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JOHDANTO

Espoossa on erinomaiset mahdollisuudet yhdistää tavoitteellinen urheilu ja opiskelu 
toisen asteen opinnoissa. Urheilijat voivat hankkia ammatin, lukion päättötodistuksen 
tai ylioppilastutkinnon samalla, kun he jatkavat omassa lajissaan kohti tavoitteitaan.

Positiivisen henkilöbrändin luominen auttaa nuorta urheilijaa yhteistyökumppaneiden 
hankinnassa ja kilpakumppaneista erottautumisessa.  Siitä lähtikin ajatus tämän 
oppaan laatimiseen – haluamme tukea opiskelijoita urheilijan ja opinpolulla!

Laurean Hyvinkään kampuksen opiskelijatiimi toteutti keväällä 2022 opiskelu projektin 
urheilijoiden kaksoisuran brändäyksen ja urheilijaopiskelijoiden henkilö brändäyksen 
kehittämisestä yhteistyössä Omnian, Haukilahden ja Leppävaaran lukioiden urheilu
linjojen, Espoon kaupungin sekä Pääkaupunkiseudun urheilu akatemian kanssa. 
Projektista syntyi tämän oppaan materiaali, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää 
henkilöbrändäyksen sisällyttämisessä urheiluoppilaitosten opintokokonaisuuksiin. 
Suurkiitos opiskelijoille sekä kaikille työstöön osallistuneille hienosta työstä! 

Iloista matkaa henkilöbrändin rakentamisen parissa toivottavat:

Espoon lukiot, Omnia, Espoo Liikkuu, Urhea

Haukilahden lukio



Step-by-Step- ohje auttaa sinua askel kerrallaan  
tutustumaan paremmin itseesi ja omaan henkilöbrändiisi . 

Tämä ohjeisto on ponnahduslauta omaan henkilöbrändiin 
tutustumiseen ja sen rakentamisen aloittamiseen .

Ohjeistossa tulee vastaan erilaisia symboleja, jotka on  
tässä kerrottuna:

OHJEISTON SYMBOLIT:

TIETO POHDINTA- 
TEHTÄVÄ

OHJE TÄYTETTÄVÄ  
POHJA

MITEN KÄYTÄT  
STEP-BY-STEP- 

OHJETTA?
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MIKÄ IHMEEN  
HENKILÖBRÄNDI?

Henkilöbrändi on kokonaisuus henkilön taitoja, oman alan asiantunti-
juutta sekä intohimon kohteita ja sosiaalisia taitoja . 

Henkilöbrändi on se, mitä ihmisestä puhutaan, kun hän ei ole kuu-
lemassa tai mitä hänestä muistetaan tai mitä mielikuvia henkilöstä 
herää .

Henkilöbrändi on myös osa urasuunnittelua .

Henkilöbrändi voi syntyä luontaisesti tai sen rakentaminen voi myös 
olla tiedostettua . 

Jos henkilöbrändin rakentumiseen haluaa itse vaikuttaa, voi sitä 
tarkastella henkilöbrändin rakentamisen eri vaiheiden kautta .
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MIKSI  
HENKILÖBRÄNDIÄ 

KANNATTAA  
MIETTIÄ?

Jokaisella on oma henkilöbrändi, mutta tärkeää on ymmärtää, miten 
sitä voi kehittää niin, että siitä saa maksimaalisen hyödyn itselle . 

Omaa henkilöbrändiä kannattaa pohtia ja miettiä, koska se on oiva 
tapa erottautua massasta omalla tyylillä ja persoonalla . Parhaimmil-
laan se voi auttaa uraa nousukiitoon ja auttaa laajentamaan omia 
verkostoja .

Henkilöbrändin luominen on urheilijoille ajankohtaista jo hyvissä 
ajoin, ennen kuin yhteistyökumppaneiden hankkiminen tulee 
ajankohtaiseksi . Vahvan brändin rakentaminen vie aikaa . Valmis 
näkyvyys ja erottuvuus positiivisessa mielessä auttaa yhteistyö-
kumppaneiden hankinnassa, mutta myös muista kilpakumppaneista 
erottautumisessa .
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STEP 1
POHDI  

JA VERTAILE

1.

STEP 1

Aloita henkilöbrändisi työstäminen oman  
henkilökuvasi pohtimisella .

