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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille henkilöbrändäyksen hyötyjä kiinteistönvälityk-

sessä. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee yleisesti markkinointia, myyntiä ja brändäystä 

sekä tarkemmin henkilöbrändäystä. 

Työhön haastateltiin Andrei Koivumäkeä, joka on erinomainen esimerkki onnistuneesta 

henkilöbrändäyksestä. Toinen haastateltava oli turkulainen välittäjä, joka ei tee henki-

löbrändäystä. Tutkimuksen toiminnallinen osuus koostui Yritys X:n toimitusjohtajan an-

tamasta toimeksiannosta, jossa hänelle rakennettiin ohjeet henkilöbrändin luontiin. 

Tutkimuksen teolle oli monia hyviä lähtökohtia. Yritysten edustajat ovat esimerkiksi pal-

jon kiinnostavampia viestijöitä kuin yritys itse. He tuovat julkaisuihin inhimillistä sisältöä, 

johon muut voivat samaistua. Sosiaalisen median pysähtymättömän merkityksen kasvun 

myötä on tärkeää ottaa huomioon kaikki sen potentiaaliset hyödyt, kuten oman ammat-

titaitonsa esiin tuominen mahdollisimman suurelle kohdeyleisölle ja sen mukana oman 

uransa edistäminen. Muun muassa näiden faktojen vuoksi henkilöbrändäys toimii. 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että henkilöbrändäyksestä on hyötyä kiinteistönvälityk-

sessä. Andrei Koivumäen tapauksessa hypoteesi piti hyvin paikkansa. Henkilö X:n an-

tamat vastaukset eivät myöskään kumonneet hypoteesin paikkansapitävyyttä, koska hä-

nellä ei ollut kokemusta henkilöbrändäyksestä.  
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The goal of this thesis was to highlight the benefits of personal branding in real estate. The 
theoretical part of the study deals with marketing, selling and branding in general, and personal 
branding in more detail. 

Andrei Koivumäki, who is an excellent example of successful personal branding, was interviewed 
for the thesis. Another interviewee was a broker from Turku who does not do personal branding. 
The operational part consisted of an assignment given by the CEO of Company X, in which 
instructions for creating a personal brand were built for them. 

There were many good starting points for the research. For example, representatives of compa-
nies are much more interesting communicators than the company itself. They bring human con-
tent to publications that others can identify with. As the unstoppable importance of social media 
grows, it is critical to consider all of its potential benefits, such as bringing out one’s own profes-
sional skills to the widest possible target audience and, with it, promoting one’s own career. Be-
cause of these facts, among others, personal branding works. 

The hypothesis of the study was that personal branding is useful in real estate. In the case of 
Andrei Koivumäki, the hypothesis was very true. The answers given by person X also did not 
refute the validity of the hypothesis because they had no experience of personal branding. 
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1 JOHDANTO 

Jokaisen yrityksen ja yrittäjän tavoite on sama – tehdä voittoa. Ilman voittoa toiminta ei 

ole kannattavaa, joten voittojen maksimoimiseksi tulee käyttää kaikki mahdolliset keinot. 

Kiinteistöala on kovaa kilpailua. Välitysliikkeet kilpailevat keskenään, mutta niiden sisällä 

myös välittäjät kilpailevat toimeksiannoista sekä myyntipalkkioista. Näin ollen on erityi-

sen tärkeää erottua muista. Nykyään välittäjien olisi hyvä muiden työtehtäviensä lisäksi 

keskittyä myös itsensä brändäykseen. 

Välitysalalla – sekä muillakin aloilla – henkilöbrändäyksen hyötyjä on monenlaisia. Hyö-

tyjä voidaan lähteä tarkastelemaan muun muassa markkinointipotentiaalin, differoitumi-

sen sekä kilpailukykyisyyden kannoilta. 

Sosiaalisen median merkitys kasvaa kasvamistaan, ja se on kiistämättä nykyajan tärkein 

markkinointikanava. Facebook ja Instagram ovat erinomaisia platformeja oman uransa 

edistämiseen. Lähes jokainen yli 18-vuotias suomalainen (Meltwater 2019) käyttää aina-

kin toista edellä mainituista. Niiden lisäksi myös LinkedIn, Twitter, YouTube ja Snapchat 

ovat mainitsemisen arvoisia kanavia. 

Yritysten sosiaalisen median sisällöt ovat lähes aina tuote- tai palvelulähtöisiä. Tällainen 

sisältö ei ole läheskään niin kiinnostavaa kuin yksittäisen henkilön julkaisema, koska siitä 

puuttuu inhimillisyys sekä samaistuttavuus. 

Helpoin tapa lähteä liikkeelle brändinsä rakentamisessa on miettiä tarkasti, millaista si-

sältöä haluaa julkaista ja minkälaisen ammatillisen kuvan itsestään antaa. Sosiaalisen 

median julkaisujen ei toki tarvitse kaikkien liittyä työhön, vaan seuraajille voi halutessaan 

näyttää myös henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda ilmi henkilöbrändäyksen hyötyjä kiinteistön-

välityksessä. Henkilöbrändäystä voidaan hyödyntää lähes jokaisella alalla, mutta tässä 

opinnäytteessä sitä käsitellään nimenomaan kiinteistönvälityksen näkökulmasta, ei mui-

den alojen. 

Henkilöbrändäys on pelkästään käsitteenä melko uusi, joten kirjallisuuslähteitä on niu-

kasti. Aihe valittiin osittain sen tuoreuden vuoksi, mutta päällimmäinen syy oli kiinnostus 

kiinteistönvälitykseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Idea muodostui 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Kiiski 

harjoittelussa eräässä turkulaisessa välitysliikkeessä. Siellä osa välittäjistä oli jo alkanut 

käyttää enemmän sosiaalista mediaa markkinoidessaan itseään sekä ammattitaitoaan. 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin sekä teoreettiselta että toiminnalliselta pohjalta. Tietoa 

hankittiin kirja- sekä internetlähteistä. Opinnäytteeseen myös haastateltiin Andrei Koivu-

mäkeä sekä henkilö X:ää, joilta saadut vastaukset toivat mielenkiintoista näkökulmaa 

henkilöbrändäyksestä molemmin puolin. 
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2 HENKILÖBRÄNDÄYKSEN TEORIA 

2.1 Markkinointi 

Markkinoinnilla pyritään saamaan kuluttaja ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluja. 

