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Yritykset ovat nykyaikana yhä riippuvaisempia sidosryhmien näkemyksistä niiden kokonaisvaltaista toimin-

taa kohtaan, sillä tarjonta ja kilpailijoiden määrä markkinoilla ovat kasvaneet useilla aloilla teknologian ke-

hittymisen ja globalisaation myötä. On tutkittu, että positiivinen yritysimago edesauttaa yritystä menesty-

mään ja sitä on tärkeää rakentaa, ylläpitää sekä suojella. Yritysimago kuvastaa sidosryhmien näkemystä yri-

tyksestä ja sen toiminnasta ja yritys viestii näitä mielikuvia eli omia tunnusomaisia piirteitään identiteettinsä 

pohjalta symbolisin, viestinnän ja käyttäytymisen avulla. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tutkia mark-

kinointiviestintää ja sen roolia yritysidentiteetin rakentamisessa imagoksi. Vastauksia tutkimuskysymykseen 

haetaan tutkimalla kohdeyrityksen asiakkaiden näkemyksiä markkinointiviestinnästä ja imagon eri osa-alu-

eista sekä yrityksen näkemystä markkinointiviestinnästä ja yritysidentiteetistä ja vertailemalla näitä toisiinsa. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu yritysidentiteettiä, yritysimagoa ja viestintää käsittelevien 

tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, joka muo-

dostuu kohdeyrityksen yrittäjän ja viiden asiakkaan teemahaastatteluista. Yrittäjälle ja asiakkaille on luotu 

molemmille omat haastattelurunkonsa teorian pohjalta ja tulokset on analysoitu teemojen mukaan. Ensin on 

vertailtu asiakkaiden keskinäisiä näkemyksiä markkinointiviestinnästä ja imagosta toisiinsa, tämän jälkeen 

etsitty identiteettimallista imagoa vastaavat osa-alueet ja avattu yrittäjän näkökulmaa markkinointiviestin-

nästä ja identiteetistä sekä lopuksi verrattu tuloksia toisiinsa.  

 

Tutkimustuloksia ei ole tarkoitus yleistää kaikkien asiakkaiden näkemykseksi yritysimagosta vaan saada yk-

silökohtaista tietoa asiakaskokemuksista. Tuloksien perusteella markkinointiviestinnän keinot ja niiden to-

teuttaminen nähtiin asiakkaiden kesken suhteellisen yhtenäisinä ja yhdenmukaisimpina koettiin henkilökoh-

tainen myyntityö sekä menekinedistäminen. Lisäksi esiin nousi positiivisena tekijänä viestinnän aktiivisuus. 

Toisaalta viestintään toivottiin selkeyttä sekä kielellisen ilmaisun tarkkuutta ja kehitettävää nähtiin pääosin 

mainonnassa, julkisuudessa ja digitaalisessa viestinnässä. Yrityksen ja asiakkaiden näkemykset markkinoin-

tiviestinnästä henkilökohtaisen myyntityön ja menekinedistämisen suhteen vastasivat toisiaan, mutta eroa-

vaisuuksia löytyi näkemyksissä mainonnasta, suhdetoiminnasta ja julkisuudesta sekä digitaalisesta viestin-

nästä. 

 

Markkinointiviestinnän lisäksi tutkimuksessa tutkittiin myös muita identiteetin ja imagon osa-alueita ja pei-

lattiin niitä toisiinsa. Tuloksista selvisi, että identiteetti ja imago vastaavat suurimmilta osin toisiaan, mutta 

yksi hajanaisimmista osa-alueista on markkinointiviestintä. Haastattelujen tulosten perusteella kaikki asiak-

kaat näkivät imagon pääosin positiivisena tai neutraalina kokonaisuutena ja vaikka osassa markkinointivies-

tinnän keinoista nähtiin kehitettävää, eivät puutteet olleet vaikuttaneet ratkaisevasti yrityskuvaan. Tästä voi-

daan päätellä, etteivät markkinointiviestinnän rooli tai puutteet ole olleet ratkaisevia tekijöitä imagon raken-

tumisessa ja muiden osa-alueiden avulla on pystytty kompensoimaan kehitystä kaipaavia elementtejä. Myös-

kään identiteetin ja imagon ei tarvitse vastata täysin toisiaan, jotta imago voi rakentua positiiviseksi ja toi-

minta-ajatus saadaan viestittyä selkeästi asiakkaille. 
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1 JOHDANTO 

Nykyajan yhteiskunnan yritysjohtajien keskuudessa on laajalle levinnyt näkemys siitä, 

että yrityksen tulevaisuus ja menestys ovat hyvin riippuvaisia asiakkaiden ja muiden 

pääsidosryhmien mielikuvista itse yritystä ja sen kokonaisvaltaista toimintaa kohtaan. 

Yritysmaineen ylläpito, rakentaminen ja suojeleminen ovat yrityksen tärkeimpiä stra-

tegisia päämääriä ja tärkein yritysviestinnän tehtävä. (Cornelissen 2011: 3.) Yritysten 

imagoja ja brändejä tutkitaan, mitataan, analysoidaan ja vertaillaan toisiinsa hyvin nä-

kyvästi eri medioissa. YouGovin brändi-indeksi on yksi tutkimuksista, joka julkaisee 

vuosittain Suomen parhaat brändit ja mediahuomiota brändilistaukset ovat saaneet esi-

merkiksi Taloussanomissa sekä Kauppalehdessä. Erilaisten tutkimusten määrästä ja 

näkyvyydestä voidaan päätellä, kuinka tärkeässä asemassa yrityksen brändi ja imago 

nykyajan markkinoilla ovat. Tämän pro gradu – tutkielman tarkastelun kohteena ovat 

imagon muodostuminen, yritysidentiteetin rakentaminen ja markkinointiviestinnän 

rooli koko prosessissa.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Yrityksen imago ja maine rakennetaan yritysidentiteetin pohjalta, joka luo mahdolli-

suuden yritysviestinnän kehittämiselle sekä lisäksi yritysimagon muokkaamiselle ja 

sidosryhmien tunnistamiselle (Balmer 2008). Rindellin (2013) imagotutkimuksen mu-

kaan asiakkaiden näkemys yritysimagosta tai -brändistä luodaan sekä henkilökohtai-

sella tasolla, että sosiaalisella kanssakäymisellä muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi 

ystävien ja sukulaisten kesken. Tämä on tärkeä huomio varsinkin nyt digitalisaation ja 

sosiaalisen median aikakautena, sillä tieto ihmisten välillä kulkee hyvin nopeasti ja 

hallitsemattomasti eri kanavissa ja voi vaikuttaa mielikuvien syntymiseen yritystä koh-

taan. Imago voi liittyä yrityksen ja brändin lisäksi muihinkin elementteihin, esimer-

kiksi maantieteellisiin alueisiin, tapahtumiin ja ihmisiin (Pina, Martinez, Chernatony 

& Drury 2006), mutta tässä työssä keskitytään nimenomaan yritysnäkökulmaan.  

T-Median (2015) teettämän työantajakuvan mukaan yritysimagolla on merkitystä or-

ganisaatiolle myös rekrytoinnin ja maineen kannalta, sillä maine vaikuttaa siihen, 

kuinka kiinnostuneita ihmiset ovat yrityksestä työpaikkana ja toisaalta positiivinen 
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imago yrityksestä työantajana vaikuttaa kokonaisvaltaisesti maineeseen. Hyvällä mai-

neella on vahva vaikutus asiakkaiden ostohalukkuuteen ja näin ollen sen avulla voi-

daan saavuttaa kilpailuetu muihin alan toimijoihin nähden. (T-Media 2015.) Positiivi-

sella yritysimagolla ja maineella yritys voi pärjätä haastavampinakin aikoina, kuten 

tämänhetkisessä vaikeassa taloustilanteessa, jossa kuluttajat valitsevat tarkoin mihin 

rahansa kuluttavat. Balmer ja Gray (1998) ovat luoneet mallin, jonka avulla imagon ja 

maineen syntymistä on helpompi ymmärtää sekä yritysidentiteetin ja viestinnän yh-

teyttä näihin tekijöihin. Mallin tärkeimmät osa-alueet ovat yritysidentiteetti, viestintä 

ja yritysimago (Balmer & Gray 1998), jotka ovat tämän tutkimuksen tärkeimmät ele-

mentit. Jotta yritys voi kontrolloida ja johtaa mainettaan, sen pitää saavuttaa yhtenäi-

nen linja identiteetin ja imagon välillä eli identiteetin tulee heijastaa sidosryhmien odo-

tuksia ja sidosryhmien odotusten identiteettiä (Cornelissen 2011: 69). Näin ollen yri-

tyksellä on mahdollisuus rakentaa haluamansa imago sekä myös brändi ja maine yri-

tysidentiteettiin pohjautuen.  

Kun keskitytään urheiluorganisaatioihin, Ferrandin ja Pagesin (1999) mukaan imago 

auttaa urheiluorganisaatiota erottumaan kilpailijoista sekä asemoi organisaation mark-

kinoille. Lisäksi se voi myös vaikuttaa ihmisten päätöksentekoprosesseihin, jolloin po-

sitiivisen yritysimagon johdosta valitaan esimerkiksi juuri kyseinen urheiluharrastus 

muiden vaihtoehtojen joukosta (Ferrand & Pages 1999). Vaikka identiteettiä, imagoa 

ja mainetta on tutkittu hyvin laajasti eri tutkijoiden toimesta, Parentin ja Foremanin 

(2007) mukaan urheiluorganisaatioihin liittyen niistä on hyvin vähän tutkimustietoa. 

Urheiluorganisaation ja fanin tai harrastajan identiteetit voivat olla erottamattomat, 

mikä selittää vahvan yhteyden niiden välillä. Toisaalta ikonimaisiin ja yksittäisiin ur-

heilijoihin liittyy aina vahva henkilöimago ja tietyn lajin maine saattaa houkuttaa ih-

miset harrastuksen pariin. (Parent ja Foreman 2007.) Virvilaite ja Dilys (2010) ovat 

tutkineet urheiluorganisaation imagon muodostumista kohderyhmien kannalta ja ko-

rostavat asiakkaiden sekä sponsorien roolia prosessissa, jossa imago kuuluisi rakentaa 

näille kahdelle ryhmälle kohdistaen. Pääasiana nähdään siis yrityksen asiakkaiden ja 

sponsorien yhteinen näkemys imagosta (Virvilaite ja Dilys 2010). 

Yritysidentiteetin ja – imagon käsitteiden rinnalle kuuluu vahvasti myös viestintä. 

Viestintä ja sen kokonaisuuden hallitseminen sekä ymmärtäminen ovat kriittisiä teki-

jöitä yrityksen menestymisen kannalta, koska markkinoilla on saatavilla yhä enemmän 
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tuotteita ja palveluja. Nykyään yrityksen arvo määräytyy hyvin pitkälle viestinnän 

kautta, jolloin kyky luoda tarinoita, rakentaa imagoa sekä kokemuksia viestinnän 

avulla korostuu. (Malmelin 2007.) Kun tuotteita ja palveluja voidaan hankkia kivijal-

kaliikkeiden lisäksi myös verkosta ja kilpailu on maailmalaajuista, se pakottaa yrityk-

set erottumaan, jotta ne voivat pysyä kilpailussa mukana. Tällöin viestinnän rooli ko-

rostuu entisestään. Viestintä nähdään usein hyvin yksiselitteisesti pelkkänä markki-

nointiviestintänä tai mainontana, mutta tosiasiassa se on paljon laajempi käsite, joka 

pitää sisällään kontrolloitua ja kontrolloimatonta viestintää, symbolismia sekä henki-

löstön käyttäytymistä (Balmer & Soenen 1999). Nykyään, kun ihmisille satelee ärsyk-

keitä ja informaatiota loputtomasti eri kanavista, yrityksen on hyvin tärkeää löytää so-

pivat viestintämediat omien kohderyhmien tavoittamiseksi. Lisäksi kaikki toiminta 

viestintää myöten on rakennettava yhdenmukaiseksi, jotta yrityksen toiminnasta syn-

tyy selkeä mielikuva. 

Aihe työhön valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi ja koska urheilun näkökulmasta tut-

kimusta identiteetin rakentamisesta ja imagon muodostumisesta ei ole kovinkaan pal-

jon tehty (Parent & Foreman 2007). Koska markkinat ovat esimerkiksi internetin 

myötä avautuneet maailmanlaajuisiksi, ihmisillä on yhä enemmän vaihtoehtoja valita, 

mistä tuotteensa ja palvelunsa ostavat. Tämä korostaa positiivisen yritysimagon, brän-

din ja maineen roolia sekä viestinnän merkitystä kilpailutilanteessa. Vaikka tuote tai 

palvelu olisi kuinka laadukas, edullinen tai innovatiivinen tahansa, yrityksen negatii-

vinen imago tai huono maine voi vaikuttaa sen mahdollisuuksiin selvitä markkinoilla. 

Ja toisaalta puutteellisesti suunniteltu, olematon tai ristiriitainen viestintä voi vaikuttaa 

ihmisten mielikuviin yrityksestä. Tutkimuksessa on haluttu paneutua erityisesti kont-

rolloitavaan viestintään eli tässä tapauksessa markkinointiviestintään ja siihen kuinka 

se vaikuttaa kokonaisimagon muodostumiseen ja mikä sen rooli prosessissa on. Tut-

kimus on tehty oululaiselle tanssikoululle, joten konteksti liittyy läheisesti urheiluun, 

mutta myös kulttuuriin. Toimialaa itsessään ei kuitenkaan ole tässä työssä erikseen 

tutkittu. 
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1.2 Tutkimuksen tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia minkälainen rooli markkinointiviestinnällä on 

yrityksen identiteetin rakentamisessa imagoksi. Yrityksen identiteetti ja imago raken-

tuvat, tutkijan painotuksesta riippuen, hyvin monesta elementistä, mutta tässä työssä 

syvennytään viestintään. 

 

Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkimukselle on asetettu päätutkimuskysy-

mykseksi: 

 

Minkälainen rooli markkinointiviestinnällä on yrityksen identiteetin rakentamisessa 

imagoksi? 

 

Pääkysymystä täsmentävät kaksi alakysymystä, joiden kautta halutaan selvittää mikä 

markkinointiviestinnän rooli on imagon rakentumisessa ja kuinka markkinointivies-

tinnän kautta viestitty identiteetti vastaa imagoa. Alatutkimuskysymykset ovat seuraa-

vat: 

 

Mikä on asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnän roolista imagon rakentumi-

sessa? 

 

Vastaako asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnällä rakennetusta imagosta yrit-

täjän näkemystä identiteetistä? 

1.3 Tutkimusmenetelmien ja – aineistojen esittely 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on tanssikoulu ja kehonhuoltosali Cross Move Com-

pany, joka tarjoaa Oulussa erilaisia tanssi- ja kehonhuoltotunteja kuluttaja- ja yritys-

asiakkaille. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla viittä yrityksen asiakasta 

sekä yrittäjää ja tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin metodein, sillä aiheesta haluttiin 

saada syvällistä tietoa yksilöllisistä asiakaskokemuksista, yleistettävien tulosten si-

jaan. Sekä asiakkaille, että yrittäjälle on luotu omat haastattelurunkonsa teoreettisten 

viitekehysten pohjalta teemoittelua hyväksikäyttäen ja lopuksi etsitty yhdistävät tekijät 

sekä verrattu tuloksia toisiinsa, etsien vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tulokset on 
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myös analysoitu teemojen pohjalta ja lopuksi haettu johtopäätöksien muodossa syvem-

piä näkökulmia kahteen alatutkimuskysymykseen sekä päätutkimuskysymykseen. Lu-

vussa 5 eli tutkimusmenetelmistä kertovassa osiossa on kuvattu tutkimusprosessia 

sekä aineistoa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.  

1.4 Tutkielman rakenne ja aineisto 

Tämä tutkielma koostuu seitsemästä osa-alueesta, josta ensimmäisenä on johdanto. 

Johdannossa käydään läpi aiheen valinnan perustelut, tutkimuksen tavoitteet, tutki-

muskysymykset, tutkimusmenetelmät ja – aineisto sekä tärkeimmät käsitteet.  Kolme 

seuraavaa osaa syventyy teoriakatsaukseen, joissa käydään läpi kokonaisuuksina yri-

tysidentiteetti, yritysimago sekä viestintä. Yritysidentiteetti – luvussa käsitellään iden-

titeetin osa-alueita, rakentumista ja eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä suhteessa brändi-

identiteettiin sekä identiteetin mittaamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Lu-

vussa kolme kerrotaan yritysimagosta ja teoria keskittyy imagon syntymiseen ja sen 

rakenteisiin. Lisäksi pohditaan imagon johtamiseen liittyviä näkökulmia. Viimeisessä 

teoriaosuudessa huomio keskittyy viestintään ja sen osa-alueisiin sekä siihen, kuinka 

yritysidentiteetti, -imago ja viestintä liittyvät toisiinsa. Lisäksi syvennytään yritysvies-

tintään ja markkinointiviestintään, joiden roolit tutkimuksessa ovat merkittävät. Vies-

tintä – osiossa on lopuksi esitelty myös teoreettiset viitekehykset identiteettiin ja ima-

goon liittyen. 

Viidennessä luvussa avataan tutkimusmenetelmiä eli kerrotaan tutkimusmetodeista, 

kohdeyrityksestä, tutkimusprosessista sekä tutkimuskohteista. Kun itse tutkimuspro-

sessi on käsitelty, siirrytään tuloksiin, joissa on ensin avattu tuloksia asiakkaiden nä-

kökulmasta eli käsitellen imagon eri elementtejä ja markkinointiviestintää yhtenä ima-

gon osa-alueena. Tämän jälkeen syvennytään identiteetin rakennusosiin ja markki-

nointiviestintään osana identiteettiä eli yrityksen näkökulmaan omasta toiminnastaan 

sekä verrataan tuloksia asiakkaiden näkemyksiin. Viimeisenä kokonaisuutena analy-

soidaan vielä markkinointiviestinnän roolia koko prosessissa. Kun tulokset on käsi-

telty, siirrytään viimeiseen osaan eli johtopäätöksiin, joissa haetaan syvempiä vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin ja otetaan mukaan myös liikkeenjohdollinen näkökulma. Lo-

puksi esitetään tutkimuksen rajoitteet ja luotettavuuteen vaikuttavat tekijät sekä jatko-

tutkimusehdotukset. 
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1.5 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Yritysidentiteetti vastaa kysymykseen ”keitä me olemme?”. Yritys ilmaisee perus-

piirteitään ja tunnusomaisia ominaisuuksiaan sidosryhmilleen, tarkoituksenaan kertoa 

mikä tai kuka se on. (Kiriakidou & Millward 2000.) Yrityksen päätöksentekijät yrittä-

vät mainostaa ja edistää näitä ominaisuuksia, jotta vastaanottajan vaikutelma muovau-

tuisi niiden kautta toivotunlaiseksi (Dacin & Brown 2002). Yritysidentiteetti voidaan 

nähdä hyvin laajana kokonaisuutena, sillä se vaikuttaa moniin johtamisen osa-aluei-

siin, esimerkiksi yritysviestintään, yritysimagoon, yrityksen rakenteeseen ja strategi-

aan (Abratt & Bendixen 2007). Yritysidentiteetti on tarkoituksenmukainen ja strategi-

sesti suunniteltu esittely yrityksestä itsestään, jonka avulla on mahdollista luoda posi-

tiivinen imago sekä ajan kanssa suotuisa maine ulkopuolisten silmissä (Alessandri 

2001). 

 

Yritysimago voidaan määritellä erilaisten merkitysten summaksi, josta yritys on tun-

nettu ja jonka kautta ihmiset muistavat sen ja kuvailevat sitä. Yritysimago on tiettynä 

aikana henkilön tunteiden, ideoiden, vaikutelmien ja uskomusten välinen vuorovaiku-

tus yritystä kohtaan. (Melewar & Karaosmanoglu 2006.) Vuokko (2003: 103) määrit-

telee yritysimagon sidosryhmän, yhteisön tai yksilön subjektiiviseksi, kaikkien käsi-

tysten summaksi yrityksestä, joka kuuluu vastaanottajalle eikä yritykselle. Imago on 

eri kohderyhmien vaikutelma yrityksen kokonaiskuvasta (Gray & Smeltzer 1985). 

Markkinointiviestintä on yksi markkinoinnin osa-alue, jonka avulla pyritään asemoi-

maan tuotteet ja palvelut markkinoille sekä lisäksi mainostetaan yritystä itseään (Ka-

raosmanoglu & Melewarin 2006).  Markkinointiviestinnän avulla asiakkaille voidaan 

näyttää missä, milloin ja mihin tuotetta tai palvelua käytetään, minkälainen ihminen 

sitä käyttää ja kuka sen tekee (Keller 2001). Isohookanan (2007: 16) mukaan ”mark-

kinointiviestinnällä luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan asiakassuhteita ja vaikute-

taan tuotteiden ja palvelujen tunnettuuteen, haluttavuuteen ja viime kädessä niiden 

myyntiin.” 

Yrityksen maine on yksilön näkemys yrityksestä, joka on ajan kanssa muotoutunut 

yritysviestinnän vaikutusten myötä (Balmer 2001). Sen voidaan nähdä heijastavan si-

dosryhmien ajatuksia ja tunteita yritystä kohtaan ja olevan pysyvä tila, joka ajan kanssa 
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muovautuu itsestään (Ferguson, Deephouse & Ferguson 2000). Maine kokoaa yhteen 

kaiken, mikä yrityksestä on tiedossa (Schultz, Mouritsen & Gabrielsen 2001). 

Yrityskulttuuri edustaa Kiriakidoun ja Millwardin (2000) mukaan yrityksen arvoja, 

jotka johtajat ja työntekijät pitävät hallussaan ja tuovat ilmi omalla käytöksellään ja 

organisaation symbolismin kautta. Se asettaa ikään kuin raamit yrityksen toiminnalle 

(Kiriakidou ja Millward 2000).  Schein (1999) määrittää yrityskulttuurin ryhmän si-

sällä jaetuiksi ja itsestään selviksi oletuksiksi, jotka määrittävät miten se reagoi ja mitä 

se ajattelee ympäristöstään. Yrityskulttuuri vaikuttaa työntekijöiden ja johtajien käy-

tökseen sekä asenteisiin (Schein 1999). 

 

Kuviossa 1. on kuvattu identiteetin, viestinnän, imagon ja maineen yhteys toisiinsa. 

Yritysidentiteettiä viestitään sidosryhmille eri viestinnän osa-alueiden, symbolismin ja 

käyttäytymisen kautta ja tästä kokonaisuudesta rakentuu yritysimago sekä maine ja 

mahdollinen kilpailuetu muihin yrityksiin nähden.  

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Yritysidentiteetin rakentuminen imagoksi (mukaellen Balmer & Gray 1998: 696 ja Ales-

sandri 2001: 178). 
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2 YRITYKSEN IDENTITEETTI 

 

Yrityksen identiteettiä on tutkittu eri tutkijoiden toimesta paljon ja yhtä oikeaa mallia 

sen muodostumisesta on mahdotonta määritellä. Osa tutkijoista fokusoituu enemmän 

identiteetin rakenteeseen, kun taas osa pitää tärkeämpänä itse prosessia. (Melewar & 

Jenkins 2002.) Identiteettitutkimuksen alkuvaiheissa identiteetti nähtiin lähes pelkäs-

tään visuaalisena elementtinä, mutta vuosien kuluessa tutkimus on syventynyt yhä 

enemmän identiteetin perusolemuksen laajempaan käsittelyyn. Nykyään se voidaan 

nähdä kaikkina yrityksen erityispiirteinä kertoen kuka tai mikä yritys on. (Balmer & 

Stotvig 1997.)  

2.1 Identiteetin määritelmä ja käsitteet 

Kaikilla kokonaisuuksilla voidaan olettaa olevan identiteetti, joka määrittelee sen pe-

rusolemuksen ja olemassaolon. Tämän oletuksen pohjalta yrityksen identiteetti voi-

daan määritellä sen peruspiirteiden ja tunnusomaisten ominaisuuksien mukaan, jotka 

vastaavat kysymyksiin keitä me yrityksenä olemme. (He & Balmer 2007.) Markwick 

ja Fill (1997) ovat kuvanneet identiteetin olevan organisaation esittelemistä eri sidos-

ryhmille ja keino erottaa itsensä muista. Pintapuolisten piirteiden sijaan yritysidenti-

teetti määrittelee yrityksen ydinpiirteet ja ydinolemuksen sekä tämän lisäksi asemoi 

yrityksen asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien laajempaan verkostoon 

(Mukherjee & He 2008). Identiteetti on yhdistelmä näkyviä ja näkymättömiä element-

tejä, jotka muotoutuvat yrityksen perustajien ja johtajien toiminnan, perinteiden ja ym-

päristön kautta. Se on monitahoinen käsite, jossa kulttuuri, strategia, rakenne ja vies-

tintä sekoittuvat toisiinsa (Balmer 2001.) Balmerin ja Grayn (1998) mukaan identitee-

tin pääelementit ovat yrityksen strategia, kulttuuri, filosofia sekä organisaation malli. 

Yritysidentiteetillä on keskeinen rooli yritysimagon luomisessa ja siksi se on välttä-

mätön osa markkinointia (Balmer & Greyser 2003). 

 

Yritysidentiteetit muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, eivätkä ole koskaan täysin val-

miita, mikä voi tehdä ominaisuuksien määrittelemisestä haastavaa. Piirteiden määrit-

tely voi helpottua, jos yritys vertailee muiden yritysten identiteettiä omaansa ja hakee 
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omia tunnusomaisia piirteitään tätä kautta. Yritysidentiteetti luo pohjan yritysviestin-

nän ja yritysmaineen kehittämiselle sekä lisäksi yrityskuvan muokkaamiselle ja sidos-

ryhmien tunnistamiselle. (Balmer 2008.) Tietynlaisen identiteetin omaavan yrityksen 

oletetaan toimivan tietyllä tavalla ja toiminnalla luodaan sidosryhmille odotuksia, 

jotka ovat lähtöisin strategiasta. Yritys voi menettää uskottavuutensa, mikäli toiminta 

ei vastaa strategiaa ja tämä taas johtaa identiteettikriisiin. (Mukherjee & He 2008.) 

Yrityksen identiteetti määrittyy organisaatioon kuuluvien ihmisten identiteettien 

kautta ja se on tilannekohtaista sekä sosiaalisesti rakentunutta. Toisin sanoen organi-

saation identiteetin voidaan nähdä olevan osittain työntekijöiden näkemys siitä mikä 

tai kuka organisaatio on. (He & Balmer 2007.)  

 

On tärkeää, että sidosryhmän jäsenet kokevat samaistuvansa yritykseen ja on tutkittu, 

että yksi tärkeimmistä asioista, joka johtaa asiakkaan samaistumiseen yrityksen kanssa 

on identiteetin houkuttelevuus (Marin & Ruiz 2007). Yritysidentiteetin on tunnistettu 

olevan kilpailuetu ja strateginen resurssi ja yritykset ovat tiedostaneet kuinka tärkeää 

sitä on johtaa ja kehittää. Vaikka yritysidentiteetti ja sen johtaminen saattavatkin olla 

yritykselle selkeitä ja ymmärrettäviä käsitteitä, tulisi sen perehtyä oman identiteettinsä 

rakennusosiin syvällisesti ja löytää tärkeimmät osa-alueet, joihin henkilökohtaisesti 

keskittyä. (Melewar & Jenkins 2002.)  

2.2 Identiteetin osa-alueet 

Yritysidentiteetistä ja sen rakentumisesta on luotu hyvin useita erilaisia malleja, sillä 

tutkijat ovat perehtyneet aiheeseen eri näkökulmista. Balmerin ja Soenenin (1999) luo-

massa mallissa identiteetti on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat identiteetin 

sielu, mieli ja ääni. Ääni kuvastaa yrityksen monitahoista tapaa viestiä sidosryhmien 

kanssa sekä ulkoisesti, että sisäisesti. Mieli kertoo esimerkiksi yrityksen strategiasta ja 

visiosta eli yrityksen tekemistä tietoisista päätöksistä. Sielu viittaa identiteetin arvoihin 

ja sisäisiin mielikuviin, esimerkiksi henkilökunnan arvoihin. Mallia on lähestytty iden-

titeetin johtamisen näkökulmasta, mutta ydinajatuksena on määritellä mistä asioista 

identiteetti koostuu. (Balmer & Soenen 1999; Balmer 2001.) Check-Teck ja Lowe 

(1999) ovat kehittäneet samantyylisen identiteettimallin, joka muodostuu kolmesta te-

kijästä eli kolmesta V:stä, jotka ovat visio, arvot (values) ja ääni (voice). Malli kuvaa 
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läheisesti samoja tekijöitä kuin Balmer ja Soenen, mutta tekijät painottavat erityisesti 

identiteetin yhdistämistä osaksi viestintästrategiaa.  

