
2 Brändin pääSSä  
tApAhtuu
Henkilöbrändin aivopääoma on muutakin kuin substanssi-
osaamista. Se on intuitiota, flow-tilan hyödyntämistä, 
toisten sparraamista ja ajatusten kiteyttämistä. Ennen 
kaikkea se on oman itsensä löytämistä.
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Löydä itsesi, löydä brändisi
Tässä alaluvussa kieriskelemme oman itsemme tuntemisessa.

Olen täysin tosissani. Jos et tunne itseäsi, et tunnista muidenkaan 
tarpeita tai tunteita.

Itsensä tunteminen on alku henkilöbrändille. Sen huomiotta jättämi-
nen on alku julkisuustyrkylle tai itsensäpalvojalle.

Henkilöbrändin pitää rakentua persoonallisuuden varaan
Henkilöbrändin laatu mitataan sen heijastamasta varjosta ja peilikuvasta. 
Tätä voi verrata hiusten muotoiluun: kohennan tukkaani peilistä saamani 
tiedon perusteella. Samalla tavoin voin korjata brändiäni sen perusteella, 
millainen maine tai imago minulla näyttää olevan.

Määrittelen hyvän henkilöbrändin viidellä kriteerillä:
 a. Henkilöbrändin imago ja maine ovat muodostuneet vähintäänkin 

niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat haluttua kohderyhmää.

 b. Henkilöbrändin imago ja maine ovat vahvoja (ei horjutettavissa) ja 
kohtuullisen yhtenäisiä.

 c. Henkilöbrändin imago ja maine ovat aitoja (eli perustuvat mahdol-
lisimman realistiseen käsitykseen henkilöbrändin kantajasta).

 d. Henkilöbrändin kantaja hyväksyy itsekin kohderyhmän käsittämän 
imagon ja maineen.

 e. Henkilöbrändi tukee kantajaansa hyvän ja onnellisen elämän saa-
vuttamisessa.

Tämä kaikki ei synny yhdessä yössä. Ensin on ymmärrettävä, millainen 
itse on ja mitkä ovat omat vahvuudet. Sitten on ilmennettävä näitä omi-
naisuuksia vuosikaupalla, niin että oma kohderyhmä havaitsee ne.

Toisaalta tämä on äärimmäisen vaivatonta. Mikäänhän ei ole niin help-
poa kuin omana itsenä oleminen.

Toisaalta tämä on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa. Jokainen meistä on 
joskus laiska, huolimaton tai kiukkuinen. Ajoittain tekee mieli töräyttää 
ilmoille jotain ilkeää, ja ajoittain haluaisi kadota maailmankartalta. Silloin 
tällöin olemme välinpitämättömiä, pilkallisia tai ärähtelemme turhasta.

Lisävaikeutensa tekee myös julkisuus. Heti kun astumme suuremman 
yleisön näkyville (vaikkapa vain pienen erikoisalan tietoisuuteen), monet 
meistä alkavat toimia itsensä vastaisesti. Joku on tekopirteä, toinen yrittää 
päteä, kolmas machoilee, neljäs sulkeutuu kuoreensa ja viides hapuilee 
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lausunnoissaan. Omia helmasyntejäni ovat keinotekoinen vaatimattomuus 
ja miltähänminänäytän-syndrooma. Vain ani harva osaa olla julkisuudessa 
yhtä luonteva kuin kotona tai ystävien kesken.

Isoimman vaikeuden tuo kuitenkin se, että emme yllättäen tunnekaan 
itseämme. Tämä on eräs lempiteemoistani. Useimmat ihmiset luulevat 
tuntevansa itsensä, vaikka he ovat pihalla kuin lumiukot. Perustelen seu-
raavaksi kantaani – itseäni hilliten vain kolmella tosielämän esimerkillä:
 1. Varastotyöntekijä on viisissäkymmenissä ja lopen kyllästynyt työ-

hönsä ja esimieheensä. Hän alkaa sairastella, liikuntaharrastus hii-
puu, ylipainoa kertyy runsaasti, ja hän käy muutamassa leikkauk-
sessakin. Joka kerta hän vannoo: ”Olisin onnellinen, jos nämä vaivat 
lähtisivät pois! Tekisin mitä tahansa, jotta kipuja ei olisi!” Kun lää-
käri kertoo, että liikunnan vähittäinen lisääminen ja terveellisempi 
ruokavalio auttaisivat asiaan huomattavasti, varastotyöntekijä ei 
usko. ”Kyllä se on jokin muu. Nyt tarvitaan enemmän kokeita ja 
ehkä vielä yksi leikkaus.” Hups. Eikö hän tekisikään ”mitä tahansa”? 
Vai haluaako hän sittenkin pitää sairaudet, sairauslomat ja saaman-
sa ylimääräisen huomion?

