
Johtaja on Media! 

OPAS ASIANTUNTIJAMYYNTIIN: 
NÄIN TIEDÄT MITÄ ASIAKKAASI 

TARVITSEE JA SINULTA 

HALUTAAN OSTAA 

Jukka Saksi 
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi 

040-501 8357
@JukkaSaksi

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi


1 

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  040-5018357 

1 JOHDANTO 

MYYJIEN KERTOMAT MYYNNIN ONGELMAT 

- kilpailu kovenee, uusia kilpailijoita alan ulkopuolelta
- katteet pienenevät
- asiakkaita on yhä vaikeampi tavoittaa
- osto-osaaminen on systemaattisempaa
- myyjän informaatioetu on hävinnyt internetin myötä
- kaupat menevät usein suositusten ja verkostojen kautta
- asiakkaat eivät arvosta myyjää
- asiakkaat ovat tehneet ison osan ostopäätöksestään jo

ennen myyjäosapuolen kohtaamista
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Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota Johtaja on Media! -
metodi, jolla nostat asiantuntijuutesi, tunnettuutesi ja myyn-
tisi uudelle tasolle. Harva hyödyntää vielä menetelmää syste-
maattisesti. 

KOLME ELEMENTTIÄ: 
Johtajuus, sinulla on näkemystä ja uskallat tehdä asioita hie-
man toisin kuin muut 

Dialogi, pääset viestimään asiakkaidesi kanssa niillä areenoilla, 
joista he etsivät tietoa ongelmiinsa 

Sisällöt, osaat tuottaa, jakaa ja kuratoida kohdeasiakkaitasi 
kiinnostavia ja hyödyttäviä sisältöjä 

Oleellista on, miten nivot osa-alueet yhteen siten, että koh-
deasiakkaasi haluaa tehdä kanssasi kauppoja! Olen itse testan-
nut menetelmää, edistynyt siinä pikkuhiljaa, oppinut pala ker-
rallaan, sparrannut eri osa-alueiden huippujen kanssa ja opis-
kellut viimeiset 10 vuotta työn ohessa. Tulen itse hyödyntä-
mään tätä metodia tästä eteenpäin, kunnes se kehittyy vielä 
paremmaksi.  

Jos haluat tietää taustastani lisää, voit lukea sitä oppaan lo-
pusta. Kiitos mielenkiinnosta oppaaseen ja Onnea matkaan! 

Jukka Saksi 
Johtaja on Media! 
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MISTÄ ASIAKAS ETSII     
TIETOA ONGELMAANSA? 

Kaikilla meillä on ongelmia ratkottavana jatkuvasti. Osa niistä 
vie huomiomme siten, että käytämme ratkaisun etsimiseen 
paljon aikaa, koska tilanne stressaa meitä. Olen listannut näke-
mykseni mukaan 5 keskeisintä tahoa, joista asiakkaat, erityi-
sesti b2b-asiakkaat etsivät ratkaisuja ongelmiinsa. 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
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GOOGLE 
Iso osa tiedosta etsitään ensimmäisenä Googlesta. Jotta asian-
tuntijuutesi ja edustamasi palvelu löytyy sieltä, tulee sinulla 
olla siihen liittyvää digitaalista sisältöä tai linkkejä. Yhä useam-
mat ostajatahot ovat tottuneet etsimään blogeja, oppaita tai 
videosisältöjä Google-haun kautta. Nykyisin myös some-päivi-
tykset näkyvät Googlessa. 

VERKOSTOT 
On ollut aina kysyä referenssejä ja apua ystäviltä, sukulaisilta, 
työkavereilta ja muulta verkostolta, johon luottaa. Yhä enem-
män verkostot kasvavat ja pysyvät yllä sosiaalisissa kanavissa. 
Usein Twitterissä, Linkedinissä ja Facebookissa kysytään vink-
kejä ja suosituksia erilaisista palveluntuottajista. Jos sinua ei 
löydy sieltä, ei suosittelija voi myöskään suoraan linkittää ky-
syjää suoraan profiiliisi. Näin menetät monta mahdollisuutta 
kaupantekoon, koska suurin osa klikkaa sellaista suositusta, 
josta saa heti tietoa ja johon pääsee kontaktiin. 