Markkinoinnin käsite on rinnastettavissa makrotalouteen. Makrotaloudella tarkoitetaan 

koko talouden – esimerkiksi jonkin maan hallituksen – laajuisia ilmiöitä. Makrotaloudelli-

sen ympäristön muutokset vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen, minkä vuoksi myös tapa 

markkinoida muuttuu alati. (Kotler ym. 2011, s. 11–12.) 

Nykyajan kuluttajat ovat syystäkin vaativia. Heillä on käsissään enemmän tietoa kuin 

koskaan, ja myyjän tehtävä on nykyisin lähinnä tarjota asiantuntijan näkemyksiään ha-

lukkaille (Kurvinen & Seppä 2016, 13). Tuotteiden sekä palveluiden vertailu on helppoa, 

ja valinnan varaa löytyy. Hinta-laatusuhteen lisäksi kuluttajille on olennaista, että yrityk-

set omaavat sosiaalisesti, taloudellisesti sekä ympäristön kannalta kestäviä arvoja. Täl-

laisiin yrityksiin kuluttajat haluavat samaistua. (Kotler ym. 2011, 18). Markkinoinnin teh-

tävä on luoda tätä mielikuvaa samaistuttavuudesta sekä adaptoitua kohderyhmänsä 

vaatimuksiin. 

Jo vuosikymmen sitten alan ammattilaiset tiesivät, että tulevaisuudessa olisi entistä tär-

keämpää tuottaa kuluttajille syvempää merkitystä myös markkinoinnissa. Tätä markki-

nointitapaa tukee arvoihin perustuva liiketoimintamalli. (Kotler ym. 2011, 36.) 

Yrityksen liiketoimintamallin on siis perustuttava arvoihin ja arvot tulee sisällyttää yrityk-

sen visioon sekä missioon (Kotler ym. 2011, 37). Yrityksen työntekijöiden on helppo 

tuoda arvoja esiin esimerkiksi sosiaalisen median viestinnässään. Työntekijät ovatkin 

erinomainen markkinointikanava. 

Lukuun ottamatta yritysten työntekijöiden jakamaa sisältöä, on yritysten mainonta me-

nettänyt merkitystään digitalisaation myötä. Kuluttajat luottavat ostopäätöksissään mui-

den kuluttajien suosituksiin ja käyttökokemuksiin. Nykymaailmassa jokainen on sekä ku-

luttaja että ainakin jollain tasolla myös markkinoija. Kaikki, mitä sosiaaliseen mediaan 

julkaisee liittyen johonkin tuotteeseen tai palveluun, on markkinointia. Samoin markki-

nointia on myös läheisille tai verkostolle suosittelu. (Kotler ym. 2011, 46–48.) 

Ketterän markkinoinnin toimintatapa on kehitetty nykyajan nopeasti muuttuvaan maail-

maan. Ketterä markkinointi asettaa asiakkaan keskipisteeseen. Se ”rakentuu asiakkaan 
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ostoprosessin ympärille”. Ostoprosessia käsitellään myöhemmin tarkemmin myynnistä 

kertovassa luvussa. Ketterän markkinoinnin ideana on oppia asiakkaasta koko ajan li-

sää. Opitun tiedon pohjalta syntyy asiakasarvoa jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiak-

kaiden kanssa. (Kurvinen & Seppä 2016, 61–62.) 

Ketterää markkinointitapaa voi hyödyntää jokaisessa yrityksessä. Ketterän markkinoin-

nin vaiheet koostuvat hyvästä suunnittelusta, toteutuksesta, mittauksesta sekä asiakkai-

den ja työntekijöiden kuuntelusta. Toimintatavat eivät kuitenkaan pysy samanlaisina, 

vaan niitä mukautetaan jatkuvien muutosten yhteydessä. Oleellista on tarkastella toimin-

taa lyhyinä jaksoina. Koko vuoden markkinointisuunnitelmat eivät ole enää päteviä. (Kur-

vinen & Seppä 2016, 70–71.) 

 

2.1.1 Myynti 

Jokainen varmasti tietää, mitä myynti on. Markkinointi ja myynti kulkevat vahvasti käsi 

kädessä, sillä markkinoinnin tehtävä on tukea myyntiä. Myynnissä oleellisinta on luon-

nollisesti myyntitaito. Hyvä myyjä pyrkii vaikuttamaan asiakkaaseen esimerkiksi jonkin 

toimintamallin avulla. Erilaisia myynnissä sovellettavia malleja on paljon. Tunnetuimpia 

niistä on AIDA. AIDA on lyhenne sanoista attention tai awareness, interest, desire ja 

action. Suomennettuna AIDAn vaiheet ovat huomion herättäminen, innostuksen aikaan-

saaminen, ostohalun nostattaminen sekä toiminnan aikaansaaminen. Myynnissä AIDAa 

sovellettaessa voidaan malliin lisätä vielä kirjain S, satisfaction eli tyydytys, koska tarkoi-

tuksena on tehdä pysyviä kauppoja sekä luoda kestäviä asiakassuhteita. (Vuorio 2008, 

41). Kuvassa 1 esitetään AIDA-malli. 
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Kuva 1. AIDA-malli (Adlibweb 2020). 

Toinen myynnissä usein apuna käytettävä malli on myyntisuppilo. Myyntisuppilon tarkoi-

tus on mallintaa potentiaalisten asiakkaiden matkaa ensikontaktista kaupan klousaami-

seen. Myyntisuppilo rakentuu eri toimenpiteistä. Yksinkertaisimmillaan myyntisuppilon 

tärkeimmät tasot ovat 

1. tavoittaminen 

2. kiinnostus 

3. ostopäätös 

4. kauppa (Pispala, Kubla 2020). 

Ensimmäisessä tasossa tulee määritellä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja miten 

heidät tavoittaa parhaiten. Tämän jälkeen on mietittävä, millaisella mainonnalla heidän 

kiinnostuksensa saadaan heräämään. Seuraava taso on ostopäätös. Ostopäätös muo-

dostuu, jos asiakas on esimerkiksi vaikkapa ostamassa tuotetta yrityksen verkkokau-

pasta ja verkkokaupan ulkoasu on miellyttävä sekä sivusto helppokäyttöinen. Neljäs ja 

viimeinen taso on kauppa. (Pispala, Kubla 2020.) 

Myynnissä tavoitteena on luoda asiakkaaseen vuorovaikutussuhde (Vuorio 2008, 58). 

