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Toiminnallisessa opinnäytetyössä kehitettiin yhtenäinen visuaalinen strategia
oppimisympäristö Learning Labin sosiaalisen median kanaviin. Tarkoituksena oli
tarkastella visuaalisuuden, värien ja mielikuvien merkitystä markkinoinnissa.
Visuaalinen strategia toteutettiin luomalla graafinen ohjeisto ja valmiita Instagram
-päivityspohjia, joiden avulla viestintä olisi yhtenäistä ja selkeää. Tavoitteena
opinnäytetyöllä oli ensimmäiseksi saada toimeksiantajan projekteille lisää
näkyvyyttä ja sitä kautta saada mukaan lisää opiskelijoita. Toiseksi tavoitteena
oli helpottaa sosiaalisen median viestintää valmentajien arjessa ja rohkaista
opiskelijoita ottamaan haltuun sosiaalisen median osia projektien aikana.
Teoriaosuudessa selvitettiin, miksi yrityksen sosiaalisen median kanavien
visuaalisuuteen olisi tärkeää panostaa ja kuinka värit ja mielikuvat vaikuttavat
ihmisiin. Näihin aiheisiin perehdyttiin graafisen suunnittelun, värien merkityksen,
mielikuvamarkkinoinnin ja tarinallistamisen kautta.
Toiminnallisessa osassa syvennyttiin graafisen ohjeiston luomisprosessiin ja
toteutukseen. Ensin kartoitettiin yrityksen identiteettiä ja lähtökohtia projektin
alussa. Näiden jälkeen avattiin visuaalisia ja teknisiä valintoja graafisen ohjeiston
teossa. Lopussa käytiin läpi soveltavan tutkimuksen tuotoksena olleet graafinen
ohjeisto ja päivityspohjat.
Työn johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrityksen visuaalinen ilme on oikein
käytettynä arvokas ja paljon puhuva viestinnän väline. Toimeksiantajalta kerätyn
palautteen perusteella voitiin todeta, että graafinen ohjeisto, sosiaalisen median
kasvaneen käytön lisäksi, auttoi tarkastelemaan oppimisympäristön toimintaa
kriittisemmin. Ohjeiston koettiin myös kasvattaneen ymmärrystä visuaalisuuden
merkityksestä. Toisaalta voitiin myös todeta, että yhtenäisen visuaalisen
strategian ylläpitäminen yrityksessä, jossa useat eri henkilöt ja opiskelijat ovat
vastuussa viestinnästä, ei ole helppoa. Ohjeiston noudattaminen viestinnässä oli
jäänyt vähäiseksi ja tästä johtuen työssä ei ollut esittää konkreettisia lukuja
graafisen ohjeiston toimivuudesta. Tulevaisuudessa yhtenäisen visuaalisen
ilmeen ylläpitäminen sosiaalisen median kanavissa olisi tehokkaampaa, jos
tehtävään asetettaisiin vain yksi vastuuhenkilö.
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The objective of this functional thesis was to study the impact that visuality, colors
and image have in marketing. Through this a coherent visual strategy was
created for the learning environment called Learning Lab. The end-product of this
study was a graphic guide with social media templates to be used in social media
communication. The overall purpose of this guide was to make the client’s social
media communication coherent and easy. The purpose was also to increase the
visibility of the client’s projects in social media and through that to bring in more
students.
The theoretical section explored why companies should invest into visual
appearance in social media and what part colors, image and storytelling plays in
that. These areas were studied through the lenses of graphic design, color
symbolism, image marketing and storytelling.
The functional part of this thesis covered the planning and implementation of the
graphic guide. The client’s identity and objectives were covered first. After that
the visual and strategic choices were explained. In the end the finished graphic
guide was presented.
The theoretical findings indicate that the visual appearance of a company speaks
volumes and is a powerful communication tool if used correctly. Feedback
collected from the client showed increased understanding of visuality and social
media. The final findings showed that maintaining a coherent visual image was
not easy when several different students and coaches were updating social
media platforms. To help to prevent complications in the future, it was suggested
for the client to assign only one person in charge of online communication. This
would help to keep the visual appearance of social media channels coherent and
uniform.
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1 JOHDANTO

Visuaalinen sosiaalinen media on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta.
Kuitenkin

harvat

yritykset

ymmärtävät

käyttää

tätä

hyödyksi.

Tämän

toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella visuaalisuuden, värien ja
mielikuvien merkitystä markkinoinnissa ja tätä kautta kehittää yhtenäinen
visuaalinen strategia toimeksiantajan sosiaalisen median kanaviin. Tämä
toteutettiin luomalla graafinen ohjeisto viestinnän tueksi sosiaalisessa mediassa.

1.1 Toimeksiantajan identiteetti
Toimeksiantajana

opinnäytetyölle

toimi

Tampereen

ammattikorkeakoulun

koulutuksen kehittämispalvelujen yksikössä toimiva oppimisympäristö, nimeltä
Learning Lab. Oppimisympäristö perustuu monialaisissa tiimeissä tapahtuvaan
projektioppimiseen,

jossa

toimeksiannot

liittyvät

korkeakouluyhteisön

kehittämiseen. Learning Lab on ollut toiminnassa yli kymmenen vuotta ja tuottaa
ympäri vuoden työelämälähtöisiä projekteja sekä englanniksi, että suomeksi.
Learning Labin kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti korkeakouluyhteisön
opiskelijat, joille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua projekteihin, suorittaa
opintoihin

liittyvää

kohderyhmänä

on

harjoittelua

tai

projektiopintoja.

korkeakouluyhteisön

henkilökunta.

Toisena

suurena

Toimintaan

voivat

osallistua Tampereen korkeakouluyhteisön kaikki jäsenet. Learning Lab auttaa
opiskelijaprojektien kautta myös korkeakoulun sisäisiä toimijoita esimerkiksi
kehityshaasteissa partneritoiminnan kautta. Opiskelijat ja henkilökunta pääsevät
kehittämään

itseään

käytännöllisten

ja

aidosta

tarpeesta

nousevien

kehittämisprojektien parissa. (Syrjämäki 2020.)

Tiimityö, aidot projektit ja ilon kautta oppiminen ovat Learning Labin kulmakiviä.
Monialaista

tiimityön

tekemistä

tuetaan

ja

kannustetaan

haasteiden

selvittämiseen käytännön kautta. Virheiden tekeminen on sallittua, koska siitä
oppii. Learning Labin toimintaa ohjaa yksilön sekä tiimin oman oppimisen ja
tekemisen omistaminen. Oppimisympäristössä tehdään asioita, jotka aidosti
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kiinnostavat projektin tiimiä. Learning Lab kuvaa olevansa toimintatapa, jolla
mahdollistetaan

kaikkien

sen

jäsenten

asiantuntijuuden

hyödyntäminen.

(Syrjämäki 2021)

1.2 Työn tarve ja ratkaistava ongelma
Opinnäytetyön

aihe

syntyi

opintoihin

liittyvän,

Tampereen

ammattikorkeakoulussa suoritetun harjoittelun aikana, toimeksiantajan tarpeisiin
pohjautuen. Henkilökohtainen kiinnostus graafista suunnittelua kohtaan syvensi
myös mielenkiintoa. Työharjoittelun yhtenä tehtävänä oli pureutua Learning Labin
sosiaalisen median kanaviin ja tuottaa näihin uusi visuaalinen ilme. Ongelmiksi
kohdattiin selkeän visuaalisen strategian puuttuminen ja valmentajien työajan
jakautuminen muihin kuin oppimisympäristön viestintään liittyviin tehtäviin. Näillä
perusteilla koettiin erittäin tarpeelliseksi luoda graafinen ohjeisto sosiaalisen
median

kanavien

käyttöön.

