helposti lähestyttävän kuvan itsestäni. Kohdepersoonia ajatellen en halunnut pukea 

liian virallisia vaatteita, vaan halusin välittää hieman rennompaa kuvaa itsestäni, sillä koh-

depersoonat itsekin pukeutuvat rennosti omalla tyylillään työelämässä. Erityisesti nuorek-
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kaan ja rempseän työporukan keskellä työskentelevä Sanna arvostaa ihmisiä, jotka pu-

keutuvat omalle tyylilleen uskollisesti. Asu on kuitenkin asiallinen, ja kenkävalinta viestii 

hieman myös urheilullisuudesta, mitä kohdepersoonat Sini ja Kalle arvostavat. Laitoin ku-

van alle sloganin, joka kuvaa hyvin ajatusmaailmaani sekä asennettani työntekoa ja elä-

mää kohtaan. Positiivinen elämänasenne vetoaa myös kohdepersooniin, sillä he ovat itse-

kin eloisia ja omaavat aktiivisen elämänasenteen.  

 

 

Kuva 10. Etusivu 

 

4.4.2 Profiili 

Itsensä esittely muutamalla lauseella voi olla haastavaa. Portfoliosivusto Format (2016) 

esittelee verkkosivuillaan oppaan portfolion ”About me” -sivuston tekemiseen. Asiat on py-

rittävä esittämään henkilökohtaisina vaikuttamatta epäammattimaiselta, mutta liian yksi-

tyiskohtaisella esittelyllä voi menettää kohderyhmän kiinnostuksen. Verkkosivuston profii-

lin tekeminen voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen. Ensimmäisenä on hyvä kertoa kävi-

jöille, kuka on ja mitä tekee. Myös kaupunki on hyvä mainita. Toisena ohjeena on käyttää 

oman tyylistä ja itselle kotoista kirjoitustapaa, sillä verkkosivuston ei tarvitse olla liian muo-

dollinen. Kolmas neuvo koskee ammatillisen kokemuksen kertomista. Jos haluaa sisällyt-

tää CV:nsä profiiliosioon, kannattaa se pitää lyhyenä ja yksinkertaisena. Vaihtoehtoisesti 

voi tehdä ansioluettelolle oman osion, ja kertoa profiilissa vain muutama projekti tai työ-

paikka. Neljäntenä vinkkinä on lisätä mahdolliset tunnustukset ja suosittelut.  Viidentenä 

oppaan neuvona on lisätä muutama henkilökohtainen tieto itsestään, kuten harrastus tai 

intohimo, jotta vierailija saisi oppia myös jotain henkilökohtaista ja profiilista tulee mieleen-

painuvampi. Kuudentena neuvona on lisätä valokuva, joka edustaa persoonallisuutta ja 
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tuo erottuvuutta. Viimeisenä ohjeena on oikoluku ja muokkaus, sillä mahdolliset virheet 

voivat tuntua huolimattomalta ja epäammattimaiselta. (Format 2016.) 

 

Profiilistani löytyy pidempi esittelyteksti sekä kuvakollaasi (kuva 11). Esittelytekstiä teh-

dessäni otin vinkkejä Formatin (2016) seitsemän kohdan oppaasta. Kerroin lyhyesti itses-

täni ja siitä mitä teen, mistä olen kiinnostunut ja mitkä ovat tavoitteeni. Kerron työhisto-

riastani tarkemmin CV-osiossa, joten en juurikaan nosta esiin ammatillista kokemustani 

profiilissa. Lisäksi kerroin hieman harrastuksistani ja asioista, mistä pidän. Erityisesti koh-

depersoonat Kalle ja Sanna arvostavat palavaa halua oppia uutta ja kehittyä, joten sen 

mainitseminen oli tärkeää. Kirjoitin profiiliini, että tykkään kehittää itseäni niin työntekijänä 

kuin ihmisenäkin, rakastan uusia kokemuksia, enkä pelkää uusia haasteita. Kuvakollaasi 

tuo kuvien kautta ilmi kohderyhmälle persoonaani, arvojani ja elämäntyyliäni. Halusin välit-

tää kuvilla urheilullista ja aktiivista elämäntapaani sekä luonnonläheisyyttä, sillä nämä ovat 

myös kohdepersoonilleni tärkeitä asioita.  

 

 

Kuva 11, profiilin esittelyteksti ja kuvakollaasi 

 

Halusin lisätä profiiliosion alareunaan myös Call-to-action -painikkeen (kuva 12), jota pai-

namalla pääsee suoraan yhteydenottolomakkeeseen. Painike erottuu hyvin muusta taus-

tasta, ja pyrin pitämään sanavalinnat mahdollisimman ytimekkäänä. Yhteydenottolomake 

esitellään luvussa 4.4.5. Lisäksi halusin profiiliini sosiaalisen median linkit näkyvämmäksi 

ja erottuvammaksi kuin muille sivuille, joten laitoin suuremmat painikkeet sekä otsikon ja 

kehotuksen.  
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Kuva 12. Yhteydenoton ja sosiaalisen median painikkeet 

 

4.4.3 Työnäytteet 

Portfolion sisältöä koottaessa kokoelmaan kannattaa ottaa mukaan niitä materiaaleja, 

jotka vahvistavat ammattimaista pätevyyttä ja todistavat tuottavuutta. Konkreettiset työ-

näytteet ja materiaalit vetoavat moniin aisteihin ja ovat elävämpiä kuin pelkät puheet. Port-

foliossa kannattaa esitellä työnäytteitä, jotka vastaavat kohdetyön asettamiin odotuksiin ja 

vaatimuksiin. Näytteet voivat sisältää esimerkiksi raportteja, artikkeleita, web-sivujen tu-

losteita, PowerPoint-esityksiä, piirustuksia tai grafiikkaa. Jotta portfolio olisi vaikuttavampi, 

materiaali on järjestettävä ja esitettävä strategisesti. Organisoinnin kannalta vähemmän 

on usein enemmän, joten kannattaa esitellä vain tärkeimmät ja osuvimmat kohokohdat. 

(Whiteman 2014.)  

