
 

 

Tia Rahkila 

JOHTAJUUSPIIRTEET ONNISTUNEEN SOSIAALISEN MEDIAN HENKILÖBRÄNDIN 

MAHDOLLISTAJANA 

Kandidaatintutkielma  

Kauppatieteiden kandidaatin koulutusohjelma 

Toukokuu 2021 



 

SISÄLLYS 

KUVIOT JA TAULUKOT ........................................................................................ 3 

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 4 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle ...................................... 5 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet .............................................................................. 7 

1.3 Tutkimuksen rakenne ................................................................................ 8 

2 NARRATIIVINEN KIRJALLISUUSKATSAUS ............................................ 9 

2.1 Aineiston hankinta ..................................................................................... 9 

2.2 Aineiston arviointi .................................................................................... 10 

3 SOSIAALISEN MEDIAN HENKILÖBRÄNDÄYS ...................................... 11 

3.1 Henkilöbrändäys ...................................................................................... 14 

3.2 Henkilöbrändin rakentaminen ............................................................... 15 

3.3 Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa ................................................ 20 

4 JOHTAJUUSPIIRTEET HENKILÖBRÄNDÄYKSESSÄ .......................... 25 

4.1 Piirreteoria ja perinteiset johtajuuspiirteet ........................................... 26 

4.2 Karismaattinen, transaktio- ja transformoiva johtajuus ..................... 29 

4.3 Johtajuuspiirteiden ilmeneminen sosiaalisen median 
henkilöbrändäyksessä ............................................................................. 31 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................................................... 35 

5.1 Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin ............................. 35 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset ......................................................... 41 

5.3 Teoreettinen kontribuutio ....................................................................... 42 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet .................................................. 42 

5.5 Jatkotutkimusehdotukset ........................................................................ 43 

LÄHTEET ................................................................................................................ 44 



3 

KUVIOT JA TAULUKOT 

KUVIOT 

Kuvio 1. Jung: 12 arkkityyppiä (mukaillen Kooskora, M., & Isok, P. 2014, 38). .................. 31 

 

      TAULUKOT 

Taulukko 1. Johtajuuspiirteiden ilmeneminen sosiaalisen median henkilöbrändäyksessä .. 40 

 

 

  



4 

1 JOHDANTO 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan henkilöbrändäyksen rakentumista 

sosiaalisessa mediassa sekä edellytyksiä sen onnistumiselle. Tätä tutkitaan 

läheisemmin asiantuntijabrändin rakentumisen teoreettisesta näkökulmasta, sillä 

henkilöbrändin ja asiantuntijabrändin käsitteiden välinen ero niiden rakentumis- ja 

kehittämistavoissa on suhteellisen pieni. Lisäksi, tutkielmassa keskitytään tarkemmin 

johtajuuspiirteiden sekä henkilöbrändäyksen väliseen yhteyteen tutkien onnistuneiden 

henkilöbrändien taustalla olevia henkilön persoonallisuuspiirteitä ja niiden 

yhteneväisyyksiä teoreettisessa viitekehyksessä tehokkaan johtajuuden edellyttämiin 

piirteisiin. Tämä valinta on tehty siksi, koska oman henkilöbrändin rakentaminen 

vaatii itseohjautuvuutta sekä johtajuutta erityisesti itsestään ja koska itsensä 

johtaminen on entistä tärkeämpää elämän jokaisessa vaiheessa, erityisesti työelämässä 

(Kuittinen, 2021). Johdannossa lukijalle esitellään keskeiset syyt aiheen valitsemiseksi 

sekä tutkimuksen rakenne. 

Henkilöbrändejä voi olla vain ihmisillä, mutta niitä voi hyödyntää eri tarkoituksiin. 

Esimerkiksi suuret korporaatiot hyödyntävät työntekijöidensä henkilöbrändejä oman 

yrityksensä markkinointiin työnhakijoiden silmissä, yksityisyritysten ja toiminimien 

brändit muodostuvat lähinnä henkilöbrändien kautta sekä niiden ympärille ja 

työnhakijat luovat oman henkilöbrändinsä erityisesti rekrytointiprosessia varten. Urat 

ovatkin siten ”asiantuntijabrändejä, joita täytyy hallita virtuaalisessa ajassa”.(Gioia, 

Hamilton & Patvardhan, 2014.) Myös yhä nuoremmat ihmiset luovat itselleen 

henkilöbrändejä eri tarkoituksiin ja opiskelijat tuovat osaamistaan esille oman 

henkilöbrändinsä avulla sosiaalisen median kautta – alasta riippumatta. Onnistuneelle 

henkilöbrändille ei ole selkeää teoreettista määritelmää, sillä henkilöbrändit ovat 

nimensä mukaisesti henkilökohtaisia ja laajojakin kokonaisuuksia. Tässä tutkielmassa 

määritellään kuitenkin onnistunut henkilöbrändi sellaiseksi, missä brändi puhuttelee 

kohderyhmästä oikeita henkilöitä luoden autenttista, tunnettua ja positiivista kuvaa 

kohderyhmälle, sen ulkopuolisille henkilöille sekä henkilölle itselleen (Gioia ym., 

2014; Gorbatov, Khapova & Lysova, 2018; Whitmer, 2019). 
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1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle 

Sosiaalisen median käytön yleistyminen kaikenikäisten ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla olevien ihmisten jokapäiväisessä elämässä on muuttanut yritysten 

markkinointikenttää luoden uusia ulottuvuuksia ja toimintatapoja. Digitaaliset sekä 

sosiaalisen median trendit muokkaavat niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin, 

tehden jälkimmäisten toiminnasta joustavampaa ja liiketoiminnan kannalta 

tuotteliaampaa sekä tehokkaampaa. Esimerkiksi se, kuinka nopeasti yritys pystyy 

omaksumaan uusia trendejä on suoraan suhteessa markkinointiin. Onnistuakseen 

digitaalisessa markkinoinnissaan, yrityksen on implementoitava ajankohtaiset trendit 

omaan markkinointisuunnitelmaansa oikeaan aikaan. (Blazheska, Ristovska, & 

Gramatnikovski, 2020.) 

Baltezarevićin ja Milovanovicin (2014) mukaan brändäys on ollut tunnettua jo 

vuosikymmeniä, tavallisesti viihdyttäjien, politikkojen ja yleisten yritysjohdon 

henkilöiden keskuudessa, mutta viimeaikoina henkilöbrändäys on levinnyt myös 

monelle muullekin toimialalle ja eri yhteiskunnallisissa asemissa olevien ihmisten 

keskuuteen. Viime vuosina kuluttajien huomio brändejä kohtaan on kehittynyt, sillä 

ne ovat osa jokapäiväistä elämäämme, oli kyse sitten yrityksen, tuotteen tai valtion 

brändistä (Viţelar, 2019). Tästä syystä myös yritysmaailmassa brändien ja 

henkilöbrändien merkitys digitaalisessa markkinoinnissa on tuloksellisuudenkin 

näkökulmasta korostunut ja nykyään ”jokainen toimiala hyötyy alansa 

henkilöbrändeistä” (Kurvinen, Laine, & Tolvanen, 2017, 53).  

Brändejä ja brändäystä on siis tutkittu paljon, mutta henkilöbrändit ovat yleistyvä 

tutkimuksen kohde niin johtamisen, markkinoinnin kuin organisaatiokäyttäytymisen 

tutkimuksenkin saralla. Suosio erityisesti markkinoinnin ammattilaisten ja tutkijoiden 

keskuudessa osoittaa paremman ymmärryksen tarpeen henkilöbrändäyksestä ja sen 

käytöstä käytännössä sekä akateemisen tutkimuksen näkökulmasta (Baltezarević & 

Milovanovic, 2014).Vaikka nykyään on useita erilaisia self help -ohjeita siihen, miten 

henkilöbrändi rakennetaan, ei ole tutkittu sitä, pystyykö siihen oikeasti kuka tahansa 

vai onko omaa brändiään rakentavan henkilön psykologisilla ja persoonallisilla 

piirteillä kuinka merkittävä vaikutus tietoisen henkilöbrändin luomiseen ja 

kehittämiseen. Tietoisella henkilöbrändillä tarkoitetaan sellaista henkilöbrändiä, joka 
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on suunnitelmallisesti sekä järjestelmällisesti luotu – kuten tässä tutkielmassakin sen 

kerrotaan rakentuvan – kun taas tiedostamaton henkilöbrändi on ulkopuolisen yleisön 

henkilöstä luoma kuva, josta henkilö itse ei ole suunnitellut viestivänsä. Kiinnostus 

henkilöbrändin saavuttamiseen on enenevissä määrin lisääntynyt (Vahtola, 2020), 

mikä edelleen vahvistaa aiheen ajankohtaisuutta. Näistä syistä 2000-luvun 

yhteiskunnassa henkilöbrändäys on niin tärkeässä roolissa, että siihen on tässä 

tutkielmassa haluttu paneutua aiempaa syvemmin myös johtajuuden näkökulmasta.   

Asiantuntijan brändäys nähdään usein helpompana kuin yrityksen, yrittäjän tai 

vaikkapa myyjän henkilöbrändäys, sillä yleensä asiantuntevalta henkilöltä löytyy jo 

etukäteen substanssi-osaamista, mitä pidetään myös onnistuneen henkilöbrändin 

rakentamisen edellytyksenä (Vahtola, 2020) ja se täytyy vain saattaa laajemman 

yleisön tietoisuuteen. Tämä on helpointa jonkun sosiaalisen median kanavan, kuten 

esimerkiksi LinkedIn:in, kautta.  (Kurvinen ym., 2017.) Kortesuo (2011) kuitenkin 

näkee brändiosaamisen yhtä tärkeänä kuin asiantuntijaosaamisen ja painottaa 

kirjassaan sitä, että ilman asiantuntijaosaamista henkilöbrändin luominen ei onnistu. 

Aineistosta huomataankin, että eri lähteissä määritellään henkilöbrändin rakentuvan 

erilaisista palikoista, vaikka ”lainalaisuudet menestyvän brändin rakentamisessa ovat 

pääosin samat riippumatta siitä, onko kyseessä yritys- vai henkilöbrändi” (Vahtola, 

2020, 156). Tutkielmassa hyödynnetään aineistoa asiantuntijabrändin rakentamisesta, 

sillä kuten sanottu, asiantuntijabrändin luominen on suoraviivaisempaa ja siten 

koetaan helpommaksi, koska asiantuntijabrändi keskittyy vain yhteen teemaan kun 

taas henkilöbrändissä puhutaan useasta eri aiheesta ja siinä on usein persoonaa mukana 

(Viitasalo, 2020). Myös suurin osa kirjallisuudesta käsittelee henkilöbrändejä 

työnhaussa, johtajana tai muussa samantyylisessä asiantuntijuutta ja osaamista 

vaativassa tilanteessa (esim. Arruda, 2019). Lisäksi, englannin kielessä 

asiantuntijabrändistä käytetään usein termiä personal brand, kun taas termejä 

käytetään suomen kielessä usein ristiin. Tutkielman otsikoinnissa on käytetty 

henkilöbrändin termiä siksi, että se kattaa myös asiantuntijabrändin.  

Henkilöbrändäys määritellään myös tapana osoittaa ja välittää henkilön ainutlaatuiset 

sekä arvokkaat piirteet yhteisöille (Arruda, 2019). Tämä tehdään usein sosiaalisen 

median välityksellä (Jacobson, 2020). 2000-luvulla ei enää voida kuvitella yritystä, 

joka ei käyttäisi muutamiakin eri digitaalisen markkinoinnin kanavia, joista yksi on 
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erilaiset sosiaaliset verkostot  (Blazheska ym., 2020). Sosiaalisessa mediassa on 

aktiivisesti valtaosa maailman väestöstä ja se kasvaa sekä kehittyy jatkuvasti luoden 

uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Sosiaalinen media vaikuttaa 

identiteettiimme sekä siihen, kuinka luomme merkittävyyttä (Stoller, 2013), joten sen 

tutkiminen henkilöbrändäyksen aiheena on alati muuttuva, ajankohtainen ja siitä 

paljastuu joka päivä jotain uutta. Henkilöbrändien fokuksen siirtyessä blogeista 

sosiaalisen median alustoille sekä lisääntynyt sosiaalisen median käyttö tuo sosiaalisen 

median alustat ja kanavat mielenkiintoiseksi sekä aiheelliseksi näkökulmaksi tälle 

tutkimukselle. Lisäksi, aiempaa tutkimusta aiheesta on suhteellisen vähän eikä 

markkinointiin liittyvän henkilöbrändäyksen tutkimukseen olla usein yhdistetty 

johtajuutta. Tällä yhdistelmällä päästään tutkimaan myös itseohjautuvuutta sekä 

itsensä johtamista, joka on ollut pinnalla yleisessä keskustelussa esimerkiksi tärkeänä 

työelämätaitona (Kuittinen, 2021), mikä tekee tutkimusaiheesta entistä 

mielenkiintoisemman. 

Itsensä johtamiseen liittyy läheisesti itsetietoisuus ja -tuntemus sekä monia muita 

persoonallisuuspiirteitä. Johtajuuden ja henkilön persoonallisuuspiirteiden määrittely 

henkilöbrändin taustalla vaikuttavina tekijöinä sekä henkilöbrändin kohderyhmän 

johtamiseen vaikuttavat tekijät löytyvät tieteellisestä johtajuustutkimuksesta, mikä on 

siten määrittyy merkittäväksi tutkimusalaksi tämän tutkielman kannalta. Koska 

johtajuutta on tutkittu paljon ja pitkään (mm. Zaccaro, 2007), on tähän tutkielmaan 

otettu huomioon perinteiset johtajuuspiirteet piirreteoriasta sekä uudempaa tutkimusta 

mm. transformoivasta johtajuudesta verkostojen ja ihmisten välisen kommunikaation 

roolin korostuessa 2020-luvun maailmassa (Saravanakumar & SuganthaLakshm, 

2012).  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena perehtyä henkilöbrändin rakentumiseen 

sosiaalisen median kontekstissa. Tämä toteutetaan osittain henkilöbrändin alalajin 

asiantuntijabrändin rakentamisen teoreettisesta viitekehyksestä tarkastellen. 

Tarkoituksena on tutkia onnistuneen henkilöbrändin tunnuspiirteitä ja niiden yhteyksiä 

perinteisiin, merkittävinä pidettyihin, johtajuuspiirteisiin. Tutkimuksessa pyritään 
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ymmärtämään, että mitä henkilöbrändin rakentaminen vaatii ja voiko sitä tehdä kuka 

tahansa.  

Tämän kautta tutkimuskysymyksiksi muodostuvatkin Mitä henkilöbrändin luominen 

sosiaalisessa mediassa vaatii? ja Millaisia persoonallisuuspiirteitä, ja tarkemmin 

johtajuuspiirteitä, onnistuneen henkilöbrändin rakentamiseksi tarvitaan? 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jota voidaan luonnehtia 

yleiskatsaukseksi aiheesta ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä (Salminen, 2011) ja 

jonka käytön perusteluita tämän tutkimuksen toteuttamiseksi arvioidaan tarkemmin 

seuraavassa luvussa. Schryenin (2015) mukaan tutkimukseen kannattaa kuitenkin 

sisällyttää seuraavat osa-alueet: aiheen asettelu ja rajaus, tiedonhankinta ja sen 

arviointi, synteesi, tulkinta, yhteenveto ja ohjeistus jatkotutkimuksia varten. Nämä 

osa-alueet ja niihin sisältyvät osuudet voivat esiintyä eri järjestyksessä ja laajuudessa 

tutkimuksen mukaan. Tässä tutkielmassa hyödynnetään tätä Schryenin suosittelemaa 

järjestystä.  

Johdantoluvussa esitellään kokonaiskuva tutkimuksen aiheesta, sen valinnan 

perusteista ja käydään läpi tutkimuskysymykset sekä tutkimuksen tavoitteet. Toisessa 

luvussa tarkastellaan lähemmin käytettyä tutkimusmetodia, aineistonhakuprosessia, 

aineiston rajaamista sekä sen arviointia. 

Kolmannessa luvussa määritellään brändäyksen, ja tarkemmin henkilöbrändäyksen, 

keskeisimmät tunnuspiirteet. Tutkitaan erilaisia malleja henkilöbrändin 

muodostumiselle sekä sen ilmenemistä sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median 

eri kanavissa. Neljännessä luvussa tutkitaan tarkemmin johtajuuspiirteitä sekä niiden 

ilmenemistä henkilöbrändäyksessä. Viidennessä luvussa analysoidaan saadut tulokset 

ja muodostetaan yhteenveto vastauksista tutkimuskysymyksiin. Lopuksi pohditaan ja 

määritetään mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia peilaten tutkimuksen tuloksia 

teoreettiseen kontribuutioon ja tutkimuksen mahdollisiin rajoitteisiin.  
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2 NARRATIIVINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tämän tutkielman tutkimusmetodiksi on valittu narratiivinen kirjallisuuskatsaus ja 

tutkielma suoritetaan laadullisesta näkökulmasta. Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen 

avulla, käsiteltävistä aiheista on mahdollista antaa laaja kuva, kuvailla aiheiden 

kehityskulkua sekä tutkia henkilöbrändäyksen ja johtajuuspiirteiden välistä suhdetta. 

