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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman aiheena on henkilöbrändäys yrittäjän näkökulmasta sekä sen 

vaikutukset yrittäjään ja yrityksen kasvuun. Tutkielmassa avataan henkilöbrändäystä 

sekä ilmiönä yleisellä tasolla että yrittäjän näkökulmasta ottaen huomioon myös sen 

sisältämät ongelmat. Tutkielmassa keskityn erityisesti siihen, miten yrittäjä voi 

hyödyntää henkilöbrändiä oman yrityksen kasvun saavuttamiseksi. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle 

Alati kehittyvässä maailmassa työntekijät ovat toistensa kilpailijoita ja brändäystä 

tehdään lukuisilla eri tavoilla ja tahoilla. Yrittäjät eivät enää pyri ainoastaan 

erottumaan tuotteiden tai tarjoamiensa palvelujen avulla vaan myös henkilökohtaise l la 

persoonallisuudellaan.(Kotler & Armstrong, 2010.) Yrittäjä itse on hyvin suuri osa 

yrityksen brändiä ja edustaa olemassaolollaan yritystä myös työaikojen ulkopuole l la. 

Henkilöbrändäys on itsensä markkinointia muille ihmisille (Peters, 1997; Brooks & 

Anumudu, 2015) ja sitä voi harjoittaa monin eri tavoin. Näitä tapoja tullaan käymään 

tarkemmin läpi tutkielman luvussa 2.2 Henkilöbrändäyksen keinot ja ylläpito. 

Henkilöbrändäystä on tehty jo hyvin kauan, mutta ilmiönä sitä on tutkittu vähän, eikä 

sen käsite ole vakiintunut (Gorbatov ym., 2018). Sen merkitys on kuitenkin korostunut 

entistä enemmän sosiaalisen median aikakautena. Sosiaalisen median alustojen, kuten 

Facebookin, YouTuben, Googlen, Twitterin ja Instagramin, kasvattaessa suosiotaan 

(Auxier & Anderson, 2021) henkilöbrändin luomiseen ja sen analysointiin on tullut 

suurempi tarve, koska nämä alustat ovat tärkeitä viestinnän ja vuorovaikutuksen 

välineitä ja tarjoavat entistä enemmän mahdollisuuksia. Nykypäivänä onkin hyvin 

vaikea välttää omaamasta jonkinlaista henkilöbrändiä (Paquette, 2013).  

Markkinointia ja brändäystä on tutkittu entistä enemmän, kun niiden keinot ovat 

lisääntyneet, etenkin Web 2.0:n myötä, ja siksi nyt myös henkilöbrändäyksestä on 

viimeisen vuosikymmenen aikana tehty enemmän tutkimuksia (Jacobson, 2020; Lair 

ym., 2005).  Henkilöbrändäystä on tutkittu useista eri näkökulmista, kuten julkisuuden 

henkilöiden (Thomson, 2006a) sekä urheilijoiden brändin kannalta (Arai ym., 2013), 

mutta yrittäjän näkökulmasta kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä on kuitenkin verrattain 

vaikea löytää, vaikka yrittäjän henkilöbrändistä onkin saatavilla paljon esimerk iks i 
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lehtiartikkeleita, (Chan, 2018; Geyser, 2021; Henderson, 2019; Mago, 2021) ja asiasta 

käydään keskusteluja nykypäivänä paljon esimerkiksi podcasteissa.  Myös 

henkilöbrändäyksestä kertova kirjallisuus on ollut viime aikoihin asti hyvin paljon 

kohdistettua alan ammattilaisille ja suunnattu nimenomaan kasvun tavoitteluun. Mutta 

nykyään näitä samoja strategioita on alettu käyttää myös esimerkiksi työnhakijo iden 

toimesta, joilla ei ole vielä ammatillista taustaa. (Jacobson, 2020.) Shepherdin (2005) 

mukaan henkilöbrändäyksestä tulee osa jokaisen ihmisen elämää ja sen aktiivinen 

työstäminen Web 2.0:n sosiaalisten verkkosivujen suosion myötä tulee olemaan 

joillekin henkilöille sekä avain menestykseen että suuri etu työmarkkinoilla.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on tuoda esille tietoa henkilöbrändäyksestä ja sen 

merkityksestä yrittäjälle. Tarkoituksena on myös lisätä tietoutta henkilöbrändäyksen 

suunnitellusta toteuttamisesta ja siitä, mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun lähetään 

toteuttamaan henkilöbrändäystä. Keskiössä on erityisesti yrittäjän kannalta relevant it 

asiat ja näkökulmat. 

Tutkielman päätutkimuskysymys on: 

Miten yrittäjä voi luoda henkilöbrändin, joka tukee myös yrityksen kasvua? 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

Mitä tekijöitä erityisesti yrittäjän tulee ottaa huomioon henkilöbrändin 

vahvistamisessa? 

Mitä positiivisia vaikutuksia henkilöbrändäyksellä on ja mitkä ovat mahdolliset 

ongelmat? 

Näiden tutkimuskysymysten avulla saadaan selkeyttä siitä, miten yrittäjä pystyy 

saavuttamaan kasvua henkilöbrändäyksen avulla ja miten saavutetaan vahva 

henkilöbrändi, jolla päästään haluttuihin tuloksiin. Alatutkimuskysymysten avulla 

päästään syventymään aiheeseen ja tuetaan päätutkimuskysymystä selkeyttämällä 
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henkilöbrändäyksen eri vaikutusalueita. Näiden kysymysten tavoitteena on auttaa 

yrittäjää henkilöbrändin kehittämisessä ja yrityksen kasvattamisessa henkilöbränd in 

avulla. Tavoitteena on tuottaa myös yleisesti lisää tietoutta henkilöbränd istä 

markkinoinnin välineenä ammatillisessa mielessä, sekä yleisellä tasolla.  

1.3 Keskeiset käsitteet 

1.3.1 Henkilöbrändi 

Henkilöbrändi määritellään kaikeksi mitä henkilö on ja mitä henkilö edustaa (Mcnally 

& Speak, 2002; Peters, 1997). Henkilöbrändi on muiden muodostama käsitys siitä, 

millainen yksilö on ja millaisia tunteita hän ihmisissä herättää. Henkilön sanaton 

viestintä, kuten ilmeet, eleet, ulkonäkö, ja sanallinen viestintä, sekä henkilön teot 

koostavat muiden mielissä mielikuvia henkilöstä jonka jälkeen niitä verrataan yhteisön 

ja omien normien kanssa, jonka kautta muodostuu henkilölle muiden ihmisten 

muodostama henkilöbrändi. (Roberts, 2005; Shepherd, 2005.) Henkilöbrändin käsite 

ei ole täysin vielä vakiintunut ja vaikka tutkimuksia on verrattain vähän, niin siitä 

puhutaan entistä enemmän. Yksi ensimmäisistä henkilöbrändistä käsitteenä 

kirjoittaneista, Tom Peters, toteaa henkilöbrändistä tekstissään The Brand Called You  

(1997), että henkilöbrändi on yksilö itse ja ne asiat mitkä erottavat hänet muista 

kilpailijoista. Tämä käsitys siitä, että henkilöbrändi olisi täysin henkilö itse on saanut 

kuitenkin kritiikkiä, sillä yksilön brändi on siis jonkun toisen luoma käsitys tai tunne, 

joka kuvaa kokonaiskokemusta suhteesta sinuun. (Gorbatov ym., 2018.) 

Henkilöbrändi on heijastus siitä, kuka henkilö on ja mihin asioihin uskoo, mikä näkyy 

tekemien asioiden kautta ja miten niitä toteuttaa. Miten henkilö erottautuu esimerk iks i 

ystävistään, mitä tunteita herättää ihmisissä ympärillä ja millaisena ihmiset hänet 

mieltävät. (Mcnally & Speak, 2002, s. 4.) Henkilö voi kuitenkin ainoastaan vaikuttaa 

siihen millaisen henkilöbrändin hän haluaisi itselleen luoda. Yksilö voi kehittää 

henkilöbrändiään johonkin tiettyyn suuntaan, mutta henkilöbrändi on riippuva inen 

siitä, miten muut ihmiset sinut näkevät. Todellisen henkilöbrändin voi siis kokea vain 

muut ihmiset, eikä henkilö itse.  
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1.3.2 Henkilöbrändäys 

Tieteellisessä kirjallisuudessa henkilöbrändäyksen käsite on rikkonainen ja siitä 

käytetään montaa eri nimitystä, kuten ihmisbrändäys (human branding) (Thomson, 

2006) ja itsensä mainostaminen (self-promotion) (Gross ym., 2021), mutta tässä 

tutkielmassa käytetään useimmissa lähteissä esiintyvää termiä henkilöbrändäys 

(Gorbatov ym., 2018; Peter & Gomez, 2019; Scheidt ym., 2020) Henkilöbrändäys on 

markkinointistrategia, jonka tavoitteena on tuoda itseään esiin markkinoilla (Khedher, 

2014) asemoinnin, luomisen ja positiivisen vaikutelman ylläpidon kautta, perustuen 

yksilöllisiin ominaisuuksiin, jotka välittävät tietynlaista lupausta kohdeyleisö l le 

(Gorbatov ym., 2018). Johnson (2017) kuvaa henkilöbrändäystä aktiiviseks i 

prosessiksi, jossa henkilö pyrkii vaikuttamaan hänestä muodostuviin mielikuviin ja 

kokemuksiin. Samoin kuin brändäyksessä ja markkinoinnissa yleisesti, kaikki on 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. Itseilmaisu, teot, sanat ja yleinen käyttäytyminen, sekä 

myös ympärillä olevat ihmiset vaikuttavat muiden näkemykseen henkilö stä. 