Hyvä myyjä ymmärtää asiakkaan näkökulman ja ostoprosessin. Ostoprosessi koostuu 

eri vaiheista, joita ovat tarpeen tunnistaminen, tiedonhaku, vaihtoehtojen vertailu ja os-

topäätös sekä päätöksen jälkeinen aika. (Kurvinen & Seppä 2016, 61.) 
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Tarvekartoituksen avulla selviää, mitä asiakas pitää tärkeimpänä. On todella kriittistä 

kuunnella asiakasta ja tuoda esille hänen hyötynsä tuotteesta tai palvelusta. Asiakkaalle 

oleellista on arvo, joka muodostuu tuotteen tai palvelun ideasta ja hyödyistä. Kun arvo 

kohtaa hinnan kanssa, syntyy ostopäätös. (Vuorio 2008, 66, 75.) 

Varsinaisen myynnin lisäksi on hyvä tuntea käsite social selling. Käsitettä käytetään, kun 

puhutaan nimenomaan oman ammattitaitonsa myymisestä. Social sellingin, eli sosiaali-

sen myynnin, voidaan katsoa rakentuvan kolmesta tekijästä. Näitä tekijöitä ovat vuoro-

vaikutus ja viestintä, asiakasymmärrys sekä verkostot ja suhteet. Social sellingin tarkoi-

tus on auttaa saavuttamaan myyntityön tavoitteita, kuten uusien asiakkaiden saaminen, 

vahvempien asiakassuhteiden luominen ja lisämyynnin tekeminen. (Pääkkönen 2017, 

60.) 

 

2.2 Brändäys 

Liian monet suomalaiset mieltävät brändäyksen yhä vain eräänä markkinoinnin kei-

noista, vaikka todellisuudessa brändi on yrityksen strategisen liiketoiminnan ydin. Brän-

dillä tarkoitetaan ainutlaatuista tuote- tai palvelukonseptia. (Vahtola, 2020, 12, 17.) 

Yrityksen liiketoiminnan on oltava alusta saakka asiakaskeskeistä. Asiakaskeskeisyy-

dellä tarkoitetaan sitä, että asiakkaan tarpeet ja tahtotilat selvitetään sekä pyritään ylittä-

mään. Jokaisen kohtaamisen tulisi tuottaa asiakkaalle arvoa. (Kurvinen & Seppä 2016, 

25.) 

Asiakaskeskeisyyden lisäksi muita tärkeitä seikkoja ovat henkilökunnan osaamiseen ja 

hyvinvointiin panostaminen. Hyvä työilmapiiri sekä yrityksen arvomaailma välittyvät asi-

akkaille, ja ne luovat toimivan pohjan onnistuneelle brändäykselle. (Vahtola, 2020, s. 23.) 

Yrityksen identiteetti, imago ja maine muodostavat sen brändin (Kurvinen & Seppä 2016, 

47). Brändiä voi kehittää tietoisesti haluamaansa suuntaan, mutta loppupeleissä brändi 

syntyy aina asiakkaan mielessä, koska jokainen kokee brändin yksilöllisesti (Ruokolai-

nen 2020, 18). Huomioon otettavia seikkoja brändin kehittämisessä ovat esimerkiksi seu-

raavat: mikä on yrityksen tarkoitus, minkälaisia tunteita se herättää, mikä on brändin ta-

rina, minkälaista asiakasarvoa yritys lupaa, miten asiakasodotukset täytetään sekä miten 

brändin halutaan kehittyvän (Kurvinen & Seppä 2016, 50). 
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Brändi koostuu siis monista tekijöistä. Kuluttaja kohtaa brändin usein monessa eri tilan-

teessa. Jokaisen kohtauspisteen on viestittävä samoja asioita, jotta kuluttajalle muodos-

tuu brändistä yhtenäinen mielikuva. Näitä kohtauspisteitä ovat muun muassa tapaami-

nen brändin henkilökuntaan kuuluvan ihmisen kanssa, sosiaalisen median kanavat, 

myyntipisteet ja kaikenlainen mainonta. (Ruokolainen 2020, 36, 38.) 

Brändäyksen rakentamisessa sekä liiketoiminnassa yleisesti on erittäin oleellista varmis-

taa kilpailuetu. Kilpailuetu on yhtä kuin ainutlaatuinen konsepti ja vahva asiakaslupaus. 

Sen kehittämisessä korostuu jälleen asiakaskeskeisyys; luodaan ratkaisuja asiakkaan 

ongelmaan. Avain menestyvään liiketoimintaan on ottaa huomioon asiakkaan nykyiset 

sekä mahdolliset tulevat tarpeet, asiakaskokemusta unohtamatta. (Vahtola 2020, 42.) 

Nykyaikana vastuullisuus ja arvot ovat tärkeä osa kilpailuetua. Vastuullisuuden merkitys 

tulee hyvin todennäköisesti jatkossa vain korostumaan. On mahdollista, ettei yritys me-

nesty lainkaan, jollei se toimi vastuullisesti. Yrityksen toiminnan on perustuttava vahvoi-

hin arvoihin ja oltava läpinäkyvää. (Vahtola 2020, 43.) 

Suomessa ei ole vielä täysin ymmärretty brändäyksen voimaa, kuten esimerkiksi sen 

tuottamaa kaupallista lisäarvoa. Vahvalla brändillä on edellytykset olla toimiva sekä mah-

dollisesti tavoitella myös kansainvälistä menestystä. Vaikka yrityksen tarkoitus ei olisi 

laajentaa toimintaansa ulkomaille, on markkinapaikkana siitä huolimatta kansainvälinen 

ympäristö, ja vastassa on yleensä kansainvälisiäkin kilpailijoita. (Vahtola 2020, 44, 60, 

77.) 

Vahva brändi pyrkii kehittämään toimintaansa, eli tuote- tai palvelukonseptiaan, asiakas-

lähtöisesti. Vahva brändi myös tuntee asiakkaansa sekä viestii monipuolisesti (Vahtola 

2020, 61.) 