PERINTEINEN MEDIA 
Edelleen tietoa etsitään perinteisestä mediasta, esimerkiksi 
Kauppalehdestä, Talouselämästä ja Helsingin Sanomista. Jos 
olet saanut siellä näkyvyyttä, on sinulla mahdollisuus päästä 
tätä kautta kiinnostuksen kohteeksi. Toimittajat etsivät yhä 
enemmän jutunaiheita some-päivityksistä ja blogeista, joten 
niiden kautta voit päästä perinteiseen mediaan. Se on vahva 
viesti asiantuntijuudestasi asiakkaillesi. 
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040-5018357 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/


5 

SOSIAALINEN MEDIA 
Mitä enemmän diginatiivi-sukupolvi täyttää työyhteisöt, sitä 
enemmän totutaan etsimään tietoa, referenssejä ja kokemuk-
sia somesta. Monilla toimialoilla some on edelleen melko vie-
ras käsite asiantuntijuuteen liittyen. Some mahdollistaa erit-
täin hyvin asiakkaiden kuuntelun, seuraamisen, tiedottamisen, 
kysymysten asettamisen sekä muun huomioimisen. Some-ka-
navissa on ammattimaisia keskusteluryhmiä, joissa käydään 
hyödyllistä sisältöä. Some on myös erinomainen oppi-
misareena. Median edustajat löytävät parhaiten Twitteristä. 

AMMATTIKIRJALLISUUS 
Osa hakee tietoa vielä ammattikirjallisuudesta. Jos haluat 
tuoda asiantuntijuuttasi esille, on se mahdollista tiivistää kan-
siin. Sitä kautta voi tavoittaa tahoja, jotka eivät hyödynnä digi-
taalisia välineitä. Monikanavaisuuteen kuuluu, että perintei-
sistä kirjoistakin keskustellaan ja niitä referoidaan yhä enem-
män some-kanavissa. Myös kirja-arvioita tehdään blogeihin ja 
someen, jolloin teema leviää sitä kautta laajemmalle. Myös e-
kirjojen osuus kasvaa. 
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AUTTAMALLA NOSTAT 
MARKKINA-ARVOASI 

Auttamisen ei tarvitse olla hyväntekeväisyyttä. Ketä myyjän pi-
täisi auttaa? Myyjä voi auttaa monia tahoja, mutta erityisesti 
kohdeasiakkaitaan. Auttamisen tulisi lähteä johtajuusfilosofi-
asta, että johtajuus ja asiantuntijuus pohjaavat toisen osapuo-
len auttamiseen ja palvelemiseen. Sitä kautta hyötyy ja menes-
tyy sekä itse että autettava osapuoli, eli asiakas. Parhaimmil-
laan asiantuntija voi viestiä esimerkiksi asiakkaastaan siten, 
että sisällön tuomasta lisäarvosta hyötyvät sekä asiakas, asiak-
kaan asiakas, että asiantuntija. 
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MIHIN ASIAKAS ETSII VASTAUSTA? 
Jotta voit myyjänä tarjota oikeita tuotteita ja palveluita asiak-
kaillesi, tulee sinun tietää, mihin he etsivät vastauksia. Mikä on 
se asiakkaan ongelma, johon ratkaisua tarjoamalla saat hänen 
huomionsa? 

Asia selviää parhaiten pääsemällä asiakkaan kanssa dialogiin 
tavalla tai toisella. Sen vuoksi on tärkeää valmistautua tapaa-
misiin aiempaa paremmin. Edelleen moni myyjä valmistautuu 
asiakkaansa tapaamiseen 5 minuuttia ennen kohtaamista asi-
akkaan rappukäytävässä tai automatkalla tapaamiseen. Jäitkö 
kiinni itsekin tästä? 

VALMISTAUDU KOHTAAMISIIN 
Jos haluat huippumyyjäksi tai pysyä sellaisena, selvitä asiak-
kaasta tietoa ennen tapaamista, vaikka kyseessä olisi tuttu 
asiakas. Jos hän on sosiaalisissa medioissa, katso hänen sekä 
hänen edustamansa organisaation profiilit läpi ja selvitä, mitä 
viime aikoina on tapahtunut. Onko hän tuottanut jotain sel-
laista sisältöä, josta pääset kiinni hänen tilanteestaan? 