(Labrecque ym., 2011; ’Roberts, 2005.) Henkilöbrändäystä voi tapahtua 

tiedostamattakin, sillä henkilöbrändiin vaikuttavat kaikki mitä yksilö tekee. Mitä 

sanoo, miten sanoo, mihin keskittyy ja mitä tekee ja kenelle tekee, vaikuttavat siihen 

millaisia reaktioita ja ajatuksia se herättää yksilöä tarkkailevissa henkilöissä. (Wee & 

Brooks, 2010.)  

1.3.3 Asiantuntijabrändi 

Asiantuntijabrändi on määritelty usein henkilöbrändin alakäsitteeksi ja näin ollen se 

on lähes samaa tarkoittava käsite kuin henkilöbrändi. Asiantuntijabrändi tarkoittaa 

kuitenkin vielä tarkemmin keskittymistä asiantuntijuuden luomiseen ja työelämään 

liittyvään henkilöbrändäykseen, jossa motiivina taustalla on halu tulla oman alansa 

tunnetuksi asiantuntijaksi, sekä kasvattaa verkostoa omalla alalla. (Khedher, 2019.) 

Asiantuntijabrändistä puhuttaessa voidaan myös käyttää termiä ammatill inen 

henkilöbrändi (Aalto & Uusisaari, 2010). Monet tutkimukset käyttävät henkilöbränd i 

käsitettä, myös työelämän henkilöbrändäyksestä puhuttaessa (Karaduman, 2013; 

Khedher, 2019; Roberts, 2005). Henkilöbrändin avulla asiantuntija pystyy 

markkinoimaan tuottamaansa palvelua valitsemalleen kohderyhmälle (Kotler & 

Armstrong, 2010) markkinoimalla itsensä alan asiantuntijaksi ja esiintymällä alan 
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tapahtumissa. (Khedher, 2019.) Asiantuntijabrändin luonteen määrittelee myös se, että 

esiinnytäänkö työnantajan lukuun työroolissa tai työtehtävissä vai omana 

ammatillisena itsenä asiantuntijana (Aalto & Uusisaari, 2010).  

 

1.3.4 Web 2.0 

Web 2.0 termiä on haastavaa määritellä, sillä se tarkoittaa eri asioita eri ihmisil le, 

mutta Tim O’Reilly kuvaili sitä internetin käännekohtana (2005). Web 2.0:lla 

tarkoitetaan vuorovaikutteisia alustoja, joissa käyttäjät muodostavat yhteisön, joka 

tuottaa sisältöä internetiin. Tavoitteena on tiedon vapaampi liikkuminen ja 

uudelleenkäyttö, avoin kommunikointi ja sosiaalisempi lähestymistapa 

sisällöntuottamiseen. (Wilson ym., 2011.) Web 2.0 kannattaa kollektiivisen 

älykkyyden hyödyntämistä ja tulee siis sitä paremmaksi, mitä enemmän ihmiset sitä 

käyttävät. (O’Reilly, 2005) 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielman johdantoluvussa esitellään tutkimuksen aihe sekä motiivit ja perustelut 

aiheen valinnalle. Tutkimuskysymysten avulla johdatellaan lukija aiheeseen, jonka 

jälkeen päästään syventymään käsitteiden kautta henkilöbrändäykseen. Toisessa 

luvussa päästään tutkielman teoriaosuuteen, jossa käsitellään henkilöbränd iä 

syvemmin. Henkilöbrändäystä esitellään ilmiönä ja käydään läpi siitä jo tehtyjä 

tutkimuksia. Tämän tarkoituksena on luoda pohjaa tutkielmalle ja lisätä ymmärrystä 

tutkielman keskeisimmistä aiheista.  

Tutkielman kolmannessa luvussa kerrotaan kirjallisuuskatsauksesta 

tutkimusmenetelmänä. Luvussa kuvaillaan, miten kirjallisuuskatsaus on toteutettu ja 

miten näiden aineistojen käyttöön on päädytty. Tämän osion tarkoituksena on 

havainnollistaa tiedonhankintaprosessia, jonka pohjalta tutkielma on tehty. Myös 

käytetyn aineiston rajausta ja sitä, miten tällaiseen rajaukseen on päädytty, esitellään 

tässä luvussa.  
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Neljännessä luvussa käydään läpi tutkielman ydintä ja pohditaan vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, sekä käydään läpi niihin liittyvää teoriaa. Luvussa esitellään 

aineistojen avulla henkilöbrändäystä yrittäjän kannalta käsitellen sen eri osia. 

Alaluvussa 4.1 käydään läpi yrittäjän tavoitteita ja sitä, mitä yrittäjä mahdollises t i 

haluaisi henkilöbrändäyksellä saavuttaa. Luku käsittelee myös oman henkilöbränd in 

linjaamista yrityksen brändin kanssa ja esittelee esimerkin kautta, miten linjaaminen 

saattaa vaikuttaa yritykseen. Seuraavassa alaluvussa 4.2 käsitellään yrittäjän 

henkilöbrändin luonnetta, eli sitä millainen se voisi käytännössä olla. Luvussa 

pohditaan myös asiantuntijabrändin käsitettä, sekä sen tuomia mahdollisuuksia. 4.3 

esittelee henkilöbrändäyksellä saatavan kasvun mahdollisuutta ja tutkimustuloks ia. 

Viimeisessä alaluvussa käydään vielä läpi mahdollisia ristiriitaisuuksia ja ongelmia 

henkilöbrändäyksessä yrittäjännäkökulmasta.  

Viidennessä luvussa esitellään tutkielman johdannossa esitettyihin kysymyksiin 

vastaukset ja vedetään yhteen tutkielman pohjalta tehdyt johtopäätökset. Tässä luvussa 

myös pyritään tiivistämään tutkielman keskeiset löydökset, sekä annetaan ehdotuksia 

jatkotutkimuksista.  
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2 HENKILÖBRÄNDÄYS 

Jos yksilö haluaa hyötyä henkilöbrändistään, niin henkilöbrändäystä tulisi tehdä 

suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja tehokkaasti (Rampersad, 2008). Voidaan päätellä, 

että henkilöbrändäyksessä tulee ajatella muille välittyvää mielikuvaa yksilöstä ja sen 

ylläpitämistä eri keinoin. Olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista, jos henkilöbränd i 

kuvastaisi sitä, mitä aidosti on, sillä näin luotua henkilöbrändiä on helpompi pitää yllä, 

koska yksilön tulee elää brändinsä mukaisesti (Shepherd, 2005).  

Henkilöbrändäyksestä on tullut entistä tärkeämpi osa markkinointia sosiaalisen 

median myötä, joten huomion kiinnittäminen henkilöbrändiin voi olla yhtä tärkeässä 

osassa kuin muutkin markkinoinnin osat (Paquette, 2013).  

2.1 Henkilöbrändin rakentuminen 

Onnistuneen henkilöbrändäyksen kriteereiksi on lueteltu autenttisuus, rehellisyys, 

johdonmukaisuus, erikoistuneisuus, vaikutusvalta, erottuvuus, relevanttius, näkyvyys, 

jatkuvuus, hyväntahtoisuus sekä suoritus (Rampersad, 2009, s. 17–18). Näiden 

kriteerien, jotka muodostavat henkilöbrändin rakentumisen kehyksen, avulla pystytään 

luomaan hyvä henkilöbrändi, joka kuvastaa henkilöä ja auttaa kohderyhmää 

ymmärtämään henkilöä, sekä minimoidaan sen aiheuttamat ongelmat. Monet 

henkilöbrändäyksen puolestapuhujista rinnastavat henkilöbrändäyksen prosessin 

tuotebrändäysprosessiin, jossa tuotteen sijaan markkinoidaan henkilöä (Kaputa, 2003; 

Kotler, 1969). Henkilöitä markkinoidaan siis samoin kuin tuotteita tai palveluita. 

Tutkimuksissa kuitenkin esiintyy myös yksinomaan henkilöbrändäykselle räätälöityjä 

strategioita. Henkilöbrändäykselle ei ole kuitenkaan olemassa virallista yleisest i 

käytössä olevaa mallia, vaan malleja on useampia (Gorbatov ym., 2018).  

Gorbatov ym. (2018) kuvastaa henkilöbrändäyksen prosessia monipuolises t i 

mallissaan. Tämä henkilöbrändäyksen malli on hyvin perinteinen ja kuvastaa hyvin 

sitä, miten henkilöbrändäyksen prosessi on jatkuvaa.  Kuviossa 1 henkilöbrändäykseen 

on otettu huomioon siihen vaikuttavat trendit (trends), ohjaimet (drivers), prosessi 

(process) ja lopputulemat (outcomes). Kuviossa on myös havainnollistettu, miten 

henkilöbrändi koostuu henkilön omasta halutusta minäkuvasta ja toisten 

muodostamasta mielikuvasta henkilöstä. Gorbatovin mallista tulee hyvin esille 
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henkilöbrändin ja brändäyksen kokonaiskuva ja se mistä sen prosessi koostuu. 

Kuvassa näkyy myös asemointi ja tarveanalyysi, palautteen etsimisen, itsetuntemus ja 

ja itseanalyysi.  

