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Hyvä johtoryhmä,

Maailma monimutkaistuu, työelämä muuttuu ja vauhti sen kun 
kiihtyy entisestään. Visiönäärit kertovat, että maailma tulee 
muuttumaan seuraavan 20 vuoden aikana enemmän kuin viimei-
seen 300 vuoteen. Uuden edessä meidän kaikkien on löydettävä 
uusia keinoja, joilla pysytellä kehityksessä mukana ja hyväksyä, että 
muutos koskettaa meitä ihan kaikkia, se vain näyttäytyy roolista 
riippuen erilaisena meidän henkilöstön ja teidän johtajien 
työpöydillä. 

Millaisia ajatuksia tämä herättää ja miten muutokseen 
tulisi reagoida?

Joko suunnitelma on valmis?

“Tulevaisuudessa henkilöstön jäsenet joutuvat ottamaan 
entistä enemmän vastuuta omasta työskentelystään” 
(Valtioneuvosto: Tulevaisuusselonteko 2018).

Me, henkilöstönne yhdessä ulkopuolisen sparraajan kanssa, 
laitoimme päämme yhteen ja keräsimme tähän kirjeeseen omia 
toiveitamme johtajuudelle sekä asioita, joita yhdessä miettimällä 
meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti koko yrityksemme 
tulevaisuuteen; sen kilpailukykyyn, tulokseen sekä sitä tekevien 
ihmisten työarkeen. Siis meihin, sekä sinuun että minuun.  
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Vastaanottaja: Johtoryhmä

Lähettäjä: Henkilöstö

Maailma muuttuu, 
ja työelämän vauhti 
kiihtyy entisestään.



Viestintä on 
väkevää 

johtamista



Muutoksessa menestyminen 
vaatii osallisuutta ja avointa 
dialogikulttuuria

5

Viestintä ei ole enää perinteistä, 
yksisuuntaista ylhäältä alas 
tiedottamista, vaan monisuuntaista 
tiedonjakamista- ja vaihdantaa, vuoro-
vaikutusta, tulkintaa ja uuden tiedon 
luomista – ylhäältä johdetuista 
hierarkioista siirryttään vauhdilla 
keskustelevaan, dialogiseen 
kulttuurin.
 
Muutosviestinnän uusi yhtälö 
tarkoittaa myös meillä yhä vah-
vemmin: tietoa + ymmärrystä + 
vaikuttamista + osallisuuden 
kokemusta. 
 
Tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta 
on entistä tärkeämpää, että koko 
henkilöstö on meillä tietoinen yhtei-
sistä suuntaviivoista sekä liiketoi-
minnan tavoitteista ja missiosta. 
Tähänkin tarvitaan tueksi viestintää 
– ei vain viestintäfunktion taholta niin 

kuin olemme tähän asti ajatelleet, 
vaan koko meidän henkilöstöä 
osallistaen. Työnanatajan tehtävä on 
varmistaa, että jokainen ääni tulee 
kuulluksi.
 

Pelkkä taloudellinen 
hyöty ei riitä, 
pitää olla yhteiset 
päämäärät ja arvot.



Tänäpäivänä työelämän haasteeksi 
on muodostunut se, kuinka näyttäytyä 
houkuttelevana työnantajana uusille, 
nuoremmille sukupolville. Heitä eivät 
enää yksin vakituinen työpaikka ja 
säännölliset työtulot motivoi. Ihmiset 
kaipaavat merkitystä, laajempaa
hyvää – he haluavat kytkeytyä 
yrityksen arvoihin, ja kaipaavat 
mahdollisuuksia itsensä toteutta-
miseen. Näin ollen on tärkeää, että 
yrityksen tavoitteet ja arvot on mää-
ritelty selkeästi  ja että ne näkyvät 
kaikessa mitä meillä tehdään.

Emmekä saa unohtaa nykyistäkään 
henkilöstöä, hekin kaipaavat 
huomiota; tarvitaan osallistamista, 
dialogia, kysymyksiä ja vastauksia. 
Tarvitaan rohkeutta laittaa itsensä 
peliin ja vahvuutta tukea toisia 
kasvattamaan rohkeuttaan.                                      

Tämä kaikki vaatii 
vahvaa viestintää niin 
viestintätiimin kuin 
johdonkin taholta.

Viestintä on 
alihyödynnetty 
johtamisen työkalu.

