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Viime vuosina olemme laatineet kymme-
niä yritystarinoita: haastatelleet, vetäneet 
työpajoja, keskustelleet johdon ja työnte-

kijöiden kanssa yhdessä ja erikseen. Melkeinpä joka 
kerta olemme tulleet siihen tulokseen, että onnistu-
nut yritystarina vaatii aidosti ulkopuolisen näkökul-
man. Silloin hahmottuu helpommin se, mikä yrityk-
sessä on oikeasti kiinnostavaa, miksi yritysesittely 
ylipäätään tehdään, miten sitä hyödynnetään sekä 
miten yritystarina tulee rakentaa ja kirjoittaa.

Näiden kokemusten pohjalta koostimme miniop-
paan toimivan yritystarinan luomiseen. Tarkoi-
tuksenamme on helpottaa sinun yrityksesi tarinan 
hahmottelua, suunnittelua, rakentamista, sanallis-
tamista ja kirjoittamista. Tutustu oppaaseen huolel-
lisesti, harjoittele ja kirjoita! Jos kuitenkin edelleen 
tuntuu että omasta kahvikupista kirjoittaminen ei 
luonnistu, ota yhteyttä niin me autamme.

Kiinnostava ja 
myyntiä edistävä 
yritystarina ei 
välttämättä synny 
tuosta vain, koska 
itsestään on aina 
vaikea kirjoittaa.

MILLAINEN ON HYVÄ YRITYSTARINA?
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Yritystarinan pitää palvella yrityk-
sen strategiaa, visiota ja missiota. 
Parhaimmillaan yritystarina kertoo 

selkeästi mutta elävästi sen mitä strategia 
määrittää ja auttaa siten edistämään sen toteu-
tumista. Koska tarinamuoto näyttää strategian 
toteutumisen käytännössä, sekä työntekijät 
että asiakkaat pystyvät ymmärtämään yrityk-
sen tehtävän ja tavoitteet paremmin. Tarina 
ilmentää virallista kielenkäyttöä rennommin, 
ihmisten kautta mistä oikein on kyse.

MITEN 
SUUNNITTELEN  

TOIMIVAN 
YRITYS- 

TARINAN?
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Miksi yritystarina 
kirjoitetaan?

Ensiksi on tiedettävä miksi yritystarina kirjoitetaan 
ja mihin sillä pyritään. Pitääkö yritystarinan tukea 
tuotteiden ja palveluiden myymistä? Ovatko tarpee-

si enemmän strategisia ja brändiin liittyviä? Haluatko vahvis-
taa asiantuntijuuttasi ja erottautua muista? Houkutella parhai-
ta osaajia palvelukseesi?

Tässä vaiheessa on tärkeä miettiä, mitkä piirteet yrityksessä 
korostuvat, mistä sen tunnistaa ja mikä sille on ominta. Yleisiä 
lähtökohtia pohdinnalle ovat esimerkiksi luotettavuus, vas-
tuullisuus, työkulttuuri ja missio.

Alkumetreillä on vastattava kahteen tärkeään kysymykseen. 
Mitä haluat lukijan tekevän yritystarinan lukemisen jälkeen ja 
millainen tunne hänelle lukemastaan tulee? Tässä on yritysta-
rinan syy ja tavoite, joita ilman ponnistelut ovat turhia.
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Kenelle 
yritysesittely 
kirjoitetaan?
Yhtä aikaa tavoitteiden kanssa pitää määritellä kenelle tarina on 
tarkoitettu ja suunnattu. Tavoiteltu lukija määrää osaltaan mi-
ten tarinasi rakentuu. Miten lukija suhteutuu ostajapersooniisi 
vai ovatko he sama henkilö?

Kannattaa muistaa, että tarinaasi lukevat nykyiset ja tulevat 
asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kilpailijat, työntekijäsi (myös 
tulevat) ja heidän läheisensä sekä myös omat läheisesi. Kaikkia 
ei voi puhutella samaan aikaan. 