Tähän tutkielmaan on valittu laajin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen malli, eli 

narratiivinen yleiskatsaus, vaikkakin tutkielma noudattaa osittain myös kommentoivaa 

toteuttamismallia, jossa tutkielma herättää keskustelua eikä metodi ole tarkkaan 

sidottu. (Salminen, 2011).  

2.1 Aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineiston hankintaa varten on käytetty seuraavia tietokantoja: Oula-

Finna, Business Databases (ProQuest), Business Source Complete (EBSCO), Google 

Scholar, sekä ScienceDirect (Elsevier). Hakuaineisto rajattiin vertaisarvioituihin (peer 

reviewed) akateemisiin julkaisuihin ja painotettiin mahdollisimman uutta aineistoa 

kuitenkin huomioiden merkittävimmät tutkimukset hiukan kauempaakin, 1900-luvun 

loppupuoliskolta. Julkaisufoorumin avulla tarkastettiin artikkeleiden julkaisupohjan 

laatu ja aineistoa ilman julkaisufoorumin arviota on tarkasteltu kriittisesti aiempien 

viitteiden ja niiden teoreettisen tiedon analysoinnin kautta, jotta on voitu varmistaa 

korkea laatu tutkielmassa. Tiedonhaun apuna hyödynnettiin muun muassa seuraavia 

hakusanoja ja sanayhdistelmiä: ”brand”, ”branding”, ”personal brand”, ”personal 

branding”, ”marketing”, ”social media marketing”, ”social media”, ”digital 

marketing”, ”leadership”, “leadership traits”, “social network” ja “networking”. 

Lisäksi joitain yksittäisiä termien selityksiä on haettu pelkästään termin nimellä, 

kuitenkin huomioiden aineiston laadun säilyminen tasokkaana. 

Käsitteiden rajaaminen johtajuuden näkökulmasta toteutettiin siten, että keskityttiin 

vain leadership -käsitteeseen englanninkielisen aineiston haussa. Näin voitiin rajata 

enemmän asioiden johtamiseen liittyvän käsitteen management käyttö pois, vaikka 

suomen kielellä aineistoa etsittiin molemmilla hakusanoilla niiden ollessa usein 

päällekkäiset. Tämä rajaus on mielekäs ja tarkoituksenmukainen, koska 

henkilöbrändin luoja ikään kuin johtaa itseään brändin luomisprosessissa, jolloin on 



10 

kyse ihmis(t)en johtamisesta (eng. leadership) asioiden johtamisen (eng. management) 

sijaan.   

2.2 Aineiston arviointi 

Aineiston seulonta aloitettiin keskeisten käsitteiden, abstraktin ja johdanto-osion 

lukemisella, jotta saatiin käsitys myös aikaisempien tutkimusten laajemmasta 

aihealueesta. Myös aiempiin tutkimuksiin viittaavat osiot olivat erittäin hyödyllisiä, 

sillä niiden perusteella löytyi lisää arvokkaita lähteitä. Johtopäätösten sekä yleisen 

tarkastelun perusteella rajattiin viimeistään ulos ne lähteet, joiden ei katsottu tuovan 

erityistä lisäarvoa tutkielmaan. Aineistoon on otettu mukaan erinäisissä lehdissä 

julkaistujen tieteellisten artikkeleiden ja kirjojen lisäksi muutamia muita artikkeleita. 

Näiden on katsottu tuovan lisäarvoa tutkielmaan niiden sisältämän kompaktin tiedon 

vuoksi. Lisäksi on käytetty muutamia nettilähteitä tuomaan tilastollista ja ajantasaista 

tietoa tutkielman tueksi. Aineisto pyrittiin lukemaan kokonaan laadukkaan 

kokonaiskuvan saamiseksi, mutta osasta aineistosta, etenkin kirjalähteistä, luettiin vain 

haettavaa tietoa käsittelevät osiot. Tutkielman lähteistä on huomioitava, että muutama 

lähdeviite on saattanut jäädä tiedonsäilönnässä käytetyn ohjelmiston käyttöoikeuden 

päättymisen vuoksi osittain puutteelliseksi.  
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3 SOSIAALISEN MEDIAN HENKILÖBRÄNDÄYS 

Päästäksemme tutkimaan syvemmin henkilöbrändäystä, on tärkeää määritellä 

muutama keskeinen käsite, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään mistä on kyse sekä 

hahmottamaan kokonaiskuvaa aiheesta.  

Brändi (eng. brand) voi olla yritys, yhteisö, henkilö, tuote tai palvelu, jolle on syntynyt 

tai jolle on luotu yleensä myönteisenä ilmenevä tunnettuus. Brändi muodostaa 

identiteetin, joka voi luoda lisäarvoa sekä vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. Lisäksi, 

brändiin yhdistetään yleensä laatu sekä laadukkuus. (Vahtola, 2020.) Maine (eng. 

reputation) ja imago (image) ovat brändistä erillisiä käsitteitä. Ne ovat ”heijastuksia 

tai kuvia brändistä, mutta ne syntyvät eri tavoin” (Kortesuo, 2011, 9). Imago on 

ulkopuolisen brändistä muodostama kuva, johon vaikuttavat sekä brändin suoraan 

koettavissa olevat ominaisuudet että imagon muodostajan omat reaktiot, toiminta ja 

tunteet, mutta se syntyy aina tunteen tai mielipiteen kautta. Maine taas puolestaan on 

ulkopuolisen brändistä välillisesti muodostama kuva, joka muodostuu kokonaan tai 

lähes kokonaan brändin suorien kokijoiden välityksellä. Maineen muodostamisessa 

voi olla mukana myös omia kokemuksia.  (Kortesuo, 2011) 

Henkilöbrändi (personal brand) muodostuu imagon kautta, kun imago on tarpeeksi 

tunnettu ja täyttää näin luonnollisesti brändin tunnusmerkit (Kurvinen ym., 2017). 

Vitelarin (2019, 257) mukaan henkilöbrändäys on kehittynyt brändäyksestä ja 

noudattaa samoja periaatteita. Henkilöbrändäys määritellään myös tapana osoittaa ja 

välittää henkilön ainutlaatuiset sekä arvokkaat piirteet yhteisöille (Arruda, 2019). 

Tämä tehdään usein sosiaalisen median välityksellä (Jacobson, 2020).  

Henkilöbrändejä on ollut jo ennen ja voi edelleen olla ilman sosiaalista mediaa 

(Pääkkönen, 2017). Ennen sosiaalista mediaa oli erilaisia tv-persoonia, koomikkoja tai 

presidenttejä, jotka ovat tulleet tunnetuksi oman henkilöbrändinsä kautta muun muassa 

ihmisten välisissä keskusteluissa, vaikuttavina puhujina seminaareissa, liike-elämästä 

tai uutisista. Esimerkkinä henkilöbrändistä tai sen luomisesta ilman sosiaalista mediaa  

sen olemassaolon aikakautena voi käyttää jonkin sellaisen alan asiantuntijoita, joiden 

henkilöbrändiin sosiaalisen median preesensillä ei ole niin suurta vaikututusta. 

(Pääkkönen, 2017.) Kuten sanottu, ennen henkilöbrändejä käyttivät vain 
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julkisuudenhenkilöt, yritysjohtajat sekä poliitikot (Shepherd, 2005), nykyään 

jokaisella henkilöllä on mahdollisuus olla oma henkilöbrändinsä (Peters, 1997). 

Sosiaalinen media (eng. social media) on verkostojen verkosto, missä ihmiset ovat 

suoraan yhteydessä toisiinsa (Kurvinen ym., 2017). Sosiaalinen media on media-

alusta, jossa miltei jokainen voi julkaista ja luoda sisältöä ja vielä ilmaiseksi, toisin 

kuin perinteisessä mediassa kuten televisiossa ja sanomalehdissä (Saravanakumar & 

SuganthaLakshmi, 2012). Puhekielessä siitä käytetään myös lyhennettä some. 

Sosiaalisen median markkinoinnilla (social media marketing) puolestaan tarkoitetaan 

nimensä mukaisesti markkinointia sosiaalisen median kanavien kautta. Tämä pitää 

sisällään Whitingin ja Deshpanden (2016) määritelmän mukaan kaiken sosiaalisen 

median käytön, mikä hyödyntää yritystä, liiketoimintaa tai henkilöä. Digitaalinen 

markkinointi (digital marketing) on tärkeä erottaa sosiaalisen median markkinoinnista. 

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointi-toimenpiteitä, jotka 

toteutetaan digitaalisilla alustoilla. Näistä esimerkkejä on web-markkinointi sekä 

sosiaalisen median markkinointi. Nykyajan yritysten oletetaan käyttävän useampaa eri 

digimarkkinoinnin muotoa. (Blazheska ym., 2020.) Sosiaalisen median markkinointi 

on siis se osa digitaalista markkinointia, johon tässä tutkielmassa keskitytään. 

Sosiaalisen median käyttö on yleistynyt 2000-luvulla, mistä syystä sen roolia on 

mielekästä tarkastella alustana ja kanavana henkilöbrändin rakentamiselle. 

Esimerkiksi käytetyimmän ja tunnetuimman sosiaalisen median kanavan (Statista, 

2021a), Facebookin, aktiivinen käyttö on yleistynyt viimeisen 12 vuoden aikana noin 

2700 % (Statista, 2021b) ja Pääkkösen (2017, 66) mukaan sosiaalisen median alustat 

ja kanavat ovat mullistaneet ihmisten elämää monilla eri osa-alueilla. Sosiaalisen 

median merkitys myös yritysten eri liiketoiminta-alueiden kannalta on kasvanut 

merkittävästi. Voidaankin sanoa tämän merkityksen olevan niin suuri, ”että se 

muokkaa vahvasti markkinoinnin tulevaisuutta” (Kotler ym., 2011, 23). 

Sosiaaliset verkostot ovat Saravanakumarin ja SuganthaLakshmin (2012) mukaan yksi 

sosiaalisen median tärkeimmistä muodoista. Sosiaalinen verkosto on internetissä oleva 

alue, missä ihmiset, jotka jakavat jonkun yhteyden voivat olla vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Facebook ja Twitter. (Blazheska ym., 2020.) 

Tämä verkosto yhdistää ihmiset ja luo mahdollisuuden kommunikaatiolle (Kurvinen 
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ym., 2017). Virtuaalisessa maailmassa toimiminen mahdollistaa ihmisille vapaan ja 

avoimen tavan tutkia itseään niiltä osin, joihin on vaikea tutustua kasvokkain käydyssä 

keskustelussa ja digitaaliset alustat mahdollistavat enenevissä määrin avoimen 

keskustelun anonyymiyden kautta hävittäen tosielämän rajoja ulkonäköön, ihonväriin, 

fyysisiin kykyihin tai sosioekonomiseen statukseen liittyen, mitkä voivat muutoin 

ehkäistä identiteetin ilmaisemista. (Turkle, 1995 via Labrecque, Markos, & Milne, 

2011; Wynn and Katz 1997.) Sosiaalisessa mediassa tunnetuksi tullut pics or didn’t 

happen -sanonta luo osittain myös painetta siihen, että mikään ei ole totta tai 

todennettavissa, jos siitä ei ole kuva- tai videomateriaalia, eli ihmisten sanoilla on 

osittain heikompi painoarvo kuin ennen. Muun muassa tästä syystä verkon välityksellä 

tapahtuvassa keskustelussa käytetään yhä enenevissä määrin kuvia ja videoita tekstin 

ohella. Verkossa itsensä tutkimisen ja keskustelun vapauden rinnalla on siis vapaa 

arviointi, mikä luo henkilöbrändin muodostamiselle omia haasteitaan jo olemassa 

olevien sosiaalisen median ulkonäköpaineiden rinnalle. Erityisesti kuva ja 

videomateriaalin kohteena olevan henkilön ulkonäkö ja muu ulkoinen olemus ovat 

vapaan kritiikin kohteena, mikä näkyy negatiivisena – mutta edelleen vapaana – 

keskusteluna, julkisuudenhenkilöiden esille ottamissa aiheissa ja uusimmissa nopean 

kulutuksen kanavien epätodellisissa filttereissä.  

Perinteisesti markkinoinnin tehokkuuteen on vaikuttanut se, että sitä toteutetaan 

lähellä asiakkaita, siellä missä he ovat, esimerkiksi TV:n välityksellä kotisohville, ja 

ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Nyt kun asiakkaat ovat sosiaalisen median 

kanavilla, täytyy markkinoinninkin siirtyä sinne. Sosiaalisen median kanavat 

mahdollistavat markkinoinnin kannalta erilaisia toimintoja kuten verkostoitumisen 

asiakkaiden kanssa ja heidän välillään, brändi-imagon vahvistamisen markkinoilla 

sekä tehokkaan markkinatutkimuksen. Sosiaalisen median markkinoinnissa tarjotaan 

nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille informatiivista sisältöä, mukaan lukien kuvia, 

sillä niiden jakaminen monilla eri alustoilla on ilmaista, jolloin yritysten suurimmaksi 

investoinniksi muodostuu markkinointiin käytetty aika. (Kotler ym., 2011.) Muun 

muassa business to business (B2B)-myynnin parissa työskentelevät yritykset voivat 

hyötyä siitä, että yrityksellä on oma tili useammallakin alustalla, jolla jaetaan kuvia 

(Weinberg, 2014), jolloin kuvien jakamisella pyritään luomaan erilaisia mielikuvia ja 

osiltaan vähentämään tekstimuotoista sisältöä nykyisen sosiaalisen median 

selauskulttuurin muodostuessa yhä intuitiomaisempaan ja nopeatempoisempaan 
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suuntaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiset käyttävät yhä vähemmän aikaa jonkin 

julkaisun kohdalla, joten sisällön pitää olla kiehtovaa ja massasta jollain tavalla 

erottuvaa. (Brändiksi, 2021.) Sosiaalisen median käyttö ei ole pelkästään vapaa-ajan 

hommaa, vaan sitä tehdään töissäkin, osittain paineen alla (Oksa, Saari, Kaakinen, & 

Oksanen, 2021), mikä vahvistaa käsitystä siitä, että kanssakäyminen verkon 

välityksellä on siirtynyt ihmisten vapaa-ajankäytöstä suurempaan rooliin myös 

yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. 

Vaikuttamisen keinot ovat muuttuneet vuorovaikutteisempaan, suosittelevampaan, 

visuaalisempaan, luovempaan sekä nuorempaan suuntaan (Kotler ym., 2011). Tämä 

tarkoittaa sitä, että useammalla ihmisellä on mahdollisuus päästä huippuasiantuntijaksi 

taustastaan tai varallisuudestaan riippumatta. Toisin sanoen, ”kuka tahansa osaava 

asiantuntija voi tulla kuulluksi ja huomatuksi kunhan osaa viestiä selkeästi, 

persoonallisesti ja tehokkaasti – ja osaa valita oikeat kanavat.” (Kortesuo, 2011)  

3.1 Henkilöbrändäys 

Markkinointiin perustuvan itsemarkkinoinnin kokonaisvaltaisten käsitteellisten 

raamien kehittämisestä tai niiden jakamisesta on vain vähän kirjallisuutta (Shepherd, 

2005). Itse markkinoinnin käsite liittyy olennaisesti makrotalouteen, eli koko talouden 

laajuuden käsittävään ilmiöön (Kotler, Kartajaya, Setiawan & Heiskanen, 2011, 11). 

Markkinoinnilla (eng. marketing) tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta keskeistä sekä 

hyvin kehittynyttä menetelmätiedettä, jonka reunaehdot kehittyvät jatkuvasti ja jolla 

on pysyvä rooli liiketoiminnan kehittämisessä (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 

2012). Myös markkinoinnin perusperiaatteiden näkökulmasta, strategisesta 

ajattelutavasta, on kehitetty melko vähän esimerkkejä (Shepherd, 2005). Kotler ja 

Levy (1969) esittelivät kuitenkin ensimmäisenä ihmisten markkinoinnin 

syntyperäisenä inhimillisenä toimintana, jossa henkilö pyrkii tekemään vaikutuksen 

johonkin toiseen henkilöön. Tässä ”aikaisen vaiheen” määritelmässä painotettiin sitä, 

että joku asiantuntija auttoi toista henkilöä luomaan haluamansa kuvan, imagon, 

itsestään ja markkinoimaan siten itseään haluamallaan tavalla. Asiantuntijan 

osaaminen ei siis näkynyt ulospäin vaan ihmisten huomio haluttiin kiinnittää johonkin 

tiettyyn henkilöön, oli hän sitten poliitikko tai elokuvatähti. Myös Kurvinen ym. 