 

Kuvio 1. Henkilöbrändäyksen rakennusmalli mukaillen Gorbatov (2008) 
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Rampersad (2008) esittelee tekstissään henkilöbrändin luomisprosessin neljä eri 

vaihetta, jota mukaillen kuvio 2 on laadittu. Kuvio 2 on laadittu kuvaamaan 

henkilöbrändin muodostumisen eri vaiheita ja havainnollistamaan prosessia, jonka 

kautta henkilöbrändi mahdollisesti muodostuu. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 

omien tavoitteiden, arvojen ja luonteenpiirteiden kartoittaminen. Tämän tarkoituksena 

on löytää ne ominaisuudet, jotka tekevät henkilöstä uniikin, eli ne piirteet jotka 

toimivat niin sanottuina myyntivaltteina brändäämisessä. Prosessi jäljittelee tavallista 

brändinluomisprosessia, sillä henkilöbrändäys voidaan rinnastaa normaaliin 

brändäykseen. (Normaalilla brändäyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerk iks i 

hyödykkeiden tai yritysten brändäämistä) Henkilökohtaisen kartoituksen jälkeen on 

tärkeää tiedostaa, millaisen henkilöbrändistään haluaa, jotta voidaan valita ne piirteet 

mitä halutaan korostaa. Valitaan, minkälainen kuva itsestä tukee parhaiten omia 

tavoitteita ja millaisena halutaan esiintyä muiden silmissä. Kolmas vaihe Rampersadin 

mukaan on henkilökohtaisen tuloskortin eli ”personal balanced scorecard” 

täydentäminen. Kuviossa 2 tämä vaihe on korvattu Khederin (2014) mallista löytyvä llä 

asemointi vaiheella, jotta kuvio kuvastaisi paremmin useista lähteistä löytyvää tietoa, 

Kuvio 2 Henkilöbrändin luomisprosessi mukaillen Rampesard (2008) ja Khedher (2014) Kuva 2. Henkilöbrändin luomisprosessi mukaillen Rampersad (2008) ja Khedher (2014) 
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eikä olisi rajattu vain yhden lähteen havaintoihin. Asemointi sana kuvastaa laajemmin 

tätä yleisellä tasolla tehtävää prosessia, jossa tarkoituksena on differentioida omaa 

henkilöbrändiä ja arvioida asemaansa kilpailijoihin nähden ja se myös kattaa 

Rampersadin (2008) henkilökohtaisen tuloskortin sisällön.  Tässä vaiheessa 

tarkoituksena on laatia strategia ja käytännön toteutustavat henkilöbrändille. Miten 

tätä haluttua henkilöbrändiä aktiivisesti markkinoidaan muille, sekä miten näitä 

valittuja piirteitä tuodaan esille ja millaisia ihmisiä tällä henkilöbrändäyksellä yritetään 

tavoittaa. Myös tuloskortin laatiminen voi olla osa tätä asemointi vaihetta, sillä 

tavoitteiden ja henkilöbrändin eri attribuuttien kirjoittaminen paperille voi toimia 

hyvänä analyyttisena työkaluna asioiden selkeyttämisessä. Viimeinen vaihe on 

implementointi, eli toteutus. Tämä on jatkuva prosessi, sillä henkilö rakentaa 

jatkuvasti henkilöbrändiään kokemuksen kertyessä ja omien tavoitteiden ja arvojen 

muuttuessa. Henkilö käy läpi tätä prosessia jatkuvasti. Suunnitelmallisessa 

henkilöbrändin rakentamisessa vaiheita voidaan käydä läpi tietoisesti ja 

järjestelmällisesti, jolloin pystytään tietoisesti luomaan vahvempaa henkilöbränd iä 

selkeiden tavoitteiden kautta. Prosessia käydään myös kuitenkin läpi myös 

tiedostamatta, sillä kaikilla on jonkun asteinen henkilöbrändi, jota tiedostamattaan 

rakentaa tavatessaan ihmisiä (Khedher, 2014; Labrecque ym., 2011; Rangarajan ym., 

2017). 

Henkilöbrändäyksessä tärkeää on omien taitojen, persoonallisuuden ja muista eroavien 

henkilökohtaisten ominaisuuksien analysoiminen ja tuominen esiin hyvin järjesteltynä 

ja itselle edustavasti. Keskeisintä on henkilö itse ja hänen asiantuntemuksensa. (Brems 

ym., 2017.) Tulee myös ottaa huomioon, että oma kohderyhmä määrittelee hyvin 

pitkälle sen mitä asioita arvostetaan ja miten ne arvotetaan (Aalto & Uusisaari, 2010). 

Henkilöbrändin asemoinnin miettiminen samaan tapaan kuin tuotebrändäyksessäk in 

olisi varmasti hyödyllistä. Asemoinnin avulla pystytään perehtymään oman 

kohderyhmän arvoihin ja mieltymyksiin paremmin. Tämän perusteella voidaan 

arvioida esimerkiksi sitä, millaista käytöstä arvostetaan ja mitä paheksutaan. Voidaan 

siis luoda jonkinlainen kehys toiminnalle ja arvioida omaa käyttäytymistä ja tämän 

avulla kehittää omaa toimintaa.  

 Henkilöbrändin yksi näkyvimmistä osista on henkilön ulkoinen olemus. Ulkoise lla 

olemuksella luodaan ensivaikutelma muihin. Ulkoinen olemus pitää sisällään 
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vaatetuksen, hygienian ja oman tyylin. Myös ulkonäkö ja miten viehättävä henkilö on, 

vaikuttaa henkilöbrändin rakentumiseen ja siihen, miten muut suhtautuvat henkilöön. 

(Pathmanathan & Dodamgoda, 2018; Weiss & Feldman, 2006.) Tutkimukset (Cash, 

1990; Hamermesh & Biddle, 1994; Subhani & Azmat, 2012) puhuvat kauneus 

premiumista (beauty premium), joka tarkoittaa ulkonäön antamia etuuksia esimerk iks i 

palkkauksen ja työllistymisen suhteen. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että 

ulkonäöllä on jonkinasteista merkitystä työmarkkinoilla. Myös esimerk iks i 

vaatetuksella on tutkittu olevan vaikutusta työmarkkinoilla. Ihmiset jotka olivat 

huonosti pukeutuneita miellettiin  Joskin tietyillä aloilla ulkonäöllä ei ole yhtä suurta 

merkitystä kuin toisilla ja naisilla ulkoisen olemuksen merkitys on huomattu olevan 

merkityksellisempää kuin miehillä, (Hamermesh & Biddle, 1994) henkilöbränd in 

luomisessa ulkonäkö voi vaikuttaa verkostojen syntymiseen ja yleisesti siihen, miten 

pidetty henkilö on.  

Henkilön persoonallisuus ja hänet muista erottava persoona ovat keskeisiä luomaan 

henkilöbrändiä. Se miten henkilö kohtelee muita, millaiset tavat hänellä on ja mitkä 

ovat henkilön arvot ja tavoitteet. Persoona myös määrittelee sen, miten helppo 

henkilön on esimerkiksi lähestyä ihmisiä ja saada uusia ystäviä ja kontakteja. Näiden 

lisäksi henkilön omaamat taidot ja kyvyt ovat osana luomassa mielikuvaa muille 

ihmisille. Kykyjen ja taitojen avulla voidaan erottautua muista ja luoda kilpailuetua, 

joka taas auttaa henkilöbrändin luomisessa. (Pathmanathan & Dodamgoda, 2018) 

Pathmanathan ja Dodamgodan (2018) mukaan henkilöbrändiin vaikuttavia tekijöitä on 

henkilön identiteetti, omakuva sekä asemointi. Identiteettiin sisältyy henkilön 

autenttisuus, asiantuntijuus ja luottamus omiin kykyihin. Omakuvaan taas kuuluu 

näkyvyys, asenne, bisnes etiketti ja sanaton viestintä. Asemointiin Pathmanathan ja 

Dodamgodan liittävät verkostoitumisen, ”hissipuheen” ja mielikuvien hallinnoinnin. 

Tämä tutkimus keskittyi erityisesti henkilöbrändäykseen työelämässä ja 

asiantuntijabrändin luomiseen, joten heidän määritelmänsä henkilöbränd in 

rakentamiseen kuuluvista elementeistä ovat painottuneet työelämään liittyviin toimiin.  

Lair, Sullivan ja Cheney (2005) toteavat aitouden ja eettisyyden olevan tärkeä osa 

henkilöbrändin luomista. Henkilöbrändin systemaattista kehittämistä ja 

suunnitelmallista rakentamista on saatettu kritisoida sen autenttisuuden vuoksi, sillä 
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joillain keskiössä saattaa olla itsensä kehittämisen sijaan vain taloudellinen hyöty ja 

sitä tukevien piirteiden korostaminen. Labrecquen tutkimukseen (2011) osallistune ista 

myös moni kertoi autenttisuuden olevan tärkeä tekijä uskottavan henkilöbränd in 

luomisessa. Autenttista henkilöbrändiä on helpompi pitää yllä, sillä vaikka täydellistä 

henkilöbrändiä onnistuisi ylläpitää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on sitä vaikea 

pitää yllä jatkuvasti kasvotusten ihmisten kanssa, jos se eriää omasta todellisesta 

minästä radikaalisti. Tutkimukseen osallistuneet raportoivat, että jos todellinen luonne 

eroaakin henkilön esittämästä minästä, tulee heistä epäluotettava kuva. On siis tärkeää, 

että oma henkilöbrändi, jota yrittää rakentaa, on linjassa oman aidon minän kanssa, 

eikä ole ristiriidassa omien arvojen tai luonteenpiireteiden kanssa (Shepherd, 2005).  

