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Kirjoita yrityksesi tarina: Ole luova. Kerro alun ideasta ja siitä, miten se lähti
kehittymään. Miksi perustit yrityksen? Mitä haasteita ja onnistumisia
taipaleella on ollut? 

Kerro kasvutarinasi: Miten päädyit alalle, jolla työskentelet? Miksi haluat
työskennellä ko. alalla? Mitä olet oppinut matkan varrella, ja mitä toivot vielä
oppivasi? 

Kerro oma työhistoriasi: Mistä kaikki alkoi, miten olet kehittynyt vuosien
varrella? Mitä työpaikkaa kaipaat? Mitä et? Jäikö jostain työpaikasta
elinikäisiä ystäviä? 

Kerro yrityksen/omista onnistumisista: Listaa muutama parhaista
onnistumisista ja kerro niistä; miksi/miten ne onnistuivat, saitko kauppaa vai
ratkaisitko asiakkaan ongelman? Voit kirjoittaa tämän yrittäjän tai
työntekijän vinkkelistä. 

Jaa kunniaa: Kerro, kuka on innostanut sinua yrittäjänä tai työntekijänä. Kuka
on mentorisi? Miksi? Voisitko kenties kirjoittaa oodin työkaver(e)ille? 

Kerro suurin virheesi, jonka olet tehnyt (työuralla tai yrittäjänä): Äläkä pelästy
tätä aihetta! Niin työn tekeminen kuin yrittäminen on inhimillistä tekemistä.
Ja kun jaat tarinoita, joihin muutkin voivat samaistua, voit olla varma, että
nämä tarinat myös keräävät huomiota! Kerro myös, miten ratkaisit ko.
virheen, jonka teit. Mitä siitä opit? 

Oletko joutunut perustelemaan uravalintaasi? Kerro, jos olet kokenut
tällaista, sekä siitä, miten kiitollinen olet että seurasit sisintäsi, etkä
kuunnellut epäilijöitä.
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Kerro intohimostasi/taustastasi yrittäjänä: Mikä ajoi sinut yrittäjäksi?
Seurasitko jonkun esimerkkiä, oletko aina halunnut yrittäjäksi, vai tuliko
sinusta yrittäjä sukupolvenvaihdoksen myötä? 

Huhuilta ja mutuilulta siivet: Leijuuko toimialasi tai työnkuvasi yllä myyttejä,
jotka voisit kirjoittaa auki? 

Avaa termit: Käytetäänkö alallasi joitain termejä, joita asiakkaasi eivät
ymmärrä? Luo oma sanasto tai kirjoita jokin vaikea asia/termi auki! 

Avaa työnkuvaasi/toimialaasi: Monet eivät halua kirjoittaa auki esimerkiksi
hintoja tai sitä, miten työtään tekevät. Ole rehellinen ja kirjoita sellaistakin,
mistä kilpailijasi eivät halua hiiskua (älä kuitenkaan jaa liikesalaisuuksia). 

Ole ajankohtainen: Tartu toimialaa koskeviin uutisiin ja kirjoita niistä. Jos
mediassa on julkaistu väitteitä tai arvailuja, jotka eivät pidä paikkaansa, näytä
ammattitaitosi ja asiantuntijuutesi ja ota rohkeasti kantaa! 

Miten olet selvinnyt vaikeista ajoista: Miten pandemia on vaikuttanut
työntekoon, ja oletko/miten olet onnistunut ratkaisemaan tämän ongelman?
Oletko kenties luonut kokonaan uusia tuotteita tai palveluita (esim. vienyt
koulutukset verkkoon) Vai vaihdoitko alaa pandemian takia ja olet nyt
uudessa työssä? 

24/7: Mikä työssäsi on sellaista, johon et ikinä kyllästy?
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Omat tuotteet ja palvelut

Miksi myyt tuotetta tai palvelua? Miten keksit idean myydä niitä? Eikö
sellaisia kenties ollut, tai halusitko tehdä hommat paremmin kuin muut?

Oletko rekisteröinyt käyttöösi oman tuotemerkin? Jos, miten keksit
tuotemerkin nimen ja itse palvelun? Mitä ko. palvelu pitää sisällään?

Miten olet testannut omaa tuotetta/palvelua? Olet varmasti käyttänyt sitä
itse, mutta oletko esimerkiksi toteuttanut käyttäjätutkimuksia tai
hyödyntänyt testiasiakkaita? 

Kerro ikimuistoisin asiakaspalaute: Voit myös tehdä listan useammasta!



Miten asiakkaasi ovat ottaneet vastaan tuotteesi/palvelusi? Millaista
palautetta olet saanut? Oletko kenties kehittänyt tuotetta/palvelua
palautteen perusteella? 

Mitä tuloksia asiakkaasi ovat saaneet käyttämällä tuotetta/palveluasi? Kerro
asiakastarina tai onnistunut case-esimerkki. 