 2. Yksikönjohtaja on vahvasti sitä mieltä, että asiat pitää aina sanoa 
suoraan. ”Jos jokin mietityttää, pitää heti avata suunsa. Suora kysy-
minen on parempaa kuin kyräily ja märehtiminen.” Sama ihminen 
pohtii kolme kuukautta, mitä kaveri oikein oli tarkoittanut, kun 
tämä oli kirjoittanut hieman monitulkintaisesti johtajan Facebook-
seinälle. Kolmen kuukauden päästä johtaja ei vieläkään uskalla ky-
syä suoraan, vaan soittaa kaverin veljelle ja tilittää asiaa. Hups. Mi-
hin katosi märehtimättömyys ja suora kysyminen? Miksi ihminen 
sanoo ja arvostaa yhtä – mutta tekee kuitenkin jotain muuta?

 3. Kouluttaja-konsultti on absoluuttisen varma kaikista valinnoistaan. 
Hän ei voi ymmärtää, että jotkut ihmiset eivät osaa päättää, mitä 
elämällään tekisivät. Konsultti itse tietää aivan tarkkaan elämänsä 
asioiden tärkeysjärjestyksen: perhe ensin, työ sitten. Kuitenkin hän 
juoksee kouluttamassa ympäri Suomea, viettää öitä hotelleissa, tu-
lee myöhään illalla kotiin ja lähtee aikaisin aamulla töihin. Hups. 
Miten on mahdollista, että puheet ja tekeminen ovat niin pahassa 
ristiriidassa? Eikö perhe ollutkaan tärkeä?

Jokainen meistä on epälooginen. Jokainen meistä käyttäytyy joskus risti-
riitaisesti, ja kaiken lisäksi usein huomaamattaan.
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Kallisarvoisinta, mitä voit henkilöbrändillesi tehdä, on opetella tunte-
maan itsesi. Etsi tietoisesti toiminnastasi epäloogisuuksia ja pohdi, miksi 
niitä tapahtuu. Tämä urakka ei tule koskaan valmiiksi, mutta mitä enem-
män harjoittelet, sitä enemmän kehityt ihmisenä ja sitä helpompaa sinun 
on ilmentää omaa itseäsi. Samalla henkilöbrändisi täsmentyy.

Kolmesta äskeisestä esimerkistä viimeinen tunari olin muuten minä. 
Hävettävää mutta totta.

Persoonallisuus ei saa rakentua henkilöbrändin varaan
Me kaikki tunnemme tai vähintään tiedämme brändejä, joille on noussut 
urea otsalohkoon. Näissä tapauksissa persoona ei enää muokkaa brändiä, 
vaan brändi on alkanut muokata persoonaa. Ihminen alkaa vähitellen luul-
la, että koska hän on tunnettu, hän on myös ihmisenä verraton.

Tästä on onneksi olemassa varoittavia ennusmerkkejä, joita kannattaa 
seurata. Jos huomaat omassa toiminnassasi seuraavia asioita, tarkkaile 
käytöstäsi ja pyri pitämään suhtautumisesi omaan brändiisi ammatillisena.

Suutut eri mieltä olevalle. Asiantuntijabrändi perustuu osaamiseen, tietoon 
ja viestintään. Jos suutut siitä, että joku on eri mieltä, et ole asiantuntijabrändi, 
vaan olet väittelynhaluinen ja reviiritietoinen amatööri. Olen langennut tähän 
mokaan monesti urani alkuaikoina. Kun joku oli eri mieltä, minä ärsyynnyin, 
koska oma mielipiteeni oli olevinaan paras. 

Ohitat toisten mielipiteet liian helposti. Jos ihminen on liian varma omasta 
osaamisestaan, toisten mielipiteet tulee ohitettua olankohtautuksella tai 
näennäisellä kuuntelulla. Kun on omasta mielestään tarpeeksi hyvä, muiden 
kommenteilla ei tunnu olevan enää väliä.