 

Portfoliooni valitsemat työnäytteet ovat kaikki opintojeni varrelta Luova toimisto Krean pro-

jekteista, sillä en ole tehnyt vielä työharjoittelua tai muita kyseisen alan töitä. Sen vuoksi 

halusin mainita Krean selkeästi heti alkuun työnäytteiden esittelyn yhteydessä. Tässä ra-

portissa Krea esiteltiin toimeksiantajan kuvauksessa luvussa 1.2. Portfolioni projektiku-

vausten yhteydessä esittelin opintojakson millä projekti oli toteutettu, toimeksiantajan, toi-

meksiannon, mikä oli oma roolini ja työpanokseni sekä mitä opin projektin aikana. Ku-

vausten kautta kohderyhmä saa tietoa siitä, millaista ammatillista kokemusta minulle on 

kertynyt projektien kautta, ja mitä kohdepersoonien tarjoamiin työtehtäviin tarvittavia tai-

toja minulta löytyy.  

 

Tekstin lisäksi osiosta löytyy kuhunkin projektiin liittyvää kuvamateriaalia. Laitoin ensin jo-

kaista projektia kohden useamman kuvan, mutta lopputuloksesta tuli mielestäni hieman 

sekava eikä halutun yhtäläinen. Pyysin lähipiiriltäni kommentteja ja mielipiteitä kuvien 

määrästä, ja tulin siihen lopputulokseen, että vähempi määrä kuvia voisi olla parempi. 

Poistin kuvat esimerkiksi toimeksiantajan työskentelytilasta, jossa kuvasimme projektiin 
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liittyviä videoita, sillä nämä eivät ole oleellisia asioita projektin esittelyn kannalta. Sen si-

jaan kuvat esimerkiksi flyereista, PowerPoint-esityksistä ja käsikirjoituksista päätin säilyt-

tää työnäytteisiin.  

 

Valitsemilleni työnäytteille tein painikkeet (kuva 13), joita klikkaamalla pääsee siirtymään 

kuhunkin projektiin. Kaikki työnäytteet sijaitsevat kuitenkin samalla sivulla, joten niitä voi 

myös katsoa selaamalla sivua alaspäin. Painikkeissa olevat nuolet liikkuvat verkkosivus-

tolla, mutta tätä ei kuvan kautta saa kunnolla havainnollistettua. Tein painikkeista portfo-

lion visuaaliseen ilmeeseen ja värimaailmaan sopivia, jotta työnäytesivusto olisi yhtenäi-

sen näköinen erilaisista työnäytteistä huolimatta. Projektit on esitelty aikajärjestyksessä, 

uusimmasta vanhimpaan.  

 

 

Kuva 13. Työnäytteiden painikkeet 

 

Ensimmäisenä työnäytteistä esittelen vuoden 2019 syksyllä tehtdyn asiakasprojektin, 

jonka toimeksiantajana oli Avaus (kuva 14). Projekti oli osa Krea Digital – Digitaalinen si-

sältösuunnittelu ja videotuotanto -opintojaksoa. Avaus on digipainoitteinen markkinointitoi-

misto, jonka missiona on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja auttaa yrityksiä kasvamaan ja 

kohtaamaan tulevaisuus (Avaus s.a.). Toimeksiantona projektissa oli tuottaa yritykselle 

rekrytointivideo, sekä tehdä somesuunnitelma ja tuottaa erilaista sosiaalisen median sisäl-

töä projektiin liittyen. Kohdepersoona Sini arvostaa kykyä tehdä somesuunnitelmia, joita 

pienen hyvinvointikeskuksen markkinointiviestinnän suunnittelussa tarvitaan. Projektin te-

keminen oli itselleni mieluisaa, sillä olen kiinnostunut videoiden teosta ja editoinnista. Pää-

sin kehittämään näitä taitoja, joita erityisesti kohdepersoona Kalle arvostaa. Kuviin minulla 

ei ollut valitettavasti mitään konkreettista työnäytettä, joten laitoin kuvan käsikirjoitussuun-

nitelmasta sekä editointipöydältä.  
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Kuva 14. Työnäyte 1: Avaus 

 

Future Forerunners 2020 oli helmikuussa 2020 Amos Rexissä järjestetty työelämätapah-

tuma, jonka järjestäjinä toimivat Alma Media, KPMG, LähiTapiola ja Telia. Alma Media 

toimi yhtenä toimeksiantajana Krea Design – Luova konseptisuunnittelu ja visuaalinen 

viestintä -opintojaksolla. Projektin toimeksiantona oli työelämätapahtuman konseptisuun-

nittelu ja suoramarkkinointi. Projekti on esitelty kuvassa 15. Konseptisuunnittelu osoittau-

tui itselleni odotettua haastavammaksi, mutta ideoiden lentäessä se oli antoisaa ja omaa 

luovuuttaan pääsi käyttämään lähes rajattomasti. Erityisesti kohdepersoona Sini arvostaa 

visuaalista silmää ja luovuutta sekä taitto-ohjelmien hallintaa, joita tämä projekti vahvisti. 

Pääsin tekemään työnäytteissä näkyvän flyerin InDesignilla. Sinille tämä työnäyte todistaa  

kokemukseni käyttää taitto-ohjelmia.  

 

 

Kuva 15. Työnäyte 2: Future Forerunners 2020 
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Keväällä 2019 Krea Media - Strategisen suunnittelu -opintojakson toimeksiantajana toimi 

työttömyyskassa Finka. Finka toivoi brändilleen uudistusta, sekä sosiaalisen median ka-

navien haltuunottoa ja sisällön tuottamista. Yhtenä pääsisältönä oli video, joka toisi näky-

vyyttä Finkalle ja jota voitaisiin käyttää sosiaalisen median kanavissa. Olin osana tiimiä, 

joka otti päätehtäväkseen videon suunnittelun ja tuottamisen. Videon tuottamisen yhtey-

dessä kohdepersoona Sannan arvostamilla tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidoilla oli 

erityisen suuri merkitys, jotta homma sujui ja pysyi aikataulussa. Tässä projektissa pääsin 

ensimmäistä kertaa harjoittamaan kohdepersoona Kallen arvostamaa kokemusta videoi-

den suunnittelusta ja editoinnista. En ollut käyttänyt Adobe Premiereä aikaisemmin, joten 

uuden ohjelman oppiminen oli itselleni kehittävää ja nautinnollista. Kuviksi valikoitui kuva, 

jossa näkyy yksi kohtaus tuottamistamme videoista, sekä kuvakaappaus PowerPoint-esi-

tyksestä koskien Finkan brändiuudistusta.  