2.2 Henkilöbrändäyksen keinot ja ylläpito 

Henkilöbrändi rakentuu itsestäänkin, eikä sitä välttämättä tarvitse itse tietoisest i 

rakentaa. Jos henkilö kuitenkin yrittää rakentaa tietynlaista tavoitteellista 

henkilöbrändiä on hyvä olla tietoinen siitä, että kaikki kanssakäyminen ihmisten 

kanssa ja tapa miten henkilö elää vaikuttaa hänestä muodostuvaan henkilöbränd iin. 

Tästä syystä onkin tarkoituksenmukaisempaa, että henkilöbrändi on mahdollisimman 

aito itselle, jotta sitä on helppo ylläpitää ja vahvistaa. (Roberts, 2005) Yksi isoimmista 

toimitusjohtajan (CEO) henkilöbrändin luomiseen vaikuttavista seikoista, etenkin 

työuraansa aloittelevilla henkilöillä, on näkyvyyden saaminen, joka saavutetaan muun 

muassa erottautumalla muista, osallistumalla, tuottamalla sisältöä ja tapaamalla 

ihmisiä. (Scheidt ym., 2020.) Oma persoona, käyttäytymistavat, puhetapa ja omat 

sosiaaliset suhteet ovat omiaan vaikuttamaan henkilöbrändiin, kuten jo aikaisemmissa 

luvuissa on käyty läpi, mutta miten henkilö itse voi ylläpitää tätä muodostunutta 

henkilöbrändiä ja vahvistaa sitä, käydään läpi seuraavissa luvuissa, koska ei ainoastaan 

riitä, että luo vahvan henkilöbrändin vaan siitä täytyy myös viestiä muille aktiivises t i 

(Gorbatov ym., 2018). 

Henkilöbrändin vaikuttavuutta määrittelee suurelta osin myös henkilön digitaalinen 

jalanjälki, eli toiminta Web 2.0:n alustoilla kuten Facebookissa, Instagramissa ja 

Twitterissä, missä henkilö voi näyttää mitä hänellä on tarjota muille (Peter & Gomez, 

2019). Kuten Marwick (2010) toteaa tekstissään, että itsensä markkinointia on 

mahdotonta tehdä laajassa mittakaavassa ilman edullista jakelujärjestelmää. 
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Sosiaalinen media tarjoaa tällaisen alustan, jossa on mahdollisuus vaikuttaa suureen 

määrään ihmisiä kerralla, kun sosiaalisen median käyttäjämäärät ovat nousseet 

Datareportalin koostaman raportin (Kemp, 2022) mukaan jo yli 58 prosentin koko 

maailman väestöstä. Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden ottaa käyttöön 

samankaltaisia brändistrategioita kuin isot maailmanlaajuiset yritykset joutumatta 

maksaa mainosajasta, toisin kuin esimerkiksi jos henkilö mainostaisi televisiossa tai 

sanomalehdessä. (Marwick, 2010) Web 2.0:n sovellukset tarjoavat mahdollisuuden 

saavuttaa näkyvyyttä huomattavasti isommassa mittakaavassa ja nopeammin kuin 

aikaisemmin (Scheidt ym., 2020). Tässäkin kuitenkin piilee oma vaaransa, sillä jos 

henkilö käyttäytyy epäsopivasti Web 2.0:n alustoilla, niin myös sen negatiivinen 

vaikutus leviää suuremman yleisön tietoon.  

Sosiaalisessa mediassa näkyvyyden saaminen ja henkilöbrändin luominen vie 

kuitenkin aikaa, joten jos henkilöllä on jo hyvät verkostot valmiiksi, on hänen 

helpompi alkaa työstää henkilöbrändiään, kun hän voi valita mitä kanavia käyttää ja 

kutsua kontakteikseen jo valmiit verkostot, joiden avulla hän pystyy kasvattamaan 

verkostojaan entisestään. (Aalto & Uusisaari, 2010). Verkostojen avulla henkilö 

pystyy kasvattamaan tietämystään, saamaan uusia mahdollisuuksia, kerryttämään 

tietotaitoaan ja jo olemassa olevat verkostot taas auttavat isomman verkoston 

luomisessa (Khedher, 2014). Verkostojen avulla esimerkiksi työpaikan saaminen voi 

helpottua, koska ihmiset usein suosittelevat tuttaviaan ja työnantajat palkkaavat 

herkemmin tuntemiaan ihmisiä, joiden uskotaan sopivan työhön. (Peter & Gomez, 

2019.) Verkostoitumisen sanotaankin olevan henkilöbrändäyksen eniten harjoitetu in 

taito (Marwick, 2010). Verkostomaisessa toimintaympäristössä haetaan kykyä 

hakeutua joustavasti yhteistyöhön ja verkostojen luomisen tärkeys korostuu (Aalto & 

Uusisaari, 2010), jonka saavuttamisessa henkilöbrändäys helpottaa. Mitä enemmän 

henkilö verkostoituu niin sitä näkyvämpi ja vahvempi hänen henkilöbrändistään tulee 

(Peter & Gomez, 2019). Ihmiset luonnollisesti hakeutuvat vahvan henkilöbränd in 

omaavien seuraan, koska uskovat sen mahdollisesti tuovan myös jotain hyötyä heille 

itselleen.  

Etenkin asiantuntijabrändin luomisessa tärkeä osa itsensä brändäämistä asiantuntijana 

on esiintymiset. Mitä enemmän henkilö esiintyy alansa tapahtumissa, sitä enemmän 

hän tapaa ihmisiä ja pääsee jakamaan tarinaansa muille. (Gorbatov ym., 2018) 
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Esimerkiksi puheiden ja kirjoitusten kautta henkilö pääsee tuomaan esille 

ammattimaisuuttaan ja tietouttaan, sekä luomaan mielikuvaa asiantuntijuudesta. 

Suusanallinen eli word-of-mouth kommunikointi on myös yksi tärkeä osa 

henkilöbrändäyksen keinoja. Kun henkilö osallistuu tapahtumiin ja luo verkostoja, 

sekä käyttää sosiaalista mediaa harkitusti hänestä todennäköisesti myös puhutaan 

enemmän ja ihmisset suosittelevat häntä muille ihmisille herkemmin. (Kotler & 

Armstrong, 2010.) Nämä kaikki keinot yhdessä edistävät vahvan henkilöbränd in 

ylläpitoa.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

3.1 Narratiivinen yleiskatsaus 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin narratiivinen yleiskatsaus, jonka 

tarkoituksena on tiivistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja koostaa niistä yhdiste llen 

johdonmukainen yhteenveto. Tutkimusmenetelmää voitaisiin kutsua myös 

kuvailevaksi kirjallisuuskatsaukseksi. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa 

pystytään antamaan laaja kuva käsiteltävästä aiheesta ja kootaan rikkonaista tietoa 

yhtenäiseksi ajantasaiseksi kokonaisuudeksi.  

3.2 Aineiston hankinta ja arviointi 

Aineiston hankintaan käytettiin apuna tietokantoja kuten EBSCOhost, ProQuest, 

Oula-Finna, Google Scholar ja Scopus.  Aineiston haussa käytettiin apuna myös jo 

löydettyjen artikkeleiden lähdeluetteloja.  

Hakusanoina aineiston etsinnässä käytettiin muun muassa hakusanoja kuten: 

henkilöbrändi (personal brand, self brand, human brand), henkilöbrändäys (self 

branding, personal branding), itsensä markkinointi (self promotion), asiantuntijabränd i 

(professional brand), markkinointi (marketing) ja imago (image). Näistä tietokanno ista 

löydettyjen aineistojen luotettavuutta arvioitiin käyttäen apuna JUFO-

portaalia(Julkaisukanavahaku - Julkaisukanavahaku - Julkaisufoorumi, n.d.).  

Tutkielmassa päädyttiin käyttämään laajaa valikoimaa eri aineistoja, koska 

henkilöbrändiä ei olla tutkittu vielä laajemmin yrittäjän kannalta. Tiedonhaussa kävi 

ilmi, että tutkimuksia on kuitenkin tehty erilaisista näkökulmista, jotka auttoivat 

relevantin ja ajankohtaisen tiedon koostamisessa tutkielmaa varten. Tiedonhaussa 

haasteena oli löytää yrittäjän henkilöbrändäykseen kytkeytyviä tutkimuksia, jotka 

olivat tarpeeksi luotettavista lähteistä ja tarpeeksi kattavia, koska 

henkilöbrändäyksestä löytyy enemmän aineistoa ei-tieteellisistä lähteistä. 

