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JOHDANTO 

Oppaan tarkoituksena on tarjota näkökulmia siihen, että sote-keskuksen 

avainhenkilöt oivaltavat mediallistumisen haasteet ja mahdollisuudet 

osana asiakkaiden valinnanvapautta. Opas auttaa hahmottamaan johta-

juuden murroksen ja sosiaalisten medioiden roolin sote-organisaation 

matkalla asiakaskeskeiseksi mediaksi. Opas antaa vinkkejä, kuinka koko 

yhteisö viestii. 

Opas pohjautuu tapaan, jolla Johtaja on Media! -konseptissa valmenne-

taan organisaatioita mediaksi ja avainhenkilöitä viestimään moni-

kanavaisesti. Hyödyt ovat moninaisia; palveluiden myynti, markkinointi, 

viestintä ja tuotanto pelaavat yhteen maaliin, myyjien ja asiantuntijoi-

den työ tehostuu, työnantajamielikuva paranee, mainepuskuri vahvis-

tuu sekä toimialan suunnannäyttäjän rooli kiteytyy. 

Tarkoituksena on tarjota lukijalle vinkkejä, joiden avulla matka mediaksi 

on mahdollisimman kustannustehokas, inspiroiva ja kestävä.  

Oppaassa puhutaan paljon arvoista ja kulttuurista, koska olemme näh-

neet niiden valtavan merkityksen.  

Terminologia keskittyy yrityksen johtamiseen, mutta sisältö soveltuu 

niin julkiselle kuin kolmannelle sektorillekin. Tämän oppaan ei ole tar-

koitus ottaa kantaa sote-ratkaisun sisältöön, vaan lähtee siitä perusole-

tuksesta, että nykyisen lakiluonnoksen mukainen valinnanvapaus toteu-

tuu. Jos näin ei käy, asetellaan näkökulmat uuteen muotoon.  

Kiitos mielenkiinnosta oppaaseen ja onnea matkaan!  

 

Jukka Saksi, Johtaja on Media! Oy 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi  

@JukkaSaksi    @JohtajaonMedia 

 

 

www.johtajaonmedia.fi
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JOHTAJA ON MEDIA! OY 

Valmentaa johtoryhmiä ja hallituksia mediallistumisen vaikutuksista johtajuuteen. 

Luo johtajista ja organisaatioista medioita. Erityisalueena sosiaaliset mediat.  

Yhdistää työpaja- ja coaching -valmennuksiin johtajuusviestinnän verkkokursseja, 

joiden avulla opiskellaan omalla ajalla. Tutustu referenssitarinoihin. 

 

JUKKA SAKSI 

Johtaja on Media! -kirjan kirjoittaja. 15 vuoden johtamiskokemus.  KTT ja MBA, 

väitöskirja johtajuuden murroksesta (2013). Alkuperäiseltä koulutukseltaan arte-

saani. Sparrannut satojen johtajien kanssa yritys-, julkis- ja 3.sektorilla. Valmenta-

nut sote-johtajia ja sote-alan organisaatioita johtajuusviestinnässä.  

 

 

Yhteystiedot: 

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi 

+358 40 501 8357 

 

 

PYYDÄ YHTEYDENOTTO 

www.johtajaonmedia.fi
http://johtajaonmedia.fi/verkkokurssit/
http://johtajaonmedia.fi/referenssit/
https://www.kauppakamarikauppa.fi/johtaja-on-media.html
mailto:jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
http://johtajaonmedia.fi/yhteystiedot
http://johtajaonmedia.fi/yhteystiedot
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MIKSI ORGANISAATIOSTA MEDIA? 

 

 

 

 

JOHTAJUUS KUULUU KAIKILLE 

Tässä luvussa käsitellään johtajuudessa tapahtuvaa murrosta. Aiheen 

hahmottaminen on tärkeä, jotta voi ottaa kantaa organisaation tarvitse-

malle johtajuusviestinnälliselle muutokselle.  