 

 

Kuva 16. Työnäyte 3: Finka 

 

Aasialaisen ruoan verkkokauppa East Asia Mart toimi toimeksiantajana Krea Creative – 

Luova suunnittelutyö -opintojaksolla, joka sijoittui keväälle 2019. Toimeksiantaja toivoi 

verkkokaupalleen kehittämisehdotuksia. Projektin aikana pääsimme tutustumaan erilaisiin 

verkkosivustoihin liittyviin analytiikkatyökaluihin, sekä rakentamaan verkkosivua Wixin 

avulla. Analytiikan tunteminen ja siitä kiinnostuminen on tärkeää kohderyhmäpersoona 

Kallelle ja Sannalle. Digitaalisessa kaupankäynnissä ja verkkokaupan ylläpidossa analy-

tiikka on erittäin tärkeässä roolissa. Myös sosiaalisen median toimistossa työskennellessä 

analytiikalla on suuri merkitys, sillä sosiaaliseen mediaan ja siellä markkinoimiseen liittyy 

paljon tärkeää seurattavaa analytiikkaa. Digitaaliseen kaupankäyntiin sekä verkkokaup-
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paan perehtyminen on kohdepersoona Kallen näkökannalta suureksi eduksi. Projektin ai-

kana pääsin hyödyntämään paljon myös Photoshopia, jonka hallintaa erityisesti kohdeper-

soonat Sini arvostaa, sillä suuri osa liikunta- ja hyvinvointikeskuksen markkinointimateri-

aaleista muokataan Photoshopilla tai vastaavilla toimisto- ja taitto-ohjelmilla. Kuvissa nä-

kyy ehdotuksemme verkkokaupan visuaalisen ja rakenteellisen ilmeen muutoksista sekä 

kuvakaappaus Powerpoint-esityksestä koskien verkkokaupan kehittämisprosessia. 

 

 

Kuva 17. Työnäyte 4: East Asia Mart 

 

4.4.4 CV 

Verkkosivuillani oleva ansioluettelo on esitelty kuvassa 18. Ansioluettelossa esitellään lis-

tamaisesti koulutukseni ja työhistoriani aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Lista-

maisuus ja selkeä otsikointi helpottaa lukemista. Tietoteknisiä taitojani, kiinnostuksen koh-

teita alalla ja kielitaitoni halusin esittää visuaalisten elementtien avulla, sillä ne ovat kohde-

ryhmälle tärkeitä seikkoja. Elementit myös nopeuttavat ansioluettelon läpikäymistä ja an-

taa kohderyhmälle kuvan osaamisesta nopeallakin vilkaisulla. Oikeaan yläkulmaan laitoin 

kuvani, yhteystietoni ja lyhyen esittelytekstin itsestäni. Pidin esittelytekstin lyhyenä ansio-

luettelossa profiilista löytyvän pidemmän esittelyn takia, mutta halusin kuitenkin hieman 

kertoa itsestäni, jos sivustolla vierailija sattuisi menemään ensimmäisenä katsomaan 

CV:n.  
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Kuva 18. CV 

 

4.4.5 Yhteydenottolomake 

Viimeisenä osiona portfoliossani navigaatiopalkissa on yhteydenotto. Yhteydenottosivulle 

laitoin kuvassa 19 näkyvän yhteydenottolomakkeen, jota kautta vierailijat voivat helposti 

ottaa yhteyttä. Helpon ja vaivattoman yhteydenottotavan vuoksi kynnys yhteyden ottami-

seen voi olla matalampi. Yhteystietolomakkeen kautta lähetetyt viestit tulevat Portfoliobox-

tiliin linkitettyyn sähköpostiosoitteeseen, sekä järjestelmästä löytyvään viestilaatikkoon. 

Halusin pitää yhteydenottolomakkeesta selkeän ja yksinkertaisen, joten siihen täytetään 

vain oleelliset tiedot eli yhteydenottajan nimi, sähköpostiosoite sekä viesti. Yhteydenotto 

on mahdollista myös sosiaalisen median kautta, joten mainitsin siitä yhteydenottolomak-

keen yhteydessä.  
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Kuva 19. Yhteydenottolomake 
 

Yhteydenottolomakkeen yhteyteen lisäsin itsestäni kuvan visuaalisen vireen lisäämiseksi 

ja viimeisen muistijäljen jättämiseksi. Näytin lähipiirilleni muutamia vaihtoehtoisia kuvia, ja 

valikoitunut kuva oli jokaisen mielestä toimiva valinta. Kommenttien perusteella näytän 

siinä ystävälliseltä, helposti lähestyttävältä ja uskottavalta, sekä sopivalla tavalla ammatti-

maiselta rennosta tyylistä huolimatta, mikä voisi vedota hyvin kohdepersooniin. Myös ku-

van rajaus on toimiva.  
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5 Pohdinta 

Tämä luvun tarkoituksena on koota yhteen opinnäytetyöprosessi sekä pohtia portfolion, 

oman toiminnan ja projektin merkitystä monipuolisesti ja kriittisesti. Yhteenveto on jaettu 

kolmeen alalukuun, joissa arvioidaan produktin onnistumista, omaa oppimista ja ammatil-

lista kehittymistä sekä käsitellään jatkotoimenpiteitä niin henkilöbrändin kuin verkkoportfo-

lion kehittämisen suhteen. Tavoitteiden saavuttamista, työnhallintaa ja käytettyä projektin-

hallintakäytäntöä analysoidaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 

 

5.1 Produktin onnistumisen arviointi 

Päätavoitteenani oli luoda henkilöbrändiä ja työnhakua tukeva verkkoportfolio, jolla osoit-

taa ammatillista osaamista. Onnistuin tavoitteessani hyvin, sillä portfolio tukee hyvin hen-

kilöbrändiä, ja siitä on varmasti hyötyä työnhaussa osaamisen näyttämiseksi. Produkti oli 

siis erittäin ajankohtainen ja hyödyllinen kesätyö- ja harjoittelupaikan etsinnän vuoksi.   

Pääsinkin opinnäytetyöprosessin loppuvaiheilla liittämään verkkoportfolion työhakemuk-

sen oheen toivoen, että siitä on etua erottautumisessa sekä osaamisen ja persoonan 

näyttämisessä. Onnistuin saamaan kyseisen työpaikan, joten portfoliosta saattoi olla etua 

työpaikan saamiseksi. Päätin kysyä rekrytoijalta, millaisen hyödyn portfolio kyseisessä 

työnhakuprosessissa loi, mutta valitettavasti en ehtinyt saamaan vastausta ennen opin-

näytetyön valmistumista.  