Ohjeistuksella

oli

tarkoitus

selkeyttää

ja

yksinkertaistaa Learning Labin sosiaalisen median kanavien käyttöä, sekä
tehostaa houkuttelevuutta ja helpottaa viestintää. Visuaalisuuden yhtenäisyyden
kautta oli tavoitteena saada oppimisympäristön opiskeluprojekteille lisää
näkyvyyttä ja sitä kautta lisää opiskelijoita mukaan toimintaan päivittämällä
sosiaalisen median visuaalista ilmettä. Samalla oli tarkoitus helpottaa sosiaalisen
median viestintää valmentajien arkityössä ja rohkaista opiskelijoita ottamaan
itsevarmemmin haltuun sosiaalisen median joitakin osia projektien aikana.

1.3 Teoreettinen viitekehys
Teoriaosuudessa oli tavoitteena selvittää, miksi yrityksen sosiaalisen median
kanavien visuaalisuuteen olisi tärkeää panostaa ja kuinka värit ja mielikuvat
vaikuttavat ihmisiin. Aihetta lähestytään graafisen suunnittelun sekä visuaalisen
markkinoinnin näkökulmista käsin. Sosiaaliseen mediaan, markkinointiin ja
graafisen suunnittelun maailmaan liittyy paljon näkökulmia ja teoriaa. Olen
tunnistanut työn aiheen monimuotoisuuden, mutta lopputuotoksen käytön ja
luonteen kannalta oli tässä työssä tärkeintä keskustella graafisen suunnittelun
perusteista, värien vaikutuksesta, mielikuvamarkkinoinnista ja tarinallistamisesta.
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Teoreettinen syventyminen edellä mainittuihin aiheisiin, eikä esimerkiksi
opetuksellisen sisällön markkinointiin, määräytyi myös omista mielenkiinnon
kohteista sekä alustavista graafiseen suunnitteluun liittyvistä opinnoista.
Logosuunnittelu ja muu brändin laajempi visuaalinen kehittäminen eivät olleet
toimeksiantajalle ajankohtaisia, joten nekin jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.
Sosiaalisen

median

teoria

keskittyy

pääasiassa

Instagram

optimaaliseen käyttöön visuaalisen markkinoinnin välineenä.

palvelun
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2 VISUAALISUUS, MIELIKUVAT JA MARKKINOINTI

Hyvällä markkinoinnilla herätetään tunteita ja tätä kautta vaikutetaan ihmisen
ostokäyttäytymiseen. Seuraavissa kappaleissa selvitetään sitä, kuinka graafinen
suunnittelu, värit ja mielikuvat ovat osana markkinointiviestinnän synnyttämää
psykologista prosessia. Teoreettinen näkökulma syventyy graafisen suunnittelun
perusteisiin,

värien

merkitykseen,

mielikuvamarkkinointiin,

sekä

tarinallistamiseen.

2.1 Graafinen suunnittelu eilen ja tänään
Graafinen suunnittelu vahvistettiin ammatiksi Euroopassa vasta myöhäisellä
1800-luvulla. Kuitenkin ensimmäiset graafisen suunnittelun tuotokset yhdistetään
yleisesti mieheen nimeltä Johann Gutenberg, joka eli vuosina 1398–1468. Hän
on mitä ilmeisemmin ollut ensimmäinen ihminen, joka on onnistuneesti yhdistänyt
painotekniikan ja öljymusteet luodakseen tuotoksena kirjan. (Eskilson 2012, 14.)
Gutenbergin Raamatun jälkeen graafinen suunnittelu kasvoi ja muovaantui
kirjoista teollisen vallankumouksen aikaisiin julisteisiin ja sanomalehtiin,
ensimmäisistä valokuvista värikkäisiin julisteisiin ja rocklevyjen kansista April
Greimanin ensimmäisiin digitaalisiin tuotoksiin 80-luvulla. (Eskilson 2012, 28, 29,
30, 41, 330, 349.) Edeltävä teksti auttaa ymmärtämään millä tavoin graafinen
suunnittelu on ollut syntymisestään asti osa ihmisen elämää. Sen avulla on voitu
vaikuttaa mielikuviin ja sitä kautta ostokäyttäytymiseen tai jopa poliittisiin
näkemyksiin.
Ensimmäisen kirjan onnistuneesta painamisesta olemme päässeet ajattelevina,
kekseliäinä ja kehittyvinä olentoina pitkälle. Voitaisiin ajatella, että painotuotteet,
kuten

sanomalehdet

ja

kirjat

ovat

väistyneet

digitalisaation

tieltä.

Printtituotteillakin on kuitenkin vielä paikkansa nykymaailmassa. Graafinen
(2015) -sivustolla kerrotaan graafisen suunnittelun olevan erittäin laaja-alainen
toimintaympäristö. Se sisältää mm. mainonnan, painotuotteiden, pakkausten,
yritysilmeiden, opasteiden ja sähköisten medioiden ulkoasun suunnittelun sekä
animaatiot ja kuvitukset. (Graafinen 2015.)
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2.2 Graafisen suunnittelun peruskäsitteitä
Huovilan mukaan (2006, 12) graafisella suunnittelulla on teoriassa tarkoituksena
tukea lähetettävää viestiä, antaa yleisölle yhtenäinen kuva viestijästä ja antaa
esitetylle informaatiolle järjestys. Tämä ei onnistu ilman sommittelua, värejä,
kuvitusta ja typografiaa. Graafinen -sivustolla kuvaillaan, että ”graafinen
suunnittelu

tasapainoilee

kuvataiteen

ja

kaupallisuuden

välimaastossa”

(Graafinen 2015).
Sommittelulla

eli

kompositiolla

tarkoitetaan

teoksen

kokonaisrakennetta

(Graafinen 2015). Graafisen tuotteen sommittelua suunniteltaessa on otettava
huomioon tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus ja toimivuus, joten suunnittelijan on
oltava tietoinen teokselle asetetuista tavoitteista (Loiri & Juholin 1998, 63). Eri
elementtien sijoittelun avulla tehostetaan lähetettävää viestiä ja pyritään
esteettisesti hyvän kokonaisuuden luomiseen. Katsoja tulkitsee näitä elementtejä
niiden muodon pohjalta mutta myös aiemmin koetun asiayhteyden kautta.
(Huovila 2006, 35–36.) Loiri ja Juholin (1998, 62) kertovat sommittelun
kokonaisuuden myös ilmentävän, suunnittelijan haluaman esteettisyyden lisäksi,
tasapainoa ja liikettä.
Kuva välittää tietoa, mutta sitäkin tehokkaammin tunteita (Huovila 2006, 60).
Sillä, millä tavalla ja mistä kuvakulmasta kuva on otettu, on merkitystä sen
tuomassa viestissä. Kuvalla ja kuvituksella on siis silläkin suuri merkitys teoksen
graafisen ilmeen luomisessa. Graafinen (Graafinen 2015) -sivustolla kerrotaan,
että kuvituksella voidaan tiivistää, elävöittää, havainnollistaa ja syventää teoksen
viestiä. Kuvituksessa yhdistyvät graafinen suunnittelu ja taide.
Typografia on merkittävä osa graafista suunnittelua. Typografialla tarkoitetaan
tekstiin,