Tiedonhaussa pyrittiin etsimään tietoa mahdollisimman laajasti henkilöbrändäyksen 

osalta, mutta keskittyä yrittäjän henkilöbrändäyksen osalta uudempaan tietoon, jotta 
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pystyttäisiin keräämään kirjallisuuskatsaukseen mahdollisimman ajankohtaista tietoa, 

jota voidaan soveltaa käytäntöön.   
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4 HENKILÖBRÄNDÄYS YRITTÄJÄN MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ 

Nykymaailmassa kilpailu kasvaa jatkuvasti ja on entistä useammin globaalia, mikä 

kasvattaa tarvetta erottautua jollain tavalla muista. Henkilöbrändäyksellä on havaittu 

olevan yhteys yksilön uramenestykseen, miksi sitä on alettu käyttää työelämässä yhä 

useamman ihmisen taholta (Gorbatov ym., 2018). Yritysten toimitusjohtajat (CEO’s) 

nähdään entistä vahvemmin yritystensä keulakuvina ja heidän katsotaan olevan 

brändejä ja näin ollen omaavan pääomaa. (Bendisch ym., 2013) Henkilöbränd iä 

rakentaessa yrittäjän täytyy nähdä itsensä myös oman itsensä toimitusjohtajana. Jos 

henkilöbrändin rakentamiseen panostaa oikealla tavalla voi sen avulla ansaita 

sosiaalista ja taloudellista pääomaa. (Du Gay, 1996.) Yrittäjän henkilökohta inen 

henkilöbrändi vaikuttaa yritykseen ja yrityksestä syntyviin mielikuviin vahvasti. 

Ihmiset yhdistävät yrittäjän itse yritykseen ja etenkin yrittäjän esiin tuomat arvot ovat 

tarkastelussa, kun ihmiset tekevät ostopäätöksiä. On tärkeää, että yrittäjän omat arvot 

ja hänestä syntyvät mielikuvat ovat linjassa yrityksen kanssa. (Aalto & Uusisaari, 

2010; Keller & Richey, 2006.) Näiden tutkimusten pohjalta voidaan tehdä oletus, että 

yrityksen kannalta yrittäjän on tärkeää huomioida myös oma henkilöbränd insä 

markkinointia miettiessä.  

4.1 Yrittäjän tavoitteet 

Olettaen, että kaikilla on olemassa jonkinlainen henkilöbrändi, yrittäjän kannalta 

olennaisinta on se, että yrittäjällä on selkeät tavoitteet. Yrittäjän täytyy selkeyttää 

mitkä ovat yrityksen tavoitteet ja arvot, jonka jälkeen henkilöbrändäyksen kannalta 

voidaan alkaa miettimään, miten näitä tavoitteita voitaisiin tukea oman henkilöbränd in 

avulla. Yleisesti henkilöbrändillä yritetään tavoitella sosiaalista, taloudellista ja/tai 

henkistä pääomaa (Khedher, 2014). Sosiaalisella pääomalla (social capital) voidaan 

tarkoittaa esimerkiksi verkostoja tai näkyvyyttä. Yrittäjälle tavoitteena voikin olla 

juuri kerätä suuremmat verkostot ympärilleen ja tutustua kollegoihin, mikä taas 

osaltaan voi johtaa esimerkiksi taloudellisen pääoman saavuttamiseen. (Mcnally & 

Speak, 2002.) Taloudellisella pääomalla (economic capital) tarkoitetaan jonkinaste is ia 

voittoja. Nämä voitot voivat olla rahallisia tai vaikka esimerkiksi konkreettisia etuja 

kilpailijaan nähden (Lair ym., 2005). Tavoitteena voi olla myös henkinen pääoma 

(human capital), kuten tieto ja oppiminen. Henkilön tavoitteena voi olla kehittää 
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itseään henkilönä ja saada haalittua informaatiota, jolla pystytään erottautumaan 

joukosta saavuttaakseen esimerkiksi uramenestystä. (Khedher, 2014.) Yrittäjällä nämä 

tavoitteet todennäköisesti kytkeytyvät yritykseen jollain tasolla, mikä olisik in 

kannattavaa.  

Omien henkilökohtaisten arvojen olisi hyvä olla linjassa yrityksen arvojen kanssa, sillä 

nykypäivänä potentiaaliset asiakkaat kiinnittävät entistä enemmän huomiota yrittäjän 

omiin arvoihin ja tekemisiin yhdistäen ne suoraan yritykseen ja siitä muodostuvaan 

mielikuvaan. (Bendisch ym., 2013.) Burson-Marstellerin (2003) teettämässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että yrityksen toimitusjohtajan maineella oli vaikutusta 50 

prosenttiin ihmisten mielipiteistä yrityksestä kokonaisuudessaan. (tämä jotenkin 

hassusti, pitäisi muotoilla toisella tavalla) Tutkimuksesta käy ilmi, että 

toimitusjohtajan maine ja arvot vaikuttivat yrityksen maineeseen ja sitä kautta 

menestykseen Esimerkkinä Kärkkäisen toimitusjohtajan Juha Kärkkäisen 

henkilöbrändin vaikutus yritykseen ja yrityssuhteisiin. Juha Kärkkäisen radikaalit 

mielipiteet ja näkyvä persoona ovat olleet esillä monissa artikkeleissa ja Kärkkäinen 

on tuomittu vuonna 2013 sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan (Oosi, 

2013). Kärkkäisen henkilökohtaisen toiminnan vaikutus on näkynyt eniten Kärkkäinen 

Oy:n yhteistyökumppaneiden, kuten Fiskarsin (Parviainen, 2015) ja Finlaysonin 

(Mannermaa, 2015)  sopimusten irtisanomisissa. Yrittäjän henkilöbrändi tässäkin 

tapauksessa on vaikuttanut suoraan yrityksen liiketoimintaan. Toimitusjohtajan 

arvojen oleminen linjassa yrityksen arvojen kanssa katsotaan eduksi, koska asiakkaat 

näkevät yrityksen olevan autenttisempi ja luotettavampi ja näin ollen 

todennäköisemmin tukevat yritystä. Yrittäjällä saa kuitenkin olla myös yrityksestä 

eriäviä henkilökohtaisia tavoitteita, mutta olisi hyvä pitää omat ja yrityksen tavoitteet 

linjassa, että ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Kun yrityksen brändi ja henkilön oma 

henkilöbrändi ovat ristiriidassa keskenään, kutsutaan sitä brändikonfliktiksi (brand 

conflict). (Shepherd, 2005.) 
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4.2 Yrittäjän henkilöbrändin luonne 

Yrittäjän henkilöbrändin luonnetta tulisi pohtia tarkasti. Seuraavassa luvussa 

käsitellään vastauksia kysmyksiin: Halutaanko erotella oma henkilökohtainen brändi 

työelämän henkilöbrändistä? Onko kannattavampaa omata yksi yhtenäinen 

henkilöbrändi vai monia henkilöbrändejä, jotka ovat kohdennetumpia? Miten luoda 

uskottavuutta yritykselle henkilöbrändin avulla? 

4.2.1 Yhtenäinen vai eriävä henkilöbrändi 

Vallitseva uskomus brändistä on, että sen tulisi olla yksinkertainen, yhtenäinen ja 

johdonmukainen (Kotler & Armstrong, 2010). Ihmiselle on kuitenkin täysin 

luonnollista omata toisistaan eroavia rooleja ja minäkuvia, kuten esimerk iks i 

työpaikalla esiintyvä verraten omien läheisten luomaan mielikuvaan. (Shepherd, 2005) 

Henkilöbrändien eriyttämisessä tulee ottaa huomioon se, että omat henkilöbränd it 

eivät ole ristiriidassa keskenään, jos ne halutaan pitää erillisinä. Jos henkilö haluaa 

omata useamman henkilöbrändin esimerkiksi siksi, että haluaa pitää työelämän ja 

henkilökohtaisen elämän erillisinä toisistaan, voi hän kohdata riskin päätyä 

brändikonfliktiin tai brändin laimenemiseen (brand dilution) (Shepherd, 2005). 

Nykyajan verkkoympäristötkin houkuttelevat luomaan ja etsimään erilais ia 

minäkuvia, mutta ongelmia tulee vastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee 

pakolliseksi typistää osa tarinoista, jotka laimentaisivat brändiviestiä. Tällä 

typistämisellä pyritään välttämään brändäyksen epäonnistuminen (branding failure). 

Nämä epäonnistumiset käyvät sitten yleisimmin viimeistään ilmi kun henkilöt tavataan 

kasvokkain. (Labrecque ym., 2011; Shepherd, 2005.) Toisaalta tällaisessak in 

lähestymistavassa on puolensa, koska näin pystytään keskittymään esimerk iks i 

asiantuntijabrändiä rakentaessa asiantuntijuuden korostamiseen ja pystytään ikään 

kuin irtaantumaan henkilökohtaisesta minäkuvasta, kun toimitaan asiantuntijana 

työpaikalla. Tästä aiheesta ollaan montaa eri mieltä tutkimuksissa.  

Esimerkiksi McNally & Speak (2002) esittelevät eri strategioita yrityksen brändin ja 

henkilöbrändin linjaamiselle, mutta taas esimerkiksi Kaputa (2003) ja useammat eri 

itseavun ammattilaiset (self-help professionals) ovat sitä mieltä, että henkilöbränd in 

keskiössä tulisi olla henkilön autenttinen persoona, eikä niinkään räätälöity, 
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esimerkiksi työnantajan toivoma, versio itsestä.  Tästä syystä yrittäjän täytyy punnita 

asiaa omien tavoitteidensa kautta ja miettiä mitä hän haluaa tavoitella. Esimerk iks i 

hoitoalan ammattilaiselle voi olla hyödyllisempää eriyttää oma henkilökohta inen 

brändi työelämän asiantuntijabrändistään, jotta pystytään tuottamaan 

ammattimaisempi ja luotettavampi kuva asiakkaalle.  