HANKI TIETOA ENNEN TAPAAMISTA 
Jos haluat tehostaa myyntiprosessiasi, voit tehdä paljon asioita 
tapaamisen sopimisen ja tapaamisen toteutumisen välillä. 
Suosittelen sopimaan asiakkaan kanssa tapaamista sovitta-
essa, että lähetät hänelle etukäteen muutaman kysymyksen, 
jotta voit valmistautua tapaamiseen paremmin. Sen jälkeen lä-
hetä sähköpostilla 3-5 tiivistä, selkeää ja yksilöllistä kysymystä, 
jotka laittavat asiakkaan pohtimaan edustamaasi teemaa 
omalta osaltaan sekä auttaa sinua saamaan tärkeää tietoa 
myynnin tueksi. 
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KYSY, KYSY, KYSY 
Mitä asiakkaalta voi kysyä? Voit kysyä mitä haluat. Asiakas joko 
vastaa tai jättää vastaamatta. Oma kysymyspatterini asiantun-
tijamyynnissä koostuu karkeasti seuraavista kysymyksistä: 

- Mitä tavoitteita sinulla on teemaan liittyen?
- Mikä on teemaan liittyvä suurin haasteesi tällä hetkellä?
- Onko organisaatiossanne teemaan liittyviä hankkeita me-

neillään tai sovittuna?
- Onko organisaatiossanne määritelty budjettia teemaan

liittyviin hankkeisiin?
- Tuleeko tapaamiseemme muita?

Esimerkiksi budjetin kysyminen auttaa merkittävästi hahmot-
tamaan, minkä laajuista ratkaisuehdotusta voit lähteä esittä-
mään. Pohditut kysymykset antavat myös vaikutelman asiak-
kaalle, että olet ammattilainen ja aidosti kiinnostunut tuo-
maan osaamisesi hänen avukseen. 

ORIENTOI SISÄLLÖLLÄ ENNEN TAPAAMISTA 
Jos asiakas ei vastaa lähettämiisi kysymyksiin ajoissa, lähetä 
hänelle sähköposti, jossa kysyt, ”jäiköhän aiempi viestini saa-
pumatta”. Useimmiten vastaukset tulevat päivän sisällä an-
teeksipyynnön kera. Kun lähetät asiakkaalle kiitoksen kysy-
myksiin vastaamisesta, voit kysyä täsmentäviä kysymyksiä ja 
joka tapauksessa lähettää hänelle orientaationa jonkun asian-
tuntijuuttasi vahvistavan sisällän, josta on hänelle hyötyä. 

Esimerkiksi itse lähetän blogin, podcastin, oppaan tai videon 
siitä teemasta, josta asiakkaan kanssa tulemme tapaamisessa 
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puhumaan. Se antaa hänelle perspektiiviä ajatella teemaa 
omalle kohdalleen, tarjoaa mahdollisesti ideoita ja vahvistaa 
kunnioitusta asiantuntijuuttasi kohtaan. Usein myös laadukas 
sisältö saa aikaan sen, että tapaamiseen saapuu muitakin asi-
akkaan kollegoita. Se on hyvä, koska keskimäärin b2b-kaup-
paan osallistuu yli 5 päättäjää. 

Koska olet saanut etukäteen asiakkaalta tärkeitä tietoja, hyö-
dynnä ne valmistautuessasi tapaamiseen. Tee asiakkaalle sel-
keä ratkaisuehdotus, vähintään raamit, joita voit tapaamisessa 
saamillasi lisätiedoilla fiksata. 

NAPPAA KIINNI ASIAKKAAN ONGELMISTA 
Kun vihdoin tapaat asiakkaan, pääset aiempien toimenpitei-
den vuoksi paljon nopeammin miksi-kysymyksestä keskustele-
maan, miten voisit auttaa hänen ongelmassaan. Se aika, joka 
aiemmin meni esittelyyn ja kartoitukseen, voidaan käyttää rat-
kaisuehdotuksen läpikäyntiin. 