Seuraat vainoharhaisesti, mitä sinusta puhutaan. Jos et osaa jättää Google 
Alertsin ilmoituksia, Tweetdeckiä tai Google Analyticsiä rauhaan edes 
päiväksi saati viikonlopuksi, olet huonolla tiellä. Oikeasti sinun ei tarvitse 
tietää asiasta sillä siunaaman sekunnilla, kun sinusta puhutaan. Jos ihminen 
seuraa liikaa hänestä liikkuvia tekstejä ja puheita, hänen todellisuuskuvansa 
vääristyy, ja lopulta koko minäkuva vinksahtaa. Ihminen alkaa nähdä itsensä 
vain muiden silmien kautta, eikä hän kykene olemaan enää rehellinen itselleen. 
Kysymyksessä on sama ilmiö, kun julkisuustyrkky haalii käsiinsä kaikki itseään 
koskevat lööpit ja lehtijutut ja pitää niistä tarkkaa leikekirjaa. Opettele sen 
sijaan seuraamaan itseäsi koskevaa keskustelua objektiivisesti ja satunnaisesti. 
Monesti asiaan ei tarvitse ottaa kantaa millään lailla.

Diivailet. Jotkut kouluttajat vaativat juomavetensä huoneenlämpöisenä, 
kevyesti hiilihapotettuna ja kirkkaassa kannellisessa lasikannussa. Muuten 
kuulemma päivästä ei tule mitään. Jotkut vaativat oman nimensä 
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isommalla esitteisiin ja toiset huolehtivat, että tapahtumamainoksissa on 
oltava heidän kuvansa. Näitä pyyntöjä täytyy aina pohtia järki kädessä. 
Menenkö naurettavuuksiin vaatimusteni kanssa? Enkö millään voi juoda 
vettäni muovikannusta tai katsoa esitettä, josta puuttuu naamavärkkini? 
Asiantuntijabrändi ei saa olla mikään maailmanluokan stara, joka vaatii 
raiderissaan kuun taivaalta. (Vaatiminen on sitä paitsi typerää myös 
megatähdiltä.) Diivailu on usein vain keinotekoista oman arvon korottamista 
ja toisten juoksuttamista. Järkevät toiveet ovat sallittuja, mutta kohtuuttomat 
vaatimukset eivät.

Suhtaudut asioihin merkittävästi eri tavoin kuin ennen. Ilman muuta 
suhtautuminen asioihin voi muuttua oppimisen myötä. Sen sijaan jos 
suunnanmuutoksia on useita ja jos ne ovat täyskäännöksiä negatiiviseen 
suuntaan, kannattaa huolestua. Useimmiten muutoksen huomaavat 
ensimmäisenä läheiset. Saatat ärsyyntyä asiasta, jonka aikaisemmin olisit 
ohittanut olankohautuksella. Kenties suutut aiempaa helpommin tai 
pahimmillaan vajoat masentuneisuuteen. Jotkut passivoituvat ja vetäytyvät 
kuoreensa. Tämä kaikki viestii stressistä ja joskus myös heikentyneestä 
minäkuvasta.

Nämä tunnusmerkit eivät onneksi tule läheskään kaikille vastaan, mutta 
jotkut käyvät niitä läpi. Julkisuudella on valtava voima. Vaikka kuinka 
vakuuttaisit, ettei muitten mielipiteillä ole merkitystä, niillä on lopulta 
merkitystä – enemmän tai vähemmän.

Elämäsi brändinä
Ennen kuin luet pitemmälle, mieti hetki. Oletko valmis tähän? Kysymys 
ei ole siitä, ettet saisi omaa rauhaa. Joillain aloillahan valokuvaajia väijyy 
kotioven takana, ja joka kerta, kun satut raapimaan kainaloasi bussissa, 
joku raportoi Seiskalle.

Kysymys on pikemminkin siitä, jaksatko itse olla pitkäjänteinen ja sin-
nikäs ja uskoa asiaasi. Brändin muuttaminen voi olla hidasta, ja elämäsi on 
pykälän verran julkisempaa kuin tavallisella asiantuntijalla.

Onneksi suurin osa asiantuntija-aloista on sellaisia, että et joudu kär-
simään julkisuudesta. Paparazzit vaanivat mieluummin viiviavellaneja ja 
kimiräikkösiä. Et kuitenkaan enää voi mennä oman alasi seminaariin tukka 
pystyssä ja verkkarit jalassa, koska joku nappaa sinusta kuvan blogiinsa. 
Sinun pitää myös muistaa tilata uusia käyntikortteja loppuneiden tai van-
hentuneiden tilalle, sillä on epäammattimaista tulla tapaamiseen ilman 
ajantasaisia yhteystietoja. (Minä sorrun tähän jälkimmäiseen varsin usein.)