Oppaassa puhutaan paljon johtajuudesta (leadership), joka on laajempi 

käsite kuin johtaminen tai esimiestyö. Johtajuus on erityisesti suunnan 

näyttämistä, vastuun kantamista, johdonmukaisuutta, uskallusta tehdä 

ratkaisuja, vaikuttamista muihin ja kykyä rakentaa luottamusta sidosryh-

miin. Johtajuutta tarvitaan monimutkaisessa ja hektisessä ympäristössä 

enemmän kuin koskaan. Viestintäjohtaja voi olla tukemassa, rohkaise-

massa, mahdollistamassa ja velvoittamassa toimivaa johtoa panosta-

maan siihen. 

www.johtajaonmedia.fi
https://www.youtube.com/watch?v=HBP1LHPvpcI
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Organisaation rakenteelliset tai kulttuurilliset muutokset ovat yhteisön 

jäsenille isoja asioita. Yleinen johdon helmasynti on keskittyä organisa-

toorisiin, teknologisiin ja taloudellisiin teemoihin, unohtaen johtajuuden 

(leadership). Unohtaen, että usein kyse on kulttuurillisesta muutok-

sesta, jossa testataan arvoja ja luottamusta. Kykyä osoittaa suuntaa, 

kantaa vastuuta, kuunnella signaaleja ja luoda turvallisuudentunnetta. 

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

mista tai johtajuutta ilman muutosta lainkaan? Kaikki johtaminen tähtää 

jonkin asian muuttamiseen, yleensä paremmaksi, tehokkaammaksi, no-

peammaksi jne. Tässä kontekstissa muutosjohtajuudella tarkoitan tilan-

teita, joissa johtajuutta tarvitaan erityisen paljon, jolloin yksilö tai yh-

teisö kohtaa poikkeuksellisen haastavia muutoksia. Näitä ovat tyypilli-

sesti fuusiot, irtisanomiset ja avainhenkilöiden vaihtumiset. 

 

 
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 joh-
tajien sekä asiantuntijoiden löytää oma luonteva roolinsa. Mediallistu-
misen eri kulmia kannattaa hyödyntää johtajuuden, maineen, tunnet-
tuuden ja luottamuksen rakentamisessa. Niiden avulla asiakkaita voi 
auttaa aiempaa paremmin.  
 

www.johtajaonmedia.fi
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Kun mediallistumisen kehikossa luodaan yhtenäinen asiakkaan autta-
miskokemus, rakennetaan kestävää ja arvokasta mediaa. Yrityksen ylin 
johto on avainasemassa näyttämässä esimerkkiä ja keskittämällä fokus-
taan sen toteutumiseen. Sitä kautta ilmiön merkitys skaalautuu koko yri-
tykseen.  
 

 

ULKOISTAMISESTA YHTEISTYÖHÖN 

Suuret muutostilanteet suorastaan "huutavat" aktiivista ja johdonmu-
kaista viestintää. Ylin johto on niissä avainasemassa. Fuusiot ja irtisano-
mistilanteet ovat ehkä kaikkein haastavimpia tilanteita. Sote-muutos 
edellyttää kokonaisuudessaan poikkeuksellisen paljon laadukasta vies-
tintää, jotta saadaan rakennettua luottamusta ja sitoutumista. 

Eri organisaatioiden ja niiden kulttuurien yhdistäminen yhdeksi kokonai-
suudeksi on aina valtava työ. Poikkeuksetta sen haasteet aliarvioidaan 
erityisesti kulttuurin yhdistämisen näkökulmasta. Fuusiotilanteessa osa-
puolet odottavat oikeudenmukaista ja johdonmukaista johtajuutta. Sitä 
on vaikea toteuttaa ilman johdon henkilökohtaista viestintää niissä ka-
navissa, mistä tärkeimmät sidosryhmät tavoittaa. 

