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Annetaan toimitusjohtajan vastata ensin.
Miksi brändi on niin tärkeä meille?

VIDEO



Kaikille yhteinen, 
jokaiselle oma



Yle-brändit ovat Suomen 
arvostetuimpia mediabrändejä
Yle Areena on neljänneksi arvostetuin ja Yle seitsemänneksi arvostetuin brändi.

Lähde: Brändien arvostus 2022, Taloustutkimus



Ainutlaatuinen tehtävä ja tarkoitus
Brändimme on rakentunut jo lähes 100 vuoden ajan.



Tämän takia olemme olemassa:
Lisäämme ymmärrystä toisistamme ja 
maailmasta, vahvistamme suomalaista 
yhteiskuntaa ja kulttuuria.



Autamme ymmärtämään maailmaa, tarjoamme 

tietoa ja elämyksiä, 
viihdytämme ja sivistämme.



Jokainen on yhtä tärkeä.
Tuotamme palveluja ja sisältöjä suomalaisille 
asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä tai 
sukupuolesta riippumatta.



Tv-ohjelmiemme alussa näkyvät symbolit 
kertovat millaisia saavutettavuutta parantavia 
palveluita ohjelmaan liittyy.

Lastensuojelun maailmaan sijoittuva draamasarja Pala Sydämestä kuvailutulkattiin Yle Areenaan. 
Kuvailutulkkauksessa näköaistin välittämää tietoa kuvaillaan sanallisesti. 

Erityisenä tehtävänämme on huomioida 

erityisryhmien ja 
vähemmistöjen 

tarpeet.



Ylen julkisen palvelun tehtävänä on taata, että 
suomalaiset saavat luotettavaa tietoa kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme 
tiedonvälityksestä poikkeusoloissa



Lähde: KMK-tutkimus, syksy 2021, IRO Research

Tavoitamme kaikki 
suomalaiset 
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luottavat Yleen
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Suomalaisista 90 % on sitä mieltä, että olemme 
onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme.
Ylen palveluissa arvostetaan mm. luotettavaa tietoa ja korkeatasoisia 
lastenohjelmia. Kiitosta saavat sisältöjen ja palvelujen löydettävyys, 
kotimaiset sisällöt omalla äidinkielellä sekä viestintä poikkeusoloissa.
Lähde: Ylen arvo suomalaisille 2021 / IRO Research



Suhde meihin elää kuitenkin koko ajan.
Maailman ja median murros haastaa isosti myös meidät.



Järjestäytynyt, turvallinen, arvattava ja vakaa 

yhteiskunta opettelee arvaamattomuuteen 

ensin globaalin pandemian 

ja nyt hyvin epävakaan naapurin kanssa.

Mitä tahansa voi tapahtua.



Kaksi meihin vaikuttavaa ilmiötä.

Yhteiskunnallinen 
polarisaatio

Mediankäytön
pirstaloituminen

Kaksi meihin vaikuttavaa ilmiötä.



Perinteiset kanavat voivat silti vielä hyvin

Lähde: Uutismedia verkossa 2022 -tutkimus, toteutettu keväällä 2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. 

Lähde: Uutismedia verkossa 2022 -tutkimus, toteutettu keväällä 2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. 



Tapakäyttäjien ryhmä on kuitenkin pienenemässä…

Tapakäyttäjien ryhmä on kuitenkin pienenemässä…



Miten voimme vahvistaa brändiämme?
Brändistrategiamme kulmakivet.



“There’s three pillars to it (our strategy). One is to continue to build 
on our lead in news and be the world’s best news destination. Two 
is to help people engage with their lives and passions. Three is just 
to put those two things together in a way that makes people come 
back every day.”

New York Times Company CEO Meredith Kopit Levien (2022)

Miten kuluttajien luottamus voitetaan 
tässä ajassa?



Miten Yle asemoituu?

Vastaamme muuttuvaan, piipahteluun perustuvaan, 
median kulutukseen hyödyntämällä ainutlaatuista yhteiskunnallista, 
luotettavaa rooliamme ajassa elävän ja inspiroivan sisällön kautta 
palvelevalla asenteella.

● Siirrämme fokusta tapakäyttäjistä piipahtajiin.
● Hyödynnämme sitä, että olemme ainoa media-alan toimija, joka kattaa koko Suomen 

- pienet ja suuret asiat ovat molemmat merkityksellisiä.
● Korostamme dialogin roolia nostamalla eri yleisöjä kiinnostavia mediapersoonia 

voimakkaammin esille.

Inspiroivaa kokonaispalvelua 



Mitä lupaamme? 
Lisää ymmärrystä, luottamusta ja inspiraatiota. 
Kaikille yhteinen, jokaiselle oma.
Lisää ymmärrystä, luottamusta ja inspiraatiota: 
Lisää viittaa Yle brändin tuomaan lisäarvoon. Emme lupaa, että kaikki ymmärrys, luottamus ja inspiraatio tulee 
Ylestä, mutta lupaamme että Yle tuo näitä sinulle lisää. Ymmärrys tulee tarkoituksesta. Ymmärrys lisää 
luottamusta. Luottamuksen edellytykset (kompetenssi, hyväntahtoisuus ja luottamuksen arvoinen toiminta) 
ohjaavat toimintaamme ja luottamus linkittyy Ylen arvoihin. Inspiraatio toimii luovuuden lähteenä ja liittää 
lupauksen paitsi arvoihin myös toimialaan. Inspiraatio on henkilökohtainen kokemus, jolla on innostava ja 
myönteinen vaikutus yksittäiseen hetkeen tai laajemmin elämään. Inspiraatio laittaa ajatukset liikkeelle, se saa 
meidät toimimaan. 

Kaikille yhteinen, jokaiselle oma = Ylen erottuvuustekijä. Kiteyttää julkisen PALVELUN ainutlaatuisuuden. Olemme 
olemassa suomalaisia varten. Palvelemme ihmisten ja yhteiskunnan tarpeita. Yhdistämme yhteiskunnallisen ja 
yhteisen, mutta myös henkilökohtaisuuden. Sisäisesti korostaa jokaisen arvostusta ja linkittyy taas Ylen arvoihin. 
Resonoi yleläisten kokeman merkityksellisen työn kanssa.



Organisaatio

Ohjaa brändiä Vaikuttaa brändiin
Ilmentää brändiä Brändi

Toiminta-
ympäristö

Arvot ja
työkulttuuri Yleläiset Sisällöt ja 

palvelut
Markkinointi ja 

muut teot

Brändistrategia 
imeytyy kaikkeen tekemiseen siten, 
että syntyy haluttu mielikuva

Brändi kuuluu meille kaikille
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Brändin 
suojaus ja 

rajaus

Viisikulmainen malli, jossa 
ylhäällä toimintaa ohjaa 
strategia ja portfolio sen 
toteuttamiseen.

Keskipitkän aika välin työ luo 
puitteet, joissa arkea 
toteutetaan.

Kaiken pohja ja peili on 
kokemus sekä arjen tekojen 
johtaminen.