Brändistä saattaa jopa muodostua osa ihmisen identiteettiä. Kevin Lane Keller (1993) on 

kehittänyt brändipyramidin, jolla hän kuvaa käyttäjän ja brändin suhdetta viidellä eri ta-

solla. Pyramidin ylimmällä tasolla, joka on yhteenkuuluvuus eli bonding, käyttäjän uskol-

lisuus brändiä kohtaan on suurimmillaan. Brändi on onnistunut luomaan käyttäjään si-

teen. On epätodennäköistä, että käyttäjä vaihtaa kilpailijaan. Neljännellä tasolla, joka on 

etu eli advantage, brändiuskollisuus on jo muodostunut. Kolmannella tasolla, suoritus-

kyky eli performance, käyttäjä tunnistaa brändin tuotteen tai palvelun, kun vertailee sitä 

kilpailijoihin. Kahdella alimmalla tasolla – presence eli olemassaolo sekä relevance eli 

merkitys – käyttäjän ja brändin välillä ei ole emotionaalista suhdetta. Arviointikriteerinä 
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toimii tässä tapauksessa esimerkiksi pelkkä hinta. (Ruokolainen, 2020, 24–25.) Kuvassa 

2 esitetään Kellerin pyramidi. 

 

 

Kuva 2. Kellerin brändipyramidi (ToolsHero 2018). 

 

Henkilöbrändäys 

Moni on varmasti kuullut sanat henkilöbrändi ja henkilöbrändäys. Jokaisen tulisi kuiten-

kin tietää, että nämä kaksi sanaa eivät suinkaan tarkoita samaa asiaa. Henkilöbrändi 

syntyy luontaisesti. Se on muiden ihmisten käsitys henkilön ammattimaisuudesta ja 

osaamisesta, hänen tavastaan tehdä työtään sekä siitä, millainen oman alansa ammat-

tilainen hän on.  Jokaisella on henkilöbrändi, halusi tai ei. (Kurvinen ym. 2017, 9.) Se voi 

muodostua myös ryhmän sisäisesti ryhmän jäsenten käsityksestä. 
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Henkilöbrändäys puolestaan on oman ammatillisen statuksen järjestelmällistä kehittä-

mistä – eli tarkkoja kanavavalintoja, julkaisujen sisältöjen pohdintaa ja ajoittamista sekä 

persoonallisuuden piirteiden hiomista. Se on valikoima erilaisia toimintatapoja sekä työ-

kaluja, joiden tarkoitus on viedä ammatillista elämää haluamaansa suuntaan. (Kurvinen 

ym. 2017, 9). Henkilöbrändäys on siis täysin tietoinen sekä suunniteltu strategia. Sen 

hyödyntäminen on nykymaailmassa erinomainen kilpailukeino. Henkilöbrändäyksen 

taustalla on päällimmäisenä ajatus toiminnan läpinäkyvyydestä, inhimillisyydestä, am-

mattimaisuudesta ja persoonallisuudesta. Kaikkea edellä mainittua edellytetään nykyään 

yksittäisten henkilöiden lisäksi myös yrityksiltä. 

Henkilöbrändäyksen tulee lähteä omasta tahdosta. Sitä ei niinkään kannata ajatella it-

sensä brändäyksenä, vaan oman osaamisen, ammattitaidon, kokemusten sekä kiinnos-

tuksen kohteiden jakamisena. Tärkeintä on olla julkaisuissaan aidosti oma itsensä, hel-

posti lähestyttävä sekä rehellinen. (Kurvinen ym. 2017, 21.) 

Menestyneellä henkilöbrändäyksellä voi myös pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asi-

oihin, koska tällöin on mahdollisuus tuoda laajasti esille jotakin itselle tärkeää aihetta. 

Aiheena voi olla esimerkiksi ilmastonmuutos tai tietty hyväntekeväisyys. (Vahtola 2020, 

159.) 

Monien viestintätutkimusten mukaan yrityksen työntekijät ovat uskottavampia viestijöitä 

kuin itse yritys (Kurvinen ym. 2017, 26). Ihmiset voivat kokea samaistuvansa henkilöön, 

eivät yritykseen. Työntekijät edustavat ja tuovat enemmän esille esimerkiksi toimintansa 

arvoja. Henkilöbrändiään rakentava yrityksen työntekijä ei kuitenkaan saisi poiketa yri-

tyksen malleista. Ristiriitainen kuva yrityksestä ei ole koskaan hyväksi liiketoiminnalle. 

(Ruokolainen 2020, 36.) 

Välitysala on kovaa kilpailua. Uusia asiakkaita kohdataan pääasiassa internetissä. Toki 

osa myös hakeutuu itse suoraan välitysliikkeen ovelle. Potentiaalisilla toimeksiantajilla 

on täysi oikeus valita oma välitysliikkeensä sekä välittäjänsä. Millä perusteilla he sitten 

valitsevat? Siihen vaikuttaa moni tekijä. Lähes jokaisessa välittäjän valintaan liittyvässä 

artikkelissa korostuu ensivaikutelma, aktiivisuus, luotettavuus ja markkinointiosaaminen. 

Myyntipalkkiokin on luonnollisesti yksi ratkaisevista seikoista. (neliöhinta.fi 2020.) 

Ala, jolla korkeampi ikä katsotaan yleisesti eduksi, on nuorille välittäjille jo senkin vuoksi 

haastavampi. Ikä herättää paljon ennakkoluuloja erityisesti vanhempien asiakkaiden 

keskuudessa. Vaikka nuorella välittäjällä olisi LKV-tutkinto, kyseenalaistetaan hänen 

ammattitaitonsa helposti vuosien kokemuksen puutteen vuoksi. Sosiaalinen media on 
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loistava mahdollisuus tuoda omaa pätevyyttään esille. Iäkkäämmille välittäjille puoles-

taan on eduksi pysyä mukana kehityksessä. 

Henkilöbrändäys auttaa vahvistamaan omaa asiantuntijan roolia asiakkaiden sekä mui-

den verkostoon kuuluvien sidosryhmien silmissä (Pääkkönen 2017, 87). Kun jakaa osaa-

mistaan aktiivisesti, tunnettavuus lisääntyy, mikä hyvin todennäköisesti merkitsee lisää 

asiakkaita ja enemmän kauppoja. 

Verkostoituminen on aina tärkeää. Nykyaikana verkostoituminen on jopa globaalia, kun 

taas ennen digitalisaatiota se oli hyvin paikallista ja usein asuinpaikasta riippuvaista. 

Hyvä verkostoituja voi vaikuttaa. Verkostoitumiseen ei tarvita strategiaa, vaan sosiaalisia 

taitoja. Tärkeintä on saada ihmiset pitämään itsestä, voittaa heidän luottamuksensa ja 

saada heidät sen myötä ostamaan tuotteita tai palveluja. (Tonts 2019, 23, 40, 43.) Asi-

akkaiden lisäksi sosiaalisessa mediassa voidaan tavoittaa muitakin tärkeitä sidosryhmiä, 

kuten yhteistyökumppaneita. Jos välittäjällä on sosiaalisessa mediassaan jokin selkeästi 

toistuva teema, esimerkiksi ekologisuus, on hyvin mahdollista saada teemaan liittyvä yh-

teistyökumppani. 