Edelleen moni muutostilanne pilataan sillä, että ylin johto "ulkoistaa" 
viestinnän viestintäyksikön harteille. Johto kokee, ettei viestintä ole 

www.johtajaonmedia.fi
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sen heiniä, sen tehtävänä on keskittyä laittamaan asiat kuntoon. "Tiedo-
tetaan asioista sen verran kuin täytyy, nyt keskitytään oleelliseen" on 
aika usein sanottu lause hektisissä muutostilanteissa. Se on samalla al-
kusoitto yrityksen kulttuuri- ja maineongelmille. 
 

 

VIESTINTÄPALVELUT HELPOKSI OSTAA 

Kun haluaa saada liiketoiminnasta kaiken irti, on tärkeä huomioida 
viestinnän suuri merkitys kaikissa organisaation alueissa. Viestintäyksi-
köitä tarvitaan entistä enemmän, mutta niiden rooli on muuttunut eri-
tyisesti sparraavaksi. Se haastaa samalla viestintää ottamaan johta-
juutta yhteisessä tekemisessä. 

Nyt viestintäyksiköltä odotetaan apua siihen, että organisaatiosta ra-
kennetaan luottamusta vahvistava ja asiakaskeskeinen media, joka 
koordinoi sidosryhmiä hyödyttävää sisältöä niillä areenoilla, joissa kes-
kustellaan ja haetaan tietoa organisaation tuottamista palveluista. Sitä 
kautta tarjotaan myös työntekijöille mahdollisuuksia oman asiantunti-
jabrändin vahvistamiseen ja markkina-arvon kasvattamiseen. 

Viestinnän tehtävänä on auttaa niin johtoa kuin koko organisaatiota 
pääsemään luottamusta ja mielenkiintoa rakentavaa dialogiin arvoista, 
kulttuurista sekä tavasta auttaa. Se ei onnistu pelkällä tiedottamisella, 
vaan tarvitaan mahdollisuus keskusteluun, dialogiin. Tähän moni joh-
taja ja asiantuntija tarvitsee rohkaisua ja jopa hieman potkimista.  

Viestintäyksikön merkitystä, roolia ja arvoa ei välttämättä organisaa-
tiossa hahmoteta. Viestintäyksikön palvelut tulisikin sisäisesti tuotteis-
taa helposti ymmärrettäviksi ja ostettaviksi. Niin, että jokainen johtaja 
ja asiantuntija ymmärtää, mitä hyötyä viestinnän palveluista on, mistä 
niitä voi hankkia, mikä on oma rooli palvelun hyödyntämisessä ja miten 
se käytännössä tapahtuu. 
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TUKEA LAAJEMPAAN JOHTAJUUTEEN 

Viestintäjohtajalla on tärkeä rooli sen varmistajana, ettei yrityksen joh-

tajuus lepää vain toimitusjohtajan harteilla. Se sisältäisi suuria riskejä 

niin hyvinvoinnin, maineen kuin tehokkuudenkin näkökulmista.  

Jos toimitusjohtaja on luontaisesti persoona, joka haluaa pitää kaikki 

langat käsissään ja tietää pienistäkin muutoksista, kannattaa häntä roh-

kaista pohtimaan teemaa oman jaksamisen ja organisaation joustavuu-

den kannalta. Organisaatiot muokkaantuvat yhä monipuolisemmiksi 

verkostoiksi, joissa on pakko antaa viestinnällistä valtaa ja vastuuta ta-

sapainoisesti kaikkiin sen osiin. Se edellyttää selkeitä rooleja, tavoitteita, 

pelisääntöjä ja yhteistä luottamusta. 

Kun yrityksellä on johtajuusviestinnällisesti leveämmät hartiat, on se te-

hokkaampi edistämään muutoksia ja vähemmän haavoittuva ulkoisille 

maineriskeille. Tässä on viestintäjohtajalle mahdollisuus vahvistaa omaa 

rooliaan, tukea toimitusjohtajaa ajanhallinnassa ja vahvistaa koko orga-

nisaation johtajuutta.  