(2017) kiinnittävät huomiota siihen, että henkilöbrändi oli erilainen 15 vuotta sitten; 
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silloin ei huomioitu kulisseissa tapahtuvaa työtä tai yrityksessä jonkun asiantuntijan 

erityisosaamista.  

Vuonna 1997 Peters julkaisi artikkelin The Brand Called You, jota pidetään useissa 

tieteellisissä kirjoituksissa henkilömarkkinoinnin kannalta merkittävänä kulmakivenä. 

Hän esitteli ensimmäistä kertaa henkilömarkkinoinnin käsitteen, sitä kuitenkaan 

tarkkaan määrittelemättä. Artikkelissaan (1997) Peters nostaa esille sen, että olemme 

yhteiskuntana brändättyjä päästä varpaisiin ja koska yritykset osaavat markkinoinnin 

ja brändäyksen, sekä hyötyvät siitä, mikseivät ihmiset yksityishenkilöinä voisi tehdä 

samaa? Jokaisella on mahdollisuus erottua sekä oppia ja kehittää taitojaan. 

Henkilöbrändäys nähdään kuitenkin usein ammatillisesta näkökulmasta, jolloin se on 

tarkemmin määriteltynä osa urasuunnittelua. Uralla eteneminen sujuu paremmin, kun 

ihmisen osaaminen on tunnistettavissa, ja se rakennetaan tai sitä käytetään usein 

valmistumisen kynnyksellä tai kun halutaan vaihtaa työpaikkaa. (Kurvinen ym., 2017.) 

Kortesuo (2011, 27) kuitenkin painottaa sitä, että brändi ei ole olemassa sen rakentajaa 

varten, vaan henkilö ja brändi ovat olemassa kohderyhmää varten.  

Asiantuntijabrändin näkökulmasta henkilöbrändäys on tärkeää siksi, että henkilöllä on 

mahdollisuus olla läsnä uransa eri vaiheissa luodakseen hyvät asetelmat tulevaisuuden 

mahdollisuuksilleen (Poeppelman & Blacksmith, 2014). 

 

3.2 Henkilöbrändin rakentaminen 

Jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, jopa tämän itse sitä haluamatta, huomaamatta 

tai hyödyntämättä (Arruda, 2019; Kortesuo, 2011; Kurvinen ym., 2017; Labrecque 

ym., 2011; Peters, 1997; Rampersad, 2015) ja jokaisella henkilöllä on tietynlainen 

maine (Kortesuo, 2011). Henkilöbrändin arvo voi olla henkilön tärkein omaisuuserä, 

kun sitä rakennetaan oikein ja osataan hyödyntää, mutta hyödyntämättömänä 

brändiarvo on nolla (Kurvinen ym., 2017).  

Erään näkökulman mukaan merkittäväksi voi tulla vain raivaamalla polun alan 

asiantuntijana ja jättämällä jälkiä seurattavaksi (Kurvinen ym., 2017, 65). Heidän 

mukaansa polun raivaamiseen on yhtä monta tapaa kuin on ihmistä tai 

henkilöbrändiäkin. Toisaalta, Kortesuon (2011) mukaan joillain ihmisellä vain on 
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polttava tarve rakentaa oma henkilöbrändinsä kun taas jotkut tekevät sen luonnostaan. 

Toisten lähteiden (mm. Lynch, Meisel, Campbell & vanDellen, 2019) mukaan 

henkilöbrändin voivat luoda muut ihmiset, eli silloin henkilöbrändin kohdeyleisö 

määrittää henkilöbrändin luonteen. Tällöin henkilön markkinoinnin perusidea, tehdä 

henkilöstä korvaamaton, jää kokonaan pois. 

Kun pohditaan sitä, miten henkilöbrändi tulisi sitten rakentaa, Kurvinen ym. (2017) 

painottavat sitä, että ei saisi ottaa ketään kertomaan tarkalleen miten henkilöbrändiä 

rakentavan kuuluisi esimerkiksi puhua tai missä ja miten pukeutuen. Silti, viimeisen 

hieman yli vuosikymmenen aikana henkilöbrändäystä kohtaan voimistuneen 

kiinnostuksen johdosta aiheesta löytyy verraten melko paljon kirjallisuutta erityisesti 

siitä, miten onnistunut henkilöbrändi kuuluisi rakentaa (esim. Takács, Takács, & 

Kondor, 2018) ja muun muassa Kortesuo (2011) ohjeistaa kirjassaan Tee itsestäsi 

brändi lukijaa melko tarkasti muun muassa pukeutumisessa, kehonkielessä sekä 

kirjoitustyylin valitsemisessa. Myös Shepherd (2005) nostaa esille sen, että itsensä 

markkinoimisen alue on enenevissä määrin itsehoitogurujen (self-help guru) ja 

uraneuvojien valtaama. Tämä indikoi sitä, että on olemassa joitain globaalisti päteviä 

malleja, joita noudattamalla voi onnistua luomaan henkilöbrändinsä tehokkaammin 

kuin pelkästään esimerkiksi yrityksen ja erheen kautta. 

Henkilöbrändin rakentamiseen on useampia malleja ja ohjekirjoja (Arruda & Dixson, 

2007; Kortesuo, 2011; Kurvinen ym., 2017; Vitberg, 2010), joissa kuitenkin nostetaan 

esille samojakin aiheita. Brändi täytyy suunnitella, eli tuntea omat arvonsa, 

identiteettinsä, tavoitteensa sekä unelmansa ja luoda arvoa näiden avulla. Kortesuo 

(2011) ilmaisee seuraavan vaiheen suorasti; jos ei erotu, ei voi olla henkilöbrändi. Pitää 

siis pystyä erottautumaan muista saman alan asiantuntijoista esimerkiksi nimellään, 

pukeutumisellaan, hiustyylillään ja olemalla vakuuttava kehonkielellään sekä 

ilmeillään. Kortesuon mukaan ensimmäiseksi vinkiksi voisi nostaa sen, että 

henkilöbrändin luominen ja rakentaminen on aikaa vievää puuhaa, joten siihen 

kannattaa ryhtyä mahdollisimman pian, eikä esimerkiksi vasta silloin kun on 

esimerkiksi työnhaku päällä ja tarve henkilöbrändin olemassaololle onkin kova, kuten 

Kurvinen ym. (2017) asian ilmaisevat. 
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Kun perehdytään tarkemmin erilaisiin vinkkeihin henkilöbrändin rakentamisen 

aloittamiseksi huomataan yllä mainittujen samanlaisuuksien lisäksi joitakin 

eroavaisuuksia: Kortesuo (2011) painottaa ulkoisten piirteiden ja tekijöiden avulla 

erottautumista kun taas Kurvinen ym. (2017) kiinnittävät huomiota kilpailuvalttien 

tunnistamiseen luomalla omaa toimintaa ja osaamista kuvaavia sanoja, joiden 

ympärille voi rakentaa henkilöbrändiään. Lisäksi, he määrittelevät henkilöbrändin 

rakentamisen kulmakiviksi löydettävyyden, haluttavuuden sekä merkittävyyden. 

Nämä kaikki liittyvät kohderyhmän tuntemiseen, eli siihen, mikä ja millainen 

kohderyhmä on, missä kanavissa he keskustelevat ja mistä aiheista. Ennen tunnettuus 

on ollut tärkeämmässä roolissa myös liiketoiminnan näkökulmasta, mutta nykyään 

kuitenkin löydettävyyden ja asiayhteyksien – eli sen missä brändi tai yritys näkyy ja 

kuuluu – merkitys on kasvanut. Löydettävyys määritellään heidän mukaansa niin, että 

jos henkilöä ei löydy Googlesta, häntä ei ole olemassa ja jos hakukoneista ei löydy 

alan keskeisimmillä termeillä, on täysin muiden antaman näkyvyyden varassa. He 

painottavat hakukoneiden merkitystä sosiaalisen median rinnalla, sillä niitä käytetään 

tiedonlähteenä kun etsitään tietoa. Kuitenkin muun muassa Roma ja Aloini (2019) 

nostavat esille tämän päivän sosiaalisessa mediassa niin yritysten kuin 

henkilöbrändien osalta henkilökohtaisen kokemuksen jakamisen ja ”word-of-

mouthin” merkityksen brändin löydettävyyden ja tietenkin myös tunnettuuden osalta. 

Tämä indikoi sitä, että pelkästään hakukoneoptimointiin tai pelkästään yhteen 

kanavaan tai tapaan panostaminen ei välttämättä riitä.  

Kortesuo (2011) taas tarttuu asiaan hieman eri näkökulmasta jakaen henkilöbrändin 

muodostamisen kulmakivien sijaan vaiheiksi, joita ovat: suunnittelu, luominen ja 

vakiinnuttaminen, uudistamalla säilyttäminen sekä päättäminen. Suunnittelussa hän 

painottaa itsensä ja persoonansa tuntemista sekä osaamisensa tiedostamista ja sitä, että 

valitsee omalta osaamisalueeltaan tai kiinnostuksenkohteistaan osa-alueen, jonka 

asiantuntijaksi voi kehittyä. Osaamisen tiedostaminen ja näkyväksi saattamien on ollut 

myös yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla, sillä se on tärkeää työmarkkinoiden 

toimivuuden, ja työvoiman rekrytoimisen kannalta, jotta voidaan välttää mm. 

kohtaantohaasteita (Sitra, 2021). Kortesuo (2011) kannustaa henkilöbrändin 

rakentajaa kartoittamaan markkinoiden tarpeen osaamiselle, jota henkilöbrändin 

rakentaja ryhtyy myymään – kuten yritystä perustaessa tehdään. Brändin 

vakiinnuttamisessa hän nostaa esille tehokkuuden sanoin: ”kaikki turhan kivan 
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tekeminen on poissa tärkeän kivan tekemisestä”. Henkilöbrändin rakentamisessa hän 

kannustaa ottamaan esikuvan tai esikuvia, joiden työtä pystyy benchmarkaamaan – eli 

jatkuvasti vertailemaan, tunnistamaan ja mukauttamaan parhaita käytäntöjä oman 

suorituskyvyn parantamiseksi (Sacks, Kwon, Vandevijvere & Swinburn, 2021), 

verkostoitumaan muiden alan ihmisten kanssa ja etsimään kuvitteellisen tai oikean 

mentorin avuksi prosessissa. Myös Kurvinen ym. (2017) ohjeistavat kirjassaan 

käyttämään aikaa ”oikeiden tavoitteiden jahtaamiseen” sekä keskittymään itselle 

mieleiseen ja luonteenomaiseen toteutukseen. Heidän mukaansa brändiä tulisi 

uudistaa, sillä jokainen ihminenkin kehittyy ja mielenkiinnonkohteet tai harrastukset 

muuttuvat, tyylit muuttuvat, osaaminen kehittyy ja keskittyy.  

Henkilöbrändin rakentaminen voidaan nähdä myös sisältömarkkinointina, jolloin 

sisältönä on henkilö itse, hänen asiantuntijuus ja osaamisensa. Tästä Kurvisen ym. 

(2017) näkökulmasta henkilöbrändin rakennusprosessissa pitää luoda sisältöstrategia, 

joka alkaa nykytilan selvittämisellä, kohderyhmän tuntemisella ja kohdepersoonan 

kuvailemisella. Seuraavaksi hiotaan selkeä ydinviesti ja luodaan sisältömissio, eli 

määritetään tekstin tai julkaisun keskeisin tehtävä, muodostetaan saavutettava, 

tavoittava sekä merkittävä lisäarvoa tuottava sisältö. Tämä sisältö ja sen missio on 

onnistunut, jos se on haluttava, kohderyhmän silmissä mielenkiintoinen ja 

parhaimmassa tapauksessa kohderyhmää sitouttava. Tässä kaikessa yllä mainitussa 

kulminoituu tehokkuus, joka konkretisoituu esimerkiksi kohderyhmän tarkkana 

rajaamisella. Lopuksi on helpoin osuus: noudattaa vain laadittua suunnitelmaa. Tämän 

sisältösuunnitelman kannatta tukea tavoitteita ja sitä luodessa kuuluu huomioida 

käytettävissä olevat resurssit, niin kuin kaikessa liiketoiminnassa. Lisäksi, 

henkilöbrändin suunnittelu ja rakentaminen voidaan nähdä prosessina, kuten Lehtinen 

ja Niinimäki (2005) sitä kuvailevat jakaen sen viiteen osaan: potentiaaliseen brändiin 

liittyviin analyyseihin, tunnettuuden luomiseen, haluttujen ominaisuuksien 

liittämiseen mielikuvaan tuotteesta tai palvelusta, ostamisvaiheeseen ja 

brändiuskollisuuden aikaansaamiseen, eli ”uusintaostoihin”. Prosessinäkökulma 

korostaa rakentamisvaiheessa määrätietoisuutta, linjakkuutta ja resurssien 

moninaisuutta sekä kehittämisvaiheessa suunnittelua ja johtamista. Tässä 

näkökulmasta henkilöbrändin, heidän sanoin asiantuntijapalvelubrändin, 

rakentamisessa ja kehittämisessä korostetaan liiketoiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä 
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kuten differointia ja ostoprosessia eli asiakkaan ja brändin välisen suhteen 

rakentamista ja kasvattamista.  

Kun paneudutaan vielä syvemmälle siihen, miten henkilöbrändi tulisi luoda, 

huomataan, että tunnesiteen luominen sidosryhmiin on kaikkein vaikuttavinta ja siitä 

on ”vaikeampi irrottautua” (Kortesuo, 2011). Tämän tunnesiteen luomisen kautta 

solmitaan brändisuhde, jonka koetaan luovan kilpailijoista erottautuvuuden tunnetta ja 

lisäävän Roman ja Aloinin (2019) mainitsemaa word of mouth -tunnettuutta (Lehtinen 

& Niinimäki, 2005). Myös Kurvinen ym. (2017) korostavat tarinankerrontaa 

viestinnässä ja siinä, että tarinat vetoavat tunteisiin kun faktat vetoavat vain järkeen. 

Mielikuvituksen voima on ääretön ja siihen pääsee käsiksi vain tarinoilla. Tarkoitus 

tekemiselle korostuu tarinassa ja sen ihmiset haluavat ostaa. Viestinnän merkitys 

markkinoinnissa, brändäämisessä ja henkilöbrändäyksessä onkin korostunut ja 

muuttanut muotoaan (Pääkkönen, 2017). Se missä henkilöbrändi vaikuttaa on yhtä 

tärkeää kuin se miten vaikuttaa ja siksi sisällön tuottamiseen ja pohtimiseen tulisi 

käyttää 20 prosenttia kun taas sen jakeluun 80 prosenttia ajasta (Kurvinen ym., 2017). 

Tärkeintä henkilöbrändin luomisessa on kuitenkin erilaisten oppaiden ja lähteiden 

mukaan aitous ja oma persona. Usein tähän viitataan sanoin ”ole oma itsesi”, sillä 

”mikäänhän ei ole yhtä helppoa kuin omana itsenä oleminen”. Aitouden kysymys 

johtaa myös motiivien ja eettisten kysymysten pohdintaan, sillä hyvän brändin pitäisi 

kestää myös virheet ja ne kuuluu myöntää. Omana itsenään oleminen tarkoittaa myös 

sitä, että kaikkia ei voi miellyttää. (Kortesuo, 2011, 38, 45.) 

Henkilöbrändin luominen vie siis paljon aikaa ja sen eteen on nähtävä vaivaa, joten 

mistä tietää, että kaikki on ollut sen vaivan arvoista? Kurvinen ym. (2017) nostavat 

esille vaikuttavuuden mittaamisen tehokkaana tapana selvittää, onko sanoilla ja 

vuorovaikutuksella sekä julkaisuilla ja niiden sisällöillä oikeasti merkitystä. Sen onko 

joku henkilö vaikuttaja, määrittävät asiakkaat, alan media, sidosryhmät ja kilpailijat. 

Heidän mukaansa vaikuttaja on henkilö, joka toimii omana medianaan; ottamalla 

oman paikkansa mediakentässä ja luomalla omaa sisältöä asiakkaitaan varten. 

Vaikuttajaksi ei voi siis määritellä Kortesuon (2011) ulkoisten tekijöiden mittareilla 

muista erottuvaa henkilöä. 
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Kuten yritysbrändien, henkilöbrändienkin urat elävät ja kuolevat maineen ja 

verkostojen avulla, joiden pohjana ovat aitouden lisäksi muun muassa kommunikaatio, 

toimintatavat, vuorovaikutus toisten yksilöiden kanssa ja keskustelut yleisön sekä 

yhteisön kanssa. Henkilökohtaisella tasolla yksilöt käyvät kauppaa maineellaan 

työmarkkinoilla tai silloin, kun he pyrkivät saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa 

(Beal & Strauss, 2008).  Sosiaalisen median aikakautena erilaisissa sosiaalisen median 

kanavissa tämä ”kaupankäynti” näkyy enemmänkin tykkäyksinä, kommentteina ja 

jakoina kuin euromääräisenä rahana. Kortesuon (2011) mukaan henkilöbrändiä ”ei voi 

lopettaa eikä siitä voi jäädä eläkkeelle – sitä vain toteuttaa kuolemaansa asti”. 

