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Tiedottaja on yleisnimitys henkilölle, joka 
hoitaa [... ] jonkin organisaation tiedottamista 
ja yhteydenpitoa [... ] sekä tuottaa tätä varten 
erilaista materiaalia ja vastaa 
verkkoviestinnän ja viestintäjärjestelmän 
toimivuudesta. 

Juholin 2003, Yhteisöviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali



Organisaatioissa tiedottajat toimivat eri 
nimikkeillä, kuten viestintäpäällikkö, 
viestintäjohtaja, viestinnän suunnittelija tai 
tiedotus/viestintäsihteeri tai -assistentti.

Juholin 2003, Yhteisöviestinnän perusteet -verkko-oppimateriaali



 Tutkimuksen mukaan 53 prosenttia 
työntekijöistä, eli 1,3 miljoonaa suomalaista, 
ei näe yhteyttä työnantajansa strategian ja 
oman käytännön toiminnan välillä. 

Markkinointitoimisto North ja Taloustutkimus 2010



Suunniteltu strategia ≠ toteutunut

 Ylin johto tuottaa strategian ”käsikirjoituksen”, 
mutta se miten käsikirjoitus todellisuudessa 
toteutuu, määrittyy niiden käyttäytymismallien 
mukaisesti, joita henkilöstö omaksuu. 

 Käyttäytymismallit muodostuvat niiden 
tulkintojen ja reaktioiden kautta, joita 
yritysjohdon esittämät suunnitelmat 
vastaanottajissaan tuottavat. 



Strategian toteuttaminen 
kirjallisuudessa

 Henkilöstön sekä viestinnän rooli merkittävä 
strategian toteuttamisessa. 

 Viestintä vaikuttaa henkilöstön toimintaan ja 
suunnitellun strategian realisoitumiseen. 

 Silti tutkimus on painottunut tarkastelemaan 
aihetta yritysjohdon näkökulmasta. 



 Yritysjohdon näkökulmasta tarkasteltaessa 
henkilöstö näyttäytyy passiivisena 
vastaanottajana, jonka tehtäväksi jää 
strategiaviestinnän ymmärtäminen ”oikein” 
eli yritysjohdon osoittamalla tavalla sekä 
laaditun strategian toteuttaminen.



Strategiapuhe organisaatioissa

Strategia laaditaan organisaation ’ylimmissä 
kerroksissa’, ’julkistetaan’ muille sidosryhmille, 
pyritään sen jälkeen ’valuttamaan tai 
jalkauttamaan’ organisaation ja toteuttamaan 
myös ’lattiatasolla’. 

Hämäläinen 2005, Kielipeli nimeltä strategia



Strategiaviestinnän määritelmä

 Strategiaviestintä on yritysjohdon tuottamaa 
viestintää, joka sisältää määritelmät niistä 
vastuista ja tehtävistä, joita strategian 
toteuttaminen vaatii henkilöstöltä. 

 Lisäksi se kertoo syyt näiden velvollisuuksien 
takana sekä antaa perustelut tehdyille 
strategisille valinnoille. 

Alexander 1991



Tapiolan sisäinen materiaali



Pohdittavaksi

 Millaisena strategiaviestintä näyttäytyy 
tiedottajan näkökulmasta?



Vastaanottajan näkökulma 

= henkilöiden näkökulma joille kerrotaan 
strategiset tavoitteet, mutta joilla ei yleensä ole 
vaikutusvaltaa vaikuttaa päätöksentekoon. 

 Heidän haasteenaan on tarttua tavoitteiisiin, 
jota he eivät suunnitelleet ja neuvotella 
yksityiskohdista toisten, samalla tavoin 
strategisen päätöksenteon ulkopuolelle 
jätettyjen kanssa.
Balogun ja Johnson 2004



Medioiden muuttuminen

 FB, Twitter, YouTube, Wikipedia, Flickr, 
Sharepoint
 From push to pull

 web 2.0 web 3.0
 Merkitykset!