 

 

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 keskusteluun ja 

sisällön tuottamiseen. Maailma on muuttunut läpinäkyväksi. Kaikki asiat 

tulevat enemmin tai myöhemmin tietoisuuteen, mitään ei voi enää pii-

lottaa. Se voi tuntua pelottavaltakin, mutta toisaalta se tarkoittaa, että 

pitää vain miettiä tarkemmin miksi ja miten asioita viestitään. Sitä myö-

den arvoista, kulttuurista, tavoitteista ja strategioista täytyy puhua ää-

neen ja niistä tulee saada työyhteisöissä yhteisiä tulkintoja. Se sisältää 

uusia mahdollisuuksia viestintään.  

 

 

 

www.johtajaonmedia.fi


                                                 www.johtajaonmedia.fi 

AVOIMUUS ON TIE LUOTTAMUKSEEN 

Luottamuksen tarve kasvaa pirstaloituneessa maailmassa. Asiakkaat os-

tavat palveluita niiltä tahoilta, joihin he luottavat. Työntekijät haluavat 

tehdä töitä kollegojen kanssa, sellaisissa organisaatioissa, joihin he luot-

tavat. Läpinäkyvyys rakentaa luottamusta. Jos ei olla läpinäkyviä, herää 

nopeasti kysymys, että onko jotain salattavaa.  

Moderni johtajuus pohjaa siihen, että jätetään viestimättä vain niistä 

asioista, joista ei saa tai kannata viestiä. Esimerkiksi asiakastieto on yri-

tyksille pyhää, sitä ei saa ilman asiakkaiden lupaa jakaa ulospäin.  

 
 

SOTE-KESKUS 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 myös 
paljon verkostoiltaan, niin digitaalisesti kuin analogisesti.  

Omien verkostojen lisäksi edelleen käytetään paljon perinteisiä medi-
oita tiedon lähteinä. Suomessa eri medioiden käytössä on eroja niin alu-
eellisesti kuin kohderyhmästä riippuen. Jollain paikkakunnalla paikalli-
nen sanomalehti saattaa olla tehokkain media. Isommassa kaupungissa 
se saattaa olla Twitter tai Facebook.  

Somen rooli tiedon hankinnassa on vahva. Youtube on monen mittauk-
sen pohjalta Googlen jälkeen 2. käytetyin hakukone. Yritysten omat me-
diat ovat pitkäaikaisia tiedon ja dialogin alustoja. On tärkeä päätös, mi-
ten eri sote-keskukset tulevat nimeämään itsensä, omat internet-si-
vunsa ja some-kanavansa.   

Google-mainonta maksaa, mutta on myös muita tapoja saada näky-
vyyttä sinne. Jos yksilö tai yritys viestii ja tuottaa aktiivisesti sisältöä tie-
tyistä teemoista sosiaalisissa medioissa, alkavat sisällöt nousta myös 
Google-hakuihin. Tällöin myös verkostot puhuvat ja jakavat sisältöjä, jol-
loin niiden volyymi kasvaa ja perinteinen media löytää ne helpommin. 
Toimittajat etsivät muutenkin jatkuvasti somesta uutisaiheita ja nosta-
vat siellä kasvavia ilmiöitä perinteisiin medioihin. 

www.johtajaonmedia.fi
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MEDIA-ALUSTOJEN ARVO 
 
Johdon on tärkeä hahmottaa media-alustojen rooli. Organisaatioiden 
omat mediat, kuten kuviossa www.johtajaonmedia.fi, ovat yritysten tär-
keitä kotisatamia. Jatkossa se voi olla www.sotekeskusx.fi. Some-kana-
vat ovat vain alustoja, joiden tulevaisuudesta ei tiedetä. Omat nettisivut 
ovat pitkäaikaisempia medioita, joiden arvo kasvaa laadukkaan sisällön 
ja kävijämäärien lisääntyessä. 
 