 

Verkkoportfolion työstämiseen meni odotettua enemmän aikaa, sillä halusin lopputuloksen 

miellyttävän minua niin visuaalisesti, sisällöllisesti kuin rakenteellisestikin. Lopputulok-

sesta tuli kuitenkin mielestäni onnistunut, ja pidän erityisen paljon sen visuaalisesta il-

meestä. Ulkoasu on riittävän yksinkertainen, mutta huomiota herättävien elementtien ja 

värien ansiosta portfolio on kuitenkin erottuva. Portfoliooni tekemäni ratkaisut peilautuivat 

kohdepersooniin, ja sainkin rakennettua sivuston persoonien tarpeiden mukaisesti. Per-

soonani tulee hyvin ilmi itseni näköisestä portfoliosta, ja siitä saa tiedot ammatillisesta 

osaamisestani ja vahvuuksistani. Visuaalinen ilme viestittää kohdepersoonien tarpeiden 

mukaisesti positiivisuuttani, iloisuuttani ja aktiivisuuttani. Sisällön kautta kohderyhmille vä-

littyy tämänhetkinen osaamisen ja kokemuksen lisäksi palava haluni oppia ja kehittyä am-

matillisesti. Lisäksi portfoliosta löytyy isoimmat mielenkiinnonkohteeni niin työelämässä 

kuin vapaa-ajalla.  

 

Sivuston käyttö on tehty yksinkertaiseksi, ja se on jäsennelty selkeästi. Portfolio on yhtä-

läisen näköinen jokaisella osa-alueella. Liikkuminen osiosta toiseen on helppoa, ja eri 
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osiot on otsikoitu selkeästi. Responsiivinen verkkosivusto toimii hyvin eri kokoisilla näy-

töillä ja laitteilla. Sivustoa on helppo ylläpitää, ja sitä voi muokata tarpeen mukaan. Loppu-

tuloksesta tuli sellainen kuin olin suunnitellut, eikä suurempia teknisiä ongelmia esiintynyt. 

Täysin tyytyväinen en kuitenkaan ole työnäytteiden kuvamateriaaleihin. Osasta projek-

teista on kulunut jo aikaa, enkä ollut ottanut niistä talteen riittävästi materiaalia. Jokaisesta 

projektista löytyi kuitenkin jotain niihin liittyvää. Pyysin lähipiiriltäni kommentteja pitkin pro-

sessia liittyen visuaaliseen ilmeeseen ja sisältöön. Palaute oli lähinnä positiivista, ja port-

foliota pidettiin onnistuneena. Kehitysehdotuksia lähipiiriltä ei juurikaan tullut, mutta mieli-

piteet vaikuttivat esimerkiksi kuvia valittaessa.  

 

Yksi portfolion onnistumisen mittareista on sen laatu. Visuaaliset laatutekijät, kuten hyö-

dyllisyys, helppokäyttöisyys, yksinkertaisuus, selkeys, järjestelmällisyys, esteettisyys ja to-

tuudellisuus toteutuvat portfoliossa hyvin. Laadun varmistamiseksi pyysin portfoliostani 

palautetta Haaga-Helian uraohjaaja Timo Lampikoskelta. Saamani palautteen mukaan 

olen tehnyt oivaa työtä, ja minulla on mainiot, markkinoivat työnäytteet. Voin siis tulkita 

Lampikosken kommenteista, että työni on laadukas myös uraohjaajan näkökulmasta. Ke-

hitysehdotuksina hän kehotti lisäämään etusivulle tittelin nimeni alle, sekä pohtimaan, 

onko Facebook ja Instagram linkit tarpeen portfoliossani. Lisäksi sain Lampikoskelta hyviä 

vinkkejä LinkedIn-profiilin muokkaamiseen informatiivisemmaksi ja markkinoivammaksi, 

joita aion ehdottomasti hyödyntää. (Lampikoski 28.4.2020.) 

 

5.2 Oman oppimisen arviointi 

Onnistuneen produktin tuottamisen lisäksi tavoitteisiini kuului myös verkkoportfolion laa-

dintaan liittyviin prosesseihin perehtyminen, henkilöbrändin vahvistaminen sekä omien 

vahvuuksien tunnistaminen. Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan erittäin opetta-

vainen, ja se tarjosi hyvän mahdollisuuden itsensä kehittämisen lisäksi itsetietoisuuden li-

säämiseen. Tietoperustan tutkiminen ja hyödyntäminen prosessin aikana oli suuressa roo-

lissa, ja se antoi vahvan pohjan tekemiselle. 

 

Prosessin aikana opin, kuinka henkilöbrändiä olisi hyvä lähteä kehittämään, ja kuinka sitä 

on hyvä ylläpitää jatkossa. Henkilöbrändini kehittyikin paljon, ja itsetuntemuksen lisäänty-

misen kautta opin tunnistamaan vahvuuksiani ja heikkouksiani entistä enemmän. Tiedän, 

mitkä ovat kehityskohteitani ja mitkä ovat sellaisia arvoja, joiden haluaisin kohtaavan tule-

vien työpaikkojen arvojen kanssa. Sen lisäksi, että itse tiedän vahvuuteni ja heikkouteni, 

osaan myös kertoa ne paremmin myös muille. 
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Kehityin ammatillisesti erityisesti verkkosivuston suunnittelun ja luonnin kautta. Kohdeper-

soonien luominen ja heidän tarpeisiinsa tehtävät ratkaisut johdattivat prosessia oikeaan 

suuntaan, jotta portfoliosta tuli kohderyhmälähtöinen. Opin käyttämään Portfolioboxia, jo-

ten osaan tulevaisuudessakin luoda tarvittaessa verkkosivuja. Koen, että prosessi edisti 

myös luovuuttani ja oppimista luovuuden kautta. Kehittymistä tapahtui myös opinnäytetyö-

raportin edetessä, sillä koen, että viestintäni ja tekstin tuottaminen parani loppua kohden. 