Kiinnostavat, itseään esiin tuovat työntekijät myös lisäävät yrityksen vetovoimaisuutta. 

He luovat positiivista työnantajamielikuvaa, joten työnhakijoista tuskin tulee pulaa. 

(Pääkkönen 2017, 87.) 

Henkilöbrändäyksen strategiaa luodessa tulee miettiä omaa minäkuvaansa. Minäkuva 

tarkoittaa käsitystä siitä minkälainen ihminen on, millainen haluaisi olla ja millaisena ha-

luaa muiden itsensä näkevän. Tässä tapauksessa kyseessä on lähinnä ammatillinen mi-

näkuva. 

Omat arvot tulee myös määritellä. Arvojen on ohjattava jokapäiväistä toimintaa. Mikäli 

ne eivät näy arjen tekemisessä, ei niitä oikeasti toteuta. (Kurvinen ym. 2017, 44.) 

Omien arvojen lisäksi työntekijän tulee sosiaalisessa mediassa tukea myös yrityksen tai 

organisaation arvoja. Työkyvyn kannalta on ehdotonta, että työnantajan arvot ovat yh-

teensopivia omien kanssa. Arvojen ristiriita saattaa olla merkittävä kuormitustekijä (Ilma-

rinen 2019). Välitystoiminnassa tärkeitä arvoja voivat olla esimerkiksi eettisyys ja ekolo-

gisuus. 

Suomalaisissa henkilöbrändäyksen ammattilaisissa – kuten esimerkiksi Andrei Koivu-

mäki, Jethro Rostedt, Arman Alizad ja Tuomas Enbuske – korostuu muutama heitä kaik-

kia yhdistävä asia. He ovat esillä, erottuvat omasta viiteryhmästään sekä käyttäytyvät 
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yhdenmukaisella tavalla tilanteesta riippumatta. (Kurvinen ym. 2017, 53.) Heillä on siis 

tietty käyttäytymismalli. 

Minäkuvan, arvojen ja käyttäytymismallin lisäksi oleellinen asia henkilöbrändäyksen stra-

tegiaa luodessa ovat kanavat, joilla haluaa vaikuttaa. Vaihtoehtoja riittää – on Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube sekä erilaisia blogi- ja podcast-sivustoja. LinkedIn 

tosin kannattaa aina pitää ajan tasalla, koska se on kanavista virallisin ja suunniteltu 

erityisesti uralähtöisiin käyttötarkoituksiin. LinkedIn -profiilissa tulee erityisesti panostaa 

ammattimaiseen kuvaan, esittelytekstiin, yhteystietoihin, sekä asiakkaiden että kollego-

jen suosituksiin sekä työhistorian tehtäviin ja saavutuksiin. Kuten oikeassakin elämässä, 

ensivaikutelma on tärkeä myös verkossa. (Pääkkönen 2017, 57.)  

Instagram on kanavista monipuolisin, koska sinne voi lisätä kuvia, sekä lyhyitä että pi-

dempiä videoita ja erilaisia storyja. Instagramissa on myös helppo markkinoida palveluja 

suuremmallekin kohdeyleisölle. Kiinteistönvälittäjän näkökulmasta sinne voi tuottaa to-

della laajaa sisältöä esimerkiksi itsestä, myyntikohteista, työpäivistä tai vapaa-ajasta. 

Podcastien suosio on kasvanut lähivuosina huimasti. Tutkimuksen mukaan vuonna 2018 

(RadioMedia, 5) noin miljoona suomalaista kuunteli podcasteja erilaisin motiivein. Toki 

on jo olemassa kiinteistönvälitykseen liittyviä podcasteja, mutta eri henkilöiltä löytyy aina 

uutta perspektiiviä samoistakin asioista. Podcastien hienous on siinä, että niitä voi kuun-

nella lähestulkoon missä vain. Kuuntelu ei myöskään vie aikaa, kun tekee sitä muiden 

asioiden yhteydessä. 

Henkilöbrändäyksen varsinaisen strategian lisäksi on hyvä luoda myös sisältöstrategia. 

Kannattaa miettiä minkälaista sisältöä haluaa kanavillaan jakaa ja millä tyylillä. (Pääkkö-

nen 2017, 165.) Jos haluaa rakentaa omaa tavaramerkkiään, tulee sisällön olla aina sa-

manlaista, jotta se tukee ihmisille muodostuvaa yhtenäistä mielikuvaa, kuten yritystenkin 

brändäyksessä. Erityisen tärkeää on kommunikoida nykyisten asiakkaiden sekä poten-

tiaalisten asiakkaiden kanssa. Kysymyksiin ja kommentteihin sosiaalisessa mediassa tu-

lee aina vastata, myös mahdolliseen negatiiviseen palautteeseen. Sävy kannattaa pitää 

näissä tilanteissa neutraalina ja nousta negatiivisuuden yläpuolelle. 
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3 CASE 

Opinnäytetyö sisältää toiminnallisen osan, johon sovelletaan sekä teoriaa että työhön 

hankittujen haastattelujen vastauksia. Toimeksiantaja olisi tunnistettavissa sisällöstä, jo-

ten tämä osa raporttia jää ainoastaan toimeksiantajalle. 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että henkilöbrändäyksestä on hyötyä kiinteistönvälityk-

sessä. Opinnäytteeseen haastateltiin menestyneen henkilöbrändin luonutta välitysalan 

ammattilaista, Andrei Koivumäkeä. Haastattelun kysymykset koskivat oman brändin ra-

kentamista, sisällön tuottamista, sosiaalisen median ylläpitoa, henkilöbrändäyksen vai-

kutusta asiakkaiden saantiin sekä mahdollisia ennakkokäsityksiä, joita saattaa henki-

löbrändinsä puolesta kohdata. 

Opinnäytteeseen haastateltiin lisäksi erään turkulaisen välitysliikkeen välittäjää, joka ha-

lusi pysyä anonyyminä, joten hän esiintyy työssä nimellä Henkilö X. Hänelle lähetetyt 

kysymykset eivät olleet samat kuin Andrei Koivumäellä, koska Henkilö X ei ole juurikaan 

rakentanut omaa henkilöbrändiään. Kysymykset koskivat toimeksiantojen saamista, so-

siaalisen median teon lisäämistä, mietteitä henkilöbrändäyksestä, koronavirusta sekä 

kiinteistönvälityksen tulevaisuutta. 