kirjasintyyppeihin,

kirjainten

asetteluun

ja

väritykseen

liittyvää

sommittelua (Graafinen 2015). Se on voimakas visuaalinen elementti ja sitä tulee
mahdollisuuksien mukaan käyttää hienovaraisesti. Onnistunut typografia saa
teoksesta helpon ja miellyttävän lukea. (Loiri & Juholin 1998, 32–33). Graafinen
-sivuston mukaan typografian päämääränä on helpottaa viestin oikeanlaista
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välittymistä. Se antaa kirjoitetulle kielelle halutun laisen visuaalisen muodon.
(Graafinen 2015.)
2.3 Värien symboliikka ja psykologiset vaikutukset
On tutkittu, että asiakkaalla kestää ostettavan tuotteen arvioinnissa 90 sekuntia
ja tästä ajasta jopa 90 % keskittyy pelkästään tuotteen värin arvioimiseen.
(Nikolovska 2020.) Väreillä on siis suuri merkitys markkinoinnissa. Värien
merkitykset eri ihmisille voivat olla myös hyvin henkilökohtaisia ja olla sitoutuneita
koettuihin asioihin ja muistoihin. Toisaalta jokaisella värillä on myös perimmäinen
yleisesti tunnettu symboliikka, joka on otettava huomioon. Väreillä on myös
kulttuurillisia ja uskonnollisia merkityksiä, kuten liturgiset ja heraldiset värit (Arnkil
2008, 146). Kulttuurillisista eroista esimerkkinä valkoinen väri, joka on hinduille
rauhan, puhtauden ja tiedon väri, mutta hindu leski pukeutuu myös valkoiseen,
sillä se on myös surun väri. Amerikkalaisessa kulttuurissa morsian käyttää
valkoista, tarkoituksena edustaa puhtautta. Surua taas edustaa musta väri.
(Gonella

& Friedman

2014, 195–196.) Näiden

toisistaan

poikkeavien

assosiaatioiden takia väreillä ei voi olla yhtä absoluuttista merkitystä.
Drew & Meyer lainaavat kirjassaan modernin optiikan isää, Sir Isaac Newtonia:
”Color is to the eye as music is to the ear”. Vapaasti suomennettuna lainaus
tarkoittaa: väri on silmälle, kuin musiikki on korvalle. (Drew & Meyer 2005, 83.)
Kuitenkin myöhemmin väriteorian ymmärryksen kasvettua, on todistettu, että
sävel- ja väriharmoniat eivät ole tieteellisesti suoraan verrannollisia (Arnkil 2008,
124). Siihen, kuinka silmä toimii ja kuinka ihminen teknisesti näkee värejä, ei aiota
tässä työssä syventyä, mutta mielikuva siitä, että värit olisivat kuin musiikin
sävelet, sai näkemään värisymboliikan moninaisen kirjon. Värit herättävät
tunteita, kuten sävelet.
Värien symboliikka on ollut läsnä koko ihmishistorian ajan. Kirjassa Design
Fundamentals: Notes on Color Theory (Gonella & Friedman 2014) kerrotaan,
kuinka tutkijat ovat tulkinneet värien ja kuvien symboliikkaa egyptiläisissä
hautamaalauksissa. Punainen merkitsi tulta, aurinkoa, verta, elämää, miesten
ihonväriä mutta vastakohtina myös autiomaata, uhkaavia jumalolentoja, tauteja
ja pahuutta. (Gonella ja Friedman 2014, 193.) Nykyaikana punaisen värin
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symboliikka on hieman muuttunut. Vahva punainen edustaa esimerkiksi toivoa,
voimakkuutta, seksikkyyttä, joulua sekä sotaa, kommunismia, anarkiaa ja
melankoliaa (Drew & Meyer 2005, 201). Visuaalisen tuotoksen värimaailmaa
luodessa tulee ottaa huomioon värien symbolinen merkitys ja minkälaista
mielikuvaa ollaan luomassa. Yhtenäisellä väriharmonialla voidaan yhdistää
värejä ja elementtejä katsojaa miellyttäväksi kokonaisuudeksi.
Drew & Meyer (2005) kertovat väriteeman valitsemisen ja hahmottamisen olevan
joillekin ihmisille luontainen taito. Jos väriteeman valitseminen on haastavaa,
seuraavilla keinoilla voidaan luoda yhtenäinen ja harmoninen ilme.
•

Ensimmäinen keino on katsoa tuotokseen liitettäviä kuvia tai elementtejä
ja valita niistä löytyviä värejä kaksi tai kolme.

•

Toinen keino on tuottaa uusi värimaailma valitsemalla näistä kuvista tai
elementeistä löytyvistä väreistä yksi. Tästä väristä tulee pääväri, josta
voidaan luoda väriteema esimerkiksi vastaväreistä, väliväreistä, värin
sävyistä, värivivahteista, harmonisista väreistä, neutraaleista väreistä,
primaariväreistä,

komplementtiväreistä,

akromaattisista

väreistä,

tertiaariväreistä, analogisista väreistä ja monokromaattisista väreistä,
•

Kolmas keino on tutkia värien psykologisia ja/tai omaksuttuja vaikutuksia
ja tehdä valinta tämän perusteella. (Drew & Meyer 2005, 23–24.)

2.4 Mielikuvamarkkinointi ja visuaalinen sosiaalinen media
Mielikuvat ja psykologia tuovat oman osansa markkinoinnin maailmaan.
Psykologi Thalma Lobel (2014) puhuu kirjassaan siitä, kuinka esimerkiksi
tekstuuri,

lämpötila,

esineiden

ja

asioiden

paino

vaikuttavat

ihmisiin

psykologisella tasolla (Lobel 2014, 9, 23,38). Lobel käytti esimerkkinä potilasta,
jonka terapeutilla oli aina karvainen, pehmeä kissa sylissään. Aluksi potilas ei
pitänyt ajatuksesta, koska hän ei ole kissaihminen, mutta kävi silti vuosia juuri
tämän terapeutin vastaanotolla, kissasta huolimatta. Vuosien jälkeen hän kuvaili
terapeuttia

lempeäksi,

empaattiseksi

ja

tuomitsemattomaksi,

vaikka
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vastaanotolla läpikäydyt aiheet ja keskustelut olivat joskus vaikeita. Terapeutti oli
varmasti luonteeltaan oikeasti lempeä, mutta vaikuttiko pehmeän eläimen
silittäminen psykologisesti terapeutin käytökseen? (Lobel 2014, 35.) On selvää,
että se mitä näemme, koemme ja kosketamme vaikuttaa käyttäytymiseemme.
Ruokolaisen (2020) mukaan yritys ei voi itse päättää mitä asiakas ajattelee
yrityksestä, mutta on silti paljon asioita, joilla voidaan edesauttaa yrityksen
toivoman mielikuvan syntymistä asiakkaan mielessä. Tätä kutsutaan brändin
tietoiseksi kehittämiseksi. (Ruokolainen 2020, 14.) Markkinoinnissa on otettava
mahdolliset

psykologiset

vaikutukset

huomioon,

jos

haluaa

menestyä.