 

Itsensä johtaminen on tärkeää opinnäytetyöprosessin sujumisen kannalta. Prosessi kehitti 

projektinhallintataitojani, ja vahvisti luottamusta omiin kykyihin. Hallitsin omaa työskente-

lyäni hyvin, ja pyrin aikatauluttamaan viikon työskentelyt ja tehtävät mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti. Löysin itselleni sopivia työskentelytapoja ja -rytmejä. Välillä minulla oli en-

nakoitua enemmän töitä työpaikallani, joten aikataulua piti muokata tarpeen mukaan. Py-

syin aikataulussani kuitenkin pääpiirteittäin, vaikka joidenkin osa-alueiden työstämiseen 

meni pidempään kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Loppua kohden sain kuitenkin kirit-

tyä aikataulua hyvin kiinni hallitulla työskentelyllä, ja opinnäytetyö valmistui alkuperäisen 

aikataulun mukaa. Monipuolinen urheilu sekä riittävät yöunet ja lepo auttoivat työskentelyn 

hallinnassa.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana opin erityisesti, että tärkeintä ei ole se, mitä osaan nyt, 

vaan se, että minulla on palava halu oppia uutta ja kehittyä. Hyvällä motivaatiolla ja positii-

visella asenteella pääsee pitkälle, jos vain uskoo itseensä ja luottaa kykyihinsä, ja saa vä-

litettyä tämän myös muille ihmisille.  

 

5.3 Jatkotoimenpiteet 

Opinnäytetyöprosessi ja sen aikana tehty produkti onnistuivat hyvin, ja olen tyytyväinen 

lopputulokseen. Prosessin aikana opittuja taitoja pystyy hyödyntämään tulevaisuuden työ- 

ja arkielämässä. Verkkoportfolion työstäminen kuitenkin jatkuu myös tulevaisuudessa, ja 

mahdollisuuksia jatkotoimenpiteisiin työstämisen kannalta on useita, samoin kuin henki-

löbrändin kehittämiseen erottuvammaksi ja paremmaksi. Omaa osaamistaan voi aina 

edistää, ja löydettyjä vahvuuksia hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Hyvällä itsetunte-

muksella pystyy tiedostamaan toimintamallejaan, jotka saattavat mukautua kasvamisen ja 

kokemusten myötä. Kun omat vahvuudet, persoonallisuuden piirteet ja arvot on oppinut 

tunnistamaan, niiden hyödyntäminen ja niiden mukaan eläminen on helpompaa. 

 

Verkkoportfoliota muokkaan ja täydennän jatkossa tarpeen mukaan. Työkokemuksen 

karttuessa myös työnäytteiden määrä lisääntyy, joten niitä kannattaa nostaa portfolioon. 

Jatkossa otan projektien aikana työnäytteitä ja kuvia paremmin talteen, ja laitan ne esille 
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portfoliooni mahdollisimman nopeasti. Portfolion työnäytteiden määrää ei kannata kuiten-

kaan pitää liian suurena, joten niistä kannattaa jatkossakin valita kaikista edustavimmat. 

Tulevaisuudessa pidän mahdollisena myös sellaista rakenteellista ratkaisua portfolion 

suhteen, että esittelen varsinaiset työnäytteet omassa osiossaan, ja teen kouluprojekteille 

oman osuuden. Portfoliota kannattaa täydentää, vaikka ei sillä hetkellä olisikaan etsi-

mässä töitä, koska sillä on suuri merkitys henkilöbrändin näkyvyydelle.  

 

Persoonallinen video toisi portfoliolle lisäarvoa ja lisäisi erottuvuutta, joten harkitsen myös 

sen tekemistä portfoliooni. Videon kautta persoonaa saisi vielä enemmän esiin, ja omista 

vahvuuksistaan ja osaamisestaan saisi annettua selkeän kuvan. Pidän paljon videoiden 

suunnittelusta, tuottamisesta sekä editoinnista, ja prosessi lisäisi myös ammatillista koke-

musta. Haasteena tässä on kuitenkin se, että en osaa olla kovinkaan luontevasti kameran 

edessä. Harkitsin videon tekemistä jo opinnäytetyöprosessin aikana, mutta haastavuuden 

vuoksi päätin jättää sen myöhemmälle ajankohdalle. 

 

Henkilöbrändiä voi tuoda hyvin esiin myös sosiaalisessa mediassa. En tällä hetkellä ole 

juurikaan ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa ammatillisessa mielessä, joten seuraa-

vaksi sitä olisi hyvä lähteä kehittään. Erityisesti LinkedIn on hyvä paikka tuoda esiin omaa 

henkilöbrändiä ja ammatillista osaamistaan sekä luoda ammatillisia verkostoja alan ihmis-

ten kanssa. Henkilöbrändin tunnistettavuuden kannalta olisi hyvä, jos sosiaalisen median 

kanavat olisivat yhtäläisiä toistensa kanssa, joten näiden muokkaus olisi toimiva ratkaisu. 

Sosiaalisen median lisäksi verkostoja on hyvä luoda myös kasvotusten esimerkiksi erilai-

sissa alan tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  

 

Suurin tavoitteistani täyttyi prosessin aikana, ja löysin itselleni mieluisan harjoittelupaikan, 

jossa pääsen kehittämään lisää ammatillista osaamistani sekä hyödyntämään vahvuuk-

siani ja osaamistani, joita myös tämä opinnäytetyöprosessi lisäsi ja vahvisti. Tällä hetkellä 

verkkoportfolioni kieli on suomi, mutta tulevaisuudessa, jos haluan kartuttaa työkokemusta 

myös ulkomailla, portfolion kääntäminen englanniksi helpottaa työnhakua. Englanninkieli-

nen versio on kuitenkin hyvä tehdä myös siksi, koska Suomessakin on paljon kansainväli-

siä yrityksiä, joissa työskennellään paljon englannin kielellä.  

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessin kautta opituista asioista on varmasti hyötyä 

myös tulevaisuudessa, ja se tarjoaa hyvän pohjan ammatilliseen kehittymiseen. Portfolion 

ja henkilöbrändin kehittäminen jatkuu myös opinnäytetyöprosessin päätyttyä. Jatkotoi-

menpiteiden selkeyttämiseksi tein kuuden kuukauden toimintasuunnitelman, joka näkyy 

taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Kuuden kuukauden toimintasuunnitelma 

Toukokuu LinkedIn-profiilin muokkaamiseen informatiivisem-

maksi ja markkinoivammaksi. 