 

Andrei Koivumäki 

Andrei Koivumäki on suomalainen kiinteistönvälittäjä. Hän on työskennellyt alalla vuo-

desta 2012. Koivumäki muutti Helsinkiin tuntematta kaupunkia ja ainoastaan neljäsataa 

euroa taskussaan. (neliotliikkuu.fi 2020.) Nykyään hän työskentelee itse perustamas-

saan välitysfirmassa Neliöt Liikkuu. Keväällä 2019 hän julkaisi yhdessä Katleena Korte-

suon kanssa kirjan Sata faktaa myynnistä sekä esiintyi Nelosen Asuntokaupat sokkona 

-ohjelmassa. Koivumäki on brändännyt itsensä Suomen menestyneimmäksi asuntomyy-

jäksi. Teksti luki aikoinaan hänen Instagraminsa biossa eli esittelyosiossa. Se, onko hän 

sitä oikeasti, ei ole relevanttia, koska hänen luomansa brändi on niin uskottava. 

Koivumäki lähti rakentamaan henkilöbrändiään tuottamalla sisältöä, joka tuntui sillä het-

kellä omalta. Sisältö oli aluksi todella työpainotteista. Sitten Koivumäki huomasi, että ih-

misiä kiinnostaa myös hänen henkilökohtainen elämänsä. Hän alkoi sekoittaa julkai-

suihinsa kaikenlaista elämästään, työstään sekä tuloksistaan. Koivumäki totesi, että 
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nykyaikana tietoa on tärkeä jakaa, joten hän lisäsi sisältöönsä vielä erilaisten vinkkien 

julkaisun. Vinkit koskevat muun muassa myyntiä, markkinointia sekä motivaatiota. Nii-

den tarkoituksena on näyttää, miksi Koivumäki menestyy ja auttaa samalla muitakin me-

nestymään. 

Jonkin aikaa sisältöä tuotettuaan Koivumäki alkoi ymmärtää, minkälainen sisältö toimii 

eli mikä kerää eniten klikkejä, kommentteja ja näkyvyyttä. Hän lisäsi tällaista sisältöä ja 

vähensi muuta. Koivumäki painottaa kuitenkin, että aloittaessaan hänen sisältönsä oli 

uutta ja hyvin poikkeuksellista, joten se herätti – ja herättää edelleen – huomiota. Hänen 

tyyliään ei kuitenkaan kannata kopioida, koska siinä ei silloin olisi mitään originaalia. 

Huomion herättämisen lisäksi Koivumäen sisältö vetosi ihmisten tunteisiin, jakoi mielipi-

teitä, provosoi sekä koulutti. Koivumäki päättelee, että juuri näistä syistä hänen sosiaali-

sen median julkaisunsa toimivat – ne eivät päästäneet irti, vaan herättivät vahvasti eri-

laisia tiloja. 

Koivumäen mukaan hänellä henkilöbrändin luomisessa kesti ainakin kolmesta neljään 

vuotta. Hänen mielestään kaikista oleellisinta on pitkäjänteisyys sekä systemaattisuus: 

saman punaisen langan noudattamista ja lähes päivittäistä tekemistä. Samaa viestiä 

kannattaa julkaista jatkuvasti eri muodoissa ja konteksteissa. 

Kun Koivumäelle alkoi tulla enemmän julkisuutta, hän muutti sisältöään ammattimaisem-

maksi sekä vähemmän provosoivaksi. Nykyään hän kohtaa paljon ihmisiä, jotka arvos-

tavat tai jopa fanittavat häntä. Koivumäen nykyinen sisältö herättää tuntemuksia lähinnä 

hänen ammattitaidostaan. Toki hän jakaa edelleen mielipiteitä esimerkiksi elämäntyylil-

lisistä valinnoistaan, kuten autoista ja kelloista, mutta hänen saavutuksiaan sekä taito-

jaan ei kukaan voi kiistää. 

Henkilöbrändäys on vaikuttanut Koivumäellä merkittävästi asiakkaiden saantiin. Koivu-

mäen mukaan yli puolet hänen laskuttamistaan myyntipalkkioista voitaisiin luokitella ole-

van sosiaalisen median tunnettavuuden ansiota. 

Sosiaalisen median ylläpito ei vie Koivumäeltä paljon aikaa. Hän ei mieti sisältöä kovin 

pitkään, vaan tuottaa sitä spontaanisti oikean fiiliksen tullen. Yhden päivityksen tekemi-

seen saattaa mennä muutamasta minuutista maksimissaan viiteentoista minuuttia. Hän 

arvioi, että viikkotasolla sosiaaliseen mediaan kuluu aikaa tunnista kahteen. Kaikki me-

diat mukaan luettuna Koivumäen yksi postaus tavoittaa helposti yli 50 tuhatta ihmistä, 

joten sosiaalisen median käyttö on hänelle todella kannattavaa. 
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Omaa henkilöbrändiä rakentaville Koivumäellä on muutama vinkki. Tärkeintä on löytää 

se oma juttunsa, olla oma itsensä sekä jaksaa tehdä systemaattisesti. Vuosi ei ole hen-

kilöbrändin rakentamisessa vielä mitään, mutta jos muutamankaan vuoden aikana ei tule 

tuloksia, on syytä miettiä muutosta sisällölleen. 

 

Koivumäen mediat 

Koivumäki on aktiivinen Instagramissa, Facebookissa, LinkedInissä sekä YouTubessa. 

Instagramissa hänellä on suuri seuraajamäärä, lähes 14 tuhatta. Instagramin julkaisut 

keräävät eniten tykkäyksiä sekä kommentteja. Koivumäki julkaisee hyvin esteettisiä ku-

via. Kuvateksteinä hänellä on usein jotakin motivoivaa tai esimerkiksi myyntivinkkejä. 

Tykätyimpiä ovat kuvat, joissa hän esiintyy itse, sekä kuvat naisystävän kanssa. Tämä 

tukee hypoteesia, että henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat kiinnostavat ihmisiä. Ku-

vissa on usein myös vahvasti esillä Koivumäen haastattelussaan mainitsemat hienot au-

tot sekä kellot. Muita toistuvia teemoja ovat matkakuvat, Neliöt Liikkuu -toimisto sekä 

työkaverit. 

