
 
 

 

 

Sisältöä tarinankerrontaan 
 

Digi2Market-projektin yritysyhteistyössä on koottu työkalu tarinankerronnan tarpeita varten. 
Prosessin tavoitteena on tarjota yksi, yleinen tapa kerätä kaikkein olennaisin tieto, joka liittyy 
brändin tärkeimpiin lupauksiin, argumentteihin, yleisöön, markkinoinnin tavoitteisiin ja mahdollisiin 
markkinoinnissa hyödynnettäviin näkökulmiin. Näiden tietojen avulla voimme rakentaa 
markkinoinnillisen tarinan brändin oheen. Kun prosessi käydään läpi, saadaan luotua yhdelle 
yleisölle soveltuvia aineksia markkinoivia tarinoita, vaikka yrityksellä voi olla tarpeen viestiä 
erilaisille yleisöille erilaisilla viestinnällisillä kärjillä. Sen vuoksi eri yleisöitä ajatellessa tulee tehdä 
erillinen kysymyspatteriston läpikäynti. 

Tässä työssä apunamme ovat seuraavat kysymykset: 

 

 

Vaihe 1: Perustiedot toimijoista ja toimintakentästä 

Yritys 

• Millä alalla yritys toimii? 
• Mitä yritys tekee hyvin? 
• Miten yrityksellä menee nyt?  
• Mihin yritys on menossa? 
• Mitkä asiat ovat yritykselle tärkeitä? 

Kohderyhmä 

• Mikä on yrityksen tärkein kohderyhmä? 
• Mitkä asiat ovat kohderyhmän ihmisille tärkeitä? 

Markkinat 

• Minkälaisia vaihtoehtoja kohderyhmällä sen lisäksi, että hän ostaisi yritykseltä? 
• Missä piilee mahdollisuus, että asiakas ostaisi yritykseltä? Onko jokin muuttunut 

kohderyhmän elämässä tai markkinassa siten, että yrityksen tarjoama tuote tai palvelu 
on nyt relevantti vaihtoehto?  

• Onko yritys muuttamassa markkinaa vai reagoimassa johonkin muuttuneeseen asiaan? 
 



 
 

 

 

Vaihe 2: Kohderyhmän ja yrityksen suhde 

Soveltuvuus kohderyhmälle 

• Mitä sellaista kohderyhmä haluaa ostaa, jota yrityksellä on tarjolla? 
• Miten tämä sopii yrityksen brändiin? 
• Miten yritys auttaa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä, kun he tavoittelevat niitä asioita, 

jotka ovat heille merkityksellisiä?  
• Mikä on brändin ainutlaatuinen lupaus kohderyhmälle? 

Yrityksen ja kohderyhmän kohtaaminen 

• Minkälaisia esteitä ostamiselle on? 
• Missä sellaisessa ympäristössä kohderyhmä on, että se voisi kohdata yrityksen brändin? 
• Miten kohderyhmä on vuorovaikutuksessa brändin kanssa? 

 

Vaihe 3: Yhdistä tiedot  

• Miten tiivistäisit aiempien kysymysten avainasiat? 
• Minkälaisia johtopäätöksiä voimme tehdä aikaisempien kysymysten perusteella? 
• Mitkä ovat tärkeimmät lupaukset, joita yritys antaa yleisölleen? 
• Mitkä ovat markkinoinnin päätavoitteet, ja onko olemassa niihin liittyviä välitavoitteita? 

 

Vaihe 4: Järjestä ja tiivistä sisällöt 

• Kohderyhmä: Ketä ovat, mitä haluavat, millä perusteilla tekevät ostopäätöksiä? 
• Kohderyhmää kiinnostavimmat argumentit 
• Yrityksen ainutlaatuinen lupaus kohderyhmälle 
• Markkinoinnin tavoitteet 
• Mahdollisia esiin nostettavia näkökulmia tuotteista tai palveluista 

 

Vaihe 5: Tarinaehdokkaiden kasaaminen 

• Yhdistä jokin argumentti, kohderyhmän arvoihin ja/tai ominaisuuksiin, kohderyhmälle 
tehtyihin lupauksiin sekä markkinoinnin tavoitteisiin.  

• Luo tarinavaihtoehtoja, ja päätä voisiko siinä olla markkinointisi kannalta viestittävä 
tarina. 