4.2.2 Asiantuntijabrändillä uskottavuutta 

Roberts (2005) toteaa, että ammatillisen kuvan luomisella voidaan saavuttaa 

sosiaalista hyväksyntää, valtaa, hyvinvointia ja uramenestystä. Tällaisen vahvan 

ammatillisen kuvan saavuttaneiden katsotaan olevan kykeneväisempiä kohtaamaan 

sosiaalisia ja käytännön haasteita työssään. Asiantuntijabrändissä tarkoituksena on 

luoda henkilöbrändi, joka kuvastaisi ammattimaisuutta, alan tuntemusta ja älykkyyttä 

omalla alalla. Riippuen siitä, mikä omassa ammatissa, tai alalla, jonka asiantuntijana 

haluaa esiintyä, on tärkeää ja arvostettua, tulisi asiantuntijabrändin pyrkiä 

kuvastamaan. (Roberts, 2005.) 

Asiantuntijabrändillä haetaan useimmiten uskottavuutta alan ammattilaisena (Peter & 

Gomez, 2019). Tällaista uskottavuutta voidaan saavuutta esimerkiksi esiintymällä 

oman alan tapahtumissa, pitämällä puheita alan eri aiheista, kirjoittamalla artikkele ita  

ja osallistumalla keskusteluihin Web 2.0:n sovelluksissa kuten Facebookissa, 

Twitterissä ja LinkedInissa. (Roberts, 2005.) Nykyään voidaan käyttää apuna 

asiantuntijabrändin luomisessa myös muita sosiaalisen median alustoja. Entistä 

suositumpaa on esimerkiksi tuottaa podcastia tai pitää Instagramissa liveä, joka 

mahdollistaa kohderyhmän kanssa keskustelun ja viestinnän. Näiden avulla saadaan 

tuotettua kohderyhmälle sisältöä ja lisättyä tietoa omasta osaamisesta. Uskottavuuden 

luominen on erityisen tärkeää siinä kohtaa kun kyse on erityistä osaamista vaativasta 

ammatista (Khedher, 2019). Konkreettista näyttöä on hyvä kerätä esimerk iks i 

osallistumalla mahdollisiin koulutuksiin. Tämä sekä kerryttää oman alan tuntemusta, 

että myös viestii potentiaalisille asiakkaille, että on opiskellut alaa ja perehtynyt asiaan 

(Peter & Gomez, 2019). 
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4.3 Henkilöbrändillä kasvua 

Sosiaalisen median kautta tehty henkilöbrändäys nähdään yhtenä merkittävistä 

tavoista vaikuttaa kuluttajiin. Toimitusjohtajien sosiaalisen median kautta käymä 

viestintä on Brandfogin (2013) tutkimuksen mukaan tärkeä osa lisäämään asiakkaiden 

ja investoijien sitoutumista, sekä brändiuskollisuutta (brand loyalty). Tutkimuksen 

mukaan 87,5% vastanneista piti toimitusjohtajan sosiaalisen median läsnäoloa (social 

media presence) asiana joka voi kasvattaa yrityksen mainetta. Jotta yrittäjä voisi 

tavoittaa sosiaalisen median tarjoamat hyödyt täytyy hänen aktiivisesti käyttää 

sosiaalista mediaa ja tuottaa sisältöä. Internetissä vahvan henkilöbränd in 

saavuttamiseksi tulee henkilön rekisteröityä eri sosiaalisen median alustoille, valita 

erottuva ja mieleenpainuva käyttäjänimi ja levittää sekä mainostaa tätä sisältöä. Mitä 

aktiivisempi sosiaalisessa mediassa on, niin sitä suurempi mahdollisuus on saavuttaa 

sen tuomat hyödyt. (Marwick, 2010.) 

Gorbatov ym. (2018) ja Scheidt ym. (2020) ovat yhtä mieltä siitä, että 

henkilöbrändäyksellä voidaan saavuttaa uramenestystä, miksi se myös on saavuttanut 

suuren suosion työelämässä. Vahvan henkilöbrändin omaavat saavat etulyöntiaseman 

muun muassa ylennyksissä, palkkatasossa ja työnhaussa (Scheidt ym., 2020). Tällaiset 

henkilöt pystyvät vaikuttamaan myös siihen, että miten näkyviä hänen mielipiteensä 

ovat ja kuinka monelle ne jaetaan, mikä taas lisää henkilön vaikuttavuutta. 

Henkilöbrändi vaikuttaa myös siihen, miten paljon henkilöllä on varaa harkita 

työtarjouksia ja millaisena hänen työntekijänsä hänet näkevät ja kuinka paljon he 

esimerkiksi panostavat työhönsä. (Montoya & Vandehey, 2002.) Työntekijät 

panostavat luonnollisesti enemmän työhön, kun he arvostavat työnantajaansa sekä 

hakeutuvat töihin sellaisille työnantajille, joihin he tuntevat pystyvänsä samaistumaan 

(Rampersad, 2008). Henkilöbrändäys myös osaltaan vaikuttaa siihen ovatko ihmiset 

valmiita maksamaan siitä, mitä henkilöllä on heille tarjota, eli miten arvokkaana muut 

pitävät henkilö, henkilön mielipiteitä ja tietoja tai taitoja (Montoya & Vandehey, 

2002). 

Vahvan henkilöbrändin avulla yrittäjä pystyy myös paremmin valikoimaan itselleen ja 

yritykselleen sellaisia mahdollisuuksia, joista eniten hyötyy. Henkilöbrändin avulla 

pystytään luomaan uusia työmahdollisuuksia, kun henkilö pystyy vahventamaan 
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asemaansa työmarkkinoilla kasvattamalla tunnettavuuttaan asiantuntijana, 

kohottamalla mainetta, itseluottamusta ja uskottavuuttaan, sekä edistämällä uraansa. 

(Pathmanathan & Dodamgoda, 2018.) Näiden mahdollisuuksien avulla taas pystytään 

mahdollisesti kasvattamaan yritystä tai luomaan mahdollisuuksia kasvulle.  

(Rampersad, 2008) Verkostojen ja uusien mahdollisuuksien myötä voitaisiin myös 

olettaa, että yrittäjä hyötyy myös kokemuksellisesti, kun hänelle ilmaantuu uusia 

mahdollisuuksia alallaan. Uusien kontaktien myötä yrittäjä mahdollisesti pääsee 

osallistumaan keskusteluihin ja näin ollen pystyy keräämään enemmän informaatiota  

ja jakamaan tietoa muiden kanssa, josta voitaisiin olettaa, että kertyy tietotaitoa, mikä 

taas osaltaan lisää yrittäjän ammattimaisuutta.  

Toimitusjohtajan henkilöbrändäyksen on todettu vaikuttavan yrityksen brändiin ja 

maineeseen (Bendisch ym., 2013; Brandfog, 2013) ja noin 40% tekijöistä, jotka 

vaikuttavat organisaatioiden menestykseen markkinoilla koostuu ei-taloudellis ista 

tekijöistä, jotka ovat yhteydessä yrityksen maineeseen. Tästä voidaan siis tehdä 

olettamus, että vahva yrityksen maine vaikuttaa yrityksen eri osa-alueisiin, jotka 

vaikuttavat sen mahdollisuuksiin nousta tai laskea arvoa markkinoilla. (Potgieter & 

Doubell, 2020.) 

4.4 Mahdolliset ongelmat 

”Osaajana ja asiantuntijana löytyminen ja henkilöbrändäys ei tähtää kiiltokuvamaisen 

superihmisen luomiseen” (Aalto & Uusisaari, 2010), vaan tarkoituksena on korostaa 

henkilön uniikkeja piirteitä ja tuoda henkilön osaamista esille oman autenttisen 

persoonan kautta (Shepherd, 2005). Henkilöbrändäys on kuitenkin saanut juuri 

kritiikkiä siitä, että keskiössä ei olisi henkilön persoona, mielenkiinnonkohteet, taidot 

tai motivaatio vaan se miten tehokkaasti näitä saadaan tuotua esille ja niistä luotua 

henkilölle brändi.  (Lair ym., 2005.) Ihmiset helposti saattavat alkaa kaunistelemaan 

omia piirteitään, jotta he näyttäytyisivät houkuttelevimmilta esimerkiksi työnantajan 

silmissä (Roberts, 2005). Epäautenttisuudesta ja valehtelusta koituu ongelmia siinä 

kohtaa, kun henkilöbrändiä täytyy pitää yllä jatkuvasti. Kuten aikaisemmin 4.2.1 

luvussa todettiin, valheellista henkilöbrändiä on vaikeaa ylläpitää, kun tavataan 

ihmisiä kasvotusten. Valheellisen kuvan antaminen saattaa vaikuttaa negatiivises t i 

esimerkiksi työnhaussa, kun CV:ssä annettu mielikuva ei vastaakaan todellisuutta. 
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Kun muut ovat huomanneet henkilön esittävän valheellista kuvaa itsestään, on 

negatiivisista mielleyhtymistä vaikea päästä eroon (Khedher, 2019). Henkilöbrändäys 

nähdään myös osittain epäeettisenä toimintana, joka edistää epätasa-arvoisen 

järjestelmän syntymistä ja vääristää ihmissuhteita korostaen poliittista keplottelua, 

kilpailua, kyynisyyttä ja vieraantumista (Gorbatov ym., 2018; Lair ym., 2005). 

Henkilöbrändäyksessä nähdään ongelmia siinä, että se edistää yhteiskunnassa piileviä 

ongelmia entisestään. Henkilöbrändäystä on muun muassa kritisoitu siitä, että se suosii 

tietynlaisia ihmisiä. Yhteiskunnassa on tietynlaisia normeja ja ihmisten oletetaan 

sopivan tietynlaisiin muotteihin, joka myös näkyy henkilöbrändäyksessä. Ihmis iä 

syrjitään eri perustein, kuten iän, ihonvärin tai sukupuolen perusteella, ja eri aloilla 

arvostetaan eri asioita, joka saattaa edistää näiden tietynlaisten muottien syntymistä. 