Ihminen kokee stressiä etenkin silloin, 
kun menettää tilanteen hallinnan, 
tilanteet eivät ole ennustettavissa 
etukäteen, eikä niiden kestoa tiedetä. 
Aivotutkimuksen mukaan aivojen 
tulkitseva osa kehittää itselleen sopi-
van tarinan, kun se ei tiedä loogista 
syytä toiminnalle tai tapahtumalle. 
Aivot siis tuottavat kertomuksia sekä 
itsestä, että ympäröivästä maail-
masta ilman että ne välttämättä ovat 
totta. Mikäli muutoksesta ei organi-
saation suunnalta viestitä ja sen 
merkitystä ei kyetä kommuni-
koida ihmisille, me ihmiset teemme 
tulkinnat ihan itse hiljaa mieles-
sämme. Usein vain epätoivotulla 
tavalla.  

Edellä mainittu kuvaus sopii moneen 
vaikeasti ennustettavissa olevaan 
muutostilanteeseen yritysten sisällä: 
organisaatiomuutos, yrityskaupat, 
uuden liiketoiminta-alueen käynnistä-
minen, markkina-alueiden laajenta-
minen, tai vaikkapa yt-neuvottelut.

Ajattele mikä 
mahdollisuus meillä 
on muutosviestinnällä  
vaikuttaa näiden 
muutosten sujuvuuteen.
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Kriisin kohdatessa tai ulkoisen
paineen ollessa kova, saattaa 
johto tahtomattaan sysätä painetta 
henkilöstölle. Sen sijaan että muu-
tosviestintää tehtäisiin hallitusti ja 
kontrolloidusti, jätetään kokonaan 
tiedottamatta. Ajatellaan, ettei haluta 
lisätä ihmisten epävarmuutta tiedot-
tamalla ”turhasta” tai ennen kuin on 
jotakin ”kunnollista”sanottavaa. 

Taustalla väijyy usein 
johdon pelko, mitä jos 
sanon jotakin sellais-
ta joka ei tapahdukaan, 
uskotaanko minua enää 
sen jälkeen? Menetänkö 
kasvoni ja vaikutus-
valtani johtajana?

Kun ihmiset eivät altistu 
kohtaamisille, eivätkä ole avoimia 
jakamaan tietoa, luova ongelman-
ratkaisu, asioiden toteutumisen 
tahti ja haasteen kannalta oleellisen 
informaation saaminen vaikeutuvat. 
Paras tapa toimia kriisissä on kertoa 
suoraan vallitsevasta tilanteesta sekä 
linjatuista ratkaisuvaihtoehdoista. On 
ihan ok kertoa sekin, että asiaa 
selvitetään ja vastauksia vasta 
etsitään. 

Usein riittää, että osoitetaan että 
henkilöstöä on kuultu ja että heidän 
huolensa tiedostetaan. Viestimällä 
vaikka keskeneräisistäkin asioista, 
luodaan ihmisille turvallisuuden 
tunnetta epävarmuuden keskellä.

Suora dialogi on merkki 
välittämisestä.



Viestintä on 
ihmisten 

hyvinvoinnin 
johtamista
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”Stressaava tilanne ja kuormittava 
tunne voi syntyä vaikkapa siitä, jos 
jatkuvasti tulkitsee pomon tai 
kollegan huolestuneita ilmeitä tai 
kiireessä kirjoitettuja viestejä oman 
mielikuvituksensa varassa. 
Todellisuudessa esimiehellä voi 
esimerkiksi olla henkilökohtaisia 
huolia, jotka eivät millään tavalla 
liity hänen alaiseensa.

”Missä johto taas luuraa? 
Missä he ovat ja mitä 
he oikein tekevät – eikö 
johtajia enää kiinnosta?”

Henkilöstö voi spekuloida sitä, 
miksei johtoa näy toimistolla.
Helposti saatetaan ajatella, ettei 
johtoa kiinnosta, vaikka todelli-
suudessa johto saattaakin olla 
neuvottelemassa uusia kumppa-
nuussopimuksia ja rahoitus-

mahdollisuuksia seuraavaan 
kasvupyrähdykseen. Mielen tarina 
on kuitenkin jo lähtenyt liikkeelle 
ja etsii ympäristöstä todisteita 
rakennuspalikoilleen.
 
Systemaattisella, oikea-aikaisella ja 
ihmismielen huomioon ottavalla 
muutosviestinnällä johtoryhmä voi 
vaikuttaa merkittävästi siihen, 
millaisia mielen tarinoita meillä 
ihmiset muutoksesta kertovat – 
itselleen ja työkaverilleen. Teillä, 
hyvä johtoryhmä, on nyt tuhannen 
taalan paikka tukea ihmisten hyvin-
vointia ja ohjata ihmisten ajattelua 
organisaation kannalta myönteiseen 
suuntaan.

Johtaminen on ennen 
kaikkea jatkuvaa 
keskustelua ja aktiivista, 
läpinäkyvää viestintää.

Nyt se ajattelee taas etten ole 
suoriutunut tarpeeksi hyvin.



