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JOHDANTO 

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota näkökulmia ja vinkkejä siihen, 

että hallituksen jäsenet oivaltavat mediallistumisen, johtajuuden mur-

roksen sekä sosiaalisten medioiden roolin yrityksen menestymisessä. 

Opas antaa vinkkejä, kuinka yrityksen toimivaa johtoa sparrataan ja 

tuetaan yrityksen matkalla asiakaskeskeiseksi mediaksi.  

Tämä opas pohjautuu tapaan, jolla Johtaja on Media! -konseptissa val-

mennetaan yrityksiä mediaksi. Hyödyt ovat kiistattomat; myynti, 

markkinointi ja viestintä pelaavat yhteen maaliin, myyjien työ tehos-

tuu, työnantajamielikuva paranee, mainepuskuri vahvistuu sekä toi-

mialan suunnannäyttäjän rooli kiteytyy. 

Tarkoituksena on tarjota lukijalle vinkkejä, joiden avulla matka medi-

aksi on mahdollisimman kustannustehokas, inspiroiva ja ajallisesti 

kestävä.  

Opas pohjautuu omiin kokemuksiini, tutkimuksiini, havantoihini sekä 

sparrauksiin lukuisten hallitusammattilaisten kanssa. Puhun paljon ar-

voista ja kulttuurista, koska olen nähnyt niiden valtavan merkityksen.  

Kiitos mielenkiinnosta oppaaseen ja Onnea matkaan!  

 

Jukka Saksi, Johtaja on Media! Oy 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi  

www.johtajaonmedia.fi 

@JukkaSaksi    @JohtajaonMedia 

 

 

 

 

 

 

http://www.johtajaonmedia.fi/
https://twitter.com/JukkaSaksi
https://twitter.com/JohtajaonMedia


KIRJOITTAJAESITTELY: JUKKA SAKSI  
Johtaja on Media! -konseptin kehittäjä. Valmentaa johtoryhmiä, hallituksia ja 

muita tiimejä mediallistumisen vaikutuksista johtajuuteen. Luo johtajista ja or-

ganisaatioista medioita. Erityisalueena sosiaaliset mediat. Johtaja on Media! -

kirjan kirjoittaja.  

Yhdistää valmennuksiin johtajuusviestinnän verkkokursseja, joiden avulla opis-

kellaan tehokkaasti omalla ajalla ja nostetaan osaamisen tasoa ennen yhteisiä 

valmennuksen työpajoja. 

15 vuoden johtamiskokemus.  KTT ja MBA, väitöskirja johtajuuden murroksesta 

(2013). Alkuperäiseltä koulutukseltaan Artesaani. Sparrannut satojen johtajien 

kanssa yritys-, julkis- ja 3.sektorilla.   

 

 

 

Yhteystiedot: 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi 

+358 40 501 8357 

 

 

https://www.kauppakamarikauppa.fi/johtaja-on-media.html
https://www.kauppakamarikauppa.fi/johtaja-on-media.html
https://oppia.fi/search/?q=JOHTAJA+ON+MEDIA&cat=all
mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi


JOHTAJUUS KUULUU KAIKILLE 

Tässä luvussa käsitellään johtajuudessa tapahtuvaa murrosta. Aiheen 

hahmottaminen on hallituksen jäsenelle tärkeä, jotta voi ottaa kantaa 

organisaation tarvitsemalle johtajuusviestinnälliselle muutokselle.  

Oppaassa puhutaan paljon johtajuudesta (leadership), joka on laa-

jempi käsite kuin johtaminen tai esimiestyö. Johtajuus on erityisesti 

suunnan näyttämistä, vastuun kantamista, johdonmukaisuutta, us-

kallusta tehdä ratkaisuja, vaikuttamista muihin ja kykyä rakentaa luot-

tamusta sidosryhmiin. Johtajuutta tarvitaan monimutkaisessa ja hek-

tisessä ympäristössä enemmän kuin koskaan. Yrityksen hallitus voi olla 

tukemassa, rohkaisemassa, mahdollistamassa ja velvoittamassa toimi-

vaa johtoa panostamaan siihen. 