Tehtävä 1: Laadi tai hyödynnä seuraavan sivun 
ajatuskarttaa, jossa otat huomioon oman 
elämäsi eri osa-alueita: kuka olet, mistä arkesi 
muodostuu, mitä opiskelet, mitkä asiat ovat 
sinulle tärkeitä, mitkä ovat vahvuutesi ja 
millainen tulevaisuuden visiosi on .

Henkilöbrändi on kokonaisuus, joka muodostuu 
kaikista elämäsi osa-alueista . Sinulla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten tuot asiat 
esille .



STEP 1

TEHTÄVÄ 1:

Tähän ajatuskarttaan voit hahmotella oman elämäsi  
eri osa-alueita osana henkilöbrändin rakentamista .
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STEP 1

Henkilöbrändisi ei ole sitä, miten näet itsesi, vaan sitä, miten muut sinut näkevät .

Henkilöbrändi on sitä, mitä ihmisestä puhutaan, kun hän ei ole paikalla sekä sitä, 
mitä hänestä muistetaan ja minkälaisia mielikuvia ihminen herättää muissa .

KERÄÄ TIETOA VÄHINTÄÄN  
KOLMELTA ERI HENKILÖLTÄ:

• Perheenjäseniltäsi

• Valmentajaltasi

• Joukkue- tai urheilukavereiltasi

• Muilta tuttaviltasi

TEHTÄVÄ 2: 

Lähde selvittämään lähipiiriltäsi, miten he kuvailisivat sinua,  
tai mitä ajatuksia heille herää sinun julkisuuskuvastasi .
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STEP 1

Tähän voit kirjata havainnot:

Jokainen voi rakentaa omaa henkilöbrändiään ja tärkeää onkin, että on 
itse  ohjaksissa henkilöbrändin rakentamisessa, eikä niin, että brändi vie 
mennessään .

Havaitsitko eroavaisuuksia oman näkemyksesi ja muiden kokemuksen välillä?

Löysitkö itse omasta henkilökuvastasi uusia piirteitä?

Tiedostitko havainnoistasi asioita, joita haluat kehittää tai tuoda erityisesti esille 
henkilöbrändissäsi?
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STEP 2
ASETA  

TAVOITTEET

2.

STEP 2

Tavoitteiden tulee olla mitattavissa ja  
saavutettavissa – jos on suuri haave tai tavoite, 
voi sen purkaa pienempiin välitavoitteisiin .

Mitä haluat henkilöbrändilläsi saavuttaa? 

Millaisena haluat, että sinut nähdään? 

Jos kysyisit vuoden päästä samat kysymykset 
kuin Step 1:ssä, mitä niihin vastattaisiin? 

Kaipaatko lisää yhteistyökumppaneita tai 
näkyvyyttä? 

Missä ja miten haluat tuoda henkilöbrändiäsi 
esille?

Mitä kehitettävää havaitsit Step 1:ssä? 

Millaisia tavoitteita voit asettaa näille kehitet-
täville asioille, ja millaisia toimenpiteitä sinun 
tulee tehdä muutoksen aikaansaamiseksi?



STEP 2

TEHTÄVÄ 3: 

Kirjaa omat tavoitteesi sivun aikajanalle .

Toimenpiteet:

Toimenpiteet:

Toimenpiteet:

Toimenpiteet:
Tavoite:

Tavoite:

Tavoite:

Tavoite:
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STEP 3
SUUNNITTELE  

SOSIAALINEN MEDIA

STEP 3

3.
Henkilöbrändin suunnittelu lähtee aina liikkeelle 
itsestä, sillä henkilöbrändi = sinä itse . 

Suunnitteluvaiheessa voit pohtia muun muassa 
omia vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi, 
persoonaasi tai asioita, joissa olet hyvä .  
Voit käyttää tässä apuna Step1:ssä tekemääsi 
ajatuskarttaa .

Suunnitteluvaihe koostuu hyvin pitkälti itse teh-
tävästä tutkiskelusta, mutta voit saada apua ja 
hyötyä henkilöbrändin rakentamiseen erilaisten 
sparraajien kanssa käytävistä keskusteluista . 
Sparraajat ovat monesti ulkopuolisia henkilöitä, 
joilla on kokemusta esimerkiksi (henkilö)
brändin rakentamisesta . 

Suunnitteluvaiheessa voit myös tutkia esimer-
kiksi muiden urheilijoiden sometilejä sekä seu-
rata heidän julkisia esiintymisiään ja tarkastella, 
miten he rakentavat omaa henkilöbrändiään .

Pohdi, kuka voisi toimia sparraajanasi? Onko 
lähipiirissäsi joku, jonka kanssa voisit käydä 
keskusteluja henkilöbrändisi rakentamisesta?