Vuoteen 2027 mennessä yksi 
viidestä markkinajohtajasta maail-
massa menettää positionsa yrityk-
sille, jotka on perustettu vuoden 
2000 jälkeen, koska ne eivät pysy 
digitaalisessa murroksessa mukana 
(Gartner Research Institute). Siitä 
huolimatta monet yritykset hakevat 
kasvua ja kannattavuutta kuluja 
leikkaamalla. Mekin. 

Perinteisesti meillä, kuten lukuisissa 
muissakin suomalaissa organisaati-
oissa on töitä tehty niin, että myynti, 
markkinointi, suunnittelu, viestintä 
jne. ovat puurtaneet töitä omissa 
kopeissaan pahemmin tietämättä 
mitä muualla organisaatiossa 
tapahtuu. Modernissa organisaa-
tiossa tehdään töitä ensisijaisesti 
yhdessä, asioista viestitään avoimesti 
ja tiimirajat hämärtyvät. Digitaalinen 
murros ja sen mahdollistama 
kilpailuetu vaativat modernia sisäistä 
viestintää, joka on jatkuvaa ja 
läpinäkyvää.
 
 
Modernissa 
organisaatiossa 
viestintä on kiinteä 
osa kaikkea johtamista.

Modernissa organisaatiossa viestintä 
on kaksisuuntaista ja sen tehtävänä 
on osallistaa yrityksen kaikki työn-
tekijät mukaan projekteihin ja päätök-
sentekoon. Näin varmistetaan, että 
ideat ja näkökulmat tulevat kuul-
luiksi. Samalla työntekijät sitoute-
taan yhteiseen asiaan ja helpotetaan 
muutoksen käsittelyä – he ovat itse 
osa muutosta, eivät vain kohde, jolle 
muutos tapahtuu.

Tutkimusten mukaan hyvin hoidettu 
sisäinen viestintä vaikuttaa positiivi-
sesti ihmisten hyvinvointiin ja 
stressitasoihin. Kun tehokkaalla 
viestinnällä lasketaan stressiä ja 
nostetaan hyvinvointia, tuottavuus 
nousee ja sairaspäivät vähenevät.
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Mitä mieltä olet, ovatko 
tuottavuuden takaaminen 
ja hyvinvoinnin edistäminen 
riittäviä syitä lähteä uudistamaan 
organisaatiokulttuuria tähän 
päivään?
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Viestintä tekee 
johtamisteot 

läpinäkyväksi
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Selkeä tiedottaminen ja faktatiedon saatavuus, jotta tiedämme 
tosiasiat ja voimme jakaa tietämystämme.

Johdettu keskustelu, jotta ymmärrämme strategian ja toimimme 
sen mukaisesti.

Vastuullinen dialogi, jotta pääsemme vaikuttamaan, koemme itsemme 
ja työmme merkitykselliseksi ja voimme omistautua työllemme. 

Yhteisöllisyyden rakentaminen, jotta voimme sitoutua ja koemme 
kuuluvamme työyhteisöön.

Työyhteisöviestintä tapahtuu monessa erilaisessa 
foorumissa, joissa työyhteisön jäsenet toimivat 
itseohjautuvasti ja johdetusti. Viestinnän tarkoi-
tus on työskentelyn edellytysten luominen; työssä 
tarvittavan tiedon saatavuus ja vaihdanta, työn ilo, 
työyhteisön ylläpito, vahvistaminen ja uudistaminen 
sekä sen jäsenten yksilöllinen ja yhteinen oppimi-
nen. Tämä vahvistuu vastuullisen dialogin kautta. 

Työyhteisön jäsenet muokkaavat viestinnällään 
organisaationsa identiteettiä ja mainetta tietoisesti 
ja tiedostamattaan ja heijastavat sitä takaisin 
työyhteisöön ja omaan identiteettiinsä.

1.

2.

3.

4.

Miten viestintä 
tukee johtamista: 
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Me tarvitsemme 
viestintätiimin, mutta 
se ei yksin riitä
 

Viestintätiimi on tärkeässä roolissa, 
kun organisaation viestintää 
lähdetään parantamaan. Viestinnän 
asiantuntijat ovat avainasemassa 
viestinnän ottamisessa mukaan 
strategiaan ja johtoryhmän työsken-
telyyn. Lisäksi he ovat avainroolis-
sa valmentamassa organisaation 
avainhenkilöitä kohtaamaan erilaiset 
viestintätilanteet. Jokaisen johdon 
päätöksen jälkeen ensimmäisen 
kysymyksen pitäisi kuulua:
 
Miten tästä viestitään 
henkilöstölle? Miksi 
ihmisten on tärkeä 
kuulla tästä? 

