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T ämä opas ei kerro, miten kirjoitetaan Yritystarina, joka 

seikkaperäisesti kertaa perheyrityksen polveilevat vai-

heet itsenäistymisen, sotien ja Kekkosen kautta tähän 

päivään. Etupäässä siksi, että uusia asiakkaita houkutellessasi 

sellaiseen ei ole aikaa. 

Tässä oppaassa yrityksen tarinalla tarkoitetaan kolmea 

erilaista lyhyttä ja houkuttelevaa kuvausta, joka leikkaavat läpi 

infohälyn ja vakuuttavat tunteisiin vetoavasti, miksi kannattaa 

ostaa tai rahoittaa juuri sinun yrityksesi tuotteita tai palveluita. 

Voit käyttää tarinoita vaikka nettisivujesi esittelytekstinä, lämmi-

tellessäsi puhelimessa asiakasta tapaamiseen tai houkutellessa-

si yrityksellesi rahoittajaa.

Jos olet vasta jättämässä yrityksesi perustamispapereita, 

saatat epäillä koko tarina-asiaa. ”Eihän perusteilla olevalla yri-
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tyksellä voi vielä olla tarinaa”, ajattelet. Väärin! Tulet huomaa-

maan, että yrityksesi tarina on eri asia kuin historiatarina.

Olipa firmasi perustettu 1800-luvulla tai eilen, tämä opas 

auttaa sinua rakentamaan ja kertomaan yrityksesi tarinan niin 

että asiakas haluaa ostaa sinulta – ja jää janoamaan lisää. 

Käy peremmälle!
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Aloita aina siitä miten asiakas hyötyy

O let ylpeä siitä mitä yrityksesi tekee ja siksi sillä on sinulle merkitystä. Mutta 
kylmä totuus on, että me muut emme toiminnastasi välitä. Emme vielä. Emme 

ennen kuin ymmärrämme, miten yrityksesi tuote tai palvelu liittyy omaan elämäämme. 
Sillä me ihmiset ajattelemme etupäässä omaa napaamme ja sitä mikä liittyy omaan 
elämänpiiriimme. Tämä on ensimmäinen este, joka sinun pitää ylittää.

Kamalasti näkee faktoja firmojen nettisivuilla: yritys valmistaa sitä ja tätä, on 
perustettu silloin ja silloin, tavoittelee markkinajohtajuutta. 

Tämä taktiikka toimisi hienosti, mikäli ihmisaivot olisivat saksalaisen insinöörin 
taidonnäyte. Aivot toimisivat loogisesti, ottaisivat sisään infopalaset, koostaisivat nii-
den pohjalta puntaroidun näkemyksen, joka etenisi johdonmukaisesti ostopäätökseen. 
Jawohl! 

Tällöin teollisuustiivisteitä etsivälle asiakkaalle riittäisi, että kerrot: ”Suomen 
Tiiviste on vuonna 1999 perustettu osakeyhtiö, joka tekee laadukkaita tiivisteitä teolli-
suuden tarpeisiin. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja vuonna 2023. Luottoluo-
kituksemme on AAA.” 

Mutta valitettavasti tuollaisesta ensi-esittelystä ei ole mitään hyötyä. Miksi ei? 
Siksi, että asiakas tulee sivuillesi, koska hänellä on ongelma. Hän tarvitsee ratkaisun 
ongelmaan ja hänen pitää voida luottaa, että sinun firmasi osaa auttaa. 

Kysy itseltäsi: 
• Jos asiakkaalla on akuutti ongelma, auttaako häntä tieto minä vuonna yritys 

on perustettu? Tai että se on osakeyhtiö?
• Jos asiakkaalla on akuutti ongelma, auttaako häntä, että väitämme tiivisteiden 

olevan laadukkaita? 
• Jos asiakkaalla on akuutti ongelma, auttaako häntä, että tavoittelemme mark-

kinajohtajuutta? Tai että mikä luottoluokituksemme on?
Huomaatko?
Kaikki faktat ovat tärkeitä sinulle, mutta ne ovat (ainakin toistaiseksi) merkityk-

settömiä asiakkaalle. Mikseivät ne merkitse asiakkaalle mitään? Sanotaan se yhdessä: 
koska asiakkaalla on ongelma. Eli hän etsii siihen ratkaisua. 