Markkinoinnin lopputuote ei itsessään aina ole käsin kosketeltava, mutta
mielikuvat vaikuttavat ihmisin yhtä lailla. Kuvitellaan opetusorganisaation mainos,
jossa ryhmä opiskelijoita istuvat nurmella. He hymyilevät ja nauravat, aivan kuin
he olisivat tunteneet vuosia. Aurinko paistaa ja yhdellä opiskelijalla on koiransa
mukana, joka makaa tyytyväisenä nurmella. Minkälainen mielikuva kyseisestä
mainoksesta jää? Ja minkälaisen kuvan mainos antaa yrityksestä tai
organisaatiosta, joka on sen takana?
Sosiaalisessa mediassa kuvalla on suuri vaikutus. Jos julkaisu sisältää pitkän
kappaleen tekstiä, on mahdollista, että lukija tuntee, ettei hänellä ole aikaa lukea
viestiä ja näin jättää sen huomioimatta. Kuvilla on parempi mahdollisuus kiinnittää
lukijan huomio ja tätä kautta sitouttaa kiinnostus julkaisun viestin lukemiseen.
(SMstudy 2017.) Visuaalisesti miellyttävät kuvat tuottavat positiivisia tunteita ja
tutkimuksen mukaan 65–85 % ihmisistä kuvailevatkin olevansa visuaalisia
oppijoita. Kuvakeskeiset sosiaalisen median kanavat ovat näin voimakkaita
vaikuttajia. Tämä selittää esimerkiksi suositun kuvien jakopalvelun, Pinterestin,
suosion. Käyttäjät viettävätkin palvelussa aikaa noin 89 minuuttia kuukaudessa.
(Trend Reports 2012.) Toinen suosittu kuvakeskeinen sosiaalisen median
kanava on Instagram, jossa on maailman laajuisesti käyttäjiä 1.16 miljardia
(lokakuu 2020). (Kemp 2020.)

13
2.5 Tarinallistaminen ja elämys
Hyvänä

esimerkkinä

tarinallistamisesta

yrityksen

markkinoinnissa

on

Myssyfarmi. Myssyfarmi on paikallisten Myssymummojen käsin kutomia
villapipoja myyvä maatilalähtöinen designyritys Pöytyältä. He ovat käyttäneet
viimeisimpänä

markkinointitoimenpiteenään

tarinankerrontaa

ja

mielikuvamarkkinointia lyhytelokuvan muodossa. Yritys on onnistunut tuomaan
syvimmän identiteettinsä houkuttelevasti ja aidosti videolle, samalla tuoden
itseään lähemmäs kuluttajaa. (Myssyfarmi n.d.) Kalliomäen (2014, 23) mukaan
”tarinallistamisessa yrityksen toimintaa havainnoidaan ydintarinana (core story),
joka on sekoitus sekä faktaa ja elämyksellistävää fiktiota”. Kun markkinointia
lähestytään tarinankerrontana, voidaan tarkoituksenmukaisemmin hyödyntää
mielikuvamarkkinoinnin hyötyjä. On muistettava, että tarinankerronta on yksi
sisällöntuottamisen muoto, eikä esimerkiksi yrityksen historian tuomista tarinan
muotoon (Kalliomäki 2014, 23).
Kalliomäki (2014) kertoo, että on olemassa valitettavan vähän tutkimustietoa
tarinallistamisen mittaamisesta ja tuloksista. Hän painottaa, että tarinallistamisen
tulokset yrityksissä eivät näykään heti. Olisi hyvä kirjata ylös, mitä
tarinallistamisella tavoitellaan niin vuositasolla, kuin yksittäisten toimenpiteiden
tasolla. Kalliomäki suosittelee seuraamaan ajan kanssa esimerkiksi asiakkaiden
reaktioita, palautteita ja sitoutumista. (Kalliomäki 2014, 31, 32.)
Kalliomäki (2014) selittää tarinallistamisen olevan yksi elämyksellistämisen
menetelmä. Elämyssuunnittelun asiantuntija Sanna Tarssanen (2009, 10) kertoo,
että Komppula & Boxbergin (2002) mukaan elämys on henkilökohtainen,
subjektiivinen kokemus, mutta elämyksen syntymiseen voidaan kuitenkin
vaikuttaa

kiinnittämällä̈

huomiota

asiakkaan

kokemukseen.

Lapin

elämysteollisuuden osaamiskeskus on kehittänyt Elämyskolmio-mallin (kuvio 1),
josta voidaan nähdä asiakkaan kokemuksen eri tasot (Kalliomäki 2014, 27).

14

KUVIO 1. Elämyskolmio (Tarssanen 2009, 11)

2.6 Tarinallistaminen sosiaalisessa mediassa
Sosiaalinen media tavoittaa päivittäin uskomattoman määrän ihmisiä. Yli neljä
miljardia ihmistä käyttää sosiaalista mediaa joka kuukausi ja määrä kasvaa
keskimäärin

kahdella

miljoonalla

käyttäjällä

päivittäin

(Kemp

2020).

Tarinallistamisen hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa parantaisi varmasti
yrityksen

brändikuvaa

ja

houkuttelevuutta.

Sosiaalisessa

mediassa

tarinankerronta onkin tehnyt tilaa itselleen ja se on myös tehty helpoksi. Useilla
sosiaalisen median alustoilla on nykyään mahdollisuus päivittää videoita tai
kuvia, jotka ovat näkyvillä vain 24 tuntia. Tätä kautta on myös helppo luoda
tarinoita

vaikuttamatta

brändin

visuaaliseen

yleisilmeeseen.

Suomen

Digimarkkinointi kuitenkin kertoo blogissaan, että Instagram käyttäjät ovat
tottuneita käyttämään palvelun Stories-ominaisuutta ja osaavat nopeasti hypätä
sellaisten tarinoiden ohi, jotka eivät ensimmäisillä sekunneilla herätä kiinnostusta
(Suomen Digimarkkinointi n.d.). Tästäkin syystä sosiaalisen median viestintä
ovat oltava myös visuaalisesti vetovoimaista ja kiinnittää katsojan huomio
muutamassa sekunnissa.
Anna De Fina (2016) toteutti tutkimuksen, joka liittyi yleisön osallistumiseen
tarinankerronassa. Tutkimuksen kohteena oli tarinankerronta blogiympäristössä,
jossa

lukijoilla

oli

mahdollisuus

kommentoida

kirjotusta.

De

Finan
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tutkimustulokset

varmistivat

osallistumiskulttuurin

houkutuksen

tarinankerronnassa. Mahdollisuuden tullen, blogin lukijat halusivat sanoa osansa
ja

hyödyntää

median

tarjoaman

kanssakäymisen

mahdollisuuksia.

Kommenttikentän aiheet eivät kuitenkaan aina liittyneet itse blogiin. (De Fina
2016). Jos yrityksen tarinankerronta toimii, saadaan aikaiseksi keskustelua
tarinan ympärillä. Mutta keskustelu saattaa olla myös sellaista, mikä ei liity itse
yritykseen tai tuotteeseen.
Digital Marketing Institute (2018) -sivuston artikkelin mukaan vain muutama yritys
on pystynyt käyttämään sosiaalista mediaa tarinankerronnan alustana niin, että
tarina on aito ja toimii (Digital Marketing Institute 2018). Tässä olisi mahdollisuus
usealle yritykselle nousta huipulle, sillä tiukkaa kilpailua tällä saralla ei artikkelin
kirjoitus hetkellä ollut. Toisaalta digitalisaation ja pehmeiden arvojen suosion
eksponentiaalinen kasvu on varmasti tuonut tilanteeseen muutoksen. Tähän
tutkimukseen tämän ajantasaisempaa näkemystä aiheesta ei löytynyt.
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3 GRAAFINEN OHJEISTO

Toiminnallisen opinnäytteen työnäytteenä oli graafinen ohjeisto Learning Labin
sosiaalisen median kanavien, pääasiassa Instagramin, viestintään. Tässä
kappaleessa kerrotaan tuotoksen vaiheet suunnittelusta toteutukseen.