Viestintätiimi kouluttaa henkilös-
töä muutosviestintään ja sparraa 
esimiehiä ja johtajia, jotta he voivat 
kukin vuorollaan viestiä – ketterästi, 
ajankohtaisesti ja kukin oman persoo-
nansa kautta. Yksinkertaisimmillaan 
tällainen valmentaminen voi tarkoit-
taa oikeiden kysymysten esittämistä 
ja sparrailua kanavavalinnoissa ja 
sisältöjen kirjoittamisessa:

Tiedätkö, kenelle viesti on 
tärkeä? Mitkä ovat viestin 
vastaanottajan tiedontarpeet?

Viestitkö faktoja vai tunnetta?

Osaatko sanoa, miten saavutat
halutun vaikuttavuuden?

Puhutko ymmärrettävää kieltä?

Tunnistatko mitä elekielesi 
kertoo?

Tiedätkö missä kanavissa 
ihmiset tavoitat?

Miten saat dialogin toimimaan 
kahteen suuntaan? 

Uskallatko antautua palautteelle?  
Saako sinua myös haastaa?
 

Mutta viestintätiimi ei 
yksin kykene viestimään 
tehokkaasti. Muutos-
viestintä on jokaisen 
organisaation 
jäsenen vastuulla! 

Viestintä on 
muutosjohtamisen 
työkalu Nr 1!
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Johdon sitoutuminen sisäiseen viestintään on 
elintärkeää ja se kytkeytyy oleellisesti kaikkeen 
viestintään. Jos mitä, johtaminen on viestintää. 

Perusluonteeltaan johtamisviestintä on yhteisten merkitysten luomista ja 
kokonaiskuvan rakentamista. Johdon ja johtajien pitää olla tietoisia, 
mitkä asiat ovat henkilöstölle välttämättömiä ja tärkeitä kuulla juuri 
nimenomaan teiltä, johdolta.

Johtoryhmän rooli on siinäkin mielessä erikoinen, sillä teillä on lähtökohtai-
sesti kaikista kattavin ja ajantasaisin tieto käsissänne. On siis sanomattakin 
selvää että johtoryhmän viestintään kohdistuu suuria odotuksia, sillä teillä 
käsittelyssä olevat asiat ja päätökset vaikuttavat välittömästi tai viiveellä 
jokaiseen työyhteisön jäseneen ja edelleen muihin sidosryhmiin. Johto-
ryhmän viestintää tapahtuu organisaatiotasolla, yksikkötasolla, yksilötasolla 
ja konsernitasolla. Haasteena on vastata kysyntään kaikille tasoilla, mikä 
saattaa varmasti joskus tuntua teistä ihan ylivoimaiselta.

Mutta on kaiken yrittämisen arvoista. 

Johdon sitoutuminen 
elintärkeää
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Johdon keskeisimmät 
viestintätehtävät:

• Tulossa olevien asioiden ennakointi ja valmistelu.

• Tiedottaminen päätöksistä ja niiden vaikutuksista                          
välittömästi. Reagointi ja vastaaminen organisaatiossa tai           
julkisuudessa käytävään keskusteluun.

• Työyhteisön jäsenten kuuntelu ja kuuleminen, sekä                       
palautteen vastaanottaminen ja käsittely.

• Muodollinen ja vapaamuotoinen keskustelu työyhteisön ja             
sidosryhmien kanssa.

• Johtoryhmän palaute niille tahoille tai henkilöille, jotka ovat       
tehneet johtoryhmälle ehdotuksia ja tuoneet esille näkemyksiään.

Älkää jääkö johdossa yksin! 
Muistakaa hyödyntää meitä ja 
koko organisaatiosta löytyvää 
viestintäosaamista, me olemme 
täällä teidän tukenanne.   
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Johdon viestintä on altis monille 
odotuksille ja ristiriidoille, joiden 
kanssa teidän ja meidän on kyettävä 
elämään. Kaikki johtoryhmän suunni-
telmat ja päätökset eivät tietenkään 
ole julkisia eikä kaikkia keskusteluja 
ole tarkoitettu johtoryhmän ulko-
puolelle. Avoimuudesta voi myös 
teillä vallita erilaisia näkemyksiä jopa 
johtoryhmän jäsenten kesken ja liika 
avoimuuskin voidaan nähdä riskinä. 

Teidän kannattaakin johtoryhmässä 
julkistaa johdon viestintäperiaatteet 
henkilöstölle ja kertoa, mitä viestin-
tätehtäviä teille jatkossa kuuluu ja 
millaisin periaattein te pääsääntöi-
sesti toimitte. Samoin te voitte esittää 
omat toiveet ja odotukset henkilös-
tölle siitä, millaista viestintää te heiltä 
odotatte. Tämä luo henkilöstölle luot-
tamusta ja vahvistaa turvallisuuden 
tunnetta. 

