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Brändit ovat vahvasti läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Yritykset panostavat 
brändiviestintään entistä enemmän ja viestintäkanavien valinnassa pyritään erottautumaan 
kilpailijoista. Yritysten toteuttamassa brändiviestinnässä korostuvat visuaaliset sekä tietoperäiset 
elementit ja ne ovat havaittavissa myös yritysten julkaisemissa vuosikertomuksissa. 
Brändiviestinnän tarkoituksena on viestiä yrityksen brändistä määrällisten, laadullisten, 
kognitiivisten sekä affektiivisten elementtien avulla. Brändin edustaman persoonallisuuden 
pyrkimyksenä on kuvastaa brändin omakuvaa sekä ulkopuolisten tekijöiden arvioita brändistä. 
Toteutettava brändiviestintä tavoittaa suuren yleisön, mikä kattaa myös yrityksen tärkeimmät 
sidosryhmät. Tämän Pro gradu –tutkielman tarkoituksena on syventää ymmärrystä, kuinka yritykset 
ovat toteuttaneet brändiviestintää julkaisemissaan vuosikertomuksissa. Tutkimusaiheen valintaa 
puoltaa aiheen vähäinen tutkimusmäärä.  
 
Tutkimuksen viitekehys on muodostettu teoriaosuudessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella. 
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sekä tiedon tulkinnan kirjallisuutta. Tarkastelun kohteena olivat myös brändin 
persoonallisuuspiirteet sekä vuosikertomukset ja niiden tavoittama kohderyhmä. Viitekehyksessä on 
huomioitu brändiviestinnän ilmeneminen vuosikertomuksissa sekä sen tärkeimpien kohdeyleisöjen 
muodostuminen. Tutkimusaineisto koostuu neljän Suomalaisen pörssiyhtiön vuoden 2014 
vuosikertomuksista. Aineistojen analyysi on tehty käyttämällä apuna muodostettua viitekehystä. 
Analyysimetodina käytetään teorialähtöistä sisällönanalyysia.  
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elementit ovat kohdistettu. Tehdyn analyysin pohjalta tarkasteltiin myös brändin asemoitumista 
FCB Grid –malliin, mihin vaikutti toteutunut brändiviestintä ja brändin edustama tuote.  
 
Tutkimustuloksista saatujen tietojen avulla pystytään suunnittelemaan ja kehittämään 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa perehdytään yritysten toteuttamaan brändiviestintään vuosittain 

julkaistavassa vuosikertomuksessa. Tutkimuksessa keskitytään brändiviestintään ja 

sen elementteihin sekä pyritään ymmärtämään, miten brändiviestintä on toteutettu ja 

kuinka sen kohdeyleisö on muodostunut. Tämän luvun tarkoituksena on johdattaa 

lukija aiheeseen sekä esitellä tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Luku 

sisältää myös tutkimusmetodologian esittelyn sekä tutkimuksen keskeisen 

käsitteistön ja rakenteen. Keskeisimmän käsitteistön määrittelemisen tarkoituksena 

on selkeyttää käytettyjä käsitteitä sekä selittää, mihin käsitteillä on viitattu tässä 

tutkimuksessa.   

1.1 Johdatus aiheeseen 

Brändit ovat osa jokapäiväistä elämää (Balmer & Gray 2003, Keller & Lehman 

2006). Päivän aikana kulutetaan monen eri brändin tuotteita, ilman että kiinnitämme 

siihen edes huomiota. Oli kyseessä tuote tai palvelu, brändi antaa lupauksen laadusta 

ja luotettavuudesta. Luottamussuhde, mikä on luotu brändiin, syntyy brändi 

tietoisuuden ja positiivisten mieltymysten kautta. Viestiminen brändistä auttaa 

vahvistamaan bränditietoisuutta entisestään ja saa kasvatettua positiivisia 

mieltymyksiä. Nykyään brändit edustavat yritysten asemaa vahvasti kilpailuilla 

markkinoilla; brändi on yrityksen tärkein kilpailuvaltti (Keller & Lehman 2006). Ei 

siis ole ihme, että brändit ovat saaneet osakseen paljon huomiota ja että kaikki 

haluavat luoda oman menestyvän brändin, niin yritykset kuin myös yksityishenkilöt. 

Brändissä yhdistyy käytännölliset ja emotionaaliset arvot, jotka antavat lupauksen 

ainutlaatuisesta kokemuksesta. Ne auttavat valitsemaan tuotteen, joka vastaa omia 

tarpeita ja tuo näin ylivoimaista arvoa. Brändin arvoilla on merkittävä tehtävä; ne 

myyvät brändiä. Grybs (2014) on todennut, että markkinoiden muuttuessa jatkuvasti, 

myös kilpailijoiden kirjo on entistä laajempi. Uusi teknologia ja globalisoituminen 

tuovat oman haasteensa tähän tilanteeseen. Uusia yrityksiä tulee markkinoille 

päivittäin ja Internet on mullistanut markkinoinnin, tuoden rajattoman määrän uusia 

markkinointimahdollisuuksia ja siten myös uusia tuotteita markkinoille. Viestinnällä 

on merkittävä rooli tuotteen / palvelun markkinoinnissa. Riippuen tuotteesta / 
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palvelusta, erilaiset viestintävälineet ja –muodot ovat tärkeämpiä kuin toiset. 

Perinteisten viestintämuotojen käytön voi nähdä vähentyneen ja tilalle on tullut 

asiakkaiden kysyntää vastaavia viestintämuotoja (Keller 2001, Grybs 2014).   

Brändit edustavat monia arvokkaita toimintoja. Ne toimivat yrityksen tarjonnan 

näyttäjinä sekä edustavat tiettyä laatutasoa ja lupausta tuotteen ominaisuuksista. 

Brändit ovat myös tärkeitä yrityksen markkinointipanosten tehokkuutta arvioitaessa 

mm. viestintäkanavan tehokkuutta arvioitaessa. (Keller & Lehmann 2006.) Muun 

muassa uudenlaiset mediat, tavat välittää viesti asiakkaalle ovat haastaneet yritykset 

keksimään sekä hyödyntämään mitä erilaisempia viestintäkanavia (Keller 2001). 

Myös toteutukseen panostetaan entistä enemmän. Rosenquistin (2012) mukaan 

visuaalinen viestintä on elintärkeä osa yritysviestintää 2000 –luvulla. Sanattomasta 

viestinnästä on tullut erittäin suosittua ja sitä käytetään varsinkin brändiviestinnässä 

(Phillips, McQuarrie & Griffin 2014).  

Uudenlaiset viestintävälineet, esimerkiksi Internet sekä paremmin kohdennetut 

aikakauslehdet, tarjoavat uusia mahdollisuuksia markkinointiviestinnälle. Kun 

halutaan saavuttaa jokin tietty kohderyhmä, tulee viestintäväline valita huolella. 

(Dijkstra, Buijtels & van Raaij 2005). Viestinnässä oleellista on tunnistaa jokaisen 

viestintävälineen vahvuudet ja heikkoudet, ja näitä punnitsemalla valita kuhunkin 

viestintätarkoitukseen sopivat. Huomion arvoista viestintävälineitä valittaessa on, 

että useampien viestintävälineiden hyödyntäminen samanaikaisesti parantaa 

viestinnän tuloksia. Kun puhutaan uudenlaisista viestintävälineistä, yritykset ovat 

alkaneet enemmissä määrin käyttämään vuosittain julkaistavaa taloudellista tilannetta 

kuvaavaa raporttia, vuosikertomusta uudenlaisena viestintävälineenä. Se nähdään 

eräänlaisena työkaluna positiivisen huomion ja imagon luomisessa, jonka 

tarkoituksena on välittää tietynlaista kuvaa yrityksestä (Tewari 2011). Sen lisäksi, 

että se on raportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta, se on monitavoitteinen, suuren 

yleisön saavuttava viestintäväline (Anderson & Imperia 1992). 

Anderson & Imperia (1992) ovat todenneet, että vaikka vuosikertomusten 

käyttäminen viestintävälineenä on saanut osakseen paljon kritiikkiä, voidaan sitä silti 

pitää olennaisena osana yrityksen viestintää. Näin ollen myös sen ulkonäköön on 

kiinnitettävä huomiota. Grace (1949) on esittänyt, että vuosikertomusten tulisi olla 
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helposti luettavia ja kiinnostusta herättäviä. Niissä tulisi esittää kuvamateriaalia ja 

värejä, hallitus tulisi olla esitettynä henkilötietojen kera sekä teksti tulisi esittää 

selkeällä ja ymmärrettävällä tyylillä. Kokonaisuuden tulisi olla tasapainoinen. 

Nykyään, suuremmissa määrin, vuosikertomuksissa käytetään erilaista 

kuvamateriaalia ja graafeja kuvaamassa tärkeimpiä tunnuslukuja. Vuosikertomusta ei 

ole pelkästään kohdistettu numeerisesta tiedosta kiinnostuneille sidosryhmille, vaan 

näiden lisäksi asiakkaat on havaittu olevan tärkeä kohderyhmä raportin 

tuottamisessa.  

Viestintä pyrkii etsimään uudenlaisia tapoja toteuttaa markkinointiviestintää, ja 

erityisesti brändiviestintää, ja vaikka vuosikertomuksia on pidetty eräänä yrityksen 

viestintävälineistä, hyvin vähän on puhuttu näiden kahden yhteistyöstä. Aikaisempi 

kirjallisuus vahvistaa brändiviestinnän ja vuosikertomuksen ns. yhteistyön, mutta 

aiheena sitä on tutkittu vähän, jos lainkaan. Tarkoituksena on tarkastella aihetta 

lähemmin ja saada vahvistus aikaisemmalle kirjallisuudelle aiheesta, missä 

vuosikertomuksia pidetään tehokkaina viestintävälineinä.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus alkaa tutkimusongelmasta, jonka pohjalta määritellään 

tutkimuskysymykset. Tutkimusongelma on tutkimuksen fokus ja se pysyy samana 

koko tutkimuksen ajan. Se myös muokkaa tutkimuksen lukijoiden odotuksia. (Kuada 

2012; 125.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada syvempää ymmärrystä siitä, 

minkälaisia brändiviestinnän elementtejä yritykset ovat käyttäneen 

vuosikertomuksissaan. Tarkoituksena on selvittää, ovatko käytetyt elementit 

samanlaisia yritysten kesken ja onko huomattavissa merkittäviä eroavaisuuksia 

toteutukseen liittyen. Tutkimuksessa on tarkasteltu erityisesti brändiviestinnän 

visuaalisia elementtejä sekä tietoperusteisia elementtejä. Tutkimuksen avulla 

pyritään myös ymmärtämään, onko brändiviestinnällä ja sen elementeillä selkeästi 

havaittavissa kohdeyleisö, kenelle viestintä on suunnattu. Tutkimus sisältää yhden 

päätutkimuskysymyksen ja sen avuksi on määritelty yksi alatutkimuskysymys.  
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Tutkimuksen tarkoituksena on löytää vastaus päätutkimuskysymykseen:  

”Onko vuosikertomuksissa nähtävissä selkeitä elementtejä, jotka viittaavat yrityksen 

brändiin?” 

Päätutkimuskysymystä tukemaan on luotu alatutkimuskysymys: 

”Minkälaisia brändiviestinnän elementtejä vuosikertomuksissa on tuotu esille?” 

Päätutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko vuosikertomuksissa 

nähdä esiintyvän selkeitä, yrityksen brändiviestinnän elementtejä. 

Alatutkimuskysymys auttaa täydentämään päätutkimuskysymyksen vastausta. Sen 

tarkoituksena on eritellä vuosikertomuksissa esiintyviä brändiviestinnän elementtejä 

ja esittää tarkempia tietoja näiden elementtien tunnistamisen avuksi tutkittavassa 

ilmiössä. 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Laadullinen tutkimus itsessään on laaja käsite, mikä pitää sisällään erilaisia 

lähestymistapoja tutkittavaan ilmiöön. Tutkittavan aineiston kirjo on laaja ja se voi 

pitää sisällään esimerkiksi kirjoitetuista aineistoista mm. puhtaaksi kirjoitettuja 

haastatteluita, havainnointeja ja dokumentteja sekä visuaalisista aineistosta mm. 

esineitä, valokuvia, videotallenteita tai Internet –sivuja. (Saldaña 2011; 3–4.) Tämän 

tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu ennalta päätettyjen yritysten vuoden 2014 

vuosikertomuksista. Laadullinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin miten, 

mitä, millä tavoin sekä miksi jokin asia tapahtuu (Saldaña 2011; 70). Tätä ohjetta 

apuna käyttäen on tälle tutkimukselle muodostettu päätutkimuskysymys sekä 

alatutkimuskysymys.   

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena, koska tarkoituksena on 

perehtyä tutkittavaan ilmiöön ja siten saada käsitys aiheesta (Kuada 2012; 94). 

Laadullinen tutkimus ei vain kuvaa todellisuutta, vaan se käyttää hyväkseen 

epätavallista, poikkeavaa lähdettä näkemyksen pohjana ja peilaa siten tuntematonta 

näkökulmaa tunnettuun (Kardorff & Steinke 2004; 3). Tutkimuksen metodologian 
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tarkoituksena on toimia tutkimuksen suunnitelmana, kuinka aineisto kerätään ja 

analysoidaan, jotta asetettuun tutkimuskysymykseen pystytään vastaamaan (Flick 

2008; 36).  

Laadullinen tutkimus sisältää tarkoituksen mukaista tutkimuksia ja / tai prosesseja, 

joiden tarkoituksena on kerätä ja arvioida tietoa, jotta pystytään kasvattamaan tietoa 

ja ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä  (Carey 2012; 10). Laadullinen tutkimus eroaa 

kvantitatiivisesta tutkimuksesta merkittävästi aineiston keruumenetelmällä. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa analyysi aloitetaan, kun koko aineisto on saatu 

kerättyä, mutta laadullisessa tutkimuksessa analyysi tapahtuu usein samanaikaisesti 

aineiston keruun kanssa. (Carey 2012; 218.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

kasvattamaan tietoa sekä ymmärrystä yritysten tavasta toteuttaa brändiviestintää 

vuosikertomuksissa. Tämä tarjoaa perustelut laadulliselle tutkimussuunnalle. Myös 

tutkimuksessa käytettävän aineiston muoto puoltaa laadullista tutkimustapaa, sillä 

aineisto koostuu kirjallisista raporteista, joiden sisällöstä hahmotetaan ensisijassa 

kokonaiskuva ja jonka jälkeen kokonaiskuvasta pyritään tuottamaan tarkempaa 

analyysia.  

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään neljän Suomalaisen pörssiyhtiön vuoden 

2014 vuosikertomuksista. Aineistoon valitut yritykset edustavat eri toimialoja ja näin 

pyritään takaamaan tutkimuksen tulosten kattavuutta sekä validiteettia ja 

reliabiliteettia. Tarkoituksena on saada mahdollisimman yleispätevä käsitys siitä, 

kuinka yritykset toteuttavat brändiviestintää vuosikertomuksissa ja minkälaisia 

elementtejä toteutuksessa on käytetty. Analyysi toteutetaan sisällönanalyysina, jossa 

kaikkien tutkittavien yritysten vuosikertomukset analysoidaan yksitellen, jonka 

jälkeen saadut tulokset esitetään yhteenvetona. Analyysien tarkoituksena on tarjota 

mahdollisimman laajaa ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Tarkemmat 

analysointimetodit on esitetty luvussa 3. 

1.4 Käsitteiden määrittely 

Brändiviestintä on osa yrityksen toteuttamaa markkinointiviestintää, mikä keskittyy 

pelkästään yrityksen brändiin ja siitä viestimiseen (De Chernatony, Cottam & Segal-

Horn 2006). Sen tavoitteena on tehdä brändistä tunnettu sekä vaikuttaa asiakkaiden 
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mieltymyksiin ja mielikuviin brändistä. Brändiviestinnän toteutuksessa käytetään 

samanlaisia elementtejä kuin markkinointiviestinnässä yleisestikin. Käsitteenä 

brändiviestintä on hyvin laaja, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa käsite on rajattu 

kuvaamaan ainoastaan vuosikertomuksissa esiintyvää brändiviestintää ja sen 

elementtejä. 

Vuosikertomus toimii yrityksen esitteenä, minkä ensisijainen tarkoitus on kuvata 

yrityksen tilannetta taloudellisesta näkökulmasta. Se sisältää myös tietoa yrityksen 

toiminnan periaatteista sekä päämääristä. Kokonaisuudessaan kyseessä on kattava 

tietopaketti yrityksestä ja sen toiminnasta. (Havunen & Yli-Olli 1986; 57.) Tässä 

tutkimuksessa vuosikertomukseen viitataan myös ajoittain käyttämällä siitä käsitettä 

raportti.  

Asiakkaalla viitataan tässä tutkimuksessa sekä kuluttaja-asiakkaisiin että 

yritysasiakkaisiin, asiayhteydestä riippuen. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta ja alkaa teoriaosuudella, jossa käydään läpi 

keskeisimpiä teorioita aiheelle. Tutkimus päättyy lukuun viisi, jossa käydään läpi 

empiirisen aineiston perusteella saatuja tutkimuksen tuloksia. Johdantoluvussa 

esitetään tutkimusaihe sekä esitetään sen merkitys ja tausta. Tämän lisäksi esitetään 

tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. Lopuksi käydään läpi 

tutkimusmenetelmä sekä keskeisimpiä käsitteitä.  

Tutkimuksen teoriaosuus toimii tutkimuksen teoreettisena perustana, jossa 

käsitellään tutkittavan ilmiön kannalta keskeisiä käsitteitä. Sen pohjalta on 

muodostettu tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoriaosuus muodostuu 

brändiviestintä –käsitteen ympärille ja aihetta pohjustetaan aluksi 

markkinointiviestinnän käsitteen avulla, jonka jälkeen brändiviestinnän käsite 

esitellään. Luvussa keskitytään brändiviestintään ja sen elementteihin ja näiden 

lisäksi esitellään teoriaa brändin persoonallisuuksista sekä eroavaisuuksia 

kuluttajatuotteiden ja yritysbrändien välillä. Luvun lopussa esitellään vuosikertomus 

ja brändiviestinnän kohderyhmät vuosikertomuksessa. Näiden pohjalta esitetään 
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tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan sitä 

ympäröivässä kontekstissa. 

Luvussa kolme esitetään käytetyt tutkimusmenetelmät, perehdytään tarkemmin 

laadulliseen tutkimukseen sekä tutkimuksessa käytettävään tutkimusmenetelmään. 

Samalla esitetään tutkimuksen empiirinen aineisto sekä aineiston keruu menetelmät.  

Neljännessä luvussa analysoidaan tutkimuksen empiirinen aineisto. Jokainen aineisto 

ja siitä tehty analyysi esitellään erikseen ja luvun lopussa esitetään yhteenveto, johon 

on koottu kaikki analyysit yhteen. Tutkimus päättyy lukuun viisi, jossa esitetään 

tutkimuksen keskeisimmät tulokset, teoreettinen kontribuutio sekä liikkeenjohdolliset 

päätelmät. Näiden lisäksi arvioidaan tutkimuksen validiteettia, reliabiliteettia ja 

puolueettomuutta sekä esitetään ehdotuksia jatkotutkimukselle.  
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2 BRÄNDIVIESTINNÄN ILMENEMINEN VUOSIKERTOMUKSESSA 

Viestintä on kaikkea sitä, mitä yritys kertoo sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista 

sekä tavoitteista. Markkinointiviestinnän tehtävänä on luoda tunnettuutta yritykselle 

sekä sen tuotteille ja palveluille. Se on kohdistettu yhteistyökumppaneille, tärkeille 

sidosryhmille sekä ennen kaikkea asiakkaille, sekä olemassa oleville että uusille 

potentiaalisille asiakkaille. Markkinointiviestinnän tulee kertoa asiakkaille tuotteen / 

palvelun brändistä sekä vaikuttaa ja jakaa informaatiota tästä brändistä. 

Markkinointiviestinnällä voidaan edesauttaa brändin tunnettavuuden 

kasvattamisessa, mielikuvien luonnissa sekä positiivisten tuntemuksien 

synnyttämisessä. (Keller 2008; 230−231.) 

Yrityksen tunnettavuuteen liittyy olennaisesti yrityksen toteuttama viestintä. Mitä 

näkyvämmäksi yritys tekee itsensä, sitä enemmän se saa osakseen arvostusta. 

Markkinointiviestinnällä on tärkeä tehtävä yrityksen maineen ylläpitämisessä, 

kasvattamisessa ja kehittämisessä. (Gregory 2007.) Markkinointiviestintä on tärkeä 

osa markkinointia ja markkinointi näkyy kaikissa liiketoiminnan eri osa-alueilla, aina 

johtotehtävistä brändin myyntiin (Grybs 2014).    

2.1 Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestintä edustaa yrityksen ja sen brändin ääntä, jonka avulla se luo 

vuoropuhelun sekä luo suhteita asiakkaisiin (Keller 2009). Markkinointiviestintä on 

yritysten tapa jakaa tietoa ja houkutella uusi asiakkaita markkinoimalleen brändille. 

Viestintäkeinoja on erilaisia, mutta tarkoituksia vain yksi; saattaa yrityksen brändi 

asiakkaiden tietoisuuteen. (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009; 690.) 

Markkinointiviestinnän avulla luodaan yhteys asiakkaaseen, mikä on sen keskeisin 

tarkoitus (Steffens, Weeks, Davidsson & Isaak 2014). Uudet trendit 

markkinointiviestinnässä pakottavat yrityksiä kuitenkin keksimään uudenlaisia 

välineitä välittää viesti asiakkaalle. Kehittyneet, ainutlaatuiset sekä hieman 

epätavalliset viestintävälineet ovat nykyisin usein käytettyjä tapoja välittää viesti 

asiakkaille. (Cornelissen 2003, Grybs 2014.) Vaikka eri viestintävälineitä on 

käytössä useampia, tulee viestien edustaa ns. yksi ääni –periaatetta. Viestien tulee 

olla yhtenevät viestintävälineistä riippumatta. (Cornelissen 2003.)  
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Markkinointia, markkinointiviestintää sekä sen keinoja on tutkittu laajasti. Yksi 

paljon tutkittu viestintäkeino on mainonta ja mainonnan toteuttaminen. 

Tutkimuksissa on tullut esille mm. että pidempien viestien sekä kuvien ja kaavioiden 

sisällyttäminen mainokseen saa kiinnitettyä asiakkaiden huomion paremmin ja näin 

viesti saadaan välitettyä asiakkaalle (Steffens ym. 2014). Sanonta, kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa, pätee siis myös mainonnassa. Kuvien lisäksi kasvotusten 

käyty keskustelu tai video ovat tehokkaampia keinoja verrattuna tekstiin tai 

numeroihin (Steffens ym. 2014). Kuvat ja kaaviot sekä videot ja ääniviestit herättävät 

mielenkiintoa ja motivoivat käsittelemään viestiä.  

Vaikka markkinointiviestintä on usein aliarvioitua, on se yrityksen tärkeimpiä 

toimintoja, mikä määrittää yrityksen kilpailuedun markkinoilla. Sen avulla pystytään 

saavuttamaan asetetut tavoitteet, jotka yritys määrittelee markkinointistrategiassa. 

(Grybs 2014.) Muutoksia tapahtuu kuitenkin jatkuvasti, jolloin yritysten strategiat 

tarvitsevat myös päivitystä. Massamarkkinointi oli aikoinaan suosittua, mutta 

digitalisoinnin myötä on sähköinen markkinointiviestintä kasvanut yritysten suosioon 

(Cornelissen 2003). Tavoite näillä kahdella viestinnän keinolla on kuitenkin sama; 

brändin tietoisuuteen saattaminen ja tunnettavuuden parantaminen asiakkaiden 

keskuudessa.  

2.2 Brändiviestintä 

Brändiviestintä on osa yrityksen toteuttamaa markkinointiviestintää ja keskittyy 

nimensä mukaisesti yrityksen brändiin ja siitä viestimiseen (De Chernatony ym. 