3.1 Alkutilanne
Tämän

työn

toimeksiantaja

Learning

Lab

on

yksi

Tampereen

korkeakouluyhteisössä toimivista oppimisympäristöistä. Opinnäytetyön aihe
syntyi toimeksiantajalle suoritetun harjoittelun aikana. Harjoitteluun liittyvien
työtehtävien tarkastelussa ilmeni tarve toimeksiantajan sosiaalisen median
viestinnän ja siihen liittyvän toiminnan visuaaliselle selkeyttämiselle. Toiveena oli
saada

Learning

oppimisympäristöistä

Lab

erottumaan

muista

sekä

markkinointiviestillä,

korkeakouluyhteisön
että

visuaalisuudella.

Oppimisympäristön sosiaalisen median kanavista ovat vaihtelevasti vastuussa
sekä valmentajat, että projekteissa mukana olevat opiskelijat. Näillä perusteilla
toimeksiantajalla

oli

suuri

tarve

graafiselle

ohjeistolle,

joka

ohjeistaisi

oppimisympäristössä toimivia oikeanlaiseen ja yhtenäiseen sosiaalisen median
viestintään.
Tampereen korkeakouluyhteisöllä oli olemassa oleva brändiohjeistus. Tätä tulisi
lähtökohtaisesti

noudattaa

Learning

Labin

viestintää

suunniteltaessa.

Ensimmäisessä tapaamisessa kuitenkin tehtiin toimeksiantajan johdolla päätös,
että korkeakouluyhteisön brändihierarkia ei ulotu sosiaalisen median kanaviin.
Näin voitiin suunnitella kokonaan uusi ilme, joka olisi riippumaton olemassa
olevasta korkeakouluyhteisön ohjeistuksesta. Oppimisympäristöllä ei siis ollut
aikaisempaa graafista ohjeistoa ja tämän ohjeiston rakentaminen aloitettiin
puhtaalta pöydältä.
Learning Labilla oli olemassa logo, joka oli suunniteltu aikaisemman harjoittelijan
toimesta. Siihen liittyvä graafinen ohjeisto oli suunniteltu käytettäväksi
pääasiassa vain opetusmateriaaleissa ja julkisissa tiedotteissa. Ohjeistus ja logo
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olivat toimivat, monikäyttöiset sekä korreloivat Tampereen korkeakouluyhteisön
brändiohjeistuksen kanssa. Tästäkin syystä haluttiin pitää aikaisemmin
suunniteltu logo ja siihen liittyvä graafinen ohjeisto koskemattomana.
Lähtötilanteessa huomattiin, että oppimisympäristöllä ei ollut selkeää visuaalista
identiteettiä tai presenssiä sosiaalisen median kanavissa. Learning Labin
tavoitteena oli olla lähestyttävämpi, jotta opiskelijat kokisivat voivansa liittyä
projekteihin mukaan matalalla kynnyksellä. Yhteistyössä Learning Labin
valmentajien kanssa päätettiin, että uuden ilmeen tulisi olla luonnonläheinen,
hauska ja positiivinen, menettämättä ammattimaisuutta. Näitä ominaisuuksia
tuotaisiin esiin esimerkiksi kuvilla opiskelijoista ja aidoista oppimistilanteista.
Kaikki elementit tuotaisiin yhteen ja luotaisiin näihin sopiva värimaailma.

3.2 Toimeksiantajan kohderyhmät
Learning Labin sosiaalisen median kohderyhmät vaihtelevat kanavasta riippuen.
Instagramissa

kohderyhmänä

ovat

pääsääntöisesti

korkeakouluyhteisön

opiskelijat, joille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua projekteihin, suorittaa
opintoihin liittyvää harjoittelua tai projektiopintoja. Learning Labille luodussa
graafisessa

ohjeistossa

on

otettu

huomioon

opiskelijoiden

ja

nuorten

keskuudessa viime vuosina yleistynyt kiinnostus asioiden esteettisyyteen ja
visuaalisuuteen, josta kerrotaan lisää myöhemmässä kappaleessa. Ilmiön voi
nähdä

esimerkiksi

Instagramissa,

jonka

suurimmat

käyttäjäryhmät

maailmanlaajuisesti ovat 18–24-vuotiaat 29,8 % ja 25–34-vuotiaat 33 %
(Tankovska 2021).
Tietoisuutta meneillä olevista projekteista on myös saatava jaettua eteenpäin
muille organisaation sisällä toimiville. Korkeakouluyhteisön henkilökunta, joka
toimii opiskelijarajapinnassa, tavoitetaan virallisen tiedotuskanava Intranetin
lisäksi parhaiten LinkedIn:stä ja Twitteristä. LinkedIn on myös mahdollisuus
opiskelijoille näyttää osaamistaan ja rakentaa ansioluetteloa ja näin ollen siellä
ovat

kohderyhmänä

myös

opiskelijat.

Opiskelijat

voivat

verkostoitua

toimeksiantajan, muiden alojen opiskelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Facebookissa kohderyhmänä ovat sekä opiskelijat, että henkilökunta, mutta
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vanhemman käyttäjäkunnan takia siellä tavoitetaan kuitenkin parhaiten
henkilökuntaan kuuluvia.

3.3 Viestinnän kanavat
Yrityksen markkinoinnin ja viestinnän on oltava yhtenäistä niin, että asiakas
kokee viestin samanlaisena, kanavasta riippumatta (Vahtola 2020, 127). Eri
kanavista käytiin Learning Labin valmentajien kanssa keskustelua useaan
otteeseen. Tarkennettiin, minkälaista viestiä missäkin kanavassa tulisi näkyä.
Instagram olisi opiskelijoiden hallinnassa eri projektien aikana. Facebook olisi
tapahtumille ominainen alusta ja sinne myös jaettaisiin kaikki Instagramin
julkaisut tuplana. LinkedIn ja Twitter toimisivat parhaiten, kun viestittäisiin
organisaation muille toimijoille.
Instagram palveluun ja sen visuaalisuuteen keskittyminen mahdollistaisi viestin
jakamisen visuaalisesti yhtenäisenä myös muissa kanavissa, vaikka viestin
tekstiä joutuisi kanavakohtaisesti muuttamaan. Instagramin neliön muotoinen
kuva toimii kaikissa sosiaalisen median kanavissa sellaisenaan, mutta
Instagramissa itsessään eivät pääasiassa toimi muun muotoiset kuvat.

3.4 Tarinallistamisen sisällyttäminen
Learning Labin toiminnan kulmakiviä ovat tiimityö, aidot projektit ja ilon kautta
oppiminen. Tästä johtuen tarinallistaminen koettiin tärkeäksi osaksi sosiaalisen
median viestinnän suunnittelua. Kalliomäki (2014, 23) puhui kirjassaan
tarinallistamisesta

yrityksen

ydintarinana,

joka

on

sekoitus

faktaa

ja

elämyksellistävää fiktiota. Learning Labin graafisen ohjeiston luomisessa pidettiin
tämä

ajatus taustalla, jotta

voitaisiin

hyödyntää

tarinallistamisen

edut

markkinoinnissa. Ohjeistoon haluttiin luoda punainen lanka, joka yhtenäistäisi
monista eri projekteista viestimistä ja toisi ne tarinamaiseen muotoon. Sen lisäksi
tämä selkeyttäisi viestintää, toisi mukanaan jatkuvuutta. Se myös toisi viestin
visuaalisesti

kronologiseen

muotoon.