 

Balmer (2001) on kehittänyt myös viiden identiteetin mallin, jonka pohjalta yrityksen 

kokonaisidentiteetti rakentuu ja ajatuksena on tunnistaa eri tyypit, jotta identiteettiä 

voidaan johtaa. Identiteettityypit ovat todellinen, viestitty, suunniteltu, ideaali sekä toi-

vottu identiteetti. Todelliseen identiteettiin vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden ja joh-

don arvot ja yritystoiminnot, kun viestitty identiteetti kuvaa yrityksen kokonaisval-

taista yritysviestintää. Suunniteltu identiteetti käsittää aistivaraiset käsitykset yrityk-

sestä ja ideaali perustuu yrityksen tietouteen sen olemassa olevista mahdollisuuksista. 

Viimeisenä toivottu identiteetti on johtajan henkilökohtainen visio organisaatiosta, 

joka voi poiketa yleisestä yritysstrategiasta. (Balmer 2001.) Suvatjis, Chernatony ja 

Halikias (2012) ovat keskittyneet identiteettimallissaan myös johtamisen näkökul-

maan, mutta tarkoitus on lisäksi mallintaa kuinka yritysidentiteetti luodaan. Malli 

koostuu kuudesta eri asemasta, jolloin identiteetin luominen alkaa johdosta, kulkee 

strategian, visuaalisten elementtien, viestinnän ja henkilöstön kautta yrityksen kriitti-

siin kolmeen tekijään eli imagoon, maineeseen ja persoonallisuuteen. Tutkijat painot-

tavat identiteetin johtamisen tärkeyttä, eri vaiheiden tunnistamista prosessin aikana 

sekä korostavat, että muuttamalla yhtä osa-aluetta, vaikutus tuntuu aina myös muualla. 

(Suvatjis, Chernatony & Halikias 2002.) 

 

Melewar ja Jenkins (2002) ovat luoneet mallin yritysidentiteetistä, jossa yhdistyvät 

käytäntöön ja teoriaan painottuvat tutkimukset. Identiteetti on jaettu neljään osaan; 

viestintään ja visuaaliseen identiteettiin, käyttäytymiseen, yrityskulttuuriin sekä mark-

kinaolosuhteisiin. Viestintään ja visuaaliseen identiteettiin kuuluvat yritysviestintä, 

kontrolloimaton viestintä, arkkitehtuuri ja paikka sekä visuaalinen identiteetti. Näiden 

osa-alueiden kautta yritys harjoittaa viestintäänsä kontrolloitujen ja kontrolloimatto-

mien keinojen avulla ja viestii identiteettiään arkkitehtuurin, sisustuksen, paikan sekä 

symbolisin kautta. Käyttäytymisen osa-alue sisältää yrityskäyttäytymisen, johdon sekä 

työntekijöiden käyttäytymisen, joiden kautta identiteetti välittyy sidosryhmille. Kol-

manteen osa-alueeseen eli yrityskulttuuriin kuuluvat yrityksen päämäärät, filosofia ja 

toimintaperiaatteet, kansalaisuus, historia sekä omakuva. Nämä tekijät kuvastavat yri-

tyksen toiminta-ajatusta, peruspiirteitä, kulttuurin ja historian vaikutusta toimintaan 
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sekä henkilöstön kokemusta yrityksestä. Markkinaolosuhteiden elementti pitää sisäl-

lään toimialan piirteet ja luonteen sekä yrityksen strategiat. Toimiala voi ohjata toi-

mintaa alan periaatteiden, odotusten tai luonteen mukaan ja yrityksen strategia määrit-

tää millä tavoin yritys toimii. (Melewar & Jenkins 2002.) Kuviossa 2. on esitetty malli 

yritysidentiteetin osa-alueista mukaellen Melewarin ja Jenkinsin (2002) sekä Suvat-

jiksen, Chernatonyn ja Halikiaksen (2012) tutkimuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 2. Identiteetin rakentumisen osa-alueet (mukaellen Melewar & Jenkins 2002: 76–90 ja 

Suvatjis, Chernatony & Halikias 2012: 153–166). 
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tuoda esiin viestinnän, symbolien ja käyttäytymisen kautta, mikä vaikuttaa yrityksen 

maineeseen niin sen sisällä kuin ulkonakin (Balmer 2008, Balmer & Gray 2003). Yri-

tysten tulisi luottaa yritysidentiteettiin ja heijastaa sen ydintä, kun tehdään päätöksiä 
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brändi-identiteetin suhteen; kun päätetään mihin osa-alueisiin ja elementteihin keski-

tytään ja mitä sidosryhmille luvataan suunnitellussa viestinnässä. Brändi-identiteetti 

luo pohjan brändi-imagolle ja maineelle ja on näin ollen hyvin tärkeässä roolissa brän-

din luomisessa. (Buil, Catálan & Martinez 2015.)  

 

Aakerin (2002: 86–88) mukaan brändi-identiteetti rakentuu pääidentiteetistä ja sen ul-

kopuolella olevasta laajennetusta identiteetistä, joista pääidentiteetti on pysyvä ja te-

kee brändistä erityisen sekä arvokkaan. Laajennettu brändi-identiteetti sen sijaan täy-

dentää pääidentiteettiä ja kuvaa brändin sanomaa (Aaker 2002: 86–88). Yritysidenti-

teetin ja brändi-identiteetin prosesseilla on molemmilla sama päämäärä, siitä huoli-

matta, että ovat erillisiä asioita. Molempien tavoitteena on saavuttaa haluttu brändi-

imago tai yrityskuva, joka johtaa arvokkaisiin suhteisiin eri sidosryhmien kanssa. (Bal-

mer 1995.) Brändi voidaan nähdä määriteltävän joko markkinalähtöisesti tai brändi-

lähtöisesti. Markkinalähtöisessä eli ulkoisessa ajattelussa kaiken lähtökohtana on yri-

tyksen imago ja asiakkaiden tarpeiden sekä halujen täyttäminen. Sisäisessä eli brändi-

lähtöisessä ajattelussa brändi-identiteetti on avainasemassa ja asiakkaiden tarpeet py-

ritään tyydyttämään sen rajoissa. (Urde 2013.) 

 

Yritysidentiteetti lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta, visiosta sekä kulttuurista ja 

yritysbrändille, identiteetistä poiketen, lähtökohtana on vahvasti brändisitoumus, 

mutta myös kulttuuri (Balmer 2007). Yritysbrändi voidaan nähdä sopimuksena, joka 

yrityksen täytyy ilmaista selvästi eri sidosryhmilleen ja osoittaa, että se on pitänyt 

brändilupauksensa. Yritysbrändin luominen on interaktiivinen prosessi yrityksen ja si-

dosryhmien välillä ja brändi-imagon määrittelemisessä juuri sidosryhmät, esimerkiksi 

asiakkaat ja työntekijät, ovat isossa roolissa. (Balmer & Gray 2003.) Brändi-identiteet-

tiä luotaessa, yritysidentiteetillä on tärkeä rooli, koska identiteetti määrittää yrityksen 

peruspiirteet ja näin ollen vahvistaa todeksi sen mitä eri keinoin sidosryhmille on lu-

vattu (He & Balmer 2007). Selkeän brändi-imagon luomiseksi yritysten johtajien täy-

tyy tietoisesti ilmaista yrityksen identiteetin ominaisuuksia, mikä tarkoittaa panosta-

mista viestintään, erottautumiseen sekä brändin korostamista verkostoille ja sidosryh-

mille. Yritysbrändäys vaatii ennen kaikkea yrityksen johtajien ja henkilökunnan sitou-

tumista prosessiin sekä taloudellista panostusta onnistuakseen. (Balmer 2001.)  



18 

Yritysidentiteetti sisältää joukon arvoja, jotka tulevat sekä yrityksen sisältä, että ulkoa. 

Arvot kehittyvät, ovat usein epämääräisiä ja tekevät yrityksestä erottuvan. Yritysbrän-

dillä sen sijaan on usein joukko arvoja, jotka ovat tiiviitä, selvästi artikuloituja ja erot-

tuvia. Ne näkyvät selkeästi yrityksen toiminnassa ja käyttäytymisessä ja muodostavat 

liiketoiminnan ytimen. (He & Balmer 2007.) Viestinnällä on tärkeä rooli niin yritys-

imagon kuin yritysbrändinkin luomisessa ja johdonmukaisen viestinnän on oltava lin-

jassa identiteetin kanssa, jotta on mahdollista luoda vahva yritysbrändi. Yrityksen on 

ymmärrettävä omat ominaispiirteensä eli mistä tekijöistä yritysidentiteetti rakentuu ja 

tämän jälkeen elementtejä voidaan viestiä eteenpäin. Viestintä voidaan jakaa sisäiseen 

ja ulkoiseen viestintään, joista ulkoista on suunniteltu viestintä ja käytännön toiminta 

ja sisäistä työntekijöiden toiminta halutun identiteetin hyväksi. Erityisesti suunnitellun 

viestinnän avulla pyritään luomaan yhteys sidosryhmiin ja siirtämään arvot sekä yri-

tyskuva elementeiksi, joka erottaa yrityksen muista. (Blombäck & Ramirez-Pasillas 

2012.) Suunniteltu ja kontrolloitavissa oleva viestintä ja visuaalinen ulottuvuus sekä 

mainonta ovat yleensä yritysbrändille elintärkeitä, mutta yrityksestä riippuen, yritys-

identiteetille vaihtelevasti tärkeitä (He & Balmer 2007). 

 

Brändin johtamisen avuksi on luotu useita eri malleja ja yksi esimerkki näistä on yri-

tysbrändi-identiteetin tunnistamiseen ja linjaukseen luotu johtamismalli (CBIM). Ky-

seessä on yritysbrändin tunnistamismatriisi, joka luo johdolle mallin yritysbrändin 

identiteetin tunnistamista, analyysia, koordinointia sekä rakentamista varten. (Urde 

2013.) Yrityksen on tärkeää huomioida, että yritysbrändiä ei voida johtaa brändi-ima-

goa tai haluttua markkinapaikkaa ajatellen vaan sen pitää perustua yrityksen tärkeim-

piin arvoihin (Hatch & Schultz 2003). 

2.4 Identiteetin mittaaminen  

Yrityksen identiteetin mittaaminen on haastavaa, mutta hyvin tärkeää, sillä identiteetti 

luo pohjan suhteille sidosryhmien kanssa (Mukherjee & He 2008). Objektiivisen iden-

titeetin mittaus on kuitenkin ongelmallista, sillä se syntyy aina vastaanottajan mielessä 

ja on kognitiivinen käsite (Dukerich, Golden & Shortell 2002, Mukherjee & He 2008). 

Mitattaessa tai tutkittaessa identiteettiä esimerkiksi asiakkaiden kautta, tutkijalla on 

vaarana sekoittaa oma henkilökohtainen näkemyksensä mittaukseen ja tutkimuksissa 
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täytyy keskittyä asiakkaiden lisäksi muihinkin sidosryhmiin, jotta identiteettiä voidaan 

analysoida kriittisesti (Mukherjee & He 2008). 

 

Identiteetin mittaamiseen vastaanottajan näkökulmasta on määritelty neljä eri ulottu-

vuutta; vastaanotetun identiteetin houkuttelevuus, samankaltaisuus, tunnusomaisuus ja 

maine, joiden on tutkittu vaikuttavan sidosryhmien näkemykseen yrityksen identitee-

tistä (Battasharya & Sen 2003). Houkuttelevuus on tekijöistä ensimmäinen ja vaikuttaa 

vahvasti siihen, kuinka sidosryhmät samaistuvat yritykseen (Marin & Ruiz 2007). 

Identiteetin houkuttelevuus on suuresti yhteydessä vastaanottajan tarpeisiin ja itsemää-

rittelyyn, koska identiteetti koetaan houkuttelevana, jos se vastaa itsemäärittelyn tar-

peisiin. Tällöin esimerkiksi asiakas voi ostaa tuotteen, koska se on omaperäinen ja 

henkilökohtaisiin tarpeisiin sopiva ja yritykseen syntyy psykologinen yhteys. (Muk-

herjee & He 2008.) Toisena näkökulmana yrityksen identiteetti täytyy kokea johdon-

mukaisena tai yhtenäisenä vastaanottajan kanssa (Battasharya & Sen 2003) ja asiak-

kaan samaistuminen identiteettiin riippuu siitä, minkälaisena hän kokee suhteensa yri-

tykseen (Marin & Ruiz 2007). Vastaanottaja vertaa identiteettiä omaansa ja mitä yh-

denmukaisempi se yrityksen kanssa on, sitä helpompana samaistuminen koetaan (Bat-

tasharya & Sen 2003). 

 

Kolmas kohta koskee tunnusomaisuutta, jolloin identiteetti täytyy kokea tyypillisenä 

tai yksilöllisenä vastaanottajan tarpeita tyydyttäen. Asiakkaat vertailevat yritystä mui-

hin samankaltaisiin organisaatioihin ja mitä tunnusomaisempi ja erottuvampi yritys 

on, sitä helpommin asiakkaat tunnistavat sen muiden joukosta. Neljäs näkökulma kä-

sittelee vastaanotetun identiteetin mainetta; ihmiset määrittelevät omaa identiteettiään 

vastaanotetun yritysidentiteetin avulla. (Battasharya & Sen 2003.) He haluavat luoda 

suhteita muiden samantyylisten ihmisten kanssa (Marin & Ruiz 2008) ja ovat sosiaa-

lisesti vuorovaikutuksessa esimerkiksi erilaisten ryhmien ja brändien kautta, tyydyt-

tääkseen henkilökohtaisia sosiaalisia tarpeitaan, esimerkiksi itsetuntoa. Yksilöt hakeu-

tuvat kyseisiin ryhmiin ja suhteisiin, jotka tuntevat hyvämaineisiksi ja tämän vuoksi 

yrityksen identiteetin maine on positiivisesti yhteydessä sen tunnistettavuuteen. (Bat-

tasharya & Sen 2003.) 
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Van Rekom (1997) on keskittynyt identiteetin rakentumiseen ja mittaamiseen yrityk-

sen sisältä käsin. Analyysin tarkoituksena on selvittää työntekijöiden rooleja ja tehtä-

viä mahdollisimman vaihtelevasti niin, että yrityksen eri osa-alueet ovat edustettuina 

ja saataisiin kokonaisvaltainen käsitys organisaation toiminnasta. Identiteetin muodos-

tumiseen vaikuttaa kaikkien henkilöiden työpanos ja tämän vuoksi työntekijöillä tulisi 

olla yhtenäinen näkemys toimintatavoista ja tavoitteista. (van Rekom 1997.) Alessan-

dri (2001) on puolestaan tutkinut sidosryhmien mielikuvien syntymistä psykologisen 

kontekstin pohjalta eli kuinka sidosryhmät oppivat näkemään identiteetin. Yrityksen 

tulisi huomioida kaksi oppimistasoa, joiden avulla se voi arvioida identiteettiään sekä 

vaikuttaa imagon muodostumiseen. Tasot ovat matalan sitoutumisen taso ja klassinen 

ehdollistuminen, joista matalan sitoutumisen taso korostaa identiteetin osa-alueiden 

toistamista sidosryhmille, jotta yritys ja sen tuotteet tai palvelut jäävät mieleen ja eri 

osa-alueet näyttäytyvät yhdenmukaisena kokonaisuutena. Klassinen ehdollistumisen 

avulla taas pyritään luomaan ärsyke identiteetistä, jolloin yritys huomataan ja liitetään 

siihen positiivinen assosiaatio, esimerkiksi mieleenpainuva logo. Tällöin sidosryhmät 

opetetaan järjestelmällisesti ajattelemaan positiivisesti yrityksestä ja sen toiminnasta. 

(Alessanderi 2001.) 
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3 YRITYKSEN IMAGO 

Yritysimago on ensimmäinen asia mikä yrityksestä nähdään, ikään kuin sen henkilö-

kortti, joka sidosryhmille esitetään (Tram, Nguyen, Melewar ja Bodoh 2015). Tutkijat 

ovat luoneet imagon muodostumisesta useita malleja, joissa esimerkiksi viestinnän, 

työntekijöiden ja yrityksen persoonallisuuden nähdään painottuvan eri tavoin (Stuart 

1999). Imago syntyy yrityksen identiteetin pohjalta, jota viestitään sidosryhmille vies-

tinnän, symbolismin ja käytöksen kautta (Balmer & Gray 1998) ja jotta imago näyt-

täytyy sidosryhmille johdonmukaisena, ulkoisen ja sisäisen kommunikaation täytyy 

toimia yrityksen ja sidosryhmien välillä (Klopper 2010).  

3.1 Imagon määritelmä ja käsitteet 

Cornelissen (2000: 120) määrittelee imagon ”erilaisten merkitysten verkostoksi, joka 

on tallennettu muistiin ja joka vaihtelee kokonaisvaltaisista, yleisistä vaikutelmista hy-

vin yksityiskohtaiseen kohteiden määrittelemiseen.” Gray ja Balmer (1998) korostavat 

imagon olevan sidosryhmien henkinen kuva yrityksestä, joka syntyy, kun esimerkiksi 

yrityksen logo nähdään. Tram, Nguyen, Melewar ja Bodoh (2015) määrittelevät yri-

tysimagon koosteeksi arvoja, vaikutelmia, tietoa, ideoita, uskomuksia ja tunteita, joita 

sidosryhmillä on yritystä kohtaan. Vaikka yrityksen imagosta ei ole yhtä ainoaa hy-

väksyttyä määritelmää, voidaan jotain yhtäläisyyksiä valtaosasta määritelmistä löytää. 

Enemmistö on yhtä mieltä siitä, että imago on sidosryhmien näkemys yrityksen tavasta 

esittää eri keinoin identiteettiään ja viestiä sitä kontrolloitujen tai kontrolloimattomien 

lähteiden kautta. (Chattanon, Lawley, Trimetsoontorn, Supparerkchaisakul & Lee-

layouthayothin 2007.) 

 

Yritysimago luodaan vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä kokemusten 

kautta ja pyrkimyksenä on vaikuttaa ihmisten näkemyksiin yrityksestä ja sen toimin-

nasta (Tram, Nguyen, Melewar ja Bodoh 2015). Barich’n ja Kotlerin (1991) mukaan 

yrityksellä on monta imagoa, jotka riippuvat erilaisista tekijöistä, muun muassa koh-

deryhmästä. Imago nähdään eri tavoin riippuen yrityksen kontrolloiduista imagoteki-

jöistä, tarjonnasta ja yleisöstä ja tärkeimpinä näistä pidetään tarjontaa ja yleisöä. Esi-

merkiksi hotellin imago vaihtelee sen mukaan minkä takia siellä ollaan ja kenen näkö-

kulmasta imagoa tutkitaan. (Barich & Kotler 1991.) Vaikka saman yrityksen imago 
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voidaan nähdä sidosryhmien välillä ja maantieteellisesti poikkeavissa paikoissa eri ta-

voin, yleensä on toivottavaa, että näiden näkemysten välillä vallitsee yhtenäinen linja 

(Pina, Martinez, de Chernatony & Drury 2006).  Pääajatus imagon rakentamisessa on 

kertoa sidosryhmille kuka ja mikä yritys on ja ikään kuin myydä identiteettiä eri vuo-

rovaikutussuhteiden kautta. Yrityksen imago rakennetaan identiteetin pohjalta ja koko 

henkilökunnan täytyy olla prosessissa aktiivisesti mukana, joka toteutetaan käyttäyty-

misen, asenteiden, työskentelyn, ideoinnin ja suhteiden kautta. Jos työntekijät ajatte-

levat imagon rakentamisen olevan muiden vastuulla, prosessi on hajanainen eikä ko-

konaiskuva pysy yhtenäisenä. (Davis & Yugay 2012.)  

 

Imago ja maine sekoitetaan usein toisiinsa, mutta ne ovat erillisiä prosesseja. Balmerin 

ja Stotvigin (1997) mukaan maine kehittyy ajan myötä ja syntyy kokemuksien sekä 

tiedon kautta. Vuokko (2003: 13) kuvaa mainetta yrityksen pitkän ajan kuluessa syn-

tyneeksi käsitykseksi yrityksestä, jota on imagoa vaikeampi muuttaa. Maineeseen saat-

taa yhdistyä myös useiden eri sidosryhmien näkemyksiä yrityksestä (Vuokko 2003: 

13). Imagoon verrattuna maine perustuu enemmän taloudelliseen toimintaan, sosiaali-

seen vastuuseen ja yrityksen kykyyn tuottaa palveluja sekä tuotteita, kun imagon voi-

daan sanoa olevan sidosryhmäläisten henkinen kuva yrityksestä (Pang 2012).  

3.2 Imagon osa-alueet 

Imagon muodostumista on tutkittu eri painotuksin tutkijoiden näkökulmasta riippuen 

ja esimerkiksi Rindell (2013) nostaa esiin sidosryhmien aktiivisen roolin imagon muo-

dostumisessa sekä jatkuvuuden, jolloin imago nähdään olemassa olevan rakenteen si-

jaan kehittyvänä prosessina. Lisäksi hän korostaa vuorovaikutussuhteita muiden ih-

misten kanssa sekä aiempia kokemuksia yrityksestä imagoon vaikuttavina tekijöinä 

(Rindell 2013). Christensen ja Askegaard (2001) ovat sen sijaan keskittyneet tutki-

muksessaan imagon ja identiteetin väliseen suhteeseen, jonka he näkevät signaalien ja 

johtopäätösten vuoropuheluna ja jonka kautta on mahdotonta sanoa, määritteleekö 

identiteetti imagoa vai toisinpäin. Imago on jaettu yleiseen ja viralliseen imagoon, 

jossa yleinen imago nähdään yhteisenä tai osittain jaettuna johtopäätöksenä yrityksestä 

tai signaaleina, jotka luovat siitä mielikuvia. Virallinen imago on tarkemmin määri-

telty johtopäätös, jonka yritys harkitusti haluaa luoda yleisölle. Yritykset kiinnittävät 

usein enemmän huomiota viralliseen identiteettiin ja saattavat nujertaa mielikuvia, 
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jotka eivät tue sitä, kun pääasiallinen tehtävä olisi kuitenkin luoda yhteys strategisesti 

suunnitellun identiteetin ja halutun imagon välille. (Christensen & Askegaard 2001.) 

 

Oman mallinsa imagon muodostumisesta ovat luoneet myös Kotler ja Barich (1991), 

joka koostuu 11 tekijästä, mutta se syventyy enemmän markkinointi-imagon kuin yri-

tysimagon rakennusosiin. Nämä kaksi käsitettä ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. 

Markkinointi-imago kohdistuu enemmän yrityksen tuotteisin ja palveluihin, kun taas 

yritysimago yritykseen itseensä. Tärkeä huomio tutkimuksessa on se, että yrityksellä 

voi olla hyvä yritysimago, mutta keskinkertainen markkinointi-imago ja vaikka yritys 

itsessään nähtäisiin positiivisena, sen tuotteita ja palveluja ei välttämättä osteta. (Kot-

ler ja Barich 1991.) Nguyen ja LeBlanc (1998) ovat tutkineet imagoa palvelun laadun 

näkökulmasta. He korostavat imagon muodostumisessa palvelun laatua sekä sen ar-

voa, sillä tutkimuksen mukaan koettu palvelun laatu vaikuttaa myös sidosryhmien nä-

kemykseen yrityksen imagosta. Toisin sanoen, mitä parempaa palvelua yrityksessä 

saatiin, sitä parempana yrityksen imago koettiin. (Nguyen ja LeBlanc 1998.) 

 

Cornelissen (2000) on luonut mallin koskien yritysimagon muodostumista, joka kes-

kittyy viestintään viestin vastaanottajan näkökulmasta, joka päättää sitoutuuko vies-

teille ja mille lähteille antaa huomiota. Malli rakentuu neljästä eri viestilähteestä, joi-

den vaikutuksesta sidosryhmät muodostavat mielikuvan yrityksestä. Lähteet ovat yri-

tysviestintä, muut viestintäkanavat, välillinen viestintä sekä sisäinen viestintä. Yritys-

viestintä sisältää yrityksen symbolismin, viestinnän ja käytöksen ja muut viestintäka-

navat ovat suorien kilpailijoiden ja samaistuttavien toimijoiden yritysviestinnän toi-

mintoja. Kolmas viestilähde eli välillinen viestintä tai puskaradio on ihmisten puhetta 

yrityksestä tai muista toimijoista, joiden kautta sidosryhmät kytkeytyvät toisiinsa ja 

etsivät suosituksia. Viimeinen viestilähde eli sisäinen viestintä on aikaisempien muis-

tojen ja maineen tallentumia muistiin, jotka tulevat esiin kun yritystä ajatellaan. (Cor-

nelissen 2000.) 

 

Imagon rakentumisesta on lisäksi kehitetty vastaanottajan näkökulmaan ja kokonai-

suuden ymmärtämiseen keskittyvä malli, jonka elementit ovat visuaalinen ilmaisu, po-

sitiiviset tunteet, tilat ja ympäristö, verkossa annettu vaikutelma, työntekijöiden ole-

mus, asenne ja käyttäytyminen sekä ulkoinen viestintä. Visuaalinen ilmaisu sisältää 

yrityksen visuaaliset merkit, joiden tulisi olla mieleenpainuvia ja positiiviset tunteet 
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rakentuvat asiakkaiden luottamuksesta sekä yrityksen sosiaalisesta vastuusta. Tilojen 

suhteen arkkitehtuurin ja sisustuksen tulisi olla mieleenpainuvia ja verkossa annetun 

vaikutelman tärkein tekijä on verkkosivujen toimivuus. Työntekijöiden olemusta kos-

kien käytös, läsnäolo ja yhdenmukaisuus yrityksen kanssa vaikuttavat omalta osaltaan 

imagon muodostumiseen ja sidosryhmät kiinnittävät huomiota myös yrityksen yhteis-

kunnalliseen rooliin ja eettiseen käytökseen, jotka sisältyvät asenteen ja käyttäytymi-

sen elementtiin. Ulkoiseen viestintään kuuluvat yhteydetön viestintä, viestien yrityk-

sen pääelementtejä ja verkkoviestintä, joka on verkossa tapahtuvaa viestintää sekä 

viestinnän tehokkuus. Verkkoviestinnän on tutkittu näyttäytyvän näistä tärkeimpänä, 

erityisesti verkkosivujen löydettävyys ja mieleenpainuvuus. Tutkimuksen mukaan 

imagon muodostumisessa tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat työntekijöiden käytös ja 

asenne, verkkoviestintä, verkkosivu, slogan, luottamus sekä mieleenpainuva nimi ja 

logo. (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015.) Kuviossa 3. on esitetty imagon muo-

dostumisen elementit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Imagon muodostuminen (mukaellen Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015: 86–114).  

Tilat ja ympäristö 

Verkossa annettu vaikutelma 

Työntekijöiden olemus 

Visuaalinen ilmaisu 

Asenne ja käyttäytyminen 

Ulkoinen viestintä 

Positiiviset tunteet 

Persoonallisuus  

Yritysviestintä  

Yritysimago 
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3.3 Imagon johtaminen 

Imagon johtaminen sellaisenaan ei ole mahdollista, joten imagon johtaminen on peri-

aatteessa identiteetin johtamista (Stuart 1999). Tutkijat puhuvat kuitenkin asiasta eri 

nimikkeillä ja osa on tehnyt tutkimusta imagon johtamisesta, joka kuitenkin johtaa ta-

valla tai toisella identiteettiin. Kun yritys johtaa identiteettiään tehokkaasti, sen on 

mahdollista sitouttaa eri sidosryhmät itseensä ja rakentaa ymmärrystä omaa toimin-

taansa kohtaan (Melewar, Bassett ja Simôes 2006).  Yritysidentiteetin tehokkaan joh-

tamisen on huomattu vaikuttavan myönteisen yrityskuvan syntymiseen ja myönteinen 

yritysmaine taas edesauttaa yrityksen taloudellista selviytymistä markkinoilla (Balmer 

2001). Kiriakdou ja ja Millward (2000) arvioivat, että identiteetti on paljon tehok-

kaampi silloin, kun se pohjautuu organisaatioon itseensä ja työntekijät ovat sitä toteut-

tamassa. Yrityksen sisäisen toiminnan eli esimerkiksi työntekijöiden käytöksen tulee 

olla tasapainossa johdon luoman ja halutun vision ja mission kanssa, jotta sidosryh-

mille luodaan suotuisa kuva yrityksestä (Kiriakidou & Millward 2000). 

 

Barichin ja Kotlerin (1991) mukaan imagon johtamisen tarkoitus on parantaa asenteita 

yritystä kohtaan. Cornelissen (2011: 63–64) määrittelee identiteetin johtamisen pää-

määräksi luoda hyvä maine sidosryhmien keskuudessa, joka saa jäsenet ostamaan yri-

tyksen tuotteita tai palveluja, työskentelemään yrityksessä tai investoimaan siihen. 