2006). Brändi voi olla nimi, termi, muoto, symboli, jokin muu ominaisuus tai näiden 

yhdistelmä, joka erottaa tuotteen tai palvelun kilpailijoiden vastaavista (American 

Marketing Association 2015). Brändi on yrityksen tapa erottautua ja luoda 

kilpailuetua suhteessa muihin yrityksiin (Lindgreen, Xu, Maon &Wilcock 2012). 

Mielikuvat syntyvät brändistä ja käsitys brändistä muodostetaan näiden mielikuvien 

pohjalta. Brändi edustaa yrityksen ja sen tuotteiden / palveluiden tarkoitusta. Vahvan 

brändin rakentaminen luo arvoa yritykselle, sekä taloudellisesta että kilpailullisesta 

näkökulmasta katsottuna. (Forman & Argenti 2005.) 
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Vahvaa brändiä on vaikea jäljitellä, mutta sitä tulee kuitenkin kehittää jatkuvasti, 

jotta kilpailuetua pystytään pitämään yllä. Yrityksen tuleekin ymmärtää asiakkaiden 

muodostamia mielikuvaia brändistä. Mielikuvien pohjalta asiakas synnyttää omia 

odotuksia ja tarpeita. Jotta brändi pystyy vastaamaan näihin odotuksiin ja tarpeisiin, 

sen tulee olla hyödyllinen, arvokas, harvinainen sekä korvaamaton. (Abratt & Kleyn 

2012.) Hyvin usein nämä asiakkaiden odotukset ja tarpeet pohjautuvat psykologisiin 

hyötyihin ja arvoihin, joita he kokevat saavansa käyttämällä brändin tuotteita 

(Dhaudhuri & Holbrook 2001). Brändin tehtävä yksinkertaisesti on tarjota asiakkaille 

sitä, mitä muut eivät pysty tarjoamaan. 

Kuten Cornelissen (2003) ja Grybs (2014) ovat todenneet nykyaikaisesta trendistä 

toteuttaa viestintää, myös brändiviestinnässä luovuus on avainasemassa  (Hackley 

2005; 55). Mutta vaikka brändiviestintä on paljon puhuttu ja kehuttu toiminto 

markkinoinnissa, ei se kuitenkaan ole yksiselitteinen avain onneen. Sen tehtävä on 

tukea brändiä ja sen tunnetuksi tulemista, mutta todellinen menestys saavutetaan 

vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin. Varsinkin kehittyneemmissä talousjärjestelmissä 

markkinat ovat herkkiä erilaisille tapahtumille sekä uutisille. Tästä johtuen myös 

brändit ovat alttiita asiakkaiden mieltymysten muutoksille. (Hackley 2005; 61.) 

Tämä on yksi syy brändiviestinnän tärkeydelle.  

Kellerin (2001) mukaan viestintä on kaksijakoista, se voi tarjota yksityiskohtaista 

tietoa tuotteesta tai se voi jättää tuoteinformaation taka-alalle ja keskittyä muihin 

ominaisuuksiin. Tuotteeseen ja siihen keskittyvä viestintä johtaa parhaimmillaan 

taloudellisiin hyötyihin. Tuotetietojen lisäksi voidaan kertoa asiakkaalle miten ja 

miksi tuotetta tulisi käyttää, kuka valmistaa tuotteen tai mitä arvoja brändi edustaa. 

Näin brändi voidaan yhdistää tietyn paikan ja kokemuksen kanssa. Parhaimmillaan 

brändiviestinnässä yhdistyy yksityiskohtainen tuotetieto sekä brändin tuomat 

aineettomat hyödyt. Tällöin viestintä on kokonaisvaltaista, sen sijaan että se koostuisi 

yksittäisistä ominaisuuksista. 

Brändiviestinnän avulla pyritään antamaan oikea mielikuva brändistä. Tavoitteena on 

saavuttaa haluttu brändin asema ja siten rakentaa brändipääomaa. Jotta parhaaseen 

lopputulokseen päästään, tulee näiden toimia tehokkaasti yksittäisinä toimintoina, 

mutta myös toisiaan tukevana yhdistelmänä. (Keller & Lehmann 2006.) 
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Brändipääoma on asiakkaiden mielessä syntynyt hyöty, jonka tuote saavuttaa 

nimensä perusteella. Näiden hyötyjen kautta muodostetaan mielikuva tuotteesta. 

(Stahl, Heitmann, Lehmann & Neslin 2012.) Hyvin toteutetulla viestinnällä luodaan 

pohja asiakkaiden muodostamille mielikuville. Positiiviset mielikuvat edesauttavat 

brändipääoman kasvua ja sen myötä vahvistetaan brändin asemaa markkinoilla. 

Brändipääoma on pitkän aikavälin projekti, mikä juontaa juurensa aikaisemmista 

brändiin tehdyistä investoinneista (Huang & Sarigollu 2014). Saavutettu 

brändipääoma on kestävä hyöty markkinoiden pysyessä muuttumattomina.  

Tutkimusten mukaan mainonta on paras tapa kasvattaa brändipääomaa. Myös 

jakelukanavalla on nähty olevan positiivia vaikutuksia brändipääoman 

kasvattamisessa. Hinnan alennukset saavat aikaan negatiivista vaikutusta, mikä 

näkyy pääoman pienentymisellä. (Huang & Sarigollu 2014.) Brändiviestinnässä 

korostuu mainonnan eri muodot mm. mainokset, suoramainonta, Internet mainonta 

sekä jakelukanava päätökset (Keller 2001). Mainonnalla pystytään toteuttamaan 

tehokasta brändiviestintää sekä vaikuttamaan asiakkaiden mieltymyksiin ja 

mielikuviin. Toteuttamalla monimuotoista mainontaa pystytään saavuttamaan 

yllättäviäkin tuloksia. Brändiviestinnässä korostuvat samat asiat kuin 

markkinointiviestinnässä; sen tulee olla kehittynyttä, ainutlaatuista ja epätavallista.  

2.2.1 Brändiviestinnän elementit 

Brändiviestinnässä esiintyy samoja elementtejä kuin markkinointiviestinnässä; se 

tulee toteuttaa yksi ääni –periaatetta noudattaen. Kuten brändin, myös viestinnän 

elementtien tulisi olla muunneltavissa ja käytettävissä koko tuotelinjalle, 

markkinasegmentille ja maantieteelliselle alueelle. Elementtien tulee myös olla 

joustavia ja aikaan mukautuvia, jotta ne pysyvät relevantteina. 

Markkinointiviestinnässä erottuvat määrällisyys esim. ääni, liike, puhuttu tai 

kirjoitettu teksti ja laatu esim. muuttumaton, kehittyvä, vuorovaikutteinen tai 

kustomoitu toteutus. Kuinka nämä muuttujat vaikuttavat asiakkaisiin ja ympäristöön 

on mielenkiintoinen puoli viestinnässä. (Keller 2001.) Viestintä on täynnä 

elementtejä, joiden tarkoituksena on luoda mielikuvia brändistä (Dahlén, Murray & 

Nordenstam 2004).  



17 

Perinteiset viestintäkeinot eivät kuitenkaan ole riittävät tänä päivänä. Brändin 

luominen tapahtuu asiakkaan toimesta ja yritysten tulee ymmärtää asiakasta ja 

herättää heissä kiinnostusta (Keller & Lehmann 2006), jotta pystytään luomaan 

kestävä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja brändin välille. Uusien 

teknologiaratkaisujen käyttäminen mahdollistaa täysin uudenlaisen viestinnän 

toteuttamisen (Grybs 2014). Jotta pystytään erottautumaan viestinnällä, tulisi 

keskittyä luovaan viestinnän toteutukseen ja mitä sanotaan? –kysymyksen tilalla 

tulisi pohtia kuinka se sanotaan? Yksityiskohtainen tyyli toteuttaa viestintää 

yhdistetään helpommin brändiin. (Keller 2001.) 

Yksinkertaisimmillaan viestintä koostuu lähettäjästä, välittäjästä ja vastaanottajasta. 

Sen tärkeimpiä elementtejä ovat viesti, kanava sekä palaute ja viestinnän vaikutus 

(Mohr & Nevin 1990). Mohrin & Nevinin (1990) malli kuvaa prosessia, jossa viesti 

kulkee viestintäkanavaa pitkin. Malli kuvaa markkinointikanavaa, jossa kanavan 

olosuhteet ja viestintästrategia johtavat kanavan laadullisiin, ja lopulta määrällisiin 

lopputuloksiin: 

 

 

Kuvio 1. Markkinointikanavan viestintämalli mukaillen Mohr & Nevin (1990). 
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Mallin tärkeimpiä näkökulmia ovat viesti ja sen sisältö, viestintäkanava ja -tapa sekä 

palaute, kahdensuuntaisena kommunikaationa. Viestintästrategian toistuvuus viittaa 

viestinnän määrään, viestin kestoon ja toistuvuuteen. Suunta määrittää viestin 

kulkusuunnan ja menetelmä kertoo tavan, miten tieto välitetään eteenpäin. Viestin 

sisältö kuvaa välitettävän viestin sisältöä ja vastaa kysymykseen mitä sanotaan? 

Kanavan tilannetta taas kuvaavat sen rakenne, ilmapiiri sekä vaikutus. Rakenne 

viittaa viestintäprosessiin ja kuinka se on muodostettu. Kanavan ilmapiiri voidaan 

rinnastaa toimintakulttuuriin. Vaikutus voi olla tasa-arvoista ja epätasa-arvoista. 

Tämä tarkoittaa, että tasa-arvoinen vaikutus on toistuvampaa, kaksisuuntaista, kun 

epätasa-arvoinen viittaa pienempään toistuvuuteen ja ensisijaisesti yhdensuuntaiseen 

vaikutukseen. Lopputuloksia tarkastellaan yhteistyön, tyytyväisyyden, 

sitoutuneisuuden ja tulosten perusteella. Yhteistyö viittaa organisaation osa-alueiden 

integraatioon tehtävien saavuttamiseksi. Suorien tai tiedollisten vaikutusten tuloksia 

arvioidaan tyytyväisyyden kautta. Sitoutuneisuudella viitataan organisaation 

tavoitteiden ja arvojen uskomiseen ja hyväksymiseen. Tulokset ovat moniulotteisia 

mittareita, joita voidaan arvioida usealla tavalla mm. vaikuttavuudella, pääomalla, 

tehokkuudella sekä tuottavuudella. (Mohr & Nevin 1990.) 

Viestinnässä käytetään paljon epäsuoraa sisältöä, koska ne tekevät siitä 

mielenkiintoista. Brändi-imagoon liittyy paljon mielikuvia, jotka yhdistetään 

brändiin ja joiden esittäminen selkeästi, kirjoitetussa muodossa voi olla vaikeaa. 

(Dahlén ym. 2004.) Epäsuorien viestien ansiosta viesti voidaan tulkita eritavoin.  

Elementit, joita käytetään brändiviestinnässä, määräytyvät yrityksen strategian 

mukaisesti. Strategiassa määritetään ne odotukset, jotka brändin tulee täyttää. 

Brändiviestinnän tarkoituksena on tarjota tietoa, jonka perusteella asiakkaat luovat 

tarkoituksia. Tiedosta tulkitaan lisäarvoa, mikä toimii erottavana tekijänä brändin 

persoonallisuuksille (Bivainiene 2007). Brändin elementit voidaan jaotella kahtia, 

todellisiin ja visuaalisiin sekä aineettomiin elementteihin. Todellisia ja visuaalisia 

elementtejä on mm. nimi, logo, värit, symbolit ja iskulauseet. Aineettomiin 

elementteihin kuuluu identiteetti, brändiviestintä, asema, hyöty sekä persoonallisuus. 

(De Chernatony & Riley 1998.) Näistä brändin elementeistä kerrotaan 

brändiviestinnän muodossa. Siinä käytetään hyödyksi eri viestinnän elementtejä ja 
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näiden yhdistelmiä. Brändiviestinnässä käytettävät elementit ovat rinnastettavissa  

brändin elementteihin. 

Viestintä on muuttanut muotoaan ja yritysten tulee muokata viestintä vastaamaan 

asiakkaiden odotuksia. Mediarikkaan viestinnän käyttö on tullut yleisemmäksi ja 

viestinnässä voidaan nähdä lisääntyvän animaation, videon ja äänen yhdistelyä. 

(Keller 2009.) Oikeanlaisten elementtien valitsemisesta on tullut entistä vaikeampaa 

(Clow, Berry, Kranenburg & James 2005). Kuten Steffens ym (2014) ovat todenneet, 

video on tehokas viestintätapa. Arviolta n. 75% informaatiosta saadaan viestinnän 

visuaalisesta toteutuksesta (Clow ym. 2005). Tämän perusteella voidaan todeta 

brändiviestinnän elementeistä tehokkaiksi viestintävälineiksi kuvat, videot ja äänet. 

Muita elementtejä ovat teksti ja kuviot. Positiivisia vaikutuksia saadaan aikaan kun 

visuaalinen toteutus, brändin nimi ja teksti ovat yhtenevät ja vuorovaikutuksessa 

keskenään (Clow ym. 2005, Rosenquist 2012). Jacoby, Hoyer & Zimmer (1983) ovat 

todenneet, että mitä enemmän erilaisia elementtejä viestintä sisältää, sitä 

tehokkaampaa viestintä on. Esimerkiksi televisiomainos nähdään tehokkaampana 

viestintävälineenä kuin printti, koska siinä voidaan yhdistää ääntä, kuvaa, tekstiä ja 

videota. Kun viestinnässä käytetään eri kanavia, pystyvät ne täydentämään toinen 

toisiaan ja saada aikaan enemmän reaktioita (Dijkstra ym. 2005). Viestintä tulisikin 

toteuttaa mahdollisimman sisältörikkaana eri medioita hyväksikäyttäen.  

Chaiken & Eagly (1976) esittävät tutkimuksen perusteella, että vaikea materiaali on 

parempi esittää kirjoitetussa muodossa kun taas helpommat materiaalit voidaan 

esittää äänen tai videon muodossa. Kun halutaan tarjota paljon tietoa kerralla, on 

kirjoitettu viesti tehokkaampaa ja jos taas halutaan herättää huomiota ja kiinnostusta, 

toimii video hyvin viestin välityksessä. Viimevuosina viestintäkanavien määrä on 

kasvanut ja nykyään käytetään mitä erikoisempia viestintäkanavia. Dahlénin (2005) 

tekemässä tutkimuksessa tulokset osoittivat, että kekseliäästi toteutettu brändin logon 

ja sloganin esittäminen uudenlaisen välineen avulla tuotti enemmän positiivisia 

brändiarviointeja sekä paransi mielikuvia brändistä. Dahlénin, Fribergin & Nilssonin 

(2009) toteuttamassa tutkimuksessa todettiin, että kekseliäs viestintä vaikutti brändin 

muistamiseen paremmin kuin tavallinen viestintä. Viestintäkanavan valinta riippuu 

siis viestin sisällöstä, sen tarjoamasta tiedon määrästä ja tarkoituksesta. 



20 

Internetistä on tullut tärkeä viestintäkanava, sillä se tarjoaa paljon mahdollisuuksia 

erilaisen, kekseliään ja vuorovaikutteisen viestinnän toteuttamiseen. Internetsivuilla 

pystytään yhdistämään eri viestinnän elementtejä mm. tekstiä, kuvia, ääntä ja 

videoita. Kuten Liu & Shrum (2009) toteavat, Internetsivuille hakeudutaan 

vapaaehtoisesti, jolloin se on tehokkaampi tapa välittää tietoa brändistä kuin 

tavalliset viestintäkanavat. Hyvin toteutettuna, eheänä kokonaisuutena Internetsivut 

voivat lisätä asiakkaiden sitoutuneisuutta ja voi saada aikaan positiivista 

suhtautumista sivuihin ja brändiin. Internetsivut toimivat tärkeänä brändiviestinnän 

viestintävälinenä, jossa yhdistyvät eri viestinnän elementit. 

Viestinnässä käytetään nykyisin myös entistä enemmän koristeellisia elementtejä 

mm. värejä, muotoja ja fontteja. Näiden tarkoituksena on herättää erilaisia 

tuntemuksia asiakkaissa. (Rosenquist 2012.) Brändissä yhdistyvät sen nimi, logo, 

symboli jne. (Phillips ym. 2014, American Marketing Association 2015) sekä 

tietynlainen värien yhdistelmä (Bottomley & Doyle 2006, Phillips ym. 2014). 

Värimaailma on helposti yhdistettävissä brändiin, vaikka se ei esiintyisikään logon 

tai symbolin muodossa (Phillips ym. 2014). Värien huolellinen valinta voi tarjota 

välitöntä hyötyä brändille, aivan kuin huolella valittu nimi (Grimes & Doole 1998, 

Bottomley & Doyle 2006). Värejä tulee silti käyttää harkitusti, jotta ne tukevat 

viestinnän ensisijaista tarkoitusta (Rosenquist 2012).  

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että viestinnän sisältö voi vaikuttaa yleisön 

näkemyksiin itse viestistä ja sen yleiseen tehokkuuteen, mutta myös vastakkaisia 

tuloksia on saatu. Joidenkin tutkimusten mukaan monimutkaiset asetelmat 

viestinnässä vähentävät viestin tehokkuutta samalla kun toiset tutkimukset osoittavat 

niiden tehostavan sitä. Tätä sisällön tehokkuutta voidaan tarkastella kognitiivisesta ja 

affektiivisesta näkökulmasta. (Yi 1990.) Viestinnässä viestin modaliteetti tarkoittaa 

tapaa, kuinka viesti välitetään esim. teksti, ääni, kuva tai video ja sen tapaa vaikuttaa 

yleisön aisteihin, kun viestille altistutaan. Eri mediat vaihtelevat sisällön ja aisteihin 

vaikuttavien elementtien määrän mukaan. Jokainen aisteihin vaikuttava elementti voi 

herättää kognitiivisia ja affektiivisia vaikutuksia. (Dijkstra ym. 2005.) 

Viestin sisältö voi pohjustaa tai vahvistaa tiettyjä ominaisuuksia ja siten ohjata 

yleisön tulkintaa tuoteinformaatiosta. Tulkinnat voivat vaikuttaa mieltymysten 
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syntymiseen tai muuttumiseen brändistä, mikä vaikuttaa kuluttajien brändiarviointiin. 

Brändin ominaisuudet vaikuttavat mieltymyksiin, jotka muodostuvat jaetun 

informaation ja tiedon myötä. Tätä kutsutaan kognitiiviseksi tiedoksi. Sisältö voidaan 

myös tulkita positiivisena tai negatiivisena ja voi aiheuttaa voimakkaita reaktioita. 

Nämä syntyneet, voimakkaat tuntemukset voivat vaikuttaa asenteisiin ja näin 

brändistä tehtyihin arvioihin. Tätä näkemystä kutsutaan affektiiviseksi tiedoksi. (Yi 

1990.) Myös brändiviestinnän elementtejä voidaan tarkastella kognitiivisten ja 

affektiivisten vaikutusten pohjalta.  

Brändiviestinnässä esiintyy paljon erilaista tietoa brändistä ja sen tuotteesta, mitä 

voidaan tulkita eritavoin. Yin (1990) esimerkissä autoa kuvattiin sanalla iso, jolloin 

autoa voidaan ajatella mukavana ja turvallisena tai sitä voidaan pitää ns. 

bensasyöppönä. Tuotteen ominaisuus, kuten tässä koko, voi tarkoittaa hyötyjä tai 

seurauksia. Turvallisuus mielletään positiiviseksi elementiksi ja näin parantaa 

brändin arviointia, kun taas suuri bensan kulutus nähdään negatiivisena 

ominaisuutena ja vastaavasti vaikuttaa negatiivisesti brändin arviointiin. Nämä 

negatiiviset ja positiiviset tuntemukset voivat olla yhtä tärkeitä viestintään 

vaikuttavia elementtejä kuten semanttiset, merkityksiin liittyvät päätelmät viestinnän 

elementeistä (Edell & Burke 1987).  

Tiedon tulkinta riippuu siitä rakenteesta, kuinka tieto esitetään esim. käsitteestä ja 

mallista. Vaikuttavat tai selkeät käsitteet kiinnittävät huomion tiettyyn näkökulmaan 

ja ne vaikuttavat myös myöhemmin tehdyissä tulkinnoissa. Helposti ymmärrettäviä 

ominaisuuksia käytetään apuna tuotetietojen tulkinnassa. Auto esimerkissä, 

turvallisuus edustaa positiivisia mieltymyksiä brändistä, ja se parantaa myös 

kokonaisvaltaista tuotearviointia. Samalla taas bensan kulutus nähdään negatiivisena, 

jolloin se vaikuttaa alentavasti tehtävään tuotearvioon. Viestintä voi saada aikaan 

erilaisia vaikutuksia, riippuen sen kognitiivisesta sisällöstä. (Yi 1990.) Kognitiivisen 

viestinnän sisältö keskittyy brändin rationaalisiin elementteihin. Brändin 

ominaisuudet ja ne hyödyt joita se tarjoaa, ovat viestinnän perustana. (Clow & Baack 

2005; 34.) Kognitiiviset elementit muodostuvat ihmisen mielessä tiedon 

ymmärtämisen ja tulkinnan seurauksena ja edustavat tietoa brändistä (Clow & Baack 

2005; 32). 
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Affektiivinen vaikutus ilmenee siinä yhteydessä, jossa viesti välitetään (Yi 1990). 

Ihmiset tekevät paljon tulkintoja sen perusteella, millä tavoin viesti on välitetty. 

Tulkintoihin vaikuttavat mm. tilanne, jossa viesti välitetään ja tuntemukset joita 

koetaan viestin aikana (Yi 1990). Affektiiviset vaikutukset liittyvät 

viestintävälineeseen sekä koettuihin tunteisiin viestinnän aikana. Tämä tarkoittaa, 

että affektiivinen elementti viestinnässä vaikuttaa viestin tehokkuuteen. Viestin 

sisällöstä syntynyt vaikutus voi vaikuttaa mieltymyksiin ja siten vaikuttaa 

myöhempiin arviointeihin, joita brändistä tehdään. (Edell & Burke 1987.) 

Tarkoituksena on herättää tunteita (Clow & Baack 2005; 8) ja  siten luoda käsityksiä 

brändistä. Affektiivisen viestinnän tarkoituksena on saada aikaan tunnesiteitä, jotka 

muuttuvat positiivisiksi tuntemuksiksi brändiä kohtaan. (Clow & Baack 2005; 7.) 

Tämä johtaa helposti siihen, että muut brändit jäävät kokonaan huomioimatta ja 

valinta perustuu ainoastaan tunneperäisiin siteisiin.  

Tutkimusten perusteella korkea kognitiivinen eli tiedollinen sitoutuneisuus johtaa 

tuotetiedon ja –ominaisuuksien intensiiviseen käsittelemiseen ja sisäistämiseen ja 

affektiivinen eli tunnevaltainen tieto keskittyy symbolisiin arvoihin ja mielikuvien 

luomiseen. (Putrevu & Lord 1994.) Vaughnin (1980, 1986) FCB nelikenttämalli 

yhdistää kognitiiviset ja affektiiviset näkökulmat tuotteesta järki / tunne akselilla. 

Toinen akseli mallissa on suhde tuotteeseen. Mallin laatikoissa korostuvat eri 

päätöksentekoon vaikuttavat tekijät, jotka ovat informatiivisuus, tunneperusteisuus, 

tavanomaisuus ja tyytyväisyys.  
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Kuvio 2. FCB Grid –malli mukaillen Vaughn (1980, 1986). 