Millainen on  
yrityksen ääni?
Kun tavoitteet on määritelty, pitää pohtia millä äänellä tarina 
kerrotaan. Tekstin äänensävy (tone of voice) kytkeytyy toki 
tekstin tavoitteeseen, mutta se ei saa poiketa liikaa muiden 
tekstien tyylistä (paitsi jos halutaan liioitella tarkoituksella).

Äänensävy vaikuttaa erittäin vahvasti siihen tunteeseen joka 
lukijassa halutaan herättää. Tyyli ja tunnelma luovat puitteet 
niille tärkeille asioille, joista yritystarinassa on kyse – meidän 
omat arvomme ja tapamme tehdä töitä.

Minkä asiakkaan 
ongelman ratkaiset?
Asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on se, miten yritys voi häntä 
auttaa. Se on oikeastaan yrityksen kuin yrityksen olemassaolon 
ainoa oikeutus. Yritystarina vahvistaa juuri tätä, joko nykyistä 
tai tulevaa asiakkuutta. Tästä näkökulmasta yrityksen tuotteita 
ja palveluita pitää tarinassa käsitellä.
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Ketkä 
tarinassa 
puhuvat?

Ihmiset tekevät yritystarinan. Yritykselle 
tärkeät asiat pitää kertoa oikeiden ihmisten 
äänillä ja kasvoilla.

Jos yrityksessä arvostetaan osaava henkilöstöä, on 
luontevaa että henkilöstö on äänessä. Tällainen tarina 
vetoaa varmasti myös potentiaalisiin työntekijöihin ja 
tukee rekrymarkkinointia. Koska asiakkaat ovat tär-
keitä kaikille yrityksille, on hyvä ajatus antaa tarinassa 
ääni myös asiakkaalle. Hehän todentavat, miten yritys 
oikeasti onnistuu palvelussaan.

Joskus yrittäjä voi haluta yrityksensä näyttävän isom-
malta kuin se todellisuudessa on, koska pelkää luot-
tamuksen kärsivän. Voi syntyä kiusaus häivyttää yri-
tyksen koko pois tarinasta, mutta on parempi kertoa 
asiat rehellisesti. Luotettava yritys kertoo, miten työtä 
tehdään sekä talon sisällä että asiakkaiden parissa. 
Silloin avoimuus on kaikki kaikessa. 
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Arvot kytkeytyvät myös rehellisyyteen 
ja avoimuuteen. Ja yritystarinan tulisi 
avata sinun yrityksesi maailmalle, siksi 

ei kannata lähtee peittelemään tai piilottelemaan 
asioita. On todella raskasta olla jotain mitä ei ole. 
Yritystarinan suola on siinä, että olivatpa tuotteet 
ja palvelut millaisia tahansa, niiden väliin pystyy 
ujuttamaan paljon sitä omaa persoonaa jonka va-
raan yritys rakentuu

Koronan aikaan erityisesti arvot ovat korostuneet. 
Olivatpa asiakkaat yrityksiä tai kuluttajia, kaikki 
haluavat tietää millaisesta yrityksestä on kysymys. 
Tänä päivänä vastuullisuus on valttia. Yritystarinan 

Mitkä ovat yrityksen arvot?
pitää olla sinun ja arvojesi näköinen. Se, ketkä ta-
rinassa ovat läsnä on kannanotto myös siihen mitä 
arvoja tarinassa halutaan nostaa esiin. Kerro toima-
rin tai työntekijän suulla miten nämä tärkeät asiat 
näkyvät käytännön työssä.

Käytännön tekemisen kautta kuvattuna arvot saa-
vat konkreettisen sisällön ja kertovat miten yritys 
työskentelee täyttääkseen asiakaslupauksensa, mil-
lainen sisäinen työkulttuuri on ja miten asiakkaita 
arvostetaan.
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Yritystarina seisoo samalla perustalla kuin yrityskin. Se 
kertoo miksi yritys on olemassa ja mihin suuntaan se 
ponnistaa. Pitää kertoa miten tähän hetkeen on tultu ja 
mitä on tapahtunut ja mikä on ollut se intohimo ja mer-
kitys jotka yritystä ovat ajaneet.