Organisaation rakenteelliset tai kulttuurilliset muutokset ovat yhtei-

sön jäsenille isoja asioita. Yleinen johdon helmasynti on keskittyä or-

ganisatoorisiin, teknologisiin ja taloudellisiin teemoihin, unohtaen joh-

tajuuden (leadership). Unohtaen, että usein kyse on kulttuurillisesta 

muutoksesta, jossa testataan arvoja ja luottamusta. Kykyä osoittaa 

suuntaa, kantaa vastuuta, kuunnella signaaleja ja luoda turvallisuu-

dentunnetta. 

Muutos on johonkin menemistä, uuteen kurkottamista. Onko siis joh-

tamista tai johtajuutta ilman muutosta lainkaan? Kaikki johtaminen 

tähtää jonkin asian muuttamiseen, yleensä paremmaksi, tehokkaam-

maksi, nopeammaksi jne. Tässä kontekstissa muutosjohtajuudella tar-

koitan tilanteita, joissa johtajuutta tarvitaan erityisen paljon, jolloin yk-

silö tai yhteisö kohtaa poikkeuksellisen haastavia muutoksia. Näitä 

ovat tyypillisesti fuusiot, irtisanomiset ja avainhenkilöiden vaihtumi-

set. 

 

 

 

 

 



VIESTINTÄÄ EI PIDÄ ULKOISTAA  

Kaikki suuret muutostilanteet suorastaan "huutavat" aktiivista ja joh-
donmukaista viestintää. Ylin johto on niissä avainasemassa. Fuusiot ja 
irtisanomistilanteet ovat ehkä kaikkein haastavimpia tilanteita. 

Eri organisaatioiden ja niiden kulttuurien yhdistäminen yhdeksi koko-
naisuudeksi on aina valtava työ. Poikkeuksetta sen haasteet aliarvioi-
daan erityisesti kulttuurin yhdistämisen näkökulmasta. Fuusiotilan-
teessa osapuolet odottavat oikeudenmukaista ja johdonmukaista joh-
tajuutta. Sitä on vaikea toteuttaa ilman johdon henkilökohtaista vies-
tintää niissä kanavissa, mistä tärkeimmät sidosryhmät parhaiten ta-
voittaa. Jos viestintä ulkoistetaan kokonaan tiedottamiseksi, menete-
tään iso osa johtajuutta ja luottamusta. 

Edelleen moni muutostilanne pilataan sillä, että ylin johto "ulkoistaa" 
viestinnän viestintäyksikön harteille. Johto kokee, ettei viestintä ole 
sen heiniä, sen tehtävänä on keskittyä laittamaan asiat kuntoon. "Tie-
dotetaan asioista sen verran kuin täytyy, nyt keskitytään oleelliseen" 
on aika usein sanottu lause hektisissä muutostilanteissa. Se on samalla 
alkusoitto yrityksen kulttuuri- ja maineongelmille. 
 

 

HALLITUS JOHTAJUUDEN VARMISTAJANA 

Hallituksella on tärkeä rooli sen varmistajana, ettei yrityksen johtajuus 

lepää vain toimitusjohtajan harteilla. Se sisältää suuria riskejä niin hy-

vinvoinnin, maineen kuin tehokkuuden näkökulmista.  

Jos toimitusjohtaja on luontaisesti persoona, joka haluaa pitää kaikki 

langat käsissään ja tietää pienistäkin muutoksista, kannattaa häntä 

rohkaista pohtimaan teemaa oman jaksamisen ja organisaation jous-

tavuuden kannalta. Organisaatiot muokkaantuvat yhä monipuolisem-

miksi verkostoiksi, joissa on pakko antaa valtaa ja vastuuta tasapainoi-

sesti kaikkiin sen osiin. Se edellyttää selkeitä rooleja, tavoitteita, peli-

sääntöjä ja yhteistä luottamusta. 

Kun yrityksellä on johtajuusviestinnällisesti leveämmät hartiat, on se 

tehokkaampi edistämään muutoksia ja vähemmän haavoittuva ulkoi-

sille maineriskeille.  



 

VALLAN UUSJAKO 

Johtajuuden murrokseen sisältyy vallan uusjako. Valta on siirtynyt pit-

kälti kulmahuoneista asiakkaille ja henkilöstölle. Senkin takia, että 

meillä on kaikilla taskussamme media, jolla voimme osallistua keskus-

teluun ja sisällön tuottamiseen. Maailma on muuttunut läpinäkyväksi. 