Kerro asiakkaistasi: Onko sinulla todella tyytyväisiä asiakkaita tai jopa
vakiasiakkaita? Haastattele heitä ja kysy, miten tuotteesi/palvelusi ovat
auttaneet heitä. 

Kerro asiakastarina vielä syvemmin: Ratkaisiko tuotteesi/palvelusi jonkun
asiakkaan todella suuren ongelman? Miltä tämän ratkaisun löytyminen
asiakkaasta tuntui? Miten onnelliseksi se teki hänet? 

Vieraskynä: Jos teet yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa, voisivatko he
kirjoittaa onnistuneesta yhteistyöstä kanssasi? Liittyykö toimintaasi jokin ala,
jolta voisit kutsua vieraskynäilijän kirjoittamaan jutun? 

Miten tuotteesi/palvelusi ratkaisee asiakkaan ongelman: Kerro, miksi ja
miten juuri sinun tuotteesi on parempi kuin muiden (tässä saa luvalla kehua
itseään!). 

Kehu asiakkaitasi: Kerro, miksi asiakkaasi ovat juuri niin ihania, kuin he ovat.
Minkälaisia erityispiirteitä heillä on? 

Kerro rehellisesti, kenelle tuotteesi tai palvelusi ei sovi: Voit myös kirjoittaa
esimerkin asiakkuudesta, jonka otit, mutta joka ei mennyt putkeen (ja miten
siitä selvittiin). Tämän tarinan tarkoituksena on inhimillistää tekemistäsi ja
tarjota samaistumispintaa myös muille yrittäjille (ja herättää keskustelua). 

Kerro rehellisesti, kenelle tuotteesi tai palvelusi ehdottomasti sopii: Kuvaile
ihanneasiakkaasi, jotta myös muut samanlaiset ihmiset hoksaavat, että
palvelu on tarkoitettu juuri heille! 

Kerro, miten myyt: Ottavatko asiakkaat sinuun yhteyttä ja mitä he
kysyvät/pohtivat? Vastaa artikkelissa näihin kysymyksiin, jotta ne ovat
sivustollasi valmiina, jos muutkin miettivät niitä (tämä on asiakaspalvelua
parhaimmillaan). 
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Asiakkaat ja asiakastarinat



Omat haaveet: Kerro, mistä haaveilet (yrittäjänä tai työntekijänä). Mitä
aiot/haluaisit tehdä eläkkeellä? 

Kuka on unelma-asiakkaasi tai mikä on unelmiesi projekti: Kirjoita, kenen
kanssa haluaisit tehdä yhteistyötä, jos voisit. Millainen projekti olisi, mitä
tekisit ja miksi? (Et voi koskaan tietää, vaikka tämä toive toteutuisi, sillä sana
kiirii!) 

Kerro, mistä toivoisit ihmisten muistavan sinut: Kirjoita sinulle tärkeistä
asioista, joiden eteen olet tehnyt töitä ja joista toivoisit tulevasi muistetuksi. 

My Day: Kerro, miten työpäiväsi alkaa, etenee ja päättyy. Kerro myös, miten
virkistäydyt, ylläpidät hyvinvointiasi ja inspiraatiotasi. 

Töiden järjestäminen: Kirjoita tavastasi työskennellä; miten pidät huolta, että
kaikki valmistuu ajallaan? Onko sinulle käytössäsi joitain ajanhallinan
työkaluja, joita voisit suositella? Onko sinulla vinkkejä, joista muut voisivat
saada iloa ja hyötyä oman tekemisen tueksi? 

Kerro, millainen palautteenantaja olet: Suomalaiset älähtävät yleensä silloin,
kun jokin ei mene suunnitelmien mukaan. Ui vastavirtaan ja anna hyvää
palautetta. Ja kirjoita siitä. 

Kerro, mistä ammennat inspiraatiota: Mikä motivoi sinua? Mikä saa sinut
vireeseen? Kuka tai mikä inspiroi sinua? Elokuvat, kirjat, musiikki, luonto? 

Minne haluaisit lähteä työmatkalle? Voit fiilistellä tätä ihan jo sen vuoksi, että
maailma on ollut lukossa ihan liian kauan! 

Mihin seminaariin haluaisit osallistua? Järjestetäänkö se Suomessa tai
ulkomailla? Miksi haluaisit osallistua tähän tilaisuuteen? 

Haluaisitko jatkokouluttautua? Tai kouluttaudutko aktiivisesti koko ajan?
Kerro siitä, miten ylläpidät ja laajennat omaa osaamista. 

Paras opetus: Mikä on ollut paras opetus, jonka olet saanut työhistoriasi
aikana? Voit myös kertoa, jos sinulla on oma motto (ja miksi se on
valikoitunut motoksi?). 

Entä minkä opetuksen haluaisit jakaa muille? 
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Kerro arjestasi ja unelmistasi