Kuitenkin jotkut henkilöbrändit jäävät elämään kyseisen henkilön kuolemankin 

jälkeen, jolloin puhutaan henkilön elämään jääneestä maineesta. 

3.3 Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa 

Henkilöbrändäystä sosiaalisessa mediassa on tutkittu melko vähän. Kuitenkin 

sosiaalisen median vaikutukset yritysten liiketoiminnan kannalta ovat olleet niin 

merkittäviä, että niistä on tehty tutkimusta enemmänkin. Tässä kappaleessa 

muodostetaan kuvaa henkilöbrändäyksestä markkinoinnin ja sosiaalisen median 

markkinoinnin näkökulmasta peilaten sitä liiketoiminnan markkinointiin, sillä kaikki 

yritykset, organisaatiot järjestöt – ja henkilöbränditkin – markkinoivat itseään 

samantyylisillä tavoilla (Kotler & Levy, 1969).  

Sosiaalista mediaa on monissa muodoissa ja ne jaetaan kahdeksaan suosituimpaan 

seuraavasti: Blogit (blogs), mikroblogit (microblogs), esim. Twitter, sosiaaliset 

verkostot (social networks), medianjakosivustot (media-sharing sites), kuten 

YouTube, sosiaaliset kirjanmerkit (social bookmarking), analyysisivustot (analysis 

sites) ja (keskustelu)foorumit (forums), kuten Reddit. (Weinberg, 2014). Vaikka 

lukuisten tieteellisten lähteiden kirjoittajien mielestä blogit ovat erinomainen tapa 

saada oma äänensä henkilöbrändinä kuuluviin sen kontrolloitavuuden ja 

henkilökohtaisuuden vuoksi, on käytettävissä olevissa kanavissa ja niiden 

preferoimisessa melko suuriakin eroavaisuuksia eri lähteiden välillä. Esimerkiksi 

Kortesuo (2011) kieltää käyttämästä Google mainontaa, kun taas Kurvinen ym. (2017) 

kannustavat siihen. Kanavasta tai alustasta riippumatta (hyvän ja onnistuneen) 
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kirjoittamisen edellytyksenä pidetään flowtilaa ja stressiä, intuitiota, uuden luomista 

sekä kriisien hyödyntämistä (Kortesuo, 2011).  

Markkinointi on muuttunut verkon ja internetin keksimisestä huimasti ja muuttuu yhä 

kiihtyvällä tahdilla (Kotler ym., 2011). Mainostajien ja markkinoijien, olivat he sitten 

yrityksiä tai henkilöbrändejä, ei enää tarvitse korvata julkaisijoille tai jakelijoille 

valtavia summia viestiensä esiin tuomiseksi tai nettisivuille upottamiseksi, vaan he 

voivat luoda oman mielenkiintoisen sisältönsä itse hallinnoimille kanavilleen, joissa 

sisällön katsojat, eli kuluttajat tai kohdehenkilöt, parveilevat kellonajasta riippumatta. 

Markkinoinnissa vallitseekin uusi aikakausi, jota Kotler ym. (2011) kutsuvat nimellä 

markkinointi 3.0, joka on yhtäaikaisesti yhteisöllistä, kulttuurillista ja henkistä. 

Sosiaalisen median kehittyessä ilmaisevampaan muotoon ja verkon mahdollistaessa 

vapaan keskustelun, kuluttajat voivat vaikuttaa toisten mielipiteisiinsä, jonka 

seurauksena mainonnan merkitys kuluttajien ostokäyttäytymiseen pienenee, eikä 

perinteisiä mainoksia – kuten televisiossa tai sanomalehdissä olevia mainoksia – 

katsota enää samoissa määrin. Tämä korostaa sitä, että kuluttajat eivät myöskään enää 

luota yritysten mainontaan samoissa määrin kuin aiemmin, vaan he luottavat enemmän 

muiden kuluttajien suosituksiin ja käyttäjäkokemuksiin. (Kotler ym., 2011.) Toisin 

sanoen ”ihmiset kiinnostavat, brändit eivät” (Pääkkönen, 2017) ja nykyään ihmiset 

myös sitoutuvat toisiin ihmisiin enemmän kuin perinteisiin yritysbrändeihin (Kurvinen 

ym., 2017). Sosiaalisen median vaikutus liiketoimintaan ilmenee mm. siten, etteivät 

markkinoijat voi valvoa omia merkkejään tai brändejään, vaan kuluttajien 

kollektiivinen voima vaikuttaa tähän tuoden mukanaan uusia ulottuvuuksia 

markkinoinnille ja sosiaaliselle myynnille (Kotler ym., 2011).  

Markkinointi 3.0:n mukaan ihmisistä suuri joukko on niin kutsuttuja luovia 

innovaattoreita, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa ja toimintatapoja. He toimivat 

suunnannäyttäjinä ja kuluttajien verkottajina sekä suosivat usein yhteisöllisiä ja 

kulttuurisidonnaisia brändejä ja kritisoivat sellaisia brändejä, joilla on negatiivinen 

vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön (Kotler ym., 2011). On siis huomattu 

muutosta yrittäjälähtöisestä markkinoinnista kohti ihmislähtöistä markkinointia. Tämä 

sama trendi näkyy siinä, että sosiaalinen myynti (eng. social selling) on enenevissä 

määrin yksi yritysten markkinointi- ja myyntivalteista (Pääkkönen, 2017). Sosiaalinen 
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myynti tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttajat vannovat brändien nimeen ja 

kertovat rehellisinä pidettyjä mielipiteitään tuotteista ja palveluista, tarjoten 

mahdollisesti joitain alennuskoodeja tämän henkilön verkoston käyttöön. 

Tarkoituksena on siis yrityksen näkökulmasta luoda tunnettuutta ja lisätä myyntiä, 

mikä tapahtuu usein sosiaalisen median kanavien kautta. (Kurvinen ym., 2017.) 

Henkilöbrändin kaltaisen uran voi luoda myös tällä tavoin, luomalla vaikuttaja- eli 

influencer-uraa ja saavuttaen täten laajempaa näkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa 

mediassa (Pääkkönen, 2017). Kurvinen ym. (2017) kutsuvat tällaisia ihmisiä 

mielipidejohtajiksi ja Pääkkönen (2017) ajatusjohtajiksi.  

Kuten mainittu, blogeja ja henkilökohtaisia verkkosivuja pidetään henkilöbrändäyksen 

kannalta erinomaisena kanavana etenkin sen kontrolloitavuuden ansiosta. Henkilö 

pääsee luomaan kaiken sisältönsä itse ja hallinnoimaan muiden kommentteja osittain 

näppärämmin kuin joissain kuvanjakokanavissa kuten Instagramissa. 

Henkilökohtaisen verkkosivun luominen on niin helppoa, että kuka tahansa voi sen 

tehdä, mutta miksi ja mihin tarkoitukseen niitä kannattaa luoda? Syitä on 

todennäköisesti yhtä monta kuin ihmisiä, jotka luovat henkilökohtaisia 

verkkosivustoja. Schaun ja Gillyn (2003) tutkimuksen mukaan henkilökohtaisia 

verkkosivuja luodaan kolmesta pääsyystä; jonkun elämänmuutoksen seurauksena, 

henkilökohtaisen kasvun saavuttamiskeinona tai jonkin asian puolesta puhumiseksi. 

Näillä henkilökohtaisilla verkkosivuilla tai -alustoilla halutaan usein esitellä henkilön 

osaamista tai muita erityistaitoja sekä kuulla muiden mielipiteitä. 

Buttellin (2010) mukaan avain onnistuneeseen sosiaaliseen verkostoitumiseen on 

suunnitella strategia, joka toimii henkilöbrändiä rakentavalle henkilölle ja täyttää 

tämän vaatimustasot. Kurvinen ym. (2017) puolestaan tuovat esille rennomman 

näkökulman: viihdyttämällä, kouluttamalla, tarjoilemalla ja palvelemalla markkinoi 

itseään parhaiten, ei julkaisemalla itsestäänselvyyksiä ja asettamalla siten itseään 

naurunalaiseksi kaikkien kanavalla olevien edessä. Naurunalaiseksi itsensä 

asettaminen voi olla realistinen pelko etenkin silloin, jos sosiaalisen median kanavia 

ei tunne kovinkaan hyvin, mutta riippumatta siitä, onko sosiaalisen median uusi tai 

vanha käyttäjä, media kehittyy nopeasti ja se mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi 

huomenna.  Nyrkkisääntönä voikin pitää sitä, että niin kauan kuin on sitoutunut ja 

selvittää, miten sosiaalinen verkostoituminen sopii henkilön yleiseen markkinointi-
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suunnitelmaan, kaikki toimii. (Buttell, 2010.) Taitojen ja tietojen esittelytavat 

kuitenkin kehittyvät kun henkilön kokemus kyseessä olevan alustan käytöstä paranee 

ja muiden sivuilta asioiden oppiminen ja implementointi omaan tuotantoon on 

suoraviivaisempaa (Shaun & Gilly, 2003). 

Kurvisen ym. (2017) mallissa ohjeistetaan siihen, ettei kukaan ole kertomassa 

saavutuksistasi tai onnistumisista puolestasi, eli henkilön kuuluisi rohkeasti kertoa 

omista saavutuksistaan omissa kanavissaan. Tähän vastakkaisen näkökulman antavat 

Lynch, Meisel, Campbell, & vanDellen (2019). Heidän mukaansa kukaan ei olekaan 

itse kertomassa itsestään vaan loppu viimein jokainen on ”promoted by others”, eli 

muiden edistämänä ja kannattamana siinä pisteessä kuin on. Samoin Roma ja Aloini 

(2019) nostavat esille muiden ihmisten vaikutuksen oman henkilöbrändin luomisessa, 

erityisesti sosiaalisen median alustoilla. Tästä voimme päätellä, että sosiaalisen 

median henkilöbrändäyksessä on tärkeää julkaista itselleen tärkeää materiaalia ja ikään 

kuin nostaa itseään jalustalle, mutta huomioida samanaikaisesti, että tämän materiaalin 

kuluttajat luovat keskustelun ja arvostuksen henkilöbrändille. Henkilöbrändeille on 

myös tyypillistä se, että ihmiset brändien takana tukevat ja kannustavat toisiaan ja 

auttavat toisiaan luomaan brändiään (Kortesuo, 2011).  

Ihmiset haluavat kuitenkin aina nähdä, kokea ja tuntea myös persoonallisuutta. Tämän 

takia on myös tärkeää miettiä sosiaalisen median sisältöjen ammatillisten ja 

henkilökohtaisten julkaisujen suhdetta. Ihmiset haluavat mieluummin kuulla ja nähdä 

välähdyksiä henkilön persoonallisuudesta työelämän ulkopuolella kuin pelkästään 

työtä tai toimialaan liittyviä mielipiteitä. (Kurvinen, 2017.) Samalla sosiaalisen 

median käyttö on muuttanut kuluttajakokemuksia hurjasti, sillä kokemukset ja 

kohtaamiset tapahtuvat missä tahansa, mikä tekee henkilökohtaisista verkkosivuista ja 

sosiaalisen median alustojen käyttäjätileistä osittain epämukavallakin tavalla 

henkilökohtaisia. Nämä sivut kertovat ja kuvailevat henkilön persoonaa, minuutta ja 

muita piirteitä todella avoimesti ollen samalla kaikille julkisia ja jatkuvasti yhteydessä 

muihin ihmisiin. (Shaun & Gilly, 2003.) Kukaan henkilöbrändin omaava ihminen ei 

siis nykyään pääse julkisuutta pakoon. Myös Stoller (2013) kuvailee tutkimuksessaan 

työn ja yksityiselämän tasapainoon liittyviä ongelmia ja henkilökohtaisen sekä 

ammatillisen identiteetin hämärtymisen saavan monet korkeakouluopiskelijat 

"suorittamaan" henkilöbrändiään. Kurvinen ym. (2017, 40-41) määrittelee kaiken 
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sosiaalisen median olevan verkostoja ja koska asiantuntijoiden osaaminen välittyy 

verkostojen avulla, pitää verkostoja osata hyödyntää. Tämän voi lukea tarkoittavan 

sitä, että henkilöbrändillään täytyy olla mukana erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa, 

jotta onnistuu tavoitteissaan. 

Näihin vastakkaisen näkökulman antaa tutkimuksessaan kuitenkin Jacobson (2020). 

Hänen mukaansa sosiaalisessa mediassa säilyy kaikki, joten kaikkea ei pitäisi laittaa 

sinne, sillä lopullisesti ei pysty koskaan poistamaan mitään. Arruda ja Dixson (2007) 

sekä Kortesuo (2011) tuovat kuitenkin esille sen, että muutos on henkilöbrändäyksessä 

välttämätöntä ja sen kuuluu myös näkyä sosiaalisen median alustoilla. ”Perinteinen 

viisaus henkilöbrändäyksestä on kuitenkin se, että se edustaa kaikkea, mitä teemme 

verkossa; kaikki sosiaalisen median viestimme kootaan luomaan brändi-

identiteettimme” (Stoller 2013, 7).  
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4 JOHTAJUUSPIIRTEET HENKILÖBRÄNDÄYKSESSÄ 

Johtajuus (eng. leadership) on vaikea määritellä, minkä lisäksi se määritellään eri 

tavoin eri lähteissä (esim. Stogdill 1974; Yukl 1989). Johtajuus tulkitaan kuitenkin 

usein ilmiöksi, joka mahdollistaa kaiken, mikä luonnehtii prosessia ihmisten sisällä ja 

ihmisten välillä samalla kun saavutetaan tiettyjä liiketoiminnan kannalta merkittäviä 

tavoitteita (Kooskora & Isok, 2014). Tätä läheisesti muistuttava sana johtaminen (eng. 

management) nähdään puolestaan asioiden johtamisena. Suomen kielessä johtamista 

ja johtajuutta käytetään usein viittaamaan molempia, mutta, kuten sanottu, tässä 

tutkielmassa keskitymme johtajuuden käsitteeseen.   

Termi johtajuuspiirre tai johtajuusominaisuus on aiheuttanut kirjallisuudessa 

huomattavaa epäselvyyttä ja hämmennystä, viitaten joskus monin eri tavoin 

persoonallisuuteen, temperamentteihin, asenteeseen ja kykyihin sekä yksilön kaikkiin 

pysyviin ominaisuuksiin, mukaan lukien fyysiset ja demografiset ominaisuudet 

(Zaccaro, Kemp, & Bader, 2018). Johtajuuspiirteitä onkin tutkittu paljon 1900-luvun 

alusta lähtien ja niiden suosio tieteellisessä tutkimuksessa on vaihdellut. Viimeisen 

puolen vuosisadan aikana kiinnostus johtajuuteen on ollut suurta, kun on havaittu 

johtajuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden välisiä yhteyksiä. Ensin johtajien 

piirteitä määriteltiin “synnynnäisten johtajien” piirteitä tutkimalla, sitten tämän 

piirreteoriaksi nimitetyn tavan katsottiin olevan liian rajaava ja kapeakatseinen 

näkökulma johtajuuteen, jonka jälkeen johtajien piirteitä on tutkittu osana 

johtajuustapoja. (Zaccaro, 2007).  

Uudemmissa tutkimuksissa parhaimmiksi johtajuuspiirteiksi on määritelty muun 

muassa selkeä visio ja päämäärät, johdonmukaisuus käyttäytymisessä, ajan 

käyttäminen tavoitteiden saavuttamiseen, avoimuus ja luovuus, positiivisuus sekä 

itsevarmuus ja oikeudenmukaisuus (Hakala, 2008 via Doshi, 2020). Kuitenkin 1900-

luvun puolessa välissä ja loppupuolella on huomattu erityisesti johtajien 

käyttäytymistä tutkiessa, että johtajan ja ”seuraajan”, eli johdettavan, välinen 

kommunikaatio ja johtajan käyttäytyminen tätä kohtaan vaikuttivat merkittävästi 

siihen, millaisena johtajana tämä johtaja-roolissa oleva henkilö nähtäisiin, jolloin 

käyttäytymisteoriat yleistyivät suosituimmiksi tutkimuskohteiksi (Conger & 

Kanungo, 1998).  
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2000-luvulle saavuttaessa huomattiin enenevissä määrin, että johtajuus on laajempi ja 

monimutkaisempi tieteenala kuin vuosisata aiemmin oltiin luultu. Tällöin alettiin 

kiinnittää huomiota enemmän käyttäytymistieteisiin siitä näkökulmasta, että 

johtajuuden tulee tukea nopean muutoksen, innovaation ja globalisaation olosuhteita 

(Benmira & Agboola, 2021). Naisten korkeamman aseman roolien yleistyessä on 

tutkittu myös sitä, miten naisiin ja miehiin rinnastetut piirteet eroavat toisistaan 

(Sadler, Grabianowski ja Ashley, 2020).  