Maine luodaan yritysidentiteetin pohjalta ja jotta identiteettiä voidaan johtaa, täytyy 

yrityksen ensin analysoida ja ymmärtää omat pääarvonsa sekä missio, visio ja kulttuuri 

eikä aloittaa kiirehtimällä viestimään sidosryhmille niitä arvoja, jotka se kuvittelee 

omaavansa (Cornelissen 2011: 64). Myös Balmerin ja van Rielin (1997) mukaan iden-

titeetin johtamisen päämääränä on luoda suotuisa maine sidosryhmien keskuudessa; 

maineen avulla voidaan saada sidosryhmien jäsenet ostamaan yrityksen tuotteita ja 

palveluja, sijoittamaan siihen tai työskentelemään sen sisällä.  

 

Abratt (1989) on luonut identiteetin johtamisprosessia selkeyttävän mallin, jossa mää-

ritellään yrityksen identiteetti viestintämekanismiksi erottaen identiteetin ja imagon 

konseptit toisistaan. Tutkimus korostaa, että eri sidosryhmien jäsenet eivät koe imagoa 

samalla tavoin ja yrityksen on tärkeää tunnistaa mitkä johtamisprosessit vaikuttavat eri 

ryhmiin. Ensimmäinen vaihe keskittyy yrityksen näkökulmaan imagon luomisesta, 
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jossa johto etsii yrityksen pääarvot ja johtopäätökset, muodostaa strategian sekä sel-

keyttää mission ja vision. Toisessa vaiheessa määritellään viestinnän tavoitteet, liite-

tään se muihin toimintoihin ja muutetaan yritysfilosofia johtamisprosessiksi. Viimei-

sessä vaiheessa syntyy yrityksen ja sidosryhmien yhtymäkohta, joka on johtamispro-

sessien kautta syntynyt kokemus yrityksestä. (Abratt 1989.) Myös Cornelissen (2011: 

69) korostaa identiteetin ja imagon välistä yhteyttä kolmesta eri näkökulmasta, jotka 

ovat keskeisiä identiteetin johtamisessa. Näkökulmat ovat työntekijöiden kokemus yri-

tyskulttuurista, johtajien näkemys yrityksen visiosta ja sidosryhmien näkemys yrityk-

sen imagosta. Cornelissenin (2011: 69) mukaan yrityksen on tärkeää selvittää milloin 

ja miksi elementit eivät vastaa toisiaan. Yrityksen on myös tärkeää kiinnittää huomiota 

vision, kulttuurin ja identiteetin yhdenmukaisuuteen, sillä imagon on heijastuttava si-

dosryhmille vision (johtajien) sekä kulttuurin (työntekijöiden) kautta. Kun visio ja 

kulttuuri ovat sopusoinnussa keskenään, sidosryhmät lopulta ymmärtävät ja hyväksy-

vät imagon yhdenmukaisena. (Cornelissen 2011: 69–71.) 

 

Edellä läpikäytyjen imagon johtamistutkimusten ja – mallien lisäksi Balmer ja van 

Riel (1997) ovat tutkimuksessaan läpikäyneet elementtejä, jotka vaikuttavat identitee-

tin johtamiseen ja hyvän maineen syntymiseen. Mallin mukaan kaikki toiminta lähtee 

liikkeelle yrityksen historiasta ja strategiasta, joiden pohjalta rakennetaan kokonai-

sidentiteetti. Identiteetti sisältää organisaation jäsenten käytöksen, viestinnän sekä 

symbolismin ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen kautta syntyy yritystoimintaa, esi-

merkiksi myyntiä ja asiakassuhteiden hoitamista, sekä yrityksen maine. Toisin sanoen 

maine syntyy historian, strategian, identiteetin ja yritystoimintojen pohjalta. Lisäksi 

kaikkiin tekijöihin vaikuttaa vielä samanaikaisesti ympäristön muutokset ja kehittymi-

nen, esimerkiksi asiakkaiden, kilpailijoiden sekä valtion toiminta. Identiteetin johta-

misen pääajatuksena on saavuttaa hyvä maine sidosryhmien keskuudessa, jotta ihmiset 

saadaan esimerkiksi ostamaan yrityksen tuotteita sekä palveluja.  (Balmer & van Riel 

1997.) 
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4 VIESTINTÄ 

Yrityksen menestys riippuu nykyään yhä enemmän siitä, minkälaisena sidosryhmät 

näkevät yrityskuvan ja mitä ajatuksia toiminta herättää. Onnistunut ja pätevä viestintä 

voi auttaa yritystä menestymään, mutta se vaatii laajaa näkemystä viestintätoimin-

noista ja niiden ulottumisesta koko yritykseen ja sen työntekijöihin. (Malmelin 2007.) 

Yritys viestii koko ajan kaikella toiminnallaan vaikka se ei tietoisesti ajattelisi teke-

vänsä suunniteltua viestintää. Viestiminen tapahtuu esimerkiksi nimen, visuaalisten 

elementtien, ulkonäön, tuotteiden ja palvelujen, hintojen sekä sijainnin kautta. 

(Vuokko 2003: 10.)  

4.1 Viestinnän määritelmä ja käsitteet 

Malmelin (2007) määrittelee viestinnän laajaksi, yrityksen läpi kulkevaksi käsitteeksi, 

johon sisältyy sisäinen ja ulkoinen viestintä. Cornelissenin (2011: 4) mukaan viestintä 

on kehittynyt tärkeäksi, koko yritykseen keskittyväksi toiminnoksi, jolla kommunikoi-

daan ulkoisesti ja sisäisesti sidosryhmille omasta toiminnasta ja olemassaolosta. Finne 

& Strandvik (2012) ovat sitä mieltä, että kirjallisuudessa annetaan liian optimistinen 

kuva yrityksen mahdollisuudesta kontrolloida viestintää, jolloin ei kiinnitetä tarpeeksi 

huomiota näkymättömään viestintään. Näkymätön viestintä voidaan määritellä vies-

tinnäksi, jossa markkinoija ei ole osallisena kommunikoimassa yrityksestä tai sen tuot-

teista ja palveluista vaan asiakas saa viestejä muista lähteistä (Finne & Strandvik 

2012).  

 

Zerfass ja Sherzada (2015) näkevät yritysviestinnän johdon vastuualueena, sillä johta-

jien tehtävä on luoda yrityksen strategiat ja kehittää erillinen viestintästrategia, päättää 

resursseista ja rakenteista sekä kommunikoida pääsidosryhmien kanssa. Hatch ja 

Schultz (1997) painottavat yrityksen roolia identiteetin viestimisessä yrityksen jäse-

nille, jotka työkokemuksensa sekä organisaation kulttuurin mallien pohjalta tulkitsevat 

sitä. Vaikka viestintä koostuu eri tutkijoiden mukaan useista tasoista tai osa-alueista, 

kaiken yrityksen viestintäelementtien tulisi olla yhteydessä keskenään (Kitchen & 

Schultz 2003).  
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Yrityksen näkökulmasta on tärkeää investoida viestintään, jotta identiteetti saadaan 

tehokkaasti ilmaistua sidosryhmille ja ryhmien jäsenillä on mahdollisuus ottaa siitä 

selvää yrityksen omien, tarkkojen termien mukaan. Vastaanottajat nähdään helposti 

vain passiivisina viestinnän kohteina, mikä ei useinkaan pidä paikkaansa, vaan sidos-

ryhmät voivat kaikesta huolimatta luoda omia merkityksiään yrityksen viestinnälle. 

(Cornelissen 2011: 4, Cornelissen, Christensen & Kinuthia 2012.) Yrityksen identi-

teettiä viestitään useiden eri kanavien kautta ja viestit voivat olla tiedostettuja tai tie-

dostamattomia, keinoina esimerkiksi mainonta, nimi, sijainti, palvelut tai tuotteet 

(Vuokko 2003: 103). Melewar & Jenkins (2002) ovat rakentaneet yrityksen identiteet-

timallin, jossa yksi osatekijä on viestintä ja visuaalinen identiteetti, joka taas pitää si-

sällään yritysviestinnän, kontrolloimattoman viestinnän, arkkitehtuurin ja paikan sekä 

visuaalisen identiteetin. Viestintä on heidän mukaansa siis yksi neljästä identiteetin 

peruspilarista, jonka avulla yritys luo imagonsa eikä sitä ole erotettu identiteetin ra-

kentumisesta omaksi toiminnokseen (Melewar & Jenkins 2002). 

 

Vuokon (2003: 112) mukaan että hyvän imagon luomiseen tarvitaan hyvää toimintaa 

ja viestintää. Sisäisen viestinnän avulla voidaan vaikuttaa sisäiseen imagoon, ja ulkoi-

sen viestinnän kautta ulkoiseen imagoon (Vuokko 2003: 117). Ihmisiin vaikuttavat 

erilaiset viestintämuodot ja tämän vuoksi on tärkeä varmistaa, että lopullinen vaiku-

telma on positiivinen ja johdonmukainen. Pelkästään suunniteltu viestintä ei riitä vaan 

on huomioitava myös muut viestikanavat, joita tutkimalla voidaan selvittää heikentä-

vätkö vai täydentävätkö ne yrityksen suunnitellusti viestittyä identiteettiä. Eri viestin-

tälähteinä voidaan nähdä välillisesti vastaanotettu, ihmisten välillä käyty ja yksilötason 

viestintä. Välillisellä viestinnällä voidaan vaikuttaa asiakkaiden näkemyksiin yrityk-

sen identiteetistä välikäsien kautta, esimerkiksi massamedian välityksellä. Ihmisten 

välillä käyty viestintä pitää sisällään muun muassa kuulopuheet ja sen on tutkittu vai-

kuttavan erityisen paljon sidosryhmien asenteisiin yritystä kohtaan. Yksilöön keskit-

tyvässä viestinnässä, asiakkaalla voi olla yritystä kohtaan tunneyhteys tai suhde perus-

tuu yksilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen. (Karaosmanoglu & Melewar 2006.)  

4.2 Yritysviestintä 

Yritysviestintä on yrityksen viestintätoimintojen kokonaisuus, joka pitää sisällään niin 

ulkoiset, kuin sisäisetkin viestintään liittyvät toimenpiteet. Yritysviestinnän tehtävä on 
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heijastaa hyvää ja yhtenäistä yrityskuvaa kaikille ympäröiville sidosryhmille (Pang 

2012). Balmerin ja Grayn (2003) mukaan yritysviestintä on prosessi, jonka kautta si-

dosryhmät hahmottavat yrityksen identiteetin, yrityskuvan ja maineen muovautumi-

sen. Cornelissen (2011: 5) määrittelee yritysviestinnän ”johtamistoiminnoksi, jonka 

avulla koordinoidaan sisäistä ja ulkoista viestintää ja jonka kokonaisvaltainen tarkoitus 

on luoda ja ylläpitää haluttua mielikuvaa sidosryhmien mielessä, josta yritys on riip-

puvainen.” Vaikka yritysviestintä on vain yksi yrityskuvaan vaikuttavista tekijöistä, 

sen on tutkittu olevan hyvin tehokas ja ainoa viestilähde, jota yritys voi kontrolloida 

(Cornelissen 2000). 

 

Yrityksen strategian suunnittelussa yritysviestinnällä on iso rooli, koska yrityksen 

maine sekä brändin, imagon ja identiteetin kehittäminen on tärkeää (Goodman 2006). 

Pang (2012) korostaa yrityskuvan menestyksen päätekijänä sidosryhmiä ja heille koh-

distettua viestintää, sillä menestys riippuu siitä, kuinka eri sidosryhmät vastaanottavat, 

sisäistävät ja hyväksyvät yritysimagon, joka taas perustuu siihen, mitä ne kuulevat, 

näkevät ja kokevat. Yritysviestintä ei ole vain informaation vaihdantaa yrityksen ja 

sidosryhmien välillä, jotta sidosryhmien jäsenet voivat tehdä päätelmiä yrityksestä ja 

sen toiminnasta, vaan viestinnän avulla symbolisesti luodaan ja ylläpidetään tietyn-

laista imagoa ja mielikuvaa yrityksestä (Cornelissen 2011: 60).  

 

Yritysviestintä pitää sisällään useita strategisia johtamistoimintoja, joihin kuuluu yri-

tyksestä riippuen maineen johtaminen, kriisi- ja hätäviestintä, markkinointiviestintä, 

johdon viestintä, yritysbrändäys, mainonta, imagon rakentaminen sekä suhteet yhtei-

söön, työntekijöihin, valtioon, mediaan, investoijiin (Goodman 2006). Melewar, Bas-

sett ja Simões (2006) ovat jakaneet yritysviestinnän kolmeen pääalueeseen eli johdon 

viestintään, markkinointiviestintään sekä organisaatioviestintään. Balmerin ja Illian 

(2012) mukaan yritysviestintä voidaan nähdä neljän eri näkökulman kautta, riippuen 

teoreettisesta taustasta, filosofiasta ja painopisteestä. Näkökulmiksi he määrittelevät 

julkiset suhteet sekä yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen viestinnän, integroidun mark-

kinointiviestinnän, kokonaisvaltaisen yritysviestinnän ja yritysviestinnän kuilut (Bal-

mer & Illia 2012). 
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Kokonaisvaltainen yritysviestintä voidaan Balmerin ja Grayn (1999) mukaan jakaa 

myös kolmeen eri osa-alueeseen; ensisijaiseen, toissijaiseen ja kolmannen asteen vies-

tintään. Ensimmäinen osa käsittää yrityksen pääelementtien eli esimerkiksi tuotteen 

tai palvelun vaikutukset sekä henkilökunnan ja johdon käyttäytymisen. Toissijainen 

viestintä on kontrolloitua viestintää, esimerkiksi mainontaa ja kolmas taso pitää sisäl-

lään kolmansien osapuolten, muun muassa kilpailijoiden kommentoinnin ja juorut. 

(Balmer & Gray 1999, Balmer & Illia 2012.) Yamauchi 2001 määrittelee yritysvies-

tinnän yritysfilosofian ilmaisemiseksi sidosryhmille, joka ilmaisee yrityksen yritys-

kulttuuria. Yritysviestintä ei ole vain viestintää vaan yksi johtamisen osa-alue (Ya-

mauchi 2001).  

4.3 Markkinointiviestintä 

Markkinoinnin avulla luodaan tyydyttävää vaihdantaa asiakkaille ja kuluttajille mark-

kinointiviestintää hyväksikäyttäen (Kitchen & Schultz 2003). Markkinointiviestintä 

on yksi yritysviestinnän osa-alueista, jota yritys pystyy suurimmaksi osaksi kontrol-

loimaan. Markkinointiviestinnän avulla asiakkaille voidaan näyttää tai selittää missä 

ja milloin tuote tai palvelu tehdään, mihin sitä käytetään, minkälainen ihminen sitä 

käyttää, kuka tuotteen tekee ja minkälaisten asioiden takana brändi ja yritys seisoo 

(Keller 2012).  Karaosmanoglun & Melewarin (2006) mukaan markkinointiviestinnän 

on tarkoitus mainostaa yritystä itseään, sen lisäksi että sen avulla pyritään asemoimaan 

tuotteet ja palvelut markkinoille. Jotta markkinointiviestintä voi vaikuttaa asiakkaa-

seen, sen täytyy kyetä tavoittamaan eri aistit ja vaikuttaa henkilöön niiden kautta (Kit-

chen 1994).  

 

Markkinointiviestinnän avulla tuote tai palvelu täytetään erilaisilla merkityksillä ja ar-

voilla ja se edesauttaa brändin syntymistä sekä ylläpitää asiakkaiden lojaaliutta yritystä 

kohtaan (Keller 2012). Vuokon (2003: 12) mukaan markkinointiviestinnällä pyritään 

vaikuttamaan tietoihin ja käsityksiin, joilla on merkitystä juuri tietylle sidosryhmälle 

eikä eri sidosryhmillä voi eikä tarvitse olla kaikkea tietoa ja kokemusta mitä yrityksellä 

itsellään on. Markkinointiviestinnän suunnittelussa on siis tärkeää osata erottaa eri si-

dosryhmät toisistaan valita oikeat asiat, joista yritys haluaa ryhmän kanssa luoda yh-

teisen näkemyksen (Vuokko 2003: 12).  
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Asiakkaiden arviot yrityksen viestintätoiminnoista ovat ennakkokäsityksiä yrityksen 

identiteetistä. Kun asiakkailla on positiivinen asenne yrityksen viestintää kohtaan, he 

tekevät todennäköisimmin positiivisia johtopäätöksiä välitetyistä viesteistä ja luovat 

suotuisan kuvan yrityksestä. Markkinointiviestintää tulisi käyttää yritysidentiteetin 

tunnusomaisten piirteiden välittämiseen ja se voidaan määritellä viestinnäksi, joka on 

kohdistettu tukemaan yrityksen tuotteita ja palveluja. Mitä enemmän asiakkaat miel-

tävät markkinointiviestinnän elementtien heijastavan yrityksen identiteettiä ja arvoja, 

sitä parempi kuva heillä on yrityksestä. (Karaosmanglu & Melewar 2006.)  

 

Markkinointiviestintään liittyy useita viestintävaihtoehtoja, jotka on usein muodos-

tettu erilaisiksi laajemmiksi tyyppiryhmiksi. Näitä ovat mediamainonta, suoramarkki-

nointi, paikkamarkkinointi, ostotapahtumamainonta, messut, myynninedistäminen, ta-

pahtumamarkkinointi ja sponsorointi, suhdetoiminta sekä henkilökohtainen myyntityö 

(Keller 2012). Vuokko (2003: 17) on luokitellut keinot seuraavasti; mainonta, suhde-

toiminta, julkisuus, sponsorointi, henkilökohtainen myyntityö ja menekinedistäminen. 

Yrityksen tulee sekoittaa eri viestintäkeinot koordinoiduksi suunnitelmaksi ja jotta ko-

konaisuus on toimiva, täytyy jokaisen keinon erityispiirteet ja kustannukset olla tie-

dossa (Armstrong & Kotler 2009). Markkinointiviestinnän keinoista on tässä työssä 

on tarkemmin avattu kuusi; henkilökohtainen myyntityö, mainonta, menekinedistämi-

nen, suhdetoiminta, julkisuus ja sponsorointi. Lisäksi digitaalinen markkinointivies-

tintä on lisätty seitsemänneksi osa-alueeksi. 

 

Henkilökohtainen myyntityö on joko kasvotusten tai puhelimitse syntynyt viestin-

täsuhde, jossa molempien osapuolten on mahdollista antaa välitöntä palautetta toisil-

leen. Se on asiakkaan ja yrityksen edustajan välinen viestintäprosessi, jonka pääaja-

tuksena on viestiä tilannekohtaisia ja suunniteltuja viestejä yhdelle tai useammalle vas-

taanottajalle. (Vuokko 2003: 169.) Armstrongin ja Kotlerin (2011: 388) mukaan 

myyntityön avulla on mahdollista luoda jopa pitkäaikainen ja tiivis ystävyyssuhde asi-

akkaaseen, jolloin myyjä kuuntelee asiakkaan toiveita ja tarpeita ja ratkoo niitä. Hen-

kilökohtaisessa myyntityössä käytetään vakuuttavaa viestintää, jotta neuvottelemalla 

saavutetaan molempien hyväksymä sopimus (Anderson 1995: 6).  
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Myyntityön tarve korostuu tietyissä tilanteissa, jotka voivat liittyä tuotteeseen tai pal-

veluun, asiakaskuntaan, jakelukanaviin ja hintaan. Tuote tai palvelu voi olla monimut-

kainen ja vaatii myyjän ammattitaitoa tai asiakaskunta on pieni ja suurin osa kontak-

teista hoidetaan henkilökohtaisesti. (Vuokko 2003: 169–172.) Myyntityö pitää sisäl-

lään usein muitakin työtehtäviä kuin pelkän puhtaan myynnin ja Isohookanan (2007: 

134) mukaan myyjän tehtäviin kuuluu myös kysyntä- ja kilpailutilanteiden seuranta, 

asiakassuhteiden hoito ja asiakaspalveluun liittyvät kontaktit. Lisäksi myyjä hoitaa 

viestintää yrityksen ja asiakkaan välillä, hankkii tietoa asiakkaista sekä tuntee kilpai-

lijoiden tuotteet ja palvelut (Isohookanan 2007: 134). 

 

Mainonnan avulla organisaatiot ja yritykset tekevät tavoitteellista, maksullista jouk-

koviestintää ja pyrkivät informoimaan ja vakuuttamaan valitun kohderyhmän omista 

tuotteistaan, palveluistaan, organisaatiostaan tai ideoistaan (American Marketing As-

sociation). Mainonnan avulla voidaan tavoittaa kerralla suuri joukko ihmisiä ja käyttää 

monimutkaisia visuaalisia ja tunteita herättäviä keinoja viestin välittämiseen. Toisaalta 

esimerkiksi myyntityön avulla voidaan räätälöidä viestit asiakaskohtaisiksi ja viedä 

myynti loppuun asti, joka mainonnalla on haastava toteuttaa. (Aaker, Batra & Myers 

1992: 37–38.) Mainonta voidaan jakaa mediamainontaan sekä suoramainontaan. Me-

diamainontaan kuuluu ilmoittelu-, elokuva-, televisio-, radio-, liikenne- ja ulkomai-

nontaa ja suoramainontaa on kaikki suoramainonta, verkko-ja mobiilimarkkinointi, te-

lemarkkinointi, luettelomarkkinointi sekä interaktiivinen televisiomarkkinointi. (Iso-

hookana 2007: 139, 156.)  

 

Mediamainonnan tavoitteena on usein tunnettuuden luominen ja tarkoituksena on ta-

voittaa haluttu kohderyhmä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti oikeiden 

medioiden kautta (Isohookana 2007: 140–141). Medioiden valinnalla on myös vaiku-

tusta yrityksen imagoon ja toisinpäin (Vuokko 2003: 232). Esimerkiksi sama mainos 

eri lehdissä tai televisiokanavilla luo yrityksestä erilaisen kuvan ja toisaalta myös me-

dian imagoon vaikuttaa se, mitkä yritykset käyttävät sitä mainoskanavanaan. Suora-

markkinoinnin tavoite on mediamainonnan tavoin luoda yhteys yrityksen ja kohderyh-

män välille, mutta tehdä se välittömästi. Suoramainontaa toteutetaan tarkkaan valitulle 

joukolle, jotta saataisiin kohderyhmä ostamaan tuotetta tai palvelua tai antamaan pa-

lautetta. (Isohookana 2007: 157.) 
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Menekinedistäminen tai myynninedistäminen, sisältää kaikki markkinointiviestinnän 

keinot, jotka toimivat yllykkeinä yrityksen tuotteiden tai palvelujen menekin lisäämi-

seen (Vuokko 2003: 246). Armstrongin ja Kotlerin (2011: 434) mukaan myynninedis-

tämisen tavoitteena on saada asiakas ostamaan tuote heti, kun esimerkiksi mainonta 

antaa syyn ostamiselle. Myynninedistämiskeinoja ovat esimerkiksi alennukset, kyl-

kiäiset, kilpailut sekä näytökset ja keinot ovat yhteydessä vahvasti mainontaan ja 

myyntityöhön sekä lisäksi edut ovat tilapäisesti voimassaolevia (Vuokko 2003: 264–

247). Menekinedistämiskeinoja voi jaotella kohderyhmän mukaan, mutta tässä työssä 

kiinnostuksen kohteena ovat pääasiallisesti kuluttajat. Kuluttajiin kohdistuvan myyn-

ninedistämisen tavoitteena voi olla esimerkiksi yritys- tai tuotekuvan vahvistaminen, 

ostopäätöksen nopeuttaminen, uuden tuotteen kokeilu tai tuoteuskollisuuden lisäämi-

nen (Isohookana 2007: 164). 

 

Suhdetoiminta, julkisuus ja sponsorointi voidaan nähdä erillisinä tai toisinaan yh-

tenä markkinointiviestinnän keinona. Suhdetoiminta on pitkäaikaista toimintaa, jossa 

päämääränä on saavuttaa haluttujen ja tärkeiden sidosryhmien tuki sekä vaikuttaa yri-

tyskuvaan. Yrityskuvaan vaikuttamisen tavoite voi olla joko sisäisen tai ulkoisen ima-

gon luominen, muuttaminen tai vahvistaminen. (Vuokko 2003: 278.) Suhdetoiminta 

voidaan jakaa tuotteen ja palvelun markkinointiin tai yrityskuvan luomiseen ja ylläpi-

toon. Yrityskuvaa käsiteltäessä yrityksen tulee tarjota valitsemalle sidosryhmälleen 

avoimesti informaatiota ja antaa jäsenille sellainen kuva, että he ovat tärkeitä. Ulkoisen 

suhdetoiminnan keinoja ovat esimerkiksi avoimien ovien päivät, tiedotteet, asiakasta-

pahtumat, koulutustilaisuudet, palkinnot ja asiakaspalvelu. Suhdetoiminnassa tärkeää 

on sidosryhmän arvojen tunteminen ja toiminta vaatii luovaa sekä sidosryhmästä riip-

puvaista ideointia, jotta tavoitellut vaikutukset saavutetaan. (Vuokko 2003: 278–290.) 

 

Sponsoroinnin avulla halutaan vaikuttaa mielikuviin yrityksestä, sen tuotteista tai pal-

veluista ja lisätä tunnettuutta sekä vahvistaa brändiä. Yrityksen tavoitteena on ”lai-

nata” sponsoroitavan yksilön, ryhmän tai tapahtuman positiivista mielikuvaa ja tukea 

sitä rahallisesti. (Isohookana 2007: 168.) Yritys voi käyttää hyväkseen markkinointi-

viestinnässä myös julkisuutta ja mediaa. Kun julkisuutta käytetään hyväksi yhtenä 

viestinnän keinona, yritys pyrkii saamaan omasta toiminnastaan positiivisia juttuja eri 

medioihin välillisesti ja ilman maksua. (Vuokko 2003: 290.) Julkisuuden kautta yritys 

voi saavuttaa laajan mediahuomion pienellä budjetilla tai ilman kustannuksia eikä se 
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maksa mediatilasta, vaan pyrkii työntekijöidensä avulla luomaan mielenkiintoista in-

formaatiota ja erilaisia huomiota herättäviä tapahtumia (Armstrong & Kotler 2011: 

408). Julkisuus viestintäkeinona voi olla haastava, sillä yritys ei voi juurikaan hallita 

sitä ja esimerkiksi aika, media tai itse viesti voivat näyttäytyä toimintaan nähden sopi-

mattomina (Vuokko 2003: 290–292). 

Digitaalinen markkinointiviestintä on tässä työssä sisällytetty osaksi muita markki-

nointiviestinnän keinoja ja pääasiallisia kiinnostuksen kohteita ovat verkkosivut sekä 

sosiaalinen media. Digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median on Taimisen ja 

Karjaluodon (2015) mukaan tutkittu hyödyttävän varsinkin pieniä yrityksiä, sillä nii-

den avulla yritys voi tavoittaa uusia ja jo olemassa olevia asiakkaita. Lagrosen (2005) 

korostaa, että digitaalisien kanavien kautta toteutettu markkinointi täytyy yhdistää 

osaksi kokonaisvaltaista markkinointia, jotta potentiaali saadaan valjastettua täydeksi 

hyödyksi. Lisäksi Salon ja Karjaluodon (2007) tutkimuksen perusteella pitkäaikainen 

ja luotettava suhde asiakkaaseen edesauttaa digitaalisissa kanavissa olevia yrityksiä 

menestymään, toisin sanoen asiakkaan luottamuksen puute digitaalisissa kanavissa voi 

aiheuttaa epäonnistumisia. 

Yrityksillä on käytössään useita digitaalisia markkinointikanavia. Yksisuuntaisiksi eli 

vain yrityksen puolelta viestittäviksi kanavavaihtoehdoiksi voidaan määritellä verkko-

sivu, uutiskirje, bannerimainonta, verkkohakemisto ja erilaiset hakukoneoptimoinnit.  

Kaksisuuntaisia kanavia, joissa asiakkaat ovat suhteessa aktiivisena osapuolena, ovat 

blogit, yrityksen omat yhteisöt ja sosiaalinen media. (Taiminen & Karjaluoto 2015.) 

Sharman (2011) mukaan tärkeimpiä tekijöitä digitaalisessa markkinoinnissa ovat dy-

naamisuus, kohde, mediavalinta, kirjallisen sisällön kokonaisuus sekä asiakkaiden oh-

jaaminen. Digitaalisen markkinoinnin tulisi olla dynaamista eli innovatiivista ja ”tuo-

retta”, jotta se herättää asiakkaan mielenkiinnon ja lisäksi sen tulee olla suunnattu oi-

kealle kohderyhmälle, jotta imago ja brändi koetaan suunniteltuina. Yrityksen tulee 

myös valita oikeat digikanavat, jotka tukevat imagoa, jotta imagon ja markkinoinnin 

välillä ei synny ristiriitaisuuksia ja suunniteltu yleisö saavutetaan. Kirjallisen sisällön 

on tärkeää olla yhteydessä kokonaisuuteen ja esimerkiksi linkkien johtaa oikeisiin si-

vustoihin, jotta asiakas saadaan klikkaamaan niitä ja mielenkiinto säilytetään koko 

ajan. Lisäksi vierailija tulee johdattaa eteenpäin systemaattisesti esimerkiksi juuri eri 
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linkkien kautta, sillä näin saadaan säästettyä hänen aikaansa sekä luodaan lojaalisuutta 

yritystä kohtaan. (Sharma 2011.) 