Facebookissa on esillä paljon Koivumäen välityskohteita, sekä uusia että niitä, joista os-

totarjous on jo hyväksytty. Myös Instagram-julkaisuja löytyy hänen Facebook-sivultaan. 

Koivumäellä on Facebookissa sekä LinkedInissä viisi faktaa itsestään, jotka herättävät 

hyvin ihmisten kiinnostuksen. Alla kuvakaappaus (kuva 3) Koivumäen Facebook-sivulta. 
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Kuva 3. 5 faktaa Koivumäen Facebook-sivulta (Facebook 2019). 

Koivumäen LinkedIn on ajan tasalla ja ammattimaisen näköinen. LinkedInissä on ker-

rottu hänen työkokemuksestaan sekä saavutuksistaan. Yhteystiedot löytyvät helposti, 

mikä on LinkedInissä todella tärkeää. YouTubessa Koivumäellä on enimmäkseen hänen 

välittämiensä asuntojen esittelyvideoita, mutta myös opettavaisia sekä inspiroivia vide-

oita. Videot on kuvattu ammattimaisella otteella eivätkä ne ole liian pitkiä, jotta ne ylläpi-

tävät ihmisten mielenkiinnon loppuun saakka. 

 

Henkilö X 

Henkilö X on työskennellyt eräässä turkulaisessa välitysliikkeessä jo monia vuosia. Toi-

meksiantoja Henkilö X saa eniten suositusten kautta. Lähes 90 prosenttia toimeksian-

noista tulee suorista yhteydenotoista asiakkailta, kun joku on esimerkiksi kuullut tuttaval-

taan hyvästä kokemuksesta asuntonsa myynnissä tai vaikkapa käynyt Henkilö X:n 



21 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Kiiski 

näytöllä ja tykästynyt hänen välitystyyliinsä. Kuolinpesiltä, asianajotoimistoilta sekä ulos-

ottovirastoilta tulee myös osa toimeksiannoista. 

Henkilö X:n ammatilliset mediat koostuvat Instagram-tilistä sekä välitysliikkeen nettisivu-

jen välittäjien esittelyosiosta. Instagramia hän päivittää satunnaisesti ehtiessään. Sosi-

aalinen media ei ole hänen vahvinta alaansa, eikä hän koe sitä itselleen erityisen tar-

peelliseksi. Henkilö X ei halua tehdä mitään hutiloiden, joten sosiaalinen media jää tois-

sijaiseksi muiden töiden ohella. 

Henkilöbrändäyksen Henkilö X mieltää tärkeäksi asiaksi, mutta kokee sen olevan enem-

män pääkaupunkiseudun välittäjien työkaluja. Hänen mielestään henkilöbrändäys on 

myös selkeästi nuoremman sukupolven edustajien keskuudessa suositumpaa. Henkilö-

kohtaisesti hän ei itse välittäisi olla julkisuudessa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään halua 

kohteille liikaa huomiota. Toimeksiantoja Henkilö X:lle on tullut vuosien varrella hyvin 

ilman brändäystäkin. Hän keskittyy enemmän asiakaspalveluun. 

Yhä vallitsevan pandemian myötä saattaisi kuvitella, että koronalla on ollut jonkinlainen 

merkitys välitystyössä. Koronavirus ei kuitenkaan ole vaikuttanut asuntokauppoihin lain-

kaan. Sen ainoa vaikutus Henkilö X:n toimistolla on ollut yleisnäyttöjen lopetus sekä kä-

sihygienian tehostaminen. Henkilö X:n mukaan kesällä 2020 oli todella kiire ja kauppa 

kävi hyvin. 

Välitysalan tulevaisuus näyttää Henkilö X:n mielestä valoisalta, mutta ala tulee muuttu-

maan radikaalisti. Lakien tuntemusta ja tietoa tarvitaan yhä enemmän. Tämä puolestaan 

johtaa siihen, että ostajat kokevat välittäjän turvallisimmaksi vaihtoehdoksi. Kaupanteko 

yksityisten henkilöiden välillä luultavasti vähenee. 

 

Vastausten analysointi 

Haastattelujen vastausten pohjalta voidaan todeta, että henkilöbrändäyksestä on selke-

ästi enemmän hyötyä kuin haittaa. Henkilöbrändäys ei kuitenkaan ole täysin välttämä-

töntä, ja jos henkilöbrändäystä kohtaan ei löydy aitoa mielenkiintoa, on parempi jättää 

se tekemättä. 

Sosiaalisen median merkitys on kiistämättä nuoremmille sukupolville suurempi. Ihmiset 

arvostavat hyvin tehtyjä sosiaalisen median julkaisuja, joihin on selkeästi panostettu, ku-

ten Andrei Koivumäellä. Henkilö X puolestaan ei ole keskittynyt sosiaaliseen mediaan. 
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Hän kuitenkin on löydettävissä sieltä, mikä on oleellista, mutta ajan sekä inspiraation 

puutteen vuoksi hän ei ole lähtenyt rakentamaan esimerkiksi Instagramiaan sen enem-

pää. 

Pitkäaikaiset asiakkaat ovat loistava markkinointivoima, sillä heistä saa hyviä referens-

sejä. Monet mainostavat sosiaalisessa mediassa mielellään onnistuneita asuntokaup-

poja sekä ammattitaitoista välittäjää, joka on hurmannut myös persoonallaan. Näissä 

tapauksissa esimerkiksi Instagramissa ihmiset usein tägäävät välittäjän julkaisuunsa. Se 

ei tietenkään ole mahdollista, jos välittäjällä ei ole Instagram-tiliä. Jos tili taas löytyy, mui-

den on helppoa klikata itsensä suoraan välittäjän profiiliin, josta on kätevää ottaa yhteyttä 

suoralla viestillä. 

On myös tärkeää olla esillä päästäkseen korkealle hakutuloksissa. Kun asiakas etsii 

Googlesta kiinteistönvälittäjiä paikkakunnaltaan, ensimmäiseksi nousevat yleensä väli-

tysliikkeiden verkkosivustot. Jos asiakas kuitenkin etsii vain tiettyä välittäjää nimeltä, on 

ehdottoman tärkeää, että hän löytyy hakutuloksista sivun ylälaidasta ja yhteystiedot ovat 

helposti löydettävissä. 

Koivumäellä henkilöbrändäys on vaikuttanut todella merkittävästi kauppojen kasvuun. 