Vaikka et saisi kauppaa klousattua heti tapaamisessa, olet kui-
tenkin säästänyt aikaa nopeuttamalla myyntiprosessia merkit-
tävästi. Jos asiakas pyytää sinulta tarjousta, on se lähes valmis 
hyvän valmistautumisesi ansiosta. 

HYÖDYNNÄ UUTTA TIETOA SISÄLTÖIHIN 
Tapaamiset ovat tärkeitä muistiinpanojen kannalta. Niitä ovat 
myyjät aina tehneet, mutta saatua tietoa ei ole hyödynnetty. 
Nyt saat asiakkaan kohtaamisista oivallisia sisällön aiheita, 
joista voit tuottaa blogin, videon, oppaan tai muun muitakin 
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asiakkaita hyödyttävän sisällön. Samalla ne markkinoivat osaa-
mistasi sekä profiiliasi asiantuntijana. 

KIITÄ ASIAKASTA KOHTAAMISESTA SOMESSA 
Voit tiedustella myös tapaamisessa, onko asiakkaalla mitään 
sitä vastaan, että kiität häntä tapaamisesta somessa. Jos se hä-
nelle sopii, voitte ottaa valokuvan ja hyödyntää näin molem-
minpuolista näkyvyyttä mielenkiintoisen teeman ympäriltä. Se 
on osa prosessia, jossa rakennat itsestäsi toimialalla tunnet-
tuna mediana. 

ASIANTUNTIJUUTESI    
VAHVISTUU DIALOGILLA 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
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Mitä enemmän pääset asiakkaiden kanssa dialogiin, sitä enem-
män näkemyksesi vahvistuu siitä, mitkä ovat asiakkaiden suu-
rimmat huolenaiheet, mihin he hakevat vastauksia ja miten 
ongelmat voitaisiin ratkaista hyödyntämällä sinun tarjoamia 
palveluita. 

OTA PALAUTTEET VASTAAN 
Kun osallistut myös somessa dialogiin, jaat näkemyksiä, vink-
kejä, oppaita ja otat niistä palautetta, opit itse lisää. Ota nöy-
rästi palautteet vastaan, äläkä lähde väittelemään. Se ei auta 
mitään. Pyri enemmänkin näyttämään kuin väittämään. Se toi-
mii paremmin, eikä maailma ole muutoinkaan niin mustaval-
koinen… 

KERRO HAVAINTOJA JA KOKEMUKSIA 
Itse olen huomannut, että asian saa kohtuullisen hyvin perille 
ilman vahvaa vastakkainasettelua, kun kertoo omista havain-
noista ja kolmannen osapuolen kokemuksista, jotka perustu-
vat johonkin. Jos laukoo vahvoja ”totuuksia” ilman sen parem-
paa evidenssiä, pääsee nopeasti vihapuheen kohteeksi. Onko 
siitä mitään hyötyä kenellekään? 

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  
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10 ASKELTA    
TOIMIVAAN BLOGIIN 

Blogi on erinomainen sisältö jakaa asiantuntijuutta, vinkkejä, 
näkemystä ja vastata asiakkaiden kysymyksiin. Kirjoitat toimi-
van blogin seuraavilla 10 askeleella: 

1). Otsikko, mieti otsikko, joka kuvaa sisältöä kiinnostavalla ja 
lukemiseen inspiroivalla tavalla 

2). Kuva, käytä blogin teemaan liittyvää tai sopivaa kuvaa, joka 
herättää mielenkiintoa (esimerkki ”Elääkö ylin johto omassa 
kuplassaan?”) 

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  
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3). Teema, fokusoi tiettyyn tiiviiseen aiheeseen, et voi vastata 
koko maailman murheisiin yhdellä blogissa, rajaa aihetta. 

4). A4, pidä teksti tiiviinä, kirjoita mieluummin liian lyhyt kuin 
liian pitkä blogiteksti. 

5). 5-7 kysymystä, saat blogirungon kirjaamalla 5-7 asiakkai-
desi tärkeintä kysymystä ja vastaa niinin. 