On sekä riskienhallinnan, että toiminnan skaalautumisen kannalta suo-
siteltavaa varata keskeisistä some-kanavista profiilit sote-keskusten 
sekä sen avainhenkilöiden nimillä. Silloin muut tahot eivät voi niitä ottaa 
itselleen, eivätkä aiheuttaa mainehaittoja. Some-kanavista muodostuu 
yrityksille sekä yksilöbrändeille arvokkaita media-alustoja ja ne tulevat 
näyttelemään kasvavaa osaa yhteisön arvoa.  
 
Vinkki: Viestintäjohtajan kannattaa varmistaa, että yrityksellä on us-
kottava profiili kaikissa keskeisissä some-kanavissa (esim Twitter, Fa-
cebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Soundcloud). 
 
 
 

VIESTINNÄN ”HIEKKALAATIKKO” 
 
Usein viestimistä rajoittaa yhteisössä työskentelevien tietämättömyys 
siitä, mistä voi viestiä ja mitä voi ulospäin kertoa. Erityisesti epävar-
muutta aiheuttaa sosiaalinen media. Vastaukset löytyvät organisaation 
yhteisistä tulkinnoista siitä, miten suhtaudutaan arvoihin, kulttuuriin, ta-
voitteisiin ja strategiaan sekä siihen, mihin ei haluta lähteä mukaan. 
Tässä pohdinnassa on viestintävastaavalla tärkeä rooli, hänen tulisi 
”omistaa” kyseinen teema. 
 
Edellä mainituista osatekijöistä rakentuu turvallisen viestinnän hiekka-
laatikko. "Hiekkalaatikon" luomisesta kerrotaan tarkemmin ”Menesty 
monikanavaisena johtajana” verkkokurssilla. 
 

www.johtajaonmedia.fi
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SOMEN VAIKUTUKSET MAINEESEEN 

Some vaikuttaa meihin kaikkiin ja siten myös jokaiseen tulevaan sote-

keskukseen. Se tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia viestiä arvoista, 

kulttuurista, tavoitteista, havainnoista, kertoa tulevasta, kiittää, huomi-

oida, korjata 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 vahingoit-

taa organisaation tai yksilön mainetta.  

Jos ongelma vielä paisuu, se laajenee perinteiseen mediaan ja siitä muo-

dostuu jo jonkinasteinen gate. Sitten ollaankin jo vahvasti selittely-moo-

dissa. Se on kallista ja epämiellyttävää. 

Ratkaisuna tähän on rakentaa yrityksestä tietoisesti asiakaskeskeinen 

ja monikanavainen media, joka ottaa tulevaisuutensa enemmän omiin 

käsiin. Mediana se rakentaa vahvaa mainepuskuria ja vaikuttaa siihen, 

miten siitä puhutaan. 

www.johtajaonmedia.fi
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Vinkki: Viestintä kannattaa roolittaa avainhenkilöiden kesken siten, 

että tiedetään, mitä yrityksestä, sen avainhenkilöistä ja palveluista pu-

hutaan. Tavoitteena, että negatiivisia yllätyksiä tulisi mahdollisimman 

vähän ja orastaviin mainekriiseihin voidaan puuttua ennen niiden es-

kaloitumista.  

 

 

SIDOSRYHMIEN AUTTAMINEN  

Yritys menestyy paljolti siinä suhteessa, miten se vaikuttaa sidosryh-

miinsä, auttaa heitä ja saada heidät tukemaan yrityksen viestiä. Medial-

listumisen aikakaudella sitä kautta voit synnyttää ilmiön, jossa muut 

osallistuvat keskusteluun, edistävät sitä ja markkinoivat sitä eteenpäin. 

Edellytys on, että he ovat saaneet siitä jotain hyötyä. 

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

tysten, julkisen sektorin ja järjestöjen johtajat sekä asiantuntijat. Heidän 

kautta skaalataan johtajuusviestinnällistä muutosta Suomessa. Tavoit-

teena on auttaa heitä, saada heidät tukemaan Johtaja on Media! -tee-

maa ja siitä voi muodostua ajan saatossa positiivista muutosta tukeva 

ilmiö. Jokainen yritys voi tehdä samoin omista lähtökohdistaan. 