Tarinallistamisen

ajatteleminen
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viestinnässä punaisena lankana saataisiin kaiken kattava pohja ja tarina, joka
näkyisi kaikessa Learning Labin viestinnässä.
Viestinnän punainen lanka muodostui visuaalisten elementtien ja kuvallisen
tarinankerronnan avulla. Vihreän ja oranssin hehkuisella värimaailmalla oli
tavoitteena herättää ajatuksia luonnosta, onnistumisista ja yhdessä tekemisestä.
Yhdessä tekemisen henkeä ja tiimityötä oli tarkoitus korostaa aidoilla ja
editoimattomilla kuvilla ja videoilla projekteista ja opiskelijoista.
Videoita olisi tarkoitus jakaa myös Instagramin Stories-ominaisuudessa.
Tutkimuksessa todettiin, että Instagramin käyttäjät ovat taidokkaita hyppäämään
sellaisten tarinoiden ohi, jotka eivät heti ensimmäisillä sekunneilla kiinnosta ja
tämä tulisi pitää mielessä videoita tehdessä (Suomen Digimarkkinointi n.d.).
Katsojan kiinnostus voitaisiin todennäköisimmin kiinnittää juuri aidolla ja
editoimattomalla sisällöllä, joka kertoo lähestyttävää tarinaa. Videoissa tulisi
kuitenkin olla mukana ripaus Kalliomäen (2014, 23) mainitsemaa elämyksellistä
fiktiota. Näiden videoiden avulla Learning Labin toimintaan voitaisiin luoda
houkuttelevuutta ja elämyksellisyyttä.
Ohjeistoon luotiin myös erilaisia päivityspohjia eri projekteille, teemoittain.
Jokaiselle projektille tehtiin neljä erilaista toisiinsa sopivaa pohjaa, joita oli
tarkoitus käyttää projektien eri vaiheissa. Näin katsoja tunnistaisi yhdellä
silmäyksellä esimerkiksi tiettyyn projektiin liittyvän päivityksen ja voisi seurata
projektin eri vaiheita kuin tarinaa.

3.5 Visuaalisuus Instagram-syötteessä
70 % asiakkaista etsivät uusia tuotteita Instagramista, joten on varmistettava, että
Instagram

profiilin

syöte

(kuva

1)

näyttää

houkuttelevalta

ja

mukaansatempaavalta (Katai 2020). Tutkimuksen mukaan sovelluksen käyttäjät
sanovat, että syöte ja Stories- ominaisuus ovat visuaalisesti kauniita paikkoja,
joissa voidaan juhlia luovuutta (Instagram Business team 2018).
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Instagram-syöte on siis profiilissa sijaitseva ruudukko, josta voi nähdä kaikki
päivitykset visuaalisena asetelmana. Se edustaa yrityksen visuaalista ilmettä
(Hatch 2019.) Instagram-syötteeseen tullaan todennäköisimmin etsimään tietoa
tuotteista ja brändistä. Stories- ominaisuudesta tullaan hakemaan vähemmän
filtteröityä materiaalia, kuten editoimattomia videoita muotinäytöksen kulissien
takaa. (Instagram Business team 2018.)
Toimeksiantajan graafiseen ohjeistoon haettiin inspiraatiota jo olemassa olevista
Instagram syötteistä. Kuvakollaasit ovat olleet trendikkäitä Instagramissa jo
vuosia, mutta uusin alatrendi (kuva 2) sisältää käsin piirrettyjä, leikekirjamaisia
elementtejä (Warren 2020). Lopulta Learning Labin Instagram-syötteen tyyliksi
valikoitui leikekirjamainen, luonnonläheinen ja leikkisä kokonaisuus. Kuvakielen
tulisi olla lähestyttävä ja nuorekas. Käsin piirretyn näköisiä yksityiskohtia
lisättäisiin

tuomaan

kiinnostavuutta.

Syötteen

visuaalinen

yhtenäisyys

toteutettaisiin luomalla päivitykseen neljän kuvan syklejä (kuva 3). Ajatuksena oli,
että tällä saataisiin aikaan kiinnostava katseenvangitsija. Se muodostaisi
kuvaruudukkoon visuaalisen linjan koko neliön kokoisista kuvapäivityksistä ja
muuttaisi paikkaansa aina uuden päivityksen myötä.

KUVA 1. Esimerkkejä Instagram syötteen tyyleistä (Instagram)
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KUVA 2. Esimerkki alatrendistä (Instagram)

KUVA 3. Learning Labin Instagram-syötteen esimerkkiehdotus
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3.6 Värimaailma ja fontit
Väriteema

muodostui

toimeksiantajan

toiveista

ja

omasta

luontaisesta

visuaalisesta osaamisesta oli apua värimaailman luomisessa. Valmentajien
kanssa mietittiin myös värivalintoja suhteessa kohdeyleisöön ja toivottuun
vaikutelmaan. Väreiksi valikoituivat oranssi, vihreä ja valkoinen, valkoisilla ja
tummanvihreillä fonteilla (kuva 4). Oranssi on värisymboliikaltaan tuottoisa,
lämmin, iloinen ja stimuloiva mutta myös levoton. Vihreää kuvataan sanoilla liike,
luonto, hiljainen, sopeutuva, elämä, mutta myös sanalla kateus (Drew & Meyer
2005, 204, 209).
Suunnittelussa mietittiin myös tarkasti mitä kirjasintyyppejä tulisi käyttää ja mihin
tarkoitukseen (kuva 5). Myös fonteilla oli tarkoitus tuoda visuaalisuuteen mukaan
leikekirjamaisuutta, mutta hillitysti. Hyvä typografia on luonteeltaan kuitenkin aina
helppolukuista ja tuo viestin selkeästi esille. Lisäksi paksun ja herkän fontin
yhdistelmä

toi

myös

mielenkiintoisen

kokonaisuuden

typografiaan.

Kirjasintyypeiksi eli fonteiksi valikoituivat Abril Fatface, Moontime ja Clacial
Indifference. Otsikoissa käytettäisiin pääosin Abril Fatface -fonttia. Alaotsikoissa
ja koko neliön kokoisissa kuvissa käytettäisiin Moontime -fonttia, mutta harkiten.
Tämä fontti on kaunokirjoitusta tyylittelevä ja sitä ei tulisi koskaan kirjoittaa
kokonaan isoilla kirjaimilla. Kaikki tärkeä informaatio tulisi kuitenkin aina olla
selkeälukuista ja siksi kyseistä fonttia ei tulisi käyttää tietoa välittäessä. Kaikki
leipätekstit tulisi olla Glacial Indifference -fonttia.

KUVA 4. Valittu värimaailma
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KUVA 5. Fonttivalinnat

3.7 Graafinen ohjeisto ja valmiit julkaisupohjat
Graafinen

ohjeisto

toteutettiin

kokonaan

Canva

nimiselle

graafiseen

suunnitteluun tarkoitetulle verkkosivustolle, sen helppokäyttöisyyden vuoksi.
Tarkoituksena oli samalla tuottaa valmiita pohjia sosiaalisen median (pääasiassa
Instagramin) päivityksiin, joita kuka tahansa osaisi käyttää ja muokata. Tämän
takia sivuston oma tallennustila oli selkeästi paras tallennuspaikka myös
graafiselle

ohjeistolle. Sivuston

käyttö

ei vaadi

osaamista

graafisesta

suunnittelusta varsinkin, jos pohjat olisivat valmiiksi tuotettuja muokattavilla
kuvilla ja teksteillä. Ohjeisto asetettiin tiedoston alkuun, jotta se olisi nopeasti
saatavilla ja ensimmäisenä näkyvillä, kun tiedoston avaa.
Graafinen ohjeisto (kuva 6) toteutettiin englanniksi, koska haluttiin varmistaa, että
myös kansainväliset opiskelijat voisivat sitä hyödyntää. Ohjeisto haluttiin myös
pitää selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Ohjeiston tekstiosuudessa käytiin
läpi, kuinka esimerkkipohjia käytetään ja kerrottiin myös parhaiksi havaitut
toimintatavat. Instagram-syötteen ulkomuoto, värimaailma, visuaaliset elementit,
fontit sekä fonteissa käytettävät värit sijoitettiin ohjeiston loppuun.
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Ohjeiston jälkeen samaan tiedostoon luotiin 29 erilaista valmista esimerkkipohjaa
(kuva 7), joiden perusteella tulisi kaikki Instagram päivitykset toteuttaa. Pohjiin
asetettiin ’placeholder’-kuvat eli mallikuvat Canvan kuvapankista löytyvillä kuvilla
tai aikaisempien Learning Labin projektien kuvilla. Jokaiseen pohjaan tehtiin
valmiiksi myös esimerkkitekstit, jotka antoivat suuntaa sille, miltä lopullisen
Instagram päivityksen tulisi näyttää ja missä kohtaa tekstin tulisi sijaita. Kun uutta
päivitystä lähdettäisiin tekemään, tulisi aina kopioida esimerkkipohja ja muokata
tätä kopioitua pohjaa, jättäen alkuperäiset pohjat aina koskemattomaksi.