STEP 3

TEHTÄVÄ 4: 

Etsi kiinnostavien urheilijoiden sometilejä tai haastatteluja ja tutki, miten 
he rakentavat henkilöbrändiään . Mitä havaintoja teit? Löysitkö hyviä ideoita 
oman henkilöbrändisi rakentamiseen?

Tähän voit kirjata tekemäsi havainnot:

Urheilija 2:

Urheilija 3:
Urheilija 1:
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SOSIAALINEN  
MEDIA

Henkilöbrändin luomisessa yksi tärkeimmistä tekijöistä on urheilijan 
oma sosiaalinen media . Sosiaalisella medialla voi tavoittaa suuria 
joukkoja maailmanlaajuisesti ja siksi se on oiva työkalu osana 
henkilö brändin rakentamista .

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää urheilijana niin verkostoitumiseen, 
vuorovaikutukseen kuin markkinointiin .

Sosiaalisessa mediassa luotu positiivinen henkilöbrändi ja tunnistet-
tavuus luo mahdollisuuksia erilaisille yhteistöille . 

Kaupallisia yhteistöitä aloittaessa kannattaa hyödyntää vaikuttaja-
markkinointitoimistojen ja lakitoimistojen osaamista yhteistöiden 
hinnoittelussa ja sopimuspohjien laatimisessa . → Sijoitus, jota voi 
hyödyntää pitkään .

Oikea-aikaisen ja vaikuttavan sisällön luominen edellyttää myös 
tietämystä siitä, mistä kanavista kohderyhmä on saavutettavissa .

Pohdi, kenet tai keitä haluat tavoittaa sosiaalisen median kautta? 
Missä kanavissa voisit tavoittaa heidät parhaiten? Mitkä on tavoit-
teesi sosiaalisen median sisällön luomisessa? Miten voisit erottua 
eduksesi muista? Voit hyödyntää myös tehtävä 4:ssa tekemiäsi 
havaintoja muiden urheilijoiden sometileistä .
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Missä?

TEHTÄVÄ 5:

Laadi sosiaalisen median strategia .

Mitä haluat kertoa itsestäsi? 

Minkälaisen kuvan haluat luoda 
itsestäsi muille sosiaalisessa mediassa?

Miksi ja miten postaat sosiaaliseen mediaan? 

Suunnittele minkälaista sisältöä haluat tuottaa 
ja mitä haluat sillä saavuttaa?

Etsitkö yhteistyökumppaneita vai haluat ko 
tavoittaa esimerkiksi ikä tovereitasi? 

Missä kanavissa haluat olla esillä? Missä 
kanavissa mahdollinen kohderyhmäsi on? 

Pohdi omia resursseja ja jaksamistasi. 

Miten ja kuinka paljon haluat panostaa 
brändiisi sosiaalisessa mediassa? 
Kuinka usein käyt läpi esimerkiksi 
kommentteja ja sähköposteja?

Mitä? Miksi? Kuinka usein?

Voit hyödyntää oheista taulukkoa suunnitelman laatimisessa .

Voit käyttää apuna tehtävien 1, 3 ja 4 yhteydessä tekemiäsi huomioita ja pohdintoja .
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LinkedIn on yritysten suosima ammatillisen verkostoitumisen kanava, ja ainoa sosiaalinen media, 
joka on keskittynyt puhtaasti työelämään . LinkedInin kautta on helpompi saada näkyvyyttä yritysten 
vaikuttajien keskuudessa kuin muissa medioissa . 

LinkedIn on myös merkittävä rekrytointikanava yrityksille . Kuka tahansa voi tulla rekrytoijan huomaa-
maksi profiilinsa, julkaisunsa tai kommenttinsa perusteella . 

Sinun ei tarvitse olla tällä hetkellä työelämässä aloittaaksesi LinkedIn-verkostoitumisen . LinkedIn- 
profiili on tärkeää laatia hyvissä ajoin ennen kuin yhteistyökumppaniverkoston rakentaminen tai 
työnhaku tulee ajankohtaiseksi . 

TEHTÄVÄ 6:

Luo profiili LinkedIniin, jotta mahdollinen yhteistyökumppani voisi löytää sinut .

Voit hyödyntää profiilin laatimisessa myös aiempia steppejä . Laadi profiili niin, että 
tuot esille esimerkiksi vahvuuksiasi urheilijana, tärkeimpiä arvojasi ja tavoitteitasi .
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STEP 4

4.