Miten tekstisi auttaa tässä? Ei mitenkään. Esimerkiksi kuka tahansa voi väittää 
tekevänsä laatua. Itse asiassa kaikki väittävät, mutta silti iso osa maailman tuotteista 
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ja palveluista on sekundaa. Eli iso osa väittäjistä huijaa. Siksi asiakas ei uskalla luottaa 
sokeasti.

Miten luottamus sitten synnytetään? Tunneyhteydellä. 
Vaikka uskottelemmekin itsellemme muuta, me ihmiset olemme irrationaalisia 

olentoja. Aivotutkimus viimeisen 40 vuoden ajalta päätyy jatkuvasti samaan lopputu-
lokseen: ihminen tekee päätöksensä irrationaalisesti tunteiden pohjalta ja etsii myö-
hemmin faktat tukemaan intuitiotaan. 

Nopein tapa luoda tunneyhteys on kertoa vangitseva tarina, jonka päähenkilön 
vastoinkäymisiin kuulija voi samastua. Tästä syystä esimerkiksi hyvät testimoniaalit 
ovat niin tärkeitä ja hyödyllisiä. Ne kertovat asiakkaalle, että muutkin kaltaiseni ovat 
saaneet apua tältä firmalta. 

Kun kerrot tarinan, sen kuunteleminen aktivoi asiakkaan henkilökohtaisen 
tunne- ja aistihistorian niin että hän myötäelää tarinan tapahtumat omakohtaisesti. 
Samalla hän päästää ihonsa alle väitteesi yrityksestäsi. Tarina on tapa salakuljettaa 
ideoita ja tietoa kuulijan mieleen tunteeseen paketoituna.

Asiakasta kiinnostaa ”miksi”

K irjailija ja keynote-puhuja Simon Sinek puhuu siitä, miten valtaosa yrityksistä 
osaa kyllä viestiä asiakkailleen mitä he tekevät ja miten he sen tekevät mutta 

unohtavat tärkeimmän: miksi he tekevät mitä tekevät.
Mitä vikaa siinä on? Ajatellaanpa ihmissuhteiden kautta. Ennen kuin tiedämme 

mitkä motiivit ovat toisen ihmisen tekojen taustalla, meidän on mahdotonta ymmär-
tää hänen tekojaan tai luottaa häneen. 

Jos olisin kävelyllä keskikaupungilla ja mies kurvaisi maasturinsa jalkakäy-
tävälle ja melkein törmäisi minuun, se tuntuisi minusta uhkaavalta, loukkaavalta ja 
välinpitämättömältä. Mutta jos saisin myöhemmin tietää, että hän kiirehti viereiseen 
rakennukseen antamaan epilepsialääkettä pojalleen joka paraikaa kärsi hengenvaaralli-
sesta kohtauksesta, ymmärtäisin miehen toimintaa, jopa samastuisin siihen. Vasta kun 
meille selviää teon motiivi, me ymmärrämme itse teon.

Sama pätee yritystoimintaan. Ennen kuin asiakas tietää MIKSI teet sitä mitä 
teet, hän ei voi ymmärtää toimintaasi. Siksi yrityksesi tarinan kaivuu alkaa kysymyk-
sestä ”miksi”.
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Miksi yritys on olemassa?