Edellä käsitellyt viestinnän osa-alueet ja eri käsitteiden väliset suhteet on koottu yh-

deksi kokonaisuudeksi kuviossa 4. Yritysviestinnän alaisuuteen kuuluvat sekä sisäi-

nen, että ulkoinen viestintä ja ulkoisen viestinnän alle vielä markkinointiviestintä. Ko-

konaisuuden kannalta tärkeä elementti on kaikkien osa-alueiden yhteneväisyys ja yh-

denmukaisuus, jotta sidosryhmille muodostuu selkeästi jäsennelty kuva yrityksestä ja 

sen toiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Viestinnän osa-alueet (mukaellen Isohookana 2007: 15 ja Goodman 2006: 196–213). 

4.4 Teoreettinen viitekehys yritysidentiteetin rakentumisesta 

Kuviossa 5. on esitetty teoreettinen viitekehys koskien yritysidentiteettiä ja sen muo-

dostumista. Yritysidentiteetti ja markkinointiviestintä on koottu yhdeksi kokonaisuu-

deksi yhdistämällä Melewarin ja Jenkinsin (2000) sekä Suvatjiksen, Chernatonyn ja 

Halikiaksen (2012) identiteetin mallit ja markkinointiviestinnän keinot osaksi viestin-

tää ja visuaalista identiteettiä. Melewar ja Jenkins ovat luoneet identiteettimallinsa 

aiempien tutkimusten pohjalta ja jakaneet identiteetin neljään osa-alueeseen. Tarkoi-

tuksena on määritellä identiteetin rakennustekijät, jotta yritys löytää sille tärkeimmät 
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elementit ja voi fokusoitua niihin, esimerkiksi brändin rakentamisessa. Myös Suvat-

jiksen, Chernatonyn ja Halikiaksen tutkimuksen tavoite on identiteetin osa-alueiden 

määrittely sekä lisäksi sen johtamisen ja eri elementtien vuorovaikutuksen tunnistami-

nen. Heidän mukaansa mallia voi hyödyntää kvalitatiivisena ja kvantitatiivisena tutki-

muksena, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi tässä työssä. Identiteetin muodostumi-

sen mallia käytetään työn empiirisessä osiossa yrittäjän haastattelun pohjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Teoreettinen viitekehys yritysidentiteetin rakentumisen osa-alueista (mukaellen Mele-

war & Jenkins 2002: 76–90 ja Suvatjis, Chernatony & Halikias 2012: 153–166 ja Vuokko 2003: 

1-164). 
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4.5 Teoreettinen viitekehys imagon muodostumisesta 

Kuviossa 6. on esitetty teoreettinen viitekehys koskien yritysimagoa ja sen muodostu-

mista. Yritysimagon teoreettinen viitekehys on luotu Tranin, Nguyenin, Melewarin ja 

Bodohin (2015) imagotutkimuksen pohjalta ja ulkoisen viestinnän osa-alue nähdään 

tässä tapauksessa markkinointiviestintänä. Lisäksi brändi asiakkaan näkökulmasta on 

lisätty osaksi mallia, jotta saataisiin tietoa kuinka se tutkimukseen valitulle sidosryh-

mälle näyttäytyy. Tran, Nguyen, Melewar ja Bodoh ovat luoneet seitsemän elementin 

mallin imagon määrittelemistä varten, jotta yritykset ymmärtäisivät mitkä tekijät vai-

kuttavat ihmisten mielikuviin yrityksestä. Tutkimus on ajankohtainen ja toteutettu laa-

dullisena tutkimuksena, joka sopii tämän työn tutkimusmetodiksi. Imagon muodostu-

misen mallia käytetään empiirisessä tutkimuksessa asiakkaiden haastattelun pohjana. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Teoreettinen viitekehys imagon muodostumisesta (mukaellen Tram, Nguyen, Melewar 

& Bodoh 2015: 86–114 ja Vuokko 2003: 1-164). 
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5 TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia markkinointiviestinnän roolia yritysiden-

titeetin rakentamisessa imagoksi. Empiirisessä tutkimuksessa on haluttu saada mah-

dollisimman syvällinen käsitys ilmiöstä ja tutkia markkinointiviestintää yritysidenti-

teetin ja yritysimagon näkökulmasta. Tämän vuoksi tutkimus on toteutettu sekä yrittä-

jää, että asiakkaita haastattelemalla. Empiirinen tutkimus pohjautuu aiheista tehtyihin 

tieteellisiin tutkimuksiin ja haastattelurungot on rakennettu teoreettisten viitekehysten 

pohjalta (kuviot 5. ja 6.). Tässä luvussa keskitytään tutkimuksen toteutukseen ja esi-

tellään tutkimuksen tieteellinen lähestymistapa, kohdeyritys sekä tutkimuskohteet ja 

lopuksi perehdytään vielä tarkemmin itse tutkimusprosessiin.  

5.1 Tutkimuksen tieteellinen lähestymistapa 

Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, sillä tutki-

mustuloksia ei ole tarkoitus yleistää objektiiviseksi näkökannaksi ilmiöstä vaan saada 

syvällisempää tietoa yksittäisten henkilöiden kokemuksista. Tutkimuksessa ei ole suo-

raan yhdistetty imagon ja identiteetin teoriaosuuksia toisiinsa vaan tarkoituksena on 

tutkia, minkälainen merkitys markkinointiviestinnällä imagon rakentumisprosessissa 

ja minkälaisia yhtäläisyyksiä imagon ja identiteetin välillä haastattelujen perusteella 

löytyy. Valli ja Aaltola (2015: 78) kuvaavatkin laadullisen tutkimuksen tarkoitukseksi 

tutkittavan ilmiön käsitteellistämisen vähitellen eikä niinkään jo olemassa olevan teo-

rian testaamisen. Tässä tutkimuksessa on haluttu perehtyä aiheeseen sisältä käsin ja 

kerätä aiheesta tietoa tutkittavien näkökulmasta, mikä on Vallin ja Aaltolan (2015: 80) 

mukaan laadulliselle tutkimukselle ominaista. Lisäksi he kuvaavat laadullisen tutki-

muksen tarkoitukseksi usein henkilöiden yksilöllisten merkitysten esilletuonnin, jota 

tukee myös Tuomen ja Sarajärven (2002: 70) ajatus laadullisen tutkimuksen tarjoa-

masta mahdollisuudesta ymmärtää toisten ihmisten ajatusmaailmaa. 

 

Laadullinen tutkimus voidaan nähdä ymmärtävänä tutkimuksena, koska sen tarkoituk-

sena on ymmärtää ilmiötä, ei niinkään selittää sitä. Tämän työn keskeinen tavoite on 

ymmärtää haastatteluihin valittujen asiakkaiden henkilökohtaista näkemystä yrityksen 

imagosta sekä yrittäjän näkemystä identiteetistä. Laadullinen tutkimus voidaan nähdä 
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ihmistieteiden tutkimuksena, joka perustuu ihmisten itsensä luomaan merkitystodelli-

suuteen ja ihmistieteellinen metodologia voidaan taas liittää hermeneutiikkaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 27–32.) Hermeneutiikka tarkoittaa yleisesti teoriaa ymmär-

tämisestä ja tulkinnasta ja kytkeytyy fenomenologiseen metodologiaan sen tulkinnan 

tarpeen vuoksi. Fenomenologinen käsitys pohjautuu ajatukseen siitä, että ihmiset ra-

kentuvat suhteessa maailmaan, jossa elävät ja toisaalta itse rakentavat tuota maailmaa. 

(Valli & Aaltola 2015: 30–33.) Kaikkien kokemusten nähdään siis merkitsevät yksi-

lölle jotain ja kokemukset muotoutuvat niiden merkitysten mukaan (Tuomi & Sara-

järvi 2002: 34). Fenomenologisen ja hermeneuttisen metodologian ihmiskäsityksessä 

keskeisiä käsitteitä tutkimuksen kannalta ovat merkitykset, kokemukset sekä yhteisöl-

lisyys (Valli & Aaltola 2015: 29), jotka kaikki korostuvat tässä tutkimuksessa. Tutki-

mus pohjautuu näihin kahteen metodologiaan ja tarkoituksena on hahmottaa yksilöi-

den kokemuksia ja heidän antamiaan merkityksiä yritysidentiteetin ja imagon muo-

dostumisessa. 

 

Tuomen (2008: 87) tutkimusperinteiden luokittelun mukaan fenomenologis-eksisten-

tiaaliselle tutkimukselle on tyypillistä subjektiivisuus eli tuloksia ei ole tarkoitus yleis-

tää vaan saada yksilötason kokemusperäistä tietoa haastateltavilta ja ymmärtää heidän 

kokemuksiaan. Sama ajatus pätee myös tämän työn tutkimuksessa ja on yleisestikin 

ottaen laadullisen tutkimuksen tunnusomainen piirre (Tuomi 2008: 97). Jokaisella 

henkilöllä on oma perspektiivinsä maailmaan ja elämään ja siihen kuinka asiat koe-

taan; kehykset kokea asioita ovat rakentuneet jokaisen oman historian tuloksena (Valli 

& Aaltola 2015: 30). Tämän vuoksi kokemuksen ymmärtämistä on mahdotonta yrittää 

yleistää esimerkiksi kaikkien asiakkaiden yhteiseksi näkemykseksi yritysimagosta.  

 

Tutkimus on suoritettu tapaustutkimuksena, jonka tehtäväksi kuvataan usein toimin-

nan tarkastelu konkreettisessa kontekstissa, toimijoiden oman merkityksenannon ana-

lyysi sekä ilmiöiden tarkka ja vivahteikas kuvaaminen. Tapaustutkimukseen valitaan 

yksi tai muutama tapaus tutkimuskohteiksi ja nostetaan keskiöön tapaus itsessään sekä 

sen rakenne, konteksti ja sisäiset ominaispiirteet. (Räsänen, Anttila & Melin 2005: 

292–293.) Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu yhtä tapausta eli valittu kohteeksi yksi 

tapausyritys, jonka identiteetti, imago ja markkinointiviestintä ovat pääasiallisina tut-

kimuskohteina. Kananen (2014: 90) on määritellyt laadullisen tutkimuksen aineisto-

tyypeiksi haastattelut ja havainnoinnin sekä sekundaarilähteinä erilaiset dokumentit, 
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kuten verkkosivut. Tämän tutkimuksen aineistona on käytetty haastattelujen lisäksi 

sekundaaridatana yrityksen verkkosivuja, Facebook-sivuja ja Instagram-tiliä sekä ha-

vainnoitu yrityksen tiloja ja työntekijöiden käytöstä tutkijan toimesta.   

5.2 Kohdeyritys 

Tutkimuksen kohdeyritys on oululainen tanssikoulu ja kehonhuoltosali Cross Move 

Company, joka on perustettu vuonna 2012. Cross Move Company on liikkumisen ja 

tanssitaiteen yhteisö, joka tarjoaa erilaisia tanssi- ja kehonhuoltotunteja yritys- ja ku-

luttaja-asiakkaille. Palveluihin kuuluvat ryhmätunnit, yksityiset tilaustunnit sekä tans-

siesitykset ja tilojen vuokraus. Tanssikoulu tuottaa opetustuntien lisäksi taiteellisia 

produktiota ja pyrkii kansalainväliseen yhteistyöhön. Cross Move Company aloitti toi-

mintansa alun perin yhden opettajan yrityksenä, mutta kasvu on muutamassa vuodessa 

ollut nopeaa ja uusia lajeja sekä opettajia ja oppilaita on tullut vuosi vuodelta lisää.  

Cross Move Company on listannut tärkeimmiksi arvoikseen olla opetuksessa sydä-

mellä mukana, läsnä ja avoin sekä saada ihmiset palolla liikkeelle. Tämä pyritään tuo-

maan esiin esimerkiksi opetuksen kautta, jossa korostetaan henkilökohtaisen palaut-

teen ja ohjaamisen tärkeyttä jokaisen asiakkaan kohdalla. Yrityksen filosofia perustuu 

näkemykseen yksilön kokonaisvaltaisuudesta eli jokainen asiakas nähdään yksilönä, 

jonka fyysistä ja henkistä puolta halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti.  

5.3 Tutkimuskohteet 

Tutkimuksen haastattelujen kohteeksi valittiin yrittäjä sekä viisi asiakasta. Yrittäjää 

haastateltiin yritysidentiteettiin liittyen, sillä tarkoitus oli saada tietoa siitä, kuinka yrit-

täjä on tietoisesti rakentanut yritysidentiteettiä ja minkälaisena hän itse sen näkee. Nä-

kökulmia haluttiin myös yrityksen imagosta eli asiakkailta ja siitä kuinka he näkevät 

ja kokevat yrityksen ja sen toiminnan. Pääasiallisena tutkimuskohteena molemmissa 

haastatteluissa oli markkinointiviestintä ja sen rooli identiteetin ja imagon muodostu-

misessa, mutta myös molempien mallien muut rakennusosat käytiin läpi. Kaikki ele-

mentit otettiin haastatteluihin mukaan, jotta voitaisiin verrata, minkälainen rooli mark-

kinointiviestinnällä on muihin osa-alueisiin nähden ja kohtaavatko yrittäjän ja asiak-

kaiden näkemykset eri alueista.  
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Asiakkaat haluttiin valita haastatteluihin niin, että he kävisivät joko mahdollisimman 

monilla eri tanssi- tai kehonhuollon tunneilla tai jokainen kävisi ainakin eri opettajan 

kursseilla. Näkökulmia haluttiin mahdollisimman monipuolisesti ja siksi päädyttiin 

valitsemaan viisi eri tanssi- tai kehonhuollon tuntia, joista arvottiin viisi asiakasta haas-

tatteluihin. Tutkija-tiedonantajasuhde tutkijan ja haastateltavien välillä oli luonnolli-

nen ja rento, sillä tutkija itse harrastaa aktiivisesti tanssia ja kehonhuoltoa yrityksessä 

ja tuntee aiheen henkilökohtaisesti hyvin. Asiakkaat pystyivät puhumaan aiheesta tut-

kijalle luontevasti, koska heidän ei tarvinnut selittää erikseen esimerkiksi mitä eri ter-

meillä tarkoittavat vaan tiesivät tutkijalla olevan omakohtaista kokemusta aiheesta. 

Kaikki haastateltavat olivat myös hyvin innostuneita antamaan haastatteluja ja vastaa-

maan kysymyksiin, sillä aihe tuntui olevan kaikille mieluinen, kun kyse on omalla 

vapaa-ajalla toteutetusta harrastuksesta. 

Haastateltavista asiakkaista ensimmäinen, haastateltava A on käynyt tanssikoulun 

kursseilla muutaman vuoden ajan ja harrastaa tällä hetkellä nykyjazzia, afroa, bolly-

woodia, dancehallia, balettia ja reggaetonia. Hänellä on yrityksen rajaton kortti, jolla 

voi käydä tietyllä maksulla eri tunneilla rajattomasti. Haastateltava B on yrityksen pe-

rustamisesta asti mukana ollut asiakas, joka keskittyy enemmän kehonhuollontuntei-

hin, mutta on käynyt myös kokeilemassa eri tanssilajeja. Hänen tämänhetkisiä lajejaan 

ovat pilates, bodyrolling, ilmajooga, functional training sekä kundaliinijooga. Myös 

hänellä on rajaton kortti. Kolmas haastateltava C on uusin asiakkaista ja käynyt koulun 

tunneilla noin vuoden. Hänen tuntejaan tällä hetkellä ovat pilates, bodyrolling, jazz, 

ilmajooga, latino sekä bollywood ja kahden muun haastateltavan lisäksi, hänelläkin on 

rajaton kortti kaikille tunneille. Haastateltava D on ollut yrityksen asiakas muutaman 

vuoden ajan ja ostanut myös rajattoman tuntikortin. Hänen viikkotuntejaan ovat afro, 

reggaeton, nykyjazz ja ilmajooga. Viimeinen haastateltava E on ollut yrityksen asiak-

kaana noin kaksi ja puoli vuotta ja myös hänen lapsensa käy yrityksen tanssitunneilla. 

Haastateltava E on haastateltavista ainoa, jolla ei ole yrityksen rajatonta korttia ja hä-

nen valitsemiaan kursseja ovat latino crew, latino jatko sekä ilmajooga. Asiakkaiden 

lisäksi haastattelu toteutettiin yrityksen omistajalle, joka on perustanut tanssikoulun ja 

työskennellyt yrityksessä alusta alkaen.    
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5.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin laadullisen menetelmän keinoin teemahaastatteluina eli puo-

listrukturoituina haastatteluina ja haastattelurunkoja luotiin kaksi, toinen yrittäjälle ja 

toinen asiakkaille. Yrittäjän haastattelu perustuu identiteetin rakennustekijöihin, jotka 

on kuvattu kuviossa 5. ja joiden kautta on luotu teemat ja haastattelurunko yritysiden-

titeettiä koskien. Asiakkaiden haastattelurunko pohjautuu kuvion 6. imagon rakentu-

misen osa-alueisiin, joita on käytetty teemoina imagohaastattelun rakentamisessa. Mo-

lempiin teoreettisiin viitekehyksiin on sisällytetty markkinointiviestintä osaksi malleja 

sekä lisäksi yrittäjän haastatteluun lisättiin imagon johtaminen yhdeksi teemaksi, sillä 

se on tärkeä osa identiteetin rakentamista.  

 

Yritysidentiteetin ja -imagon teoreettisten viitekehysten pohjalta luotiin molempiin 

haastattelurunkoihin liittyen omat teemat ja niitä tarkentavat kysymykset. Teemahaas-

tattelun ajatuksena onkin rakentaa ensin teoriakatsaukseen perustuvat teemat sekä tä-

män jälkeen tarkentavat kysymykset ja metodologisesti teemahaastattelun ideana on 

korostaa henkilöiden asioille antamia merkityksiä sekä niistä tehtyjä tulkintoja (Tuomi 

& Sarajärvi 2002: 77). Haastattelut toteutettiin helmi- ja maaliskuussa 2016, kaikki 

nauhoitettiin ja litteroitiin analysointia varten. Yrittäjän haastattelun kesto oli noin 45 

minuuttia ja asiakkaiden noin 30–45 minuuttia. Haastateltavat eivät tienneet tutkimuk-

sen aihetta etukäteen eivätkä nähneet kysymyksiä ennen haastattelutilannetta ja haas-

tattelut pyrittiin toteuttamaan rauhallisessa paikassa, jossa olisi mahdollisuus puhua 

luottamuksellisesti ja ilman häiriötekijöitä. 

 

Tuloksia lähdettiin analysoimaan tutkimuskysymysten avulla ensin imagon ja tämän 

jälkeen identiteetin näkökulmasta teemoihin jakamisen avulla. Analysointi toteutettiin 

käytännössä etsimällä ensin jokaisen yksittäisen haastattelun teemojen sisältä pääkoh-

dat ja tekemällä niistä yhteenvedot, jonka jälkeen asiakkaiden yhteenvetoja eri tee-

moista verrattiin toisiinsa ja haettiin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia niiden välillä. 

Seuraavaksi yrittäjän haastattelurungosta poimittiin asiakkaiden haastattelurunkoa 

vastaavat teemat ja etsittiin eroja ja yhdenmukaisuuksia yrittäjän ja asiakkaiden näkö-

kulmien välillä jokaisen teeman kohdalla erikseen. Tulosten jälkeiset johtopäätökset 

on jaoteltu teoreettisiin ja liikkeenjohdollisiin osa-alueisiin ja lopuksi käyty läpi myös 

tutkimuksen rajoituksia ja tulevaisuuden tutkimusehdotuksia tulvaisuuteen.  
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6 MARKKINOINTIVIESTINNÄN ROOLI YRITYSIDENTITEETIN 

RAKENTAMISESSA IMAGOKSI 

Tutkimuksen tuloksia analysoidaan tutkimuskysymysten kautta eli haetaan vastauksia 

alussa määriteltyihin yhteen päätutkimuskysymykseen ja kahteen alatutkimuskysy-

mykseen. Ensimmäinen alatutkimuskysymys koskee yrityksen imagoa ja markkinoin-

tiviestintää, toinen identiteetin ja imagon välistä yhtäläisyyttä ja markkinointiviestin-

tää ja päätutkimuskysymys markkinointiviestinnän roolia identiteetin rakentamisessa 

imagoksi eli kokonaisprosessissa. Haastattelurunkojen teemat luotiin kuvioiden 5. ja 

6. pohjalta ja tuloksia analysoidaan myös samojen teemojen avulla.  

Yritysimagoon liittyvän haastattelun teemoja on yhteensä seitsemän; visuaalinen il-

maisu, positiiviset tunteet, tilat ja ympäristö, verkossa annettu kokonaisvaikutelma 

työntekijöiden olemus, asenne ja käyttäytyminen sekä markkinointiviestintä. Lisäksi 

yhdeksi teemaksi lisättiin vielä yritysbrändi, sillä se kuuluu myös identiteetin element-

teihin ja tuloksissa haluttiin saada selville sekä yrittäjän, että asiakkaiden näkökulma 

yritysbrändistä. Yritysidentiteetin rakennustekijöitä ja teemoja ovat viestintä ja visu-

aalinen identiteetti, käyttäytyminen, yrityskulttuuri sekä markkinaolosuhteet. Lisäksi 

haastattelussa kysyttiin erikseen imagon johtamisesta, joka on yksi tärkeä tekijä iden-

titeetin suunnitelmallisessa rakentamisessa imagoksi. Molempien haastatteluiden vies-

tinnän teeman alle sisällytettiin eri markkinointiviestinnän osa-alueet, jotka ovat tässä 

työssä pääasiallisena tutkimuskohteena. Nämä osa-alueet ovat henkilökohtainen 

myyntityö, mainonta, menekinedistäminen, suhdetoiminta, julkisuus, sponsorointi 

sekä digitaalinen markkinointiviestintä. Vaikka imagon osa-alueissa visuaalinen il-

maisu ja verkkoviestinnän kokonaisvaikutelma kuuluvat periaatteessa myös markki-

nointiviestintään, on ne tässä työssä erotettu teoriaan pohjautuvaa tutkimusta mukael-

len omiksi osa-alueikseen.  

 

Tulosten analysointi aloitetaan hakemalla vastaustauksia ensin kahteen alatutkimus-

kysymykseen. Ensimmäinen alatutkimuskysymys painottaa markkinointiviestinnän 

roolia imagon rakentumisessa ja suhteessa sen muihin osa-alueisiin. Tuloksia analy-

soidaan imagon rakentumismallin sekä markkinointiviestinnän teorian pohjalta. En-

simmäinen alatutkimuskysymys on: 
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Mikä on asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnän roolista imagon rakentumi-

sessa? 

 

Toinen alatutkimuskysymys koskee yritysidentiteetin ja – imagon vastaavuutta eli 

onko yrittäjällä sama näkemys identiteetistä kuin asiakkailla imagosta. Ensin analy-

soidaan yrittäjän näkökulmaa markkinointiviestinnästä ja identiteetistä suhteessa 

aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tämän jälkeen teoreettisten mallien elementit 

kohdistetaan ensin toisiinsa ja identiteettiä vertaillaan imagon tuloksiin. Toinen alatut-

kimuskysymys on seuraava: 

 

Vastaako asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnällä rakennetusta imagosta yrit-

täjän näkemystä identiteetistä? 

 

Lopuksi analysoidaan päätutkimuskysymystä eli markkinointiviestinnän merkitystä 

koko prosessissa yritysidentiteetin luomisessa imagoksi. Markkinointiviestinnän roo-

lia analysoidaan imagon ja identiteetin kokonaisuuksien näkökulmasta sekä näiden vä-

lillä. Päätutkimuskysymys on seuraava:  

 

Minkälainen rooli markkinointiviestinnällä on yrityksen identiteetin rakentamisessa 

imagoksi? 

6.1 Markkinointiviestintä osana imagoa 

Tässä kappaleessa tuloksia analysoidaan yritysimagon näkökulmasta hakien vastauk-

sia ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen; Mikä on asiakkaiden näkemys markki-

nointiviestinnän roolista imagon rakentumisessa? 

 

6.1.1 Markkinointiviestintä imagon osa-alueena 

 

Markkinointiviestintä kuuluu teoreettisen viitekehyksen mukaan yhdeksi imagon 

muodostumisen seitsemästä osa-alueesta. Markkinointiviestinnän keinoiksi on tässä 

työssä määritelty henkilökohtainen myyntityö, mainonta, menekinedistäminen, suhde-

toiminta, julkisuus, sponsorointi ja digitaalinen viestintä. Haastattelujen perusteella 

ensimmäistä näistä osa-alueista eli henkilökohtaista myyntityötä pidettiin useimpien 
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haastateltavien mielestä hyvin aktiivisena sekä ystävällisenä ja tilannetajuisena. Asi-

akkaan yksilöllinen tilanne on otettu huomioon ja pyritty löytämään jokaiselle sopivat 

kurssit ja lajit tilanteen mukaan. Jos myyntitilannetta ei oltu kohdattu, se johtui asiak-

kaan omasta aktiivisuudesta, jolloin hän oli itse oma-aloitteisesti ilmoittautunut usealle 

eri kurssille. Esiin nousi kuitenkin joidenkin tuotteiden sisältöjen epäselvyys, esimer-

kiksi rajattoman kortin ja kehonhuoltokortin suhteen. Apua on kuitenkin koettu olevan 

saatavilla eikä asiakasta ole jätetty yksin ongelmiensa kanssa.  

 

Teoriassa esitettiin, että myyntityön avulla on mahdollista luoda jopa pitkäaikainen ja 

tiivis ystävyyssuhde asiakkaaseen, jolloin myyjällä kuuntelee asiakkaan toiveita ja tar-

peita ja ratkoo niitä (Armstrong &Kotler 2011: 388) ja tässä yritys on haastattelujen 

perusteella onnistunut. Lisäksi Vuokon (2003: 169) mukaan tuote tai palvelu voi olla 

monimutkainen ja vaatii myyjän ammattitaitoa, jolloin henkilökohtaisen myyntityön 

tarve korostuu. Tässä tapauksessa henkilökohtaisen myyntityön avulla on onnistuttu 

ratkomaan asiakkaan ongelmia nimenomaan ammattitaidolla, kun asiakkaille on osattu 

ehdottaa yksilöllisesti heidän tarpeisiinsa soveltuvia kursseja.  

 

Olen tiennyt mihin olen menossa.  Sillä tavalla on kyllä ammattimaisesti 

kerrottu ja silleen mun mielestä rehellisesti siinä mielessä, että on ker-

rottu mikä on omille taidoille ja tasolle ja mieltymyksille olis hyvä. Siinä 

mielessä myöskin ammattitaitoisesti, että ei ole mitenkään silleen vaan 

jonnekin ryhmään, että osta vaikka se. Lähinnä aateltu oikeesti että mi-

hin itsellä on tai mihin olis hyvä mennä tanssimaan. (Haastateltava A) 

 

Tietty sitten hieman ei aina tavoita, kun mulla on tämä rajaton, että mitä 

kaikkea siihen kuuluu. Niin pitää aina välillä kysyä, että pääsenkö jolle-

kin tunneille vai maksanko erikseen. Että mitä se tuote pitää sisällään. 

Että minkälaisia tuotteita tällä yrityksellä on ja mitä ne pitää sisällään. 

Että se on pikkusen epäselvä. (Haastateltava C) 

 

Mainonta voidaan teorian mukaan jakaa mediamainontaan ja suoramainontaan ja näi-

den molempien tavoitteena on usein tunnettuuden luominen sekä kohderyhmän tavoit-

taminen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti (Isohookana 2007: 140–141). 

Mainontaan liittyen kaikkien asiakkaiden mielestä yrityksen näkyvyys muissa medi-

oissa kuin Facebookissa, omilla verkkosivuilla ja uutiskirjeen muodossa on ollut hyvin 

vähäistä. Yksi haastateltavista oli nähnyt mainoksia Forum24 – lehdessä, mutta loput 

eivät olleen kohdanneet mainontaa missään muissa medioissa ja sitä myös toivottiin 
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lisää. Yritys ei siis ole tavoittanut nykyisellä mainonnallaan juurikaan jo olemassa ole-

via asiakkaita.  

 

En oo nähnyt lehdissä. Että tietysti tasaisen epätasaisesti lehtiä luen, 

mutta kuitenkin kyllä aina Foruminkin läpi käyn ja Kalevankin selaan. 

Että jotakin, jonkinlaista lehtimainontaa paikallislehdissä tai Kalevas-

sakin olis hyvä olla. (Haastateltava C) 

 

Forumissa on ollut. Siellähän on niitä teoksia ja häppeninkejä mitä on. 