Tutkimusten mukaan viestintä-
käyttäytyminen tarttuu. Se tarttuu jo 
ilman, että sanomme sanaakaan, 
aivoissamme olevat peilisolut 
heijastelevat toistemme tapoja 
viestiä eleiden kautta. 

Yrityksessä johdon tapa viestiä 
heijastuu koko organisaation tapaan 
viestiä. Henkilöstö kyllä seuraa 
perässä. Muutosvastarintaa saattaa 
esiintyä tässäkin muutoksessa, mutta 
riittävällä esimerkillä, palkitsemisella 
ja koulutuksella hyödyt saadaan esiin 
ja vastarinta laantuu aikanaan. 
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Tiesitkö että viestintä on:

16 % puhetta
55 % eleviestintää
38 % äänenpaino ja kasvojen ilmeet



• Mistä kehityshankkeessa/pilotissa/kumppanuudessa/
uuden bisneksen avaamisessa on kyse?

• Mikä on sen kytkös strategiaan ja miten se palvelee 
liiketoimintaa? 

• Ketä hankkeeseen osallistetaan organisaatiossa ja kuka 
siitä vastaa? Keneltä asiasta saa tarvittaessa lisätietoa?

• Missä foorumeissa etenemistä seurataan ja             
päätöksistä tiedotetaan? 

• Miten henkilöstö voi olla avuksi? esim. mitä tietoa 
kaivataan asiakasrajapinnasta kokeilun tueksi? 

• Sinä, minä, jokainen meistä: millaisia odotuksia teillä 
on muulle organisaatiolle viestintään liittyen; tiedon 
etsijä; tuottaja; välittäjä; ja vaihtaja? Mitä nämä meillä 
merkitsevät?  

• Millaisia tuloksia on ison kuvan kannalta odotettavissa 
ja millaiset mahdollisuudet ovat onnistua ja toisaalta 
riskit epäonnistua? 

• Millaisella aikataululla edetään ja koska edistymisestä 
voi kuulla lisää? 

• Mitä tavoitteita kokeilulle on asetettu ja missä                
vaiheessa peli vihelletään poikki jos nähdään että            
se ei vie oikeaan suuntaan?

Tukikysymyksiä 
avoimeen dialogiin:
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Asetit sanasi sitten miten päin 
tahansa, riski on, että tulet väärin-
ymmärretyksi. Mutta jos et viesti 
mitään, sinua ei ainakaan voi 
kukaan ymmärtää. 

Johtaminen on ajattelua, keskustelua, 
harkittuja päätöksiä, vuorovaikutusta, 
visiointia, vaikuttamista ja hengen-
luomista sekä näkymistä ja dialogin 
rakentamista yrityksen sisällä ja sen 
ulkopuolella.

Ihmisille on tärkeää säilyttää tuntu-
ma todellisuuteen ja he kaipaavat 
säännöllistä viestintää esimerkiksi 
muutoshakkeissa ihan jokaisesta vai-
heesta. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, 
että sinä ja te johtajina ette viesti vain 
sanoilla, vaan myös kaikilla teoilla, 
tekemättä jättämisellä ja kehon 
kielellä. 

Pahinta, mitä voi tehdä, on jättää 
viestimättä kokonaan siinä pelossa, 
että annat turhia lupauksia organi-
saatiolle tai että et vielä tarkkaan 
tiedä mitä tuleman pitää. Viesti sekin, 
jos ei vielä tiedetä, mutta viesti 
kuitenkin. Henkilöstösi kiittää siitä.

Kun johto esimerkiksi päättää 
yrityksen uudesta suunnasta, 
kysymys kuuluu, kuinka työn-
tekijät saadaan mukaan siihen? 
Haaste on se, että ihminen haluaa 
olla itse mukana tekemässä omaa 
työtä koskevia päätöksiä. Hän 
haluaa ymmärtää, miksi asioi-
ta tehdään. Tällöin ratkaisu on 
viestinnässä, asia täytyy antaa 
ihmisille sulateltavaksi ennen 
kuin muutos on edes päätetty. 
Johdon siis pitää viestiä ennakoi-
vasti. On uskallettava kertoa, kun 
johto esimerkiksi alkaa etsiä 
ratkaisuja myynnin kasvatta-
miseen tai siihen, miten uutta 
teknologiaa voidaan hyödyntää.” 

