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Mallijohtaja? 

A true leader 
 
“A source of quiet strength” 
“Something that should be admired” 
“Equality before the law”   
“Doing the job right” 
“Courage and skill,  
efficiency as an administrator”  
 
 
 
 



Mallijohtaja? 







Johtajan 7 kuolemansyntiä 

1. Ylimielisyys  
– nöyryyden puute  

2. Itsekeskeisyys  
– arvostuksen puute  

3. Vastaukset valmiina  
– ei kuunnella muita  

4. Toisinajattelijoiden vaientaminen  
– vaihtuvuus johdossa kasvaa  

5. Yliherkkyys arvostelulle  
– myönteisen julkisuuden kipeys  

6. Riskien aliarviointi  
– usko jatkuvaan menestykseen   

7. Usko entiseen  
– muutosten vastustaminen  

 
                           Lähde: Sydney Finkelstein, “Why Smart Executives Fail” 





Henkilöstön tietolähteet   



Palautekeskustelu 



 

• Ei kuuntele 

• Kertoo ja käskee 

• Ei altista omia 
näkemyksiään kritiikille 

• Viittaa omiin saavutuksiinsa 

• Epäluuloinen 

• Vaatii tuloksia 

• Ei anna vastuuta 

• Kehuu suosikkejaan 

• Moittii arvostelijoitaan 

• Vaientaa kysyjät  

• Käyttää valtaa panttaamalla 
ja valikoimalla tietoa 

• Arvaamaton 

 

• Kysyy ja kuuntelee 

• Antaa rakentavaa palautetta 

• Vaatii tuloksia 

• Jakaa ja kantaa vastuuta 

• Luottaa itseensä ja alaisiinsa 

• Kohtelee ihmisiä 
oikeudenmukaisesti 

• Tunnistaa omat puutteensa 

• Muistaa kiittää onnistumisista 

• Kannustaa avoimeen 
keskusteluun 

• Uskaltaa yksinkertaistaa 

• Pystyy nopeisiin päätöksiin 

• Luotettava 
 

 

 

 

 

 

Perinteinen johtaja 
 

 
Valmentava johtaja 
  



Sosiaalisen median 
mahdollisuudet 

kuuntelussa 



• Suora vuorovaikutus henkilöstön kanssa 

 
• Sisäinen palautekanava 
 
• Tuotekehityksen ja markkinoinnin tuki 
 
• Voi toimia myös ulkoisena kanavana 
 
• Vaatii rohkeutta, avoimuutta, sitoutumista 
 

 

Hyödyt 





• Tekstin on oltava henkilökohtaista 
 

• Aiheen pitää kiinnostaa henkilöstöä 
 

• Sisältö asiallista, huumoria unohtamatta 
 
• Vuorovaikutus luo vaikuttavuutta 

 
• Jatkuva läsnäolo! 

 
• Ei pelkästään johdon väline 

 
• Mestarit tehdään valmentamalla! 
 

Miten verkkoon kirjoitetaan? 



Sisäinen  
sosiaalinen media 

• Mitä välineitä käytössä? 
 

• Nimellä vai nimimerkillä? 
 

• Miten vastaat kiperiin 
kommentteihin? 
 

 



• Johdon ja henkilöstön välinen 
keskustelu muuttuu julkiseksi. 
 

• Vastaukset lyhyitä ja 
yksiselitteisiä 
 

• Kommenteista ei pidä 
provosoitua (vaikka yritystä, 
johtoa tai yksittäisiä 
työntekijöitä arvosteltaisiin) 
 

• Ongelma yleensä 
kommenttien vähyys, ei 
liiallinen keskustelu.  
 

Käytännössä  



Päivä hississä? 



 
Kiitos! 

 
Kysymyksiä? 

 



Viestintä on myymistä. Ostatko ajatuksen? 

ALEKSIN KAIKU OY 

Autamme saamaan ajatuksesi kaupaksi 
Aleksin Kaiku on menestyvien yritysten ja yhteisöjen viestintäkumppani ja 
valmentaja. Autamme asiakkaitamme myymään strategiansa henkilöstölleen, 
lisäämään myyntiään ja viestimään vaikuttavasti verkossa ja mediassa. 
Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 0,62 M€. 