STEP 4

TOTEUTA  
JA EROTTAUDU

Tässä vaiheessa viestintä tulee oleelliseksi 
asiaksi ja onkin tärkeää pohtia, missä kanavissa 
olisi hyvä olla esillä ja millä tavalla .  Olennaista 
on myös huomioida keinot, millä erottautuu 
muista .

Kanavien valinnassa tulisi omien mieltymysten 
lisäksi huomioida mahdollinen kohderyhmä, 
jota haluaa tavoitella ja missä kanavissa kohde-
ryhmään kuuluvat toimivat .

Jos potentiaalinen kohderyhmä toimii pääsään-
töisesti LinkedInissä ja Facebookissa,  viestintä 
tulisi suunnata niihin kanaviin, eikä tehdä 
esimerkiksi vanhasta tottumuksesta julkaisuja 
toiselle alustalle, kuten Instagramiin tai Tik Tok-
kiin, missä ne eivät saa toivottua näkyvyyttä . 

Oman henkilöbrändin rakentamisessa on 
tärkeää keskittyä olennaiseen ja jättää vähem-
män tärkeät asiat huomioitta, jotteivat ne vie 
huomiota ja resursseja olennaisilta asioilta .

Tunnettuuden luominen lähteekin liikkeelle 
luontevien verkostoitumisten kautta, esi-
merkiksi opiskellessa ja töissä, oman urheilu-
lajin ja muiden harrastusten tai nykyään 
sosiaalisen median eri kanavien kautta .



STEP 4

Mistä aiheesta julkaisu ker-
too? Esim . peli, kisat, kauden 
highlightit .

Milloin teet julkaisun? Mitä sisältöä käytät julkaisussasi? 
Onko sinulla valmiiksi otettu 
kuva, vai otatko kuvia vaikkapa 
kisareissulta? 

Valitse kanava; Instagram, Linke-
dIn, Facebook, Tik Tok tms .

Huomioi kenet haluat tavoit-
taa julkaisullasi?

Valitse # 

Päivämäärä Aihe Sisältö Kanava Aihetunniste Kieli

Voit hyödyntää oheista julkaisu-suunnitelmaa sisällön tuottamisessa

TEHTÄVÄ 7:

Lähde tuottamaan henkilöbrändiäsi tukevaa sisältöä .
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STEP 5

5.

STEP 5

Kuten monet muutkin asiat, henkilöbrändikin 
tarvitsee aika ajoin uudistamista, jotta se 
säilyttää paikkansa . Ihminen kehittyy koko ajan, 
jonka vuoksi myös henkilöbrändi kehittyy ja sitä 
pitää kehittää . Henkilöbrändi muuttuu siis siinä 
missä ihminen itsekin .

Ihmisessä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 
suoraan henkilöbrändiin . Jos taustalla on 
vahva henkilöbrändi, eivät muutokset pääse 
hetkauttamaan brändiä, vaan päinvastoin 
kyseiset muutokset ja päivitykset voivat olla 
niitä tarvittavia asioita, joilla henkilöbrändi 
säilytetään .

Henkilöbrändiä rakennettaessa on myös tär-
keää seurata, onko brändäyksellä saavutettu 
tuloksia . Sosiaalisessa mediassa voit seurata 
seuraajamääriä, mutta vielä tärkeämpää on 
seurata seuraajien sitoutumisastetta eli sitä, 
kuinka moni seuraaja lukee, kommentoi, tykkää 
ja kertoo vielä kavereilleenkin näkemästään 
sisällöstä jakamalla sen eteenpäin .

SEURAA, YLLÄPIDÄ   
JA KEHITÄ



1. Seuraajamäärät: Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua

2. Henkilön kiinnostavuus: Lähestyvätkö uudet ihmiset ja  yritykset 
tai organisaatiot somessa? Kannattaa seurata, mainitaanko 
henkilö brändi esimerkiksi muiden julkaisuissa . Lisäksi on hyvä 
seurata, osataanko henkilöbrändi ja asiantuntijuus tai osaaminen 
yhdistää toisiinsa .

3. Mitkä julkaisut ovat suosituimpia eli saavat eniten 
 kommentteja, tykkäyksiä tai klikkauksia: Ovatko suosituimmat 
julkaisut erilaisia kuin muut julkaisut?

4. Sitoutuneiden käyttäjien määrä: Kuinka suuri osa seuraajista on 
oikeasti kiinnostuneita? Tykkäävätkö he julkaisuista ja jakavatko 
he niitä eteenpäin? 