Kaikki asiat tulevat enemmin tai myöhemmin tietoisuuteen, mitään ei 

voi enää piilottaa. Se voi tuntua pelottavaltakin, mutta toisaalta se tar-

koittaa, että pitää vain miettiä tarkemmin miksi ja miten asioita 

teemme. Sitä myöden arvoista, kulttuurista, tavoitteista ja strategi-

oista täytyy puhua ääneen ja niistä tulee saada työyhteisöissä yhteisiä 

tulkintoja. Se mahdollistaa johtajuutta. 

 

AVOIMUUS ON TIE LUOTTAMUKSEEN 

Luottamuksen tarve kasvaa pirstaloituneessa maailmassa. Asiakkaat 

ostavat tuotteita ja palveluita niiltä tahoilta, joihin he luottavat. Työn-

tekijät haluavat tehdä töitä sellaisten kollegojen kanssa, sellaisissa or-

ganisaatioissa, joihin he luottavat. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta. 

Jos ei olla läpinäkyviä, herää nopeasti kysymys, että onko jotain salat-

tavaa.  

Tähän kannattaa hallituksen tukea toimivaa johtoa, koska erityisesti 

kokeneilla johtajilla on usein taipumus lähestyä avoimuutta siltä kan-

nalta, että onko asioista tarpeellista viestiä. Moderni johtajuus pohjaa 

siihen, että jätetään viestimättä vain niistä asioista, joista ei saa tai 

kannata viestiä. Esimerkiksi asiakastieto on yrityksille pyhää, sitä ei saa 

ilman asiakkaiden lupaa jakaa ulospäin. Erityisesti nuoret ikäluokat 

edistävät avoimuuden muutosta organisaatioissa ja odottavat sitä 

myös päätöksenteolta.  

 

 

 



JOHTAJUUSFILOSOFIAN MERKITYS 

Hallituksen kannattaa tehdä paljon töitä toimitusjohtajan johtajuusfi-
losofian selvittämiseen, erityisesti rekrytointitilanteissa. On tavan-
omaista, että johtajavalinnat tehdään paljolti näyttävän CV:n ja saatu-
jen taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Ne ovat tärkeitä mitta-
reita, mutta toimitusjohtajan oma johtajuusfilosofia määrittää pitkälti 
sen, miten yrityksen henkilöstö tulee voimaan ja minkälaiseksi työnan-
tajamielikuva rakentuu.  

Hallituksen tulisi saada laaja käsitys siitä, mihin toimitusjohtaja uskoo 
johtajuudessaan. Minkä hän ei usko toimivan? Jos hänen johtajuusfi-
losofia pohjautuu esimerkiksi auttamiseen, luottamukseen ja avoi-
muuteen, voidaan olettaa, että hän pitää johdettaviensa hyvinvointia 
merkityksellisenä.  

Kokemuksista ja tutkimuksista tiedetään, että ihmiset tekevät enem-
män kuin heiltä pyytää, jos he saavat hyvää johtamista, oikeudenmu-
kaisen korvauksen ja heidän onnistumisia huomioidaan. Hallitus voi 
varmistaa omalla työllään, että toimitusjohtaja onnistuu työssään 
vain, jos saan johdettavansa onnistumaan omissa tehtävissään. Se ei 
ole mahdollista pakottamalla tai polttamalla ihmisiä loppuun. 

 
 

JOHTAMISKULTTUURIN RAKENTUMINEN 
 
Johtajuusfilosofian ymmärtäminen on tärkeää molemmille osapuolille. 
Mitä suuremmasta avainroolista on kyse, sitä tärkeämmäksi johtajuus-
filosofian merkitys nousee. Johtajuusfilosofia edustaa yleensä ihmisille 
itselleen totuutta, jolloin on luontaista odottaa samankaltaista maail-
mankatsomusta avainhenkilöiltä, joiden kanssa tekee työtä. Suositte-
len panostamaan tähän teemaan enemmän kuin pelkkään ansioluet-
teloon, jotta yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä rakentuu 
luottamusta vahvistavaksi ja pitkäikäiseksi. Siitä muodostuu yrityksen 
johtamiskulttuuri. 
 