A loitetaan yrityksen tekemistä kuvaavasta lauseesta: ”Me teemme laadukkaita 
tiivisteitä.” 
Ajattele tiivisteiden tekemistä tapahtumaketjun päätepisteenä, tarinan viimein-

senä lauseena. Lisää sen eteen sana ”siksi”. 
”Siksi me teemme laadukkaita tiivisteitä.” 
Nyt lause vaatii peräänsä sanan ”koska”, sillä ”siksi” edellyttää perusteita.
”Siksi me teemme laadukkaita tiivisteitä, koska haluamme, että asiakkaidemme 

ei tarvitse enää kantaa murhetta kuumuudessa sulavista tai kylmyydessä murtuvista 
tiivisteistä vaan he voivat panna kaikki paukkunsa yrityksensä menestyksen rakentami-
seen.”

Perusteet tekemiselle paljastavat, miksi yritys on olemassa eli kenen vuoksi 
se tekee sitä mitä tekee. Yritys ei ole olemassa tehdäkseen rahaa, sillä asiakkaitasi ei 
kiinnosta, saatko toiminnasta rahaa vai et ELLEI heidän ongelmansa tule ratkaistuksi. 
Asiakkaita kiinnostaa, auttaako tuotteesi muuttamaan heidän elämänsä paremmak-
si. Raha on sinulle tärkeää mutta ilman asiakkaita yrityksesi ei voi toimia joten sen 
tarkoitus ei siis ole tehdä voittoa vaan palvella asiakasta auttamalla häntä. Voitto on 
yrityksesi tarkoituksen sivutuote.

Asiakas on liiketoimintasi päähenkilö. Testimoniaalissa tai tuonnempana esitel-
lyssä asiakastarinassa asiakas voi olla jopa tarinan päähahmo. Asiakkaan päähenkilöys 
ei kuitenkaan tarkoita, ettet voi puhua itsestäsi tai yrityksesi perustajasta vaan sitä että 
kerrot firmastasi tavalla jolla on merkitystä asiakkaallesi – hänen ongelmiinsa ja unel-
miinsa liittyen.

Ja mikä parasta, kun tarinasi lähtee miksi-kysymyksestä, on yhdentekevää onko 
firmallasi satavuotinen historia vai onko se perustettu tunti sitten. Se on olemassa 
jostain merkityksellisestä syystä ja tuo syy on liiketoimintasi teema ja punainen lanka – 
tarinasi ydin. 

Vaikka rahan saaminen voi olla konkreettinen tavoitteesi, se ei selitä miksi olet 
päätynyt tekemään sitä, mitä teet. 

Jos olet lakimies, mikä sai sinut alunperin opiskelemaan lakia? Halusitko korjata 
jonkin epäkohdan? Jos olet yrittäjä, ovatko vapaus ja riippumattomuus sinulle tärkeim-
mät arvot? Miksi? Miten se kääntyy asiakkaiden hyväksi? Haluatko mahdollistaa asi-
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akkaillesi saman? Miksi päädyit ammattiisi? Ihailitko kirurgi-äitiäsi? Tai lastenkirjan 
astronauttia? Mitä ajattelit että hän saa työllään aikaan? Keitä haluat auttaa? Millainen 
maailma olisi jos asiakkaidesi ongelma olisi poissa?

Kun tiedät, miksi yrityksesi on olemassa, voit sen pohjalta muotoilla tarinan, jota 
asiakas ymmärtää ja johon hän haluaa samastua. 

Seuraavassa esittelen ja puran auki kolme erilaista yritystarinaa, jotka vastaavat 
kysymyksiin miten kaikki alkoi, mitä yritys tekee, ja miksi rahoittajan kannattaa sijoit-
taa firmaasi. Kerron jokaisesta esimerkin ja ohjeet, joiden pohjalta pääset itse muotoi-
lemaan oman tarinasi. Aloitetaan perustamistarinasta.

1. Perustamistarina

P erustamistarina on tärkeä yrityksen arvojen viestinviejä sekä asiakkaille että omille 
työntekijöille. Sen avulla kuvitat yrityksen hengen luottamusta herättävällä ja 

inspiroivalla tavalla. 
Esimerkiksi perehdyttäessään uusia ihmisiä taloon urheilujätti Nike kertoo ta-

rinaa toisesta perustajastaan, joka päivät valmensi juoksijoita ja illat tuunasi autotallis-
saan juoksijoidensa tossujen pohjia silitysraudalla, jotta löytäisi optimaalisen muodon 
lenkkarille. 