KUVA 6. Graafinen ohjeisto

KUVA 7. Esimerkkipohjia TKI-Akatemian päivityksiin
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Learning Labin eri toiminnoille luotiin omanlaiset esimerkkipohjat, jotta useista eri
projekteista viestiminen olisi visuaalisesti yhtenäisempää. Pohjat toteutettiin
vaihtelevasti sekä suomeksi, että englanniksi, riippuen projektista. Esimerkiksi
tapahtumatuotannon projektit olisivat kokonaan oranssilla aksenttivärillä ja fontit
olisivat valkoiset (kuva 8), kun taas podcast -projektit olisivat oranssilla fontilla ja
vaaleanvihreällä

aksenttivärillä.

Toteutettiin

myös

mahdollisille

opiskelijaesittelyille erilliset pohjat, joita voisi käyttää myös muihin tarkoituksiin,
kuten vaikka opiskelijoiden lemmikkien esittelyihin. Projekteihin liittymättömät
päivitykset, kuten motivoivat lainaukset saivat myös omat pohjansa.

KUVA 8. Esimerkkipohjia

3.8 Jälkeenpäin tehdyt muutokset ja ohjeiston päivitys
Ohjeisto otettiin heti valmistumisen jälkeen käyttöön ja sitä käytettiin sosiaalisen
median viestinnän suunnittelussa noin kolme kuukautta. 2021 alkuvuodesta,
työsuhteen jo päätyttyä, tuli ilmi, että ohjeiston värimaailma olisi tarpeen päivittää
korreloimaan

korkeakouluyhteisön

ohjeistuksen

kanssa.

Aikaisemmin

kappaleessa 3.1 kerrottiin, kuinka yhteistyössä Learning Labin valmentajien
kanssa tehtiin päätös, että korkeakouluyhteisön visuaalista brändiohjeistusta ei
tarvitsisi miettiä sosiaalisen median kanaville sisältöä tuotettaessa. Alkuvuodesta
oli kuitenkin tullut voimaan muutos, jonka mukaan kaikkien korkeakouluyhteisön
toimijoiden tulisi noudattaa organisaation brändiohjeistusta myös viestiessään
sosiaalisessa mediassa. Kiinnostus osallistua vielä tähän vaiheeseen oli läsnä,
vaikka graafinen ohjeisto oli jo valmis ja harjoittelu suoritettu.
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Graafinen

ohjeistus

päivitettiin

vastaamaan

brändiohjeistusta

käydyn

keskustelumme perusteella. Päivitystyö tehtiin opinnäytteen ulkopuolella. Tässä
työssä kuitenkin haluttiin esitellä tehdyt muutokset lyhyesti, sillä siitä voidaan
selkeästi nähdä, mitä pelkkä värimaailman muuttaminen saa aikaan visuaalisesti.
Tämä oli suhteellisen nopea tehtävä ja oli mielenkiintoista päästä viemään
projektia vielä eteenpäin. Päivitetystä ohjeistosta (kuva 9) on nähtävissä, kuinka
värimaailman muuttaminen lämpimistä sävyistä kylmiin saa aikaan suuren
muutoksen Learning Labin visuaaliseen ilmeeseen ja mielikuviin, joita värit
auttavat muodostamaan. Korkeakouluyhteisön brändiohjeistuksessa päävärinä
oli tumma violetti. Tämä väri on symboliikaltaan esimerkiksi voimakas,
meditatiivinen ja arvokas mutta myös konservatiivinen ja melankolinen (Drew &
Meyer 2005, 211).

KUVA 9. Päivitetyt esimerkkipohjat
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4 POHDINTA

4.1 Johtopäätökset
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten visuaalisuus vaikuttaa
markkinoinnissa ja hyödyntää löydöksiä sosiaalisen median graafisen ohjeiston
luomisessa. Opinnäytetyöstä on nähtävissä, että visuaalisesti vaikuttava ja
positiivisia mielikuvia luova läsnäolo sosiaalisessa mediassa voi olla merkittävä
etu viestinnässä. Vain harva yritys on ottanut esimerkiksi tarinankerronnan
tehokeinoja käyttöönsä, ja kilpailu on tältä osin vielä vähäistä. Selkeällä,
johdonmukaisella ja hyvin suunnitellulla visuaalisella viestinnällä ja graafisella
suunnittelulla yritys voi kuitenkin omalta osaltaan tehdä parhaansa haluamansa
laisen mielikuvan luomisessa.
Työn johtopäätöksenä voitiin todeta, että yrityksen visuaalinen viestintä on
arvokas ja paljon puhuva viestinnän väline. Värit, mielikuvat ja tarinallistaminen
vaikuttavat ihmisiin monin erilaisin tavoin. Opinnäytetyön tuloksena olleessa,
visuaaliseen markkinointiin tarkoitetussa graafisessa ohjeistossa, käytettiin
edellä mainittuja toimivaksi todettuja keinoja parhaalla mahdollisella tavalla
toimeksiantajan haluaman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Työssä tehdyn
tutkimuksen mukaan on kuitenkin myös muistettava, ettei yritys aina itse voi
täysin

vaikuttaa

siihen

minkälaisena

se

asiakkaan

silmissä

nähdään

(Ruokolainen 2020, 14).

4.2 Palaute ja parannusehdotukset
Graafinen

ohjeisto

Valmentajilta

luotiin

kerätyn

myös

palautteen

tukemaan

Learning

perusteella

Labin

voitiin

viestintää.

todeta,

että

oppimisympäristön sisällä ymmärrys sosiaalisen median viestinnästä ja sen
käytöstä oli kasvanut. Ohjeisto ja sen tekoprosessi saivat valmentajat
kiinnittämään huomiota sosiaalisen median ja sen päivitysten ulkonäköön ja
siihen, millaista piiloviestiä näiden visuaalisuudella lähetetään. Valmentajat
painottivat, että ohjeisto oli saanut heidät tarkkailemaan toimintaansa
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kriittisemmin. Tämä oli kannustanut niin päivitysten tekoon, kuin parantamaan
toimintaa tulevaisuudessa. Ohjeiston koettiin myös
•

helpottaneen päivityksien tekoa ja lisänneen niiden määrää
aikaisemmasta,

•

kasvattaneen ymmärrystä visuaalisuuden merkityksestä,

•

madaltaneen kynnystä päivittää sosiaalisen median kanavia ja lisänneen
visuaalisuutta. (Syrjämäki 2021.)