Vinkki: Hallituksen kannattaa kysyä, mihin toimitusjohtajan johta-
juusfilosofia perustuu? Mitä asioita hän pitää tärkeänä omassa joh-
tajuudessaan? 
 



 

MEDIALLISTUMINEN ILMIÖNÄ 
 
Google, perinteinen media, sosiaaliset mediat, organisaatioiden omat 
mediat ja verkostot luovat mediallistumisen ympäristön linkittyen toi-
siinsa. Analoginen ja digitaalinen maailma sekoittuvat ja sieltä tulisi 
johtajankin löytää oma luonteva roolinsa. Kaikki 5 viestinnällistä kul-
maa linkittyvät keskenään. Niitä kaikkia kannattaa hyödyntää johta-
juuden, maineen, tunnettuuden ja luottamuksen rakentamisessa.  
 
Kun niissä kaikissa saadaan yhtenäinen asiakkaan auttamiskokemus, 
rakennetaan kestävää ja arvokasta mediaa. Yritysen ylin johto on siinä 
avainasemassa näyttämässä esimerkkiä ja keskittämällä fokustaan sen 
toteutumiseen. Sitä kautta ilmiön merkitys skaalautuu koko yrityk-
seen.  
 

 
 

 

YRITYS TARVISEE HUOMION 
Jokaisen johtajan on tärkeä oivaltaa, mistä sidosryhmät etsivät tietoa 
ja miten yritys ja sen asiantuntijat saavat heidän huomionsa. Google 
on maailman suosituin hakukone, josta jokaisen tuotteen ja palvelun 



tulisi löytyä helposti. Ihmiset etsivät tietoa ja kysyvät niihin ratkaisuja 
paljon verkostoiltaan, niin digitaalisesti kuin analogisesti.  

Edelleen käytetään paljon perinteisiä medioita tiedon lähteinä. Somen 
rooli tiedon hankinnassa on vahva. Youtube on monen mittauksen 
pohjalta Googlen jälkeen 2.käytetyin hakukone. Yritysten omat mediat 
ovat pitkäaikaisia tiedon ja dialogin alustoja. 

Google-mainonta maksaa, mutta on myös muita tapoja saada näky-
vyyttä sinne. Jos yksilö tai yritys viestii ja tuottaa aktiivisesti sisältöä 
tietyistä teemoista sosiaalisissa medioissa, alkavat sisällöt nousta 
myös Google-hakuihin. Tällöin myös verkostot puhuvat ja jakavat sisäl-
töjä, jolloin niiden volyymi kasvaa ja perinteinen media löytää ne hel-
pommin. Toimittajat etsivät muutenkin jatkuvasti somesta uutisai-
heita ja nostavat siellä kasvavia ilmiöitä perinteisiin medioihin. 
 

 

MEDIA-ALUSTOJEN ARVO 
 
Organisaatioiden omat mediat, kuten kuviossa www.johtajaonme-
dia.fi, ovat yritysten tärkeitä kotisatamia. Some-kanavat ovat vain alus-
toja, joiden tulevaisuudesta ei tiedä. Omat nettisivut ovat pitkäaikai-
sempia medioita, joiden arvo kasvaa laadukkaan sisällön ja kävijämää-
rien lisääntyessä. 
 
Omien medioiden merkitys arvo tulee kasvamaan. Sosiaalisten medi-
oiden tulevaisuudesta ei voi tietää, mutta yritysten internet-sivut ovat 
näillä näkymin pysyvämpiä. Niitä on ollut jo yli 20 vuotta, eikä loppua 
ole näköpiirissä.  
 
On kuitenkin sekä riskienhallinnan, että toiminnan skaalautumisen 
kannalta suositeltavaa varata keskeisistä some-kanavista profiilit yri-
tyksen sekä sen avainhenkilöiden omilla nimillä. Silloin muut tahot ei-
vät voi niitä ottaa itselleen, eivätkä aiheuttaa mainehaittoja. Some-ka-
navista muodostuu yrityksille sekä yksilöbrändeille arvokkaita media-
alustoja ja ne tulevat näyttelemään kasvavaa osaa yrityksen arvoa.  
 