Osa Sales Energy -ryhmää 
Sales Energy tarjoaa konsultointia ja valmennusta myynnin ja asiakaspalvelun 
tehostamiseen, www.salesenergy.fi  

Greatone on erikoistunut myynnin ammattilaisten rekrytointiin,  
www.greatone.fi  

Success Point on julkisten toimijoiden muutosjohtamisen yhteistyökumppani, joka 
yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin tuloksellisimmat toimintatavat,  
www.successpoint.fi  

Main Idea on tutkimusyhtiö, joka tietää, miten tutkimustulokset muutetaan toiminnaksi, 
www.mainidea.fi  

http://www.salesenergy.fi/
http://www.saleshunters.fi/
http://www.saleshunters.fi/
http://www.saleshunters.fi/


Viestintä on myymistä. Ostatko ajatuksen? 

PALVELUMME 

Valmennus 
• Esimies- ja johtamisviestintä 
• Sosiaalinen media 
• Myynnin ja asiakaspalvelun 

viestintätaidot 
• Esiintyminen 
• Kirjallinen viestintä 
• Sijoittajaviestintä 

 
Tutkimukset ja analyysit 
• Strategian ja sisäisen viestinnän 

analyysityökalu Kaikuluotain 
• Sidosryhmätutkimukset 
• Yrityksen kuva perinteisessä ja 

sosiaalisessa mediassa 

Ideointi ja toteutus 
• Verkkoviestinnän ja sosiaalisen median 

ratkaisut 
• Myynnin työkalut 
• Mediaviestintä 

 
 
 
 

Konsultointi ja suunnittelu 
• Ydinviestit 
• Viestinnän keinot ja kanavat 
• Viestinnän strategiat ja suunnitelmat 
• Viestinnän organisointi 

 



Media haltuun -valmennuspäivä (kesto 1 pv) 
 

-  Ennakkotehtävät ja valmennuksen räätälöinti asiakkaan tarpeisiin 

- Median pelisäännöt  

- Haastateltava eri rooleissa 

 - asiantuntijana ja kriisitilanteessa, hyvässä ja pahassa  

- Haastattelutilanteiden harjoittelu ja videointi 

 - valmistautuminen 

 - nahoitettu ja suora lähetys 

 - kehon kieli  

- Haastattelujen purku ja palaute 

Hyödyt: Osallistujat oppivat tuntemaan median pelisäännöt ja ymmärtämään 
kuinka mediaan päästään, ei jouduta. He tunnistavat sekä vahvuutensa että 
kehityskohteensa ja parantavat olennaisesti mahdollisuuksiaan saada viestinsä läpi 
eri kanavissa. Valmennuksessa harjoitellaan myös kriisitilanteita. 

 

Kohderyhmä: Ylin johto, esimiehet ja asiantuntijat, joilla on mahdollisuus esiintyä 
mediassa. Suositeltu ryhmäkoko on 4-6 henkilöä. 

Valmennus:  
Media haltuun 



Esiinny vakuuttavasti -valmennuspäivä (kesto 1 pv) 
 

- Ennakkotehtävät ja valmennuksen räätälöinti asiakkaan tarpeisiin 

- Vakuuttavan esiintymisen kulmakivet 

- Mistä vakuuttavuus syntyy, millainen on vaikuttava presentaatio 

- Yleisön näkökulman huomioiminen ja vuorovaikutus 

- Kysymysten käsittely 

- Käytännön harjoittelu ja henkilökohtaiset kehittämiskohteet (harjoitukset 
videoidaan ja analysoidaan yhdessä) 

- Yhteisten käytäntöjen sopiminen 

Hyödyt: Osallistujat saavat varmuutta ja vakuuttavuutta esiintymiseen, oppivat 
analysoimaan omaa esiintymistään ja parantamaan esitystensä rakennetta ja 
sisältöä. He tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa esiintyjinä sekä 
harjoittelevat huomioimaan kuulijansa. Valmennuksessa harjoitellaan  eri 
kohderyhmille pidettäviä tyypillisimpiä esiintymistilanteita.   
 

Kohderyhmä: Ylin johto, esimiehet ja asiantuntijat, jotka pitävät säännöllisesti 
esityksiä.  Suositeltu ryhmäkoko on 4-6 henkilöä. 