Rationaalinen ajattelu / korkea sitoutuneisuus –laatikko pitää sisällään tuotteita, 

joiden valitseminen vaatii paljon tietoa ja vertailua tuotteen luonteen takia. Tällaiset 

tuotteet ovat luonteeltaan ns. suuria, tärkeitä investointeja, joiden kanssa ei haluta 

tehdä hätiköityjä päätöksiä. Tällaisilla tuotteilla ominaisuudet ovat tärkeässä 

asemassa. Rationaalinen ajattelu / matala sitoutuneisuus –laatikko kuvastaa tuotteita, 

joiden valitsemiseen ei käytetä juuri tietoa, vaan päätös syntyy tavan myötä. Hyväksi 

todetun tuotteen vaihtamista ei pidetä tärkeänä, koska tuote ei ole merkittävä 

kustannus. Tunneperäisen ajattelun / korkean sitoutuneisuuden tuotteiden tärkeys 

perustuu enemmän henkilön itsetuntoon kuin tietoon. Käsitys tuotteesta ja 

kokonaisvaltaisesta tuntemuksesta ovat päätöksenteon perustana. Viimeinen 

kategoria, Tunneperäinen ajattelu / matala sitoutuneisuus tuotteiden tarkoituksena on 

tyydyttää henkilökohtaisia haluja, jolloin itse tuotteelle ei aseteta sen tarkempia 

edellytyksiä. (Vaughn 1980, 1986.) 

Tätä nelikenttämallia voidaan käyttää apuna hahmottamassa, kuinka brändiä tulisi 

markkinoida ja kuinka brändiviestintä tulisi rakentaa. Jos brändi kuuluu laatikkoon 
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Välttämättömyyshyödykkeet tulisi brändiviestintä rakentaa siten, että brändin 

ominaisuudet ja sen tarjoamat hyödyt tulisi hyvin esille, jolloin siitä voitaisiin 

kehittää rationaalisen ajattelun ja korkean sitoutuneisuuden brändi. Tällöin valinta 

perustuisi saatavilla olevaan tietoon brändistä ja sen hyviin ominaisuuksiin. Vaikka 

malli ei pysty antamaan suoria vastauksia siitä, kuinka viestinä tulisi toteuttaa, 

tarjoaa se apua viestinnän toteuttamiseen. Kun viestinnän elementit on valittu 

huolella, ne toimivat toisiaan tukevina ja täydentävinä, jolloin saavutetaan eheä 

kokonaisuus. (Vaughn 1980.) 

Kuvio 3. havainnollistaa brändiviestinnän elementtien muodostumisen. Visuaalisiin 

elementteihin kuuluvat määrälliset (ääni, video, liike, värit, fontti, puhuttu ja 

kirjoitettu teksti) sekä laadulliset (muuttumaton, kehittyvä, vuorovaikutteinen, 

kustomoitu toteutus) elementit. Nämä yhdessä muodostavat brändin visuaalisen 

toteutuksen. Tietoperusteisia elementtejä ovat kognitiiviset ja affektiiviset elementit. 

Näiden tarkoituksena on vaikuttaa asiakkaan mieltymyksiin ja tuntemuksiin jaettavan 

tiedon ja emotionaalisten ärsykkeiden avulla. 
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Kuvio 3. Brändiviestinnän elementtien muodostuminen. 

Tehokkaasti käytetyt brändiviestinnän elementit lisäävät viestin ymmärrystä, jolloin 

saadaan luotua positiivisia mielikuvia yrityksestä ja sen brändistä. Tämä johtaa 

parempaan asiakastyytyväisyyteen, mikä helpottaa asiakkaan ostopäätöstä sekä 

synnyttää luottamusta brändiä kohtaan. Yllä olevassa kuviossa on hahmoteltu 

brändiviestinnän elementtien kokonaisuus, missä yhdistyvät sekä visuaaliset että 

tietoperusteiset elementit.  

2.2.2 Brändiviestinnän erottavat tekijät kulutustuotteiden ja yritysbrändien välillä 

Brändiviestintä voidaan kuvata jäävuoren huippuna, missä vedenpinnan yläpuolella 

on kaikki brändin näkyvä toiminta ja pinnan alla piilossa tapahtuvat kaikki oleelliset 

brändin rakentamisen toimenpiteet. Näihin näkymättömiin toimintoihin kuuluvat 

mm. tuotekehitys, tuotanto, logistiikka, materiaalin hankinta sekä paljon muita 

toimintoja, mitä ilman brändin tuote / palvelu ei saavuttaisi markkinoita. (Hackley 

2005; 62.) Viestintä on tärkeä osa brändin arvojen luomisessa sekä säilyttämisessä. 

Nämä arvot tekevät brändistä erottautuvan, muistettavan sekä houkuttelevan. 
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(Hackley 2005; 66.) Yritysten tulee suunnitella jatkuvaa, tehokasta viestintää, jotta se 

tulee kuuluksi ja nähdyksi markkinoilla (Luxton, Reid & Mavondo 2015). 

Brändiä ja brändiviestintää on tutkittu laajasti, mutta suuremmaksi osaksi 

tutkimukset ovat keskittyneet kuluttajatuotteiden brändäykseen. Yritysmarkkinat 

ovat jääneet huomattavasti pienemmälle huomiolle, vaikka brändäys on tärkeässä 

roolissa myös näillä markkinoilla (Lynch 2004, Kotler & Pfoertsch 2007). 

Kuluttajamarkkinoilla keskitytään saattamaan brändi asiakkaiden tietoisuuteen, mutta 

yritysmarkkinoilla osakkaat, sijoittajat, kumppanit, toimittajat sekä muut sidosryhmät 

ovat yhtä tärkeässä asemassa kuin asiakkaat ja brändiviestinnällä pyritään jakamaan 

tietoa kaikille sidosryhmille (Balmer & Gray 2003, Kotler & Pfoertsch 2007). Brändi 

–käsitteestä puhuttaessa, hyvin usein brändi ja maine menevät sekaisin. Brändi 

viittaa hyvin usein visuaaliseen esitykseen, kun taas maine määrittää organisaation 

ominaisuuksia. Maineen muodostumiseen vaikuttaa hyvin vahvasti tuotteet ja 

palvelut, taloudellinen suoritus, organisaation visio ja johtamiskulttuuri, 

työntekijöiden työolot, sosiaalinen vastuu, tunteisiin vetoavaisuus sekä 

erikoistuneisuus. (Hannington 2004; 8−9.) 

Yrityksen maine kuvastaa sen ominaisuuksiin liittyviä asenteita ja tuntemuksia. Se 

on käsitys yrityksen kyvystä vastata sidosryhmien odotuksiin. Brändi voidaan nähdä 

olevan kokonaisuus, joka on niin pidetty, että ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä 

enemmän kuin mitä siitä saama materiaalinen hyöty tarjoaa. Brändin voidaan katsoa 

syntyvän ajan kuluessa ja se rakentuu maineen pohjalta. (Hannington 2004; 9.) 

Esimerkiksi kuluttajille suunnatuissa brändeissä tämä on helposti havaittavissa mm. 

hinnoissa. Tunnettujen, vahvan maineen omaavien brändien hinnat ovat 

huomattavasti korkeampia verrattuna samanlaisiin tuotteisiin, jotka ovat ns. 

brändittömiä. Yritysmarkkinoiden puolella tilanne on kuitenkin eri. Tällä 

”kilpakentällä” harvemmin nähdään samanlaista tilannetta kuin 

kuluttajamarkkinoilla.  

Ero brändin ja maineen välillä on kuitenkin melko häilyvä. Brändi ja maine ovat 

hyvin toisiaan tukevia käsitteitä, eikä niitä siksi tulisi erottaa liian tarkasti. Brändi 

toimii visuaalisena esityksenä, ns. yrityksen kasvoina, mikä symboloi yritystä ja / tai 

sen tuotteita. Ajan kanssa tämä visuaalinen esitys yhdistetään tuntemuksiin ja 
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mieltymyksiin, jotka ovat muodostuneet yrityksestä ja sen tuotteista. 

Yritysmarkkinoilla yritykset hyötyvät tunnetusta nimestä. (Hannington 2004; 10.) 

Kuten aikaisemmin brändiviestintää kuvattiin jäävuoren huippuna, myös brändi 

voidaan kuvata saman mallin avulla. Brändi kuvastaa jäävuoren huippua, näkyvää 

osuutta vedenpinnan yläpuolella ja se symboloi yritystä sekä sen tuotteita ja 

palveluita. Maine väijyy vedenpinnan alapuolella. (Hannington 2004; 10−11.) 

Perinteinen mainonta, promootiot, suoramarkkinointi, henkilökohtainen myyntityö 

ym. ovat tyypillisiä tapoja toteuttaa kuluttajabrändien brändiviestintää. Perinteiset 

markkinointiviestinnän sekä brändiviestinnän elementit ovat suuressa roolissa näillä 

markkinoilla. Näillä on merkittävä rooli reaktion synnyttämisessä sekä maineen 

muodostumisessa (Hannington 2004; 11). Yritysmarkkinoilla painotetaan enemmän 

myyntiedustajien roolia brändin markkinoinnissa (Lynch 2004, Baumgarth & 

Binckebanck 2011) ja heidän käytöksellä nähdään olevan suurempi vaikutus kuin 

heidän persoonalla. Heidän tehtävänä on muokata mielipiteitä brändistä 

myyntineuvotteluiden aikana. Tunteisiin vetoaminen mainonnan avulla on yleistä 

kuluttajamarkkinoilla. Tätä esiintyy myös yritysmarkkinoiden puolella, mutta se 

tapahtuu kasvotusten käydyissä neuvotteluissa. (Baumgarth & Binckebanck 2011.) 

Myyntiedustajien lisäksi messut, suoramarkkinointi sekä Internet ovat paljon 

hyödynnettyjä viestintäkeinoja (Lynch 2004). Ennen kaikkea yritysmarkkinoilla 

kuitenkin korostuu maine sekä muut vedenpinnan alapuolella olevat vaikutteet. 

Esimerkiksi asiakkaiden omien kontaktien kommentit, aikaisempi kokemus tai 

lehdistöjulkaisut omaavat painavamman merkityksen verrattuna mainontaan. 

Mainonta harvemmin nähdään tehokkaana tekijänä yritysmarkkinoilla. Yrityksen 

aikaisempi suoriutuminen vaikuttaa mielipiteisiin ja arviointeihin. Ne muodostavat 

monimutkaisen maineeseen vaikuttavan verkon, mikä on ratkaisevassa asemassa 

positiivisesti miellettävän brändin kehittämisessä. (Hannington 2004; 11).  

Brändien tehtävä on erottautua kilpailijoita vastaan (Kotler & Pfoertsch 2007, 

Lindgreen ym. 2012), mutta myös erottautua selvästi jäljittelevistä tuotteista. 

Tuotekopioita esiintyy entistä enemmän markkinoilla ja asiakkaiden voi olla vaikea 

erottaa kopio aidosta. Choyn & Kimin (2013) mukaan brändin persoonallisuus 

vahvistuu entisestään, kun kopio on hyvin samankaltainen alkuperäisen tuotteen 

kanssa. Brändiviestinnällä on merkittävä rooli tiedon jakamisessa ja mielikuvien 
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synnyttämisessä, ja näin vahvistaa alkuperäisen brändin asemaa. Vaikka 

brändiviestinnällä tavoitellaan samoja tuloksia kuluttaja- sekä yritysmarkkinoilla 

(Kotler & Pfoertsch 2007), voidaan brändiviestinnässä havaita erottavia tekijöitä 

näiden markkinoiden välillä. 

Kuluttajatuotteiden brändäyksessä panostetaan lyhyentähtäimen tuottavuuteen, kun 

taas yritysmarkkinoilla tarkoituksena on luoda pitkäntähtäimen aineetonta hyötyä, 

esim. kilpailuvalttia ja pitkäaikaisia kumppanuussuhteita (Kotler & Pfoertsch 2007). 

Balmerin ja Grayn (2003) mukaan yritysmarkkinoilla toimivat brändit eroavat 

kuluttajabrändeistä kurinpitoisemmalla johtamisella. Kuluttajatuotteilla yrityksen 

markkinointi on pääsääntöisesti vastuussa brändäyksestä, mutta yrityspuolella 

brändäys lähtee liikkeelle ylimmästä johdosta ja on osa kaikkia yrityksen toimintoja. 

2.2.3 Brändin persoonallisuustekijä luokittelun perustana 

Brändin asemointi asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin on olennainen osa 

brändiviestintää (Hackley 2005; 71). Yritysten tulee korostaa brändin tarjoamia 

hyötyjä, joita asiakas saa käyttämällä brändiä. Tärkeä pointti brändiviestinnässä on 

asiakkaan samaistuminen brändin kanssa. Brändiin luodaan suhde (Eisend & 

Stokburger-Sauer 2013) ja niillä voidaan nähdä olevan persoonallisuus, mikä 

muodostuu sukupuolesta, iästä ja arvoluokasta (Aaker 1997, Eisend & Stokburger-

Sauer 2013). Brändin personallisuus symboloi sen edustamaa tuotetta. Sen on tutkittu 

vaikuttavan asiakkaiden mieltymyksiin, herättävän tunteita sekä kasvattanut 

luottamusta (Aaker 1997). Persoonallisuus auttaa ymmärtämään brändin vaikutusta 

ja yrityksen suoriutumista markkinoilla (Malär, Nyffenegger, Krohmer & Hoyer 

2012). 

 

 

 



29 

Asiakkaan samaistuminen brändin persoonallisuuden kanssa, helpottaa asiakkaan 

ostopäätöstä. Aaker (1997) on tutkimuksellaan havainnut seuraavat brändin 

persoonallisuuspiirteet  

 1) Vilpitön 
 2) Jännittävä 
 3) Pätevä 
 4) Sivistynyt 
 5) Kestävä 

 

Kuvaillessa brändiä sanalla vilpitön, piirre on määritelty rehelliseksi, tervehenkiseksi, 

realistiseksi sekä järkeväksi brändiksi. Jännittävä perustuu uskaliaisuuteen, 

eloisuuteen, brändi on ajanmukainen sekä idearikas. Kun brändi mielletään 

päteväksi, tarkoittaa se luotettavuutta, älykkyyttä ja menestyvyyttä. Sivistynyt kuvaa 

yläluokkaa, ihastuttavaa brändiä. Kestävä taas kuvastaa lujatekoisuutta, sinnikkyyttä 

ja periksi antamatonta luonnetta. (Aaker 1997).  

Persoonallisuus esiintyy kahtena merkityksenä; se on ns. omakuva sekä se on 

ulkopuolisten havaitsema esiintymistapa (Opoku, Abratt, Bendixen & Pitt 2007). 

Omakuva muodostuu siitä, kuinka henkilö itse kuvailisi itseään. Ulkopuolisten 

havaitsema esiintymistapa viittaa muiden mielipiteisiin, kuinka he näkevät henkilön. 

Myös brändeillä voidaan todeta olevan kaksi persoonallisuusmerkitystä. Brändin 

omakuva on se, miten brändi nähdään yrityksessä ja mitä se toivoo yleisön 

ajattelevan brändistä. Ulkopuolisten, asiakkaiden havaitsema brändin esiintymistapa 

edustaa asiakkaiden muodostamia mielikuvia brändistä. Brändejä ostetaan niiden 

ominaisuuksien sekä merkitysten takia (Tsu Wee & Han Ming 2003). Aineettomilla 

hyödyillä on suuri rooli brändin valinnassa.  

Kuten Aakerin (1997) löytämät persoonallisuuspiirteet, myös muut 

bränditutkimukset ovat keskittyneet brändin aineettomiin hyötyihin. Brändi on siis 

aineeton hyöty (=arvo, mielikuva, kokemus..), mikä edustaa tuotetta / palvelua, ja 

mikä perustuu asiakkaiden arvioihin, ja jota yritykset käyttävät viestinnässä 

maksimoidakseen tuoton. (Phillips ym. 2014). Mieluinen brändin persoonallisuus 

kasvattaa asiakkaan mieltymystä ja käyttöä, lisää tunteita, luottamusta ja 
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uskollisuutta, rohkaisee toimintaan sekä tarjoaa lähtökohdan tuotteen 

erottautumiselle (Bivainiene 2007). Yritysten tehtävänä on tarkkailla kuinka 

aineettomat hyödyt mielletään asiakkaiden keskuudessa ja panostaa suosituimpien 

arvojen viestintään (Tsu Wee & Han Ming 2003). 

2.3 Vuosikertomus brändiviestinnän välineenä 

Vuosikertomus on laaja raportti yrityksen toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Sitä voidaan pitää yhtenä yrityksen tärkeimpänä esitteenä. Sen tehtävänä 

on kertoa laajemmin yrityksen toteutuneesta toiminnasta, toiminnan periaatteista 

sekä päämääristä. Kuvien ja grafiikoiden käyttäminen on erinomainen tapa elävöittää 

tekstiä ja ne auttavat myös selventämään sitä. Jotta kokonaisuus pystytään 

hahmottamaan nopeasti, tulee raportin olla helposti läpi silmäiltävissä. Kuvilla 

voidaan lisätä kiinnostusta lukijassa, sillä ne kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. 

(Havunen & Yli-Olli 1986;57, David 2001, Hooks, Coy & Davey 2002, Stanton & 

Stanton 2002, PwC 2011, Ta 2012.)  

Vuosikertomuksessa yhdistyvät lain vaatimat edellytykset ja on näin ollen 

lakisääteinen julkaisu. Sillä on myös merkittävä rooli sijoittajanäkökulmasta sillä se 

toimii sijoittajasuhteiden työkaluna. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa yrityksen 

taloudellisesta asemasta, mutta ennen kaikkea sen tarkoituksena on houkutella 

nykyisiä ja uusia sijoittajia kertomalla yrityksestä hyvänä sijoituskohteena. 

(Ditlevsen 2012.) Vuosikertomus tarjoaa taloudellista tietoa, mutta viestinnän 

näkökulmasta katsottuna vuosikertomus toimii yrityksen viestintäkanavana (Preston, 

Wright & Young 1996). Sen tehtävänä on kuvata yritys hyvänä sijoituskohteena ja 

kasvattaa sijoittajien luottamusta yrityksen toimintaan. Kuten Nell Minow on 

sanonut, markkinoita ei pyöritetä rahalla, vaan luottamuksella (Ditlevsen 2012).  

Yritykset ovat huomanneet vuosikertomusten olevan hyviä viestintäkeinoja ja 

käyttävät sitä muuhunkin viestintään, yrityksen taloudellisen toiminnan kertomisen 

ohella. Näköaisti on ihmisen vallitseva aisti ja muistamme näkemämme asiat 

paremmin kuin luetut. Erilaiset kuvat, graafit ja taulukot jäävät muistiin paremmin 

kuin kirjoitettu teksti. Myös vuosikertomuksissa käytetään visuaalisia elementtejä 

helpottamassa lukijan lukuprosessia. (Pasadeos & Yeap 1991, Anderson & Imperia 
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1992, Dilla & Janvrin 2010.) Vuosikertomuksia voidaan pitää visuaalisena 

ilmaisukeinona, jonka avulla se esittelee yrityksen sekä sen tuotteet (Pasadeos & 

Yeap 1991, Preston ym. 1996). Visuaaliset elementit, mitkä esiintyvät 

vuosikertomuksissa, ohjaavat lukijan päätöksiä ja mieltymyksiä. (Davison 2011.) 

Visuaalisten elementtien käyttäminen vuosikertomuksissa antaa yrityksille 

mahdollisuuden kekseliääseen brändiviestintään. Ne tekevät raportista helpommin 

luettavan sekä mielenkiintoisemman. Myös tekstiosuuteen tulee kiinnittää huomiota; 

sen tulisi olla lyhyt, tiivistelmän kaltainen katsaus vuoden tapahtumista. (Grace 

1949.) Vuosikertomuksia voidaankin pitää markkinointivälineinä, joiden 

tarkoituksena on välittää tietynlaista mielikuvaa tai viestiä (Preston ym. 1996). 

Ditlevsen (2012) on todennut tutkimuksessaan, että vuosikertomus ja siinä esiintyvät 

visuaaliset elementit ovat tehokas väline yrityksen identiteetin rakentamisessa. Sitä 

käytetään identiteetin viestintävälineenä ja tarkoituksena on asemoida yritys 

houkuttelevaksi investointikohteeksi. Visuaalisten elementtien tarkoituksena on 

havainnollistaa tekstiä, tehostaa ilmaisua ja herättää lukijan mielenkiinto. (Ditlevsen 

2012.) Kuten identiteetti, myös yrityksen brändi pyritään tuomaan esille 

vuosikertomuksessa. Vuosikertomuksissa voidaan havaita käytettävän 

brändiviestinnän elementtejä tukemassa ja vahvistamassa brändiä. Yritykset ovat 

huomanneet vuosikertomusten olevan hyvä viestintäväline taloudellisen informaation 

lisäksi (Davison 2011). Kohut & Segars (1992) ovatkin todenneet vuosikertomusten 

toimivan eräänlaisina markkinointivälineinä, joiden avulla yritys viestii sen 

missiosta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta menestyksestä. 

Vuosikertomuksessa käytettävät visuaaliset elementit toimivat eräänlaisina 

työkaluina osakkaiden vakuuttamisessa. Ne viestivät tehokkaammin kuin teksti ja 

numerot. Lukijan huomio kiinnittyy paremmin ja informaatio pystytään välittämään 

tiivistetyssä muodossa, jolloin viesti saadaan paremmin välitettyä. (Hrasky & Smith 

2008.) Vuosikertomus toimii kokonaisvaltaisena yritysesitteenä, josta käy ilmi kaikki 

tarvittava tieto yrityksestä, oli sitten sijoittaja, asiakas, osakas tai muun sidosryhmän 

edustaja. 
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2.4 Brändiviestinnän kohderyhmät vuosikertomuksessa 

Menestyminen bisneksessä edellyttää, että ymmärretään osakkaiden merkitys 

liiketoiminnalle; ne ovat tärkeitä liiketoiminnan tukipilareita. Kommunikoiminen 

yrityksen ja osakkaiden välillä on tärkeää ja se on toimitusjohtajan vastuulla. 

Osakkaita on yleensä suuri määrä, jolloin kommunikointi osakkaiden kanssa tulee 

toteuttaa ns. massakommunikointina vuosikertomuksen muodossa. Vuosikertomus 

on merkittävä viestintäväline, mikä tavoittaa suuren yleisön. (Hutt 2012.) Vaikka 

ensisijainen tarkoitus on esittää mennyt vuosi numeerisesti, on yrityksen filosofialla 

ja persoonalla merkittävä rooli vuosikertomuksessa. Huttin (2012) mukaan 

vuosikertomus toimii hyvin uusien tuotteiden esittelyssä. Geppert & Lawrence 

(2008) esittävät, että vuosikertomuksia voidaan pitää myös eräänlaisena työkaluna 

maineen ylläpitämisessä. Pitkäntähtäimen selviytyminen ja menestys vaatii tukea 

kaikilta osakkailta. Jotta tukea pystytään saamaan, yrityksen johdon ja osakkaiden 

tulee olla jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. (Smith, Adhikari & Tondkar 

2005.) 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, vuosikertomukset ovat tärkeitä informaation 

lähteitä. Ne sisältävät pakollisen tiedon lisäksi paljon vapaaehtoista informaatiota 

yrityksestä sekä sen brändistä ja tuotteista. Pakollinen tieto tarkoittaa edellisessä 

luvussa mainittuja lakisääteisiä osuuksia. Vapaaehtoisesti jaettava informaatio on 

johdon päätettävissä ja tarkoituksena on tarjota lisätietoa vuosikertomusten lukijoille. 

(Jones 2006, Ta 2012.) Sen tehtävänä on myös vähentää ristiriitaista tietoa yrityksen 

johdon ja osakkaiden välillä. Vapaaehtoisesti jaettava informaatio auttaa myös 

selventämään pitkäntähtäimen vakautta. (Giacomo & Kamalesh 2007, Hla, Md, Abu 

& Shaikh 2013.) Vuosikertomusten sisältämää vapaaehtoista sisältöä ei ole juuri 

tutkittu, mutta sillä näyttäisi olevan merkittävä asema yrityksen maineen 

kasvatuksessa, pitkäntähtäimen arvon luomisessa, vallitsevassa markkinatilanteessa 

sekä johtoelimen painostuksessa (Jones 2006, Jon & Kamalesh 2007). 