Vinkki: Hallituksen kannattaa varmistaa, että yrityksellä on uskot-
tava profiili kaikissa keskeisissä some-kanavissa (esim Twitter, Face-
book, Linkedin, Youtube, Instagram). 



 
 

VIESTINNÄN ”HIEKKALAATIKKO” 
 
Usein yritysten viestintää rajoittaa siellä työskentelevien tietämättö-
myys siitä, mistä voi viestiä ja mitä yrityksen nimissä voi ulospäin ker-
toa. Vastaukset löytyvät organisaation yhteisistä tulkinnoista siitä, mi-
ten suhtaudutaan arvoihin, kulttuuriin, tavoitteisiin ja strategiaan sekä 
siihen, mihin ei haluta lähteä mukaan.  
 
Niistä rakentuu turvallisen viestinnän hiekkalaatikko. "Hiekkalaati-
kon" luomisesta kerrotaan tarkemmin verkkokurssilla, jossa luodaan 
yrityksestä media. 
 

 
 
 

 

SOMEN VAIKUTUKSET MAINEESEEN 

Some vaikuttaa meihin kaikkiin ja siten myös jokaiseen yritykseen. Se 

tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia viestiä arvoista, kulttuurista, 

tavoitteista, havainnoista, kertoa suunnasta, kiittää, huomioida, kor-

jata virheitä ja tiedottaa.  



Yhä useammin myös mainekriisi puhkeaa somesta. Joku taho kritisoi 

yritystä tai sen edustajaa jostain asiasta. Kriisi puhkeaa yleensä siitä, 

ettei asiaan reagoida tai reagointi koetaan arrogantiksi. Huonossa ta-

pauksessa rakentuu pienimuotoinen kohu tai ainakin tilanne vahin-

goittaa organisaation tai yksilön mainetta. Jos ongelma vielä paisuu, se 

laajenee perinteiseen mediaan ja siitä muodostuu jo jonkinasteinen 

gate. Sitten ollaankin jo vahvasti selittely-moodissa. Se on kallista ja 

epämiellyttävää. 

Ratkaisuna tähän on rakentaa yrityksestä tietoisesti asiakaskeskei-

nen ja monikanavainen media, joka ottaa tulevaisuutensa enemmän 

omiin käsiin. Mediana yritys rakentaa vahvaa mainepuskuria ja vaikut-

taa siihen, miten siitä puhutaan. 

Vinkki: Hallituksen kannattaa roolittaa toimivan johdon kanssa viestin-

nälliset tehtävät siten, että tiedetään, mitä yrityksestä, sen avainhen-

kilöistä ja palveluista puhutaan. Tavoitteena, että negatiivisia yllätyk-

siä tulisi mahdollisimman vähän ja orastaviin mainekriiseihin voidaan 

puuttua ennen niiden eskaloitumista.  

 

 

SIDOSRYHMIEN AUTTAMINEN  

Mediana yritys voi auttaa paremmin sidosryhmiään. Se menestyy pal-

jolti siinä suhteessa, miten se vaikuttaa sidosryhmiinsä, auttaa heitä 

ongelmissa ja saada heidät tukemaan yrityksen viestiä. Mediallistumi-

sen aikakaudella sitä kautta voit synnyttää ilmiön, jossa muut osallis-

tuvat osaamisesi keskusteluun, edistävät sitä ja markkinoivat sitä 

eteenpäin. Se edellyttää, että he ovat saaneet siitä jotain hyötyä. 

Esimerkiksi Johtaja on Media! -konseptin tärkeät sidosryhmät ovat yri-

tysten, julkisen sektorin ja järjestöjen johtajat sekä asiantuntijat. Hei-

dän kautta skaalataan johtajuusviestinnällistä muutosta Suomessa. Ta-

voitteena on auttaa heitä, saada heidät tukemaan Johtaja on Media! -

teemaa ja siitä voi muodostua ajan saatossa positiivista muutosta tu-

keva ilmiö. Jokainen yritys voi tehdä samoin omista lähtökohdistaan. 



Vinkki: Hallituksen kannattaa pohtia paljon sitä, miten yritys voi aut-

taa. Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät ja heidän keskeiset ongel-

mat, joihin yritys tarjoaa ratkaisuja?  