Niin ne on tavoittanut. En äkkiseltään muista missä muualla olis sitten 

ollut. (Haastateltava E) 

 

Isohookaanan (2007: 164) mukaan kuluttajiin kohdistuvan myynninedistämisen ta-

voitteena voi olla esimerkiksi yritys- tai tuotekuvan vahvistaminen, ostopäätöksen no-

peuttaminen, uuden tuotteen kokeilu tai tuoteuskollisuuden lisääminen. Menekinedis-

tämisen suhteen haastateltavat olivat toimintaan tyytyväisiä ja suurin osa heistä oli os-

tanut jonkun uuden kurssin menekinedistämiskeinoihin pohjautuen, esimerkiksi testi-

tunnin jälkeen. Asiakkaat nimesivät tärkeimmiksi keinoiksi testitunnit, alennukset, ka-

veripäivän ja avoimet ovet. Suurin osa haastateltavista oli ostanut jouluna 2015 toteu-

tetun alennuskampanjan kehonhuoltokortin ja olivat hyvin tyytyväisiä kyseiseen tuot-

teeseen ja hintaan. Eri tapahtumien ajankohdista vain olisi haluttu hieman aiemmin 

informaatiota, esimerkiksi kaveripäivän suhteen aikataulu oli tullut haastateltava B:n 

mukaan liian myöhään. Yritys on tuloksien perusteella onnistunut menekinedistämi-

sessä ilmeisen hyvin, sillä se on pystynyt ainakin nopeuttamaan ostopäätöstä ja saanut 

asiakkaat kokeilemaan uusia tuotteita.  

 

Ilmajooga on hyvä esimerkki siitä, että siinä oli testitunteja silloin kun 

se tuli viime keväänä, että tulla kokeilemaan. Ja mää kävin kokeilemassa 

ja hyvinkin hurahdin siihen, että kyllä semmoset testitunnit on ainakin 

itelle toimineet. Oikeastaan joka ikisen testitunnin minkä oon käynyt, oon 

tainnut sitten ottaa. (Haastateltava A) 

 

Musta se on hyvä, että on tommosia kaveripäiviä. Mutta nyt se tuli vähän 

liian kiireellä se tai hirveen lyhyellä varotusajalla, että varmasti olisin 

pystyny värväämän jonku muun, joka vois olla tämän tyyppisestä liikun-

nasta kiinnostunu tai että on kehonhuoltohommaa. Mutta tuota niitä 

kyllä laitetaan tyrkylle, että ketkä haluu, niin se on hyvä että niitä on. 

Esim näytetunteja, avoimien ovien viikko vai päivä, kun sai mennä. 

(Haastateltava B) 
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Suhdetoiminta koettiin hyvin aktiivisena esimerkiksi tiedottamisen suhteen. Suurin 

osa oli sitä mieltä, että ainakaan tapahtumat, workshopit ja muu informaatio ei voi 

jäädä kuulematta, sillä kaikesta pyritään viestimään useaan otteeseen eri viestika-

navien kautta ja tältä osin ylläpitämään koko ajan suhdetta asiakkaisiin. Toisaalta myös 

avoimet ovet ja kaveripäivä koettiin suhdetoimintana sekä mahdollisuus nähdä eri 

tanssiproduktioita ja kaikki nämä tekijät olivat jääneet haastateltavien mieleen positii-

visina kokemuksina. Esille nousi kuitenkin myös informaation epäselvyys tiedottami-

sen suhteen ja siihen toivottiin selkeyttämistä. Teorian mukaan suhdetoiminta on pit-

käaikaista toimintaa, jossa päämääränä on saavuttaa haluttujen ja tärkeiden sidosryh-

mien tuki sekä vaikuttaa yrityskuvaan (Vuokko 2003: 278). Haastatteluista päätellen 

asiakkaat kokivat suhdetoiminnan aktiivisuuden hyvin positiivisena ja tästä voidaan 

päätellä, että sillä on vaikutusta myös imagoon positiivisessa mielessä. Viestinnän se-

kavuus voi kuitenkin osaltaan vähentää positiivista vaikutusta.  

 

No se on varmaan se, mikä periaatteessa toimii ihan hyvin, mutta mistä 

tulee semmonen että voisko näihin panostaa vähän enemmän. Että ne on 

välillä sekavia mun mielestä. Että ei pysy kärryillä. (Haastateltava D) 

 

Se on tavallaan semmonen että siellä paljon muistutellaan asioista ja jos 

on vaikka joku erityinen workshoppi tai vieraileva opettaja, niin sitä 

kauttahan monesti tulee montakin viestiä aina. Että ei ole kyllä semmoi-

nen olo että jää huomaamatta ainakaan mikään tapahtuma täällä. 

(Haastateltava A) 

 

Markkinointiviestinnässä julkisuuden tavoitteena on teorian mukaan saada yrityksen 

toiminnasta positiivisia juttuja eri medioihin välillisesti ja ilman maksua ja sponso-

roinnin avulla halutaan vaikuttaa positiivisesti mielikuviin yrityksestä, sen tuotteista 

tai palveluista ja lisätä tunnettuutta sekä vahvistaa brändiä (Vuokko 2003: 290–292). 

Haastateltavat eivät olleet juurikaan törmänneet yritykseen julkisuudessa tai sponso-

roinnin suhteen.  Puolet haastateltavista olivat nähneet lehtijutun liittyen yrityksen 

kursseihin tai esityksiin ja yksi haastateltavista oli pyytänyt pientä sponsorointia omiin 

tarkoituksiinsa, saadenkin yrityksen mukaan tapahtumaan. Yksi haastateltava oli 

työnsä puolesta ollut tekemässä juttua ilmajoogasta televisioon. Mainonnan tapaan, 

haastateltavat näkisivät julkisuutta mielellään enemmänkin, sillä heidän mukaansa yri-

tyksellä olisi hyviä asioita viestittäväksi. Loppujen lopuksi yritys ei ole siis julkisuu-

den ja sponsoroinnin avulla tavoittanut haastateltavia kovinkaan aktiivisesti, joten 
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tässä tapauksessa on haastavaa arvioida onko julkisuus saavutettu sopivissa kanavissa 

ja kuinka se on vaikuttanut haastateltaviin.  

 

Imagon markkinointiviestinnän osa-alueeseen kuuluu viimeisenä keinona vielä digi-

taalinen markkinointiviestintä. Se on verkossa tapahtuvaa viestintää, joka voidaan 

nähdä jopa tärkeämpänä kuin muut markkinointiviestinnän keinot ja tärkeimpiä teki-

jöitä ovat verkkosivujen löydettävyys sekä mieleenpainuvuus (Tram, Nguyen, Mele-

war & Bodoh 2015). Lisäksi Sharman (2011) mukaan digitaalisen viestinnän tulisi olla 

dynaamista, oikealle kohderyhmälle suunnattua, oikeissa kanavissa tapahtuvaa, kirjal-

lisesti yhteneväistä ja oikeaan suuntaan johdattelevaa.  

 

Digitaalisesta viestinnästä tärkeimpänä viestintäkeinona haastatteluissa nousivat esiin 

yrityksen verkkosivut, jotka koettiin hyvin päivitetyiksi ja informatiivisiksi sekä hel-

posti löydettäviksi, mutta toisaalta suurimman osan mielestä myös sekaviksi. Kaikilla 

haastateltavilla oli ollut jossakin käyttövaiheessa vaikeuksia löytää sivuilta tarvitse-

maansa tietoa. Verkkosivujen lisäksi haastateltavat korostivat kaikkien viestintäka-

navien yhteensopivuutta ja panostamista jokaiseen yhtä paljon, sillä esimerkiksi In-

stagramin kautta voidaan saada näkyvyyttä ja ihmiset etsimään yrityksen verkkosi-

vuja. Tärkeimmiksi verkkosivujen osa-alueiksi nousivat reaaliaikainen lukujärjestys ja 

tiedot eri tapahtumista.Verkkosivut olivat kaikkien asiakkaiden mielestä helppo ja no-

pea löytää, mitä teoriaosuudessa korostettiin, mutta mieleenpainuvuus jakoi mielipi-

teitä. 

 

Et se moninainen tarjonta, joka Facebookin kautta näkyy, niin minun 

mielestä hajoaa nettisivuilla. Ja voi olla sitten että jotkut, jos vaikka en-

simmäisiä kertoja käy siellä sivuilla, saattavat luovuttaa. Että enhän 

mää täältä löydä. (Haastateltava C) 

 

Hyvä vaikutelma, nettisivut toimii. Ehkä niitä on vähän selkeytetty, kun 

jossakin vaiheessa oli semmonen, että ei meinannut saada sieltä sitä. 

Että piti mennä monen mutkan kautta, että löysi sen tiedon. (Haastatel-

tava E) 

 

Oli helppo löytää ja kyllä mielenkiintoisetkin (verkkosivut), mutta ehkä 

ensimmäisellä kerralla oli vähän vaikea löytää sitä tietoa. Mutta toki nyt 

kun on käyttänyt, niin tietää mistä mitäkin hakea, mutta sillon ihan en-

simmäisenä oli vaikea. Tää kursseille ilmoittautuminen oli semmoinen 

mikä aiheutti ensimmäisillä kerroilla päänvaivaa. (Haastateltava A) 
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Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että yleisesti ottaen viestinnän kielellinen ilmaisu 

on joskus epäselvää tai virheellistä, mikä saa esimerkiksi Facebookin päivitykset vai-

kuttamaan nopeasti kiireessä kirjoitetuilta. Facebook koettiin verkkosivujen lisäksi 

myös hyvin informatiiviseksi ja reaaliaikaiseksi viestintäkanavaksi, jota päivitetään 

aktiivisesti. Eri tapahtumien löytäminen Facebook – sivuston kautta aiheutti osalle 

haasteita, mutta pääosin sen kautta toteutettu viestintä koettiin hyvänä. Instagramia 

seuraa haastateltavista vain yksi ja se koettiin mukavaksi yrityksen seurantakanavaksi, 

mutta ei erityisen erottuvaksi. Teoriassa käsiteltyihin Sharman (2011) tärkeimpiin di-

gimarkkinoinnin tekijöihin liittyen viestinnän kanavat koettiin kokonaisuudessaan hy-

viksi ja oikeille kohderyhmille suunnatuiksi sekä suhteellisen dynaamisiksi, mutta osa 

kaipasi parannusta johdonmukaisuuteen eli esimerkiksi eri tapahtumien löydettävyy-

teen yrityksen Facebook- tai verkkosivuilta sekä kirjalliseen viestimiseen. 

 

Mun mielestä se on samaa sarjaa Facebookin kans (Instagram). Ei ne ehkä 

niin hirveen mieleenpainuvia, mutta ne on semmosia, mitä tulee klikattua ja 

katottua, jos siellä on joku video ja jotain muuta. Että kyllä mää ne yleensä 

katon ja ne on semmosia mukavia. Niistä tulee semmonen hyvä mieli. (Haas-

tateltava D) 

 

6.1.2 Markkinointiviestintä ja muut imagon osa-alueet 

 

Edellä analysoidun markkinointiviestinnän lisäksi imagoon vaikuttavat teorian poh-

jalta luodun mallin mukaan myös imagon muodostumisen muut osa-alueet. Nämä ovat 

visuaalinen ilmaisu, positiiviset tunteet, tilat ja ympäristö, verkossa annettu kokonais-

vaikutelma, työntekijöiden olemus sekä asenne ja käyttäytyminen (Tram, Nguyen, 

Melewar & Bodoh 2015).  

 

Teorian imagon muodostumismallin mukaan yrityksen visuaalinen ilmaisu koostuu 

muun muassa logosta, sloganista ja väreistä, joita yritys käyttää ilmaisussaan (Tram, 

Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Visuaaliseen ilmaisuun liittyen haastatteluista 

nousi esiin slogan ja logo. Logo oli jäänyt kaikkien haastateltavien mieleen ja suurin 

osa piti sitä hyvin tarkoitukseen sopivana ja mieleenpainuvana sekä monipuolisuutta 

kuvaavana. Slogan sen sijaan ei ollut haastateltavien tiedossa eikä kukaan heistä osan-

nut kertoa mikä se on. Teorian imagon rakentumismallin mukaan visuaalisista elemen-

teistä tärkeimmät ovat yrityksen nimi ja logo ja niiden mieleenpainuvuus sekä slogan, 
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joka kertoo mitä yritys edustaa (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Näistä kol-

mesta tekijästä kaksi siis toteutui, mutta kolmas eli slogan jäi epäselväksi.  

 

Minusta CMC:n logo on hyvin mielenkiintoinen ja monisanainen ja ku-

vaa tän yrityksen moninaisuutta. Että täällä on sekä tanssia, että kehon-

huoltoa. Siinä mielessä se on onnistuneesti tehty tai minä tykkään, että 

on hyvä. (Haastateltava C) 

 

Siis mulla on vaan se keho mielessä. Kun siinä logossakin on se keho. 

Kehon kokonaisvaltaisuus, että se on fyysinen, psyykkinen ja myöskin so-

siaalinen. (Haastateltava E) 

 

Mallin mukaan toinen osa-alue eli positiiviset tunteet yritystä kohtaan pitää sisällään 

tärkeimpinä tekijöinä luottamuksen ja sosiaalisen vastuun sekä tuen ympäristöä koh-

taan (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Tunne yritystä kohtaan koettiin kaik-

kien haastateltavien kohdalla positiiviseksi tai neutraaliksi sekä vastaanottavaiseksi ja 

kynnys harrastamiseen tai uusien lajien kokeiluun oli kaikkien mielestä matala. Tästä 

voitaisiin päätellä, että asiakkaat luottavat yritykseen ja näkevät ehkä sosiaalisena vas-

tuuna kaikenlaisten ihmisten liikuttamisen. 

 

No mulla on hirveän positiivinen tunne tästä paikasta. Ja tavallaan tämä 

paikan kautta löysin uudestaan tavallaan sen halun tanssia. Ja sitten se, 

että täällä on tavallaan ollu semmonen hirveen vastaanottavainen tun-

nelma, niin on sitten uskaltanu alkaa taas tanssimaan. (Haastateltava A) 

 

Se kotoisuus ja lämpö. Ne on ehkä ne kaks, jotka on päällimmäisenä mie-

lessä. Ja minkä takia siellä tykkää käydä. Että siellä on henkilökohtaista 

se palvelu ja tunneilla tuntee kuuluvansa siihen porukkaan. (Haastatel-

tava D) 

 

Teorian imagomallin mukaan kolmannen osa-alueen tekijöiden eli tilojen ja arkkiteh-

tuurin tulee olla mieleenpainuvia, joka on tärkeämpää kuin se, että ne viestivät yrityk-

sen tarkoitusta (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Kaikki haastateltavat osasi-

vat kertoa tiloista jotain ja ne koettiin tanssikoulun tyyliin sopiviksi ja rennoiksi sekä 

kodikkaiksi. Sijainti koettiin osan mielestä hieman syrjäiseksi, mutta toisaalta hyväksi 

ympäristöksi, sillä alueella toimii myös muita liikuntakeskuksia ja paikka on suhteel-

lisen lähellä keskustaa. Pientä kritiikkiä tuli puolelta haastateltavista pienehköistä ti-

loista ja parkkialueesta.  
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Neljäntenä elementtinä verkossa annettu kokonaisvaikutelma oli suurimmaksi osaksi 

neutraali tai hieman sekava. Teorian mukaan tärkeintä kokonaisvaikutelmassa on 

verkkosivujen mieleenpainuvuus ja mielenkiinnon vangitseminen (Tram, Nguyen, 

Melewar & Bodoh 2015), mikä oli tässä tapauksessa onnistunut noin puolen haasta-

teltavien mielestä. Viidentenä elementtinä työntekijöiden käytös ja olemus oli kaik-

kien haastateltavien mukaan linjassa tanssikoulun muun toiminnan ja arvomaailman 

kanssa ja ilmapiiri koettiin lämpimäksi ja ystävälliseksi. Imagomallin mukaan työnte-

kijöiden käyttäytymisessä tärkeintä on fyysinen läsnäolo ja yhtäläisyys yrityksen lin-

jaan (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015) ja haastattelujen mukaan nämä molem-

mat toteutuivat. 

 

Täällä on kaikki on hirveen lämpimiä ja semmosia vastaanottavaisia. 

Että siis hyvin kuvastaa yrityksen imagoa myöskin nämä ohjaajat, ei oo 

koskaan semmonen etteikö vois tai uskaltais mennä kyselemään tai jut-

telemaan. (Haastateltava A) 

 

Kuudentena tekijänä yrityksen rooli yhteiskunnassa koettiin kantaaottavaksi, esimer-

kiksi erilaisten tanssiteoksien kautta, joissa teemana ovat olleet muun muassa ympä-

ristöasiat. Lisäksi haastatteluissa mainittiin erilaiset hyväntekeväisyyskampanjat, ku-

ten syöpäpäiväkeräys ja positiivisena asiana nähtiin myös yleisesti rooli lasten ja nuor-

ten liikuttajana. Lisäksi roolina nähtiin tanssin tuominen ihmisten lähelle ja hyvän mie-

len luominen sekä ajankohtaisiin teemoihin, kuten ympäristöasioihin kannanottami-

nen. Tramin, Nguyenin, Melewarin ja Bodohin (2015) mukaan yrityksen käytös sidos-

ryhmiä kohtaan vaikuttaa siihen, minkälaisena sidosryhmien edustajat eli tässä tapauk-

sessa asiakkaat yrityksen kokevat. Sidosryhmät myös kiinnittävät huomiota yrityksen 

rooliin yhteiskunnan jäsenenä, eettiseen käyttäytymiseen sekä asiakkaiden oikeuksista 

huolehtimiseen (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Haastattelujen perusteella 

voitaisiin päätellä, että yrityksen rooli nähdään kaikkien haastateltavien mukaan neut-

raalina tai positiivisena ja myöskin suurimman osan mukaan jollakin tavoin kantaaot-

tavana, mutta siitä ei ole muodostunut yhtäläistä näkemystä kaikille.  

 

Miten täällä nyt näkyy semmosta hyvän mielen tuojaa ja sitten sitä sen 

tanssimisen kynnyksen laskemista. Että kaikki voi tanssia. (Haastatel-

tava D) 

 

Ihan selvästi CMC pyrkii vaikuttamaan tässä yhteisössä ja yhteiskun-

nassa ja kaupungissa ja luomaan eettisesti monipuolista tarjontaa. Just 
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tämmösiä erikoispäiviä (syöpäyhdistyksen keräykseen kohdennettu 

päivä). (Haastateltava B) 

 

Viimeisenä teemana asiakkailta kysyttiin vielä yritysbrändäyksestä. Kaikki haastatel-

tavat näkivät yrityksen brändinä jollakin tasolla, mutta useimmat joko hyvin alkuvai-

heessa olevalta tai muiden pienten tanssikoulujen kanssa samantasoiselta. Brändi ei 

siis ole vielä kovin selvästi erottuva, mutta mahdollisesti kasvamassa siihen suuntaan. 

Kaksi haastateltavista mainitsi erottuviksi arvoiksi matalan kynnyksen harrastamisen 

eli kursseille on heidän mukaansa helppo osallistua kenen vain. Yksi korosti koko ke-

hon huoltamista ulkoisten tekniikoiden oppimisen sijaan. Teoriassa Balmerin (2007) 

mukaan kontrolloitu viestintä ja visuaalinen ulottuvuus sekä mainonta ovat yleensä 

yritysbrändille elintärkeitä. Lisäksi Balmer (2001) korostaa selkeän brändi-imagon 

luomisessa johtajien tietoisesti ilmaistuja yrityksen identiteetin ominaisuuksia, mikä 

tarkoittaa panostamista viestintään, erottautumiseen sekä brändin korostamista verkos-

toille ja sidosryhmille. Tästä voitaisiin päätellä, että yritys ei vielä ole panostanut tar-

peeksi visuaalisuuteen, mainontaan ja viestintään yleensä, koska selkeä arvomaailma 

ja asema markkinoilla eivät ole asiakkailla tiedossa. 

 

No mää sanoisin, että se on brändäyksen alkuvaiheessa. Että kyllähän 

nyt varmasti jo moni tietää CMC:n, kun loppujen lopuks tanssikouluja ei 

oo monia. (Haastateltava C) 

 

Kaiken kaikkiaan aluksi käsitellyn markkinointiviestinnän suhteen esiin nousivat po-

sitiivisina asioina henkilökohtaisen palvelun ja – myynnin aktiivisuus sekä ystävälli-

syys ja asiakkaan huomioiminen. Teoriassakin mainittu läheinen asiakassuhde oli sel-

västi rakennettu henkilökohtaisen myyntityön avulla. Aktiivisuus koettiin positiivi-

sena myös muissa viestinnän osa-alueissa kuten tiedottamisessa ja eri medioiden päi-

vittämisessä, menekinedistämisessä ja suhdetoiminnan ylläpidossa, joka sai kuitenkin 

myös kritiikkiä informaation epäselvyydestä. Menekinedistämisen ja suhdetoiminnan 

suhteen teorian tavoitteet oli saavutettu suhdetoiminnan sekavuudesta riippumatta. In-

formaatio on siis monipuolista ja kattavaa, mutta sen sijaan yrityksen näkyvyydessä ja 

tiedottamisen selkeyttämisessä nähtiin parannettavaa. Markkinointiviestintä koettiin 

lähes mediasta riippumatta suurimman osan mielestä jossain määrin sekavaksi ja kir-

jallinen informaatio kiireellä koostetuksi ja kirjoitetuksi.  
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Digitaalisten kanavien käyttötarkoitus nähtiin monipuolisena, mutta vain noin puolet 

haastateltavista koki sisällön mieleenpainuvaksi. Sponsorointia kukaan ei ollut nähnyt 

ja mainonnan ja julkisuuden kautta tavoiteltu näkyvyys on pientä, joka ei vastaa niiden 

tavoitetta. Teoriassa digitaalinen viestintä määriteltiin jopa tärkeämmäksi elementiksi 

kuin muut ulkoisen viestinnän keinot ja erityisesti verkkosivujen löydettävyys ja mie-

leenpainuvuus (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Verkkosivuja ei yli puolen 

mielestä pidetty erityisen mieleenpainuvina, mutta kaikkien mielestä ne oli helppo löy-

tää. Muuten verkkoviestinnän kanavat nähtiin monipuolisina, mutta kritiikkiä seka-

vuudesta tuli useimmalta. Lisäksi Sharman (2011) määrittelemistä viidestä tärkeästä 

digiviestinnän onnistumisen keinosta kanavat ja kohderyhmät oli valittu hyvin, mutta 

osa haastateltavista näki kehitettävää dynaamisuudessa, kirjallisessa mieleenpainu-

vuudessa sekä viestinnän johdonmukaisuudessa.   

 

Imagon muissa osa-alueissa haastattelujen perusteella yhdenmukaisimpina element-

teinä kaikkien asiakkaiden kesken koettiin visuaalinen ilmaisu, tunteet yritystä koh-

taan, tilat ja ympäristö sekä työntekijöiden käytös. Sen sijaan käsitykset yrityksen roo-

lista ja markkinointiviestinnän eri keinoista vaihtelivat haastateltavien kesken. Kai-

kista osa-alueista yksityiskohtina nousivat esiin tunnistettava logo, positiiviset tunteet, 

sisustus, ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu. Lisäksi huomionarvoista oli sloga-

nin tunnistamattomuus sekä pienehköt tilat ja parkkialue, jotka eivät kuitenkaan rat-

kaisevasti vaikuttaneet imagon muodostumiseen. Yritysimago kokonaisuudessaan 

nähtiin kaikkien haastateltavien kesken positiivisena tai neutraalina kokonaisuutena, 

jossa vallitsevia piirteitä ovat ystävällisyys, ihmisläheisyys, kotoisuus, monipuolisuus, 

kynnyksen laskeminen tanssi- tai kehonhuoltotuntien aloittamiselle ja kehon koko-

naisvaltainen huoltaminen. Toisaalta kehitettävää nähtiin pääosin viestinnässä ja nä-

kyvyyden parantamisessa. 

 

Teorian mukaan imagon muodostumisessa kaikista edellä mainituista elementeistä 

esiin nostettuina tärkeimmät yksittäiset tekijät ovat työtekijöiden käytös ja asenne, ver-

kossa tapahtuva ulkoinen viestintä, verkkosivu, iskulause, luottamus ja mieleenpai-

nuva nimi sekä logo (Tram, Nguyen, Melewar & Bodoh 2015). Tulosten mukaan noin 

puolet näistä osa-alueista vastasi teorian ihannetilannetta eli työntekijöiden käytös ja 

asenne, luottamus, mieleenpainuva nimi sekä logo. Tästä huolimatta imago nähtiin po-

sitiivisena ja yrityksen pääarvot oli osattu viestiä niin, että kaikilla haastateltavilla oli 
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yhteneväinen näkemys yrityksen toiminnan tarkoituksesta. Voidaankin päätellä, että 

kaikkien näiden osa-alueiden ei ole pakko toteutua, jotta imago voidaan nähdä positii-

visena. Nguyenin ja LeBlanckin (1998) tutkimuksessa korostettiin koettua palvelun 

laatua imagon rakentumisessa eli mitä parempana palvelu koettiin, sen parempana ko-

ettiin imagokin. Tässä tapauksessa hyvä palvelun laatu on voinut vaikuttaa imagoon 

rakentumiseen positiivisesti ja vaikka kaikki muut osa-alueet eivät olekaan vastanneet 

teoriaa, on palvelu voinut korvata muita puutteita. 

 

Tuloksia voidaan käsitellä myös identiteetin mittaamisen näkökulmasta Battasharyan 

ja Senin (2003) tutkimuksen pohjalta, jossa on määritelty neljä identiteetin mittaami-

sen ulottuvuutta; vastaanotetun identiteetin houkuttelevuus, samankaltaisuus, tunnus-

omaisuus ja maine. Houkuttelevuus koskee asiakkaiden samaistumista yritykseen 

(Marin & Ruiz 2007) ja tulosten perusteella moni haastateltavista koki yrityksen ma-

talan kynnyksen harrastamisen periaatteen tai uusien lajien vaikuttaneen kurssien 

aloittamiseen ja näin ollen identiteetti on koettu houkuttelevana ja mahdollisesti yri-

tykseen on luotu myös jonkinasteinen psykologinen yhteys.  Lisäksi samaistumiseen 

vaikuttaa identiteetin yhteneväisyys vastaanottajan kanssa ja asiakkaiden haastatte-

luista kävi ilmi, että suurin osa oli mieluummin aloittanut harrastuksensa juuri kysei-

sessä yrityksessä kilpailijoiden sijaan, sillä koki paikan kotoisaksi, kaikille avoimeksi 

ja toiminta-ajatukseltaan kiinnostavaksi. Näiden kommenttien pohjalta voitaisiin pää-

tellä, että arvot ovat kohdanneet myös asiakkaiden omien identiteettien kanssa.  

 

Tämä ajatus koskee myös kolmatta piirrettä eli identiteetin tunnusomaisuutta, jolloin 

identiteetti täytyy kokea tyypillisenä tai yksilöllisenä vastaanottajan tarpeita tyydyt-

täen (Marin & Ruiz 2007). Yritys on siis pystynyt erottautumaan muiden tanssikoulu-

jen joukosta omalla toiminta-ajatuksellaan. Neljäs näkökulma käsittelee vastaanotetun 

identiteetin mainetta eli ihmiset määrittelevät omaa identiteettiään vastaanotetun yri-

tysidentiteetin avulla (Battasharya & Sen 2003) ja haluavat luoda suhteita muiden sa-

mantyylisten ihmisten kanssa (Marin & Ruiz 2008). Haastatteluista kävi ilmi, että 

kaikki asiakkaat kokivat tunnelman yrityksessä ystävälliseksi ja lämpimäksi ja ovat 

tekemisissä muiden lajin harrastajien kanssa, jolloin luultavasti määrittelevät myös 

omaa identiteettiään yrityksen kautta ja viettävät aikaa omaan identiteettiinsä sopi-

vassa ympäristössä.  
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6.2 Yritysidentiteetti suhteessa imagoon 

Tämän luvun tavoitteena on avata yrittäjän näkemyksiä markkinointiviestinnästä ja 

yritysidentiteetistä sekä vertailla identiteetin ja imagon yhdenmukaisuutta. Tuloksien 

analysoinnissa haetaan vastauksia toiseen alatutkimuskysymykseen liittyen eli vas-

taako asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnällä rakennetusta imagosta yrittäjän 

näkemystä identiteetistä? 

 

6.2.1 Markkinointiviestintä osana identiteettiä ja imagoa 

 

Edellisessä luvussa käytiin läpi asiakkaiden näkemyksiä yrityksen markkinointivies-

tinnästä ja tämän jälkeen kokonaisimagosta, joten seuraavaksi avataan ensin yrittäjän 

näkökulmaa markkinointiviestinnästä ja verrataan sitä asiakkaiden näkemyksiin. Tä-

män jälkeen haetaan identiteetin rakentumismallista imagon muille osa-alueille vas-

taavat elementit ja avataan yrittäjän näkökulmaa samoista teemoista. Lopuksi vielä 

yrittäjän ja asiakkaiden näkemyksiä näistä teemoista verrataan toisiinsa. 