Hän saa paljon toimeksiantoja sosiaalisen median kautta. Henkilö X:llä taas suurin osa 

toimeksiannoista tulee suosituksista. Koska hän on ehtinyt olemaan alalla jo kauan, on 

hänelle kertynyt monia suosittelijoita. Ne välittäjät, joilla ei ole suosituksia tai tunnetta-

vuutta sosiaalisessa mediassa, tekevät paljon työtä pelkästään saadakseen toimeksian-

toja. Heidän pitää esimerkiksi jakaa esitteitä postilaatikoista sekä tehdä cold-callingia 

potentiaalisille asiakkaille. Cold-calling tarkoittaa kylmäkontaktointia, eli sitä, kun myyjä 

soittaa henkilölle, jonka kanssa ei ole sopinut ennakkoon mitään eikä hän näin ollen 

odota puhelua. 

Henkilöbrändäyksen mukana tulee toki myös julkisuutta, josta esimerkiksi Henkilö X ei 

välittäisi. Andrei Koivumäkeä julkisuus puolestaan ei haittaa. On hyvä muistaa, että jul-

kisuudessa olevat henkilöt jakavat väkisinkin mielipiteitä muiden joukossa, varsinkin jos 

heillä on provosoivaa sisältöä asioista. 

Henkilöbrändäyksen merkitys tulee mitä todennäköisimmin kasvamaan tulevaisuu-

dessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa välittäjiä on luonnollisesti eniten, on diffe-

roituminen oleellista kilpailukykyisyyden kannalta. 
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Koivumäen mukaan hänen julkaisunsa tavoittavat jopa 50 tuhatta ihmistä. Sosiaalinen 

media on käytännössä ilmainen markkinointikanava. Halutessaan postauksiaan voi totta 

kai mainostaa rahalla saadakseen niille lisänäkyvyyttä, mutta ilman mainostamistakin ne 

voivat tavoittaa todella paljon ihmisiä. 
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4 JOHTOPÄÄTÖS 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille henkilöbrändäyksen hyötyjä kiinteistönvälityk-

sessä. Andrei Koivumäen tapauksessa hypoteesi pitää paikkansa ja henkilöbrändäyk-

sen voidaan todeta tuottaneen hyviä tuloksia. Henkilö X:n haastattelu tuo tutkimukseen 

toisenlaista perspektiiviä, mutta ei kumoa hypoteesin paikkansa pitävyyttä. 

Tutkimuksen toiminnallisessa osassa luotiin toimeksiantajalle ohjeistus sekä malli hen-

kilöbrändäyksen toteuttamiseksi teoreettisen viitekehyksen ja toteutettujen haastattelu-

jen avulla. 

”Ihminen tekee päätöksiä tunteella ja perustelee ne järjellä. Ja brändillä vaikutetaan tun-

teisiin” (Ruokolainen 2020, 16). Juuri tästä syystä brändi ja henkilöbrändi ovat tärkeitä. 

Molemmilla on sama efekti, eli ihmisten tunteisiin vetoaminen sekä erityisesti samaistut-

tavuuden tunteen luominen. 

On hyvä muistaa, että pelkkä sisällöntuotanto ja sen julkaiseminen eivät määritä menes-

tystä vaikuttajana, vaan sen tekee sisällön jakelu oikeissa kanavissa, jotta ne tavoittavat 

oikeat ihmiset. Kun saa julkaisulleen vastakaikua sosiaalisessa mediassa, voi saavuttaa 

näkyvyyttä muissakin kanavissa. (Kurvinen & Seppä 2016, 145, 152.) 

Kun lähtee tuomaan itseään esille sosiaalisessa mediassa, on oltava valmis kohtaamaan 

kritiikkiä. Kukaan ei voi miellyttää kaikkia. Henkilökohtaista sisältöä on jopa suositeltavaa 

julkaista, mutta tietyissä rajoissa. Esimerkiksi omalle brändille ei ole kovin imartelevaa 

lisätä kuvia, joissa esiintyy humalatilassa. (Pasanen 2015.) Jos päättää jakaa myös pal-

jon yksityiselämään liittyviä asioita sosiaalisessa mediassa, on mahdollista, että raja sen 

sekä työn välillä alkaa hämärtyä. 

Sosiaalisessa mediassa yksilö myös mielletään helposti edustamaan koko organisaa-

tiota tai yritystä. Tästäkin syystä kannattaa siis miettiä tarkkaan, mitä sinne julkaisee. 

Virheitä sattuu kaikille ja se on täysin inhimillistä. Virheistä oppii ja ne voi kääntää voi-

toksi. (Vahtola 2020, 157–158.) 

Henkilöbrändin rakentaminen ei myöskään tapahdu hetkessä, vaan siihen voi mennä 

useita vuosia. On oltava kärsivällinen ja käytettävä aikaa. Oma brändi taas on mahdol-

lista tuhota hetkessä esimerkiksi epäammattimaisella käytöksellä. (Vahtola 2020, 159.) 
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Kilpailullisilla aloilla burnoutin riski on vieläkin suurempi kuin muilla aloilla. Burnout tar-

koittaa sekä fyysistä että henkistä loppuun palamista, joka tässä tapauksessa aiheutuu 

työstä. Real Estate Magazinen artikkelissa (2016) Lloyd R. Manning kirjoittaa, että bur-

nout on hyvin yleistä kunnianhimoisten välittäjien joukossa. Välitysala on vaativaa sekä 

stressaavaa. Ylisuorittajat ja erityisen kilpailuhenkiset ajautuvat helposti burnoutiin. Vä-

littäjille on tyypillistä tehdä töitä viikon jokaisena päivänä, ja työpäivät harvoin jäävät 

muille aloille normaaliin kahdeksaan tuntiin. Burnoutilta välttyäkseen tulisi muistaa pitää 

kiinni myös vapaa-ajasta ja rentoutumisesta sekä jättää aikaa perheelle ja muille lähei-

sille. 

Vielä ei löydy virallista tutkimuspohjaa henkilöbrändäyksestä burnoutin riskitekijänä, 

koska henkilöbrändäys on alana niin uutta. Voisi kuitenkin päätellä, että ainakin helposti 

stressaantuvilla ihmisillä henkilöbrändäys saattaa suurentaa burnoutin riskiä. 

Henkilöbrändäys voi siis kiinteistönvälityksessä parhaimmillaan olla loistava keino saada 

lisää näkyvyyttä omalle ammattitaidolleen ja sitä myöten lisää asiakkaita sekä lisää kaup-

poja. On kuitenkin hyvä muistaa, että se ei välttämättä sovi jokaiselle. 
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