Jo pari vuosikymmentä aiemmin huomattiin yhteneväisyyksiä hyvin hoidetuissa 

johtajan ja alaisen välisissä suhteissa sekä organisaatiokäyttäytymisessä. 

Transaktionaaliseksi johtajuudeksi nimitetyssä teoriassa johtajat ja seuraajat sopivat 

yhteisistä käytänteistä ja huomattiin vaikutteita toisiin ihmisiin puolin ja toisin eikä 

pelkästään johtajan vaikutuksia johdettaviin. Teoriaan liitetään muun muassa 

positiivisen tuen vaikutuksen ilmeneminen lisääntyneenä suorituskykynä (Nawaz, 

Khan & Khan, 2016). Transformoiva johtajuus poikkeaa muista aiemmista 

johtajuusteorioista nostamalla motivaation ja moraalin niin johtajan kuin johdettavan 

toimintaan. Teoria sopii hyvin nopeatempoiseen ja innovatiiviseen ympäristöön 

(Benmira & Agboola, 2021) mitä sosiaalinen media on. Tutkielman keskittyessä 

erityisesti sosiaalisen median henkilöbrändäyksen ja johtajuuspiirteiden välisten 

yhtenäisyyksien sekä erojen määrittämiseen, on mielekästä tutkia johtajuuspiirteiden 

ohella käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta uudempia teorioita kuten 

karismaattista ja transformoivaa johtajuutta niiden vastatessa lähemmin nykyisen 

maailmantilanteen ja kehityksen todellisuutta. Lisäksi, on tärkeää huomata, että 

mikään johtajuusteoria ei ole epäolennainen (Nawaz ym., 2016), joten on perusteltua 

aiheen rajauksen kannalta huomioida piirreteorian rinnalla uudempia 

johtajuusteorioita ja niiden mukaisia johtajuuspiirteitä. 

4.1 Piirreteoria ja perinteiset johtajuuspiirteet 

Johtajuuden piirreteoria keskittyy pelkästään johtajaan, ei seuraajiin, eli johdettaviin 

henkilöihin. Teoria ei myöskään sisällä mitään hypoteeseja tai periaatteita siitä miten 

johtajan tulisi toimia missäkin tilanteessa vaan teorian mukaan johtajan tulisi omata 

tietyt piirteet, jotta johtajuus on tehokasta. Tästä syystä yritykset etsivät 
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henkilöstöönsä ihmisiä, joilla näitä piirteitä ilmenee. (Hakala, 2008 via Northouse, 

2010).  

Johtajuuspiirteistä puhuttaessa viitataan usein (Frieder, Wang, & Oh, 2018; Northouse, 

2010; Prochazka, Vaculik, Smutny, & Jezek, 2018) Big Five-malliin. Kuitenkin 

Sadlerin ym. tutkimuksessa (2020) ilmenivät arvostettuina johtajuuspiirteinä 

milleniaalien keskuudessa Big Five-malliin kuulumattomiakin piirteitä. Nämä 

arvostetut johtajuuspiirteet olivat: pätevyys, (competence), johtajuuskelpoisuus 

(leadership ability), johdonmukaisuus (consistency), loogisuus (logic), älykkyys 

(intelligence), tietoisuus (well informed), vastuuntunto (responsibility), itseluottamus 

(self-confidence), avuliasuus (helpfulness) sekä sinnikkyys (persistency). 

Tutkimuksessa näistä pätevyys, älykkyys ja sinnikkyys nousivat otannasta, eivätkä 

olleet alkuperäisessä piirteiden listassa mukana.  

Yllä mainitun Big Five-mallin, toiselta nimeltään OCEAN-mallin, piirteitä ovat: 

avoimuus (openness), tietoisuus (conscientiousness), ekstroverttiys (extraversion), 

miellyttävyys (agreeableness) ja neuroottisuus (neuroticism). (Doshi, 2020; 

Northouse, 2010). Näistä piirteistä tärkeimpänä pidetään avoimuutta, joka tarkoittaa 

henkilöpiirteinä luovuutta, mielikuvitusta, tunteita ja ideoita, joiden vastakohtana 

voidaan pitää tavanomaisuutta ja käytännöllisyyttä (Northouse, 2010). Zhao ja Seibert 

lisäävät näihin vielä tutkimuksessaan (2006) innovatiivisuuden, epätavanomaisuuden 

ja huomion positiivisesta korrelaatiosta älykkyyden kanssa. Tietoisuus puolestaan 

tarkoittaa järjestelmällisyyttä, pätevyyttä ja tavoiteorientoitunutta, joiden vastakohtina 

voidaan nähdä impulsiivisuus ja huolimattomuus (Northhouse, 2010). Tietoisuus 

liitetään myös kykyyn tai ominaisuuteen tehdä kovasti töitä (Barrick & Mount, 1991 

via Zhao & Seibert, 2006). Ekstroverttiys näkyy ihmisestä itsevarmuutena, 

dominanttiutena, energisyytenä, puheliaisuutena ja innostuneisuutena (Zhao & 

Seibert, 2006). Tosin Northouse (2010) kuvailee samaa piirrettä sanoilla sosiaalisuus, 

ulospäinsuuntautuneisuus, lämmin(henkisyys) ja tunteiden ilmaisu, joiden 

vastakohdaksi hän määrittää kylmyyden, hiljaisuuden ja etäisyyden kun taas Zhao ja 

Seibert (2006) kuvailevat ekstroverttiyden vastakohtaa, matalaa ekstroverttiyden tasoa 

varautuneisuudeksi, hiljaisuudeksi ja itsenäisyydeksi. Miellyttävyys kuvataan 

molemmissa lähteissä (Northouse, 2010; Zhao & Seibert, 2006) yhteistyökykynä, 

luotettavuutena, hyväntahtoisuutena, auttavana ja jopa empaattisena, jonka 
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vastakohtana on epäileväisyys, kriittisyys sekä yhteystyökyvyttömyys, mutta 

jälkimmäinen (Zhao & Seibert, 2006) nostaa esiin sen, että miellyttävyyden takana voi 

olla myös henkilön kyky (yrittää) manipuloida toisia omaan tahtoonsa. Neuroottisuus 

tarkoittaa yleisesti taipumusta kokea kielteisiä/ negatiivisia tunteita, mutta 

määritellään myös ailahtelevaisuudeksi ja pahimpaan varautumiseksi (Northouse, 

2010). Tämä voi ilmentyä ihmisillä rauhallisuutena tai ahdistuneisuutena, riippuen 

siitä kumpaan päähän neuroottisuutta ihminen piirteiltään asettuu. Matala 

neuroottisuuden taso tarkoittaa kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja tunteellista 

stabiliteettia. (Zhao & Seibert, 2006.) 

Northousen  (2010) mukaan yleisimpiä, eri tutkimuksissa toistuvia johtajuuspiirteitä 

näiden lisäksi ovat älykkyys (intelligence), itsevarmuus (self-confidence), 

päättäväisyys (determination), rehellisyys (integrity) sekä sosiaalisuus (sociality). 

Älykkyys pitää sisällään niin verbaalisen, havainnointi- ja päättelykyvyn ja nämä 

kyvyt omaavan johtajan sanotaan olevan parempi johtaja. Usein johtajia pidetään 

älykkäämpinä kuin johdettavia, mutta jos johtajan älykkyysosamäärä eroaa paljon 

johdettavista, tai seuraajista, voi sillä olla negatiivisiakin vaikutuksia. Merkittävää 

älykkyyttä pidettiin jo 1800-luvun puolivälistä selkeänä johtajan piirteenä, joka 

tulkittiin synnynnäiseksi (Zaccaro ym., 2018, 102). Itsevarmuuden sanotaan auttavan 

johtajaa johtamaan (eng. lead) ja sillä tarkoitetaan varmuutta omista kyvyistään ja 

luottamusta itseensä. Päättäväisyys näkyy siinä, että johtajalla on halua ”saada työ 

tehtyä” ja se liitetään usein muutamiin persoonallisuuspiirteisiin kuten aloitekykyyn, 

sitkeyteen, hallitsevuuteen sekä tarmokkuuteen. Rehellisyys on tärkeä johtajuuspiirre, 

sillä se herättää seuraajissa luottamusta. Ihmiset, jotka noudattavat vahvasti 

periaatteita ja ottavat vastuuta omasta toiminnastaan ovat yleensä rehellisiä. 

Sosiaalisuudella tarkoitetaan johtajan taipumusta miellyttäviin sosiaalisisin suhteisiin. 

Johtajan sosiaalisuus ilmenee ystävällisyytenä, ulospäinsuuntautuneisuutena ja 

muiden hyvinvoinnista huolehtimisena.  (Northouse, 2010). Vaikka Northouse nostaa 

nämä irrallisiksi Big Five -mallista, Zhao ja Seibert (2006) luokittelevat yllä mainittuja 

piirteitä myös osaksi näitä viittä persoonallisuuspiirrettä.  

Vaikka piirreteoriaa on kritisoitu olevan vain tietyn ajan teoria, sillä erilaisten 

ympäristövaikutteiden johdosta ihmisille kehittyy erilaisia piirteitä sen ajan 

vaikutteiden mukaan, on osaksi piirreteoriaa määritelty myös esimerkiksi karisma, 
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joka nähdään merkittävänä johtajan piirteenä vielä tänäkin päivänä (Nawaz ym., 

2016). 

4.2 Karismaattinen, transaktio- ja transformoiva johtajuus 

Uusimpien teoreettisia johtajuustyyppejä käsittelevien tutkimusten (mm. Coleman & 

Donoher, 2022 ja Brown, Marinan & Partridge, 2020) mukaan on tärkeää, että johtaja 

pystyy käyttäytymään useamman tyypin karaktäärien mukaisesti, aina tilanteesta 

riippuen ja kyseiseen tilanteeseen sopeutuen. Lisäksi, on huomattu tärkeitä yhteyksiä 

johtajuustyyppien ja -piirteiden sekä johdettavien ihmisten ja heidän suoritusten välillä 

(Akdere & Egan, 2020). Muun muassa näistä syistä tässä tutkimuksessa kiinnitetään 

huomiota muiden ihmisten käyttäytymiseen eniten vaikuttavien johtajuustyyppien 

luonteenomaisiin piirteisiin. Uudemmissa teorioissa myös kiinnitetään huomiota 

johtajan ja johdettavan väliseen kanssakäymiseen sekä kanssakäymiseen tilanteiden ja 

koko systeemin (usein organisaation) kesken (Benmira & Agboola, 2021), joka on 

tärkeä osa sosiaalisen median henkilöbrändin rakentumista.  

Ensimmäisenä Weberin esiteltyä karisman osana johtajuuspiirteitä vuonna 1947 

(Conger & Kanungo, 1998), House (1976) esitteli mallin karismaattisesta 

johtajuudesta, jossa karisma ei ollut jotain selittämätöntä ja yliluonnollista vaan siinä 

ilmenivät myös karismaattisen johtajan tyypillisimmät piirteet. Näitä ovat korkea 

itseluottamus, hallitsevuus tai määräävä asema sekä vahva vakaumus omien 

uskomusten moraalisesta vanhurskaudesta. Näiden lisäksi hän osoittaa, että 

karismaattisilla henkilöillä on usein halu vaikuttaa toisiin ihmisiin, mikä hänen 

mukaansa on paikansapitävää henkilöiden kohdalla, joiden tarvitsee vakuuttaa muut 

omista moraalisista vakaumuksistaan ja ideoistaan.  

Transaktio- ja transformoiva johtajuus vastaavat nopeatempoisuuden ja lisääntyvän 

monimutkaisuuden haasteisiin (Benmira & Agboola, 2021), jotka ovat arkipäivää 

sosiaalisen median kontekstissa. Nawaz ym. (2016) nostavat artikkelissaan esille sen, 

että transaktioteoria perustuu vastavuoroisuuteen, jossa johtajat eivät vain vaikuta 

seuraajiin, vaan ovat myös heidän vaikutuksensa alaisia, mitä tapahtuu myös 

verkostoissa ihmisten välisissä keskusteluissa. Transaktiojohtajuudessa palkitaan 

hyvin tehdystä työstä ja rankaistaan siitä kun tavoitteita ei pystytä saavuttamaan, mikä 
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ei ole tämän tutkielman kannalta oleellista. Johtajuuspiirteinä transaktiojohtajuudessa 

kuitenkin korostuvat mm reiluus, ja (avoin) kommunikaatio. (Benmira & Agboola, 

2021.) 

Bass ja Avolio (1993) esittelevät oman mallinsa transformoivasta johtajuudesta 

perustuvan neljään käyttäytymispiirteeseen: karismaan tai toisin sanoen idealisoituun 

vaikutusvaltaan, inspiraatioon, älylliseen simulointiin ja henkilökohtaiseen 

huomaavaisuuteen. Karsima määritellään tässä mallissa niin johtajan kuin seuraajan 

näkökulmasta ja vaikka karisma on pakollinen osa transformoivaa johtajuutta ei se 

kuitenkaan yksin ole riittävä määrittelemään koko transformoivaa prosessia. Mallin 

inspiraatio-osuus tarkoittaa motivaatiota ja älyllinen simulaatio johtajan kykyä luoda 

uusia ideoita siten, että johdettavat pääsevät kehittymään irti vanhoista tavoistaan. 

Henkilökohtainen huomaavaisuus tarkoittaa mallissa sitä, että johtaja tarjoaa tukea ja 

mahdollistaa kehityksen ja kasvun myös henkilökohtaisella tasolla. (Conger & 

Kanungo, 1998). Myös Housen (1996) mielestä johtajat, jotka kasvattavat seuraajien 

itsetuntoa ja herättävät seuraajien motiiveja, vaikuttavat samanlaisilta kuin 

karismaattiset johtajat yleisesti. Vaikkakin Conger ja Kanungo väittävät, että 

karismaattiset ihmiset tulevat esille erityisesti kriisitilanteissa, jolloin esimerkiksi 

poliitikot ja maiden johtajat ”pelastavat päivän”, on tärkeä pohtia tätä 

käyttäytymistieteellistä näkökulmaa henkilöbrändäyksenkin osalta erityisesti siksi, 

että karisma johtaa merkittäviin tuloksiin, kuten inspiroivaan seuraamiseen ja 

positiivisiin asenteisiin saavutuksia kohtaan (Brown ym., 2020, 72). 

Transformoivan johtajuuden teoria muuttaa ja lähestyy tavoitteita uskomuksista, 

arvoista ja asenteista, jotka valaisevat sekä kehittävät johtajien käytäntöjä ja kykyä 

johtaa muutosta. (Nawaz ym., 2016). Johtajuuspiirteiden näkökulmasta 

transformoivassa johtajuudessa johtaja asettaa johdettavien tarpeet omiensa edelle, 

jotta hän pystyy voimaannuttamaan ja motivoimaan johdettaviaan (House & Aditya, 

1997 via Nawaz ym., 2016). Transformoivat muutosjohtajat omaavat kyvyn tunnistaa 

tarpeen muutokselle ja saada muut sitoutumaan siihen. He osaavat myös luoda 

ohjaavia visioita tämän saavuttamiseksi. Transformoivat johtajat kohtelevat alaisiaan 

yksilöllisesti motivoiden ja antaen merkitystä johdettavien työlle. (Nawaz ym., 2016.) 

Transformoivat johtajat ovat "visionäärisiä johtajia, jotka pyrkivät vetoamaan 

seuraajiensa parempaan luontoon ja ohjaamaan heitä kohti korkeampia ja yleisempiä 
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tarpeita ja tavoitteita" (Burns, 2003). Esimerkkinä transformoivasta johtajasta voidaan 

Benmiran ja Agboolan (2021) mukaan pitää Applen entistä toimitusjohtajaa ja 

perustajajäsentä, Steve Jobsia. 

4.3 Johtajuuspiirteiden ilmeneminen sosiaalisen median henkilöbrändäyksessä 

Usein henkilöbrändäystä tehdään suhteuttamalla persoonallisuuden arkkityyppejä, 

jotka on esitellyt C. G. Jung 1900-luvun alkupuolella ja joita käytetään usein myös 

johtajuuspiirteinä, brändäyksen mahdollisuuksiin ja riskeihin. Oman arkkityyppinsä 

tunnistaminen ja siten vahvuuksiensa sekä heikkouksiensa tiedostaminen auttaa 

henkilöbrändin onnistumisessa ja luo samalla arvokkaan kilpailuedun. Nämä 12 

arkkityyppiä jaetaan usein neljään eri kategoriaan perustuen pysyvyyteen (stability), 

riippumattomuuteen (independence), riskiin ja hallintaan (risk/mastery) sekä 

kuuluvuuteen (belonging). (Jung 1971 via Kooskora & Isok, 2014.)   