6). Väliotsikot, jaa kappaleet väliotsikoihin, jolloin lukeminen 
on kevyempää ja helpompaa. Saat väliotsikot kysymyksistä tai 
vastauksista. 

7). Lopputiivistys, tiivistä pariin lauseeseen blogin keskeinen 
sisältö. 

8). CTA, käytä blogin lopussa Call to Actionia, jotain kehotetta, 
esimerkiksi lataa ilmainen opas tai lue lisää linkistä. 

9). Yhteystiedot, sisällytä blogitekstiin helppo tapa ottaa si-
nuun yhteyttä tai antaa palautetta sisällöstä. 

10). Jakaminen, varmista, että blogialustassa on some-jako-
napit. Jaa sisältöä soveltuvissa some-kanavissa ja muilla tavoin, 
esimerkiksi ennen asiakastapaamisia tai niiden jälkeen. 

HYÖDYNNÄ SISÄLTÖMARKKINOINTIA 
Jos haluat päästä kiinni potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka ovat 
kiinnostuneita sinun edustamista teemoista, hyödynnä sisältö-
markkiointia. Käytä menetelmää, jolla pääset kiinni sisältöä 
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hyödyntävien tahojen yhteystietoihin. Kun henkilö on esimer-
kiksi ladannut tekemäsi oppaan, ota häneen yhteyttä mahdol-
lisimman nopeasti, mikäli hän on jättänyt yhteystietonsa. Kiitä 
ja kysy, miksi hän latasi oppaan? En suosittele lähettämään pe-
rinteistä spämmipostia perään, koska se alkaa nopeasti ärsyt-
tämään.  

Näin saat poimittua siitä joukosta liidejä, joista osasta kehittyy 
diilejä. Jos työskentelet isommassa organisaatiossa, tarvitaan 
yhteistyötä markkinoinnin ja ehkä viestinnän kanssa. Jos teet 
kaiken itse, saat hyviä vinkkejä ja neuvoja esimerkiksi YouTu-
besta tai blogeista. 

VERKOSTOIDU 
Kun kohtaat ihmisiä f2f, lähetä heille sen jälkeen LinkedIn-
kutsu tai seuraa Twitterissä tai muissa kanavissa, jos koet, että 
hän olisi kiinnostava verkostosi jäsen. Pikkuhiljaa myös sitä 
kautta tunnettuutesi lisääntyy ja mahdollisuudet myös sinun 
linkittämiseen referenssitarkoituksessa paranevat. Verkostosi 
näkee, kun osallistut keskusteluun ja jaat sisältöjä. Sitä myö-
den saat heidät, jotka pitävät sisällöistäsi, jakamaan ja kom-
mentoimaan niitä eteenpäin, jolloin seuraajamääräsi somessa 
kasvavat. 

HUOMIOI KIITOKSET 
Seuraajia kohtaan kannattaa olla nöyrä ja avulias. Itse pyrin 
kiittämään tai jollain tavoin huomioimaan jokaisen positiivisen 
kommentin, jonka saan somessa. Jos saan kritiikkiä, otan sen 
vastaan ja saatan kiittää palautteesta. Joskus oikaisen vääriä 
tietoja, mutta vältän väittelyä, koska se harvoin johtaa mihin-
kään hyödylliseen. 
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ACTION PLAN 

PÄÄTÖS RAKENTAA ITSESTÄ 
ASIANTUNTIJAMEDIA 

Prosessi lähtee päätöksestä, että haluat rakentaa itsestäsi mo-
nikanavaisen asiantuntijamedian. Usein on kyse melko suu-
resta kulttuurillisesta muutoksesta. 

Alussa menee hieman aikaa, ennen kuin monikanavaisesta 
viestinnästä muodostuu luonteva osa päivittäistä dialogiasiak-
kaidesi kanssa. Jokainen edistyy omaan tahtiinsa. Tarvitaan 
kärsivällisyyttä ja epäonnistumisten hyväksymistä osana kehit-
tymistä. Sehän on myyjille tuttua. 
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MÄÄRITÄ KOHDEASIAKKAAT 
On tärkeää määrittää, mitkä sidosryhmät ovat keskeisiä vaikut-
tamisen kohteita. Kaikkia ei voi miellyttää, eikä kaikkiin voi vai-
kuttaa. Jos haluat vaikuttaa asiakkaisiin, segmentoi heidät. 