Tällainen tarina kertoo nopeasti monta asiaa Niken kulttuurista: muun muassa 
intohimosta, innovatiivisuudesta, halusta palvella toisia ja aloitteellisuuden arvosta-
misesta. Uuden työntekijän ei tarvitse väkisin tankata powerpoint-palluralistaa, kun 
muistiin painuu kerrasta mies palaneen kumin hajuisessa autotallissa silitysraudan ja 
sulaneen lenkkarin kanssa.

Tiivisteitä valmistavan firman perustamistarina voisi olla seuraava:

”Parikymmentä vuotta sitten oli historian kylmin helmikuu, yli 40 miinusastetta. 

Jouni teki silloin töitä putkimiehenä. Keskellä yötä hän sai hälytyksen aaltopah-

vitehtaaseen. Se oli toinen kerta lyhyen ajan sisällä ja syykin oli sama: pakkasen 

murtama tiiviste. Vuoto saatiin korjattua, mutta se jäi vaivaamaan Jounia. Jouni 

jutteli kaverinsa Pekan kanssa, joka oli kemianinsinööri. He miettivät yhdessä, 

miksi tehtaissa käytetään huonoja tiivisteitä kun jokainen koneiden pysähdys 

maksaa tuhansia euroja. Kävi ilmi, että mikään markkinoilla oleva tiiviste ei ole 

A loi
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suunniteltu kestämään Suomen pakkasia. Niin he päättivät ruveta kehittämään 

sellaista tiivistettä, joka kestää mitä tahansa ääriolosuhteita. Molemmat irtisa-

notuivat töistään, myivät talonsa ja ja rupesivat kehitystyöhön. Ekan vuoden 

jälkeen kaksikolla oli toimiva prototyyppi ja siitä puolen vuoden kuluttua en-

simmäinen iso tilaus. Tiivisteestä tuli iso hitti, sitä käytetään nykyään niin Afri-

kan aavikoilla, öljynporauslautoilla kuin avaruusasemillakin. Sen avulla meidän 

asiakkaat säästävät ihmishenkiä ja rahaa. Jouni on edelleen meidän toimari, ja 

Pekka kiertää ympäri maailmaa tapaamassa asiakkaita, joita on jo yli 50 maas-

sa.”

Hyvälle tarinalle on ominaista, että siinä on vastoinkäymisiä, jotka päähenki-
lö viimein voittaa. Esimerkkitarina alkaa tilanteiden ketjusta, joka johtaa ongelman 
oivaltamiseen. Toinen vaihtoehto olisi keskittyä tuotteen kehitystyössä kohdattuihin 
ongelmiin ja miten ne onnistuttiin selättämään. 

Rakenna oma tarinasi edellisen esimerkin pohjalta näin:
1. Kerro, minkä vaiheiden kautta perustaja törmäsi ongelmaan.
2. Kuvaa, mitä vaikutuksia ongelmalla oli arkielämään. (Miksi oli tärkeää että 

ongelmaan löydettäisiin ratkaisu? Mitä olisi tapahtunut jos ratkaisua ei olisi 
löytynyt?)

3. Näytä, minkä vaiheiden kautta ratkaisu löytyi. (Millaisia vastoinkäymisiä 
perustaja kohtasi ratkaisua etsiessään? Mitä oli vaakalaudalla?)