– Antell, Tomi Lantto

”

Viestintä on 
väärinymmärrysten 
meri



Neljä hyvää näkökulmaa, joiden 
kautta viestinnän suuntaamista 
ja systematiikkaa voi lähteä 
jäsentämään:

Sisäinen viestintä ja organisaation arki – jokapäiväiset arkeen, 
työn sujuvuuteen ja käytäntöihin liittyvät asiat.

Strateginen viestintä & johtoryhmän kuulumiset– strategian ja 
vision säännöllinen kommunikointi tarinoiden ja tavoitteiden
kautta.

Innovaatioviestintä & kehityshankkeiden johtaminen – tiukasti 
ohjausryhmän toimintaan kiinnitetty viestintä ja jokaisen mukana 
olevan vastuu viestiä hankkeesta.

Johtajuusviestintä – johtajan ja esimiesten jatkuva omasta 
persoonallisuudesta kumpuava viestintä osana arkea ja mukana 
jokaisessa kohtaamisessa.

1.

2.

3.

4.
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Viestintä on 
yhteispeliä



Viestinnän ja johdon 
roolit hyvässä 
muutosviestinnässä
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Se on ainakin varmaa, että viestintä on 
liian tärkeää jätettäväksi vain viestinnälle. 

Oikeastaan ei ole edes mahdollista, että viestintä voisi mitenkään 
pysyä ajan tasalla kaikessa, mitä organisaation eri puolilla ja lukuisissa
uudistus- ja kehityshankkeissa tapahtuu - ja nimenomaan ihmisille, ei 
niinkään asioille. 

Uudessa tavassa toimia risteytyy sujuvasti strategia-, muutos- ja 
hankeviestintä, mutta niinhän sen kuuluu modernissa maailmassa 
mennäkin, koska kaikki asiat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. 
Viestintäfunktion tehtävä onkin johtaa näitä kytköksiä niin, että 
maaperä dialogille syntyy.
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Viestintä

On aina mukana ja ihan alusta 
lähtien kokouksissa, joissa 
keskustellaan strategisista 

hankkeista.

Sparraa ja innostaa johtajia 
tekemään omasta johtamisesta 

läpinäkyvää viestimällä 
henkilökohtaisesti.

Rohkaisee ja auttaa asiantunti-
joita ja hankeomistajia viestimään 

huomioiden ihmisten 
tiedon tarpeet muutoksessa.

Tukee ja opastaa uusien kanavien 
ja sisältölajien haltuunottamisessa. 
Varmistaa, että organisaatiossa on 
aina ajankohtainen tieto saatavilla 

helposti, läpinäkyvästi ja 
kiinnostavasti.

Kerää kiinnostavia sisältöideoita 
ympäri organisaatiota ihmisten 

onnistumisista, asiakkaista ja 
henkilöstöstä.

Johtoryhmä

Tunnustaa sisäisestä viestinnästä 
vastaavan ihmisen asiantuntemuksen 
viestinnän alueella ja toivottaa tämän 
tervetulleeksi johtoryhmän kokouk-
siin asiantuntijan ominaisuudessa.

Sitoutuu sisäiseen viestintään ja 
toimimaan esimerkkinä.

Tekee koko yrityksen kattavan 
linjauksen siinä, että viestintä 
kuuluu kaikille ja osaksi myös 
asiantuntijoiden työtä.

Mahdollistaa tarvittavat resurssit 
viestinnän kehittämiselle.
Tekee saumatonta yhteistyötä 
viestintätiimin kanssa.

Antaa viestintätiimille vapauden 
ja resurssit toimia organisaa-
tiossa sisäistä viestintää 
hyödyttävällä tavalla.
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Viestintä on 
suunnan 

näyttämistä



24

Ei riitä, että tehdään strategia 
seuraavalle viidelle vuodelle ja 
esitellään se koko yritykselle yhtei-
sessä päivässä. Minulle tai tuotannon 
Matille se ei merkitse mitään ennen 
kuin se on palasteltu meidän tiimeil-
lemme ja minulle. Mitä tämä tarkoit-
taa markkinointitiimille seuraavien 
viiden vuoden ajan? Entä tuotannolle? 
Mitä Matilta vaaditaan, mitkä ovat 
hänen henkilökohtaiset tavoitteensa? 
Entä minun, markkinointikoordi-
naattorin?

Meitä ihmisiä 
kiinnostavat toiset 
ihmiset. 

Ja organisaation näkökulmasta meitä 
tottakai kiinnostaa, mihin suuntaan 
te johdossa olette meitä viemässä 
ja miten matkan teko taittuu. Pelkät 
numerot ja liiketoimintaa kuvaavat 
käppyrät eivät kuitenkaan innosta, 
vaan tarinat siitä, miten me yhdessä 
voimme ratkaista asiakkaan ongel-
mia, millä tavalla me voimme tehdä 
asiakkaan elämästä helpompaa. Me 
yhdessä. Minä osaltani.