Vuosikertomuksissa jaettava tieto vaikuttaa merkittävästi sijoittajien 

investointipäätöksiin. Sitä voidaan pitää strategisena työkaluna, jonka avulla 

pystytään kasvattamaan yrityksen pääomaa erittäin alhaisilla kustannuksilla. Sitä 

käytetään niin kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tiedon jakamisessa kaikille 
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osakkaille mm. osakkeenomistajille, sijoittajille, asiakkaille sekä muille 

sidosryhmille. (Ta 2012.) Viestinnässä tulee ottaa huomioon kaikki sidosryhmät ja se 

tulee toteuttaa siten, että tieto hyödyttää kaikkia (Johansen & Nielsen 2011). 

Viestintä osakkaiden kanssa tulisi toteuttaa avoimesti ja tieto yrityksen saavutuksista 

ja mahdollisista uhkista tulisi olla kaikkien osakkaiden saatavilla. 

Osakkeenomistajien ja sijoittajien näkökulmasta vuosikertomukset tarjoavat 

yrityksestä taloudellista informaatiota, jonka perusteella tehdään päätöksiä 

sijoitetaanko yritykseen vai ei. Heitä voidaan pitää tärkeimpinä sidosryhmänä 

yrityksen näkökulmasta. Näitä sidosryhmiä kiinnostavat yrityksen strategia ja ennen 

kaikkea, liiketoiminta. He odottavat tuottoa sijoitukselleen, minimoituja riskejä sekä 

vastuullista ja luotettavaa sijoituskohdetta. (Johansen & Nielsen 2011.) Pakollinen 

tieto, vuosikertomuksen lakisääteiset osat kiinnostavat osakkeenomistajia ja 

sijoittajia eniten. 

Myös asiakkaat ovat tärkeä sidosryhmä yrityksille; ilman asiakkaita yrityksellä ei ole 

tarkoitusta. Asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista ja brändistä. He 

pyrkivät samaistumaan brändin ja sen edustamien persoonallisuuspiirteiden kanssa ja 

sitä kautta luodaan suhde brändiin (Johansen & Nielsen 2011, Eisend & Stokburger-

Sauer 2013). Asiakkaat odottavat laatua ja erottautuvuutta (Johansen & Nielsen 

2011). Hyvin usein asiakkaat toimivat myös itse sijoittajina, jolloin brändiviestintä 

vuosikertomuksessa on erittäin perusteltua. Yrityksen asiakkaat ovatkin tärkeä 

kohderyhmä vuosikertomuksissa toteutettavalle brändiviestinnälle. 

Muut sidosryhmät mm. tavarantoimittajat, työntekijät ym. pysyvät varmemmin 

lojaaleina yritystä kohtaan, kun he ymmärtävät heidän työpanoksensa merkityksen 

(Johansen & Nielsen 2011). Asiakkaat tuovat rahavirran yritykseen ja jotta tämä 

toteutuu, tarvitaan hyvä brändi ja tuote. Johansen & Nielsenin (2011) mukaan 

tavarantoimittajat luottavat asiakasyritykseen paremmin, kun heidän työpanos tuottaa 

tulosta ja saa tunnustusta. Työntekijät tulevat motivoituneemmiksi ja 

tyytyväisemmiksi työhönsä, kun yrityksen tavoitteet ja fokus on ymmärretty. 

Viestinnän ja erityisesti brändiviestinnän tehtävänä on saada sidosryhmät 

vakuuttuneiksi yrityksen brändistä ja sen tuotteista. Vuosikertomus on tärkeä 
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viestintäväline, siinä yhdistyvät taloudellinen näkökulma ja yleinen informaatio 

yrityksestä. 

2.5 Vuosikertomus osana yrityksen brändiviestintää 

Kuten luvussa 2.3 todettiin, vuosikertomuksen tulee olla selkeä, jotta sieltä pystytään 

hakemaan tarvittava tieto helposti ja nopeasti. Vuosikertomusta voidaan pitää 

esitteenä yrityksestä ja sen toiminnasta, jonka vuoksi tekstin lisäksi raportista löytyy 

nykyään paljon kuvia ja erilaisia graafeja elävöittämässä ja tekemässä tästä 

”esitteestä” mielenkiintoisen ja houkuttelevan lukupaketin. (Havunen & Yli-Olli 

1986;57, David 2001, Hooks ym. 2002, Stanton & Stanton 2002, PwC 2011.) 

Goodmanin (1980) tekemässä tutkimuksessa tulokset vahvistivat, että 

vuosikertomusta voidaan pitää merkittävänä markkinointivälineenä. Sitä pidettiin jo 

tuolloin tärkeänä välineenä välittää tietoa asiakkaille, potentiaalisille 

liikekumppaneille, houkutella työntekijöitä yritykseen sekä auttaa yritystä 

yritysostoissa. Vuosikertomusta käytetään markkinointivälineenä sekä 

kuluttajatuotteita että teollisuustuotteita tarjoavien yritysten toimesta (Beiswinger 

1979). Goodmanin tutkimuksessa oli esitetty argumentteja, kuinka raporttia 

käytettiin yrityksessä markkinointityökaluna. Yritys esitettiin tuotteena jota 

markkinoitiin potentiaalisille sijoittajille sekä muille tärkeille sidosryhmille sekä 

raportin tarkoituksena oli myydä yrityksen tuotteita osakkaille, asiakkaille sekä 

mahdollisille tuleville työntekijöille. (Goodman 1980.) Voidaankin todeta, että 

vuosikertomuksen tarkoitus on toimia markkinointivälineenä sen perimmäisen 

tarkoituksen ohella (Beiswinger 1979).  

Goldstein (2005) toteaa artikkelissaan vuosikertomusten olevan tehokas 

viestintätyökalu, mutta sen mahdollisuuksia ei ole tunnistettu saati hyödynnetty. Hän 

esittää, että vuosikertomuksista voidaan tehdä entistä tehokkaampia työkaluja, ja että 

kehittämällä niistä saadaan entistä vakuuttavampia ja mielenkiintoisempia. 

Ensimmäinen askel tähän on muuttaa käsitystä vuosikertomuksesta ja alkaa pitämään 

sitä markkinointivälineenä. Vuosikertomuksilla pyritään vakuuttamaan ja tekemään 

vaikutus osakkaisiin, potentiaalisiin osakkaisiin sekä niihin tahoihin, jotka saattavat 

vaikuttaa osakkaisiin. Tarttumalla tähän mahdollisuuteen, vuosikertomus toimii 
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strategisena viestintävälineenä, jonka avulla voidaan muokata ja säilyttää yrityksen 

saavuttama imago. 

Goldsteinin (2005) artikkelin pohjalta voidaan todeta, että sanonta ”kuva kertoo 

enemmän kuin tuhat sanaa” pätee erityisesti myös vuosikertomuksiin. Goodmanin 

(1980) tutkimuksessa todistettiin myös graafisen suunnittelun ja kuvien tärkeys 

vuosikertomuksissa. Nämä nähtiin olennaisena osana viestintää. Raportista haluttiin 

tehdä vahva ja positiivinen, jotta se tukee yritystä ja siitä viestittävää mielikuvaa. 

Kuvat nähtiin olennaisena osana raporttia; ne tukivat viestintää sekä selvensivät ja 

havainnollistivat tekstiä. Vuosikertomus on erikoinen viestintäväline verrattuna 

perinteisempiin viestintävälineisiin, mutta sen tehokkuutta ei tulisi aliarvioida. 

Cornelissenin (2003) sekä Grybsin (2014) mukaan epätavalliset viestintävälineet 

ovat paljon käytettyjä, ja tämän epätavallisuuden vuoksi ne ovat tärkeitä ja ennen 

kaikkea tehokkaita, sillä ne herättävät enemmän huomiota yleisössä. Kuten Steffens 

ym. (2014) ovat todenneet, rikkaan median käyttäminen parantaa viestin 

vetoavaisuutta, koska se tukee sen ymmärrettävyyttä. Kuvien lisäksi erilaiset graafit, 

taulukot, äänet ja videot auttavat lukijaa ymmärtämään raportin sisältöä. 

Aurinkoenergia yritys Austria Solar käytti vuoden 2011 vuosikertomuksessa 

ennenkuulumatonta tapaa toteuttaa brändiviestintää. Päällisin puolin vuosikertomus 

oli tyhjä, valkoinen kirja, mutta kun sen altisti auringon säteille, se paljasti sen 

sisällön. (Diaz 2013.) Tämä oli silmiä avaava, uudenlainen tapa herättää kiinnostusta 

ja saada huomiota brändille. Vuosikertomusten tulisi olla muutakin kuin vain 

taloudellisen informaation ja numeroiden esittämiseen tehty dokumentti. Sen tulisi 

kuvata yritys kokonaisuudessaan, mihin yritys uskoo, mitä se haluaa viestiä sen 

kohdeyleisölle sekä mitä yritys haluaa saavuttaa. Luovuus tulee muistaa 

toteutuksessa, mutta luovan toteutuksen tulee sopia yritykselle. (Diaz 2013.) 

Kuten aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, asiakkaiden tyytyväisyys on 

yhteydessä yrityksen toiminnan tuloksiin (Jones 2006). Forbesin Maailman 

arvokkaimmat brändit –listalta (Forbes The World’s Most Valuable Brands 2014) 

löytyy maailman arvokkaimmat brändit. Listalla olevat brändit toteuttavat aktiivisesti 

brändiviestintää, jossa visuaaliset elementit ovat suuressa osassa. Jonesin (2006) ja 

Forbesin listan perusteella voidaan päätellä, että menestyvät brändit ovat sekä 
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taloudellisesti että brändipääoman osalta vakaassa tilanteessa ja yritykset toteuttavat 

aktiivisesti brändiviestintää ylläpitääkseen saavuttamansa aseman. Erilaisten 

viestintävälineiden yhdistäminen on tärkeää ja jokaisella välineellä on oma roolinsa, 

kun halutaan luoda haluttuja vaikutuksia brändiviestinnällä. Käytettyjen 

viestintävälineiden tulee muodostaa luonteva kokonaisuus, eli yksittäisen viestin 

tulee sopia yhteen muun toteutettavan viestinnän kanssa. (Keller 2001.)  

Yksityiskohtainen tyyli on todettu hyväksi brändiviestinnässä (Keller 2001) ja 

oikeilla elementeillä siitä pystytään rakentamaan yhtenevä kokonaisuus. Kuten 

Mohrin & Nevinin (1990) kuvaamassa viestintämallissa, viestin eteneminen tapahtuu 

samalla tavalla brändiviestinnässä. Siinä viesti koostuu brändistä ja 

viestintäkanavana toimii vuosikertomus. Tulosten tarkastelun kannalta viestintä 

voidaan katsoa onnistuneeksi, kun koko yleisö, kaikki sidosryhmät ovat tyytyväisiä 

ja heidän tarpeisiin on vastattu. Tämä kasvattaa heidän sitoutuneisuutta yritykseen. 

Vaikka vuosikertomuksessa toteutettua brändiviestintää ei voida pitää suoranaisesti 

vuorovaikutteisena, jossa palaute saataisiin suoraan yleisöltä, voidaan palaute 

kuitenkin päätellä sidosryhmien toiminnasta. Brändiviestinnän voidaan katsoa 

onnistuneen, kun sidosryhmien näkemykset ovat positiivisia ja toiminta jatkuu 

muuttumattomana, toisin sanoen side yritykseen on luotu.  

Brändiviestinnän elementit voidaan jaotella visuaalisiin (de Chernatony & Riley 

1998) ja tietoperäisiin (Yi 1990) elementteihin. Elementtien hyödyntäminen toisiaan 

tukevina kokonaisuutena mahdollistaa tehokkaan viestinnän (Dijkstra ym. 2005). 

Mahdollisimman sisältörikas ja eri medioita yhdistelevä viestintä luo hyvän pohjan 

ehyelle viestintäkokonaisuudelle, aivan kuten Keller (2001) on todennut viestinnän 

kokonaisuudesta. Sisältörikasta viestintää toteuttaessa tulee tarkastella viestin 

sisältöä ja pohtia sille parhaiten sopiva viestintäväline. Chaiken & Eagly (1976) 

tutkimuksessa todettiin, että viestintävälineen valinta riippuu viestin vaikeusasteesta. 

Vuosikertomuksessa vaikeat asiat esim. tilinpäätös on esitetty tekstin ja numeroiden 

muodossa ja helpompiin ja kevyempiin asioihin liitetään paljon kuvia ja graafeja 

elävöittämään tekstiä ja tekemään siitä helposti ymmärrettävämpää. Tämä tukee 

vuosikertomuksen toteutustavan tehokkuutta. 
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Ennen vuosikertomukset painettiin paperiversioina, mutta Internetin myötä on tullut 

pikemminkin säännöksi, että vuosikertomukset löytyvät sähköisessä muodossa 

yritysten Internet –sivuilta ja ovat siellä kaikkien saatavilla. Kuten aiemmin jo 

todettiin, Internetsivuilla pystytään yhdistämään eri viestinnän elementtejä mm. 

tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita ja se tarjoaa näin laajemmat mahdollisuudet 

toteutukselle. Brändin edustamien värien ja kirjasinfontin esittäminen 

brändiviestinnässä luo parhaimmillaan vaikutelman, jossa värit ja fontti yhdistetään 

brändiin, vaikka nimeä tai logoa ei paljastettaisikaan. Tuomalla esiin brändin värejä 

ja valittua fonttia vuosikertomuksessa, toteutetaan brändiviestintää luovalla ja 

nerokkaalla tavalla. 

Brändiviestinnän toteutuksessa tulee ottaa huomioon, mitä brändi edustaa ja tuoda 

näitä tekijöitä esiin. Aaker (1997) on löytänyt brändille viisi persoonallisuuspiirrettä, 

joita mukaillen hyvä viestintä rakentuu. Brändiviestinnässä tulisi tuoda 

persoonallisuudet vahvasti esiin ja näin pyrkiä vahvistamaan brändiä. 

Persoonallisuuspiirteet edustavat brändin tarkoitusta, niitä arvoja joita se pitää 

tärkeänä ja ennen kaikkea, kuinka se haluaa tulla nähdyksi ja koetuksi. 

Persoonallisuuspiirteitä voidaan käyttää hyväksi brändiviestinnässä, sillä ne eivät ole 

toimialakohtaisia vaan hyödynnettävissä alasta riippumatta. Brändiviestintää voidaan 

havaita myös yritysten vuosikertomuksissa, mikä on laaja tietopaketti yrityksestä 

joka koostuu monesta osasta mm. tilinpäätöksestä, yrityksen esittelystä, 

toimitusjohtajan kirjeestä jne. Se tarjoaa kaiken olennaisen tiedon yrityksestä.   

Vuosikertomuksessa toteutettavan brändiviestinnän kohdeyleisö muodostuu suuresta 

joukosta eri tahoja, jotka kaikki ovat kiinnostuneita erilaisesta informaatiosta. 

Tärkeimpänä sidosryhmänä ovat osakkaat ja sijoittajat (Johansen & Nielsen 2011). 

Heidän mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea yrityksen taloudelliseen asemaan ja 

kuluneen vuoden tilinpäätökseen. Toisena tärkeänä ryhmänä on asiakkaat (Johansen 

& Nielsen 2011, Eisend & Stokburger-Sauer 2013). Asiakkaat ovat brändiviestinnän 

tärkein yleisö, sillä he tekevät ostopäätöksen. Yritys tulisi esittää kiinnostavana 

kohteena ja tuoda aktiivisesti brändiä esille. Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. 

tavarantoimittajat ja työntekijät. Menestyvä, vahvan brändin omaava yritys 

kiinnostaa tavarantoimittajia, jolloin raaka-aineet ovat saatavilla, mikä taas turvaa 

tuotannon. Työntekijät ovat tärkeä elinehto yrityksille. Jos työntekijät eivät usko 
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yritykseen ja sen brändiin, niin ei usko kukaan muukaan. On tärkeää, että työntekijät 

ovat motivoituneita ja tuntevat brändin. (Johansen & Nielsen 2011). 

Vuosikertomuksen käyttäminen brändiviestinnän välineenä on osoitus hyvin 

suunnitellusta ja toteutetusta viestinnästä. Tämän vaikean lukupaketin elävöittäminen 

visuaalisilla elementeillä herättää lukijan mielenkiinnon ja auttaa ymmärtämään sen 

sisällön paremmin. Kuviossa 4. on hahmoteltu brändiviestinnän osuus 

vuosikertomuksessa, sekä sisältö että kohdeyleisö. 

 

Kuvio 4. Yrityksen brändiviestintä vuosikertomuksessa. 

Vaikka suoranaisesti brändiviestintä ei ole määritelty olevan osa vuosikertomusta, 

aikaisemman tutkimuksen ja teorian pohjalta voidaan kuitenkin nähdä sen olevan 

merkittävä osa vuosikertomusta. Se ei ehkä ole yhtä selkeä verrattuna raportin 

lakisääteisiin osiin, mutta se on mukana kokoamassa raporttia. Se näkyy suoraan 

visuaalisten elementtien myötä, mutta se on myös luettavissa ns. rivienvälistä. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTOT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen metodologiset valinnat ja kuinka empiirinen 

aineisto on kerätty sekä analysoitu. Tutkimusongelma on tutkimuksen lähtökohta ja 

se määrittää tutkimuksessa tarvittavan aineiston sekä sen analysoinnin (Uusitalo 

1995; 50). Tutkimusongelma esiteltiin aikaisemmin Johdanto luvussa. Tämän luvun 

tarkoituksena on antaa selkeä käsitys tutkimuksesta ja siinä käytetyistä 

tutkimusmenetelmistä. Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin millä menetelmillä 

tutkimus on toteutettu ja mitä välineitä analyysivaiheessa on hyödynnetty. Lopuksi 

esitellään tutkimusaineisto ja kerrotaan, kuinka empiirinen aineisto on kerätty. 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Tässä tutkimuksessa käytetty tutkimusstrategia on laadullinen eli kvalitatiivinen 

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005; 15). Laadullisen tutkimuksen pääasiallinen 

tarkoitus on lisätä ymmärrystä yritysten toiminnasta, erittelemällä laadullista 

aineistoa. Laadullinen tutkimus pyrkii ennen kaikkea ymmärtämään, ei selittämään 

tutkittavaa ongelmaa. Tutkimuksessa syntyneitä havaintoja, näkemyksiä ja ideoita 

pyritään soveltamaan ongelman jäsentämiseen ja ratkaisemiseen. (Koskinen ym. 

2005; 16.) Laadullisen tutkimuksen avulla on mahdollista luoda syvällinen ja kattava 

kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä yksittäisen tapauksen avulla (Koskinen ym. 

2005; 17). Laadullisessa tutkimuksessa havaintojen teoriapitoisuudella on olennainen 

rooli. Sillä tarkoitetaan tutkimuksen toteutustapaa ja sitä, miten se vaikuttaa 

tutkimukseen ja sen tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009; 20.) Ongelmanasettelu 

laadullisessa tutkimuksessa on melko joustavaa ja sen vuoksi tutkimuskysymyskin 

on alussa melko yleinen ja kuvaileva. Myöhemmässä vaiheessa, kun tutkimus on 

edennyt, tutkimuskysymyksetkin muovautuvat tarkemmiksi. (Koskinen ym. 2005; 

38). 

Aineiston analysoinnissa on käytetty sisällönanalyysiä, mikä sopii aineiston 

luokitteluun. Aineiston luokittelussa on aineiston järjestämisen muoto, jossa tulokset 

voidaan esittää taulukkomuotoisena. Se on lähellä kvantitatiivista analyysiä, koska 

sen avulla pystytään laskemaan kuinka monta kertaa eri luokat esiintyvät aineistossa. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002; 95.) Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan 
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tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. Se on eräänlaista 

laadullista tekstianalyysiä, missä tarkoituksena on etsiä tekstin merkityksiä ja jonka 

pyrkimyksenä on kuvata sanallisesti dokumentin sisältöä. (Tuomi & Sarajärvi 2004; 

105-107.) Sisällönanalyysille on kolme toteutustapaa; aineistolähtöinen, 

teoriasidonnainen ja teorialähtöinen. Tässä tutkimuksessa käytetään teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä, jossa aineistoa tarkastellaan aikaisemman teorian pohjalta. (Tuomi 

& Sarajärvi 2004; 116.) Teorialähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on aineiston 

ymmärtäminen aikaisemman teorian valossa. Tässä tutkimuksessa (ks. luku 2) on 

muodostettu teoreettinen viitekehys aikaisempien tutkimusten ja teorioiden pohjalta, 

ja tutkimuksen aineistoa lähestytään ja analysoidaan muodostetun viitekehyksen 

avulla. 

Bowmanin (1978, 1984) mukaan vuosikertomukset sopivat hyvin sisällönanalyysiin 

niiden sisällön vuoksi, mikä koostuu kirjoitetusta tekstistä, kuvista sekä graafeista. 

Sen avulla pystytään analysoimaan ja tekemään vertailuja toimialojen sisällä. Tässä 

tutkimuksessa tarkoituksena ei kuitenkaan ole tutkia yhtä toimialaa ja saada sen 

perusteella kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa pyritään hahmottamaan 

tutkittavaa ilmiötä ja näin saada parempaa ymmärrystä siitä.  

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa teoria ja aiempi tutkimus ohjaavat analyysin 

tekoa (Tuomi & Sarajärvi 2002; 99). Tutkimuksen viitekehys toimii 

analyysirunkona, jonka pohjalta analyysi on toteutettu. Aineistoa ruvettiin 

purkamaan siten, että siitä kerättiin viitekehyksen mukaisia brändiviestinnän 

elementtejä. Vaikka analyysirunko on ennalta määritelty, voi tutkimuksen edetessä 

nousta esiin uusia tutkimusongelman kannalta kiinnostavia elementtejä. Aineiston 

purkamisen jälkeen pohdittiin tehtyjen havaintojen merkityksiä tutkimusongelman ja 

teorian kannalta. Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava, että tutkijan oma 

tulkinta voi vaikuttaa suurestikin tehtyyn analyysiin. 

Analyysiä lähdettiin tekemään teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Viitekehyksessä 

esiin nousseiden brändiviestinnän elementtien mukaan rakennettiin taulukot, joihin 

kerättiin kaikkien elementtien (määrälliset, laadulliset, kognitiiviset ja affektiiviset) 

mukaisia elementtejä vuosikertomuksista. Jokaiselle tutkittavalle aineistolle tehtiin 

oma taulukkopohja. Tämän jälkeen alkoi aineiston läpikäyminen. Aluksi aineistot 
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käytiin läpi yksitellen, lähinnä kokonaisuutta silmäillen. Tämän jälkeen alkoi 

yksityiskohtaisempi lukeminen. Aineistoja läpi luettaessa tehtiin muistiinpanoja 

esiintyvistä elementeistä. Tämän jälkeen tehtiin tarkempi analyysi tekstisisällöstä ja 

myös tulkittiin sitä. 

Jokaiselle lukukerralla (pois lukien kokonaisuuden silmäily) tehtiin muistiinpanoja, 

joiden perusteella täydennettiin analyysitaulukot. Aineistoista löytyi hyvin 

samanlaisia elementtejä ja kokonaisuudessaan toteutukset olivat hyvin 

samankaltaisia. Kuitenkin aineistojen väliltä löytyi myös eroavaisuuksia. Kun 

aineistot oli käyty läpi, kirjoitettiin analyysit puhtaaksi ja analyysit esitetään 

seuraavassa luvussa. 

3.2 Tutkimusaineiston esittely 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu neljän suomalaisen pörssiyhtiön 

vuosikertomuksista. Tutkittaviksi yhtiöiksi valikoituivat Fiskars, HKScan, Stora 

Enso sekä Wärtsilä. Kaikki yhtiöt ovat listattuina Helsingin Pörssissä. 

Valikoitumiseen vaikutti tutkijan omat päätökset sekä ohjaajan ehdotukset. 

Tutkittaviksi kohteiksi haluttiin suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat eri aloilla. Tämä 

antaa paremman mahdollisuuden tarkastella toteutunutta brändiviestintää ja 

mahdollisia eroja alojen välillä. Seuraavissa kappaleissa on pienet esittelyt 

tutkittavista yhtiöistä. 