 

Kuvio 1. Jung: 12 arkkityyppiä (mukaillen Kooskora, M., & Isok, P. 2014, 38). 
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Tarkastellessamme yllä olevaa jakoa 12 persoonallisuustyyppiin, huomaamme myös, 

että johtajuuspiirteitä ilmenee useammassakin eri kategoriassa ja tyypissä. Tästä 

syystä keskitymme siis nimenomaan johtajuuspiirteiden ja sosiaalisen median 

henkilöbrändäyksen yhteneväisyyksiin ja eroihin ja tämä yllä mainittu teoria ja jaottelu 

on nostettu tutkielmassa esille luodaksemme laajemman kuvan persoonallisuus-

piirteiden tutkimuksesta teoreettisella ja yhteiskunnallisella tasolla.  

Henkilöbrändin pääomassa yhdistyvät ajattelujohtajuus ja suhteiden rakentaminen 

(Vitberg, 2010), mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kriittinen itsetutkiskelu, 

tietoisuus itsestään ja osaamisestaan sekä ekstroverttiys ovat keskeisiä tekijöitä 

onnistuneen henkilöbrändin rakentumisen ylläpitämisen näkökulmasta sekä kuten 

aiemmin todettu, ovat keskeisimpiä johtajuuspiirteitä Big Five -mallin mukaan. Tämä 

suora yhteys luo kysymyksen siitä, ovatko kaikki keskeisimmät johtajuuspiirteet yhtä 

merkityksellisiä sosiaalisen median henkilöbrändäyksen kannalta? Myös Kurvinen 

ym. (2017) tuovat esille sen, että henkilöbrändin pääoma on muutakin kuin 

substanssiosaamista; se on oman itsensä löytämistä, persoonallisuutta, temperamentin 

pohtimista, mikä viittaa siihen, että onnistuneen henkilöbrändin luomiseksi on tehtävä 

samaa itsetutkiskelutyötä mihin Manurung ym. (2017) artikkelissaan viittaavat. 

Kortesuon (2011, 41) mukaan taas ihmiset, jotka osaavat luonnostaan brändätä itsensä 

ovat usein luonteeltaan johdonmukaisia, avoimia, rehellisiä, sinnikkäitä ja 

pitkäjänteisiä. Tämä tukee arvostetuimpien johtajuuspiirteiden listaa eri tutkimusten 

osalta (Hakala, 2008 via Doshi, 2020; Northouse, 2010; Sadler ym., 2020). 

Arrudan (2019) mukaan henkilöbrändin rakentamista ei voi aloittaa suoraan 

sosiaaliseen mediaan ”postaillen”, eli julkaisten sisältöä, vaan ensin pitää tietää sekä 

tuntea itsensä, omat piirteensä ja tavoitteensa. Myös Poeppelmanin ja Blacksmithin 

(2014) mukaan henkilöbrändin kuuluu perustua yksilön arvoihin, persoonallisuuteen, 

uskomuksiin sekä kiinnostuksenkohteisiin. Heidän näkemyksensä mukaan vahvan 

henkilöbrändin tarkoitus on esitellä henkilö rehellisellä, tarkoituksenmukaisella ja 

rakentavalla tavalla, mikä viestii henkilön arvoja heille kenen kanssa haluaa olla 

yhteydessä. Kuten aiemmin, kappaleessa 3, on todettu arvot ja identiteetti vaikuttavat 

myös siihen mitä eri sosiaalisen median kanavia henkilö käyttää. Lisäksi, se, että 

täytyy tuntea itsensä, ennen kuin voi tehokkaasti projisoida itseään maailmalle, on 

tullut vahvasti ilmi tutkielmaan valitussa aineistossa. Tämä kuvaus mukailee myös 
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sitä, miten johtajia on aiemmin tässä kappaleessa kuvailtu. Esimerkiksi rehellisyys on 

yksi Northousen (2010) määrittelemiä johtajuuspiirteitä kun taas itsevarmuus, 

päättäväisyys ja tietoisuus olivat toistuvia piirteitä aiemmin esitellyissä tutkimuksissa 

ja jotka tämän määritelmän mukaan ovat ehdottoman tärkeitä onnistuneen sosiaalisen 

median henkilöbrändäyksen mahdollistajina. Arvot nostetaan lisäksi tärkeäksi osaksi 

transformoivaa johtajuutta (Nawaz ym., 2016).  

Erityisesti Lowneyn (2005) esittelemän sankarillisen johtajuuden (heroic leadership) 

piirteet mukailevat osittain aiemmin tutkielmassa mainittuja henkilöbrändäyksessä 

vaadituista asioista. Näitä Lowneyn esittelemiä piirteitä ovat itsetietoisuus (self-

awareness), eli kyky ymmärtää omat vahvuutensa, heikkoutensa, arvonsa ja 

näkemyksensä, kekseliäisyys (ingenuity), eli kyky innovoida ja mukautua muuttuvaan 

maailmaan, rakkaus (love), eli kyky suhtautua muihin ihmisiin positiivisella asenteella 

ja sankaruus (heroism), eli kyky rohkaista itseään ja muita sankarillisilla tavoitteilla, 

mihin liittyy henkilökohtainen ja kollektiivinen halu menestyä. Näistä neljästä kaksi 

jälkimmäistä ei kuitenkaan selkeästi tule ilmi henkilöbrändäystä käsittelevästä tähän 

tutkielmaan valitusta aineistosta. 

Poikkeavuuksia johtajuuspiirteiden ja henkilöbrändin rakentamiseksi vaadittujen 

ominaisuuksien välillä myöskin on: Peters (1997) puhuu brändin luonnissa 

vaikutusvallasta (influence power) ja lojaalisuudesta, joita ei yksittäin ole määritelty 

tärkeimmiksi johtajuuspiirteiksi. Lisäksi, esimerkiksi ekstroverttiys ei Friederin ym. 

(2018) tutkimuksessa ole vahva tekijä työn tehokkuuden parantamisessa, mikä usein 

kuitenkin nähdään erityisesti myyntiä edistävänä piirteenä ja aiemmin esitellyn Big 

Five -mallin yhtenä johtajuuspiirteenä. Tämän perusteella voitaisiinkin sanoa, että 

kyseisen mallin keskeisimmistä johtajuuspiirteistä kaikki eivät ole relevantteja 

onnistuneen henkilöbrändin luomisen kannalta. Henkilökohtainen brändi on jokaisen 

uniikki arvolupaus, eli myös se mistä henkilö tunnetaan. Vankan, onnistuneen ja 

eteenpäin henkilöä vievän henkilöbrändin rakentamiseksi on henkilön ymmärrettävä 

ja kyettävä kertomaan, mikä tekee hänestä itsestään juuri hänet, miten hän erottuu 

muista. (Arruda & Dixon, 2007).  

Koska on sanottu, että ”kaikki sisällöllään relevantit, äänekkäät ja erottuvat ihmiset 

brändäytyvät ja heistä tulee erilaisia ja erottuvia”  (Kurvinen ym., 2017, 52), voidaan 



34 

pohtia, että olisiko tässä yhtenäisyyksiä johtaja-asemassa olevien ihmisten 

käyttäytymiseen. Vaikka käyttäytymistavat ja -tottumukset eivät suoranaisesti ole 

persoonallisuuspiirteitä, on niissä hieman samankaltaisuuksia. Esimerkiksi House 

(1976) kuvailee karismaattista johtajaa myös hieman päällekäyvänä ja äänekkäänä, 

mikä varmasti luo karismaa, mutta niin johtajuuspiirteiden kuin henkilöbrändin luojan 

näkökulmasta voisi argumentoida näissä negatiivisissa piirteissä olevan riskinsä. 

Vaikkakin räväkät persoonat saavat usein huomiota, niin hyvässä kuin pahassa, on 

henkilöbrändin luomisen kannalta rationaalisempaa ja taloudellisesta näkökulmasta 

kannattavaa hiljalleen kasvattaa omaa tunnettuuttaan olemalla uskollinen itselleen ja 

kertomalla rehellisesti omaa tarinaansa, eikä tavoitella saman tien tähtiin, vaikkakin se 

pitkän tähtäimen tavoitteena olisikin (Lanz, Goldenberg, Shapira, & Stahl  (2019). 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla muodostetut 

teoreettiset ja liikkeenjohdolliset johtopäätökset sekä vastaus tutkimuskysymyksiin. 

Sitten pohditaan teoreettista kontribuutiota sekä tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi 

tarkastellaan tämän tutkimuksen pohjalta syntyneitä jatkotutkimusehdotuksia ja -

kysymyksiä.  

5.1 Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Kuten Kortesuo (2011) ja Rampersad (2015, 2) mainitsevat, mikään ei ole pysyvää, 

joten ihmisten on kehitettävä itseään. Helppo tapa tähän on luoda ja hallita omaa 

henkilöbrändiä, mikä on merkittävää henkilökohtaisten tulevaisuuden onnistumisten 

kannalta. Kaikilla on tähän mahdollisuus ja siihen mahdollisuuteen pitäisi tarttua, 

mutta oman henkilöbrändin luojana henkilön täytyy kuitenkin itse johtaa itseään, sillä 

kukaan muukaan ei hänen puolestaan voi luoda hänen omaa henkilöbrändiään. Täten 

sosiaalisen median henkilöbrändäykseen liittyy niin johtajuuspiirteitä kuin 

markkinoinnillista näkökulmaa. Näiden aspektien kautta pyritään vastaamaan tämän 

tutkielman tutkimuskysymyksiin mahdollisimman täydentävästi tutkitun aineiston 

perusteella.  

 

Ensin vastataan toiseen tutkielman tutkimuskysymyksistä, eli siihen, ”Mitä 

henkilöbrändin luominen sosiaalisessa mediassa vaatii?” Sosiaalisen median 

henkilöbrändin luominen vaatii pääpiirteiltään melko paljonkin asioita ja sen 

luomiseen on tapoja yhtä paljon kuin on ihmisiäkin, sillä aineiston mukaan 

henkilöbrändistä kuuluu näkyä läpi myös henkilön persoona. Lähtökohtaisesti 

jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, jopa sitä itse haluamatta, huomaamatta tai 

hyödyntämättä, joillekin taas henkilöbrändi muotoutuu itsestään yleensä sosiaalisen 

median verkostojen luomana (Arruda, 2019; Kortesuo, 2011; Kurvinen ym., 2017; 

Labrecque ym., 2011; Peters, 1997; Rampersad, 2015). Tästä voi siis päätellä, että 

henkilöbrändin luominen sosiaalisessa mediassa ei välttämättä vaadi mitään. 

Toisaalta, hyödyntämättömän henkilöbrändin brändiarvo on nolla (Kurvinen ym., 

2017), joten loppu viimein onnistuneen henkilöbrändin rakentaminen vaatii joitain 

toimia.  
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Jotta tietoisesti luotu henkilöbrändi on onnistunut, vaatii se tässä tutkielmassa tutkitun 

aineiston perusteella pitkäjänteistä työtä, joka on rationaalisesti ajateltuna helpoin 

aloittaa itsetutkiskelulla, eli löytämällä omat vahvuudet ja heikkoudet sekä ne asiat ja 

piirteet, joilla henkilö voi differoitua, eli erottautua, muista ja luoda arvoa itselleen ja 

henkilöbrändilleen. Nämä piirteet pitävät sisällään niin persoonallisuuspiirteitä kuin 

substanssiosaamista ja erityisiä ominaisuuksia. Henkilöbrändin luominen on osaltaan 

markkinointia (Kotler ym., 2011; Kurvinen ym., 2017), joten kohderyhmän kartoitus 

ja markkinaraon löytäminen ovat seuraava askel brändin rakentamisessa.  

Tärkeintä kuitenkin sosiaalisen median henkilöbrändin luomisessa on viestiminen 

henkilölle oikealla tavalla ja oikeissa kanavissa (Kurvinen ym., 2017; Pääkkönen, 

2017). Viestinnän kuuluu olla henkilökohtaista, vuorovaikutteista, monikanavaista, 

jatkuvaa – erityisesti sosiaalisen median nopeatempoisen luonteen vuoksi – 

sisällöltään merkittävää sekä digitaalisen markkinoinnin kannalta löydettävää ja 

asiasanoin varusteltua. Samalla henkilöbrändin luominen vaatii tunnesiteen 

muodostamista, muilta benchmarkausta sekä jatkuvaa kehittämistä ja muutosta, sillä 

sosiaalisen median alustat muuttuvat jatkuvasti ja jokaisen elämässä tapahtuu 

väistämättä muutoksia, jotka vaikuttavat jokaiseen henkilöön ja sitä kautta 

henkilöbrändiin. Tässä hyödyksi ovat Benmiran ja Agboolan (2021) mukaan 

transaktio- ja transformoiva johtajuus.  

Lyhyesti tiivistettynä sosiaalisen median henkilöbrändin rakentaminen vaatii 

tutkimuksen perusteella itsensä tuntemista, asiantuntijuutta, omien vahvuuksien 

erottamista ja sen hyödyntämistä siten, että löytää sille markkinaraon, kohderyhmän 

tuntemista ja sen ymmärtämistä, kohderyhmän käyttämien some-kanavien 

hyödyntämistä, aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, omana itsenä olemista, 

henkilökohtaisten asioiden avaamista muille ja pitkäjänteistä työtä luottamuksen 

muodostamiseksi sekä jatkuvaa vuorovaikutteista viestintää sekä verkostoitumista. 

Tämän kaiken voi kuitenkin oppia esimerkiksi muilta benchmarkaamalla ja 

kokeilemalla, että mikä toimii. Opiskelemalla esimerkiksi markkinointia enemmän, 

ymmärtää toimivat lainalaisuudet paremmin (Vaahtola, 2020), mutta se ei ole 

välttämättömyys sosiaalisen median henkilöbrändin rakentamiselle.  
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Tutkielman kannalta toinen tutkimuskysymys ”Millaisia persoonallisuuspiirteitä, ja 

tarkemmin johtajuuspiirteitä, onnistuneen henkilöbrändin rakentamiseksi tarvitaan?” 

luo osaltaan vertailevampaa keskustelua, vaikka kuten todettua, joillekin ihmisille 

henkilöbrändin rakentaminen on luonteenomaisenpaa ja jotkut joutuvat tehdä 

enemmän töitä sen onnistumisen eteen (Kortesuo, 2011).  

Kuten tutkimuksessa on käynyt ilmi, henkilöbrändin rakentaminen vaatii sen, että 

tuntee itsensä hyvin, joten persoonallisuuspiirteenä tämä näkyy itsetuntemuksena. 

Henkilöbrändin rakentaminen on aikaa vievää, joten se vaatii myös sinnikkyyttä, 

pitkäjänteisyyttä, johdonmukaisuutta sekä hieman luottamusta omaan tekemiseen, 

joka kylläkin syntyy vahvan itsetuntemuksen kautta. Lisäksi sisällöntuotannossa 

täytyy olla tietoinen ympäristöstään, päättäväinen valitun linjan kanssa, rehellinen, 

avoin sekä totta kai luova ja kekseliäs, jotta brändi pysyisi mahdollisimman raikkaana. 

Erityisesti asiantuntijabrändin luomisessa tarvitaan myös asiantuntemusta, joka 

lasketaan enemmänkin substanssiosaamisen puolelle.  

Sosiaalisen median henkilöbrändin luojan ei välttämättä tarvitse olla sosiaalinen tai 

ekstrovertti tai vallanhimoinen, mikä saattaa olla ennakkokäsitys kun on kyse 

nimenomaan sosiaalisesta mediasta. Eli yhtenäisyyttä ja jonkinlaista riippuvuutta 

johtajuuspiirteiden sekä henkilöbrändin luomiseen tarvittavien persoonallisuus-

piirteiden välillä on, mutta rakentaakseen henkilöbrändin, välttämättä tarvitse omata 

erityisellä tavalla johtajuuspiirteitä. 

Tutkielman keskittyessä pääosin asiantuntijan henkilöbrändäykseen, huomataan, että 

pääsääntöisesti jokainen henkilö tarvitsee vahvan henkilöbrändin, jotta pystyy 

menestyä johtajana (Manurung, Damaris & Wimbaningrum, 2017). Eli voidaan 

ajatella hyvän johtajan tuntevan itsensä ja omat kykynsä sekä olevansa itsevarma niistä 

vaikuttaakseen ja ollakseen hyvä johtaja, kuten aiemmin esiteltyjen johtajuuspiirteiden 

mukaan on tavanomaista. Kuitenkaan kaikki johtajat eivät ole onnistuneet luomaan 

vahvaa henkilöbrändiä, joten pelkästään johtajuuspiirteillä – tai tietyillä piirteillä – ei 

voida luoda onnistunutta sosiaalisen median henkilöbrändiä. 