Muutoksen toteuttaminen on 
todella rankkaa työtä ja sakkaa 
monesti siihen, ettei ihmisiä osata, 
ymmärretä tai yksinkertaisesti 

malteta ottaa mukaan muutokseen. 
Ja kun ihminen ei ymmärrä muu-
tosta, sitä ei myöskään tapahdu. 
Ja tätä haastetta todentaa myös 
kansainvälinen tutkimus aiheesta:
The Economist -lehden The 
Economist Intelligence Unit Surveyn 
maailmanlaajuisessa Why Good 
Strategies Fail -tutkimuksessa 
66 % totesi strategian ja arkipäivän 
toiminnan välillä olevan kuilun. 
Strategisista hankkeista vain noin 
puolet arvioitiin onnistuvan.

Miksi?

Koska ihmiset tarvitsevat aikaa 
ymmärtää suunta sekä mitä ollaan 
tekemässä ja miksi. Johtaja johtaa 
viestimällä, alainen tekee oikeat asiat, 
kun tietää mitä hänen pitää tehdä 
eikä arvaile.

Tiedämmekö, missä meillä mennään 
tämän kanssa?
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Viestintä on 
matka omaan 
johtajuuteen



26

Kyllä me ymmärrämme, että 
viestiminen voi olla pelottavaa. Mekin 
koemme itsemme haavoittuviksi kun 
jaamme teidän suuntaan odotuksia, 
tuomme esiin kehitysehdotuksia tai 
nostamme pöydälle asioita työnkuvan 
epäkohdista. Meitä pelottaa aina, kun 
ehdotamme jotain uutta tai esitäm-
me haastavan näkökulman – mitä 
jos ajatukseni torpataan ja menetän 
kasvoni?

Ja koska me ymmärrämme, 
haluamme myös auttaa teitä. 
Aloita näistä:

Tunnista ja kesytä 
omat pelot

Meitäkin pelottaa paljastaa ajatuk-
semme ja kirjoittaa niistä julkisesti. 
Me ymmärrämme, että sinäkin olet 
ihminen, etkä tiedä kaikkea. Rima on 
sinun roolissasi korkealla ja ajaa 
liialliseen kriittisyyteen itseäsi 
kohtaan. Liika ankaruus itseäsi 
kohtaan saattaa pienentää sinua 
ihmisenä, himmata johtajuuttasi ja 
sitä kautta hidastaa koko organisaa-
tion kasvua. Aloita siis kirjoittamalla 
kaikki pelot ylös. Kun ne ovat kerran 
dokumentoitu ja siis omassa päässä 
tunnistettu, niiden valta heikkenee 
ja vapauttaa kaistaa johtajuudelle. 
Name it to tame it, sanoi myös Martin 
Seligman, yhdysvaltalainen ihmisten 
käyttäytymistä vuosikymmenet 
tutkinut psykologi.

Pidä hyvä fiilis 

Positiivinen energia ja hyvä fiilis 
tarttuvat. Kun ajattelet, että voit 
onnistua ja että viestisi palvelee 
ennen kaikkea meitä, organisaation 
ihmisiä, raivaat dialogille otollista 
maaperää. Sitten vain lähdet ennak-
koluulottomasti viestimään ja ennen 
kuin huomaatkaan, olet kiinni 
flowssa. Joskus jopa niin tiukasti, 
että siitä on vaikea päästä irti. Anna 
sen flown välittyä, olipa kyseessä 
sähköposti, slack-viesti, tai mikä vain! 
Meitä kiinnostaa aitous, sinä ihmi-
senä ja sinun ajatuksesi, ei jäykkä 
korporaatiomeininki, kasvoton 
johtaja tai hifistelevä asiantuntijuus, 
jonka kuorta on mahdoton murtaa.

Kirjoita kohtaamisista

Jos mietit mistä voisit viestiä, aloita 
vaikka kirjoittamalla päivän kohtaa-
misista! Kerro johtoryhmän työstä, 
tiimissä käydyistä keskusteluista, 
asiakkaiden kanssa saamistasi 
oivalluksista ja kaikista dialogissa 
syntyneistä sytykkeistä, jotka vievät 
meidän liiketoimintaamme eteenpäin. 