Fiskars Oyj tarjoaa kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun maailman johtavia 

kuluttajatuotemerkkejä. Yhtiön tuotteet on tunnettu maailmanlaajuisesti niiden 

toimivuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. Konsernin pääbrändejä ovat Fiskars, 

Iittala ja Gerber, jotka ovat myös kansainvälisesti tunnettuja. Näiden lisäksi yhtiöllä 

on alueellisia brändejä kotimarkkinoilla mm. Arabia ja Hackman sekä paikallisia ja 

taktisia brändejä avaamassa ovia uusille markkinoille, mm. Gingher ja Kaimano. 

Fiskars on perustettu vuonna 1649 ja on suomen vanhin yritys. Yhtiön liiketoiminnan 

perustana toimivat halutut, fiksut tuotteet sekä vahvat brändit. Fiskarsin tunnetuimpia 

tuotteita ovat oranssikahvaiset sakset, jotka näkivät päivänvalon vuonna 1967. 

(Fiskars Oyj 2015.) 
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HKScan Oyj on johtava pohjoismainen lihaosaaja, joka myy, markkinoi ja valmistaa 

korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa 

sekä niistä valmistettuja tuotteita ja valmisruokia. Yhtiön asiakkaita ovat 

vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus ja vientisektorit. Kotimarkkinat koostuvat 

Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Baltiasta. HKScanin tuotteita viedään lähes 50 

maahan. Yhtiön brändejä Suomessa ovat HK, Kariniemen kotitila ja Via. Konsernin 

brändejä ovat Flodins, Annerstedt ja Chosen by Farmers. Ruotsissa, Tanskassa sekä 

Baltiassa ovat omat maakohtaiset brändit. Yhtiön historia juontaa juurensa vuoteen 

1913, jolloin parikymmentä karjankasvattajaa perusti Lounais-Suomen 

Osuusteurastamon. (HKScan Oyj 2015.) 

Stora Enso Oyj on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden 

edelläkävijä ja maailmanlaajuinen toimittaja. Yhtiö hyödyntää ja kehittää uusiutuvien 

raaka-aineiden käyttöä, jotta he pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä 

raaka-aineisiin liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Stora Ensolla on toimintaa 

Euroopassa, Brasiliassa, Uruguayssa sekä Aasiassa. Yhtiön brändi muodostuu 

uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä ja yhtiö on lanseerannut ”Rethink” kampanjan, 

mikä viittaa uudenlaiseen tapaan toimia. Tämän lisäksi yhtiön logoa on muokattu 

vastaamaan tätä ajatusta. Stora Enso Oyj syntyi ruotsalaisen STORA AB:n ja 

suomalaisen Enso Oyj:n yhdistyessä vuonna 1998. (Stora Enso Oyj 2015.) 

Wärtsilä Oyj on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden 

voimaratkaisujen toimittaja. Se tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren 

ajan. Yhtiön tavoitteena on, että heidät tunnetaan kansainvälisesti johtavana 

nestemäisiä polttoaineita ja kaasua käyttävien voimalaitosten toimittajana. Toimintaa 

yhtiöllä on lähes 70 maassa. Wärtsilä Ship Power tarjoaa tuotteita ja integroituja 

ratkaisuja meri-, sekä öljy-, ja kaasuteollisuudelle. Wärtsilä Services tarjoaa 

huoltopalveluja tuotteilleen ja Wärtsilä Power Plants toimittaa kilpailukykyisiä 

voimalaratkaisuja. Wärtsilä määrittelee brändinsä olevan yhdistelmä yrityksen 

mainetta ja identiteettiä, jossa maine perustuu lupauksiin ja niiden lunastamiseen. 

Yhtiö on perustettu vuonna 1834. (Wärtsilä Oyj 2015.) 
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3.3 Tutkimusaineiston kerääminen 

Tutkimuksen tarkoituksena on hankkia ymmärrystä yritysten toteuttamasta 

brändiviestinnästä vuosittain julkaistavassa vuosikertomuksessa. Tarkoituksena on 

kasvattaa tietämystä tutkittavasta aiheesta, mistä johtuen aineistoa analysoidaan 

teorian pohjalta. Pyrkimyksenä on hahmottaa tutkimuskohteina olevien yritysten 

tapaa toteuttaa brändiviestintää valitussa viestintäkanavassa. Tutkimuskohteina ovat 

valittujen yritysten vuoden 2014 vuosikertomukset.  

Kaikki tutkimukseen valitut yritykset ja heidän julkaisemat vuosikertomukset olivat 

saatavilla yritysten kotisivuilla. Kaksi vuosikertomusta oli toteutettuna erillisenä 

Internet –sivustona, joissa oli tietoa vuosikertomuksen sisällöstä sekä ladattavissa pdf 

–muotoinen vuosikertomus. Kaksi muuta oli toteutettuna pelkkänä pdf –raporttina tai 

useamman raportin kokonaisuutena. Vuosikertomukset julkaistiin vuoden 2015 

alussa ja myöhäisimpänä julkaistiin HKScan Oyj:n vuosikertomus, julkaisupäivä oli 

19.3.2015. Muiden aineistojen analyysit tehtiin ennen viimeisimmän 

vuosikertomuksen julkaisua.  

Seuraavassa luvussa analysoidaan empiiristä aineistoa peilaamalla sitä luvussa 2 

läpikäytyyn teoriaan. 
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4 VUOSIKERTOMUSTEN TEORIALÄHTOINEN SISÄLLÖNANALYYSI 

Tässä luvussa kerrotaan, miten teorialähtöinen sisällönanalyysi toteutettiin ja 

esitetään tulokset. Tutkimuksen alussa muodostettiin kaksi tutkimuskysymystä; 1. 

Onko vuosikertomuksissa nähtävissä selkeitä elementtejä, jotka viittaavat yrityksen 

brändiin? ja 2. Minkälaisia elementtejä vuosikertomuksissa on tuotu esille? Analyysi 

toteutettiin teorian pohjalta rakennetun viitekehyksen ohjaamana.  

4.1 Aineiston teemat 

Aineiston teemoittelu tarkoittaa, että aineistosta poimitaan ylös asioita mitä kustakin 

teemasta on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2002; 95). Aineiston teemoina käytettiin 

teoreettisessa viitekehyksessä olevia brändiviestinnän elementtejä, eli määrälliset, 

laadulliset, kognitiiviset ja affektiiviset elementit. Persoonallisuuspiirteitä 

tarkasteltiin kokonaiskuvan perusteella. Brändin kokonaiskuvan perusteella 

määriteltiin brändin asemoituminen FBC Grid –nelikenttämalliin. Asetettuun 

päätutkimuskysymykseen Onko vuosikertomuksissa nähtävissä selkeitä elementtejä, 

jotka viittaavat yrityksen brändiin? voidaan vastata myöntävästi kaikkien tutkittavien 

aineistojen kohdalla. Kaksi vuosikertomusta (Fiskars Oyj ja Wärtsilä Oyj) oli 

toteutettu Internet –pohjaisena sivustona, josta löytyi vuosikertomus myös pdf –

tiedostona. Kaksi muuta (HKScan Oyj ja Stora Enso Oyj) oli toteutettu pelkästään 

pdf –tiedostoina.  

Jokaisesta tutkittavasta aineistosta löytyi selkeitä brändiviestinnän elementtejä. 

Määrälliset elementit olivat selkeimmin havaittavissa, vuosikertomuksissa oli 

käytetty tiettyä värimaailmaa, kuvia, graafeja ja sama linja jatkui läpi koko raportin. 

Näiden elementtien lisäksi Fiskarsin ja Wärtsilän Internet –pohjainen toteutustapa 

mahdollisti videoiden sisällyttämisen vuosikertomuksiin. Fiskars oli toteuttanut 

Toimitusjohtajan katsauksen videon muodossa. Tämän lisäksi yrityksen listaamat 

kohokohdat vuodelta 2014 sisälsivät videoita. Wärtsilä oli käyttänyt samaa taktiikkaa 

ja Konsernijohtajan katsaus oli toteutettu videona. Wärtsilän sivuilla oli myös 

johdantovideo, joka toimi johdantona sivustolle ja vuosikertomukselle. HKScan ja 

Stora Enso luottivat tekstimuotoiseen vuosikertomukseen.  
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Laadulliset elementit käsittävät raportin tyyliin liittyviä seikkoja. Kaikissa 

raporteissa oli nähtävissä kaksi osuutta, jotka täydensivät toinen toisiaan. Osuudet 

muodostuivat vapaaehtoisesta ja lakisääteisistä osuuksista. Osuuksien välillä oli 

selvää vuorovaikutusta; vapaaehtoinen osuus pyrki avaamaan lakisääteisen osuuden 

tietoa esittämällä sitä määrällisten elementtien avulla. Kirjoitustyyli raporteissa 

vaihteli tarinankerronnan ja virallisen, asiakirjatyylin välillä.  

Kognitiiviset elementit, eli saatavilla olevan tiedon perusteella luotavia mieltymyksiä 

ja tuntemuksia, näkyivät raporteissa mm. brändiesittelyillä, yrityksen vastuullisen 

toiminnan kuvauksena ja lakisääteiseen osuuteen kuuluvan tiedon perusteella.  

Kunkin osuuden esittäminen vuosikertomuksissa vaihteli yrityskohtaisesti.  

Viimeisenä teemana on Affektiiviset elementit. Affektiiviset elementit kuvastavat 

mieltymyksiä ja tuntemuksia, mitkä syntyvät emotionaalisten ärsykkeiden kautta. 

Teema kuvastaa niitä raporteissa esiintyviä elementtejä, joiden avulla yritys pyrkii 

luomaan tietynlaista kuvaa yrityksestä ja sen brändistä. Tämän teeman tulkintaan 

vaikuttaa suuresti tutkijan omat mieltymykset ja tuntemukset. Seuraavassa luvussa 

käydään yksityiskohtaisemmin läpi kunkin teeman sisältävät elementit ja samalla 

vastataan asetettuun alatutkimuskysymykseen; Minkälaisia elementtejä 

vuosikertomuksissa on tuotu esille? Analyysit on toteutettu yrityskohtaisesti.  

4.2 Fiskars Oyj 

Fiskarsin vuosikertomuksessa brändiviestintä oli havaittavissa kaikista tutkittavista 

yrityksistä helpoiten. Vuosikertomuksessa oli selkeästi havaittavissa kakkia neljän 

teeman mukaisia elementtejä. Määrällisistä elementeistä erotettiin videot, kuvat, 

värit, fontti ja graafit. Videon muodossa oli esitetty mm. toimitusjohtajan katsaus, 

vuoden 2014 liittyviä kohokohtia sekä uusia tuotekehityksiä. Toimitusjohtajan 

katsauksessa esitettiin myös yrityksen tuotteita still –kuvina. Kaikki esiintyneet kuvat 

liittyivät vahvasti videossa käsiteltävään aiheeseen. Myös Fiskarsin pääbrändit 

esiteltiin videolla. Videolla oli hyödynnetty videon, kuvien ja äänen yhdistelmää 

sekä henkilöstön haastattelupätkiä. Vuoden kohokohtiin ja tuotekehitykseen 

liittyvillä videoilla esiteltiin tuotteita sekä niiden tarjoamia hyötyjä niiden käyttäjälle. 

Myös laajentuminen uusille markkinoille oli esitetty videon muodossa. Kaikissa 
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videoissa oli vahvasti esillä yrityksen pääbrändi ja sen tuotteet. Yrityksen pääbrändi, 

kuin myös nimikko brändi, Fiskars, on huomion keskipisteenä vuosikertomuksessa.  

Fiskarsin ylivoimaisesti tunnetuin tuote on oranssikahvaiset sakset. Oranssista on 

tullut tunnuksenomainen väri yritykselle ja Fiskars –brändille. Vuosikertomuksen 

värimaailmassa korostuivat oranssi, musta ja harmaa. Sama väriteema jatkui läpi 

koko raportin. Nämä vuosikertomuksen ns. päävärit toistuivat tekstiosuuksien 

otsikoissa ja toivat näin myös eloa tyylillisesti pelkistetympään, lakisääteiseen 

osuuteen. Raportin vapaaehtoisen tiedon osiossa oli käytetty paljon kuvia ja pieniä 

tekstipätkiä, joita nämä kuvat havainnollistivat. Kuvissa esiintyi yrityksen tuotteita ja 

otoksia kuluneelta vuodelta. Erilaiset graafit esittivät numeerista tietoa ja ne 

mukailivat vallitsevaa värimaailmaa ja käytetyimpiä graafeja olivat piirakkakuviot ja 

pylväsdiagrammit. Fonttina oli käytetty yrityksen ns. tunnuksenomaista fonttia ja 

otsikot oli väritetty käyttämällä värimaailman värejä. Vuosikertomuksen visuaaliset 

elementit tuovat kokonaisuuteen raikkautta ja tekevät lukukokemuksesta 

miellyttävän. 

Brändi pyrkii kehittymään jatkuvasti ja vuosikertomuksessa tämä on tuotu esille 

esittämällä mm. yrityksen Go –konsepti. Konseptin tarkoituksena on olla 

helpottamassa ihmisten arkea ja tehdä ruuanlaitosta entistä helpompaa ja 

mukavampaa. Tuotteita pyritään kehittämään ja tarjoamaan käytännöllisiä sekä 

tyylikkäitä tuotteita. Jatkuvasta kehityksestä huolimatta brändille tunnuksenomaiset 

värit oranssi ja musta pitävät pintansa ja ovat vahvasti esillä konseptin tuotteissa. 

Asiakkaiden mielipiteitä ja tarpeita kuunnellaan, ja ne pyritään ottamaan huomioon 

tuotteiden suunnittelussa. Muotoilu on brändin yksi tärkeistä erottavista tekijöistä ja 

siihen panostetaan, ilman että käyttömukavuus kärsisi. Asiakkaiden kanssa pyritään 

olemaan ahkerasti vuorovaikutuksessa, jotta heidän tarpeisiin vastaaminen olisi 

helpompaa. Esimerkiksi ”Discover The Difference” –kiertue Amerikassa mahdollisti 

kuluttajien päästä testaamaan Fiskars –brändin tuotteita käytännössä ja näin saada 

käyttäjäkokemusta. Käyttöohjeiden jakaminen ja palautteen saaminen on hyvä 

esimerkki asiakkaiden kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta. 

Muita laadullisista elementtejä oli vuosikertomuksen selkeästi erotettavissa olevat 

tyylit; vapaaehtoinen ja lakisääteinen osuus. Vapaaehtoisessa osuudessa oli 
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huomattavasti enemmän kuvia ja graafeja elävöittämässä tekstiä. Teksti oli kirjoitettu 

tarinankerronnan muotoon, tyyli oli kuitenkin asiallinen. Myös lyhyitä tekstipätkä – 

kuva yhdistelmiä oli käytetty paljon. Ne elävöittivät tekstiä ja helpottivat tärkeimpien 

asioiden omaksumisessa. Kuten brändin tuotteissa, myös vuosikertomuksessa oli 

panostettu ns. käyttömukavuuteen. Lakisääteinen osuus oli toteutettu hyvin 

yksinkertaisella, pelkistetyllä tyylillä. Osuudessa esiintyvien kuvioiden mm. 

organisaatiomallin ja riskienhallinnan puitteet –kuvioiden värimaailma pysyi linjassa 

vapaaehtoisen osuuden värimaailman kanssa. Osuudet olivat vuorovaikutuksessa 

keskenään, vapaaehtoisen tiedon osuudessa esitettiin tärkeimpiä lukuja kuvien ja 

graafien muodossa. Kokonaisuudessaan raportti oli toteutettu erilaisella tavalla 

verrattuna muihin tutkittaviin vuosikertomuksiin. Toteutuksesta näki selvästi, että 

brändin tuotteet on suunnattu ensisijaisesti  kuluttajamarkkinoille. 

Kuvio 5. Havainnointikuva visuaalisista elementeistä Fiskarsin vuosikertomuksessa. 
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Kognitiivisia elementtejä löytyi myös ja näitä oli mm. brändien esittelyt, 

organisaatiomalli, yrityksen vastuullinen toiminta ja tilinpäätös. Yrityksen pääbrändit 

Fiskars, Iittala sekä Gerber esiteltiin tarkemmin, mutta muut, johtavat alueelliset 

brändit sekä paikalliset ja taktiset brändit, olivat vain mainittuina. Koko raportti 

pohjautuu Fiskars –brändiin ja sen edustamaan värimaailmaan, oranssi, musta ja 

harmaa. Yrityksen vastuullinen toiminta viestii vastuullisesta brändistä. Yritys ja 

brändi kulkevat käsikädessä ja edustavat siten samanlaisia arvoja. Vastuullisesti 

toimiva yritys tuottaa myös vastuullisia brändejä ja tuotteita. Vuosikertomuksessa 

esitetyssä organisaatiomallissa tuodaan tuttu värimaailma esille ja sen yhdistäminen 

brändiin on helppoa. Tilinpäätös kuvaa yrityksen tilannetta numeroiden avulla. 

Numerot kertovat paljon brändistä ja sen menestymisestä markkinoilla. Hyvä tulos 

viittaa menestyvään brändiin, jonka on melkein pakko olla myös ominaisuuksiltaan 

hyvä. Hyvän tuloksen voi nähdä viestivän brändistä positiivista, luotettavaa kuvaa.  

 

Kuvio 6. Fiskarsin organisaatiomallin väritys lakisääteisessä osiossa.  
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Affektiivisista elementeistä yksi esiin nouseva teema oli yrityksen kiinnostus 

asiakkaiden tarpeista. Tämä viestii luotettavuudesta, välittävästä ja lähellä asiakasta 

olevasta brändistä. Myös perinteiden kunnioittaminen on tärkeää ja se tulee esille 

strategisissa päätöksissä, esimerkiksi Fiskars-brändin tunnuksen omainen väri oranssi 

on pysynyt yrityksen sekä brändin tunnuksena. Brändin tuotteita tarjotaan 

helpottamaan asiakkaiden arkea ja tavoitteena on tarjota kokonaisuudessaan toimivia 

tuotekokonaisuuksia. Esimerkki tästä on Fiskarsin Functional Form –tuotesarja. 

Näissä tuotteissa otetaan huomioon käytännöllisyys, muotoilu, helppokäyttöisyys, 

kätevyys sekä kestävyys. Brändi pyrkii olemaan lähellä asiakasta ja muotoilu on 

brändin tärkein ulottuvuus, josta se myös tunnistetaan. Fiskars onkin määrittänyt 

kestävän kehityksen painopisteiksi kestävän muotoilun, vastuullisen valmistuksen, 

ihmisistä ja yhteisöstä huolehtimisen sekä pitkän aikavälin kannattavuuden. Vaikka 

vuosi 2014 ei ollut tulokseltaan tavoitteiden mukainen, ei sitä hävetä myöntää. Tämä 

antaa rehellisen kuvan yrityksestä ja brändistä.  

Raportissa tuotiin esille niin visuaalisia kuin tietoperusteisia elementtejä. Yrityksen 

panostaminen tuotekehitykseen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen voitiin nähdä 

olevan avainasemassa brändin olemassaololle. Tehtyjen tulkintojen pohjalta voidaan 

määritellä brändin persoonan olevan Pätevä. Brändi on luotettava ja sen tuotteiden 

kestävyyteen sekä toimivuuteen voidaan luottaa. Se on älykäs; se vastaa asiakkaiden 

tarpeisiin tarjoamalle näyttäviä ja käytännöllisiä tuotteita. Kaiken kaikkiaan brändi 

on menestyvä.  

4.3 HKScan Oyj 

HKScanin vuosikertomuksessa oli myös havaittavissa kaikki brändiviestinnän neljä 

elementtiä. Määrällisiä elementtejä oli eniten ja ne olivat selkeimmin esillä sekä 

nähtävissä. Koska vuosikertomus oli toteutettu tekstimuotoisena raporttina, ei 

videoita ollut toteutuksessa mukana ollenkaan. Kuten Fiskarsilla, myös HKScanilla 

on yrityksen nimeä kantava brändi, HK. HK–brändin värejä ovat sininen, punainen ja 

valkoinen. Vuosikertomuksen värityksessä oli käytetty paljon sinistä, punaista sekä 

harmaata ja valittu värimaailma jatkui koko raportin läpi. Värejä oli käytetty myös 

kuvissa ja graafeissa sekä eri osioiden otsikoinnissa. Raportissa käytetyn tekstin 

fontti oli sama kuin yrityksen yleisesti käyttämä, mm. Internet –sivuilla on käytetty 
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samaa kirjasinfonttia. Vapaaehtoisen tiedon osuudessa oli käytetty tekstityylinä 

tarinankerrontaa ja osiossa esiintyvät graafit esittivät numeerista tietoa. Ne 

helpottivat tekstin lukua ja toivat siihen elävyyttä. Graafeina oli käytetty mm. 

pylväsdiagrammeja, piirakkakuvioita sekä erilaisia taulukoita. Raportissa oli myös 

kuvia kuvaamassa toimintaympäristöä sekä hallinto- ja johtamisjärjestelmää. Sekä 

graafeissa että kuvioissa oli käytetty valittua, HK-brändin värimaailmaa. Valokuvissa 

esiintyivät ihmiset ns. asiakkaina sekä brändin kannalta oleellisia asioita kuten ruoka 

ja kattaus. 

Vuosikertomuksen toteutuksessa oli hyödynnetty lakisääteisen osuuden lisäksi myös 

vapaaehtoisen tiedon osuutta. Määrälliset elementit olivat suuressa roolissa edellä 

mainitussa osuudessa; kuvat ja värit elävöittivät tekstiosuutta ja tekivät lukemisesta 

helpompaa. Lakisääteinen osuus oli toteutettu yksinkertaisella, pelkistetyllä tyylillä 

ja se keskittyi numeroiden esittämiseen. Osuuden otsikoinnissa ja graafeissa oli 

käytetty HK-brändin väritystä. Osuuksien välillä oli havaittavissa vuorovaikutusta, 

esim. numeeristen tietojen esittäminen kuvien ja graafien muodossa vapaaehtoisessa 

osuudessa oli merkki tästä. Vastaavasti värimaailma pyrittiin tuomaan esille 

lakisääteisessä osuudessa. Kokonaisuudesta oli nähtävissä, että yritys toimii 

elintarvikealalla; terveellisen, laadukkaan ja vastuullisen ruuan tarjoaminen 

asiakkaille nähtiin menestyksen elinehtona. Myös pelkkien kuvien perusteella tämä 

oli mahdollista havaita. 

Vaikka raportissa oli käytetty kuvia ja graafeja elävöittämässä tekstiä, oli niitä 

käytetty maltillisesti. Kuvat olivat tasapainossa keskenään ja tyylillisesti samanlaisia. 

Verrattuna muihin tutkittaviin vuosikertomuksiin, HKScanin vuosikertomuksessa 

esiintyi kuitenkin vähiten kuvia. Brändistä viestittiin tekstin avulla, kuvat olivat 

enemmänkin tuomassa pientä visuaalista iloa. Vaikka raportti oli hyvin 

tekstipainotteinen, oli ulkoasu silti kevyt ja tämä helpotti raportin lukemista. Valitut 

kuvat ja käytetyt graafit oli huolellisesti valittu ja toteutettu, ja niiden tyyli pysyi 

samanlaisena. Tyylillisesti vuosikertomus edusti rauhallisuutta, mikä sopii hyvin 

brändille.  
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Kuvio 7. Havainnointikuva HKScanin vuosikertomuksen tyylistä. 

Raportti noudatti samanlaista, yhtenevää tyyliä alusta loppuun. Vastuullinen toiminta 

ja yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien kanssa on yrityksen tapa kehittää 

toimintaansa. Kuten vuosikertomuksessakin tuotiin esille, kaikki lähtee kuluttajasta. 