 

Markkinointiviestinnästä ensimmäisenä osa-alueena tutkittiin henkilökohtaista myyn-

tityötä ja yrittäjän mukaan sen tavoitteena on luoda henkilökohtaista kanssakäymistä 

ja auttaa ratkaisemaan asiakkaan ongelmat kasvotusten aina kun mahdollista. Pää-

asiana on olla asiakkaiden kanssa yhteydessä mahdollisimman paljon ja tarjota yksi-

löllistä palvelua.  

 

Mää uskon siihen että me todella ollaan läsnä siinä asiakkaan ongelmien 

ratkaisemisessa ja henkilökohtaisesti ollaan apuna siinä. Että kun on ne 

vahvat verkostoitumissuhteet niin yhtälailla asiakkaisiin ja muihinkin. 

Niin se, että me saadaan sitä kanssakäymistä kasvotusten. (Yrittäjä) 

 

Mainontaa yritys tekee Facebookin, uutiskirjeen, lehtimainonnan (Forum24), suoraja-

kelun ja tanssi-iskujen kautta. Lisäksi Googlen hakukoneoptimointia käytetään välillä 

näkyvyyden lisäämiseksi. Yrittäjä kertoi, että panostaa pääasiassa sähköiseen mainon-

taan, mutta yrittää kuitenkin tavoittaa ihmisiä myös lehtimainosten tai pienelle alueelle 

jaettavien suoramarkkinointimainosten avulla. Lisäksi osaamista halutaan tuoda esille 

konkreettisesti tanssimalla eli viemällä tanssiteoksia myös kaupungin kaduille.  
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No Facebook on semmonen mikä meillä on koko ajan siellä pyörii. Oh-

jataan ihmisiä tykkäämään meidän Facebook – sivusta. Toki paljon käy-

tetään, meillä on oma uutiskirje, oma postituslistaus, mikä lähetetään 

asiakkaille yleensä pari kertaa kuukaudessa. Ja vaikka vielä on vanhan-

aikaista, mutta valitettavasti pakolliseksi on nää lehtimainokset. Sieltä ei 

välttämättä paljon tuu sitä asiakasvirtaa, mutta jos ei siellä oo ollenkaan 

näkyvänä millonkaan niin sekään ei toimi. Ihmiset kuitenkin vielä lukee 

valitettavasti. Forum on esimerkiksi se mihin me painotetaan. (Yrittäjä) 

 

Menekinedistämisen suhteen päätavoite on madaltaa ihmisten kynnystä osallistua tun-

neille ja sitä toteutetaan eri keinoin. Yrittäjä kertoi, että keinoja ovat avoimien ovien 

päivä, testitunnit ja arvonnat tapahtumissa, mutta hinnalla kilpailuun ei haluta lähteä, 

sillä silloin laadusta jouduttaisiin tinkimään. Eri alennuskampanjoiden tarkoituksena 

on esimerkiksi maksaa ensimmäisen näytetunnin maksu takaisin, jos asiakas jatkaa 

kurssilla ja näin saada mahdollisimman moni jäämään asiakkaiksi sekä madaltaa kyn-

nystä tulla katsomaan minkälaisesta lajista on kyse. Ilmaisiakin näytetunteja pidetään 

esimerkiksi ilmajoogasta. 

 

Tarkoituksena monilla kampanjoilla on vaan, että me saadaan madallet-

tua sitä kynnystä ihmiselle tulla. Ja, että sillä on se pieni polte ja pork-

kana että se jatkaa. (Yrittäjä) 

 

Suhdetoiminta koostuu haastattelun mukaan asiakkaiden palkitsemisesta eri tilanteissa 

ja tapahtumista, jotka pidetään asiakkaita varten. Pitkäaikaisia asiakkaita halutaan pal-

kita esimerkiksi vuoden oppilas – stipendillä ja palautekyselyyn vastanneille jaetaan 

kiitoksena pienet muistamiset. Lisäksi yritys järjestää joka vuosi syntymäpäiväjuhlat, 

joissa oppilaat pääsevät esiintymään ja asiakkaita muistetaan tarjoiluilla. Yrittäjä nosti 

esiin myös tiiviin yhteydenpidon asiakkaisiin, jolloin pyritään ylläpitämään henkilö-

kohtaista suhdetta osa-puolien välillä.  

 

Julkisuuden suhteen yrittäjän tavoitteena on saada medioihin juttuja, jotka poikkeavat 

kilpailijoista. Eri lehdille lähetetään viikoittain uutisaiheita, jotta mainontaa saataisiin 

ilmaiseksi lehtijutun tai menovinkin kautta. Tarkoituksena on saada näytille monipuo-

lisuutta ja persoonallisuutta, esimerkiksi eri lajien avulla ja erottua muista. Sponso-

rointia koulu ei tee, sillä haluaa mieluummin panostaa omiin oppilaisiinsa. Digitaali-

sen markkinointiviestinnän suhteen yritys hakee linjaa, jossa saisi kohdennettua tiet-

tyjä viestejä tietyille kohderyhmille. Uutiskirje on sekä jo olemassa oleville asiak-

kaille, että ulkopuolisille suunnattu, mutta lisäksi oppilaat saavat sähköpostiviestintää, 
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jossa muistutetaan meneillään olevan kauden tapahtumista. Tarkoituksena on pitää 

kaikki ajan tasalla tapatumista workshopeista ja muista menoista, jotta ne eivät unohdu 

kauden edetessä.  

 

Itsekään en aina muista kirjottaa kaikkea kalenteriin, et mitä kaikkea on 

tulossa. Niin on yritetty sitten siihen, että vähän useammin on muistuteltu 

asioista ja hyvissä ajoin. Että nyt muistutetaan jo kevään esityksistä ja 

workshopeista ja tapahtumista, niin muistutellaan siinä samalla jo ke-

vään esityspäivistä ja muusta. Että siihen on yritetty jo, vaikka osalle 

saattaa tuntua, että sitä tulee paljon. Mutta sitten taas se, että näkee sen 

viestin meiltä. Että voi herätä se, että ai niin joo siellä oli se ja ne esityk-

set, että pitää muistaa kirjottaa ylös. (Yrittäjä) 

 

Facebook on välineistä reaaliaikaisin ja yrittäjä pyrkii pitämään siellä jaettavan tiedon 

mahdollisimman ajantasaisena, jolloin muistutuksia laitetaan parin viikon ajanjaksoa 

ajatellen eikä keskitytä koko kauteen. Sama tarkoitus on Instagramilla, jossa jaetaan 

reaaliaikaisia kuvia ja videoita. Yrityksellä on myös Twitter – tili, mutta se ei yrittäjän 

mukaan tavoita juurikaan asiakaskuntaa eikä ole niin aktiivisessa käytössä. Verkkosi-

vujen tarkoitus on kertoa kaikki laajempi informaatio yrityksen toiminnasta ja sitä py-

ritään päivittämään aktiivisesti. Sivuilla on yrittäjän mukaan tarkoitus jakaa niin ny-

kyhetken kuin tulevaisuudenkin informaatiota ja esimerkiksi ajankohtaispalstalla py-

ritään kertomaan tämän hetken uutisista ja tapahtumista.  

 

Facessa on ihan täysin se, että se on ollut se muistutusväline. Et se on 

ehkä se reaaliaikaisempi, tässä tänään, mitä on huomenna. Että toki on 

tapahtumia muuallakin, mutta Facebookin oon rajannu ehkä siihen, että 

se muistuttaa tämänhetkisen ja huomisen, ylihuomisen ja ens viikon ju-

tuista. Et en hirveesti puhu siellä vielä kevään esityksistä. Ja Instagram 

on myöskin, että tämän kevään, tämän hetken kuvia ja mitä tapahtuu. 

(Yrittäjä) 

 

Yrittäjä ja asiakkaat näkivät markkinointiviestinnän osa-alueista hyvin samanlaisina 

henkilökohtaisen myyntityön ja sen tarkoituksen, menekinedistämisen sekä digitaali-

sen viestinnän käyttötarkoituksen. Henkilökohtaisella myyntityöllä oli päästy tavoit-

teisiin ja palveltu asiakasta yksilöllisesti ja ongelmaratkaisulähtöisesti ja myös mene-

kinedistämisen keinoilla oli saatu suurin osa asiakkaista jatkamaan eri tunneilla tai os-

tamaan uusia kursseja, mikä on sen tavoite. Verkkoviestinnän kanavien käyttötarkoitus 

nähtiin molempien osapuolten näkökulmista samana, mutta sisällön mieleenpainuvuus 

jakoi mielipiteitä.  
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Suurimmat erot näkyivät mainonnassa, suhdetoiminnassa ja julkisuudessa. Mainontaa 

tehdään yrittäjän mukaan Facebookin ja uutiskirjeen lisäksi Forum24 – lehdessä, 

tanssi-iskujen kautta ja suorajakelulla, mutta näitä kolmea viimeisintä mainontakeinoa 

haastateltavista oli kohdannut vain yksi lehtimainoksien muodossa Forum24 – leh-

dessä. Suhdetoimintaa pidettiin asiakkaiden näkökulmasta hyvänä, aktiivisena ja riit-

tävänä, mutta kaikkia keinoja ei tiedetty ja sen koettiin olevan osittain sekavaa. Asiak-

kaat eivät olleet tietoisia tai ainakaan maininneet yrityksen syntymäpäiviä suhdetoi-

mintana ja lisäksi vain yksi nimesi asiakkaiden palkitsemisen suhdetta ylläpitäväksi 

toiminnaksi, mutta hänkään ei ollut varma toteutetaanko sitä kyseisessä yrityksessä. 

Sen sijaan asiakkaiden henkilökohtaisen suhteen ylläpitäminen nähtiin aktiivisena ja 

hyvänä asiana ja se vastasi yrittäjän näkökulmaa suhdetoiminnasta.  

 

6.2.2 Identiteetin ja imagon yhteneväisyys 

 

Yritysidentiteetin rakentumismallin neljään osa-alueeseen kuuluvat viestintä ja visu-

aalinen identiteetti, käyttäytyminen, yrityskulttuuri ja markkinaolosuhteet. Markki-

nointiviestintä on lisätty malliin viestinnän ja visuaalisen identiteetin alle. Identiteettiä 

ja imagoa voidaan teorian mallien kautta peilata toisiinsa ja analysoida kuinka hyvin 

myös muut osa-alueet kohtaavat markkinointiviestinnän lisäksi. Tuloksia lähdetään 

avaamaan imagon seitsemän osa-alueen kautta, joihin etsitään vastineet identiteetti-

mallista ja avataan ensin yrittäjän näkökulma samoihin teemoihin. Lopuksi verrataan 

kuinka yrittäjän asiakkaiden näkemykset eri osa-alueista eli imagon ja identiteetin ele-

mentit vastaavat toisiaan.  

 

Ensimmäisenä imagon osa-alueena asiakkaiden haastattelussa käytiin läpi yrityksen 

visuaaliset elementit, jotka identiteettimallissa sisältyvät osaksi ensimmäistä osa-alu-

etta eli viestintää ja visuaalista identiteettiä ja vielä tarkemmin visuaalisia elementtejä. 

Teorian mukaan visuaalisen symbolismin kautta viestitään yrityksen ominaispiirteitä 

esimerkiksi logon ja värimaailman kautta (Melewar ja Jenkins 2002). Yrittäjän mu-

kaan visuaalisten elementtien tarkoituksena on viestiä kokonaisvaltaisuutta, sydämen 

paloa ja lämminhenkisyyttä ja logo on kehitetty yrityksen alkuvaiheen yritysideaa var-

ten, joka on kuitenkin muuttunut pikkuhiljaa kasvun myötä. Logon muuttaminenkin 
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on ollut ajatuksissa. Värinä lila on ollut alusta asti vahvasti mukana ja samoin slogan 

”Rytmitetty sydämellä”.  

 

Imagohaastattelussa toisena teemana kysyttiin asiakkaiden tunteista yritystä kohtaan. 

Tähän teemaan voidaan identiteettimallista nostaa vastaavaksi yrityksen päämäärät, 

periaatteet ja filosofiat eli mihin yritys uskoo ja mikä erottaa sen muista (Melewar & 

Jenkins 2002). Tämä kokonaisuus kuuluu identiteettimallissa yrityskäyttäytymisen 

osa-alueen alle. Yrittäjän mukaan tavoitteena on nähdä jokainen asiakas yksilönä ja 

kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti. Asiakkaita halutaan opettaa yhdistämään keho ja 

mieli yhdeksi kokonaisuudeksi ja opettaa ulkoisien asioiden lisäksi sisäistä hallintaa.  

 

Me uskotaan, että keho ja mieli on niin yhteydessä toisiinsa, että mää en 

ajattele, että niitä pitää erottaa. Vaan kyllä se on molempien asioiden 

handlaamista, ettei oo vaan liikkeen opettamista. (Yrittäjä) 

 

Imagon kolmas teema koskee yrityksen ympäristöä ja tiloja, joista identiteettimallissa 

sama osa-alue kuuluu osaksi viestintää ja visuaalista identiteettiä ja tarkemmin arkki-

tehtuuria ja paikkaa. Melewarin ja Jenkinsin (2002) identiteettimallin mukaan ympä-

ristö heijastaa yrityksen identiteettiä tilojen ja arkkitehtuurin kautta. Tilat saatiin käyt-

töön liiketoimintakaupan kautta ja yrittäjä on ollut niihin tyytyväinen. Sisustus on ha-

luttu rakentaa pehmeiden linjojen ja retrohenkisten huonekalujen kautta rennoksi ti-

laksi ja luoda asiakkaalle lämminhenkinen, kotoisa ja vapaa tunnelma. Violetti valittiin 

yrityksen väriksi heti alkuvaiheessa ja sen avulla on haluttu ylläpitää yhtenäinen linja 

tiloissa.  

 

Mitä mää sisustuksella ja muulla haluan viestittää ihmisille, toki ite tyk-

kään retrohenkisemmästä sisustuksesta. Mutta se miksi se on myös tullu 

siksi on se, et haluan luoda sillä semmosta perheellisempää vaikutelmaa. 

Oltais kuitenki semmonen lämminhenkisempi. Semmonen vähän va-

paampi paikka. Että ei oo mitään kauheen modernia tai kulmikasta si-

sustusta, mikä mun mielestä viestittää semmosta tietylaista tehdasmas-

sapaikkaa. (Yrittäjä) 

 

Verkossa annettuun kokonaisvaikutelmaan on perehdytty tarkemmin markkinointi-

viestinnän digitaalisessa viestinnän alla ja tästä seuraava imagon osa-alue on työnteki-

jöiden olemus, joka identiteettihaastattelussa kuuluu toiseen isoon teemaan eli käyt-

täytymiseen ja käyttäytymisen sisällä työntekijöiden käytökseen. Sen avulla viestitään 
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yrityksen erityispiirteitä sidosryhmille (Melewar & Jenkins 2002). Työntekijöiden 

käyttäytymisen tavoite on yrittäjän mukaan kohdella jokaista asiakasta yksilöllisesti ja 

opetella kaikkien ryhmien jäsenten nimet sekä toimintamallit miten kukin toimii, esi-

merkiksi kuinka henkilö vastaanottaa palautetta. Tämän pohjalta ohjataan jokaista yk-

silönä parhaaseen suuntaan. Jokaisen opettajan kanssa käydään henkilökohtaisesti läpi 

kuinka asiakas kohdataan ja mikä yrityksen toimintamalli on ja tavoitteena on tilanne, 

jossa opettajalla olisi aikaa kaikille oppilaille.  

 

Se alkukausi menee siinä että opetellaan oppimaan keitä siellä on. Miten 

ihmiset käyttäytyy, miten ne on, minkälainen energia niillä on. Miten ne 

ottaa palautetta vastaan. Minkälaisessa tilanteessa opettaja näkee. (Yrit-

täjä)   

 

Kuudentena teemana imagon muodostumisessa on asenne ja käyttäytyminen eli yri-

tyksen rooliyhteiskunnassa. Identiteettimallissa sama aihe kuuluu käyttäytyminen – 

teeman alle ja tarkemmin yrityskäyttäytymisen alle. Yrityskäyttäytyminen koskee 

koko yritystä, jolloin se viestii erilaisia signaaleja itsestään sidosryhmilleen, usein 

työntekijöiden kautta (Melewar & Jenkins 2002). Yritys haluaa roolinsa ja käyttäyty-

misensä kuvastavan kotoisuutta ja sitä, että kaikille asiakkaille on työntekijöillä aikaa. 

Lisäksi pyritään auttamaan asiakasta henkilökohtaisesti oikeaan suuntaan tanssin tai 

kehonhuollon saralla. 

 

Viimeisenä osa-alueena asiakkailta kysyttiin heidän näkemystään yritysbrändistä ja 

sama näkemys haluttiin selvittää myös yrittäjältä. Brändi yrittäjän näkökulmasta kuu-

luu identiteettimallissa toimintaympäristön teeman alaisuuteen. Balmerin (2007) mu-

kaan yritysbrändillä on usein joukko arvoja, jotka ovat tiiviitä, selvästi artikuloituja ja 

erottuvia sekä tarkasti määriteltyjä. Ne näkyvät selvästi yrityksen toiminnassa käyttäy-

tymisessä ja muodostavat liiketoiminnan ytimen (Balmer 2007). Haastattelussa selvisi, 

että alun perin tarkoituksena ei ole ollut rakentaa brändiä, mutta toiminnan muuttuessa 

ja kasvaessa sitä on alettu kehittää eteenpäin. Yrittäjän mukaan henkilökunnan ja asi-

akkaiden määrä on kasvanut ja toiminta-ajatus muuttunut nopeasti viimeisien vuosien 

varrella, joten toimintaa ja brändiä ollaan parhaillaan kehittämässä uuteen suuntaan. 

Yrityksellä on siis selvät arvot, joita se haluaa viedä eteenpäin, mutta itse prosessi on 

vielä alkuvaiheessa.  
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Yrittäjän haastattelussa yhdeksi imagosta poikkeavaksi teemaksi lisättiin vielä identi-

teetin johtaminen, koska teorian mukaan sillä on iso rooli imagon rakentamisessa toi-

votunlaiseksi. Cornelissenin (2011: 64) mukaan imago ja maine luodaan yritysidenti-

teetin pohjalta ja yrityksen täytyy ensin analysoida ja ymmärtää omat pääarvonsa sekä 

missio, visio ja kulttuuri ennen kuin se voi johtaa identiteettiään. Lisäksi Balmerin 

(2001) mukaan yritysidentiteetin tehokkaan johtamisen on huomattu vaikuttavan 

myönteisen yrityskuvan syntymiseen. Yrittäjä kertoi tekevänsä parhaillaan tanssikou-

lun ”käyttöopasta”, jossa juuri missiot, visiot ja muut toiminta-ajatukset on avattu sel-

keästi kaikkien työntekijöiden avuksi. Tähän asti asiat on läpikäyty työntekijöiden 

kanssa keskustellen, mutta toiminnan kasvaessa ja muuttuessa on haluttu kehittää kun-

nollinen malli identiteetin johtamisen avuksi.   

 

Kokonaisuudessaan ja pääpiirteittäin yrityksen identiteetti ja imago ovat vastanneet 

melko hyvin toisiaan. Eniten eroavaisuuksia löytyi identiteetin ja imagon osa-alueiden 

välillä yrityksen visuaalisista elementeistä ja roolista yhteiskunnassa sekä markkinoin-

tiviestinnän suhteen mainonnasta, suhdetoiminnasta, digitaalisen viestinnän sisällöstä 

ja julkisuudesta. Visuaalisista elementeistä slogan oli asiakkaille kokonaan tuntema-

ton, mutta muuten värimaailma, logo ja muut tekijät hyvin tiedossa. Rooli yhteiskun-

nassa näyttäytyi haastattelujen mukaan asiakkaille usealla eri tavalla eikä siitä ollut 

selvää yhdenmukaista näkemystä, kuitenkin kaikki kokivat sen melko positiivisena. 

Mainontaa asiakkaat olivat kohdanneet hyvin vähän eivätkä he tunnistaneet kaikkia 

medioita, joissa yritys on sitä harjoittanut. Myös suhdetoiminnan suhteen osa keinoista 

oli heille täysin tuntemattomia, mutta muuten se koettiin aktiivisena ja hyvänä, vaik-

kakin tiedottaminen osittain sekavana. Digitaalisen viestinnän kanavien merkitys ja 

tavoite oli yrityksen ja asiakkaiden näkemyksen mukaan hyvin samankaltainen, mutta 

viestintä kanavien sisällä koettiin osittain sekavaksi ja kielellisesti epäselväksi. Julki-

suutta asiakkaat olivat nähneet hyvin vähän missään medioissa siitä huolimatta, että 

yrityksestä on tehty jonkin verran lehtijuttuja ja menovinkkejä esimerkiksi Forum24 – 

lehteen. 

 

Kaikista imagon ja identiteetin osa-alueista yhtenäisimmät ja samankaltaisimmat oli-

vat asiakkaiden tunteet yritystä kohtaan ja niihin liittyvät yrityksen periaatteet ja filo-

sofiat, ympäristö ja sisustus, työntekijöiden käyttäytyminen ja näkemys brändistä. 
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Tunteet yritystä kohtaan on koettu pääasiassa positiivisiksi ja yhteneväiseksi yritysfi-

losofian ja periaatteiden kanssa. Ympäristö ja sisustus nähtiin kotoisena ja rentona, 

jota yrityksen näkökulmasta haettiinkin ja vaikka pienehköistä tiloista tuli muutamalta 

mainintaa, oli vaikutelma pääasiassa ja kokonaisuutena positiivinen ja yhtenäinen yrit-

täjän kanssa. Työntekijöiden käytös koettiin ystävällisenä sekä palvelualttiina yrityk-

sen tavoitteiden mukaisesti ja brändi on lähes kaikkien asiakkaiden ja yrittäjän näkö-

kulmasta vielä pieni ja ei kovinkaan selvästi erottuva, mutta kasvamassa. Markkinoin-

tiviestinnän suhteen samankaltainen näkemys löytyi henkilökohtaisesta myyntityöstä, 

menekinedistämisestä ja sponsoroinnista. Henkilökohtainen myyntityö koettiin hyvin 

positiiviseksi ja henkilökohtaiseksi ja se on ollut yrityksen tärkeimpiä arvoja. Mene-

kinedistämisen suhteen keinot olivat olleet haastateltavien mukaan pääasiassa toimivia 

ja hyviä ja edesauttaneet myyntiä. Sponsorointia yritys ei ulkopuolisille tahoille tee, 

joten siihen ei perehdytä syvällisemmin. 

 

6.3 Markkinointiviestinnän rooli identiteetin rakentamisessa imagoksi 

Tuloksien edellisissä luvuissa vastattiin tutkimuksen kahteen alatutkimuskysymyk-

seen koskien markkinointiviestinnän roolia imagon osa-alueena sekä identiteetin ja 

imagon yhtenäisyyttä, niin markkinointiviestinnän kuin muidenkin osa-alueiden suh-

teen. Tulosten viimeisessä osiossa on tarkoitus analysoida markkinointiviestinnän 

merkitystä koko prosessissa identiteetin rakentamisessa imagoksi ja vastata päätutki-

muskysymykseen; minkälainen rooli markkinointiviestinnällä on yrityksen identitee-

tin rakentamisessa imagoksi? 

6.3.1 Markkinointiviestintä ja imagon muodostuminen 

 

Tulosten alkuosassa analysoitiin markkinointiviestinnän roolia imagon osa-alueena eli 

asiakkaiden näkökulmasta. Haastattelujen perusteella markkinointiviestinnän kei-

noista asiakkaille tärkeimmät ja onnistuneimmat ovat olleet henkilökohtainen myyn-

tityö sekä menekinedistäminen. Lisäksi aktiivisuutta viestinnässä ja tiedottamisessa 

yleensä pidettiin positiivisena asiana. Näiden tekijöiden voidaan olettaa markkinointi-

viestinnän kannalta vaikuttaneen positiivisesti imagon muodostumiseen, sillä ne saivat 

asiakkailta hyvin paljon kiitosta. Asiakkaille ei ole ollut mainonnalla, julkisuudella, 

sponsoroinnilla tai näiden puuttumisella imagon kannalta juurikaan merkitystä ja 
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vaikka suhdetoiminnan kaikkia keinoja ei tiedetty, oli tärkeintä että toiminta oli aktii-

vista. Lisäksi digitaalisen viestinnän keinot nähtiin tarkoitukseen soveltuvina, mutta 

osa kaipasi panostamista sisältöön ja kokonaisuuden hallintaan. Haastateltavat mainit-

sivat myös sekavuudesta verkkosivuilla ja muissa kanavissa sekä epäselvästä kielelli-

sestä ilmaisusta, mutta nämä tekijät eivät ole vaikuttaneet ratkaisevasti yrityskuvaan. 

Markkinointiviestintää on hyvin vaikea määritellä yhdeksi kokonaisuudeksi ja tehdä 

siitä päätelmiä yhtenä yksikkönä, koska erot eri viestintäkeinojen välillä vaihtelivat 

suuresti. Vaikka kaikkien markkinointiviestinnän keinojen tavoitteet eivät kohdanneet 

teorian tavoitteiden kanssa, imago on silti koettu neutraalina tai positiivisena, joten 

markkinointiviestinnän rooli imagon muodostumisessa ei ole ollut ainakaan kaikkien 

tekijöiden kannalta ratkaiseva. Toisaalta onnistuneiden keinojen avulla on luultavasti 

pystytty paikkaamaan puutteita kehittämistä kaipaavissa osa-alueissa.  

 

Imagon kokonaisuuden muodostumisessa eli kaikki osa-alueet huomioitaessa, teori-

assa määritellyistä tärkeimmistä elementeistä noin puolet vastasi ihannetilannetta ja 

osassa tekijöistä asiakkaiden näkemykset olivat jakaantuneet eri suuntiin. Tästä huoli-

matta yritys oli onnistunut viestimään tärkeimmät arvonsa asiakkaille ja luomaan pää-

asiassa positiivisen kuvan toiminnastaan. Imagon tärkeimmistä osa-alueista slogan, 

verkossa tapahtuva viestintä ja verkkosivu eivät olleet jääneet kaikkien asiakkaiden 

mieleen tai kaipasivat kehittämistä. Sen sijaan työntekijöiden käytös ja asenne, luotta-

mus ja mieleenpainuva nimi sekä logo nähtiin toimivina ja hyvinä tekijöinä. Teoriassa 

määriteltyjen tärkeimpien imagon osa-alueiden ei ole siis tämän tutkimuksen mukaan 

pakko toteutua, jotta imago voidaan nähdä positiivisena tai neutraalina. Imagon kai-

kista osa-alueista erottuvimmiksi, yhtenäisimmiksi ja positiivisimmiksi muodostuivat 

visuaalinen ilmaisu, positiiviset tunteet, tilat ja työntekijöiden olemus ja näkemys 

brändistä. Eniten hajanaisuutta tai kehitettävää ilmeni yrityksen roolissa yhteiskun-

nassa, kokonaisvaltaisessa verkkoviestinnässä sekä markkinointiviestinnässä.  

 

6.3.2 Markkinointiviestintä identiteetin rakentamisessa imagoksi 

 

Kun keskitytään identiteetin rakentamiseen ja imagon ja identiteetin vastaavuuteen, 

markkinointiviestinnän keinojen suhteen ilmeni jonkin verran eroavaisuuksia yrittäjän 

ja asiakkaiden näkemysten välillä. Mainonta ja julkisuus erottuivat osa-alueista sel-
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keimmin, sillä asiakkaat olivat kohdanneet hyvin vähän mainoksia muualla kuin Fa-

cebookissa tai uutiskirjeen muodossa. Asiakkaat eivät myöskään olleet tietoisia kai-

kista yrittäjän mainitsemista suhdetoiminnan keinoista, kun taas digitaalisen viestin-

nän toimintaperiaatteet nähtiin yhdenmukaisina vaikka sisällöstä asiakkaat antoivatkin 

jonkin verran kritiikkiä. Yhtenäisimpänä ja tärkeimpänä nähtiin molempien osapuol-

ten osalta henkilökohtainen myyntityö, joka oli koettu yksilöllisenä ja ammattitaitoi-

sena sekä ystävällisenä. Lisäksi yritys on halunnut tarjota asiakkaille monenlaisia me-

nekinedistämiskeinoja, joiden avulla se onkin saanut aikaan lisämyyntiä sekä sitoutta-

nut asiakkaita eri kursseille, mikä tavoite teoriankin mukaan on. Tuloksista voitaisiin 

päätellä, että markkinointiviestintä ei kaikkien keinojen suhteen ole tärkeimmässä roo-

lissa identiteetin rakentamisessa, sillä vaikka näkemykset eri keinoista vaihtelivat yrit-

täjän asiakkaiden välillä, oli toiminta-ajatus ja arvot sekä positiivinen mielikuva yri-

tyksestä pystytty rakentamaan. Myös identiteetin rakentamisessa muut osa-alueet ovat 

voineet kompensoida markkinointiviestinnän puutteita ja viestiminen on toiminut on-

nistuneiden markkinointiviestinnän keinojen avulla hyvin. 