Vinkki: Viestinnän kannattaa pohtia paljon sitä, miten organisaatio voi 

auttaa. Mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät ja heidän keskeiset ongel-

mat, joihin tarjotaan ratkaisuja? Miten johto ja asiantuntijat saadaan 

dialogiin sidosryhmien kanssa siellä, mistä he hakevat tietoa? 

 

 

ARVOT VAIKUTTAVAT VALINTOIHIN 

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

Arvoristiriitojen takia on ennenkin purettu yhteistyökumppanuuksia ja 
myyjäosapuoletkin ovat ilmoittaneet, etteivät palvele joitain asiakkaita, 
koska eivät hyväksy niiden toimintatapoja. Työntekijät ovat äänestäneet 
jaloillaan arvojen takia. 

 

 

YHTEISIÄ TULKINTOJA ARVOISTA  

Arvot ovat yleisesti varsin hyödyntämätön voimavara. Harvassa organi-
saatossa puhutaan arvoista tarpeeksi. Ne koetaan irrallisena, useimmi-
ten tuttuina vain HR-päällikön Powerpointeista. Arvoja voidaan pitää 
myös itsestään selvinä jolloin niiden roolia ei hahmoteta. 

Arvojen kautta voi erottautua niin yksilönä kuin organisaationa. Arvot 
ovat kuin talon perusta. Ne antavat tuen ja pohjan kaikelle muulle. Ar-
voista saa paljon voimaa ja hyötyä, mutta niillä on oma hintansa. Muu-
tenhan ne olisivat tyhjänpäiväistä sananhelinää. Arvot ovat sote-keskuk-
sille yksi mahdollisuus erottautumiseen. 
 

 

KONKREETTINEN ”ARVOJUMPPA” 

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

toja siitä, miten niiden tulisi näkyä organisaation arjessa. Relevantti ky-

symys on, miten arvomme näkyvät arjen päätöksenteossa? Miten pe-

rustelemme päätöksiämme arvojen pohjalta, missä emme ole arvo-

jemme takia mukana? Sen jälkeen pohditaan, minkälaiset sisällöt ja vies-

tit auttavat arvoja näkymään arjessa. Sidosryhmät odottavat konkretiaa. 

Suosittelen arvojumppaa kaikille organisaatioille.  
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ARVOT NÄKYVIKSI 

Arvot kannattaa jollain tavoin konkreettisesti esille ja muistuttaa niistä. 

Jos haluaa konkretisoida ja sanallistaa arvoja, voi soveltaa omaa tapaa 

hyödyntämällä esimerkiksi arvotauluja. 

Sote-keskus voi kertoa arvoistaan sekä digitaalisissa kanavissa että toi-

mitiloissaan. Esimerkiksi suositut neuvottelutilat voidaan nimetä arvo-

jen mukaan. Jos tilassa on esimerkiksi arvotaulu, jossa kerrotaan lyhyesti 

kyseisen arvon tarkoitus arjessa, saadaan siitä luontevasti päivittäistä 

keskustelua.  

PwC:llä on käytetty arvoja jopa Wifi:n vierasverkon tunnusluvuissa ja sa-

lasanoissa. Niistä tulee asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

joka päivä puhetta, jolloin arvot tulevat siten esille jopa hieman humo-

ristisessa sävyssä.  
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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 viestiminen 
eivät ole tämän arvon mukaista toimintaa. 

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

Vinkki: Arvojen pohtimiseen arjessa kannattaa valjastaa organisaa-

tiosta kaikki halukkaat. Siihen löytyy tehokkaita työvälineitä.  