Yritys tuo esille sidosryhmädialogin, jonka kautta yritys kerää tietoa sidosryhmien 

näkemyksistä. Sidosryhmien näkemykset ohjaavat toimintaa ja näin brändin 

kehittäminen tulee helpommaksi. Elintarvikealalla sidosryhmät vaikuttavat suuresti 

brändin tuotteisiin ja siten myös koko brändiin. Brändeihin panostetaan ja niitä 

kehitetään jatkuvasti kuluttajien muuttuvien mieltymysten ja tulevaisuuden trendien 

mukaisesti. Brändille on tärkeää, että se vastaa kaikkien asiakkaiden tarpeita sekä 

vallitsevia ruokatrendejä mm. terveellinen ja puhdas ravinto. Asiakkaiden 

vaatimukset ja vallitsevat trendit toimivat avainasemassa brändin kehityksessä.  

Kognitiivisista elementeistä näkyvimpiä olivat yrityksen brändien esittelyt. Yritys 

toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa sekä Baltiassa ja kaikilla kotimarkkinoilla on 

omat brändit. Suomen brändejä ovat HK ja Kariniemen. Brändit on esitelty raportin 

alussa esittämällä kaikkien markkinoiden brändien logot. Yhteystiedot brändien 

Internet –sivuille löytyy raportin lopusta. Osa brändeistä mainitaan myös 
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tuotekehityksen yhteydessä ja osuudessa kerrotaan tehdyistä parannuksista. Tunnettu 

brändi tunnistetaan sen edustamien värien perusteella, vaikka ne eivät esiintyisikään 

logon muodossa. Raportti muistuttaa HK:n tuotteita värimaailmansa puolesta. 

Esimerkiksi lakisääteisen osuuden kuvioissa käytetty värimaailma voidaan tunnistaa 

brändin väreiksi, jolloin myös itse brändi tunnistetaan. Myös muissa lakisääteisen 

osuuden osuuksissa, kuten tilinpäätöksessä, tuodaan esille brändin värimaailmaa.  

 
Kuvio 8. HKScanin vuosikertomuksen värimaailmaa. 

Affektiivisista elementeistä parhaiten näkyvillä oli yrityksen aito kiinnostus tarjota 

puhdasta, laadukasta sekä vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Kuluttajien mieltymykset 

ohjaavat tuotekehitystä ja sidosryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tämän 

toteuttamiseksi. Brändilupauksena on tarjota vain kotimaista lihaa ja mm. 

Kariniemen tuotepakkauksiin on painettuna lihatilan nimi, mistä liha on peräisin. 

Tämä viestii luotettavasta ja vastuullisesta toiminnasta. Raportissa olleiden kuvien 

yhteyteen oli liitetty heittomerkein varustettuja lauseita mm. ”Minusta on kiva tietää, 

mistä ruoka tulee” ja ”Pidän lihasta, jossa on paljon proteiinia ja vähän rasvaa”. 

Lauseet edustavat juuri niitä asioita, jotka ovat brändillä tärkeitä; lihan alkuperän 
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tunnistaminen sekä puhtaan ja laadukkaan tuotteen tarjoaminen. Nämä kiinnostavat 

myös asiakasta. Sidosryhmien, etenkin asiakkaiden, mieltymyksiä kuunnellaan ja sitä 

varten on luotu sidosryhmädialogi.  

Niin visuaaliset kuin tietoperusteisetkin elementit ovat edustettuina raportissa. 

Asiakkaiden, kuluttajien mieltymykset sekä ajankohtaiset ruokatrendit ohjaavat 

brändiä ja sen kehitystä. Saatavilla olevan tiedon perusteella voidaan määritellä 

brändin persoonaksi Vilpitön. Brändi on rehellinen ja kertoo avoimesti mm. lihan 

alkuperän. Tervehenkisyys käy esille kiinnostuksesta vallitsevista trendeistä sekä 

tuotteiden terveellisyyteen panostamisesta. Brändi on realistinen sekä järkevä ja 

toimii näiden sekä kuluttajien mieltymysten ohjaamana.  

4.4 Stora Enso Oyj 

Stora Enson vuosikertomus koostuu neljästä osasta; Progress Book, Corporate 

Governance Report, Financial Report sekä Global Responsibility Report. Raportit 

olivat tekstimuotoisia pdf –tiedostoja. Raporteista Progress Book oli saatavilla myös 

Suomeksi, muut raportit olivat vain Englanniksi. Määrällisiä elementtejä raporteissa 

esiintyi paljon, videoita ei kuitenkaan ollut johtuen vuosikertomuksen 

tekstipohjaisesta toteutustavasta. Värejä oli käytetty raporteissa paljolti ja 

värimaailma oli koottu luonnonläheisistä väreistä mm. ruskean ja vihreän eri 

sävyistä. Valittu värimaailma tukee yrityksen strategiaa, jonka mukaan yhtiön 

tarkoituksena on toimia ihmisten ja elinympäristön, koko planeetan hyväksi. Vaikka 

raporteissa oli käytetty kuvioita ja graafeja, oikeita kuvia raporteissa ei oltu käytetty 

kuin Progress Bookissa. Graafeilla esitettiin numeerista tietoa ja käytettyjä graafeja 

olivat piirakkakuviot, pylväsdiagrammit sekä taulukot.  

Yhtiön strategiana on muuttua uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi ja 

tarkoituksena on kehittyä tällä saralla. Raporttien värimaailma edustaa vahvasti tätä 

uusiutuvien materiaalien mielikuvaa. Yhtiö on jatkuvasti vuorovaikutuksessa 

asiakkaiden kanssa, jotta se pystyy vastaamaan ja tarjoamaan asiakkaiden 

vaatimusten mukaisia tuotteita. Tuotteet kustomoidaan aina asiakkaan tarpeiden 

mukaisiksi. Brändi edustaa uusiutuvien materiaalien käyttöä sekä niiden tärkeyttä, ja 

sitä ylläpidetään vastuullisen toiminnan ja asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön 
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avulla. Jopa yhtiön identiteetti ”rethink” kehottaa miettimään asioita uudestaan. 

Tämä kuvastaa hyvin yhtiön strategiaa ja kaikista raporteista huokuu uusiutuvien 

materiaalien tärkeys yhtiölle. Uusiutuvan energian –sanoma tuodaan tehokkaasti 

esille vuosikertomuksessa.  

 
Kuvio 9. Stora Enson vuosikertomuksessa toistui luonnonläheinen väritys. 

Progress book sisälsi paljon vapaaehtoista tietoa ja tässä raportissa brändiviestintä oli 

kaikkein selkeintä. Muut osuudet olivat tyyliltään pelkistetympiä, näissä osioissa 

luonnonläheinen väritys oli läsnä, mutta graafien lisäksi muita kuvia ei ollut. 

Kirjoitustyyli oli samanlainen kaikissa raporteissa ja tyyli oli hyvin virallinen. Osiot 

olivat vuorovaikutuksessa keskenään ja tukivat toisia. Esimerkki vuorovaikutuksesta 

on Global Responsibility Reportissa oleva suora linkki Progress Bookissa olevaan 

kohtaan, jossa samaa asiaa käsiteltiin. Tyyliltään raportit olivat erilaiset verrattuna 

Fiskarsiin tai HKScaniin. Kokonaisuudesta näki, että yritys toimii b2b markkinoilla 

ja raportti oli enemmän suunnattu yritysasiakkaille, sijoittajille sekä osakkaille. 

Vaikka brändin tuotteiden kohderyhmä eroaa kahden aikaisemman yrityksen 

kohderyhmistä, tuodaan brändiä ja sen ajatusmaailmaa vahvasti esille. 
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Kuvio 10. Värimaailma pysyy samantyylisenä kaikissa osioissa, kuva Financial Reportista. 

Kognitiivisia elementtejä voidaan nähdä olevan yhtiön panostaminen uusiutuviin 

luonnonvarojen käyttämiseen ja niiden puolesta puhuminen. Itse yritys ja sen 

edustamat arvot toimittavat brändin virkaa; uusiutuvat luonnonvarat sekä tehokas ja 

luotettava toimija –näkökulmat määrittävät brändin. Yrityksen tuotteissa tuodaan 

vahvasti esiin näitä näkökulmia ja ne pyrkivät myös edustamaan niitä. 

Tuotekategorioita yhtiöllä on yhteensä viisi ja ne ovat Consumer Board, Packaking 

Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper. Näissä kaikissa kategorioissa 

uusiutuvat luonnonvarat ovat avainasemassa. Yhtiön vastuullinen toiminta kaikilla 

liiketoiminnan osa-alueilla on yhtiön kantava teema.  

Kuten on jo käynyt ilmi, yhtiö panostaa uusiutuviin luonnonvarojen käyttämiseen ja 

tämä antaa yhtiöstä vastuullisen, ekologinen toimija –mielikuvan. Muita elementtejä 

affektiivisista vaikutuksista on asiakkaisiin ja heidän tarpeisiin keskittyminen. Yhtiö 

on hyvä ja luotettava yhteistyökumppani sekä arvostettu sen kumppanien ja 
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asiakkaiden keskuudessa. Omalla toiminnallaan yhtiö pitää huolta kestävästä 

kehityksestä ja ottaa vastuuta nykyhetkestä sekä myös tulevaisuudesta. Raporteissa 

oli mukana asiakkaiden ja liikekumppaneiden kommentteja, jotka vahvistavat 

mielikuvaa, jossa asiakas on tärkein sidosryhmä. Kustomoitujen ratkaisujen 

tuottaminen asiakkaille nähdään tärkeänä toimintamallina. Pyrkimys vastata 

vallitseviin sekä tulevaisuuden haasteisiin ja trendeihin mm. ilmaston lämpenemiseen 

ja digitalisoitumiseen on osoitus yhtiön olevan ns. ajan hermoilla.  

Kuten edellisetkin raportit, myös Stora Enson vuosikertomuksessa oli havaittavissa 

visuaalisia ja tietoperusteisia brändiviestinnän elementtejä. Halu vastata vallitseviin 

ja tulevaisuuden trendeihin vastuullisesti, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen viittaa 

Kestävään persoonallisuuteen, jossa korostuvat lujatekoisuus, sinnikkyys ja periksi 

antamaton luonne.  

4.5 Wärtsilä Oyj 

Wärtsilän vuosikertomuksessa määrälliset brändiviestinnän elementit oli laajalti 

käytettyjä. Vuosikertomukselle oli tehty Internet –pohjainen sivusto, josta oli myös 

ladattavissa vuosikertomus pdf –tiedostona. Sivuston etusivulla oli johdantovideo, 

jossa kertoja kertoi tarinan, johdannon vuosikertomukselle ja videota oli 

täydentämässä yksittäiset sanat. Videossa oli valkoinen pohja ja teksti oli kirjoitettu 

oranssilla. Myös konsernijohtajan katsaus oli videomuodossa. Videolla puhuttiin 

menneestä vuodesta ja käytiin läpi avainlukuja. Luvut esitettiin videolla myös 

tekstimuotoisena ja värinä toimi taas oranssi. Värit oranssi ja musta toimivat raportin 

pääväreinä ja raportissa esiintyvät graafit noudattavat valittua värimaailmaa. Kuvia 

oli käytetty paljon Internet –sivustolla ja ne havainnollistivat ja elävöittivät tekstiä. 

Kuvia oli mm. yhtiön tuotteista sekä asiayhteyteen liittyvistä tilanteista. Graafeilla 

esitettiin numeerista tietoa ja käytetyimpiä näistä olivat piirakkakuviot sekä 

pylväsdiagrammit.  

Sivustolta ladattavissa oleva vuosikertomus oli pdf –muotoisena ja sen toteutus oli 

hyvin yksinkertainen ja pelkistetty. Mukaan mahtui kuitenkin jonkin verran kuvia, 

mutta pääsääntöisesti kyseessä oli tekstimuotoinen raportti. Erilaisia graafeja, 

kuvioita ja taulukoita oli käytetty numeerisen tiedon esittämisessä ja näin helpotettu 
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lukemista. Vapaaehtoinen tieto oli esitetty sivustolla ja tyylillisesti se oli esitetty 

tarinankerronnan muodossa. Esimerkiksi Amerikan liiketoiminnan johtajan 

kertomuksessa oli käytetty kuvituksessa johtajan lapsuuden kuvia ja tarinan kerronta 

aloitettiin hänen lapsuudestaan. PDF –muodossa oleva vuosikertomus oli 

kirjoitustyyliltään virallisempi. 

 
Kuvio 11. Esimerkki Wärtsilän tavasta elävöittää vuosikertomusta visuaalisten elementtien 
avulla. 

 

 Kuvio 12. Wärtsilän vuosikertomuksen värimaailma näkyi myös kuvioissa ja kaavioissa. 
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Kuten johdantovideossa esitettiin, yhtiöllä on yksi selkeä suunta. Yhtiö haluaa 

saavuttaa kannattavaa kasvua olemalla paras yhteystyökumppani, yhtenä yhtenäisenä 

organisaationa. Yhtiö pyrkii kehittymään jatkuvasti ja tarjoamaan laadullisesti sekä 

muotoilun näkökulmasta kehittyneitä tuotteita. Yhtiön mukaan teollinen muotoilu 

kiteyttää strategiset kysyntätekijät ja niihin pyritään aktiivisesti vastaamaan. 

Tuoteidentiteetti on kiteytetty elinkaaritehokkuuteen, luotettavuuteen, 

huollettavuuteen sekä turvallisuuteen. Toivomuksena on, että Wärtsilän 

tuotemuotoilu välittää asiakkaalle yhteen sanaan tiivistettynä luotettavuuden 

vaikutelmaa. Tuotteilla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja niitä kehitetään 

jatkuvasti, jotta tässä onnistutaan. Brändin tarkoituksena on tarjota luotettavia ja 

toimivia ratkaisuja kattavan kokonaisuuden avulla. Näin luodaan luottamus ja 

kasvatetaan tunnettuutta.  

Yhtiön brändinä toimii itse yritys ja sen tuotteet Power Plants, Ship Power ja 

Services. Yhtiön pyrkimyksenä on reagoida ja toimia nopeasti tilanteen vaatiessa, 

mikä kuvastaa luotettavuutta. Asiakkaiden argumentit ja esimerkki tapaus asiakkaan 

”hädästä” ovat esimerkkejä Wärtsilän nopeasta toiminnasta. Asiakkaiden 

argumenteissa yhtiötä kuvataan luotettavana kumppanina. Yhtiön vastuullinen 

toiminta on myös vahvasti esillä raportissa. Näiden kognitiivisten elementtien avulla 

saadaan luotettava kuva yhtiöstä ja sen tuotteista ja palveluista. Vuosikertomukseen 

olennaisina osina kuuluvat henkilöstörakenteen esittely ja tilinpäätös. Internet –

sivuilla on myös mahdollisuus raportin pikakatsaukseen esitettyjen asioiden 

yhteenvetojen myötä.  

Affektiivisina elementteinä korostui turvallisuus ja vastuullisuus. Vastuullinen 

toimija –mielikuvaa tuodaan raportissa esille ja se konkretisoituu sekä 

liiketoiminnassa että yhteiskunnassa. Yhtiö panostaa kestävään kehitykseen ja 

riskienhallintaan ja pyrkii kasvattamaan luotettavaa ja vastuullista kuvaa yhtiöstä. 

Taloudellisten lukujen valossa tässä voidaan katsoa onnistuneen. Brändin kannalta 

kokonaisuus on avainasemassa ja kaikkien osa-alueiden on toimittava yhdessä. 

Asiakkaan kommentti: ”Kävi selväksi, että Wärtsilä teki kaikkensa, jotta saamme 

nopeinta ja parasta mahdollista palvelua.” –kuvastaa yhtiön panostusta olla paras 

yhteistyökumppani; tämä on yhtiön yksi selkeä suunta.  



59 

Visuaaliset ja tietoperusteiset elementit olivat tässä kokonaisuudessa vahvasti esillä 

ja ne pyrkivät viestimään brändille tärkeänä asemassa olevaa luotettavuutta sekä 

vastuullisuutta.  Persoonallisuuspiirteistä esiin nousee Pätevä, mikä tarkoittaa 

luotettavuutta, älykkyyttä ja menestyvyyttä. Omalla toiminnallaan Wärtsilä tekee 

kaikkensa, jotta asema luotettavana kumppanina pysyy yllä. Brändin tuotteissa 

yhdistyy älykkyys, ns. tietotaito ja muotoilu ja sen avulla on pystytty luomaan 

menestyvä brändi.  

4.6 Yhteenveto analyysista 

Jokaisesta tutkittavasta vuosikertomuksesta löytyi selkeitä brändiviestinnän 

elementtejä. Määrälliset elementit olivat helpoiten havaittavissa jo pelkän silmäilyn 

perusteella. Muut,  laadulliset, kognitiiviset ja affektiiviset elementit perustuivat 

tehtyyn tarkempaan tulkintaan. Jokaisesta vuosikertomuksesta oli havaittavissa 

brändin edustama värimaailma ja se pysyi muuttumattomana läpi koko raportin. 

Vuosikertomuksen toteutustavasta riippuen toteutukseen oli liitetty videoita, kuvia, 

graafeja sekä tekstiä. Kaksi vuosikertomusta oli toteutettuna Internet –sivustona ja 

kaksi muuta pelkkinä pdf –tiedostoina. Videot pois lukien raportit sisälsivät paljon 

määrällisiä elementtejä ja jokaisen tutkittavan yrityksen kohdalla nämä elementit 

olivat helposti brändiin yhdistettäviä. Vaikka brändiviestintä tuli esille myös muissa 

elementeissä, määrälliset elementit olivat kaikista voimakkaimpia ja selkeimmin 

nähtävissä.  

Laadulliset elementit perustuivat tulkintoihin siitä, kuinka brändistä viestitään. 

Tulkinnoissa tuli esille, että viestintä pyritään toteuttamaan samanlaisena, 

viestintäkanavasta riippumatta. Viestintätyyli ei siis muuttunut vaikka käytettiin 

hieman erilaisempaa kanavaa. Esiin tuotiin paljon pyrkimystä kehittää brändiä, jotta 

kysyntään pystytään vastaamaan paremmin. Vallitseviin sekä tulevaisuuden 

trendeihin vastaaminen vaatii vuorovaikutusta ja kaikissa tutkittavissa yrityksissä 

tähän on panostettu. Myös tuotteiden toteutuksessa pyritään vastaamaan asiakkaiden 

tarpeisiin tarjoamalla toimivia tuotteita ja laadulla sekä muotoilulla nähtiin olevan 

tärkeä rooli brändin tuotteen kokonaisuudessa.  
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Vuosikertomuksissa esiintyi paljon myös kognitiivisia elementtejä sillä tietoa 

raporteista löytyi paljon. Brändit tuotiin vahvasti esille raporteissa. 

Kuluttajamarkkinoille suunnattujen brändien esittelyt olivat selkeämpiä kuin B2B 

alalla toimivilla yrityksillä, jotka keskittyivät enemmän kokonaisuuteen pelkän 

brändin sijaan. Kognitiivisiin elementteihin luettiin kuuluvan myös vuosikertomusten 

lakisääteiset osuudet, jotka kertoivat yritysten taloudellisesta asemasta. Hyvä, vakaa 

taloudellinen asema viestii onnistuneesta brändistä ja sen viestinnästä. Yritysten 

vastuullinen toiminta tuotiin myös esille; kun yritys toimii vastuullisesti, on 

brändinkin toimittava ja siten edustettava vastuullisuutta. 

Vuosikertomuksista heräsi paljon tuntemuksia ja mieltymyksiä emotionaalisten 

ärsykkeiden, affektiivisten elementtien myötä. Esimerkiksi vastuullisen toiminnan 

esittely vuosikertomuksissa herätti positiivia mielikuvia yrityksistä ja kaikki yritykset 

olivat panostaneet tähän osuuteen vuosikertomuksissa. Vastuullisuus oli osa 

liiketoimintaa, mutta se nähtiin tärkeänä näkökulmana myös yhteiskunnassa 

toimimiselle. Kaiken kaikkiaan jokainen tutkittava yritys toteutti vastuullista 

toimintaa, kukin tavallaan. Vaikka yrityksen menestyksestä oltiin ylpeitä, silti 

pysyttiin realistisina ja tulevaisuuteen katsottiin maltillisesti. Vastaavasti pettymyksiä 

ei pelätty näyttää. Jokaisesta yrityksestä ja sen brändistä jäi positiivinen kuva ja 

tuntemuksia kaikkien yritysten kohdalla voi kuvailla sanoilla rehellinen, luotettava, 

kehittyvä ja uudistuva.  

Tutkittavien aineistojen perusteella pystyttiin analysoimaan kunkin brändin 

persoonallisuus. Analyysi perustui brändiviestintään, sen sisältöön ja siihen, kuinka 

brändistä kerrottiin ja mitä siitä kerrottiin. Jokaisen brändin kohdalla painotettiin eri 

asioita ja painotetut asiat liittyivät vahvasti brändin tuotteeseen / palveluun. 

Esimerkiksi kuluttajamarkkinoille suunnatuiden brändien kohdalla painotettiin 

visuaalisia elementtejä, vastuullista tuotantoa, asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia, 

vallitsevia sekä tulevaisuuden trendejä sekä luotettavuutta. B2B puolen brändeillä oli 

painotettu sitoutuneisuutta ja kumppanuutta, tuotteiden / palveluiden käytettävyyttä 

ja huollettavuutta sekä tietotaitoa ja luotettavuutta. Näitä asioita tuotiin paljon esille 

tutkittavissa vuosikertomuksissa.  
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Seuraavaan taulukkoon on koottu kaikkien tutkittavien brändien vuosikertomuksissa 

esiintyneet brändiviestinnän elementit ja brändin edustamat persoonallisuudet. 

Taulukko on koottu analyysivaiheessa tehtyjen havaintojen perusteella ja 

yrityskohtaiset analyysitaulukot on nähtävissä liitteissä.  

Taulukko 1. Vuosikertomuksissa esiintyneet brändiviestinnän elementit ja persoonallisuudet. 

Elementit Fiskars Oyj HKScan Oyj Stora Enso Oyj Wärtsilä Oyj 
Määrälliset  Video Värit Värit Video 

 
Kuvat Kuvat Kuvat Kuvat 

 
Värit Graafit Graafit Värit 

 
Graafit Fontti 

 
Graafit 

 
Fontti 

   
     
Laadulliset 

Vapaaehtoinen 
osuus 

Vapaaehtoinen 
osuus 

Vapaaehtoinen 
osuus 

Vapaaehtoinen 
osuus 

 
Lakisääteinen osuus 

Lakisääteinen 
osuus Lakisääteinen osuus 

Lakisääteinen 
osuus 

 
Kuvat Kuvat Kuvat Kuvat 

 
Värit Värit Värit Värit 

 
Toteutustyyli Toteutustyyli Toteutustyyli Toteutustyyli 

 

Osuudet 
vuorovaikutuksessa 

Osuudet 
vuorovaikutukses-
sa 

Osuudet 
vuorovaikutuksessa 

Osuudet 
vuorovaikutuk-
sessa 

 
Kehittyvä 

Vuorovaikutukses
sa sidosryhmiin 

Kirjoitustyyli 
virallinen Brändin kuvaus 

 
Muotoilu 

   

 

Vuorovaikutuksessa 
asiakkaisiin 

   
     Kognitiivi- 
set Brändiesittelyt Brändiesittelyt Tuote-esittelyt Tuote-esittelyt 

 

Vastuullinen 
toiminta 

Vastuullinen 
toiminta 

Vastuullinen 
toiminta 

Vastuullinen 
toiminta 

 
Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös 

     
Affektiiviset 

Perinteitä 
kunnioittava Luotettava Vastuullisuus Turvallisuus 

 
Kestävä Vastuullinen Ekologisuus Vastuullisuus 

 
Käytännöllinen 

 
Tehokas Tehokas 

 
Luotettava 

 
Luotettava Kannattava 

 
Rehellinen 

 

Uusiutuvat 
luonnonvarat 

Kilpailukykyi-
nen 

     Persoonalli- 
suus Pätevä Vilpitön Kestävä Pätevä 
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Kuten taulukon 1. perusteella voidaan todeta, käytetyt brändiviestinnän elementit 

ovat hyvin samanlaisia yritysten välillä. Viestinnän toteutuksessa ei ollut 

huomattavissa merkittäviä eroavaisuuksia, päinvastoin toteutustavat olivat hyvin 

samankaltaisia. Jokaisen yrityksen kohdalla elementtien ilmentäminen tapahtui hyvin 

samankaltaisesti. Esiintyneitä brändiviestinnän elementtejä tarkasteltiin myös 

kohdeyleisönäkökulmasta ja seuraavaan taulukkoon on koottu analyysit kunkin 

osuuden kohdeyleisöstä: 

Taulukko 2. Brändiviestinnän elementtien kohderyhmät. 