4. Kerro lopuksi miten ratkaisu muutti ihmisten elämän.

2. Keksityn asiakkaan tarina

E ikö olisi mukavaa, että kun seuraavan kerran joku juhlissa kysyy ”mitä teidän 
firma tekee”, sinun ei tarvitsisi puhua integraatioista ja kaupan alan standardeista, 

koska tiedät miten siinä käy: näet miten elämänilo sammuu vähitellen kuulijan silmis-
tä. Mutta kun kerrot tarinan keksitystä asiakkaasta ja näytät miten hän firmastanne 
hyötyy, teet vaikutuksen. Voit kertoa tarinan tähän tapaan: 
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”Kuvittele, että sä olet salaatin pienviljelijä. Salaatti on hyvin herkkä ruoka, se 

on syötävä viikon sisällä poimimisesta. Ennen kuin se pääsee jonkun suomalai-

sen perheen ruokapöytään, se pitää pakata ja kuljettaa rekalla tukkuliikkeeseen 

ja sieltä kaupan hyllyyn. Jokaikinen päivä jonka se odottaa varastossa rekkaa tai 

matkaa tukkuliikkeeseen tai sieltä kauppaan, vähentää tuoreutta ja sitä kautta 

sun myyntiä. Aikaa venyttää kuljetus- ja varastopisteissä epäselvät lavalappu-

merkinnät koska joku ihminen joutuu siellä aina erikseen raapimaan päätään 

että mitäs tämä erä sisältää ja mihin se on menossa. Eli jos lavamerkinnät on 

puutteellisia tai väärin, voit menettää monen päivän myynnit tai pahimmassa 

tapauksessa tuotteitasi ei edes oteta kaupan valikoimiin koska tiedot eivät 

keskustele isojen kauppojen järjestelmien kanssa. Meidän verkkopalvelumme 

auttaa pientuottajia pääsemään suurten kaupparyhmien hyllyyn ja nopeuttaa 

kuljetusta niin että tuotteet saavat lisää myyntiaikaa.”

Niin kuin huomasit, päähenkilö on keksitty eikä se haittaa, sillä kuulija ymmär-
tää hänet sellaiseksi. Kun kerrot minkälaisia vastoinkäymisiä asiakkaan elämään liittyy 
ja miten te ratkaisette ne, kirkastat kuulijallesi mitä hyötyä teistä on. Hän ymmärtää 
miten tekemisenne vaikuttavat ihmisten arkeen. 

Tarina toimii sitä paremmin, mitä lähemmin se liittyy kuulijan omaan elämään. 
Kun kuulija kysyy mitä firmasi tekee, voit kysyä millä alalla hän on ja rakentaa esi-
merkkisi hänen alansa ympärille.  

Rakenna oma tarinasi edellisen esimerkin pohjalta näin:
1. Aloita lauseella ”kuvittele, että sä olet ________”. Keksi päähenkilö johon 

kuulija voi samastua.
2. Listaa tapahtumien ketju joka johtaa ongelmiin (jotka tuotteesi / palvelusi 

lopulta ratkaisee).
3. Kuvaa konkreettisesti mitä seurauksia ongelmilla on niin että kuulija ym-

märtää mitä päähenkilöllä on asiassa panoksena. 
4. Lopuksi kerro yhdellä lauseella, miten tuotteesi /palvelusi ratkaisee kuvaa-

masi ongelman.
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3. Minuutin hissipitch rahoittajaa varten

L aita hetkeksi rahoittajan hattu päähäsi. Kuvittele seisovasi hotellin aulassa odotta-
massa ystävääsi, jonka kanssa olet menossa illalliselle. Joku tulee luoksesi ja aloittaa 

keskustelun. Millainen lyhyt puhe olisi niin houkutteleva että se ylittäisi ärsytyksesi 
siitä että sinua häiritään ja saisi sinut pyytämään puhujan seuraavana päivänä toimis-
tolle palaveriin?