Kesäkuu Henkilöbrändin esiintuominen ja yhtäläistäminen 

muissa sosiaalisen median kanavissa. 

Heinäkuu Persoonallisen esittelyvideo tekeminen ja lisäämi-

nen portfolioon. 

Elokuu Työnäytteiden lisääminen portfolioon kesän töistä. 

Työnhaku, jos työt eivät jatku kesätyöpaikassa. 

Syyskuu Verkostoitumista ja erilaisiin alan tapahtumiin 

osallistuminen. 

Lokakuu Portfoliosta englanninkielinen versio.  

 

 



 

 

41 

Lähteet 

Aalto, T. & Uusisaari, M. 2010. Löydy – Brändää itsesi verkossa. BTJ Kustannus. Helsinki. 

 

Avaus s.a. Luettavissa: https://www.avaus.com/. Luettu: 18.4.2020. 

 

Barnes, S. 26.3.2019. Miten yksityinen Incognito-tila todella on? WicCase. Luettavissa: 

https://fi.wizcase.com/blog/miten-yksityinen-incognito-tila-todella-on/. Luettu 17.3.2020. 

 

Canva 2020. About. Luettavissa: https://about.canva.com/. Luettu: 12.4.2020. 

 

Craftresumes 15.2.2017. 5 reasons why you need an online portfolio. Luettavissa: 

https://craftresumes.com/5-reasons-why-you-need-an-online-portfolio/. Luettu: 26.2.2020. 

 

Ferreira, N. 31.5.2019. Color psychology: How color meanings affect your brand. Luetta-

vissa: https://www.oberlo.com/blog/color-psychology-color-meanings. Luettu: 11.4.2020. 

 

Format 16.8.2016. 7 Steps for writing your portfolio’s biography ‘About Me’ page. Luetta-

vissa: https://www.format.com/magazine/resources/photography/online-portfolio-about-

page-step-by-step-guide. Luettu: 17.4.2020.  

 

Google Search Console s.a. Hakukoneoptimoinnin aloitusopas. Luettavissa: https://sup-

port.google.com/webmasters/answer/7451184?hl=fi. Luettu: 28.2.2020. 

 

Hupper, L. 17.7.2019. Step-by-step guide to a successful terget group analysis. Luetta-

vissa: https://blog.mynd.com/en/successful-target-group-analysis. Luettu: 3.4.2020. 

 

Hyvän Mitta s.a. Mittareiden valinta. Luettavissa: https://www.hyvanmitta.fi/mita-mitataan/. 

Luettu: 4.4.2020. 

 
Härkönen, P. 1999. Portfolio-käsikirja. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten 

liitto. Helsinki. 

 

Idealistdigital. 10.5.2017. Typografian merkitys graafisessa suunnittelussa. Luettavissa: 

http://idealistdigital.fi/typografian-merkitys-graafisessa-suunnittelussa/. Luettu: 11.4.2020. 

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

 

Koivumäki, A. & Kortesuo, K. 2019. 100 faktaa myynnistä. Alma Talent. Helsinki. 



 

 

42 

 

Kompetenssikysely 2016. Asiantuntijan kompetenssityökalu. Luettavissa: http://www.kom-

petenssikysely.fi/.  Luettu: 10.4.2020. 

 

Kortesuo, K. 2011. Tee itsestäsi brändi - asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Docendo. 

Jyväskylä. 

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

Liite 1. Työpaikkailmoitus: Työharjoittelijoita verkkokauppaan ja markkinointiin, In-

tersport Finland Oy 

Innostutko kaupasta, uusista haasteista ja ajatteletko digitaalisesti? Haluatko olla luo-

massa unohtumattomia asiakaskokemuksia? Tule K-ryhmään ja kirjoita oma kappaleesi 

eurooppalaisen kaupan alan menestystarinaan. 

K-ryhmässä toimiva Intersport Finland Oy etsii energiseen ja uudistuvaan joukkoonsa 

määräaikaisia TYÖHARJOITTELIJOITA erilaisiin verkkokaupan ja markkinoinnin avusta-

viin tehtäviin Helsinkiin. Harjoittelu sopii esimerkiksi ammattikorkeakouluopiskelijoille, joi-

den opintoihin kuuluu työharjoittelu. 

 

Harjoittelupaikkoja on tarjolla Intersport, Budget Sport ja The Athlete's Foot -ketjujemme 

verkkokaupoissa ja markkinoinneissa. Tehtävässäsi toimit osaavassa tiimissä, jossa opit 

uutta ja jonka kehitykseen voit myös antaa oman panoksesi. K-ryhmässä ja Intersportissa 

saat kokea päivittäin digitaalisen kaupan ja markkinoinnin monipuolisen ja muuttuvan 

maailman. 

 

Intersport -ketju on urheilukaupan markkinajohtaja Suomessa, jonka parissa työskentelee 

yli 900 henkilöä eri työtehtävissä. Menestymisemme perustuu urheilu- ja vapaa-ajan tuot-

teiden laajaan valikoimaan, alan parhaaseen palveluun, laadukkaisiin tuotteisiin, monipuo-

lisiin huolto-, korjaus- ja oheistuotepalveluihin sekä helppoon ja viihtyisään asiointiin. Asia-

kaslähtöisen toimintamme perustana on tiivis yhteistyö kauppiaittemme, Intersport Finland 

Oy:n ja kansainvälisen Intersportin (IIC) välillä. Asiakaslupausten ja K-ryhmän arvojen 

merkitys toimintaamme ohjaavana lähtökohtana on meille kaikille intersportilaisille ja asi-

akkaillemme tärkeä. 

 

Budget Sportin liikeideana on tarjota asiakkaille laaja valikoima laadukkaita urheilu- ja va-

paa-ajanvälineitä ja vaatteita edullisesti, helposti ja nopeasti. The Athlete's Foot on kan-

sainvälinen Intersport-ketju, joka tarjoaa asiakkailleen tyylikkäitä ja urheilullisia vapaa-

ajankenkiä ja -vaatteita maailman tunnetuimmilta urheilubrändeiltä. 

 

Etsimme kolmea harjoittelijaa tammikuussa 2020 alkavaan harjoitteluun. Tarkempi harjoit-

telun sisältö ja kesto määritellään harjoittelun alussa hakijan korkeakoulun tutkintovaati-

musten mukaisesti. Työharjoittelu on palkallinen. 