Yritys Määrälliset Laadulliset Kognitiiviset Affektiiviset 
Fiskars Oyj Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat 

 
Osakkaat Osakkaat Osakkaat 

 
 

Muut sidosryhmät Sijoittajat Sijoittajat 
 

  
Muut sidosryhmät Muut sidosryhmät 

 
     HKScan Oyj Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat 

 
Muut sidosryhmät Osakkaat Osakkaat Osakkaat 

  
Sijoittajat Sijoittajat Muut sidosryhmät 

  
Muut sidosryhmät Muut sidosryhmät 

 
     Stora Enso Oyj Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat 

 
Osakkaat Osakkaat Osakkaat Muut sidosryhmät 

 
Sijoittajat Sijoittajat Sijoittajat 

 
   

Muut sidosryhmät 
 

     Wärtsilä Oyj Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat Asiakkaat 

 
Osakkaat Osakkaat Osakkaat Osakkaat 

 
Sijoittajat Sijoittajat Sijoittajat Sijoittajat 

   
Muut sidosryhmät Muut sidosryhmät 

Myös kohderyhmien osalta voidaan todeta, että brändiviestinnän elementtien 

toteutustavasta oli havaittavissa piirteitä, jotka voitiin kohdistaa siihen 

kohdeyleisöön, kenelle viestintä oli pääasiassa kohdistettu. Kuten elementtien osalta 

todettiin, myöskään kohderyhmissä ei ollut huomattavissa eroavaisuuksia yritysten 

välillä, vaikka kyseessä olikin eri toimialoilla toimivia yrityksistä. Tutkittavat brändit 

oli valittu eri aloilta ja B2B puolella toimivilla Stora Ensolla tai Wärtsilällä ei ole 

erillistä brändiä yritysbrändin lisäksi. Kuluttaja puolella toimivilla Fiskarssilla ja 

HKScanilla puolestaan on moniakin eri tuotebrändejä. Vuosikertomuksista tulkitun 
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kokonaisuuden perusteella brändit on sijoitettu Vaughnin (1980, 1986) FCB Grid –

malliin. 

 
Kuvio 13. Brändien sijoittuminen FCB Grid –mallissa. 

Fiskars on sijoitettu tunneperusteisen ajattelun ja korkean ja matalan 

sitoutuneisuuden välimaastoon. Brändin valitsemista ohjaa vahvasti tunneperusteinen 

ajattelu, mutta sitoutuneisuus voi olla joko korkeaa tai matalaa. Brändin tuotteet 

edustavat tyylikästä muotoilua, jossa käytännöllisyys on yhtä tärkeässä asemassa. 

Päätöksen perustuessa tunteisiin ja mielikuviin, on kyseessä korkea sitoutuneisuus 

brändiin. Matalan sitoutuneisuuden päätöksissä on kysymys spontaanisti tehdystä 

päätöksestä. Brändi tarjoaa laajan valikoiman kotitaloustuotteita, joiden 

valitsemiseen ei välttämättä liity muuta kuin yksinkertainen tarve kyseiselle 

tuotteelle, esim. sakset. Useimmiten brändin valitsemiseen liittyvät molemmat, 

korkean ja matalan sitoutuneisuuden elementit, jotka yhdessä vaikuttavat tehtävään 

valintaan.  

HKScan sijoittuu nelikenttämallissa rationaalisen sekä tunneperusteisen ajattelun ja 

matalan sitoutuneisuuden kategoriaan. Rationaalinen ajattelu, valinta ilman sen 
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suurempaa vertailua kuvastaa välttämättömyyshyödykkeitä, kuten tässä ruokaa. 

Brändi tarjoaa erilaisia elintarvikkeita, pääasiassa liha- ja einestuotteita. 

Elintarvikkeet ovat tuotteita, joihin taloudentilanteen muutokset eivät juuri vaikuta. 

Välttämättömyyshyödykkeet, tässä ruoka, ovat viimeisiä mistä säästetään. Tällöin 

sitoutuneisuus näihin tuotteisiin ei ole kovin korkea. Päätös perustuu pääasiassa 

rationaaliseen ajatteluun. Ruoka voidaan nähdä olevan myös tyytyväisyyshyödyke, 

jolloin päätös voi olla spontaani, hetkellisen mieliteon seuraus. Hyvin usein juuri 

nämä mieliteot ohjaavat valitsemaan tiettyjä tuotteita. Brändien välistä vertailua 

ohjaa siis mieliteot ja tällöinkin valinta tehdään sen perusteella, mikä vastaa omia 

mieltymyksiä parhaiten. Hyvin usein lopullinen päätös tehdään rationaalisen sekä 

tunneperusteisen ajattelun yhteistuloksena.   

Stora Enso on sijoittunut rationaalisen sekä tunneperusteisen ajattelun ja korkean 

sitoutuneisuuden välimaastoon. Päätöstä ohjaavat sekä informaatio ja sen perusteella 

tehdyt vertailut sekä tunteet ja mielikuvat. Brändi edustaa tuotteita, joissa nämä 

molemmat yhdistyvät. Stora Enso on keskittynyt tuottamaan kestävän kehityksen ja 

uusiutuvien luonnonvarojen mukaisia tuotteita ja niihin liittyvät oleellisesti myös 

tuntemukset ja mieltymykset vastuullisesta toiminnasta. Päätöstä ohjaa saatavilla 

oleva tieto tuotteiden laadusta ja eettisyydestä. Tiedon lisäksi emotionaaliset 

tuntemukset vaikuttavat tehtävään valintaan. Stora Enson tarjoamien tuotteiden 

valinnassa voi jopa painottua tunneperäisen ajattelun mieltymykset enemmän kuin 

rationaalisen ajattelun. Asiakasyritys, joka ostaa uusiutuvista luonnonvaroista tehtyjä 

pakkausmateriaaleja saa varmasti osakseen enemmän positiivia mieltymyksiä sekä 

arvostusta omien asiakkaiden keskuudessa, kuin vastaavat ei-ekologisesti tuotettujen 

pakkauksia käyttävät yritykset.  

Wärtsilä on sijoitettuna nelikenttämallin rationaalisen ajattelun ja korkean 

sitoutuneisuuden kategoriaan. Valinta tehdään puhtaasti rationaalisen ajattelun, 

saatavilla olevan informaation ja vertailujen tuloksen perusteella. Brändin tuotteiden 

ja palveluiden valitseminen edellyttää huolellista arviointia, sillä kyseessä on 

ennemminkin kumppanuus kuin yksittäisen tuotteen osto. Tuotteen / palvelun 

elinkaaren ollessa pitkä, on myös valitseminen vaikeampaa ja aikaa vievä prosessi. 

Valinta edellyttää pitkäaikaista sitoutuneisuutta, jolloin vertailu on syytä tehdä 

huolella. 
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5 LOPPUTULOKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yritykset ovat toteuttaneet 

brändiviestintää vuosikertomuksissa. Tässä luvussa esitetään tutkimuksen keskeiset 

tulokset, Yrityksen brändiviestintä vuosikertomuksessa. Erillisissä kappaleissa on 

myös esitetty tutkimuksen teoreettinen kontribuutio sekä liikkeenjohdolliset 

päätelmät. Luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen luotettavuuden arviointia ja 

rajoituksia. Lopuksi esitetään ehdotuksia jatkotutkimukselle.  

5.1 Yrityksen brändiviestintä vuosikertomuksessa 

Tutkimuksessa tutkittiin yritysten brändiviestintää ja kuinka sitä viestitään yrityksen 

vuosikertomuksen avulla. Tutkimusaineistona käytettiin neljän Suomalaisen 

pörssiyrityksen vuosikertomuksia vuodelta 2014. Aineistoa tutkittiin teoriapohjaisen 

sisällönanalyysin kautta. Teoriana käytettiin yleisimpiä Markkinoinnin teorioita, 

joiden pohjalta koottiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoriassa käytettiin 

apuna aikaisempia tutkimuksia mm. markkinointiviestinnästä, brändiviestinnästä, 

brändeistä yleisesti, mainonnasta sekä tiedon tulkinnasta. Muodostettu viitekehys 

toimi tutkimuksen ohjenuorana. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi ja niiden avulla 

pyrittiin selvittämään onko vuosikertomuksissa havaittavissa brändiviestinnän 

elementtejä ja minkälaisia nämä elementit ovat. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

määrällisiä, laadullisia, kognitiivisia sekä affektiivisia elementtejä teorian pohjalta 

luotujen teemojen avulla. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitettiin: ”Onko vuosikertomuksissa 

nähtävissä selkeitä elementtejä, jotka viittaavat yrityksen brändiin?”. 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisen tueksi esitettiin alatutkimuskysymys: 

”Minkälaisia elementtejä vuosikertomuksissa on tuotu esille?”.  

Kuten Goodman (1980) on todennut aikaisemmin, vuosikertomukset ovat 

erinomaisia markkinointivälineitä ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta 

vuosikertomusten olevan myös erinomaisia brändiviestinnän välineitä. Kaikissa 

tutkittavissa vuosikertomuksissa oli selkeästi havaittavissa yritysten brändit ja niistä 

pyrittiin viestimään sekä visuaalisten että tietoperusteisten elementtien myötä. 
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Kellerin (2009) mukaan markkinointiviestintä toimii brändin äänenä ja äänen 

tarkoituksena on saattaa brändi asiakkaiden tietoisuuteen (Kotler ym. 2009; 690). 

Uudenlaiset tavat välittää viesti asiakkaille on nostanut päätään ja nykyään viestintää 

toteutetaan mitä erikoisemmilla tavoilla (Cornelissen 2003, Grybs 2014). 

Mediarikkaan viestinnän käyttäminen saavuttaa parempia tuloksia kuin viestintä, 

jossa käytetään vähemmän mediaa (Jacoby ym. 1983). Vuosikertomuksen 

käyttäminen brändiviestinnän välineenä on hyvin perusteltua näiden tutkimustulosten 

valossa. Niissä yhdistetään taloudellisesta asemasta kertovaan tietoon informaatiota 

yrityksen brändistä ja sen tuotteista. Monipuolinen kokonaisuus tarjoaa tietoa laajalle 

kohdeyleisölle.  

Vuosikertomukset sisältävät paljon vaikeaa sekä numeerista tietoa. Tästä johtuen 

kirjallinen raportti on perusteltua. Kuitenkin nämä raportit sisältävät paljon 

helpommin sisäistettävää tietoa ja tätä tietoa pyritäänkin esittämään erilaisin keinoin, 

mm. videon ja kuvien muodossa. (Chaiken & Eagly 1976.) Tämä helpommin 

sisäistettävä tieto koostuu raportin vapaaehtoisesta tiedosta, mikä keskittyy 

pääosiltaan yritykseen, sen historiaan, brändiin sekä tarjottaviin tuotteisiin / 

palveluihin. Yleensä osuus sisältää myös lakisääteisen osuuden ns. vaikeaa tietoa ja 

se on esitetty kuvien ja graafien muodossa, jotta tiedon sisäistäminen olisi 

helpompaa. Kaikissa tutkittavissa aineistoissa oli selvästi erotettavissa nämä kaksi 

osiota. Kaksi aineistoa neljästä oli toteutettu Internet –pohjaisena sivustona, mikä on 

hyvin perusteltu valinta, sillä se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia rikkaan median 

käyttöön kuin pelkkä tekstimuotoinen raportti (Liu & Shrum 2009). Internet –

pohjaisissa vuosikertomuksissa oli hyödynnetty videoiden käytön mahdollisuus sekä 

kuvia oli käytetty huomattavasti enemmän tekstimuotoisiin raportteihin verrattuna. 

Huomion arvoista on myös Internet –pohjaisen vuosikertomuksen ns. 

käyttömukavuus mikä mahdollisti nopean tiedon haun sekä raportin pikakatsauksen. 

Kokonaisuudessaan toteutukset puoltavat Chaiken & Eaglynin (1976) tutkimuksen 

tuloksia, joiden mukaan vaikea tieto tulisi esittää kirjoitetussa muodossa ja helposti 

omaksuttava tieto voidaan esittää äänen tai videon muodossa. 

Brändin edustamien värien, muotojen ja fonttien käyttäminen vuosikertomuksessa 

viestii brändistä, vaikka ne eivät olisikaan suoraan brändin logon muodossa (Phillips 

ym. 2014). Tutkittavissa vuosikertomuksissa oli hyödynnetty näitä brändin 
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olennaisia tunnusmerkkejä ja siten brändi oli tunnistettavissa pelkän värimaailman, 

muotojen ja fontin perusteella. Vuosikertomuksissa esiintyneet kuviot ja kaaviot 

edustivat brändin värimaailmaa ja otsikoissa oli käytetty brändin tunnusvärejä. 

Lakisääteisessä osiossa visuaaliset elementit olivat pienemmässä roolissa, mutta 

otsikoilla pyrittiin tuomaan elävyyttä osuuteen. Värimaailma jatkuikin samana koko 

raportin läpi. Monissa kuvissa oli myös brändin värimaailma edustettuna sekä logon 

ja / tai sloganin yhdistelmiä. Tutkittavissa vuosikertomuksissa visuaaliset elementit 

olivat paljon hyödynnettyinä, aivan kuten Steffens ym. (2014) ovat todenneet rikkaan 

median käytöstä ja kuinka se parantaa viestin tehoa tekemällä siitä helpommin 

ymmärrettävää. 

Aineistojen analysoinnissa käytettiin myös apuna Yin (1990) kognitiivista ja 

affektiivista näkökulmaa sisällön tehokkuuden tarkastelussa. Käytännössä kaikki 

viestinnän elementit herättävät kognitiivisia tai affektiivisia elementtejä tai molempia 

samanaikaisesti. Näillä elementeillä pyritään vaikuttamaan yleisön aisteihin. 

(Dijkstra ym. 2005). Kognitiiviset elementit ovat tietoperusteisia ja vaikuttavat 

yleisöön antamansa tiedon pohjalta. Affektiiviset elementit ovat puolestaan 

tunneperäisiä ja pyrkivät vaikuttamaan yleisön mielipiteisiin emotionaalisten 

ärsykkeiden kautta (Yi 1990). Vuosikertomusten vapaaehtoisessa osuudessa oli 

havaittavissa sekä kognitiivisia että affektiivisia elementtejä, mutta lakisääteinen 

osuus sisälsi suuremmaksi osaksi pelkästään kognitiivisia elementtejä. Näitä 

elementtejä voidaan pitää tehokkaina, koska ne eivät ole suoria, selkeästi 

havaittavissa olevia vaan ne perustuvat ihmisten henkilökohtaisiin tulkintoihin.  

Brändeillä voidaan katsoa olevan myös persoonallisuus. Se kuvaa brändin ns. 

omakuvaa mutta se voi olla myös yleisön tulkinta brändin esiintymistavasta (Opoku 

ym. 2007). Aaker (1997) on määritellyt brändin persoonallisuuspiirteitä yhteensä 

viisi; vilpitön, jännittävä, pätevä, sivistynyt ja kestävä. Brändien persoonallisuus 

pyrittiin hahmottamaan brändiviestinnän kokonaisuudesta ja jokaiselle tutkittavalle 

brändille oli tunnistettavissa brändin persoonallisuus. Persoonallisuuden 

määrittäminen pelkän vuosikertomuksen perusteella ei ollut helppoa, mutta 

mahdollista kylläkin. Määritelmä nojautuu vahvasti vapaaehtoisen tiedon osuuteen. 

Varsinkin kertomukset yrityksen toiminnasta pohjustivat persoonallisuuden 

muodostumista. Esimerkit oikeista tilanteista sekä asiakkaiden ja 
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yhteistyökumppaneiden kommentit yrityksestä ja sen toiminnasta tukivat 

persoonallisuuden tunnistamista.  

Näiden lisäksi tarkasteltiin brändiviestinnän elementtien kohdeyleisöä sekä brändien 

sijoittumista FCB Grid malliin. Vuosikertomuksilla on erittäin laaja kohdeyleisö 

(Hutt 2012), mikä voidaan jakaa neljään pääryhmään; asiakkaat, osakkaat, sijoittajat 

sekä muut sidosryhmät. Jokainen kohderyhmä on kiinnostunut vuosikertomuksen eri 

osioista ja osioiden kohdistuminen kullekin kohderyhmälle on jokseenkin 

tulkittavissa osioiden asiasisällöstä ja käytetyistä brändiviestinnän elementeistä. 

Esimerkiksi osakkaat ja sijoittajat ovat todennäköisemmin enemmän kiinnostuneita 

yrityksen tiinpäätöksestä kuin brändistä ja sen tuotteista. Vastaavasti asiakkaita 

kiinnostaa brändi ja sen tuotteet sekä niiden ominaisuudet. Tarjolla olevan tiedon 

avulla pystytään tekemään päätelmiä brändin sijoittumisesta Vaughnin (1980, 1986) 

FCB Grid nelikenttämalliin. Mallin avulla pystytään hahmottamaan brändin 

valintaan vaikuttavia tekijöitä (kognitiivinen / affektiivinen) sekä brändiin 

sitoutumisen aste (korkea / matala). Tehdyn analyysin pohjalta pystyttiin 

tarkastelemaan brändien sijoittumista nelikenttämallissa ja sijoittuminen perustui 

toteutettuun viestintään. Brändiviestinnästä pystytään myös havaitsemaan 

asiakkaiden sitoutuneisuus brändiin ja sen tuotteisiin.  

Brändien persoonallisuuksien sekä FCB Grid nelikenttämallin analyyseillä voidaan 

nähdä olevan yhtäläisyyksiä keskenään. Tutkittavat brändit edustivat seuraavia 

persoonallisuuspiirteitä; pätevä, vilpitön ja kestävä. Kaikki kolme piirrettä kuvastavat 

luotettavuutta ja jatkuvuutta. Näitä teemoja pyrittiin korostamaan 

vuosikertomuksissa ja myös FCB Grid –mallin analyysin pohjalta voidaan huomata 

näiden teemojen merkitys. Mallissa kolme brändiä neljästä sijoittui korkean 

sitoutuneisuuden kategoriaan. HKScan oli ainut brändi, joka sijoittui matalan 

sitoutuneisuuden kategoriaan ja tämäkin ainoastaan brändin tuotteen 

välttämättömyyshyödyke –ominaisuudesta johtuen. Korkea sitoutuneisuus brändiin 

ja sen tuotteisiin voidaan mieltää brändien edustamista persoonallisuuspiirteistä. 

Rationaalista ja tunneperusteista ajattelua esiintyi yhtä paljon siihen vaikutti vahvasti 

brändin tarjoamat tuotteet ja niiden ominaisuudet.  
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuosikertomuksissa on selkeästi havaittavissa 

brändiviestinnän elementtejä, ja elementit ovat havaittavissa ilman sen tarkempaa 

analyysia tai tulkintaa. Tutkimuksen perusteella voidaan siis todeta, että 

vuosikertomus on yksi viestintäkanava muiden ohella. Kohut & Segars (1992) ovat 

todenneet vuosikertomuksen olevan eräänlainen markkinointiväline, jonka avulla 

voidaan viestiä mm. missiosta ja strategiasta ja tätä näkemystä puoltaa myös saadut 

tutkimustulokset. Kohutin & Segarsin tutkimuksessa listattujen viestinnän aiheiden 

lisäksi on tullut yleisemmäksi käyttää suorempia tapoja markkinoida yritystä ja sen 

brändiä. Vaikka aihetta ei juuri ole tutkittu aikaisemmin, eikä siksi ole saatavilla 

varsinaista teoriaa aiheelle, voidaan muiden teorioiden pohjalta muodostaa käsitys 

brändiviestinnästä, sen elementeistä sekä sen toteuttamisesta vuosikertomuksessa. 

Tehtyjen analyysien perusteella voidaan todeta, että tutkittavina olleet yritykset 

käyttivät vuosikertomuksiaan brändiviestinnän välineenä. Käytetyt elementit olivat 

hyvin samankaltaisia markkinointiviestinnän kanssa eikä merkittäviä eroja ollut 

havaittavissa yritysten tai toimialojen välillä. Ainoastaan vuosikertomusten 

toteutustavat vaikuttivat suurimpiin eroavaisuuksiin yritysten välillä ja tällöinkin erot 

kohdistuivat videoiden käyttämiseen. Keller (2001) on todennut, että valittujen 

viestintävälineiden tulisi muodostaa luonteva kokonaisuus, jotta pystytään luomaan 

luotettava kuva yrityksestä. Kaikkien tutkittavien yritysten vuosikertomuksissa 

esiintyneet brändiviestinnän toteutukset olivat linjassa yritysten muun 

markkinointiviestinnän kanssa.  

5.2 Teoreettinen kontribuutio 

Perusteluja tutkimuksen tekemiselle annettiin johdantoluvussa ja samalla perusteltiin 

tutkimuksen tärkeyttä. Markkinointiviestintää sekä brändiviestintää on tutkittu 

paljon, mutta vuosikertomusten käyttämistä brändiviestinnän välineenä on 

tutkimusaiheena melko vähäisesti tutkittu. Brändiviestinnän tutkiminen erilaisessa 

kontekstissa oli perusteltua, koska kyseessä on varsin vähän tutkittu aihe. Yritysten 

toteuttama brändiviestintä vuosikertomuksessa oli perusteltu aihe tutkimukselle, joka 

voi kasvattaa keskustelua aiheesta, sekä liikkeenjohdollisesta ja teoreettisesta 

näkökulmasta katsottuna. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei ollut löydettävissä, mutta 

tutkimukset brändiviestinnästä ja mainonnasta ovat toimineet tutkimuksen perustana. 

Myös Ditlevsen (2012) on todennut, että vuosikertomusta käytetään identiteetin 
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viestintävälineenä ja tarkoituksena on asemoida yritys houkuttelevaksi 

investointikohteeksi.  

Brändiviestinnän tutkimisen kannalta on oleellista tarkastella brändiviestinnän 

elementtejä. Aijempaa tutkimusta aiheesta löytyikin paljon, mutta erityisesti Keller 

(2001, 2008, 2009) on perehtynyt aiheeseen. Myös Yin (1990) tutkimus 

kognitiivisesta ja affektiivisesta tiedosta on huomionarvoista. Chaikenin & Eaglyn 

(1976) tutkimus ohjaa valintaa tiedon esittämistavasta ja antaa ohjeistuksen sille, 

miten tietynlainen tieto tulisi esittää. Kuten on todettu, vuosikertomus koostuu 

kahdesta osasta, vapaaehtoisesta sekä lakisääteisestä osuudesta. Tässä tutkimuksessa 

brändiviestintä ja sen elementit oli selkeästi havaittavissa vuosikertomusten 

vapaaehtoisesta osuudesta ja tutkimukselle asetettu tavoite, ymmärrys 

brändiviestinnän toteutuksesta vuosikertomuksissa, on näin saavutettu.  

Teoreettisen kontribuution kannalta hyvin oleellista on selvittää, ovatko saadut 

tutkimustulokset yrityksen brändiviestinnästä vuosikertomuksessa johdettavissa 

brändiviestinnän ja sen elementtejä tutkivasta teoriasta. Tutkimustulokset osoittavat, 

että vuosikertomuksessa on selvästi havaittavissa brändiviestinnän elementtejä, 

jolloin voidaan todeta vuosikertomusten olevan yksi viestinnän välineistä (Ta 2012). 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää myös jokseenkin yleistettävinä, sillä 

tutkittavat yritykset edustivat eri toimialoja ja siten katsauksesta saatiin laajempi. 