Koska aikaa on vain yksi minuutti, ole lyhytsanainen ja 
1) kerro nimesi 
2) kerro asian kannalta olennainen taustatieto sinusta
3) kuvaa ongelma (mielellään henkilökohtainen suhde sekä ilmiön yleisyys)
4) kerro mitä tarjoat
5) kerro miten se ratkaisee ongelman
6) kerro mahdolliset nimekkään yhteistyökumppanit
7) kerro miten ratkaisusi auttaa ihmisiä laajemmin
8) kerro mitä toivot kuulijalta

Pitch voisi mennä esimerkiksi näin: 
”Moi, mun nimi on Juulia, mä oon entinen Nokian insinööri. Vuosia mä oon ti-

lannut vaatteita netistä, mutta joutunut palauttamaan ne koska mun ruumiinra-

kenne ei istu useimpien vaatevalmistajien malleihin. Mä en oo ainoa, nimittäin 

kaikista vaatepalautuksista 40 % tehdään tästä syystä. Siksi mä kehitän verkko-

kaupoille applikaatiota, jossa oman kehon mitoista luodaan 3D-avatar, jolle voi 

testata vaatteita. Siinä sä näet nopeasti että istuuko se ihan oikeasti sun varta-

lolle vai ei. Jos ei, applikaatio hälyttää ja näyttää ongelmakohdat. Zalando on 

meidän kumppani ja Supercellin Ilkka Paananen on laittanut tähän puoli mil-

joonaa euroa omaa rahaansa. Mä kerään toista puolen miljoonan osuutta, jotta 

saan kaikki suuret verkkovaatekaupat mukaan niin että ne vois tarjota asiakkail-

leen entistä yksilöllisemmän ja tyydyttävämmän ostokokemuksen. Mä tulisin 

mielelläni puhumaan sulle tästä tarkemmin huomenna tai ylihuomenna.”

Muista, että ensimmäiset kymmenen sekuntia ovat kriittiset. Kuvittele James 
Bond-leffan aloitus: ei alkutekstejä vaan suoraan keskelle toimintaa. 
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Rahoittaja voi haluta myydä idean kumppanilleen, joka ei ole paikalla. Siksi 
tarinan täytyy olla tunteet herättävä, sillä kun tarinasi jättää tunnejäljen, se jättää myös 
muistijäljen. Tee siksi ongelmasta henkilökohtainen. Silloin on ymmärrettävää, että 
olet intohimoinen ratkaisun löytämisen suhteen. Ja intohimoinen ihminen tekee mitä 
pitää tehdä saadakseen asioita tapahtumaan. Sellaisen käsiin antaa mielellään rahansa.

Pieni vaiva, suuri hyöty

K un rakennat nämä kolme yritystarinaa ja treenaat ne osaksi viestintärepertuaa-
riasi, puhuttelet ihmisiä aivan toisella tavalla kuin ennen. Tarinoillasi saat asiak-

kaisiin yhteyden ja he ymmärtävät, miksi yrityksesi on olemassa ja mitä hyötyä tuot-
teistasi ja palveluistasi on. Ja kun he ymmärtävät ja luottavat sinuun, he haluavat ostaa 
sinulta eivätkä kilpailijaltasi.

Näiden tarinoiden muotoilu on pieni vaiva, mutta siitä on suuri hyöty sinulle: 
saat kilpailijoitasi paremman vauhdin matkalla, joka johtaa yrityksesi menestykseen. 

Bon Voyage!



Ja jos kaipaat apua tarinasi muotoilussa,  

kutsu meidät kylään, me autamme  

mielellämme!

Meilaa tai soita: jarkko@tarina-akatemia.fi / p. 050 3032 032

Me autamme 
sinua viemään 

tarinankerronnan 
hyödyt 

käytäntöön. 

Jutellaan, mitä 
strateginen 

tarinankerronta 
tarkoittaa 

sinun firmasi 
näkökulmasta. 

Jos tarjoat kahvit, 
me tuomme 

pullat. Ei muita 
sitoumuksia!*

TARINA- 
AKATEMIA.

Soita 050 3032 032 / Jarkko

Meilaa jarkko@tarina-akatemia.fi

Tutustu tarina-akatemia.fi

Seuraa    @tarinanvoima   facebook.fi/tarina-akatemia

* Voidaan tuoda 

kahvitkin, mutta 

meidän sumppimme 

ei ole mitään 

herkkulattea vaan 

pikeä ja tervaa.

J O O N A S I L K K AJ A R K K O