Aito innostus ja omaan missioonsa uskovat persoonat 
tekevät tarinasta mielenkiintoisen ja uskottavan. Älä lyö 
läskiksi vaan keskity olennaiseen – siihen miksi työpai-
kalle haluaa palata päivästä toiseen. 

Nykyhetken kautta lukijalle kirkastuvat myös yrityksen 
tulevaisuuden visiot. Kun kerrot tavoitteistasi, perustele 
ne samoilla faktoilla kuin yrityksen tähänastisen tarinan.

Miksi yrityksesi 
on olemassa?
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Yritystarinan tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa luotta-
musta yritykseen. Ilman luottamusta ei yhteydenottoja 
tule eikä kauppoja synny. Lukija pitää saada vakuuttu-
maan siitä, että yritys tekee sen minkä lupaakin. Toi-
mintatavat ja asiakaslupaukset pitää todentaa antamalla 
konkreettisia esimerkkejä käytännön tuloksista. 

Numerot ja todistukset
Selkeät luvut vakuuttavat. Paljonko asiakkaita on ollut ja 
millaisia tuloksiin he ovat avullamme päässeet, millaisia 
sertifikaatteja ja tutkintoja taustalta löytyy, miten pitkää 
kokemusta talossa on? Henkilöstön määrä ja hyvin kuva-
tut prosessit todistavat toimitusvarmuudesta.  

MITÄ KERRON 
YRITYKSESTÄNI?
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Asiakkaan ääni
Asiakas kannattaa päästää ääneen, sillä häntä uskotaan aina 
enemmän kuin sinua. Hän voi kertoa omilla kasvoillaan miten 
juuri te olette ratkaisseet hänen ongelmansa. Se kertoo samal-
la, ettei yrityksellä ole mitään salattavaa. Vähintään tarinaan 
pitäisi linkittää ainakin yksi asiakasreferenssi.

Historia ja tulevaisuus
Jokaisen yrityksen alulla on omat syynsä. Miksi tähän hom-
maan alun perin lähdettiinkään? Tietenkään taustalla ei vält-
tämättä ole mitään sen erikoisempaa, mutta kannattaa silti 
miettiä niitä työn osa-alueita, joihin itse suhtautuu intohimol-
la. Ne kertovat paitsi siitä, miksi yritys on edelleen olemassa 

tänä päivänä mutta myös siitä miten yritys näkee tulevaisuu-
tensa: Miten voimme tehdä työmme paremmin huomenna? 
Tähän liittyvät näkemykset omasta kasvusta, alan kehittymi-
sestä, investoinneista, rekrytoinneista ja niin edelleen.

Kitka
Kiiltokuva ei jaksa kiinnostaa ketään, vaan hyvässä yritystari-
nassa on myös säröjä. Millaisia vastoinkäymisiä tielle on sattu-
nut, miten niistä on selvitty ja mitä opittu? Epäonnistumisten 
tunnistaminen ja nimeäminen kertoo, että tiedät miten selvitä 
ongelmista. Tarinan rosot herättävät lukijan mielenkiinnon ja 
osoittavat, että yritys on asiakkaidensa arvoinen.

11



Se, kehen asiakas ottaa yhteyttä riippuu siitä, miten 
yritys hänen ongelmansa ratkaisee. Tämä henkilö ei siis 
välttämättä ole toimitusjohtaja vaan esimerkiksi myyjä. 
Joka tapauksessa hänestä pitää tarinassa tehdä helposti 
lähestyttävä ja luotettava henkilö, johon asiakas uskaltaa 
ottaa yhteyttä vaikkei tietäisikään tarkalleen mitä ha-
luaa. Ratkaisu saattaa löytyä myös suoraan palveluista tai 
tuotteesta, jolloin tekstin pitää ohjata lukija tutustumaan 
palveluihin tai siirtymään verkkokauppaan. 

Lienee itsestään selvää, että yritystarinassa pitää olla 
ainakin tämän hyvän ihmisen kuva.