YDINVIESTIN KIRKASTAMINEN 
Pohdi, mitkä ovat niitä teemoja ja keskustelunaiheita, joissa si-
nun tulisi olla mukana? Selkeä ydinviesti rakentaa luottamusta 
ja tukee johdonmukaista johtamista. Mitkä ovat tavoiteltavien 
asiakkaiden toiveita palveluille? Ydinviestien ei pitäisi olla ag-
gressiivista tiedottamista, vaan tuoda mielikuvaa vuoropuhe-
lusta. 

KESKUSTELUAREENAT 
Selvitä, millä areenoilla tavoiteasiakkaasi käyvät keskustelua 
sinulle tärkeistä teemoista. 
Kokemukseni pohjalta useimmille tärkeimmät some-kanavat 
ovat LinkedIn, Twitter ja Facebook. Facebookin kautta tavoit-
taa erityisesti yksityishenkilöitä, mutta myös yhteistyökump-
paneita. Sen rooli kasvaa aikuisväestön osalta. Facebook-live 
on erittäin käyttökelpoinen väline videosisällön jakamiseen. 
Twitter on loistava mahdollisuus seurata mitä asiakkaasi puhu-
vat, edistää johtajuutta ja luoda vaikuttavuutta myös toimitta-
jiin. Se on myös nopea väylä tiedottaa ja antaa vastauksia. 

LinkedIn on hyvä väylä ammatilliseen verkostoitumiseen, kes-
kustelujen sekä sisältöjen jakamiseen. Oma profiili kannattaa 
pitää ammattimaisena. 
YouTuben merkitys asiantuntijamyynnin apuvälineenä kasvaa, 
koska videoita katsotaan entistä enemmän. Snapchat ja Peris-
copen ajavat itseään sisään. Ne kilpailevat Facebook-liven 
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kanssa liikkuvan kuvan helpolla jakamisella. WhatsAppille löy-
detään jatkuvasti uusia hyödyntämistapoja. 

SlideShare on myös mahdollisuus tuoda esiin asiantuntijuutta 
jakamalla ja löytämällä tietoa. Google+ on jäänyt itselleni ar-
voitukseksi. En ole siitä juuri hyötyä kokenut saavani. 

USKOTTAVAT PROFIILIT 
Henkilökohtaisissa profiileissa luottamusta herättää tieto, 
kuka olet, mitä organisaatiota edustat ja mikä on roolisi. Yritys 
kannattaa linkittää johtajien ja asiantuntijoiden some-profii-
leihin, mikäli se henkilöille käy. Erityisesti myyntiosaajien on 
tärkeä tunnustaa väriä. 

Profiileissa kannattaa käyttää hyviä valokuvia. Niissä voi avata 
tavoitteita ja kuvata teemoja, joista on kiinnostunut. Yksityi-
syyttä ei kenenkään tarvitse menettää enempää kuin haluaa. 
LinkedIn-profiilin uskottavuutta lisää se, että kerrotaan oleelli-
set osat työhistoriasta ja koulutuksesta. 

ALOITA SISÄLLÖNTUOTANTO 
Aloita jonkun sisällön tuottaminen ja jaa sitä somessa. Voit ja-
kaa alasi uutisia, tutkimuksia, havaintoja tai kirjoittaa blogin 
teemasta, jota tiedät asiakkaidesi pohtivan. Tärkeintä, että 
aloitat ja teet sitä systemaattisesti. Kun olet hereillä siitä, mitä 
asiakkaat haluavat tietää, et myöskään aja metsään. 

APUVOIMAT KÄYTTÖÖN 
Jos toimit isommassa organisaatiossa, myynnillä, markkinoin-
nilla, viestinnällä, HR:llä, taloushallinnolla ja tuotekehityksellä 

JUKKA.SAKSI@JOHTAJAONMEDIA.FI   WWW.JOHTAJAONMEDIA.FI  
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saattaa olla hyödyllistä ja sidosryhmiä kiinnostavaa materiaalia 
jo valmiiksi tuotettuna. 