 

 

www.johtajaonmedia.fi
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ALUSTA ASIANTUNTIJABRÄNDEILLE 

Sisältömarkkinointi on myös asiantuntijabrändien vahvistamista. Kaikki 

sidosryhmiä hyödyttävät sisällöt ja viestit analogisissa sekä digitaalisissa 

kanavissa vahvistavat myös niiden tuottajien asiantuntijastatusta ja tun-

nettuutta. Se onkin hyvä porkkana sisältöjen tuottamiseen. Sisältöjä voi-

vat olla esimerkiksi blogit, videot, podcastit, live-lähetykset, oppaat, 

mielipidekirjoitukset, infograafit jne. Sote-keskus voi tarjota hyvän alus-

tan asiantuntijabrändien vahvistamiselle ja luoda siten itsestään kiinnos-

tavan työnantajan. 

Vinkki: Minkälaista työnantajakuvaa sote-keskus haluaa itsestään 

luoda? Onko siitä tehty strateginen valinta ja onko toimiva johto si-

säistänyt ajatuksen? 

 

 

KASVATA ASIANTUNTIJABRÄNDEJÄ 
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9 KYSYMYSTÄ SOTE-KESKUKSEN JOHDOLLE  

Sote-keskuksen johdon tulisi löytää yhteinen näkemys siitä, mitä se ta-

voittelee, kun siitä rakennetaan mediaa. Koko johdon tulisi olla mukana 

pohtimassa ratkaisuja ainakin seuraaviin ydinkysymyksiin.  
 

• 1) Minkälaista roolia organisaatio tavoittelee toimialallaan ja toi-
mialueellaan? 

• 2) Minkälaisen ydinviestin organisaatio haluaa sidosryhmilleen vä-
littää? 

• 3) Mikä on organisaation visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tu-
lee tapahtumaan? 

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

• 5) Miten organisaatio voi auttaa sidosryhmiään osaamisena, pal-
velunsa, arvojensa ja kulttuurinsa kautta? 

• 6) Kenellä on päävastuu organisaation viestintäjohtajuuden lin-
jasta ja tavoitteista? 

• 7) Miten varmistetaan, että myynti, markkinointi, viestintä toimi-
vat saumattomasti palvelutoiminnan kanssa asiakkaan auttamis-
kokemuksen hyväksi? 

• 8) Miten viestintä sisällytetään osaksi organisaation arjen päätök-
sentekoa? 

• 9) Miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan ja onnistumisista palki-
taan? 

 

Jonkun tulee ottaa viestinnän päävastuu. Mandaattia siihen ei välttä-
mättä johtajakaan osaa antaa, jolloin se kannattaa ottaa. On tärkeää, 
että koko sote-keskuksen johto ymmärtää viestinnän olevan tärkeässä 
roolissa koko työyhteisön menestymisen kannalta.   
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KIITOS MIELENKIINNOSTA! 

 

Kiitos mielenkiinnosta! Toivottavasti oppaasta on ollut hyötyä ja se 
on tarjonnut relevantteja kysymyksiä ratkaistavaksi sote-keskuksen 
matkalla menestyneeksi mediaksi.  

 

Annan mielelläni lisätietoja ja tuen matkalla menestykseen! 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALUAN YHTEYDENOTON 
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https://soundcloud.com/jukka-saksi
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VERKKOKURSSI TYÖVÄLINEEKSI 

 

 
 

”Menesty monikanavaisena johtajana” sekä ”Näin rakennat moni-
kanavaisen asiantuntijabrändin” -verkkokurssit ovat tehokas tapa 
päästä kiinni mediallistumisen ja johtajuuden murroksen vaikutuk-
siin maineeseen, kasvuun ja luottamukseen. Kurssit sisältävät paljon 
erilaisia sisältöjä ja tehtäviä, jossa kurssilainen luo itselleen konk-
reettisen action planin johtajuusviestintänsä kehittämiseen.   

 

 

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA 

 

Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalaisen kokemuksia johtajuusvies-
tinnästä sekä verkkokurssista. 

 

http://www.johtajaonmedia.fi/blog-2-126-jari_karjalainen_-
_kuinka_minut_haastettiin_pohtimaan_johtajuuttani 

VERKKOKURSSIEN SISÄLLÖT 
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