Tarkastellessamme vähän syvemmin piirreteoreettisesta näkökulmasta 

johtajuuspiirteitä onnistuneen henkilöbrändin rakentamisen edellytyksenä huomataan, 
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että kaikkia tärkeinä pidettyjä johtajuuspiirteitä ei millään tavalla vaadita siihen. Tässä 

tarkastellaan joitain piirteitä niiden aiemmin tutkielmassa mainitussa järjestyksessä. 

Pätevyys toimii hyvin henkilöbrändin substanssiosaamisen mahdollistajana ja täten se 

on osa henkilöbrändiä, mutta vain mikäli tämän brändin rakentaja haluaa tuoda 

pätevyyttään ja osaamistaan esille. Tämä ei ole pakollista, mutta erittäin yleistä. 

Johtajuuskelpoisuus ei ole millään tavalla relevanttia henkilöbrändin kannalta, sillä 

brändin ei tarvitse johtaa muita ihmisiä, henkilö tämän brändin takana johtaa itse 

itseään, mutta itsensä johtaminen ja johtajuuskelpoisuus eivät tarkoita samaa asiaa. 

Kuten aiemmin mainittu, johdonmukaisuus ja loogisuus ovat piirteitä, joita 

henkilöbrändin luomiseksi vaaditaan, jotta brändiä kuluttavat ihmiset, henkilöbrändin 

yleisö, ymmärtävät mistä henkilö puhuu ja viestintä asioista on selkeää. 

Johdonmukaisuus nousee erityisen suureen huomioon siinä, kun pohditaan 

henkilöbrändin suunnittelua ja johdonmukaista toteuttamista, mutta toisaalta 

loogisuutta ei välttämättä edes vaadita henkilöbrändeille, joiden sisältö vaihtelee ja 

jota käytetään todella nopeasti ja lyhyen aikaa. Älykkyyden tasolla ei suoranaisesti ole 

tekemistä henkilöbrändin rakentamisen kannalta, mutta tietoisuus henkilöbrändin 

kannalta olennaisista asioista on tärkeää, jotta välttyy tekemästä suuria brändin 

olemassaoloa uhkaavia virheitä. Virheitä sattuessa täytyy henkilön tämän brändin 

takana kuitenkin kantaa vastuunsa esimerkiksi väärän tiedon levittämisestä, eli 

henkilöbrändin takana täytyy olla (ainakin joissain määrin) vastuuntuntoinen henkilö. 

Vahva itseluottamus auttaa henkilöbrändin rakentamisessa, mutta sitä ei tarvitse olla 

etukäteen. Samoin kuin niin moni muukin piirre, se on opeteltavissa ja karttuu 

tekemisen myötä. Totta kai on mainittava, että vahvemman itseluottamuksen omaavat 

henkilöt rakentavat yleisesti helpommin henkilöbrändinsä. Oman tietotaidon 

jakaminen muita auttaakseen on tänä päivänä arvostettu ja tärkeä osa henkilöbrändin 

suosittuutta ja arvostusta (Kurvinen ym., 2017; Vaahtola, 2020), mutta tämän voi 

toteuttaa silti itsekkäästäkin näkökulmasta. 

Muista Big Five -mallin johtajuuspiirteistä avoimuus, johon luokittuu esim. luovuus, 

on eduksi henkilöbrändin luomisessa, muttei mitenkään välttämättömyys. 

Miellyttävyys, mihin kuuluu myös yhteistyökyvykkyys, ei sekään ole 

välttämättömyys, mutta vahva suositus (Esim. Kortesuo, 2011; Kurvinen ym., 2017; 

Pääkkönen, 2017). Miellyttävää henkilöä on helpompi lähestyä, mutta yksin 

mielellään työskentelevällä on oma henkilöbrändinsä, jonka laajamittainen 
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kehittäminen on tosin vaikeaa, jos ei halua kommunikoida mitenkään edes hieman 

miellyttävällä tavalla brändin kuluttajien, eli henkilön seuraajien kanssa. 

Neuroottisuus, joka voi olla rauhallisuutta tai ahdistuneisuutta, on hankalin määritellä 

ja ei mitenkään tule esille aineiston kautta merkittävänä tekijänä tai piirteenä puolin 

tai toisin.  

Karisma voi parhaimmalla tavalla vaikuttaa positiivisesti henkilöbrändin 

rakentumiseen, mutta sen negatiivisilla ilmenemistavoilla on pelkästään kielteinen 

vaikutus (Conger ja Kanungo,1998). Karismaattista henkilöä ja hänen tekemistään on 

mahtavaa ja jopa koukuttavaa seurata, mutta henkilön ollessa persoonaltaan liian 

määräävä, moraalisesti muiden yläpuolella ja vaikutusvaltaansa väärin käyttävä, on 

hänen erittäin vaikea luoda arvoa henkilöbrändilleen erityisesti sellaisten ihmisten 

keskuudessa, jotka tarkastelevat kyseistä henkilöä ja hänen brändiään loogisesta 

näkökulmasta. On siis hyvin mahdollista, että karismaattisen ihmisen henkilöbrändi 

jakaa mielipiteitä sen mukaan, kuinka karismaattisena henkilö koetaan. 

Tiivistettynä, onnistuneen henkilöbrändin – eli kohderyhmästään oikeita henkilöitä 

puhuttelevan, autenttisen, tunnetun ja positiivisen kuvan kohderyhmälleen, sen 

ulkopuolisille henkilöille sekä henkilölle itselleen luovan henkilöbrändin (Gioia, 

Hamilton & Patvardhan, 2014; Gorbatov, Khapova & Lysova, 2018; Whitmer, 2019) 

– rakentamiseksi vaaditaan joitain tiettyjä persoonallisuuspiirteitä, joista osa on myös 

yleisesti nähty johtajuuspiirteinä. Kuitenkaan kaikkia teoreettisen viitekehyksen 

johtajuuspiirteitä ei vaadita siihen. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1) on 

muodostettu tämän tutkimuksen perusteella ilmenneiden johtajuus- ja 

persoonallisuuspiirteiden riippuvuus onnistuneen sosiaalisen median henkilöbrändin 

mahdollistamisessa. 

Taulukossa kursiivilla on huomioitu karismaattisen johtajuuden negatiiviseksi 

aineiston mukaan luokiteltuja piirteitä ja harmaalla taustalla ne piirteet, jotka riippuvat 

yksilöllisen henkilöbrändin tarkoituksesta ja henkilön valitsemista toteutustavoista. 

Lisäksi, taulukossa ilmenee hieman päällekkäisyyttä joidenkin piirteiden määritelmien 

osalta, sillä määritelmät ja piirteet kuuluvat eri johtajuusteorioiden alle. 
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Taulukko 1. Johtajuuspiirteiden ilmeneminen sosiaalisen median henkilöbrändäyksessä 

Tarvittavat johtajuuspiirteet 
Ristiriitainen tulos tai 
vaikea määritellä 

aineiston perusteella 

Ei tarvitut 
johtajuuspiirteet 

johdonmukaisuus 
(käyttäytymisessä) 

neuroottisuus johtajuuskelpoisuus 

pätevyys 
(substanssiosaaminen) 

karismaattisuus älykkyys 

miellyttävyys itseluottamus avuliaisuus 
tietoisuus positiivisuus ekstroverttiys 

sinnikkyys & pitkäjänteisyys rakkaus sankaruus 
avoimuus  muutosjohtajuus 

päättäväisyys vastuuntunto vaikutusvalta 
rehellisyys loogisuus lojaalisuus 
sosiaalisuus luovuus  
itsetietoisuus  hallitsevuus 

älyllinen simulointi / 
innovatiivisuus / kekseliäisyys 

 määräävä asema 

itsevarmuus  halu vaikuttaa liian 
dominoivasti muihin 

kyky positiiviseen tukemiseen   
inspiroiminen/motivoiminen   

yksilöllinen kohtelu & 
henkilökohtainen 
huomaavaisuus 

  

selkeä visio ja päämäärät   
ajan käyttäminen tavoitteiden 

saavuttamiseen 
  

oikeudenmukaisuus/reiluus   
sopeutuminen ympäristöön   

 

Taulukosta voidaan muun muassa päätellä, että uusimpiin johtajuusteorioihin 

lukeutuvat johtajuuspiirteet, kuten henkilökohtainen huomaavaisuus, sopeutuminen 

ympäristöön sekä kyky inspiroida ja motivoida, ovat sellaisia, joita tarvitaan 

onnistuneen sosiaalisen median henkilöbrändin mahdollistamiseksi. Esimerkiksi 

transformoivat johtajat omaavat kyvyn tunnistaa tarpeen muutokselle ja saada muut 

sitoutumaan siihen (Nawaz ym., 2016) sekä kyvyn sopeutua ympäristön muutoksiin ja 

tilanteisiin, joissa on paljon liikkuvia ja huomioitavia tekijöitä (mm. Coleman & 

Donoher, 2022 ). Näiden piirteiden ja kykyjen merkitys korostuu tutkimustuloksissa 

sosiaalisen median henkilöbrändin mahdollistajana. Tätä tukee myös se, että 

sosiaalisen median ja digitaalisten verkostojen aikakautena on tärkeää huomioida 
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brändin kohderyhmän tarpeet ja luoda niille arvoa, mikä puolestaan koetaan 

henkilöbrändiä vahvistavana tekijänä (mm. Arruda, 2019; Fournier, 2002) 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa on keskitytty henkilöbrändiin teoreettisesta ja vain yksilön 

näkökulmasta, jolloin esimerkiksi henkilöbrändin taloudellinen hyödyntäminen 

henkilön itsensä tai hänet työllistävän yrityksen kannalta on jäänyt kokonaan 

tutkimuksen ulkopuolelle. Aineistosta on kuitenkin tullut selkeästi esille se, kuinka 

niin henkilö itse, kuin yrityskin, pystyy hyötymään onnistuneesta ja vahvasta 

henkilöbrändistä.  

Sosiaalisen median aktivoituneen käytön ja laaja-alaisen hyödyntämisen kautta on 

nähty henkilöbrändien potentiaali ja sitä on viimeisen vuosikymmenen ajan osattu 

hyödyntää erittäin laajasti. Henkilöbrändin omaava henkilö voi, kuten mainittu, 

käyttää brändiään työnhaussa ja oman osaamisensa tukena (Poeppelman & 

Blacksmith, 2014). Samoin yritykset voivat käyttää henkilöbrändejä luomaan vahvaa 

yrityskuvaa ja tavoittaakseen henkilöbrändien verkostoja heidän kauttaan. Yritys saa 

luotua itselleen suuremman arvon ja merkityksen työntekijöidensä sekä heidän 

verkostojensa kautta kuin yrityksen oman brändin, imagon tai maineen vahvistamisen 

kautta (mm. Blazheska ym., 2020; Kotler, 2011). On siis siirrytty liiketaloudellisesta 

näkökulmasta hyödyntämään ihmisten sosiaalisia verkostoja entistä enemmän 

markkinoinnillisesta ja imagollisesta näkökulmasta. Tunnettuus ja saavutettavuus ovat 

rahassa mitattavia ja hyödyt sosiaalisten verkostojen kautta saavutetuista hyödyistä 

ovat helposti rahassa laskettavissa ja vielä helpommin skaalattavissa.  

Vahvan ja tunnetun henkilöbrändin omaava henkilö pystyy tekemään suoraan 

yhteistyötä yritysten kanssa ja näin elättää itsensä omalla sosiaalisessa mediassa 

tekemällään työllä. Tästä sosiaalisen myynnin ja (sosiaalisen median) vaikuttajien urat 

ovat hyviä esimerkkejä (Kurvinen ym., 2017). Myös toiminimien ja yksityisyrittäjien 

on helpompi luoda itselleen ja omalle liiketoiminnalleen näkyvyyttä ja arvoa vahvan 

ja harkitun henkilöbrändin kautta. Toisin sanoen, onnistunut sosiaalisen median 

henkilöbrändäys mahdollistaa sen kautta tehtävän taloudellisen arvonluonnin.    
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5.3 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkielman aiheesta ei löytynyt aiempia tutkimuksia, vaikka sitä on aiemmin 

osittain sivuttu. Aiemmin on tutkittu esimerkiksi sitä, miten erilaisia piirteitä omaavat 

henkilöt luovat henkilöbrändiään, missä on keskitytty siihen mitä pitäisi erityisesti 

huomioida, korostaa ja mitä tuoda vähemmän esille. Kuten mainittu tutkielman alussa, 

henkilöbrändejä on rakennettu mm. asiantuntevien valmentajien avulla, jolloin on 

voitu spesifioida yhdelle henkilölle rakennettu brändi (Pääkkönen, 2017). Erityisesti 

johtajien henkilöbrändin luomisesta on aiempaa tutkimusta. Tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin huomattu epäjohdonmukaisuuksia aiempaan tutkimukseen, mikä selittyy 

osin sillä, että eri ihmiset kokevat asiat eri tavoin, olivat he sitten luomassa omaa 

henkilöbrändiään tai  kuluttamassa jonkun toisen ihmisen brändiä. 

Teoreettisesta – sekä self help -ohjeiden – näkökulmasta on tärkeää huomioida, että 

jokainen ihminen luo henkilöbrändinsä omalla henkilökohtaisella tavallaan. Tästä 

huolimatta on jo aiemmassa tutkimuksessa, kuten tässäkin, huomattu, että yleispäteviä 

ohjeistuksia on mahdollista luoda.  

Johtajat ja erittäin pätevät asiantuntijat sekä heidän henkilöbrändinsä ovat usein esillä, 

mistä syystä on mahdollista luoda ennakkokäsitys siitä, että henkilön tarvitsisi olla 

hyvä johtaja luodakseen onnistuneen sosiaalisen median henkilöbrändin. Tämä 

tutkielma ja sen tulokset poistavat näitä mahdollisia ennakkoasetelmia. Johtajat ovat 

usein tietoisia omista vahvuuksistaan ja osaavat hyödyntää niitä tehokkaasti, mutta 

kuten tässä tutkielmassa on todettu, henkilöllä ei tarvitse olla edes suurinta osaa 

tärkeiksi johtajuuspiirteiksi määritellyistä persoonallisuuspiirteistä luodakseen 

onnistuneen sosiaalisen median henkilöbrändin itselleen. Lisäksi, tutkielma luo 

laajempaa yhteyttä henkilöbrändäyksen, johtajuuden sekä psykologisten piirteiden 

välille.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tutkielman tulokset ovat yleislaatuisia, joten ne eivät pidä kaikkien henkilöiden 

kohdalla paikkaansa, sillä, kuten sanottu, jokaisen ihmisen henkilöbrändi kuvastaa tätä 

ihmistä, hänen kiinnostuksenkohteitaan, taustaansa sekä hänen persoonallisuuttaan – 
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piirteet mukaan lukien. Tutkielmassa ei myöskään ole huomioitu kaikkia teoreettisia 

johtajuustyyppejä ja johtajuustapoja sekä niihin liittyviä johtajuuspiirteitä, koska ne 

olisivat laajentaneet tutkimusta liikaa tämän tutkimuksen tavoitteisiin nähden ja koska 

uusia johtajuusteorioita ilmenee jatkuvasti (Benmira & Agboola, 2021). Lisäksi, 

tutkimuksen aineisto on melko laaja ja osittain vanha kun sen suhteuttaa siihen, että 

sosiaalisen median henkilöbrändäys on verrattain uusi ilmiö.  

Tutkielmassa ei myöskään ole huomioitu sitä, miten johtajuuspiirteitä on käytetty 

aiemmin henkilöbrändäyksessä, sillä tutkimusta aiheesta ei tässä tutkielmassa 

käytetyillä hakusanoilla löytynyt. Tutkielmassa on hyödynnetty pääsääntöisesti 

kaupallisten alojen julkaisuja, jolloin psykologisen aineiston hyödyntäminen on jäänyt 

vähäiseksi, mikä myös rajoittaa käytetyn aineiston koskemaan bisnesnäkökulmaa.  

5.5 Jatkotutkimusehdotukset  

Tutkimusta sosiaalisen median vaikutuksista on tehty jonkin verran ja erityisesti 

vaikutuksia nuorten elämään on jo tutkittu, mutta henkilöbrändin näkökulmasta tätä 

aihetta olisi mahdollista sekä mielenkiintoista tutkia tarkemmin. Tähän liittyen voisi 

siis tutkia sitä, millainen vaikutus henkilöllä henkilöbrändin takana on kuluttajiin, 

kuluttajien ihanteisiin sekä kulutuspäätöksiin. Tämä psykologiseen tutkimukseen 

suuntaan siirtymisen lisäksi, johtajien henkilöbrändäyksen kulmakiviä ja kehitystä 

asiantuntija- tai vaikuttajabrändiksi on syytä tutkia tarkemmin esimerkkien kautta, 

sillä nyt on olemassa vain yleistä tietoa aiheesta. 