Sinusta rakentuu media silloin, kun saat sidosryhmät mukaan 
sisällön jakamiseen ja kuratoimiseen. Esimerkiksi Johtaja on 
Media! -konseptissa asiakkaat on kytketty johtajuusviestinnän 
teemaan kirjoittamalla heistä blogeja, joita jaetaan somessa.  

VÄLTÄ NÄITÄ SOMESSA 

Älä julista! 
Älä valehtele! 

Älä mustamaalaa toisia! 
Älä viesti tunnekuohuissa! 

Älä viesti päihtyneenä! 
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KIRJOITTAJAESITTELY 
JUKKA SAKSI 

Valmentaa yritysten johtoa ja asiantuntijoita kasvuun, 
toimialajohtajuuteen ja vaikuttavuuteen. Kombinaa-
tiona johtajuuscoaching, viestintävalmennus ja sisältö-
markkinointi. Luo johtajista ja organisaatioista medi-
oita. Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja. 
15 vuoden johtamis- ja myyntikokemus.  KTT ja MBA, 
väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013) 
Sparrannut 400 johtajan kanssa yritys-, julkis- ja 3.sekto-
rilla. Laajasti ja monikanavaisesti verkostoitunut. 

LinkedIn    Twitter   Facebook  Instagram

Voit tutustua linkistä Johtaja on Media! -blogin sisältöihin 

mailto:JUKKA.SAKSI@GMAIL.COM
http://www.johtajaonmedia.fi/
https://www.kauppakamarikauppa.fi/johtaja-on-media.html
https://fi.linkedin.com/in/jukkasaksi
https://twitter.com/JukkaSaksi
https://www.facebook.com/JohtajaonMedia
https://www.instagram.com/jukkasaksi/
http://johtajaonmedia.fi/blogi
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PYYDÄ YHTEYDENOTTO 

Haluatko keskustella siitä, miten myynti nostetaan uudelle ta-
solle ja tarjotaan myyjille työvälineet menestykseen? 

040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

PYYDÄ YHTEYDENOTTO 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/
https://twitter.com/JukkaSaksi
https://fi.linkedin.com/in/jukkasaksi
https://www.facebook.com/JohtajaonMedia
http://www.johtajaonmedia.fi/?23
http://www.johtajaonmedia.fi/?23
http://www.johtajaonmedia.fi/yhteystiedot
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VALMENNUSTEN        
SISÄLLÖT JA HINNAT 

 

PERSONOITU SOME-VALMENNUS 

YRITYKSESTÄ MEDIA -VALMENNUS 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/
http://www.johtajaonmedia.fi/?50#personoitu%20valmennus
http://www.johtajaonmedia.fi/?50#personoitu%20valmennus
http://www.johtajaonmedia.fi/?50#organisaatiosta%20media
http://johtajaonmedia.fi/johtajan-henkilokohtainen-viestintavalmennus/
http://www.johtajaonmedia.fi/?50#organisaatiosta%20media
http://johtajaonmedia.fi/yrityksesta-media-konsultointi/
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TUTUSTU 
JOHTAJA ON MEDIA! 

-KIRJAAN

Johtaja on Media! -kirjaan on haastateltu 75 huippupäättäjää, 
kuten Björn Wahlroos, Puolustusvoimien komentaja, 
valtakun-nansovittelija, lukuisia yritysjohtajia, politiikkoja 
sekä viestin-nän ammattilaisia. Kirja kertoo, miten rakennat 
itsestäsi luot-tamusta herättävän median. 

TUTUSTU KIRJAAN 

mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://www.johtajaonmedia.fi/
file:///C:/Users/Saksiju69/Desktop/OPPAAT/www.johtajaonmedia.fi/kirja
http://johtajaonmedia.fi/kirja
http://johtajaonmedia.fi/kirja
https://www.kauppakamarikauppa.fi/johtaja-on-media.html
http://johtajaonmedia.fi/tietopankki