 

 

ARVOT VAIKUTTAVAT VALINTOIHIN 

Yhteiskunnassa nousee esille arvopohjaisia asioita, joihin ei esimerkiksi 
parikymmentä vuotta sitten tarvinnut ottaa kantaa. Nyt päättäjiltä 
saatetaan kysyä julkisesti, miten yritys suhtautuu rasismiin, uskon-
toon, tasa-arvoon tai ympäristöön? Kysymys voi tulla toimittajalta, asi-
akkaalta, työntekijältä, yhteistyökumppanilta, keltä tahansa, se voi 
tulla somessa, mielipidekirjoituksessa, seminaarissa, kokouksessa, 
paikkoja on lukemattomia. 

Arvoristiriitojen takia on ennenkin purettu yhteistyökumppanuuksia 
ja myyjäosapuoletkin ovat ilmoittaneet, etteivät palvele joitain asiak-
kaita, koska eivät hyväksy niiden toimintatapoja. Työntekijät ovat ää-
nestäneet jaloillaan arvojen takia. 

 

 

YHTEISIÄ TULKINTOJA ARVOISTA  
Arvot ovat yleisesti varsin hyödyntämätön voimavara. Harvassa orga-
nisaatossa puhutaan arvoista tarpeeksi. Ne koetaan irrallisena, useim-
miten tuttuina vain HR-päällikön Powerpointeista. Arvoja voidaan pi-
tää myös itsestään selvinä jolloin niiden roolia ei hahmoteta. 

Arvojen kautta voi erottautua niin yksilönä kuin organisaationa. Ar-
vot ovat kuin talon perusta. Ne antavat tuen ja pohjan kaikelle muulle. 
Arvoista saa paljon voimaa ja hyötyä, mutta niillä on oma hintansa. 
Muutenhan ne olisivat tyhjänpäiväistä sananhelinää. 
 

 

 

 



KONKREETTINEN ”ARVOJUMPPA” 

Arvoja voidaan pohtia yksin tai ryhmässä ja hakea niihin yhteisiä tul-

kintoja siitä, miten niiden tulisi näkyä organisaation arjessa. Sen jäl-

keen pohditaan, minkälaiset sisällöt ja viestit auttavat arvoja näky-

mään arjessa. Suosittelen arvojumppaa kaikille organisaatioille. Arvo-

jumpasta kerrotaan tarkemmin verkkokursseissa.  

 

 

 

 

ARVOT NÄKYVIKSI 

Arvot kannattaa jollain tavoin konkreettisesti esille ja muistuttaa 

niistä. Johtaja on Media! -arvoista on koottu arvotaulut, joissa kerro-

taan arvojen näkyminen arjessa konkreettisella tavalla. Jos haluaa 

konretisoida ja sanallistaa arvoja, voi soveltaa omaa tapaa hyödyntä-

mällä esimerkiksi arvotauluja. 

https://oppia.fi/search/?q=JOHTAJA+ON+MEDIA&cat=all
https://oppia.fi/search/?q=JOHTAJA+ON+MEDIA&cat=all


 

 

ESIMERKKICASE JOHTAJA ON MEDIA! 
Esimerkkinä arvotaulusta Johtaja on Media! -arvo 4: Rakentavuus 

Viestimisen ja muun vaikuttamisen tavoitteena on edistää suomalaista 
johtajuutta rakentavalla otteella. Vihapuhe ja epäasiallinen viestimi-
nen eivät ole tämän arvon mukaista toimintaa. 

Käytännön esimerkkinä ovat some-keskustelut, julkiset puheet ja kir-
joitukset, joissa ei haluta lähtökohtaisesti mustamaalata tai haukkua 
yksittäisiä tahoja. Tavoitteena on nostaa epäkohtia esiin ilmiöinä ja 
teemojen kautta. Positiiviset esimerkit tuodaan esille yksilöidysti, jos 
siihen ei ole estettä. 
 