Henkilöbrändit toimivat roolimallina ja luovat imagoa. Niillä on liiketoiminnallisesti 

(mikäli sitä hyödynnetään) selkeästi määritellyt korkeat tavoitteet ja vaikutus muiden 

ihmisten toimintaan sekä tuloksiin, joten yksilön näkökulmasta yrityksen kannalta 

merkittävän tiedon tutkimiseen siirryttäessä voi kysyä, että vaikuttaako 

toimitusjohtajan henkilöbrändi yrityksen brändäykseen ja imagoon ja millä tavoin.  

Henkilöbrändäystä on hankala tutkia pelkästään teoreettisen aineiston avulla, joten 

tämä vaatisi empiirisen tutkimuksen tuekseen.  



44 

LÄHTEET 

 

Akdere, M, & Egan, T. (2020).Transformational leadership and human resource 
development: Linking employee learning, job satisfaction, and organizational 
performance. Human Resource Development Quarterly. Vol. 31 Issue 4, p393-
421. DOI: 10.1002/hrdq.21404. 

Arruda, W. (2019). Digital you : Real personal branding in the virtual age (1st 
edition ed.). Alexandria, VA: ATD Press. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy_electronic_oy.9917616580906252  

Arruda, W., & Dixson, K. (2007). Career distinction : Stand out by building your 
brand. Hoboken, N.J.: J. Wiley & Sons Inc. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy_electronic_oy.9917636939106252  

Baltezarević, R., & Milovanovic, S. (2014). Personal Branding. Proceedings: 
Management, Marketing and Communication: Current and Future Trends. 
Haettu osoitteesta https://www.researchgate.net/profile/Radoslav-
Baltezarevic/publication/330323980_PERSONAL_BRANDING/links/5c38ce68
a6fdccd6b5a48c67/PERSONAL-BRANDING.pdf  

Bass, B., M. & Avolio, B., J (1993). Transformational Leadership and Organizational 
Culture. Public Administration Quarterly, 1, p.112-121. Haettu osoitteesta 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.921.5307&rep=rep1
&type=pdf 

Beal, A., & Strauss, J. (2008). Radically transparent : Monitoring and managing 
reputations online. Indianapolis, Ind.: Wiley Technology Pub. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy_electronic_oy.9917638807106252  

Benmira, S., & Agboola, M. (2021). Evolution of leadership theory. BMJ Leader, 
5(1), 3–5. doi:10.1136/leader-2020-000296 

Blazheska, D., Ristovska, N. & Gramatnikovski, S. (2020). The impact of digital 
trends on marketing. UTMS Journal of Economics, 11(1), 48-58. Haettu 
osoitteesta https://search.proquest.com/docview/2444992500 

Brown, S., Marinan, J. & Partridge, M. A. (2020). The moderating effect of servant 
leadership on transformational, transactional, authentic, and charismatic 
leadership. Journal of International Business Disciplines. Vol. 15 (2), 67-86. 
Haettu osoitteesta 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65398129/Servant_Leadership_JIBDnov2
0-with-cover-page-
v2.pdf?Expires=1651518968&Signature=eDcSldIW44QVUCZLA6Ak~Xaj3jc
MqEnnKYTH0Vnsdc5nWfh~cxtZr4~JbBoeWy6R9F7cwjMS9T-
tOINiz0lZd1vZumaD~z-u8J2y35TPy7TKz7kPIlHFRd~qJvJb-1-
3RIBadD3oczBWDfW7jw2en2mcEG8ryQKBnDPUpI2dXRNiSq9vRUSEmW7



45 

an-MB8fbO8aZcMvMMA-WqTCcWnjW3BhXJnVXgVMHxgqzCWN96Rk~d-
hoCmE7uKOUaXvY7GasAbr6hAQgX0dvbFKFmduqdd2~o0gN3Yv4C-
rJQScvYTLo3EGK-
Y2WS~YSlRoEqXVHCinUw5vTrVFqsOiL55zOnvQ__&Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA  

Brändiksi, 2021. Orgaanisen Instagram-markkinoinnin asiantuntija & yrittäjä. Haettu 
osoitteesta: https://instagram.com/brandiksi/. Viitattu 22.11.2021 

Burns, J. M. (2003). Transforming leadership: A new pursuit of happiness. Grove 
Press. 

Buttell A. (2010). Taming the social networking beast: 6 ways to manage an 
effective social networking strategy. Journal of Financial Planning, Practice 
Management Solutions, May/June.  

Coleman, R. A. & Donoher, W. J. (2022). Looking Beyond the Dyad: How 
Transformational Leadership Affects Leader_Member Exchange Quality and 
Outcomes.  Journal of Leadership Studies. Vol. 15 Issue 4, 6-17. 12p. DOI: 
10.1002/jls.21792 

Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic leadership in organizations. 
Thousand Oaks, CA: Sage. Retrieved 
from https://oula.finna.fi/Record/oy.996392063906252 

Doshi, D. (2020). Improving leadership of health services in rural areas: Exploring 
traits and characteristics. International Journal of Healthcare Management, 
13(S1), 183-191. doi:10.1080/20479700.2018.1491168 

Gioia, D. A., Hamilton, A. L., & Patvardhan, S. D. (2014). Image is everything: 
Reflections on the dominance of image in modern organizational life. Research 
in Organizational Behavior, 34, 129-154. doi: 10.1016/j.riob.2014.01.001 

Gorbatov, S., Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2018). Personal branding: 
Interdisciplinary systematic review and research agenda. Frontiers in 
psychology, 2238. Haettu osoitteesta 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02238/full  

Fournier, S. (2002), Secrets of Customer Relationship Management: It’s All about 
How You Make Them Feel, Journal of Services Marketing, Vol. 16 No. 7, 700-
703. https://doi.org/10.1108/jsm.2002.16.7.700.1 

Frieder, R. E., Wang, G., & Oh, I. (2018). Linking job-relevant personality traits, 
transformational leadership, and job performance via perceived meaningfulness 
at work: A moderated mediation model. Journal of Applied Psychology, 103(3), 
324-333. doi:10.1037/apl0000274 

House, R. J. (1976). A 1976 Theory of Charismatic Leadership. Working Paper 
Series 76-06. Haettu osoitteesta https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED133827.pdf 



46 

House R. J. (1996). A path-goal theory of leadership: Lessons, legacy and a 
reformulated theory. The Leadership Quarterly, 7, 323-352. doi:10.1016/S1048-
9843(96)90024-7  

Jacobson, J. (2020). You are a brand: Social media managers’ personal branding and 
“the future audience”. The Journal of Product & Brand Management, 29(6), 
715-727. doi:10.1108/JPBM-03-2019-2299 

Kortesuo, K. (2011). Tee itsestäsi brändi : Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. 
Jyväskylä: Docendo. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy.9911206983906252  

Kooskora, M., & Isok, P. (2014). Ethical Leadership and Different Leadership 
Archetypes. International Leadership Journal, 6(3). Haettu osoitteesta 
https://www.tesu.edu/business/files/Documents/ILJ_Fall_2014.pdf#page=31  

Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I., & Heiskanen, M. (2011). Markkinointi 3.0 : 
Tuotteista asiakkaisiin ja ihmiskeskeisyyteen. Helsinki: Talentum. Haettu 
osoitteesta https://oula.finna.fi/Record/oy.9911487873906252  

Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. Journal of 
Marketing, 33(1), 10. doi:10.2307/1248740 

Kuittinen, A. (2021). Osaamisen kehittäminen on nyt työelämän kuumin trendi – 
mutta kenen vastuulla se oikeastaan on?, Suomen Ekonomit. Haettu osoitteesta 
https://www.ekonomit.fi/ajankohtaista/osaamisen-kehittaminen-on-nyt-
tyoelaman-kuumin-trendi-mutta-kenen-vastuulla-se-oikeastaan-on/#354cb739  

Kurvinen, J., Laine, T., & Tolvanen, V. (2017). Henkilöbrändi : Asiantuntijasta 
vaikuttajaksi. Helsinki: Alma Talent. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy.9915714673906252  

Labrecque, L. I., Markos, E., & Milne, G. R. (2011). Online personal branding: 
Processes, challenges, and implications. Journal of Interactive Marketing, 25(1), 
37-50. doi:10.1016/j.intmar.2010.09.002 

Lanz, A., Goldenberg, J., Shapira, D., & Stahl, F. (2019). Climb or jump: Status-
based seeding in user-generated content networks. Journal of Marketing 
Research, 56(3), 361-378. doi:10.1177/0022243718824081 

Lehtinen, U., & Niinimäki, S. (2005). Asiantuntijapalvelut: Tuotteistamisen ja 
markkinoinnin suunnittelu. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. Haettu 
osoitteesta https://oula.finna.fi/Record/oy.999014013906252 

Lowney, C. (2005). Heroic Leadership: Best Practices from a 450-Year-Old 
Company That Changed The World. Loyola Press. Haettu osoitteesta 
https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=LjZSFhj8M_EC&oi=fnd&pg=PP1
&dq=Heroic+leadership+lowney&ots=I4yl00M4Wn&sig=L16E60nLn19bHXy
aibAQ12r9To8&redir_esc=y#v=onepage&q=Heroic%20leadership%20lowney
&f=false.  



47 

Lynch, B. P., Meisel, M. K., Campbell, W. K., & vanDellen, M. R. (2019). 
Promotion by others through social networks. Self and Identity, 18(6), 631-649. 
doi:10.1080/15298868.2018.1505652 

Manurung, A. D. R., Damaris, A. & Wimbaningrum, N. (2017). Authentic personal 
branding as a mediator of influence of heroic leadership and positive 
psychological capital on work life quality. Aktualʹni Problemy 
Ekonomiky, (190), 134. Haettu osoitteesta 
https://search.proquest.com/docview/1895372188 

Nawaz, A., Khan, Z. A. & Khan, I. (2016). Leadership theories and styles: A 
literature review. Journal of Resources Development and Management, 16(1), 1-
7. Haettu osoitteesta https://www.researchgate.net/profile/Allah-Nawaz-
2/publication/293885908_Leadership_Theories_and_Styles_A_Literature_Revi
ew/links/56bcd3ad08ae9ca20a4cdea2/Leadership-Theories-and-Styles-A-
Literature-Review.pdf  

Northouse, P. G. (2010). Leadership : Theory and practice (5th ed ed.). Thousand 
Oaks: Sage. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy.9910842093906252  

Oksa, R., Saari, T., Kaakinen, M., & Oksanen, A. (2021). The motivations for and 
well-being implications of social media use at work among millennials and 
members of former generations. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 18(2), 803. doi:10.3390/ijerph18020803 

Peters, T. (1997). The Brand Called You. Haettu osoitteesta 
https://personalimpact.ca/wp-content/uploads/2015/08/thebrandcalledyou.pdf.  

Poeppelman, T. & Blacksmith, N. (2014) Personal Branding via Social Media: 
Increasing SIOP Visibility One Member at a Time. The Industrial 
Organizational Psychologist, Vol. 51, (3). Haettu osoitteesta 
https://amandazimm.files.wordpress.com/2014/09/trad-publication-for-b-
spears.pdf.  

Prochazka, J., Vaculik, M., Smutny, P., & Jezek, S. (2018). Leader traits, 
transformational leadership and leader effectiveness: A mediation study from 
the czech republic. Journal for East European Management Studies, 23(3), 474-
501. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474 

Pääkkönen, L. (2017). Social selling : Henkilöbrändi, verkostot ja sosiaalinen media 
B2B-myynnissä (1. painos ed.). Helsinki: Noblea. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy.9915681733906252  

Rampersad, H. K. (2015). Authentic personal brand coaching : Entrepreneurial 
leadership brand coaching for sustainable high performance. Charlotte, North 
Carolina: Information Age Publishing Inc. Haettu osoitteesta 
https://oula.finna.fi/Record/oy_electronic_oy.9917637699706252  



48 

Roma, P., & Aloini, D. (2019). How does brand-related user-generated content differ 
across social media? evidence reloaded. Journal of Business Research, 96, 322-
339. doi:10.1016/j.jbusres.2018.11.055 

Sacks, G., Kwon, J., Vandevijvere, S., & Swinburn, B. (2021). Benchmarking as a 
public health strategy for creating healthy food environments: an evaluation of 
the INFORMAS initiative (2012–2020). Annual review of public health, 42, 
345-362. Haettu osoitteesta 
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-100919-
114442  

Sadler, A., Grabianowski, J., & Ashley, G. (2020). Through the lens of a millennial: 
Opening the aperture of millennials’ views of leaders. Journal of Behavioral 
and Applied Management, 20(2), 85-96. doi:10.21818/001c.14182 

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? : Johdatus kirjallisuuskatsauksen 
tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasa: Vaasan yliopisto. Haettu 
osoitteesta https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7961/isbn_978-952-
476-349-3.pdf  

Schryen, G. (2015). Writing qualitative IS literature Reviews—Guidelines for 
synthesis, interpretation, and guidance of research. Communications of the 
Association for Information Systems, 37, 12. doi:10.17705/1CAIS.03712 

Schau, H. J. & Gilly, M. C (2003). We are What We Post? Self-Presentation in 
Personal Web Space. Journal of Consumer Research, 30, 385-404. Haettu 
osoitteesta 
https://www.academia.edu/download/39785698/Schau__H.J.___Gilly__M.C._2
003._We_Are_What_We_Post__Self-
Presentation_in_Personal_Web_Space.pdf  

Shepherd, I. D. (2005). From cattle and coke to Charlie: Meeting the challenge of 
self marketing and personal branding. Journal of marketing management, 21(5-
6), 589-606. Haettu osoitteesta https://eprints.mdx.ac.uk/6582/1/shepherd-
from_cattle_and_coke.pdf  

Sitra (2021). Verkkotapahtuma: Miten osaaminen näkyväksi? Haettu osoitteesta 
https://www.sitra.fi/tapahtumat/miten-osaaminen-nakyvaksi/. Viitattu 11.4.2021 

Statista (2021a). Most popular social networks worldwide as of October 2021, 
ranked by number of active users. Haettu osoitteesta 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-
number-of-users/. Viitattu 10.4.2021 

Statista (2021b). Number of monthly active Facebook users worldwide as of 4th 
quarter 2020. Haettu osoitteesta 
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-
users-worldwide/. Viitattu 10.4.2021 



49 

Stoller, E. (2013). Our shared future: Social media, leadership, vulnerability, and 
digital identity. Journal of College and Character, 14(1), 5-10. doi:10.1515/jcc-
2013-0002 

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. 
New York, NY: Free Press. 

Takács, I., Takács, V., & Kondor, A. (2018). Empirical investigation of chief 
executive officers' personal brand. Periodica Polytechnica. Social and 
Management Sciences, 26(2), 112-120. doi:10.3311/PPso.10883 

Vahtola, M. (2020). Intohimona brändit. Jyväskylä: Docendo Oy.  

Viitasalo, M. (2020). Mitä ovat henkilöbrändi ja asiantuntijabrändi?. Viitattu 
12.4.2022. Haettu osoitteesta https://www.meltwater.com/fi/blog/mita-ovat-
henkilobrandi-ja-asiantuntijabrandi  

Vitberg, A. (2010). Developing your personal brand equity. New York: American 
Institute of Certified Public Accountants. Haettu 
osoitteesta https://search.proquest.com/docview/608468536 

Viţelar, A. (2019). Like me: Generation Z and the use of social media for personal 
branding. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 7(2), 257-268. 
doi:10.25019/mdke/7.2.07 

Weinberg, T. (2014). Social Media Marketing (4. Aufl., [komplett aktualisiert] ed.). 
Beijing ; Cambridge ; Farnham ; Köln [u.a.]: O'Reilly. Haettu osoitteesta 
http://www.oreilly.de/catalog/newcommrules4ger/index.html  

Whiting, A. & Deshoande, A. (2016), Towards greater understanding of social media 
marketing: A review, Journal of Applied Business and Economics, 18(4), 82-91 

Whitmer, J. M. (2019). You are your brand: Self‐branding and the marketization of 
self. Sociology Compass, 13(3), e12662. 

Zaccaro, S. J. (2007). Trait-based perspectives of leadership. The American 
Psychologist, 62(1), 6-16. doi:10.1037/0003-066X.62.1.6 

Zaccaro, S. J., Kemp, C., & Bader, P. (2018). Leader traits and attributes. The nature 
of leadership (Third Edition ed., pp. 29). Thousand Oaks: SAGE Publications, 
Inc. doi:10.4135/9781506395029.n2  

Yukl, Gary (1989). Managerial Leadership: A Review of Theory and Research. 
Journal of Management Vol. 15 No.2 251-289. Haettu osoitteesta 
https://www.researchgate.net/profile/Gary-
Yukl/publication/237935280_Managerial_Leadership_A_Review_of_Theory_a
nd_Research/links/56eeac3708aed17d09f8201b/Managerial-Leadership-A-
Review-of-Theory-and-Research.pdf  



50 

Zhao, H., & Seibert, S. E. (2006). The Big Five Personality Dimensions and 
Entrepreneurial Status: A Meta-Analytical Review. Journal of Applied 
Psychology, 91(2), 259-271. 

 

 