Valmennus:  
Esiinny vakuuttavasti 



Kirjoita vaikuttavasti -valmennuspäivä (kesto 1 pv) 

 

- Kirjallisen viestinnän kulmakivet  

- Ryhmätyöt 

- Mistä vaikuttavuus syntyy 

- Vastaanottajan huomioiminen ja hyötyjen perustelu 

- Mahdollisten vastaväitteiden huomioiminen kirjallisessa viestinnässä 

- Miten viestin vaikuttavuutta voi testata 

- Käytännön harjoittelu ja henkilökohtaiset kehittämiskohteet 

- Yhteisten käytäntöjen sopiminen 

Hyödyt: Osallistujat oivaltavat kohderyhmän ja välineen merkityksen viestin 
vaikuttavuudelle, luovat yhteiset pelisäännöt asiakaslähtöiselle kirjalliselle 
viestinnälle ja saavat harjoitusta tekstien luomiseen. Harjoituksissa työstetään 
osallistujien aitoja tekstejä. 
 
Kohderyhmä: Kaikki, jotka tarvitsevat työssään kohderyhmälähtöistä (asiakas, 
media, henkilöstö, muut sidosryhmät) kirjallista viestintää  ja vuorovaikutusta.  
Suositeltu ryhmäkoko on enintään 10 henkilöä. 

Valmennus: 
Kirjoita vaikuttavasti 



”Olen nähnyt aika monta markkinointiviestintäorganisaatiota, ja Kaiku on saanut aikaan mahtavat 
tulokset murto-osalla kustannuksista.” 
Sami Karkkila, myyntijohtaja, Atos 
 
 
”Kaiun vahvuus on asiantuntevuus. Ihmiset osaavat hommansa ja palvelu pelaa. Heidän kanssaan 
on helppo tulla toimeen.” 
Lauri Muranen, erityisasiantuntija, Energiateollisuus ry 
 
 
”Nappisuoritus! Innostavaa! Askeleet prosessin aikana olivat sopivan suuria ja tulos hyvä ja 
laadukas. Olen oppinut uutta ja pystynyt viemään sitä eteenpäin konkreettisesti omaan työhöni. 
Kaiulta löytyy asiantuntemusta ja asiakkaan kuuntelua.” 
Pulmu Puonti, koulutuspäällikkö, SLU / VOK-hanke 
 
 
”Toiminta meni suunnitellusti. Konsultti piti lupauksensa ja aikataulu toimi. Saimme työkalut 
Gramexin strategian päivitykseen. Esiintyminen motivoi osallistujia. Homma toimi! Kilpailijoihin 
verrattuna Kaiku on joustava pieni yritys.” 
Hannu Marttila, toimitusjohtaja, Gramex ry 
 
 
”Kaikulaiset ovat olleet todella asiantuntevia ja tuntevat väylät ja keinot hyvään viestintään. He 
ovat hyviä sparraajia ja kampanjoiden ideoijia. He tuntevat ja tunnistavat Metsäteollisuus ry:n 
tarpeet.” 
Anne Kettunen, viestintäpäällikkö (nyk. koulutusasiantuntija), Metsäteollisuus ry 

 
Meistä sanottua 



 
Asiakkaitamme:  



Viestintä on myymistä. Ostatko ajatuksen? 

Meitä suosittelevat: 

Atos  
Jarkko Lommi 
entinen viestintä- ja kehitysjohtaja 
puh. 050 453 2373 
jarkko.lommi@atos.net  
 

 
Fennovoima 
Maira Kettunen 
viestintäjohtaja 
puh. 050 357 7197 
maira.kettunen@fennovoima.fi  

 
 

mailto:jarkko.lommi@atos.net
mailto:maira.kettunen@fennovoima.fi


Viestintä on myymistä. Ostatko ajatuksen? 

Yhteys 

Aleksin Kaiku Oy 
Teollisuuskatu 21, 3. krs., 00510 Helsinki 

Puh. 09 3489 203, aleksinkaiku@aleksinkaiku.fi 

www.aleksinkaiku.fi 

 

Jouko Marttila 
partneri 

Puh. 050 533 2565 

jouko.marttila@aleksinkaiku.fi 

 

 

http://taloudentulkki.com 

 

 

mailto:aleksinkaiku@aleksinkaiku.fi
http://www.aleksinkaiku.fi/
mailto:jouko.marttila@aleksinkaiku.fi
http://taloudentulkki.wordpress.com/