Hyvää ihmistä on 
helppo lähestyä
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Selkeä kehote  
auttaa lukijaa
Yritystarinan rakentaminen päättyy siihen mistä alkoikin: Mikä on tarinan 
tavoite ja mitä lukijan halutaan tekevän lukemisen jälkeen. Tavoitteen 
pitää olla konkreettinen ja lukijaa pitää ohjata tekemään tämä asia suo-
rasanaisesti ja selkeästi. Helpointa on ohjata lukija olemaan yhteydessä 
aiemmin esiteltyyn hyvään ihmiseen.

Hyvä yritystarina pohjustaa myyntiä kertoessaan yrityksen osaamisesta 
ja luotettavuudesta ja luo mainetta sellaisena toimijana, jolta palvelun tai 
tuotteen uskaltaa ostaa. Sellaisen yrityksen kanssa on hyvä tehdä yhteis-
työtä ja sen palveluksessa on mielekästä tehdä töitä.

Tarinan pitää elää
Tärkein asia viimeiseksi. Yritystarina ei ole historiikki. Yritys elää samalla 
kun asiakkaat, tuotteet, palvelut ja koko toimintakenttä muuttuvat. Yritys-
tarinaa pitää siis muokata ja kirjoittaa uudelleen muutosten mukana. Ajan-
mukainen yritystarina kertoo, että yritys elää ja hengittää tässä hetkessä.
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PÄÄPOINTIT
Yritystarinan tärkein tavoite on vakuut-
taa lukija yrityksen luotettavuudesta ja 
osaamisesta. 

Vanha jämähtänyt yritystarina kannattaa räjäyt-
tää palasiksi ja tarkastella ulkopuolisin silmin 
mitä kaikkea vuosien varrella on tullut tehtyä ja 
mikä siinä on merkityksellistä tavoitteen näkö-
kulmasta.

Yritystarinan kirjoittaminen kannattaa ulkoistaa, 
kun kyseessä on uusi yritys jonka toiminta vielä 
etsii uriaan ja pitää perustella jotenkin muuten 
kuin vuosien kokemuksilla.

Jos yritys kasvaa, yritystarina viritetään tuke-
maan myös rekrytointia ja rekrymarkkinointia.

Jos yritys on kehittänyt uusia palveluita tai tuot-
teita, yritystarina kytketään tukemaan myyntiä ja 
kasvattamaan asiakkaiden luottamusta.

Merkittävät muutokset, kuten yrityskauppa tai 
toimarin vaihtuminen ovat yrityksen tarinan 
kannalta kriittisiä kohtia. Avoin ja nykyhetken 
mukainen yritystarina on myös asiakkaista huolta 
pitämistä.
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TUOMAS  
KYLÄNPÄÄ 
Tarinanrakentaja

// tuomas@cta.fi   
// 050 5952 866

SAMI  
LAPPI
Myyntijohtaja

// sami@cta.fi  
// 040 0219 735 

Markkinointitoimisto Call To Action 

KIRJOITTAA HYVIÄ  
YRITYSTARINOITA

Rakennamme yritysesittelyn, joka tukee yrityksesi brändiä, myyntiä, 
rekrytointeja – mitä ikinä tarvitaankaan.

15

https://calltoaction.fi/tuomas-kylanpaa/
https://calltoaction.fi/tuomas-kylanpaa/
mailto:tuomas%40cta.fi?subject=



	Millainen on hyvä yritystarina?
	Miten suunnittelen 
toimivan yritys-
tarinan?
	Miksi yritystarina kirjoitetaan?
	Kenelle yritysesittely kirjoitetaan?
	Millainen on 
yrityksen ääni?
	Minkä asiakkaan ongelman ratkaiset?
	Ketkä tarinassa puhuvat?
	Mitkä ovat yrityksen arvot?
	Miksi yrityksesi on olemassa?


	Mitä kerron yrityksestäni?
	Numerot ja todistukset
	Asiakkaan ääni
	Historia ja tulevaisuus
	Kitka

	Hyvää ihmistä on helppo lähestyä
	Selkeä kehote 
auttaa lukijaa
	Tarinan pitää elää
	Pääpointit