 

Identiteetin ja imagon muita osa-alueita vertailtiin toisiinsa markkinointiviestinnän li-

säksi ja identiteettimallista etsittiin imagon osa-alueita vastaavat teemat vertailukoh-

teiksi. Haastatteluista selvisi, että imago koettiin asiakkaiden näkökulmasta positiivi-

sena tai neutraalina ja suurin osa elementeistä nähtiin yhteneväisinä. Eroavaisuuksia 

löytyi roolista yhteiskunnassa, markkinointiviestinnästä sekä visuaalisesta identitee-

tistä, vaikka visuaaliset elementit suurimmilta osin vastasivat toisiaan. Asiakkaiden 

tunteet ja yrityksen näkemys yritysfilosofiasta kohtasivat toisensa sekä lisäksi tilat, 

työntekijöiden käytös, verkkoviestinnän tarkoitus sekä brändi nähtiin yhdenmukaisina. 

Suurin osa elementeistä siis nähtiin yhtenäisinä ja imago identiteettiä vastaavana ja 

vaikka eroavaisuuksia löytyikin, ne eivät ole olleet niin huomattavia, että vaikuttaisi-

vat ratkaisevasti yrityksen kokonaiskuvaan. Yrityksen toimintaidea ja arvot on onnis-

tuttu viestimään asiakkaille yhtenäisenä esimerkiksi juuri markkinointiviestinnän 

puutteista huolimatta ja imago on rakentunut pääasiassa positiiviseksi. Tästä voitaisiin 

päätellä, että identiteetin ja imagon kaikkien elementtien ei pidä vastata toisiaan, jotta 

identiteetin pääasiat saadaan viestittyä asiakkaille ja onnistuneiden osa-alueiden avulla 

voidaan korvata puutteita kehitystä kaipaavissa elementeissä.   
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6.4 Tulosten yhteenveto 

Haastattelujen perusteella tanssikoulun yritysimago nähtiin kaikkien haastateltavien 

asiakkaiden mukaan positiivisena tai neutraalina. Markkinointiviestinnän suhteen teo-

rian tavoitteita vastaavat ja asiakkaiden mielestä onnistuneimmat keinot olivat henki-

lökohtainen myyntityö, menekinedistäminen ja suhdetoiminta, kun taas kehittämistä 

kaipasivat mainonta, julkisuus sekä digitaalinen viestintä. Kaikkia imagon rakentumi-

sen seitsemää elementtiä tarkasteltaessa, parhaimpina ja yhtenäisimpinä asiakkaat nä-

kivät visuaalisen ilmaisun, digitaalisten kanavien käyttötarkoituksen, positiiviset tun-

teet, tilat ja työntekijöiden olemuksen. Eniten hajanaisuutta tai kehitettävää ilmeni yri-

tyksen roolissa yhteiskunnassa sekä markkinointiviestinnässä. Teoriassa määritellyistä 

imagon rakentumisen tärkeimmistä elementeistä noin puolet vastasi ihannetilannetta, 

mutta tästä huolimatta yrityskuva oli rakentunut pääasiassa positiiviseksi.  

Tarkasteltaessa identiteetin ja imagon yhtenäisyyttä, asiakkaiden näkemys imagosta ja 

yrittäjän näkemys identiteetistä vastasivat suurimmilta osin toisiaan. Markkinointi-

viestinnän eri keinojen suhteen yhtenäisimpinä nähtiin henkilökohtainen myyntityö 

sekä menekinedistäminen ja eniten erovaisuuksia esiintyi suhdetoiminnassa, mainon-

nassa, julkisuudessa sekä digitaalisen viestinnän sisällössä. Sponsorointia yritys ei har-

joita, joten siihen ei perehdytä tutkimuksessa tarkemmin. Kun laajennetaan tutkimus-

kenttää kaikkiin imagon ja identiteetin muodostumisen elementteihin, parhaiten toisi-

aan vastasivat asiakkaiden tunteet ja yritysfilosofia, tilat, työntekijöiden käytös, digi-

taalisen viestinnän kanavien käyttötarkoitus ja näkemys yritysbrändistä. Eroavia nä-

kemyksiä nousi esiin yrityksen roolista yhteiskunnassa sekä markkinointiviestinnässä.  

Kokonaisuudessaan yritysidentiteetin rakentamisessa imagoksi, markkinointiviestin-

nän rooli tämän tutkimuksen haastattelujen tulosten perusteella ei ole kaikista osa-alu-

eista tärkein. Markkinointiviestintä itsessään pitää sisällään useita eri viestintäkeinoja, 

joten sitä on haastava arvioida yhtenä kokonaisuutena, mutta ainakaan mainonnan ja 

julkisuuden vähäisyydellä, digitaalisen markkinoinnin neutraalilla sisällöllä tai ylei-

sesti viestinnän epäselvyydellä ei ole ollut suurta vaikutusta imagon muodostumiseen. 

Yritys on pystynyt vastaamaan puutteisiin onnistumalla muissa markkinointiviestin-

nän keinoissa sekä muiden imagon elementtien avulla ja saanut viestittyä asiakkaille 

omat tärkeimmät arvonsa ja toiminta-ajatuksensa. Tuloksia ei voi kuitenkaan yleistää 
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kaikkien asiakkaiden näkemykseksi imagosta vaan haastattelut avaavat näkökulmia 

yksittäisten ihmisten asiakaskokemuksista ja näkemyksistä yritystä sekä sen toimintaa 

kohtaan.  

Kuviossa 7. on esitetty yhteenveto markkinointiviestintää koskevista tuloksista, jossa 

on koottu yhteen kaikki tutkimuksessa käsitellyt markkinointiviestinnän keinot. Ku-

vion oikealla puolella on esitetty neljä väittämää, joista vasemmalla jokaisen viestin-

täkeinon kohdalla on merkitty   - - merkillä ne, joiden kohdalla väittämä pitää pääosin 

paikkansa.  

 

                 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Yhteenveto markkinointiviestinnän tuloksista identiteetin ja imagon osa-alueena. 

Kuviossa 8. on esitetty tulosten yhteenveto koskien kaikkia imagon muodostumisen 

osa-alueita, joihin haettiin yhteneväiset elementit myös identiteetin rakentumisen osa-

alueista. Myös tässä kuviossa oikealla puolella on esitetty neljä väittämää, jotka pää-

osin toteutuessaan on merkattu      -merkillä jokaisen imagon elementin kohdalle. 
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Kuvio 8. Yhteenveto identiteetin ja imagon kaikkien osa-alueiden tuloksista.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen aiheena on markkinointiviestinnän rooli tanssikoulun yritysiden-

titeetin rakentamisessa imagoksi ja tarkoituksena on tutkia, kuinka markkinointivies-

tintä näyttäytyy prosessissa eri osapuolten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla haluttiin 

ymmärtää asiakkaan kokemusta ja näkemystä yrityksen imagosta ja markkinointivies-

tinnästä ja toisaalta tutkia miten yrittäjä on tietoisesti rakentanut yrityksen identiteettiä 

ja viestinyt sitä sidosryhmille. Teoreettisessa osuudessa perehdyttiin aiempiin tutki-

muksiin sekä tutkimuskirjallisuuteen ja esiteltiin teoreettiset viitekehykset erillisesti 

sekä identiteettiin, että imagoon liittyen.  

Tutkimus toteutettiin teemahaastattelujen avulla ja työhön haastateltiin yrittäjää sekä 

viittä asiakasta eri tanssi- ja kehonhuoltotunneilta. Tämän lisäksi analysoitiin sekun-

daaridataa eli yrityksen verkkosivuja, Facebook-sivuja, Instagram-tiliä ja tehtiin oma-

kohtaista havainnointia yrityksen ympäristöstä ja työntekijöiden käytöksestä. Teoria-

osuuden sekä aineiston analysoinnin jälkeen tässä luvussa esitellään teoreettiset ja liik-

keenjohdolliset johtopäätökset ja käydään läpi tutkimuksen rajoituksia ja analysoidaan 

luotettavuutta sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheita.   

7.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Työn teoreettisena tavoitteena oli selvittää, minkälainen rooli markkinointiviestinnällä 

on tanssikoulun yritysidentiteetin rakentamisessa imagoksi. Identiteettiä ja imagoa tut-

kittiin molempia omina kokonaisuuksinaan ja empiirisessä tutkimuksessa selvitettiin 

miten yrittäjä on rakentanut yrityksen identiteettiä ja kuinka asiakkaat näkevät sen sekä 

kohtaavatko nämä kaksi toisensa ja mikä rooli markkinointiviestinnällä on koko pro-

sessissa. Tässä luvussa vastataan työn alussa asetettuihin kahteen alatutkimus- ja yh-

teen päätutkimuskysymykseen ja aloitetaan ensimmäisestä alatutkimuskysymyksestä, 

jolla haluttiin selvittää mikä on asiakkaiden näkemys markkinointiviestinnän roolista 

imagon rakentumisessa? 

 

Tähän kysymykseen on haastavaa vastata yksiselitteisesti, sillä asiakkailla oli näke-

myseroja eri markkinointiviestinnän keinojen välillä. Markkinointiviestinnän kuu-
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desta eri viestintäkeinosta ja digitaalisesta viestinnästä tärkeimmäksi ja onnistuneim-

miksi koettiin yksiselitteisesti henkilökohtainen myyntityö sekä menekinedistämiskei-

not. Henkilökohtainen myyntityö koettiin ystävälliseksi, ammattitaitoiseksi ja erityi-

sesti henkilökohtaiseksi, jolloin asiakas otettiin yksilönä huomioon ja tarjottiin jokai-

selle omaan tarpeeseen sopivia palveluja. Myös menekinedistämisessä oli onnistuttu 

ja asiakkaat oltiin saatu osallistumaan muun muassa eri lajien testitunneille, jonka vai-

kutuksesta suurin osa oli ostanut kurssin. Nämä kaksi viestintäkeinoa saavuttivat myös 

teoriassa kuvatut tavoitteet. Yleensäkin yrityksen aktiivisesta asenteesta annettiin po-

sitiivista palautetta ja se koski myös näitä kahta markkinointiviestinnän osa-aluetta. 

 

Tutkimuksen mukaan eniten kehitettävää markkinointiviestinnässä nähtiin mainonnan 

ja julkisuuden suhteen sekä digitaalisen viestinnän ja yleisesti kaiken viestinnän sisäl-

lössä sekä kieliasussa. Mainonta ja julkisuus koettiin näkyvyydeltään pieneksi ja moni 

haastateltava erikseen harmitteli tätä ja toivoi näkyvyyttä enemmän. Yritykseen ei oltu 

törmätty juurikaan julkisuudessa ja näillä markkinointiviestinnän keinoilla ei siis oltu 

saavutettu niille määriteltyjä teoreettisia tavoitteita.  Digitaalisen viestinnän suhteen 

kanavat nähtiin monipuolisina ja niiden käyttötarkoitus oli selkeä, mutta sisältö koet-

tiin osittain sekavana ja ei niin mieleenpainuvana. Suhdetoiminta nähtiin kokonaisuu-

dessaan riittävänä sekä aktiivisena, mutta asiakkaat eivät tienneet kaikista siihen kuu-

luvista tapahtumista ja keinoista ja lisäksi tiedottaminen nähtiin osan mielestä hieman 

sekavana. Kokonaisuudessaan markkinointiviestinnän keinojen suhteen suurin haaste 

haastattelujen perusteella on viestinnän selkeys ja kanavien valinta, jotka ovat tärkeitä 

tekijöitä markkinointiviestintää suunniteltaessa ja toteutettaessa ja jota teoriaosuudes-

sakin korostettiin. 

 

Kun tutkittiin imagon rakentumisen muita osia markkinointiviestinnän lisäksi, yhte-

näisimmiksi ja positiivisimmiksi nousivat visuaalinen ilmaisu, tunteet yritystä koh-

taan, tilat sekä työntekijöiden olemus. Sen sijaan yrityksen rooli yhteiskunnassa, ko-

konaisvaltainen verkkoviestintä ja markkinointiviestintä nähtiin elementeistä hajanai-

simpina. Kaikista edellä minituista imagon elementeistä yksityiskohtina nousivat esiin 

tunnistettava logo, positiiviset tunteet, sisustus, ystävällinen ja yksilöllinen palvelu. 

Lisäksi vastauksista kävi ilmi, että slogan ei ollut haastateltavien tiedossa ja osa koki 

tilat ja parkkialueen pienehköiksi. Noin puolet tuloksista vastasivat teoriassa määritel-

tyjä imagon muodostumisen kannalta tärkeimpiä elementtejä, mutta huomionarvoista 
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on se, että kokemus yrityksestä oli silti kaikkien haastateltavien mukaan positiivinen 

tai neutraali. Tästä voitaisiin päätellä, että kaikkien tärkeimpien osa-alueiden ei tarvitse 

toteutua, jotta imago koetaan hyvänä.  

 

Kokonaisuudessaan tutkimus antoi ymmärtää, että yritysimago nähdään asiakkaiden 

näkökulmasta suhteellisen positiivisessa valossa, jossa vallitsevina piirteinä koettiin 

ystävällisyys, asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, ihmisläheisyys, kotoisuus, moni-

puolisuus, kehon kokonaisvaltainen huoltaminen sekä kynnyksen laskeminen tanssi- 

tai kehonhuoltotuntien aloittamiselle. Myyntityö ja menekinedistäminen ovat vaikut-

taneet positiivisen imagon syntymiseen markkinointiviestinnän keinojen suhteen ja 

toisaalta mainonnan, julkisuuden ja sponsoroinnin puuttuminen tai vähäisyys, epätie-

toisuus suhdetoiminnan kaikista keinoista, osittain epäselvä viestintä ja sekavuus eivät 

ratkaisevasti ole vaikuttaneet imagoon negatiivisesti. Vaikka markkinointiviestinnän 

kaikki keinot eivät näyttäytyneet asiakkaille parhaalla mahdollisella tavalla tai vastan-

neet teorian tavoitteita, oli onnistuneella myyntityöllä ja menekinedistämisellä sekä 

imagon muiden osa-alueiden avulla pystytty viestimään ulospäin kaikkein tärkeimmät 

asiat eli arvot ja yrityksen toimintaidea neutraalissa tai positiivisessa valossa. 

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää vastaako asiakkaiden näke-

mys markkinointiviestinnällä rakennetusta imagosta yrittäjän näkemystä identitee-

tistä. Tutkimuksessa selvisi, että huomioitaessa kaikki imagon rakentumisen osa-alu-

eet ja verrattaessa niitä samoihin identiteetin elementteihin, suurin osa vastasi toisiaan. 

Eroja löytyi kuitenkin joidenkin osa-alueiden sisältä ja juuri markkinointiviestinnän 

suhteen näkemys eri keinoista vaihteli jonkin verran. Markkinointiviestinnässä eroa-

vaisuuksia löytyi mainonnasta ja julkisuudesta sekä suhdetoiminnasta ja digitaalisesta 

viestinnästä. Mainontaa ja julkisuutta oli kohdattu vähän ja eikä kaikki kanavat olleet 

tavoittaneet useimpia haastateltavista. Myös suhdetoiminnan suhteen asiakkaat eivät 

tienneet kaikista keinoista, mutta yleisesti sitä pidettiin riittävänä, vaikkakin tiedotta-

mista hieman sekavana. Digitaalinen viestintä koettiin asiakkaiden puolelta monipuo-

lisena ja eri kanavien käyttötarkoitus nähtiin yrittäjän kanssa yhtäläisenä, mutta sisäl-

töön useampi asiakkaista toivoi selkeyttä.  
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Edellisistä poiketen henkilökohtainen myyntityö ja sen tavoite kohtasivat molempien 

osa-puolten osalta sekä menekinedistämisen eri keinot, joiden avulla yrittäjä oli onnis-

tunut tavoitteessaan eli myynninedistämisessä. Yleisesti markkinointiviestinnän tavoi-

tetta ajatellen, osa keinoista kaipasi kehittämistä, sillä ne eivät vastanneet teoriassa 

määriteltyjä tavoitteita ja näin ollen yritys saattaa käyttää resurssejaan tehottomiin ka-

naviin. Toisaalta viestinnän kokonaisuutta ajatellen, kanavien yhteensopivuuden ja te-

hokkuuden uudelleenarvioimisen sekä yhteneväisen ja selkeän viestinnän kehittämi-

sen kautta tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja luoda vielä positiivisempi mielikuva yri-

tyksen toiminnasta. 

 

Tutkimuksesta selvisi, että imagon ja identiteetin muiden osa-alueiden suhteen eniten 

eroavaisuuksia löytyi yrityksen visuaalisista elementeistä ja roolista yhteiskunnassa. 

Rooli yhteiskunnassa näyttäytyi asiakkaille usealla eri tavalla mutta kaikki kokivat sen 

melko positiivisena tai neutraalina. Visuaalisista elementeistä slogan oli asiakkaille 

kokonaan tuntematon, mutta värimaailma, logo ja muut elementit hyvin tiedossa ja 

niillä oli pystytty viestimään yrityksen sanoma selkeästi. Kaikista osa-alueista yhte-

näisimmät identiteetin ja imagon välillä olivat asiakkaiden tunteet yritystä kohtaan ja 

niihin liittyvät yrityksen periaatteet ja filosofiat, ympäristö ja sisustus, työntekijöiden 

käyttäytyminen ja näkemys brändistä. Haastattelujen perusteella suurin osa identitee-

tin ja imagon elementeistä nähtiin yhtenäisinä ja vaikka joitain eroavaisuuksia löytyi-

kin, ne eivät ole olleet vaikuttaneet ratkaisevasti yrityskuvaan negatiivisella tavalla. 

Vaikka näkemyseroja esiintyi esimerkiksi markkinointiviestinnän eri keinoissa, toi-

mintaidea ja arvot on onnistuttu viestimään asiakkaille yhtenäisenä. Kokonaiskuva yri-

tyksestä on rakentunut kaikille haastateltaville neutraaliksi tai positiiviseksi ja tästä 

voitaisiin päätellä, että yritys on onnistunut korvaamaan puutteet tietyissä osa-alueissa 

onnistumalla toisissa. 

 

Toisaalta identiteettiä voidaan käsitellä tai mitata myös asiakkaiden näkökulmasta hei-

dän kokemuksiensa perusteella, kuten teoriassa määriteltiin neljän eri mittausmenetel-

män avulla. Tulosten perusteella voitaisiin päätellä, että identiteetti on koettu houkut-

televana ja tunnusomaisena, sillä yritys on vähäisestä näkyvyydestä ja monien muiden 

tanssikoulujen joukosta valittu harrastuspaikaksi. Lisäksi suurin osa haastateltavista 

korosti positiivisena asiana matalaa kynnystä aloittaa tanssiharrastus ja hyvää henkeä 
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yrityksen sisällä. Toisaalta haastateltavat ovat voineet kokea myös oman identiteet-

tinsä samankaltaisena, jolloin esimerkiksi arvomaailmat ovat kohdanneet, mutta tätä 

ei erityisesti mitattu tai kysytty haastattelussa. Maine on myös yksi vaikuttava tekijä 

identiteetin kokemisessa, mutta tutkimuksen perusteella se ei ole ollut avainasemassa 

yrityksen valinnassa, sillä asiakkaat eivät pääosin olleet nähneet yritystä medioissa ja 

tanssikoulusta oltiin kuultu esimerkiksi jonkun muun henkilön kautta. Pääasiallisesti 

identiteetti on siis koettu houkuttelevana ja tunnusomaisena, jonka yritys on kyennyt 

viestimään asiakkaille viestinnän puutteista huolimatta. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää minkälainen rooli 

markkinointiviestinnällä on yrityksen identiteetin rakentamisessa imagoksi? Kahden 

alatutkimuskysymyksen avulla perehdyttiin asiakkaiden näkemykseen yrityksen ima-

gosta sekä yrittäjän näkemykseen yritysidentiteetistä. Lopuksi näkemyksiä vielä ver-

rattiin toisiinsa ja selvitettiin kuinka yhdenmukaisina eri osa-alueet ja erityisesti mark-

kinointiviestintä nähdään. Kun aihetta analysoidaan kokonaisuutena, täytyy huomi-

oida markkinointiviestinnän käsitteen laajuus. Viestintäkeinojen välillä löytyi eroavai-

suuksia sekä niiden teoreettisten tavoitteiden kuin asiakkaiden ja yrittäjänkin näke-

mysten suhteen. Teoriassa määritellyt tavoitteet eivät kaikkien keinojen osalta toteu-

tuneet ja asiakkaat eivät olleet tietoisia kaikesta yrityksen toiminnasta, mutta toisaalta 

osa viestintäkeinoista erottui joukosta hyvinkin positiivisina ja yhdenmukaisina. Näin 

ollen yritys on onnistuneiden osa-alueiden avulla pystynyt kompensoimaan puuttuvia 

tai epäselviä elementtejä ja vaikka kaikki viestinnän keinot eivät olleet asiakkailla tie-

dossa, ei tällä ollut ratkaisevaa vaikutusta imagon muodostumiseen. Markkinointivies-

tintä ei siis tämän tutkimuksen haastattelujen perusteella ole identiteetin rakentami-

sessa ja imagon muodostumisessa kaikkein tärkein osa-alue tai ainakaan kaikkien kei-

nojen ei tarvitse näyttäytyä yhtenäisenä tai vastata teoreettisia tavoitteita, jotta imago 

nähdään positiivisena. Tärkeintä yritykselle on löytää omaan toimintaan sopivat vies-

tintäkanavat ja toisaalta pystyä kompensoimaan puutteita onnistuneilla elementeillä. 

 

Kokonaisuudessaan identiteetti ja imago nähtiin melko yhtenäisinä ja vaikka kaikki 

osa-alueet eivät vastanneet toisiaan, oli imago muodostunut asiakkaiden näkökulmasta 

pääosin positiiviseksi. Yritys oli onnistunut viestimään tärkeimmät arvonsa ja toi-

minta-ajatuksensa asiakkaille selkeästi vaikka juuri markkinointiviestinnässä nähtiin 

puutteita. Tästä voitaisiin päätellä, ettei kaikkien elementtien tarvitse vastata toisiaan, 
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jotta imago koetaan hyvänä eikä markkinointiviestinnän rooli ole ollut kaikista ele-

menteistä tärkein identiteetin rakentamisessa ja imagon muodostumisessa. Tärkeitä 

elementtejä ovat tutkimuksen mukaan olleet esimerkiksi henkilökohtainen palvelu ja 

työntekijöiden käytös, jotka on haastattelujen mukaan nähty hyvin positiivisina osa-

alueina. Toisaalta imagon muodostumisessa kaikki teoriassa määritellyt tärkeimmät 

osa-alueet eivät kohdanneet tutkimustulosten kanssa, mutta tästä huolimatta imago 

nähtiin hyvänä. Tutkimuksen perusteella imagon muodostumisessa näiden kaikkien 

osa-alueiden ei tarvitse vastata teorian tavoitetta, jotta imago muodostuu positiiviseksi 

ja kuten markkinointiviestinnänkin suhteen, muilla elementeillä on tulosten perusteella 

pystytty korvaamaan puutteellisia osa-alueita.  

 

Markkinointiviestintää koskien on myös hyvä huomioida, että eri yrityksille sopivat 

erilaiset viestintästrategiat ja tässä tapauksessa panostaminen myyntityöhön ja mene-

kinedistämiseen on kannattanut, sillä näillä asioilla on pystytty vaikuttamaan asiakkai-

den kuvaan yrityksestä. Toisaalta imago voisi olla vielä positiivisempi, jos markki-

nointiviestintää kehitettäisiin, sillä se oli yksi osa-alueista, joka nousi esiin hajanaisim-

pina imagon rakennusalueista. Koko viestinnälle olisi hyvä luoda yhtenäinen linja, 

sillä teoriankin mukaan yritysviestinnän tehtävä on heijastaa hyvää ja yhtenäistä yri-

tyskuvaa kaikille ympäröiville sidosryhmille ja markkinointiviestintä on hyvin tärkeä 

osa kokonaisviestintää. 

7.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimuksessa saatiin selville, että markkinointiviestinnän eri tekijät on imagon ra-

kentumisessa nähty asiakkaiden kesken suhteellisen yhtenäisinä ja eri tekijöiden teo-

riaan verratut tavoitteet saavutettu vaihtelevasti. Osa viestintäkeinoista on toiminut to-

della hyvin ja osassa nähtiin kehitettävää. Oletettavasti myös muut imagon osa-alueet 

ovat kompensoineet markkinointiviestinnässä koettuja puutteita tai ongelmia, esimer-

kiksi positiivinen työntekijöiden käytös. Asiakkaat ovat nähneet yrityksen toiminnan 

pääasiallisesti positiivisena, mutta kehitettävää nähtiin elementeistä eniten juuri mark-

kinointiviestinnässä. Markkinointiviestinnässä kehitysehdotukset liittyivät näkyvyy-

teen, mainontaan ja julkisuuteen sekä viestinnän selkeyttämiseen kaikissa kanavissa, 
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niin informaation kuin kielellisen ilmaisun suhteen. Yrityksellä olisi haastattelujen pe-

rusteella mahdollisuus luoda yrityskuvasta vielä parempi keskittymällä viestinnän sel-

kiyttämiseen, eri toimintojen esiin tuomiseen ja yhtenäistämiseen.  

On tärkeää huomioida, että tutkimuksessa kyseessä ovat jo olemassa olevat asiakkaat 

ja tällöin mainonnalla ja julkisuudella ei välttämättä ole niin suurta painoarvoa yritys-

kuvan syntymisessä, sillä he saavat tietoa yrityksestä muutakin kautta. Koska mainon-

taa ja julkisuutta oli nähty hyvin vähän, on haastavaa arvioida, mikä vaikutus näillä 

tekijöillä on imagon syntymiseen kokonaisuudessaan, luultavasti ei kovinkaan suuri. 

Toisaalta, jos jo olemassa olevat asiakkaat näkevät esimerkiksi mainonnan ja näky-

vyyden vähäisenä sekä tiedottamisen epäselvänä, olisi tärkeä tutkia, minkälaiseksi 

imago muodostuu ulkopuolisille henkilöille.  

Lisäksi osa haastateltavista mainitsi yleisesti viestinnän kielellisestä epäselvyydestä 

eli heille oli kielivirheiden takia syntynyt vaikutelma nopeasti ja kiireessä kirjoitetusta 

viestistä. Tähän toivottiin panostamista, sillä kiireellä kirjoitettu teksti ei välttämättä 

vastaa mielikuvaa ammattimaisesta yrityksestä ja se vaikuttaa kaikkeen kirjallisesti 

tuotettuun viestintään. Markkinointiviestintää kokonaisuudessaan arvoituna haastatte-

luista sai vaikutelman, että asiakkaat ovat kokeneet suhteensa yritykseen ja sen työn-

tekijöihin melko läheisiksi ja hyviksi ja mahdollisesti myös tästä syystä markkinointi-

viestinnän puutteille ei anneta niin paljon painoarvoa eikä vaikutus kokonaiskuvaan 

ole niin suuri. Tämä henkilökohtainen yhteys puuttuu kuitenkin yrityksen ulkopuoli-

silta henkilöiltä ja heidän näkemyksensä yrityksen imagosta voi poiketa jo olemassa 

olevista asiakkaista, jonka vuoksi markkinointiviestinnän roolia ei voi väheksyä.  

Imagon muista kuin markkinointiviestinnän elementeistä yrityksen rooli yhteiskun-

nassa ja kokonaisvaltainen verkkoviestintä erottuivat muiden joukosta. Verkkovies-

tintä on luettu osaksi markkinointiviestintää imagon muodostumismallissa, mutta ko-

konaiskuvaa kysyttiin vielä erikseen. Verkkoviestinnän kokonaisuuden suhteen sitä 

pidettiin monipuolisena ja kanavien sisältöä tarkoituksiin sopivana, mutta edelleen 

kaivattiin selkeyttämistä itse informaatioon. Teorian mukaan tärkeintä verkkoviestin-

nässä ovat verkkosivut ja niiden mieleenpainuvuus ja löydettävyys ja yritys voisi vielä 

enemmän panostaa sivujen rakenteeseen ja helppokäyttöisyyteen. Kaikilla asiakkailla 

oli ollut sivujen käyttöongelmia jossakin vaiheessa ja kuten yksi asiakkaista totesi, ne 
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voivat karkottaa myös potentiaalisia uusi asiakkaita, jos sisältö on sekava tai rakenne 

vaikeakäyttöinen. Lisäksi verkkoviestinnässä kaikkien kanavien mielenkiintoiseen si-

sältöön voitaisiin kehittää uusia ideoita ja viestiä vielä selvemmin toiminta-ajatusta.  