Brändiviestinnän eri elementit vaikuttavat kohdeyleisöön eritavoin, sillä heitä 

kiinnostavat eri tiedot vuosikertomuksessa (Johansen & Nielsen 2011). Tätä vahvisti 

tutkimuksen tulokset siitä, kuinka erilaisesti tietoa on esitetty ja minkälaista tyyliä on 

käytetty. Tutkimus omalta osaltaan vahvistaa Ditlevsenin (2012) löydöksiä siitä, että 

vuosikertomus voidaan nähdä myös brändiviestinnän välineenä. Tutkimus osoittaa 

myös, että brändiviestinnälle ja sen vestintävälineiden tutkimiselle on kysyntää.  

5.3 Liikkeenjohdolliset päätelmät 

Tutkittavien yritysten vuosikertomukset sisälsivät paljon erilaisia brändiviestinnän 

elementtejä ja vuosikertomuksia voidaankin pitää erinomaisina brändiviestinnän 

välineinä. Kuten teoriassa oli käyty läpi, vuosikertomuksissa oli käytetty paljon 

erilaisia brändiviestinnän elementtejä. Brändiviestinnässä käytettiin paljon 
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elementtejä, jotka suoraan tai epäsuoraan viestivät brändistä. Määrälliset elementit 

edustivat suoraa viestintää brändistä ja se sisälsi brändin edustaman värimaailman 

käyttöä raportissa. Myös kuvat ja graafit sekä valittu fontti olivat omiaan viestimään 

brändistä. Joissakin raporteissa oli erilliset brändien esittelyt, joko pelkkien logojen 

muodossa tai logo tarkempien selostusten kera mm. tuotteista ja ominaisuuksista. 

Muut elementit, laadulliset, kognitiiviset sekä affektiiviset, edustivat epäsuoraa 

viestintää ja toteutustapana käytettiin enemmän sanallista kerrontaa. Nämä elementit 

perustuivat tehtyyn tulkintaan tekstistä.  

Brändit pyrkivät käyttämään oikeita esimerkkejä toiminnastaan sekä käyttämään 

asiakkaiden ja muiden sidosryhmien edustajien kommentteja tukemaan viestintää. 

Näillä pyrittiin vahvistamaan omaa kerrontaa brändistä ja yrityksen toiminnasta. 

Esimerkit oikeista tilanteista, asiakkailta jne. ovat erinomainen tapa vahvistaa 

yrityksen omaa kertomusta ja kasvattavat uskottavuutta. Mukana olleissa 

esimerkeissä ja kommenteissa linja oli kuitenkin asiallinen eikä ylilyönteihin 

syyllistytty. Liikkeenjohdolle on hyödyllistä tunnistaa vuosikertomuksissa käytetyt 

brändiviestinnän elementit, joita se voi käyttää apuna tehdessään päätöksiä 

vuosikertomuksen sisällöstä. Käytettävien elementtien tulisi kuitenkin olla linjassa 

brändin muun viestinnän ja identiteetin kanssa.  

Tätä tutkimusta voidaan käyttää apuna suunniteltaessa brändiviestinnän toteuttamista 

vuosikertomuksessa. Tutkimuksen avulla voidaan myös ymmärtää vuosikertomuksia 

ja niiden kohdeyleisöä paremmin. Huomiota tulee kiinnittää yrityksen toimialaan 

sekä sen varsinaiseen kohdeyleisöön, ts. ostopäätöksen tekijään. Viestintää 

suunniteltaessa tulee huomioida kaikki tekijät, mitkä vaikuttavat lopputulokseen. 

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että vuosikertomuksissa toteutettavan 

brändiviestinnän tarkoituksena on kasvattaa positiivista kuvaa niin brändistä kuin itse 

yrityksestäkin.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitteet 

Kaikille tutkimuksille lienee yhteneväistä virheiden välttäminen, kuten myös tässä 

tutkimuksessa. Tutkimuksen tekoon liittyy olennaisesti myös tutkimuksen 

luotettavuuden arvioiminen. (Tuomi & Sarajärvi 2002; 131, Tuomi & Sarajärvi 
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2009; 134.) Laadullista tutkimusta tarkastellaan usein validiteetin sekä reliabiliteetin 

käsitteiden avulla. Tutkimuksen validiteetti viittaa tutkimuksen toteutukseen; onko 

tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen; 

onko mahdollista saada vastaavat tulokset tekemällä tutkimus uudestaan. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002; 133, Tuomi & Sarajärvi 2009; 136.) Kun nämä käsitteet toteutuvat 

tutkimuksessa, voidaan sitä pitää luotettavana (Koskinen ym. 2005; 253). Uusitalon 

(1995) mukaan tämä tarkoittaa laadullisessa tutkimuksessa, että asetettuun 

tutkimuskysymykseen on onnistuttu vastaamaan. Validiteetin ja reliabiliteetin 

arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon tutkimuksen metodologia. Sen avulla 

pystytään arvioimaan, tukeeko tutkimuksen aineisto riittävästi esitettyjä tuloksia. 

(Kuada 2012; 128.) 

Liiallinen validiteetin ja reliabiliteetin painottaminen tutkimuksen teossa ei 

kuitenkaan ole hyvästä. Pahimmassa tapauksessa se voisi vääristää tutkimustuloksia. 

Tutkimuksessa tulisi käyttää menetelmiä, jotka eivät vaikuta tutkimuksen tuloksiin 

niitä vääristämällä. (Koskinen ym. 2005; 254.) Käsitteitä kannattaa pitää 

muistutuksena itsellään tutkimusta tehdessä, mutta niihin liiallista nojaamista tulisi 

välttää. Koska nämä kaksi käsitettä ovat saaneet osakseen paljon kritiikkiä, Koskinen 

ym. (2005) ovat esittäneet korvaavia käsitteitä mm. arvioitavuus, seurattavuus sekä 

neutraalisuus.  

Tutkimuksen luotettavuuden arvioimisen lisäksi tulee tarkastella tutkimuksen 

puolueettomuutta. Tällä tarkoitetaan tutkijan tapaa käsitellä aineistoa. Tutkija voi 

esimerkiksi pyrkiä ymmärtämään ja kuulemaan itse tiedonantajaa tai hän voi ns. 

suodattaa kerätyn tiedon oman kehyksen läpi. Tähän suodatukseen voi vaikuttaa mm. 

tutkijan ikä, sukupuoli, virka-asema tms. sekä miten hän kuulee ja havainnoi. 

Laadulliselle tutkimukselle tämä on hyvin yleistä, koska tutkija on itse 

tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. Kun pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, 

tulisi myös tarkastella tutkijan puolueettomuusnäkökulmaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2002; 133, Tuomi & Sarajärvi 2009; 136.) Tässä tulee kuitenkin muistaa, että 

tutkimus perustuu aina tutkijan tulkintoihin teoriasta ja empiriasta. Tästä johtuen 

tulokset ovat tutkimuksen tekijän tekemää tulkintaa tutkittavasta ilmiöstä. (Koskinen 

ym. 2005; 255−257.)  
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Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen luotettavuutta, validiteettia, reliabiliteettia sekä 

puolueettomuusnäkökulmaa, voidaan tutkimusta pitää suhteellisen luotettavana. 

Tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa voidaan todeta tutkimuksen vastaavan sitä, 

mitä oli tarkoituskin tutkia. Yrityksen brändiviestintä vuosikertomuksissa on ollut 

selkeästi havaittavissa tutkimusaineistoista ja tutkimuskysymyksiin on siten 

onnistuttu vastaamaan. Tutkijalla ei myöskään ole ollut erityistä suhdetta tutkittavaan 

ilmiöön, mikä olisi voinut ilmetä tulosten vääristymisenä. Validiteettia tukee myös 

perehtyminen teoriaan, jonka perusteella muodostettiin tutkimuksen punainen lanka, 

teoreettinen viitekehys. Myös tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää hyvänä, sillä 

vastaaviin tutkimustuloksiin päädyttäisiin varmasti, jos tutkimus toistettaisiin. 

Aineistoon valittiin yrityksiä eri toimialoilta, jotta otos olisi laajempi ja näin 

saataisiin parempi kuva tutkittavasta ilmiöstä. Reliabiliteettia vahvistettiin käymälä 

aineistoa läpi useampaan kertaan. Puolueettomuusnäkökulmaa tarkasteltaessa tulee 

ottaa huomioon tutkijan koulutustausta ja sen kautta yleinen perehtyneisyys 

markkinointiin. Tällä voi nähdä olevan vaikutusta tehtyihin analyyseihin ja 

tulkintoihin. Välttämättä vastaavanlaisia tulkintoja ei olisi tehty, jos aiheeseen 

perehtyneisyys ei olisi samalla tasolla.  

Tutkimukseen valittiin yrityksiä eri toimialoilta, jotta saatuja tuloksia voitaisiin pitää  

luotettavampina. Tämä voidaan kuitenkin nähdä rajoittavana tekijänä. Tulokset 

perustuvat valittujen, tutkittavien yritysten vuosikertomuksiin, jolloin kokonaiskuvat 

toimialoilta jäävät puuttumaan. Kun tutkitaan yrityksiä samalta toimialalta, voidaan 

saada luotettavampia tutkimustuloksia. Tässä tutkimuksessa oli valittuna neljä 

yritystä, kukin eri toimialalta ja määrä oli riittävä tälle tutkimukselle. 

Toimialakohtaista tutkimusta aiheesta voisi tehdä väitöskirjatutkimuksena. 

5.5 Ehdotuksia jatkotutkimuksille 

Tutkimustulokset osoittavat, että brändiviestintä on olennainen osa yritysten 

vuosikertomuksia. Toteutustavat vaihtelevat suorasta brändiviestinnästä asiakkaiden 

sekä yhteystyökumppaneiden lausuntoihin. Toteutustavat vaihtelivat toimialoittain ja 

tuloksista oli huomattavissa, että kuluttajapuolen yritykset toteuttivat suorempaa ja 

yrityspuolen yritykset vastaavasti lausuntoihin pohjautuvaa brändiviestintää. 

Jatkotutkimusten kannalta mielenkiintoista olisi tutkia eroavaisuuksia 
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toteutustavoissa toimialojen välillä ja näin saada laajempaa kuvaa kokonaisuudesta. 

Näin saataisiin myös vahvistusta tämän tutkimuksen tuloksille. Aihetta on tutkittu 

suhteellisen vähän vaikka kyseessä onkin erittäin mielenkiintoinen aihe. Varsinaisen 

teorian puuttuessa tutkimuksia voisi tehdä myös teoriaan liittyen, jossa testattaisiin 

yleisempien markkinoinnin teorioiden sopivuutta aiheeseen.  
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Liite 1 

Fiskars Oyj 

Määrälliset Laadulliset Kognitiiviset Affektiiviset 

Toimitusjohtajan 
katsaus videon 

muodossa 

Vuosikertomuksessa 
nähtävissä kaksi erilaista 

tyyliä 

Yrityksen 
brändien 
esittelyt 

Yritys edustaa perinteitä ja 
tuo tätä esille sen strategisissa 

päätöksissä > perinteitä 
kunnioittava 

> Still kuvissa 
esiintyi yrityksen 

tuotteita 
> Vapaaehtoinen osuus > Fiskars 

Yritys esittelee sen brändin ja 
tuotteet kestävinä ja 

käytännöllisinä > luotettava 
> Videon, kuvien ja 
äänen yhdistelmä > Lakisääteinen osuus > Iittala Tyytymättömyys yrityksen 

tulokseen myönnetään 
> Yrityksen brändit 
esiteltiin videossa 

Vapaaehtoisessa osuudessa 
enemmän kuvia ja > Gerber > rehellinen 

> Fiskars - The 
touch of orange 

slogan 

värejä elävöittämässä 
tekstiosuuksia 

> Mainittuna 
myös muut, 
pienemmät 

brändit 

Kohderyhmä 

Laajentuminen 
uusille markkinoille 

esitettiin videon 
muodossa 

Lakisääteisen osuuden 
toteutus yksinkertaista, 

pelkistettyä 

Organisaatio
malli > Asiakkaat 

Muita videoita 
esittelemässä uusia 

tuotekehityksiä 

Osuudet olivat 
vuorovaikutuksessa 

keskenään, 

> Väreinä 
oranssi, 
musta ja 
harmaa 

	  

Vuosikertomuksen 
pääväreinä ovat 
oranssi, musta 

vapaaehtoisessa osuudessa 
esitettiin yrityksen 

Yrityksen 
vastuullinen 

toiminta 	  

ja harmaa tietoja numeerisesti 

Esittely 
yrityksen 

henkilöstörak
enteesta 

	  

> Värimaailma 
jatkuu läpi koko 

vuosikertomuksen 

Kokonaisuudessaan 
erilainen toteutustapa Tilinpäätös 	  

Paljon kuvia ja 
lyhyitä tekstipätkiä 
tarinankerronnassa 

verrattuna muihin 
tutkittaviin 

vuosikertomuksiin 
Kohdeyleisö 	  

> Vapaaehtoisen 
tiedon osiossa 

> Toteutuksesta näki 
selvästi, että kyseessä > Asiakkaat 	  

Esitetyt kuvat 
liittyvät teksteihin 

olennaisesti 
kuluttajatuote > Osakkaat 	  

> Kuvat pyrkivät 
havainnollistamaan 

tekstiosuuksia 

Brändi kehittyy jatkuvasti ja 
tarkoituksena on näin 

vastata paremmin 
kuluttajien kysyntään 

> Sijoittajat 	  

> Kuvia tuotteista 
ja niiden 

käyttötilanteista 

Muotoilu on tärkeässä 
asemassa brändiä 

> Muut 
sidosryhmät 	  

Tekstin fontti 
yrityksen yleisesti 
käyttämä, fontin 
värinä harmaa 

Brändi pyrkii 
vuorovaikutukseen 
kuluttajien kanssa 	   	  

> Otsikoissa isompi 
fonttikoko ja jokin 

> Go -konsepti ja Discover 
The Difference 	   	  
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3 pääväristä 
Graafeja käytettiin 

esittämään 
numeerista tietoa 

Kohdeyleisö 	   	  

> Piirakkakuvio > Asiakkaat 	   	  
> Pylväsdiagrammi > Osakkaat 	   	  

Kohderyhmä > Sijoittajat 	   	  
> Sijoittajat > Muut sidosryhmät 	   	  
> Osakkaat  	   	  
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Liite 2 

HKScan Oyj 

Määrälliset Laadulliset Kognitiiviset Määrälliset 

Kokonaisuudess
aan 

tekstimuotoinen 
raportti 

Vuosikertomuksessa nähtävissä 
kaksi erilaista tyyliä 

Yrityksen brändien 
esittelyt 

Kuluttajien 
mieltymykset 

ohjaavat 
tuotekehitystä > halu 

vastata kuluttajien 
tarpeisiin 

Vuosikertomuks
en pääväreinä 
olivat sininen, 

punainen ja 
harmaa 

> Vapaaehtoinen osuus > HK 
Yritys tarjoaa vain 

kotimaista lihaa 
markkinoille 

> Värimaailma 
jatkuu läpi koko 
vuosikertomuks

en 

> Lakisääteinen osuus > Kariniemen > luotettava ja 
vastuullinen 

> Käytetty myös 
kuvissa ja 
graafeissa 

Vapaaehtoisessa osuudessa kuvia 
ja värejä elävöittämässä 

tekstiosuutta 
> Scan 

Sidosryhmien tärkeys 
huomioitu > 

sidosryhmädialogi 

> Otsikoissa Lakisääteisen osuuden toteutus 
yksinkertaista, pelkistettyä 

> Muut alueelliset 
brändit dialogi 

Teksti kirjoitettu 
tarinankerronna

n muotoon 

Osuudet olivat 
vuorovaikutuksessa keskenään, 

vapaaehtoisessa osuudessa 
esitettiin yrityksen tietoja 

numeerisesti 

Brändit esiintyivät 
tekstissä sekä 

jokaisen 
tuotebrändin logo 
löytyi raportista 

Kohdeyleisö 

> Vapaaehtoisen 
tiedon osiossa 

> Painopiste vapaaehtoisessa 
osuudessa oli 

Toimintaympäristö 
-malli > Asiakkaat 

Graafeja 
käytettiin 

esittämään 
numeerista 

tietoa 

kuitenkin yritys itsessään, eikä 
numerot 

> Värimaailma 
edustettuna > Osakkaat 

> 
Pylväsdiagramm

i 

Kokonaisuudesta näkee, että 
kyseessä on elintarvikealan yritys 
> terveellisen ruuan tarjoaminen 

nähtiin elintärkeänä 
menestykselle 

Yrityksen 
vastuullinen 

toiminta 
> Muut sidosryhmät 

> Aikajana Samanlainen tyyli koko raportissa Tilinpäätös 	  
> Mindmap Sidosryhmädialogi tärkeä 

tietolähde Kohdeyleisö 	  

> Piirakkakuvio 
> Sidosryhmien näkemykset 
ohjaavat toimintaa ja brändin 

kehittämistä 
> Asiakkaat 	  

> Taulukko > Kuluttajat ja vallitsevat trendit 
ohjaavat > Osakkaat 	  

Kuvissa 
havainnollistettii

n yrityksen 
toimialaa 

Kohdeyleisö > Sijoittajat 	  

> Ruokaa > Asiakkaat > Muut 
sidosryhmät 	  

> Kattaus > Osakkaat 	   	  
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Tekstin fontti 
yrityksen 
yleisesti 

käyttämä, fontin 
värinä harmaa 

> Sijoittajat 	   	  

> Otsikoissa 
isompi 

fonttikoko ja 
jokin 3 

pääväristä 

> Muut sidosryhmät 	   	  

> Asiakkaat  	   	  
> Muut 

sidosryhmät  	   	  
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Liite 3 

Stora Enso Oyj 

Määrälliset Laadulliset Kognitiiviset Affektiiviset 
Koostuu 

neljästä osasta, 
jokainen 
omana 

Vuosikertomuksessa 
nähtävissä kaksi 
erilaista tyyliä 

Yritys panostaa 
uusiutuvien 

luonnonvarojen 
käyttämiseen 

Yritys panostaa uusiutuvien 
luonnonvarojen käyttämiseen > 
vastuullinen, ekologinen toimija 

PDF -
tiedostona > Vapaaehtoinen osuus 

Painopiste 
lakisääteisissä 

osuuksissa 

Brändinä toimii itse yritys ja sen 
edustamat arvot 

> Progress 
Book > Lakisääteinen osuus > Tehokas ja 

luotettava > Uusiutuvat luonnonvarat 

> Corporate 
Governance 

Report 

Vapaaehtoisessa 
osuudessa kuvia ja 

värejä elävöittämässä 
tekstiosuutta 

> yrityksen tuotteet 
edustavat näitä 

näkökulmia 

Kumppaneiden ja henkilöstön 
kommentteja > vahvistamassa 

mielikuvaa vastuullisesta 
toiminnasta 

> Financial 
Report 

Osiot olivat 
vuorovaikutuksessa 

keskenään 
Tuotekategoriat 

Yritys vastuullisena toimijana -
mielikuva tuodaan esille 

raportissa 
> Global 

Responsibility 
Report 

> Osiot tukivat toisiaan > Consumer Board > Liiketoiminnassa 

Kokonaisuude
ssaan 

tekstimuotoine
n raportti 

> Suora linkki toiseen 
raporttiin, oikeaan 

kohtaan 

> Packaging 
Solutions 

> Yhteiskunnassa 

Värimaailmass
a 

luonnonläheise
t värit 

Kirjoitustyyli oli 
virallinen > Biomaterials Kohderyhmä 

> edustaa 
yrityksen 
strategiaa 

Kokonaisuudesta näkee, 
että yritys toimii B2B 

markkinoilla 
> Wood Products > Asiakkaat 

> Ruskean ja 
vihreän eri 

sävyjä 
Kohderyhmä > Paper > Muut sidosryhmät 

> Värimaailma 
jatkuu 

samanlaisena 
> Asiakkaat 

Yrityksen 
vastuullinen 

toiminta 	  

> Värit esillä 
myös 

graafeissa 
> Sijoittajat 

Esittely yrityksen 
henkilöstörakentees

ta 	  

Tekstipainottei
nen > Osakkaat Tilinpäätös 	  

> ei oikeita 
kuvia 	   Kohderyhmä 	  

Graafit 
esittivät 

numeerista 
tietoa 

	   > Asiakkaat 	  

> 
Piirakkakuvio 	   > Sijoittajat 	  

> 
Pylväsdiagram

mi 
	   > Osakkaat 	  
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> Taulukko 	  
> Muut 

sidosryhmät 	  
Kohderyhmä 	   	   	  
> Asiakkaat 	   	   	  
> Sijoittajat 	   	   	  
> Osakkaat 	   	   	  
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Liite 4 

Wärtsilä Oyj 

Määrälliset Laadulliset Kognitiiviset Affektiiviset 

Johdantovideo Vuosikertomuksessa nähtävissä 
kaksi 

Yrityksen 
tuotteet 
toimivat 

brändeinä 

Turvallisuus ja 
vastuullisuus kantavina 

teemoina 

> Viesti ääni -
muodossa 

erilaista tyyliä > Power Plants 
Yritys vastuullisena 
toimijana -mielikuva 

tuodaan esille raportissa 

> Yksittäiset 
sanat tukemassa 

viestiä 
> Vapaaehtoinen osuus > Ship Power > Liiketoiminnassa 

> Käytetyn 
fontin väri 

oranssi 
> Lakisääteinen osuus > Services > Yhteiskunnassa 

Konsernijohtajan 
katsaus videon 

muodossa 

Vapaaehtoisessa osuudessa 
kuvia ja värejä elävöittämässä 

tekstiosuutta 

Yrityksen 
toiminta 
kuvataan 

nopeana ja 
luotettavana 

Tehokas, kannattava ja 
kilpailukykyinen 

> Videolla 
esitetyt luvut 

näytettiin myös 
tekstimuodossa 

Vuosikertomuksessa esitetyt 
kirjoitetut tekstit olivat 

tarinankerronnan muodossa 

> Esimerkki 
yrityksen 

toiminnasta 

> Toiminnasta ja 
tuloksesta ollaan 
tyytyväisiä mutta 

tulevaisuuteen 
suhtaudutaan realistisesti 

> Värinä toimi 
oranssi 

> esim. Amerikan 
liiketoiminnan johtajan 

kertomuksessa kuvituksessa 
mukana johtajan lapsuuden 

kuvia 

> Asiakkaiden 
argumentteja 

Kohderyhmä 

Teksti esitetty 
tarinankerronnan 

muodossa 

Yrityksen brändiä kuvataan 
kilpailuedun, innovaatioiden ja 

identiteetin kautta 

Wärtsilä 
lyhyesti > Asiakkaat 

Vuosikertomukse
n pääväreinä oli 
oranssi ja musta 

Osuudet olivat 
vuorovaikutuksessa keskenään, 

vapaaehtoisessa osuudessa 
esitettiin yrityksen tietoja 

numeerisesti 

> Sivustolla 
mahdollisuus 

raportin 
pikakatsauksee

n 

> Sijoittajat 

> Värimaailma 
jatkuu läpi koko 
vuosikertomukse

n 

Kokonaisuudesta näkee, että 
yritys toimii B2B markkinoilla 

Yrityksen 
vastuullinen 

toiminta 
> Osakkaat 

> Toteutuksessa 
käytetty hyvin 

pelkistettyä 
tyyliä 

Kohderyhmä 

Esittely 
yrityksen 

henkilöstörake
nteesta 

> Muut sidosryhmät 

> Päävärit esillä 
myös graafeissa 

> Asiakkaat Tilinpäätös 	  
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Kuvia käytettiin 
elävöittämään ja 
havainnollistama

an tekstiä 

> Sijoittajat Kohderyhmä 	  

> Kuvia 
tuotteista ja 

asiayhteyksistä 
> Osakkaat > Asiakkaat 	  

Graafeja 
käytettiin 

esittämään 
numeerista tietoa 

	   > Sijoittajat 	  

> Piirakkakuvio 	   > Osakkaat 	  
> 

Pylväsdiagrammi 	  
> Muut 

sidosryhmät 	  
Kohderyhmä 	   	   	  
> Sijoittajat 	   	   	  
> Osakkaat 	   	   	  

 

 

 

 