Henkilöbrändäyksessä usein yritetään siis sopia näihin muotteihin, mikä taas omalta 

osaltaan edistää syrjintää. (Lair ym., 2005). Lair ym. (2005) mukaan 

henkilöbrändäyksen ongelmana on nähty myös se, että se vie eteenpäin ajatusta 

yksilöidystä ammatillisesta maailmasta, jossa yhteistyö on toissijaista ja sosiaaliset 

kanssakäymiset ihmisten kanssa nähdään pelinä. Tämä korostaa individualistisuutta ja 

ihmisten vieraantumista sosiaalisesta elämästä.  

Henkilöbrändäystä kaikkien ei ehkä ole tarvekaan miettiä niin tarkasti uran kannalta, 

sillä kaikissa ammateissa henkilöbrändäys ei ole yhtä tarpeellista ja yleisest i 

hyväksyttyä kuin toisissa (Gorbatov ym., 2018). Esimerkiksi juristien ja lääkäreiden 

ei ole yhtä hyväksyttyä omata vahvaa henkilöbrändiä, kuin taas sellaisten alojen 

asiantuntijoiden, joissa käytetään esimerkiksi paljon sosiaalista mediaa kuten 

markkinoinnin ammattilaiset tai poliitikot. (Khedher, 2019.) Herää kysymys, että 

vaikuttaako edustamien asioiden vakavuus ja luonne henkilöbrändäyksen 

hyväksyttävyyteen?  

Tutkimuksia henkilöbrändäyksestä ja sen prosesseista ja strategioista on tehty 

verrattain vähän tieteellisiä tutkimuksia, kuten aikaisemmin tutkielmassa todettiin. 

Tämä johtaa siihen, että tutkittua tietoa henkilöbrändäyksen hyödyistä ja haitoista on 

vähän, eikä näin ollen pystytä tekemään vahvoja päätelmiä. Henkilöbrändäyksessä 

tutkimus kulkee niin sanotusti jälkijunassa (Brooks & Anumudu, 2015). 

Henkilöbrändäystä kuitenkin opetetaan ja siitä puhutaan todella paljon, vaikkei sen 
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vaikutuksista olekaan perinpohjaista ymmärrystä. (Gorbatov ym., 2018; Shepherd, 

2005.) Voidaanko siis opettaa jotain sellaista mistä ei ole faktapohjaista tieteellistä 

tutkimusta ja ymmärrystä? 

Näiden mainittujen ongelmien lisäksi henkilöbrändäykseen voisi mahdollisesti liittyä 

seuraavanlaisia muitakin ongelmia. Näistä esimerkkinä esimerkiksi negatiivisen 

henkilöbrändin vaikutus yrityksen brändiin (Labreque ym., 2011). Henkilön tulee olla 

jatkuvasti varuillaan, ettei hän tee henkilöbrändiin negatiivisesti vaikuttavia asioita, 

kuten esimerkiksi sano jotain epäsopivaa. Toisena esimerkkinä henkilöbränd in 

muuttamisen vaikeus. Jos on jo brändännyt itsensä tietynlaisena, tai esimerkiksi on 

tunnettu jonkun yrityksen johtajana ja päättääkin vaihtaa alaa, on henkilöbränd in 

luonnetta vaikeaa alkaa muuttamaan. Varsinkin jos uusi toivottu henkilöbrändi on 

kaukainen aikaisemmasta voi uuden henkilöbrändin rakentamiseen mennä paljon 

aikaa.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä luvussa lukijalle esitellään tutkielman johtopäätökset ja yhteenveto. Luvun 

alussa tullaan tiivistämään tutkielman keskeisimpiä johtopäätöksiä vastaten 

tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen arvioidaan vielä tutkielman luotettavuutta ja 

rajoitteita. Lopuksi pohditaan mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia, jotka ovat tulleet 

esille tutkielmaa tehdessä.   

5.1 Vastaus tutkimuskysymyksiin 

Tutkielman päätutkimuskysymyksenä toimi: ”Miten yrittäjä voi luoda henkilöbränd in, 

joka tukee myös yrityksen kasvua?”. Tämän tarkoituksena oli selkeyttää yrittäjä lle 

henkilöbrändäyksen mahdollisia hyötyjä yritykselle ja antaa ohjeita siihen, miten sitä 

voitaisiin lähteä toteuttamaan tavalla, josta hyötyy myös oma yritys.  

Päätutkimuskysymyksen ymmärtämistä tukemaan asetettiin alatutkimuskysymykset. 

Jotta pystytään tiivistämään vastaus päätutkimuskysymykseen, tulee ensin vastata 

alatutkimuskysymyksiin.  

Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä oli kysymys siitä, että millaisia tekijöitä 

yrittäjän tulee ottaa huomioon, jos tarkoituksena on vahvistaa henkilöbränd iä. 

Yrittäjällä tulee olla selvillä se, mitä hän haluaa saavuttaa omalla henkilöbrändil lään 

ja miten hän toivoo sen vaikuttavan omaan yritykseensä. Näiden tavoitteiden 

selkeyttäminen on keskeisessä osassa siksi, että osataan lähteä toteuttamaan 

henkilöbrändäystä oikealla tavalla. Yrityksen brändin ja henkilöbrändin tulee olla 

linjassa, jotta pystytään luomaan luotettava ja autenttinen kuva yrityksestä, johon 

asiakkaat voivat tuntea samaistuvansa (Shepherd, 2005, McNally & Speak ,2002). 

Yrittäjän tulee huomioida, että kaikki mitä henkilö tekee, sanoo ja tuottaa vaikuttaa 

henkilöbrändiin ja näin ollen myös omaan yritykseen (Wee & Brooks, 2010). Omat 

heikkoudet ja vahvuudet, sekä erityisesti ne asiat mitkä tekevät henkilöstä uniik in, 

tulee ottaa huomioon oman henkilöbrändin rakentamisessa (Gorbatov ym, 2018). 

Näiden avulla pystytään myös miettimään mitkä henkilöbrändäyksen keinot ovat juuri 

itselle sopivimpia. Tulee myös selvittää, että halutaanko ammattimainen henkilöbränd i 

pitää erillisenä henkilökohtaisesta henkilöbrändistä. Yhtenäisellä henkilöbränd il lä 

pystytään rakentamaan vahva ja selkeä henkilöbrändi, joka välittyy muille kaikesta 
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siitä mitä yrittäjä on ja tekee. Jos taas päädytään keskittymään asiantuntijabränd in 

luomiseen erillisenä henkilökohtaisesta brändistä, niiden ei tulisi olla ristiriidassa. 

Asiantuntijabrändillä voidaan luoda uskottavuutta sekä luoda mielikuvaa 

ammattimaisuudesta ja saavuttaa tällä tavoin kuluttajien luottamus ja lopulta saada 

esimerkiksi lisää asiakkaita omalle yritykselle. (Roberts, 2005.) Asiantuntijabränd in 

avulla voidaan säilyttää yrittäjän ammattimainen kuva, koska henkilökohtaiset asiat 

eivät ole keskiössä vaan keskitytään henkilöön ammattilaisena ja siihen, mikä on 

henkilön kontribuutio alalla ja miten hän tuottaa arvoa omalle kohderyhmälleen. 

Henkilöbrändin suunnitelmallinen koostaminen kannattaa siis tehdä niin, että laatii 

yrityksen arvot myös omien arvojen mukaisesti, jotta näiden arvojen mukaan on 

helppoa elää, eikä henkilöbrändin ylläpitämiseen tarvita valehtelua tai tarinoiden 

typistystä. 

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli selvittää mitä positiivisia vaikutuks ia 

henkilöbrändäyksellä on, ja mitkä ovat mahdollisia ongelmia yleisest i. 

Henkilöbrändäyksellä voidaan saavuttaa sosiaalista, taloudellista ja henkistä pääomaa 

(Khedher, 2014). Riippuen henkilöbrändäyksen toteutuksesta ja henkilön tavoitteista, 

millaisia hyötyjä sillä saavutetaan. Isona hyötynä on itsetuntemus ja omien 

vahvuuksien ja heikkouksien tunnistus. Henkilöbrändiä rakentaessa joutuu pohtimaan 

näitä asioita ja löytämään itsestä sellaisia asioita, jotka toimivat kilpailuetuna muihin. 

Näkyvyys nousi myös monessa tutkimuksessa tärkeäksi hyödyksi, sillä näkyvyyden 

avulla pystytään vaikuttamaan ihmisiin enemmän ja omat ideat ja mielipiteet saavat 

enemmän painoarvoa vahvan henkilöbrändin myötä. Mahdollisiksi ongelmiks i 

henkilöbrändäyksessä useimmat tutkielman aineistossa käytetyistä tutkimuks ista 

nostivat esille epäautenttisuuden. Henkilöbrändäyksessä helposti aletaan 

kaunistelemaan omia piirteitä, jotta saavutettaisiin haluttu henkilöbrändi (Roberts, 

2005). Kritiikkiä on saanut juuri se, että keskiössä ei olisi varsinaisesti ne aidot ihmisen 

piirteet ja persoona vaan se miten hyvin niitä tuodaan esille ja niistä luotua 

houkutteleva brändi (Lair ym., 2005). Muita ongelmia henkilöbrändäyksessä on 

mahdollinen ristiriitaisuus yrityksen brändin kanssa, sekä kattavien tutkimusten 

puuttuminen.  

Johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että sellaisilla aloilla, joissa ollaan eniten 

riippuvaisia sosiaalisesta mediasta ja Web 2.0 sovelluksista, henkilöbrändäys on 
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erityisen tärkeää. Vastauksena päätutkimuskysymykseen yrittäjä voi luoda yrityksen 

kasvua tukevan henkilöbrändin johdonmukaisella panostamisella sekä suunnitellul la 

toteuttamisella, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissakin oltiin todettu. Suurimmat 

hyödyt yrittäjä saavuttaa, kun toteuttaa henkilöbrändäystä suunnitelmallises t i, 

säännöllisesti ja tehokkaasti huomioiden myös oman yrityksen brändin ja tavoitteet  

(Scheidt ym., 2020). Henkilöbrändiä tulee jatkuvasti työstää ja yrittäjän tulee tuottaa 

ja suunnata arvokasta sisältöä kohderyhmälleen henkilöbrändinsä mukaisella tyylil lä  

käyttäen apuna eri henkilöbrändäyksen keinoja ja Web 2.0 sovelluksia saavuttaakseen 

näkyvyyttä ja kasvua. 

Voidaan nähdä henkilöbrändäyksen olevan yhteydessä siis kasvuun, jos yrittäjä näkee 

vaivaa henkilöbrändin rakentamiseen ja työstää sitä jatkuvasti. Yrittäjän on 

mahdollista siis saavuttaa luottamusta ja huomiota henkilöbrändäyksellä, jolla sitten 

taas saavutetaan erottautumista kilpailijoista ja näin ollen lisää asiakkaita sekä 

myyntimahdollisuuksia (Aalto & Uusisaari, 2010). Yrittäjän kannattaa käyttää 

henkilöbrändäystä osana markkinointia ja hyödyntää sen tuomat mahdollisuudet 

yrityksen kasvun kannalta.  

5.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin narratiivista yleiskatsausta, jonka tavoitteena oli 

koostaa olemassa olevista tutkimuksista yleiskatsaus. Tutkielma siis yhdiste lee 

aikaisempia tutkimustuloksia ja luo johtopäätökset pohjautuen näihin tutkimuks iin. 

Kirjallisuuskatsauksella pyritään osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. 

Henkilöbrändäyksestä ei ole kovinkaan paljon tieteellistä tutkimusta, joten 

kontribuutiona voidaan nähdä tutkielman lisäämä tuotettu tieto ja sen hyödyt ja käyttö 

mahdollisissa jatkotutkimuksissa. Tutkielman tutkimuskysymykset olivat kohdistettu 

erityisesti yrittäjien henkilöbrändäykseen, joten tutkielmakin tavoitteli tuottaa tietoa 

yrittäjille henkilöbrändäyksestä. Voidaan nähdä, että tutkielman tieteellinen panos on 

hyödyksi erityisesti yrittäjille henkilöbrändäyksen sekä markkinoinnin osalta.  
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5.3 Tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitteiden arviointi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi voi olla haastavampaa kuin 

kvantatiivisessa tutkimuksessa, koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu 

jatkuvasti pohtimaan tekemänsä työn luotettavuutta ja analysoimaan tekemiään 

ratkaisuja kirjoittaessaan. Laadullisessa tutkimuksessa pystytään liikkumaan 

vapaammin edestakaisin aineiston analyysin, tehtyjen tulkintojen ja tutkimusteks t in 

välillä. Keskeisenä tutkimusvälineenä laadullisessa tutkimuksessa on tutkija itse, joten 

kirjoittaja toimii myös yhtenä pääasiallisena luotettavuuden kriteerinä. (Eskola & 

Suoranta, 1998, s. 209–212.) Tutkielmassa on myös sisällytetty tutkijan omaa 

pohdintaa, mikä lisää tekstin subjektiviteettia.  

Luotettavuuden mittareina on perinteisesti pidetty reliabiliteettia ja validiteet t ia. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkija on pystynyt luomaan loogisen 

kokonaisuuden yhdistelemällä teoreettisia ja käsitteellisiä määritelmiä, sekä miten 

hyvin tutkija on sisäistänyt tämän tutkimansa tieteenalan (Eskola & Suoranta, 1998, s. 

214). Tässä tutkielmassa on käytetty aikaisempia tutkimuksia teoreettisen 

viitekehyksen ja käsitteiden määrittelyyn. Laadullista tutkimusta on kuitenkin 

haastavaa arvioida näillä termeillä, sillä ne ovat tarkoitettu erityisesti kvantatiivisen 

tutkimuksen arviointiin ja siksi onkin ehdotettu, että kvalitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuutta arvioitaisiin toisin kriteerein. Laadullisessa tutkimuksessa arvioinnin 

perusteena voidaan käyttää tutkimuksen sisältämien väitteiden ja selitysten 

perusteltavuutta ja totuudenmukaisuutta. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 214.)  

Tämä tutkielma on toteutettu yhdistellen eri tutkimuksista löydettyjä määritelmiä. 

Huomioon on pyritty ottamaan uusien tutkimusten määritelmiä ja lisäyks iä 

vanhempaan tutkimustietoon. Yrittäjän näkökulmasta ei ole kuitenkaan tehty 

tutkimuksia niin riittävästi, että olisi voitu tehdä tutkimus keskittyen vain uusimpaan 

tietoon. Tutkimuksen kannalta tärkeää oli ottaa huomioon myös vanhempi tieto ja 

tuoda sitä lähemmäs nykyaikaa päivittämällä sitä muun tiedon avulla.  

Voidaan myös arvioida luotettavuutta uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja 

vahvistuvuuden kautta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 214). Tutkielmassa on kulkenut 

koko tutkimusprosessin ajan myös nämä kriteerit, joiden kautta käytettäviä lähteitä on 
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arvioitu. Aineistojen yhdistelyssä on pyritty johdonmukaisuuteen ja 

todenmukaisuuteen.  

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksissa käy ilmi, että henkilöbrändäys tukee uran kehitystä ja vaikka 

henkilöbrändäystä on tutkittu johtohenkilöidenkin näkökulmasta, niin vielä olisi 

tarvetta tutkia tarkemmin henkilöbrändin syntyprosessia ja sitä, miten se kehittyy ajan 

myötä. Henkilöbrändäyksen moniulotteisuuden vuoksi jatkotutkimusmahdollisuuks ia 

on paljon ja etenkin yrittäjän näkökulmasta aiheen tutkiminen olisi tarpeellista.  

Tutkimalla henkilöbrändäystä, sen prosesseja ja vaikutuksia voitaisiin muodostaa 

laajempi ymmärrys henkilöbrändistä ilmiönä, sekä voitaisiin näin vakiinnuttaa sen 

asemaa käsitteenä. Henkilöbrändin tutkimuksesta puuttuu pitkällä aikavälillä tehdyt 

tutkimukset, jossa seurattaisiin henkilöbrändäyksen rakentamista eri vaiheissa. Olisi 

myös mielenkiintoista saada selville miten eri elämänvaiheet vaikuttavat 

henkilöbrändiin.  Tällä hetkellä vieläkin suurin osa tutkimuksista käsittelee aihetta 

hyvin pintapuolisesti. 

Yrittäjien ja yritysten toimitusjohtajien henkilöbrändäyksen vaikutuksesta yrityksen 

menestykseen ei ole tutkittu tarpeeksi, joten tutkielmassa esiin tulleita seikkoja täytyis i 

vielä tutkia tarkemmin ja käytännössä, jotta voitaisiin luoda luotettavia johtopäätöksiä. 

Voitaisiin tutkia henkilöbrändäyksen vaikutusta yritysten myyntilukuihin isommalla 

otannalla tai toimitusjohtajan sosiaalisen median suosion yhteyttä yrityksen 

menestykseen erityyppisissä yrityksissä. Miten henkilöbrändäys vaikuttaa eri 

kokoisissa yrityksissä tai eri alojen yrityksissä, kuten esimerk iks i 

kauneudenhoitoalalla tai it-yrityksissä? Henkilöbrändäys tarvitsisi siis vielä enemmän 

kvantatiivista tutkimusta, jotta voitaisiin verrata kvalitatiivisen tutkimuksen 

johtopäätöksiä konkreettisiin lukuihin. 

Tutkimusta siitä olisiko parempi omata yksi vai useampi henkilöbrändi ei olla 

myöskään vielä toteutettu. Olisi tarpeellista tietää, miten nämä vertaavat toisiinsa ja 
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onko joissain tapauksissa parempi omata useampi henkilöbrändi. Myöskään ryhmien 

henkilöbrändistä ei ole tehty tutkimuksia. Siitä kuinka osana ryhmää tapahtuva 

henkilöbrändäys muodostuu, olisi mielenkiintoista tietää lisää.  

Henkilöbrändäyksen negatiivisista vaikutuksista tarvittaisiin myös lisää tutkimuks ia. 

Negatiivisista vaikutuksista ei ole tehty riittävästi tutkimuksia, vaikka 

henkilöbrändäystä onkin kritisoitu paljon. Vielä tarvittaisiin näyttöä kääntöpuolesta, 

jotta voitaisiin luoda laaja kokonaiskuva henkilöbrändäyksestä käytännössä.  
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