5. Julkaisuajankohta: Mihin vuorokauden aikaan tehdyt julkaisut 
saavat eniten huomiota?

STEP 5

SOSIAALISESSA  
MEDIASSA HENKILÖ BRÄNDIN 
TUNNETTUUDEN JA ARVON 

MITTAREITA OVAT:

Ennen kaikkea on syytä pohtia, onko saavutettu se, mitä on lähdetty 
alun perin hakemaan . Seuraajat, tykkääjät ja muu sosiaalisessa 
mediassa saavutettu julkisuus ovat lopulta kuitenkin välinearvoja 
jollekin suuremmalle tavoitteelle, kuten esimerkiksi tietyn statuksen 
saamiselle ja näin hyvien yhteistyökumppanuuksien ja sponsori-
sopimusten mahdollistamiselle .
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STEP 5

TEHTÄVÄ 8:

Laadi seurantataulukko

Esim. 550 seuraajaa / IGEsim. Instagram 
24.4.2022 klo 18.45

Esim. 2 yhteydenottoa  
(+ tarkemmat tiedot yhteyden
otoista),  
5 mainintaa (+ missä mainittu)

Esim. 450 aktiivista seuraajaa Esim. Kauden highlightit  
video IG:ssä 24.4.2022 klo 18.45

Julkaisuajankohta 
(pvm ja kellonaika) ja kanava

Seuraajamäärä ja kanava Yhteydenottojen määrä, 
maininnat muiden julkaisuissa

Aktiivisten/sitoutuneiden  
seuraajien määrä

Suosituimmat julkaisut  
(mikä, missä, milloin)

Kirjaa taulukkoon tietoja tekemistäsi julkaisuista . Voit käyttää apuna 
tehtävän 7 yhteydessä tekemääsi julkaisusuunnitelmaa .
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STEP 5

Pohdi havaintoja ja johtopäätöksiä . Mikä toimi, mikä ei? Huomasitko 
jotain muuta, mitä ei tullut kirjatuksi seurantataulukkoon? Minkä-
laisia julkaisemasi kuvat tai videot olivat? Mitä havaitsit omasta 
esiintymisestäsi?   

Esiintyminen ja itsensä likoon laittaminen, sosiaalisessa mediassa tai 
ihan tosielämässä ei ole välttämättä helppoa . Se on kuitenkin taito, 
jota on hyvä harjoitella, sekä urheilu-uran, että muun ammatillisen 
kehittymisen kannalta . Voit verrata esiintymistä urheilusuoritukseen 
– treenaamalla kehityt! 

Mitä esiintyminen sitten oikeastaan on? Kaikki pyrkimykset vaikut-
taa toiseen osapuoleen valmistellulla sanomalla, on esiintymistä . 
Työelämän esiintymis- ja viestintätaidot lukeutuvat niin sanottuihin 
työelämän pehmeisiin taitoihin . Pehmeiden taitojen merkitys yhteis-
kunnassamme ja työelämässä on kasvanut merkittävästi .

Suuri osa esiintymistä on sanatonta viestintää, johon kuuluu mm . 
ilmeet, eleet, ryhti, käytös ja maneerit . Sanattomalla viestinnällä 
vaikutamme usein sekä omaan että katsojan alitajuntaan . Itse-
varmuutesi kasvaa alitajuisesti, kun seisot hyvässä ryhdissä, ja 
hallitset esimerkiksi käsiesi liikkeet . 
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STEP 5

Kirjaa havaintosi tähän:

TEHTÄVÄ 9:

Käy läpi tekemiäsi julkaisuja ja tarkastele niiden sisältöä: tekstiä, kuvia, videoita ym . 
Mitä havaitsit? Oliko jotakin, mitä sinun olisi hyvä huomioida tulevissa julkaisuissa?
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HENKILÖBRÄNDI ON  
JATKUVASTI KEHITTYVÄ 
KOKONAISUUS – AIVAN 
KUTEN SINÄKIN. 

LOPPUSANAT
Muutokset tyylissäsi, mielipiteissäsi, kiinnostuksen kohteissasi 
ja osaamisessasi muuttavat myös brändiäsi . On sinun vastuullasi 
päättää, miten tuot kehitystäsi ja näitä muutoksia esiin . 

Huippu-urheilijana olet joka tapauksessa näkyvillä – on siis parempi 
ottaa ohjakset henkilöbrändistä omiin käsiin, kuin antaa muiden 
muodostaman brändin viedä mennessään .
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