Pyydämme sinua huomioimaan hakemusta tehdessäsi seuraavat seikat: 
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1. Mihin Intersport Finlandin ketjuun ensisijaisesti haluaisit harjoitteluun? Jos sinulla ei ole 

ensisijaista toivetta, mainitse kiinnostuksesi kaikkiin ketjuihin (Intersport, Budget Sport, 

The Athlete’s Foot) 

2. Pystyt aloittamaan harjoittelun ketjujen toiveiden mukaisesti: 

- Intersport 9.1.2020. 

- Budget Sport 9.1.2020. 

- The Athlete’s Foot 13.1.2020. 

 

Kaupan ala on digitaalisen kaupankäynnin johdosta jatkuvassa murroksessa ja tarjoaa si-

ten mielenkiintoisen työympäristön sekä mahdollisuuden kehittää jokaisen yksilöllisiä vah-

vuuksia. K-ryhmä on uudistuva, vahva ja vastuullinen toimija kahdeksassa maassa, ja 

meillä voit rakentaa uran eurooppalaisen kaupan huippuosaajien rinnalla. Tarjoamme si-

nulle joka päivä yhä mielenkiintoisempaa tekemistä sekä uusia näköaloja. Pidämme myös 

visusti huolta toisistamme, asiakkaista, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. 

Odotamme sinulta: 

- kiinnostusta digitaalisen kaupankäyntiin ja markkinointiin 

- kiinnostusta urheilu- ja vapaa-ajan kauppaan 

- valmiutta tutustua monipuolisesti erilaisiin verkkokaupan ja markkinoinnin tehtäviin 

 

Tarjoamme työharjoittelussa sinulle mahdollisuuden tutustua seuraaviin verkkokaupan ja 

markkinoinnin osa-alueisiin: 

- verkkokaupan ylläpitoon, logistiikkaan ja päivittäisiin työtehtäviin 

- digikanavakohtaisiin markkinoinnin toimenpiteisiin 

- tuoterikastusprosessiin ja kaupan ohjelmistoihin 

- verkkokauppaan integroitujen taustajärjestelmien toimintaan 

 

Lisätietoja harjoittelusta antavat 

 

Intersport 

Aki kaipainen, aki.kaipainen@kesko.fi 

 

Budgersports 

Heikki Seppänen, heikki.seppänen@budgetsport.fi 

 

The Athlete´s Foot 

Juho Kettunen, juho.kettunen@kesko.fi 

 

Lähetä hakemuksesi 8.12.2019 mennessä oheisen linkin kautta.  
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Liite 2. Työpaikkailmoitus: Markkinoinnin harjoittelija, Roots Helsinki 

Roots Helsinki on joogastudion ja kahvilan elävä symbioosi. Haluamme auttaa ihmisiä löy-

tämään lempeitä tapoja pitää huolta itsestään. Etsimme joukkoomme innokasta ja oma-

aloitteista harjoittelijaa. Harjoittelun sisältö räätälöidään henkilön osaamisen ja mielenkiin-

non mukaan. Työ on määräaikainen, kokopäiväinen ja sopii hyvin esimerkiksi opintojen 

loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle, joka haluaa kartuttaa työkokemustaan markkinoinnin 

parissa. 

 

Harjoittelijan työtehtävät: 

 

• Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus yhdessä muun tiimin kanssa ja itsenäisesti 

• Markkinointiviestintä ja sosiaalinen media 

• Mielenkiintoisen ja kohderyhmää kiinnostavan sisällön suunnitteleminen ja tuotta-

minen Rootsin some-kanaviin ja nettisivulle 

• Asiakaspalvelu ja sen kehittäminen 

• Prosessien kehittäminen 

• Valokuvaus (esim. sosiaaliseen mediaan ja muuhun sisällöntuotantoon) 

• Viestintämateriaalien tuotanto, esimerkiksi uutiskirjeet, tapahtumat suomeksi ja tar-

vittaessa englanniksi 

• Myynnin tukeminen ja materiaalien tuottaminen 

• Tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

 

Harjoittelijalta odotamme: 

 

• Innostunutta asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja 

• Sujuvaa kirjallista viestintää 

• Käytännönläheisyyttä 

• Jämäkkää otetta työhön 

• Oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta sekä rohkeutta ottaa vastuuta 

• Luovuutta, uteliaisuutta ja intohimoa 

• Visuaalista silmää 

 

Positiivista ja joustavaa asennetta 

 

Me tarjoamme: 
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• Mielenkiintoisen ja vauhdikkaan työn kasvavalla alalla ja kasvavassa yrityksessä 

• Tekemisen meininkiä ja mukavat työtoverit 

• Vastuuta ja mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti 

 

Lisätietoja Roots Helsingistä ja tehtävästä antaa Emilia Viherkoski (info@rootshki.fi) 

 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si mahdollisimman pian osoitteeseen info@rootshki.fi, kuiten-

kin 31.1.2020 mennessä. Tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydettyä ja kutsumme 

hakijoita haastatteluun jo hakuaikana. Toivomme, että aloitat työt helmikuun alkupuolella. 

Harjoittelujakso on kokoaikainen ja kestää aloittamispäivästä riippuen noin 6 kk. Harjoitte-

lusta maksetaan korvaus 1250 e/kk. 
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Liite 3. Työpaikkailmoitus: Social Media Trainee, MySome 

Somejoukkomme etsivät vahvistusta – haussa kaksi huikeaa traineeta! 

 

Vähän meistä ja MySomesta työpaikkana ensin: 

 

Toimistomme sijaitsee Pitäjänmäen rautatieasemalla (ihana puutalo!) ja töihin voi huristaa 

kätevästi autolla tai julkisilla. Toimistokoirat ovat myös tervetulleita töihin eli kaveria ei tar-

vitse aina jättää kotiin työpäivän ajaksi! Meillä ei ole omia paikkoja tai nimettyjä pöytiä ja 

kaikki saavat vapaasti valita oman paikkansa – sohva on varmaan työskentelypaikoista 

suosituin. 