Kuitenkin valmentajien kanssa tehdyn yhteistyön loppupuolella voitiin todeta, että
yhtenäisen visuaalisen strategian ylläpitäminen oppimisympäristössä, jossa
useat eri henkilöt ja opiskelijat ovat vastuussa viestinnästä, ei ole helppoa.
Sosiaalisen median kanavien visuaalista yhtenäisyyttä ja strategiaa ei pystytty
täysin ylläpitämään ohjeistosta huolimatta. Ohjeiston neuvojen noudattaminen oli
jäänyt vähäiseksi. Tämä johtui suureksi osaksi siitä, että aika ja osaaminen olivat
rajalliset, vaikka markkinointisuunnitelma ja visuaalinen strategia olivatkin
toimivat.
Tästä johtuen työssä ei ollut esittää konkreettisia tuloksia graafisen ohjeiston
toimivuudesta. Tulevaisuudessa yhtenäisen visuaalisen ilmeen ylläpitäminen ja
selkeämpi viestintä olisi helpompaa, jos tehtävään asetettaisiin vain yksi
vastuuhenkilö. Huomiona myös, että mahdolliset organisaation sisäiset
viestinnän ohjeistukset tulisi olla selkeästi tiedossa ennen uuden visuaalisen
strategian suunnittelua. Vaikka korkeakouluyhteisön brändistrategia olikin
selkeä,

ei

sen

tulkinta

ollut

organisaation

sisäisesti

yksiselitteinen.

Selkeyttämisen avulla myös viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteisiin käytetty
työaika tulisi käytettyä kustannustehokkaammin.

29
LÄHTEET

Arnkil, H. 2008. Värit havaintojen maailmassa. Toinen painos. Jyväskylä:
Gummerus Kirjapaino Oy.
De Fina, A. 2016. Storytelling and Audience Reactions in Social Media.
Tutkimusartikkeli. Julkaistu 9/2016. Luettu 26.3.2021. https://www-proquestcom.libproxy.tuni.fi/docview/1815052080?OpenUrlRefId=info:xri/sid:primo&acco
untid=14242
Digital Marketing Institute. 2018. How to Use Social Media for Storytelling.
Artikkeli.
Julkaistu
19.7.2018.
Luettu
26.3.2021.
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-use-social-media-forstorytelling
Drew, J. T. & Meyer S. A. 2005. Color Management: A Comprehensive Guide for
Graphic Designers. Sveitsi: Rotovision SA.
Eskilson, S. J. 2012. Graphic Design: A History. Toinen painos. Lontoo: Laurence
King Publishings Ltd.
Graafinen. 2015. Graafinen suunnittelu pähkinän kuoressa. Tietopankki.
Julkaistu
17.1.2015.
Luettu
25.3.2021.
https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/graafinen-suunnittelupahkinankuoressa/
Graafinen. 2015. Kuvitus. Tietopankki. Julkaistu 18.1.2015. Luettu 25.3.2021.
https://www.graafinen.com/suunnittelu/kuvitus/kuvitus/
Graafinen. 2015. Yleistä typografiasta. Tietopankki. Julkaistu 21.1.2015. Luettu
25.3.2021.
https://www.graafinen.com/suunnittelu/typografia/yleistatypografiasta/
Gonnella, R. & Friedman, M. 2014. Design Fundamentals: Notes on Color
Theory.
Peachpit
Press.
https://learning.oreilly.com/library/view/designfundamentals-notes/9780133762266/
Hatch, C. 2019. How to Style Great Instagram Layouts for Your Business. Disruptive
Advertising.
Julkaistu
3.4.2019.
Luettu
23.3.2021.
https://www.disruptiveadvertising.com/social-media/instagram-layouts/
Huovila, T. 2006. “Look”: Visuaalista viestisi. Helsinki: Inforviestintä Oy.
Instagram Business team. 2018. How do people perceive and use Instagram
Stories and feed? Blogi. Julkaistu 21.6.2018. Luettu 25.3.2021.
https://business.instagram.com/blog/how-do-people-perceive-and-useinstagram-stories-and-feed
Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen: Palvelukokemuksen punainen lanka.
Talentum Media Oy.

30
Katai, R. 2020. 25 Creative Instagram Feed Ideas that Will Inspire You. Blogi.
Julkaistu 26.6.2020. Luettu 22.3.2021. https://blog.creatopy.com/instagram-feedideas/
Kemp, S. 2020. Digital 2020: October Global Statshot. Tutkimusraportti. Julkaistu
20.10.2020. Luettu 24.3.2021. https://datareportal.com/reports/digital-2020october-global-statshot
Lobel, T. 2014. SENSATION: The New Science of Physical Intelligence.
Yhdistyneet kuningaskunnat: Clays Ltd, St Ives plc.
Loiri, P. & Juholin, E. 1998. HUOM! Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki:
Inforviestintä Oy.
Myssyfarmi. n.d. Myssyfarmi presents: Myssy-filmi. Verkkosivusto. Luettu
21.3.2020. https://myssyfarmi.fi/pages/myssy-film
Nikolovska, H. 2020. 40 Fascinating Color Psychology Facts + Infographic. Blogi.
Truelist. Julkaistu 5.3.2020. Luettu 21.3.2021. https://truelist.co/blog/psychologyof-colors-infographic/
Ruokolainen, P. 2020. Brändikäsikirja: Näin teet yritysbrändistä vetovoimaisen!
Ensimmäinen painos. Helsingin seudun kauppakamari / Helsingin Kamari Oy.
SMstudy. 2017. What is Image Marketing? Blogi. Julkaistu 31.8.2017. Luettu
24.3.2021. https://www.smstudy.com/article/what-is-image-marketing
Suomen Digimarkkinointi. n.d. Markkinointi Instagramissa: Ethän unohda
tarinamainontaa.
Blogi.
Luettu
21.3.2021.
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/markkinointi-instagramissa-ethan-unohdatarinamainontaa/amp
Syrjämäki, E. 2021. Keskustelut 28.1.2021, 24.3.2021 ja 29.3.2021 Microsoft
Teamsissa. Henkilökohtaiset muistiinpanot.
Syrjämäki, E. 2020. Käsikirja Learning Labin toiminnasta. Versio: Marraskuu
2020.
Tankovska, H. 2021. Instagram: distribution of global audiences 2021, by age
group.
Raportti.
Julkaistu
10.2.2021.
Luettu
25.4.2021.
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
Tarssanen, S. 2009. Elämystuottajan käsikirja. LEO Lapin elämysteollisuuden
osaamiskeskus. Rovaniemi: Oy Sevenprint Ltd.
Trend Reports. 2012. Image is Everything: Why People Are Hooked on ImageBased Social Media. Artikkeli. Julkaistu 13.8.2012. Luettu 24.3.2021.
https://www.trendreports.com/article/imagebased-social-media
Vahtola, M. 2020. Intohimona brändit. Jyväskylä: Docendo.

31
Warren, J. 2020. Where is the Instagram Aesthetic Headed in 2021? Blogi.
Julkaistu 26.11.2020. Luettu 22.3.2021. https://later.com/blog/instagramaesthetic-trends/

32
LIITTEET

Liite 1. Graafinen ohjeisto

1 (10)

33
2 (10)

34
3 (10)

35
4 (10)

36
5 (10)

37
6 (10)

38
7 (10)

39
8 (10)

40
9 (10)

41
10 (10)

42
Liite 2. Opinnäytteen ulkopuolella tuotettu päivitetty ohjeisto

1 (11)

43
2 (11)

44
3 (11)

45
4 (11)

46
5 (11)

47
5 (11)

48
7 (11)

49
8 (11)

50
9 (11)

51
10 (11)

52
11 (11)