Vinkki: Hallitus on avainasemassa, että yrityksessä otetaan arvot 

tärkeään rooliin. Kannattaa varmistaa se sillä, että käy hallituksen ja 

toimivan johdon kanssa konkreettisen arvokeskustelun. Arvojen poh-

timiseen arjessa kannattaa valjastaa organisaatiosta kaikki haluk-

kaat. Siihen löytyy tehokkaita työvälineitä.  



KELLÄ MEDIA, SILLÄ VALTA 
Jos yritys haluaa olla toimialansa suunnannäyttäjä ja saada huomion, 
tulee sen löytää menestyäkseen roolinsa asiakaskeskeisenä mediana, 
jonka johtajuus pohjaa arvoihin ja auttamiseen. Ylin johto on 
avaimessa oivaltamassa ja vetämässä muutosta. 

Viestintää ei pidä ulkoistaa vain viestintäosaston hoidettavaksi, vaan 
valjastaa se oleelliseksi osaksi yrityksen strategiaa. Sanonta "kellä me-
dia, sillä valta" pitää paikkaansa, vaikka se onkin muuttanut ajan saa-
tossa muotoaan. Nyt valtaa mediallistumisen kautta voivat rakentaa 
kaikki yritykset sekä niissä toimivat yksilöt. Media-valta antaa mahdol-
lisuuksia vaikuttaa ja ennen kaikkea auttaa. 
 
Yrityksen tai minkä tahansa muun organisaation matka mediaksi edel-

lyttää oivallusta siitä, että löydetään toimivimmat ja luontevimmat ta-

vat käydä dialogia niiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat menestymi-

sen kannalta tärkeitä. 

 

 

SAUMATON AUTTAMISKOKEMUS 

Asiakas enää erota tapahtuuko kohtaaminen analogisessa vai digitaa-

lisessa ympäristössä. Monilla rajat ovat hämärtyneet ja mediallistumi-

sen myötä tulisi kyetä kohtaamaan asiakas kaikissa todellisuuksissa sa-

malla tavoin.  



 

 

Kohtaamispisteitä on valtavasti ja niissä auttaminen johtaa liidiin 

kautta tuotteiden ja palveluiden myyntiin. Oleellista on saada mark-

kinoinnin automaation kautta tietoa ja ote asiakkaan matkasta kohti 

kauppaa jo alusta lähtien. Muussa tapauksessa yritys on reagointimoo-

dissa, joka on yleensä kallista, turhauttavaa ja asiakkaalle negatiivinen 

kokemus.  

 

UNIIKKI YRITYS VÄLTTÄÄ KILPAILUA 

Jotta yritys minimoi joutumisen kovaan hintakilpailuun ja kilpailijaver-

tailuun, kannattaa sen panostaa uniikkiuteen. Se tapahtuu luomalla 

monikanavainen ja asiakaskeskeinen mediabrändi, jolloin yrityksen 

tarjoomaa on vaikea verrata kilpailijoihin.  

 

Parhaimmillaan siitä muodostuu käsite, jota aletaan vaatimaan myös 

kilpailijoilta. Se mahdollistaa paremman hintatason ja mielekkääm-

män asiakkaiden palvelun. Se osaltaan ruokkii vahvempaa työnantaja-

kuvaa sekä vahvistaa yhteistyökumppanin kiinnostavuutta.  

Vinkki: Onko hallituksella yhtenäinen tulkinta siitä, millä keinoin yri-

tys luo uniikkiutta ja erottautuu kilpailijoistaan niin, että sitä on vai-

kea jäljitellä? 



 

ALUSTA ASIANTUNTIJABRÄNDEILLE 

Sisältömarkkinointi on myös asiantuntijabrändien vahvistamista. 

Kaikki sidosryhmiä hyödyttävät sisällöt ja viestit digitaalisissa kanavissa 

vahvistavat myös niiden tuottajien asiantuntijastatusta ja tunnet-

tuutta. Se onkin hyvä porkkana sisältöjen tuottamiseen. Yritys voi tar-

jota hyvän alustan asiantuntijabrändien vahvistamiselle ja luoda siten 

itsestään kiinnostavan työnantajan. 

Vinkki: Minkälaista työnantajakuvaa yritys haluaa itsestään luoda? 

Onko siitä tehty strateginen valinta ja onko toimiva johto sisäistänyt 

ajatuksen? 