 

Työaikamme ovat pääosin joustavat, mutta muutaman kuukauden ajan olemme kokeilleet 

herätä aiemmin ja tehdä duunia ”lukkarin” perusteella (ma & pe 8-16, ti & to 8-17 ja ke 8-

14). Aamuherääminen on ollut yllättävän ok, vaikka muutamia repsahduksia onkin sattu-

nut… :D Porukkamme on hyvin matkustusmyönteisiä ja viimeisen vuoden sisään ollaan 

vietetty viikko Espanjan auringon alla sekä pikkujoulut Berliinissä. Toivomme siis löytä-

vämme joukkoon tyyppejä, jotka innostuvat reissaamisesta.  

 

Asiakkaamme ovat pääosin B2C-puolelta ja painotuksemme on siirtynyt vahvasti sisällön-

tuotantoon – kuvaamme niin koiria, kauppakeskuksia, keksejä ja kaljapullojakin. Suurin 

osa yhteistöistämme on jatkuvia eli jokainen somespesialisti vastaa omasta salkustaan. 

Osa asiakkaistamme on kulkenut mukanamme jo perustamisesta asti! Työt vaativat siis 

kiinnostusta kirjoittamisesta analytiikkaan, sillä työnkuvamme ovat laajat. Hoidamme asi-

akkaidemme sisällöntuotannon, mainonnan, asiakaspalvelun sekä raportoinnin ja analy-

soinnin elo monta lankaa on tulessa. Somemarkkinoinnissa pitää pysyä ajan tasalla ja 

osata kaivaa vastaukset, joten Googlen haku on meidän käytetyin työväline. Traineel-

tamme emme odota kokemusta, vaan palavaa halua oppia! 

 

Miten meille on päädytty töihin? 

 

”Puolivahingossa avoimella hakemuksella, kaverin vinkin kautta.” - Samppa (Samppa lä-

hetti hakemuksen harkkariksi yksi tiistai ja aloitti saman viikon perjantaina työt. Harkan 

päätyttyä Samppa jatkoi vakkarisopparilla meillä.) 

 

”Täysin onnellisen sattuman kautta ja vaikka en alkuun aiheesta mitään osannut, niin 

töissä olen oppinut.” – Milla 
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”Hain harkkariksi syksyllä 2017, siitä lähtien mukana tiimissä.” – Juha 

 

Mikä yllätti MySomella työskennellessä? 

 

”Alan jatkuva muuttuminen ja siihen mukautuminen.” – Arttu 

 

”Miten asiakkaita on laidasta laitaan ja työt niiden parissa on todella monipuolisia. Kaikkea 

ei tarvitse osata itse, sillä meillä kaveria autetaan aina.” – Milla 

 

”Yllätti se, kuinka monipuolisiin ja haastaviin projekteihin on päässyt mukaan! Näin tiivis 

yhteishenki myös yllätti!” – Tytti 

 

Millainen tyyppi viihtyy MySomen tiimissä? 

 

”MySomen tiimissä viihtyy sellainen henkilö, joka kestää räävitöntä huutelua, naurua ja 

sekavia yhteisprojekteja. Kestää ylipäätään sekalaisia työtehtäviä ja kääntää ne ammatti-

maisiksi luomuksiksi. Näistä päätellen pitää olla elämänmyönteinen ja innokas tyyppi, joka 

viihtyy hullussa yhteisössä. On kyettävä toimimaan omatoimisesti, reippaasti ja rohkeasti, 

vaikka tiimi onkin tukena.” – Tytti 

 

”Ihmisläheinen, uutta pelkäämätön ja hieman hullu” – Arttu 

 

”Tyyppi, joka vaatii työltään muutakin kuin yksitoikkoista puurtamista ja haluaa työsken-

nellä pienen yrityksen tiiviissä tiimissä.” – Jenni 

 

”Ei tarvitse olla mikään täysi social butterfly, mutta tietynlainen sosiaalisuus ja avoimuus 

on plussaa, koska työ on hyvin pitkälti tiimityötä. Uteliaisuus on hyvä ominaisuus, koska 

joudut monesti hakemaan tietoa aihealueita, joista et oikeasti tiedä yhtään mitään, tai sel-

vittämään YouTuben tai Facebookin uusia muutoksia, kun uusi käyttöliittymä yhtäkkiä le-

vähtääkin naamalle.” – Samppa 

 

”Sosiaalinen, rento ja rempseä. Kaikki mahtuu mukaan!” – Milla 

 

No, mites ne trainee-positiot? 

 

Me uskotaan potentiaaliin! Älykäs ja energinen tyyppi oppii varmasti somemarkkinoinnin 

salat – eihän kellään ole kymmenien vuosien kokemusta Instagram Storiesista tai Ads 

Managerin uudesta käyttöliittymästä, vaan jokainen päivä opitaan uutta somesta. 
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MySomella trainee on todellakin osa tiimiä, joka pääsee mukaan asiakasprojekteihin heti 

alusta. Suhtaudumme harkkajaksoon sen ansaitsemalla vakavuudella – meillä sä tuut var-

masti oppimaan rutkasti uutta! Toivomme, että opintosi olisivat loppusuoralla ja voisit 

mahdollisesti hypätä somespesialistiksi heti harkan päätyttyä (kuten Juha ja Samppa teki). 

Jos siis mielit somespesialistiksi, tää on sun juttu! 

 

Tällä hetkellä etsimme siis yhtä traineeta, jota kiinnostaa etenkin kirjoittamien sekä valo-

kuvaaminen. Somen sisällöntuotannon lisäksi teemme blogeja ja nettisivusisältöjä! Toi-

seen rooliin etsimme taas analytiikasta ja mainonnasta syttyvää traineeta, jota kiinnostaa 

syventyä vahvemmin maksetun mainonnan pariin. Jos kumpikin puoli kiinnostaa, multi-

rooli on myös järjestettävissä! 

 

MySomen trainee-paikka sopii täydellisesti somemarkkinoinnista syttyvälle opiskelijalle, 

joka etsii palkallista harjoittelua. Harkkajaksot ovat meillä olleet 5-6 kuukautta, mutta 

voimme toki joustaa pituuksista. 

 

Laita hakemus tulille! Harkkapaikkaan voi hakea ympäri vuoden – laita viestiä Jennille 

(jenni.kynnos@mysome.fi / 050 596 1813). Mitä nopeammin raapustat viestisi, sitä pa-

rempi! Aloitusaika voidaan määrittää aikataulujesi mukaan, hyviä starttikuukausia on 

kesä- ja elokuu.  