Viesti tehdyistä päätöksistä ja niiden 
perusteluista. Kerro myös mihin 
kaipaat apua ja mikä olisi sinulle 
luontainen tapa vastaanottaa sitä. 
Ja kehu, kiitä ja kannusta viestin 
välityksellä. Mitä jos vaikka joka 
viikko kirjottaisit organisaation 
intraan tai slackiin yhden kehuviestin 
ja kiitoksen ihmiselle, jonka panosta 
arvostat? 
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Kerro tilanteesta omasta näkö-
kulmastasi, jaa havaintojasi ja 
kommunikoi mitä hyvää se meille 
poikii. Kun toimit näin, teet samalla 
yrityksen arvoja näkyväksi arjessa. 
Ja samaan tapaan, voisitko kerran 
viikossa välittää palautteen asiakkaal-
ta organisaation suuntaan? Kokeile ja 
yllätyt mitä voit saada aikaan! 

Paljasta kuka olet

Mikään ei ole tehokkaampaa kuin 
esimerkillä johtaminen. Jos 
tavoittelette läpinäkyvyyttä ja 
aktiivista dialogia, ole ensimmäisten 
joukossa näyttämässä esimerkkiä 
siitä, mitä se vaatii. Ylämäkeä, 
kompastelua, kaatumista ja takai-
sin jaloilleen nousemista. Me kyllä 
seuraamme sinua, jos annat meille 
riittävän hyvän syyn. Ja ennen 
kaikkea luvan!

Lopulta, muista että 
kyse ei ole sinusta

Kun viestit, teet sitä meille, et itse-
llesi. Olet siinä missä olet, syystä. 
Me luotamme sinuun ja tässä sinulla 
on joukko, joka seuraisi sinua vaikka 
maailman ääriin. Yhdessä me 
viemme liiketoimintaamme kohti 
uusia sfäärejä. Sinun vastuullasi on 
pitää meidät liikkeellä ja oikeassa 
suunnassa. Siinä säännöllisestä 
viestinnästä on paljon apua.
 
Viestintää tarvitaan muutoksessa, 
mutta viestinnällä voi myös tehdä 
muutosta. Keskustelukulttuuria 
muuttamalla me muutamme 
organisaatiota.
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Mitkä ovat sellaisia organisaation arkeen liittyviä asioita, joista 
viestitään säännöllisesti ja jotka isolta osin työllistävät viestintätiimiä?

Mitkä ovat organisaatiossa strategiasta johdettuja ja priorisoituja 
kehityshankkeita, joiden etenemisestä on hyvä säännöllisesti viestiä 
organisaatiolle?

Millaisia johtamisen foorumeita meitä löytyy? Kuinka ne toimivat?

Miten meillä viestitään tehdyistä päätöksistä?

Miten viestintään meillä suhtaudutaan nyt? Kuka meillä vastaa viestinnästä 
ja miten tuemme roolin omaksumisessa henkilökohtaisella tasolla?

Miten voimme tukea ihmisiä viestimään avoimesti?

Miten voimme rohkaista toisiamme viestimään? 
Mikä meitä estää/pelottaa?

Millainen on viestinnän vaikuttavuus nyt ja miten sitä voidaan parantaa?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lopuksi haluaisimme, että 
pohditte seuraavassa johto-
ryhmän kokouksessa seuraavia 
kysymyksiä. 

Mitä te olette mieltä, olisiko meillä 
parantamisen varaa?
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Henkilöstön 
toiveet 

johtajuudelle



• Me haluamme näkyä, oppia ja 
inspiroida.

• Meidät on ohjelmoitu olemaan 
yhteydessä ja uteliaita sekä              
sitoutumaan.

• Janoamme tarkoitusta.               
Haluamme luoda ja osallistua.

• Haluamme ottaa riskejä,            
kohdata haavoittuvuutemme ja 
olla rohkeita.

• Kun oppimiselta ja työskentelyltä 
viedään ihmisarvo – kun te ette 
enää näe meitä ettekä rohkaise 
uudistumaan tai kun näette vain 
sen, mitä tuotamme tai miten suo-
riudumme – emme enää välitä, 
käännymme pois niistä asioista, 
joita maailma meiltä tarvitsee: 
vahvuuksistamme, ideoistamme 
ja intohimoistamme.

• Pyydämme sinua sitoutumaan 
meihin, seisomaan tukenamme ja 
oppimaan meiltä.

• Palaute on osoitus kunnioituk-  
sesta; jos et keskustele kanssam-
me rehellisesti vahvuuksistamme 
ja kasvun mahdollisuuksistamme, 
kyseenalaistamme panoksemme 
ja sinun sitoutumisesi.

• Enemmän kuin mitään               
pyydämme sinua näkymään, 
antamaan meidän nähdä sinut 
ja olemaan rohkea. Uskalletaan 
yhdessä! 
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Astu vielä hetkeksi saappaisiimme. 
Näitä asioita me johtajuudelta 
toivomme.

Yhteistyöterveisin,

Hanna Inkinen ja Riikka Seppälä

Viestintäopas on laadittu yhteistyössä 
Honkarakenteen kanssa.
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