Yhteiskunnallisen roolin suhteen yritys voisi selkeyttää omaa tarkoitustaan ja ase-

maansa ja saada asiakkaiden näkemystä yhtenäisemmäksi, jolloin koko imagoa saatai-

siin taas askel yhdenmukaisemman kokonaisuuden suuntaan. Lisäksi yhtenä tärkeim-

pänä yksittäisenä imagon rakennustekijänä teoriaa mukaillen on slogan, jota ei muis-

tanut haastateltavista kukaan ja se tulisi välittyä asiakkaille hyvin selkeästi. Logoa pi-

dettiin monipuolisena, onnistuneena ja mieleenpainuvana ja sloganin voisi yhdistää 

esimerkiksi sen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi, joka näkyisi kaikissa kanavissa ja eri 

viestintämuodoissa, jotta yrityksen toiminnan tarkoitus välittyisi vahvasti ulospäin tu-

levaisuudessa. Sloganin tarkoitus on kertoa mitä yritys edustaa ja logon kanssa yhdessä 

viesti voisi pureutua paremmin ihmisten mieliin. Kokonaisuudessaan imagon suhteen 

markkinointiviestintä ja informointi kaipaisi selkeyttämistä ja panostamista puutteel-

lisiin osa-alueisiin ja kaiken kaikkiaan kaikkien elementtien nivottamista yhteen, jotta 

yrityskuva heijastuisi joka puolelta yhtenäisenä asiakkaille ja muille sidosryhmille.  

Kun pureudutaan asiakkaiden ja yrityksen näkemyksien vastaavuuteen markkinointi-

viestinnän suhteen, suurimmat erot löytyivät mainonnasta, julkisuudesta sekä suhde-

toiminnasta ja verkkoviestinnästä. Yrittäjä kertoi tekevänsä mainontaa sellaisissa me-

dioissa, joita suurin osa asiakkaista ei ollut nähnyt ja myös hyvin monet julkisuuden 

jutut olivat jääneet asiakkailta huomaamatta. Tästä voitaisiin päätellä, että esimerkiksi 

Forum24 – lehti ei ole ollut useimpien haastattelujen perusteella paras mahdollinen 

viestintäkanava, sillä siellä olevia mainoksia oli nähnyt vain yksi. Lisäksi tanssi-iskuja 

tai esityksiä voitaisiin tehdä yrityksen ulkopuolella enemmänkin ja miettiä tarkoin mi-

hin paperimainoksia jaetaan ja saadaanko niillä todellisuudessa tavoitettua jo olemassa 

olevia asiakkaita tai potentiaalisia uusia asiakkaita. 

Suhdetoiminnan haastateltavat kokivat aktiivisena ja hyvänä, mutta kaikki yrittäjän 

mainitsemat tapahtumat ja toiminta ei ollut tiedossa ja tiedottaminen oli osasta koettu 

epäselväksi. Yrityksellä on siis paljon aktiivista viestintää ja myöskin hyvin reaaliai-

kaista tiedottamista, mutta mahdollisesti tietoa on jo niin paljon, ettei sitä ole tarpeeksi 

jäsennelty ja paloiteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi. Tämä voisi helpottaa asiakkaiden 
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näkökulmasta informaation tunnistamista ja rekisteröimistä, jos tieto on tiivistettyä ja 

selkeää sekä selkeiksi kokonaisuuksiksi rakennettua. Digitaalisen viestinnän suhteen 

molemmilla osa-puolilla oli sama käsitys sen käyttötarkoituksesta, mutta sisältöä ei 

mitenkään erityisesti nostettu esille asiakkaiden puolelta. Osa näki sen hyvänä ja mo-

nipuolisena, mutta osa taas samanlaisena kuin kaikilla muillakin vastaavilla yrityksillä 

eli ei erityisen erottuvana tai mielenkiintoisena. Tässä asiassa yrityksellä olisi mahdol-

lisuus olla innovatiivinen ja keksiä uudenlaista sisältöä verkkokanaviinsa, selkeyttää 

sisältöä, viestiä vahvemmin omaa toiminta-ajatustaan ja herättää ihmisten mielenkiin-

toa. 

Brändin suhteen asiakkailla ja yrittäjällä oli molemmilla sama näkemys siitä, että 

brändi on olemassa ja yrittäjän mukaan sitä on alettu tietoisesti rakentaa, mutta toimin-

nan nopean kasvun ja muutoksen vuoksi, se nähdään vielä pienenä ja ei kovinkaan 

selkeästi erottuvana. Juuri markkinointiviestinnän rooli brändin rakentamisessa on 

erittäin tärkeä ja se korostuu, kun brändiä halutaan vahvistaa ja levittää laajemmalle. 

Yrityksellä on identiteetistä johdettuna selkeät arvot, toiminta-ajatus, filosofia sekä 

yrityskulttuuri ja teoriassakin korostettiin kuinka näistä tulisi nyt valita pääasialliset 

elementit viestien lähtökodaksi. Brändille elintärkeitä asioita ovat mainonta, visuaali-

suus ja kontrolloitu viestintä yleensä ja jos yritys haluaa tietoisesti lähteä rakentamaan 

yritysbrändiä, näitä osa-alueita täytyy kehittää, muokata ja kasvattaa. Markkinointi-

viestintä on siis erityisen suuressa roolissa tulevaisuutta ajatellen. 

 

Identiteetin tai imagon johtamista on yrittäjän mukaan alettu rakentamaan lähiaikoina 

kirjalliseksi ”käyttöoppaaksi”, josta ilmenee kaiken toiminnan pääasiat eli esimerkiksi 

arvot, missio ja visio. Identiteetin johtamisen on tutkittu vaikuttavan imagoon positii-

visesti ja siksi on tärkeää, että siihen kehitetään selkeä strategia. Teoriassa esiteltiin 

kolme imagon johtamisen mallia, joista yritys voisi hyväksikäyttää esimerkiksi Abra-

tin (1989) tutkimusta. Yritys on jo luonut strategian identiteetin johtamiselle ja tiedos-

taa pääarvonsa sekä mission ja vision, jonka jälkeen tavoitteena on määritellä viestin-

nän tavoitteet, liittää viestintä muihin toimintoihin ja muuttaa yritysfilosofia johtamis-

prosessiksi. Eli nykyisessä tilanteessa viestinnän suunnittelu ja jalkauttaminen jokai-

seen yrityksen osa-alueeseen on ensiarvoisen tärkeää. Viestinnän kautta synnytetään 

yhtymäkohta yrityksen ja asiakkaiden välille ja koska ihmiset kokevat asioita eri ta-
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voin, viestiminenkin tulisi suunnitella viestinnän kohteena olevalle ryhmälle yksilö-

kohtaisesti. Tällä hetkellä yrityksen kannalta voisi siis olla parasta rakentaa kirjallinen 

strategia loppuun ja sen jälkeen määrittää tavoitteet strategian viestinnälle ja suunni-

tella miten se saa viestintäprosessin sulautettua kaikkeen toimintaansa niin, että iden-

titeetti heijastaa haluttuja elementtejä ja asiakkaiden mielikuva yrityksestä muodostuu 

sen mukaiseksi.  

7.3 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus  

Tämän tutkimuksen aihetta eli markkinointiviestinnän merkitystä identiteetin rakenta-

misessa imagoksi, tarkasteltiin yrittäjän ja jo olemassa olevien kuluttaja-asiakkaiden 

näkökulmasta. Jo olemassa olevat asiakkaat valittiin kohderyhmäksi ja tutkimus toteu-

tettiin kvalitatiivisesti, jotta aiheesta saataisiin mahdollisimman syvällistä tietoa. Tut-

kimuksesta saatuja tuloksia ei siis ole tarkoitus eikä voi yleistää kaikkien asiakkaiden 

näkemykseksi yrityksen imagosta, mutta haastattelut antavat tärkeää informaatiota yk-

silöllisistä asiakaskokemuksista ja suuntaa siihen, miten jo olemassa olevat asiakkaat 

kokevat yrityksen ja sen toiminnan. 

Tutkimuksen luotettavuus määräytyy sen validiteetin ja reliabiliteetin mukaan eli 

kuinka hyvin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä piti ja luvattiin ja kuinka pysyvä 

ja toistettava tutkimus on (Tuomi 2008: 150). Validiteetti liittyy tutkimuksen suunnit-

teluun, tutkimusasetelmaan ja aineiston analysointiin (Kananen 2014: 147) ja tämä 

tutkimus on pyritty luomaan aiemman tutkimustiedon pohjalta niin, että saataisiin vas-

tauksia oikeisiin asioihin jo tutkitun tiedon pohjalta. Myös analyysimenetelmät on va-

littu laadulliselle tutkimukselle sopiviksi. Reliabiliteetti kohdistuu enemmän tutki-

muksen toteuttamiseen (Kananen 2014: 147), joka on pyritty tekemään laadulliselle 

tutkimukselle otollisimmin keinoin ja niin, että samat tulokset saataisiin toistamalla 

koko tutkimusprosessi. Seuraavissa kappaleissa perehdytään tarkemmin luotettavuu-

den yksittäisiin osa-alueisiin.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka luotettavuutta on haasta-

vampi mitata kuin tilastollista tutkimusta, mutta pääasiana oli saada tutkimuksesta joh-

donmukainen kokonaisuus, jonka eri osat ovat suhteessa toisiinsa (Tuomi & Sarajärvi 
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2002: 135). Tuomi (2008: 151) erottelee seitsemän osa-aluetta, jotka ovat tärkeitä tut-

kimuksen luotettavuuden kannalta ja joiden välillä tulisi olla yhteys toisiinsa; aineiston 

keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkija-tiedonantajasuhde, tutkimuksen kesto, ai-

neiston analyysi, tutkimuksen luotettavuus ja raportointi. Myös Tuomi ja Sarajärvi 

(2002) ovat koonneet yhtäläisen taulukon luotettavuuden osa-alueista. 

 

Aineisto on kerätty kaikilta haastateltavilta yksilöhaastatteluina, jotka nauhoitettiin ja 

litteroitiin. Kaikille asiakkaille toteutettiin sama haastattelu ja esitettiin siihen kuuluvat 

tarkentavat kysymykset ja tila pyrittiin järjestämään niin, että siellä saataisiin olla mah-

dollisimman rauhassa ja asiakkaalla oli mahdollisuus puhua luottamuksellisesti. Myös 

yrittäjän haastattelu toteutettiin rauhallisissa ja luottamuksellisissa olosuhteissa seura-

ten hänelle luotua omaa haastattelurunkoa ja siihen liittyviä tarkentavia kysymyksiä. 

Haastatteluja ei annettu kenellekään haastateltavalle etukäteen luettavaksi vaan aihe ja 

kysymykset selvisivät kaikille vasta haastattelutilanteessa. Yrittäjällä, joka on myös 

opinnäytetyön toimeksiantaja, oli tieto haastattelun aiheesta, mutta hänkään ei tiennyt 

etukäteen tarkkoja kysymyksiä. Kaikki haastattelut pyrittiin toteuttamaan mahdolli-

simman samalla kaavalla, jotta tutkimuksesta saataisiin luotettava. 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty tiedonantajilta mahdollisimman laaja-alaisesti valiten 

mukaan asiakkaita, jotka käyvät eri opettajien tanssi- ja/tai kehonhuoltotunneilla. 

Tämä tehtiin sen vuoksi, ettei näkökulma yrityksestä ja sen toiminnasta perustuisi vain 

yhteen opettajaan tai tuntiin, jolla asiakas käy. Toisaalta haluttiin saada tietoa nimen-

omaan jo olemassa olevilta asiakkailta, sillä heiltä saisi oletetusti syvällisempää tietoa 

aiheeseen liittyen kuin täysin ulkopuolisilta henkilöiltä. Tutkimuksen tarkoituksena ei 

myöskään ollut tehdä yleistystä kaikkien asiakkaiden mielikuvista yritystä kohtaan ja 

siksi päädyttiin laadulliseen tutkimukseen ja haastatteluihin, jotta ymmärrettäisiin pa-

remmin henkilökohtaista asiakaskokemusta. Haastateltavat arvottiin viideltä eri tun-

nilta, jotta haastateltavat valikoituisivat sattumanvaraisesti eikä heitä valittaisi yrittä-

jän tai kenenkään muunkaan henkilön toimesta. Koska asiakastiedot ovat salaisia, piti 

yrittäjän itse olla ensin yhteydessä asiakkaisiin ja kysyä heiltä lupa haastatteluun, joka 

voi vaikuttaa tuloksiin siinä mielessä, että yrittäjä tietää keitä haastateltavat ovat. Toi-

saalta asiakkaiden haastattelujen tuloksia ei tässä työssä esitetä nimellä, joten työstä ei 

käy ilmi, kuka on kommenttien takana.  
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Tutkija-tiedonantajasuhde oli toimiva ja voitaisiin päätellä, että myös luotettava, sillä 

kukaan haastateltavista ei kysellyt omien kommenttiensa tarkastamisesta tutkimuksen 

julkaisuvaiheessa tai esimerkiksi vaatinut nimensä peittelyä tuloksien esittämisessä. 

Tutkimuksen kesto oli opinnäytetyön prosessin mukainen, mutta tähän tutkimukseen 

riittävä. Aineiston analyysi tehtiin laadullisen tutkimuksen metodein teemoittelemalla, 

sillä haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja analysointimenetelmä on valittu 

metodiin sopivaksi. Lisäksi tutkimuksen toteuttaminen on kuvattu tarkasti ja mahdol-

lisimman yksityiskohtaisesti, jotta lukijoiden on mahdollista arvioida tuloksia suh-

teessa tutkimusprosessiin ja toteutukseen.   

7.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimuksena olisi tärkeää tutkia miten yrityksen ulkopuoliset henkilöt näkevät 

imagon ja yrityksen toiminnan ja kuinka suuria eroavaisuuksia ulkopuolisten ja jo ole-

massa olevien asiakkaiden välillä esiintyy. Esimerkiksi mainonta vaikuttaa hyvin pal-

jon näkyvyyteen ja markkinointiviestinnän kehittämisen kannalta olisi tärkeä tutkia 

kuinka ulkopuoliset näkevät sen ja kokevatko he imagon ja toiminnan samanlaisena 

kuin olemassa olevat asiakkaat, koska eivät ole itse läheisessä suhteessa yritykseen. 

Yrityksen tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta toiminnastaan ja rakentaa brändiä 

kasvun myötä muuttuneiden tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen mukaisiksi, jolloin olisi 

hyvin tärkeää olla tietoinen myös ulkopuolisten henkilöiden näkemyksistä yritystä 

kohtaan. Tämä olisi yksi hyvä ja hyödyllinen jatkotutkimus, jossa kohderyhmää vaih-

dettaisiin. Toisaalta voitaisiin tutkia myös laajemmin jo olemassa olevien asiakkaiden 

näkemyksiä imagosta ja yrityksestä tai kohderyhmänä voisivat olla lisäksi yritysasiak-

kaat, joiden näkemyksiä verrattaisiin kuluttaja-asiakkaisiin. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella saatiin hyvin syvällistä informaatiota asiakkaan henki-

lökohtaisesta asiakaskokemuksesta, joka oli tämän tutkimuksen tavoite. Toisaalta jat-

kotutkimuksena metodiksi voitaisiin valita kvantitatiivinen tutkimus, jonka avulla voi-

taisiin tavoitella enemmän yleistettävissä olevia tuloksia ja saada laajempi näkemys 

joko saman tai eri kohderyhmän näkemyksistä imagoon liittyen. Kvantitatiivinen tut-

kimus avaisi laajemmin tutkittavaa ilmiötä ja toisaalta jos se toteutettaisiin samalle 
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kohderyhmälle eli jo olemassa oleville asiakkaille, tutkimus voisi tukea tätä työtä, an-

taa vertailupohjaa ja yhdessä nämä kaksi rakentaisivat aiheesta laajemman näkökul-

man.  

Jatkotutkimus voisi syventyä edellä mainittujen aiheiden lisäksi viestinnän muihin 

osa-alueisiin, esimerkiksi siihen kuinka kontrolloimaton viestintä vaikuttaa imagon 

muodostumiseen. Tämän tutkimuksen pääasiallinen tutkimuskohde on markkinointi-

viestintä eli kontrolloitu viestintä, mutta esimerkiksi Cornelissenin (2001) imagomal-

lin mukaan imagon muodostumiseen vaikuttavat myös yritysviestinnän muut osa-alu-

eet, sisäinen ja välillinen viestintä sekä muut viestintäkanavat. Näistä jatkotutki-

mukseksi voitaisiin valita jokin muu osa-alueista tai vaikka useampikin, jotta viestin-

nästä saataisiin kokonaisvaltainen kuva ja tuloksia voitaisiin hyödyntää viestinnän 

suunnittelussa. Esimerkiksi kuulopuheiden kautta kulkeva viestintä (WOM) sopisi tä-

män työn jatkotutkimukseksi, sillä mainonta tai julkisuus eivät tulosten perusteella ole 

olleet ratkaisevia tekijöitä tanssikoulun valinnassa ja jo olemassa olevien asiakkaiden 

viestinnän rooli ulkopuolisille henkilöille saattaa vaikuttaa harrastuspaikan valintaan 

ja yritysimagoon. Jatkotutkimuksena tämän työn aihe voitaisiin sovittaa myös toi-

mialan eli urheilumarkkinoinnin ja erityisesti harrastusorganisaatioiden piiriin. Tällöin 

voitaisiin syventyä tarkemmin alan keskeisiin piirteisiin ja kirjallisuuteen, sillä urhei-

lujärjestöjen imagosta ja identiteetistä ole tutkimusten mukaan olemassa kovinkaan 

paljon tutkimustietoa.  
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                      Liite 1 

Teemahaastattelurunko (identiteetti) 

 

Käsitteiden selittäminen: 

 

Yritysidentiteetti= vastaa yrityksen kysymykseen ”keitä me olemme”? Yritys ilmai-

see peruspiirteitään ja tunnusomaisia omaisuuksiaan sidosryhmilleen, tarkoituksenaan 

kertoa mikä tai kuka se on. (Kiriakidou & Millward 2000.) Yrityksen päätöksentekijät 

yrittävät mainostaa ja edistää näitä ominaisuuksia, jotta vastaanottajan vaikutelma 

muovautuisi niiden kautta toivotunlaiseksi (Dacin & Brown 2002). 

 

Yritysimago= voidaan määritellä erilaisten merkitysten summaksi, josta yritys on tun-

nettu ja jonka kautta ihmiset muistavat sen ja kuvailevat sitä. Yritysimago on tiettynä 

aikana henkilön tunteiden, ideoiden, vaikutelmien ja uskomusten välinen vuorovaiku-

tus yritystä kohtaan (Melewar & Karaosmanoglu 2006.) 

  

Yritysviestintä= voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen eli johdon viestintään, markki-

nointiviestintään sekä organisaatioviestintään (Melewar ja Simões 2006). Yritysvies-

tintä on johtamistoiminto, jolla pyritään koordinoimaan sisäistä ja ulkoista viestintää 

ja jonka tarkoitus on luoda ja ylläpitää haluttua mielikuvaa sidosryhmien mielessä 

(Cornelissen 2011, 5). 

 

Markkinointiviestintä= on yksi markkinoinnin osa-alue, jonka avulla pyritään ase-

moimaan tuotteet ja palvelut markkinoille sekä lisäksi mainostetaan yritystä itseään 

(Karaosmanglun & Melewarin 2006).  ”Markkinointiviestinnällä luodaan, ylläpide-

tään ja vahvistetaan asiakassuhteita ja vaikutetaan tuotteiden ja palvelujen tunnettuu-

teen, haluttavuuteen ja viime kädessä niiden myyntiin” (Isohookana 2007, 16). 

 

Yritysbrändi= Yritysbrändillä on joukko arvoja, jotka ovat erottuvia ja näkyvät sel-

västi yrityksen toiminnassa sekä käyttäytymisessä ja muodostavat liiketoiminnan yti-

men. (Balmer 2007.) Yritysbrändi heijastaa yrityksen tärkeimpiä arvoja (Hatch & 

Schultz 2003) ja ne näkyvät selvästi yrityksen toiminnassa sekä käyttäytymisessä ja 

muodostavat liiketoiminnan ytimen (Balmer 2007). 
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1. Viestintä ja visuaalinen identiteetti 

 

- Mikä on yrityksessä markkinointiviestinnän tavoite ja miten se käytännössä 

toteutetaan seuraavien keinojen kautta? 

 

o Henkilökohtainen myyntityö  

(kasvotusten tai puhelimessa yrityksen edustajan kanssa) 

o Mainonta  

(eri mediat, mediavalinnat, tavoitettavuus) 

o Menekinedistäminen  

(näytetunnit, alennukset, kylkiäiset, kilpailut, näytökset) 

o Suhdetoiminta  

(avoimien ovien päivät, tiedotteet, asiakastapahtumat, koulutustilai-

suudet, palkinnot ja asiakaspalvelu)  

o Julkisuus  

(näkyvyys, tiedotteet, jutut, minkälainen kuva halutaan) 

o Sponsorointi  

(ryhmän/henkilön tukeminen) 

o Verkkoviestintä/digitaalinen viestintä  

(Facebook, Instagram, verkkosivut) 

 

- Miten viestit organisaation sisällä yrityksen tavoitteista, missiosta ja visiosta 

yms. ja mikä viestinnän tavoite on? Miten olet vuorovaikutuksessa esim. 

työntekijöiden kanssa?  

- Minkälaista viestintää teet ulkoisille sidosryhmille ja mikä on viestinnän ta-

voitteena?  

- Miten suhtaudut kontrolloimattomaan viestintään (kuulopuheet, asiakkaiden 

välinen keskustelu, asiakkaan henkilökohtainen kokemus viestinnästä) ja 

oletko yrittänyt vaikuttaa siihen?  

- Miksi valitsit juuri tämän paikan yrityksellesi ja minkä pohjalta olet suunni-

tellut/toteuttanut sisustuksen? Mitä haluat näillä asioilla viestiä? Minkälainen 

organisaation rakenne on ja miksi?  

- Miten olet valinnut/luonut visuaaliset elementit yrityksellesi (logo, värit, 

nimi, slogan) ja mitä haluat niillä viestiä?  

 

2. Käyttäytyminen 

 

- Mikä on yrityskäyttäytymisen tavoite tai rooli yhteiskunnassa (sisältää kaik-

kien org. olevien käytöksen)?  

- Miten johdat tätä käyttäytymistä? 

- Mikä käyttäytymisen tavoite on?  

- Minkälaista käyttäytymistä haluat työntekijöiltäsi ja miksi sekä kuinka siihen 

vaikutat? 
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3. Yrityskulttuuri 

 

- Mitkä ovat yrityksen päämäärät, filosofiat, periaatteet?  

- Miten ajattelet kansallisuuden vaikuttavan yritystoimintaan ja identiteettiin?  

- Kuinka näet organisaation historian vaikuttavan identiteettiin?  

 

4. Markkinaolosuhteet ja strategia 

 

- Minkälainen on mielestäsi toimialan luonne? 

- Kuinka se vaikuttaa yrityksen identiteettiin?  

- Onko yritykselle suunniteltu strategiaa toimia markkinoilla ja miksi/miksi ei? 

- Oletko rakentamassa yrityksestä brändiä ja jos niin millä tavoin ja miksi?  

 

5. Imagon johtaminen 

 

- Oletko luonut imagon/identiteetin johtamismallia tai strategiaa, miksi tai 

miksi et? 

- Jos kyllä, niin mikä on sen tarkoitus? 

- Minkälainen strategia on?  
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                                       Liite 2 

Teemahaastattelurunko (imago) 

 

Käsitteiden selittäminen: 

 

Yritysidentiteetti= vastaa yrityksen kysymykseen ”keitä me olemme”? Yritys ilmai-

see peruspiirteitään ja tunnusomaisia omaisuuksiaan sidosryhmilleen, tarkoituksenaan 

kertoa mikä tai kuka se on. (Kiriakidou & Millward 2000.) Yrityksen päätöksentekijät 

yrittävät mainostaa ja edistää näitä ominaisuuksia, jotta vastaanottajan vaikutelma 

muovautuisi niiden kautta toivotunlaiseksi (Dacin & Brown 2002). 

 

Yritysimago= voidaan määritellä erilaisten merkitysten summaksi, josta yritys on tun-

nettu ja jonka kautta ihmiset muistavat sen ja kuvailevat sitä. Yritysimago on tiettynä 

aikana henkilön tunteiden, ideoiden, vaikutelmien ja uskomusten välinen vuorovaiku-

tus yritystä kohtaan (Melewar & Karaosmanoglu 2006.) 

  

Yritysviestintä= voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen eli johdon viestintään, markki-

nointiviestintään sekä organisaatioviestintään (Melewar ja Simões 2006). Yritysvies-

tintä on johtamistoiminto, jolla pyritään koordinoimaan sisäistä ja ulkoista viestintää 

ja jonka tarkoitus on luoda ja ylläpitää haluttua mielikuvaa sidosryhmien mielessä 

(Cornelissen 2011, 5). 

 

Markkinointiviestintä= on yksi markkinoinnin osa-alue, jonka avulla pyritään ase-

moimaan tuotteet ja palvelut markkinoille sekä lisäksi mainostetaan yritystä itseään 

(Karaosmanglun & Melewarin 2006).  ”Markkinointiviestinnällä luodaan, ylläpide-

tään ja vahvistetaan asiakassuhteita ja vaikutetaan tuotteiden ja palvelujen tunnettuu-

teen, haluttavuuteen ja viime kädessä niiden myyntiin” (Isohookana 2007, 16). 

 

Yritysbrändi= Yritysbrändillä on joukko arvoja, jotka ovat erottuvia ja näkyvät sel-

västi yrityksen toiminnassa sekä käyttäytymisessä ja muodostavat liiketoiminnan yti-

men. (Balmer 2007.) Yritysbrändi heijastaa yrityksen tärkeimpiä arvoja (Hatch & 

Schultz 2003) ja ne näkyvät selvästi yrityksen toiminnassa sekä käyttäytymisessä ja 

muodostavat liiketoiminnan ytimen (Balmer 2007). 
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Nimi: 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Tunti, jolla tanssikoululla käyt:  

 

1. Visuaalinen ilmaisu  

 

- Minkälaisena näet yrityksen visuaalisen ilmaisun eli visuaaliset merkit (mm. 

logo, värit, typografia ja slogan)?  

- Ovatko ne jääneet mieleen ja miksi/miksi eivät? 

 

2. Positiiviset tunteet  

- Minkälaisia tunteita sinulla on yritystä kohtaan (positiivisia, negatiivisia, 

neutraaleja)? 

- Miksi juuri mainitsemiasi? 

 

3. Tilat ja ympäristö  

- Minkälaisina näet yrityksen tilat ja ympäristön (arkkitehtuuri, sisustus jne.)? 

- Sopivatko eri elementit yhteen? 

- Miten ne sopivat yrityksen toiminta-ajatukseen? 

 

4. Verkossa annettu kokonaisvaikutelma  

- Minkälaisena näet internetissä/verkossa annetun kokonaisvaikutelman? 

- Onko se jäänyt mieleen? 

- Jos jokin on jäänyt mieleen erityisesti, miksi? 

 

5. Työntekijöiden olemus  

- Minkälainen mielestäsi on yrityksen työntekijöiden olemus (käyttäytyminen, 

asenne, läsnäolo)? 

- Onko olemus linjassa yrityksen muun toiminnan kanssa? 

- Miten yhteinen linja tai erottuminen siitä näkyy? 

 

6. Asenne ja käyttäytyminen  

- Minkälainen rooli yrityksellä on mielestäsi yhteiskunnassa (esim. eettinen 

käytös, rooli yhteiskunnan jäsenenä ja asiakkaiden oikeuksista huolehtimi-

nen)? 

- Miten se näkyy? 

  



92 

 

7. Markkinointiviestintä 

 

- Minkälaisena näet yrityksen markkinointiviestinnän seuraavien osa-alueiden 

kautta?  

- Ovatko ne vaikuttaneet omaan käyttäytymiseesi?  

- Minkälaisen kuvan yrityksestä olet näiden viestintäkeinojen kautta saanut? 

 

o Henkilökohtainen myyntityö  

(kasvotusten tai puhelimessa yrityksen edustajan kanssa) 

o Mainonta  

(eri mediat, mediavalinnat, tavoitettavuus) 

o Menekinedistäminen  

(näytetunnit, alennukset, kylkiäiset, kilpailut, näytökset) 

o Suhdetoiminta  

(avoimien ovien päivät, tiedotteet, asiakastapahtumat, koulutustilai-

suudet, palkinnot ja asiakaspalvelu)  

o Julkisuus  

(näkyvyys, tiedotteet, artikkelit) 

o Sponsorointi  

(jonkin ryhmän/henkilön tukeminen) 

o Digitaalinen markkinointi  

(löydettävyys, mieleenpainuvuus, käytettävyys)  

 

Mikä/mitkä kanavista ovat tärkeimmät? 

 Facebook 

 Verkkosivut 

 Instagram 

 

8. Yritysbrändäys 

- Näetkö yritystä brändinä?  

- Miksi tai miksi et? 

 

 

 