 

 

MITTARIT HALLITUSTYÖN TUKENA 

Kun yrityksestä rakennetaan mediaa, tulee mittaamisella varmistaa, 

että tehdään oikeita asioita oikein. Jotta hallituksella on mahdollisuus 

seurata yrityksen matkaa mediaksi, tarvitaan oikeanlaiset mittarit. 

Mittareina voidaan käyttää myynnin ja tilausten määrän kasvun lisäksi 

esimerkiksi  

* liidien määrän tai laadun kehitystä suhteessa markkinoinnin panos-

tuksiin 

*myyntiprosessin läpimenoajan lyhentymistä suhteessa markkinoin-

nin panostuksiin 

*myynnin hit rate:n paranemista suhteessa markkinoinnin panostuk-

siin 

* yrityksen maineen rakentumista sosiaalisissa kanavissa 

 

 

 

 



9 KYSYMYSTÄ HALLITUKSELLE  

Suurin haaste hallituksille on ollut löytää yhteisiä tulkintoja. Onko sil-
loin haettu vastauksia relevantteihin kysymyksiin? 

Yrityksen hallituksen ja johtoryhmän tulisi löytää yhteinen näkemys 
siitä, mitä yritys tavoittelee, kun siitä rakennetaan mediaa. On haet-
tava yhdessä ratkaisuja ainakin seuraaviin ydinkysymyksiin.  
 

• 1) Minkälaista roolia yritys tavoittelee toimialallaan? 

• 2) Minkälaisen ydinviestin yritys haluaa sidosryhmilleen välit-
tää? 

• 3) Mikä on yrityksen visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tulee 
tapahtumaan? 

• 4) Mihin yrityksen mielestä asiakkaiden tulisi kiinnittää omassa 
toiminnassaan huomiota? 

• 5) Miten yritys voi auttaa sidosryhmiään osaamisena, arvojensa 
ja kulttuurinsa kautta? 

• 6) Kenellä on päävastuu yrityksen viestintäjohtajuuden linjasta 
ja tavoitteista? 

• 7) Miten varmistetaan, että myynti, markkinointi ja viestintä toi-
mivat saumattomasti asiakkaan auttamiskokemuksen hyväksi? 

• 8) Miten viestintä sisällytetään osaksi yrityksen arjen päätöksen-
tekoa? 

• 9) Miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan ja onnistumisista pal-
kitaan? 

 

 

Kun edellä mainittuihin kysymysiin löydetään kollektiivi näkemys, 
mahdollistetaan myös tehokas tahtotilan toteutuminen. 

 

 

 

 

 

 



VERKKOKURSSI TYÖVÄLINEEKSI 
 

”Hallituksen jäsen monikanavaisessa toimiympäristössä” -verk-
kokurssi antaa tähän teemaan syvällisempiä vinkkejä, neuvoja ja 
tehtäviä. Se on tehokas tapa juurruttaa uutta ajattelua ja strate-
gista näkökulmaa yhdistettynä hallituksen sparraukseen.  

 

Kurssin sisällöstä saa tarkempia tietoja Oppia.fi -portaalista tai ky-
symällä lisätietoja jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 
8357 

https://oppia.fi/contents/hallituksen-jasen-monikanavaisessa-
toimiymparistossa-122017/DM0802979 

 

Toimitusjohtajan omat kokemukset 

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen kokemuksia johtajuusvies-
tinnästä sekä verkkokurssista. 
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KIITOS MIELENKIINNOSTA! 
 

Kiitos mielenkiinnosta! Toivottavasti oppaasta on ollut hyötyä ja se 
on tarjonnut relevantteja kysymyksiä ratkaistavaksi yrityksen mat-
kalla menestykseeksi mediaksi.  

 

Annan mielelläni lisätietoja tai sparraan yrityksen hallitusta medi-
allistumiseen suhtautumisessa ja yrityksen matkalla mediaksi. 

 

 

Jukka Saksi 

Johtaja on Media! Oy 

+358 40 501 8357 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi 

www.johtajaonmedia.fi 

 

 

 

 

 

Twitter @JukkaSaksi 

 

Seuraa Johtaja on Media! sosiaalisessa mediassa: 

 

Twitter 

LinkedIn 

Facebook 

Instagram 

Youtube 
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