"On tärkeää, että johtajat näyttää, että on 
sallittua olla eri mieltä. On sallittua tuoda 
ideoita, olla innovatiivinen ja luova ja vähän 
panna vastaankin. Suuret johtajat eivät ole 
niitä, jotka ovat hyviä saamaan ihmiset 
tottelemaan. Ne jotka ovat hyviä, saavat 
ihmiset nousemaan ja näyttämään omat 
taitonsa. ” 

Prof. Alf Rehn, Huomenta Suomi 20.10.2010



 Tavoitteeksi luoda tila, jossa oikeasti halutaan 
tehdä yhteistä strategiaa
 Merkityksien luominen ja strategiaa tukeva 

konteksti

 Pyrkimys keskustelevaan johtamistapaan, jossa 
fokus lukuisissa neuvotteluprosesseissa eri 
ryhmien välillä. 
 vastaanottajan tulkintojen helpottaminen ja 

ohjaaminen sekä määräämisen ja valvonnan 
väheneminen. 
(ks. Balogun ja Johnson 2005)



Pohdittavaksi

 Miten tulkintoja voidaan johtaa? 
Voidaanko niitä johtaa?

 Tarvitseeko kollektiivinen toiminta taustalleen 
konsensusta?



 Nicaragualaisen perinnekabinetin eteisessä 
tuoksuu multa. Pöydässä tarjoillaan 
luomumaitoon keitettyä kaakaota ja 
mallasleipää, jonka päälle on nahkatupesta 
kiskaistulla puukolla leikattu mojova viipale 
vuohenjuustoa. Maamiesseuran talolla eivät 
kokoonnu salaseurat, vaan koko kylän väki. 

Kauppalehti Optio, Sikariklubi



Miksi vastaanottokäytäntöjä?

 Mielenkiinto kohdistuu strategiaviestinnän 
vastaanottotilanteessa toteutettaviin aktiviteetteihin ja 
käytäntöihin.

 Vastaanottaja näyttäytyy aktiivisena toimijana, joka 
muodostaa merkityksiä strategiaviestinnän sisällöstä.



Aineisto

 5 kpl ryhmäkeskusteluja (marraskuussa 2007)

 Esimiehiä ja asiantuntijoita 

 Tapiola-ryhmästä



Vastaanottokäytännöt



Jäsentäminen

 Vastaanottaja kerää johtolankoja 
kiinnittämällä huomion 
avainsanoihin, otsikoihin ja kuviin. 

 Muodostaa ensimmäisen
kuvan viestin merkityksestä 
itselleen ja kerää 
informaatiota luokittelun 
pohjaksi.  

[Tässä strategiakirjasessa] 
puhutaan tämmösillä 
käsitteillä. Tää ei jotenkin 
houkuttele lukemaan – mua 
ainakaan. Tuntuu 
semmoselta 
konsulttijargonilta, että 
kuinka saamme 
voittajajoukkueen meistä. 



Luokittelu
 Vastaanottaja tarkastelee 

informaatiota vasten omaa 
työnkuvaansa, organisatorista 
asemaansa tai akuuttia, käsillä 
olevaa työtehtävää.

 Tekee valintoja kuinka paljon 
aikaa ja energiaa sisältöön haluaa 
käyttää. 

 Luokittelun perusteena voi 
toimia johdon esimerkki tai 
esimiehen kehotus. 

Mä tykkään siitä, että välillä 
mä oon vähän tuskastunukki, 
et mun esimies on aika 
innokas näissä 
[strategia]asioissa. – – Eli se 
haastaa mut ajattelemaan, 
mikä välillä tuntuu ihan:  “mitä 
mä tähän sanon?”. 
Mutta jollain tavalla se on 
herättäny sen, että oon 
joutunu hakee sitä tietoa. – –
Et joskus tulee niitä ahaa-
elämyksiä, et “hei mä tajusin 
jotain”. Mä tykkään siitä. 



Operationalisointi
 Pyrkii luomaan kohtaamastaan 

viestistä loogisen kokonaisuuden

 Pyrkii löytämään 
käyttömahdollisuuksia

 Etsii siltoja strategian ja oman 
työnsä välille.

 Esimiehet tekevät operationalisointia 
alaistensa puolesta

Jos jokainen itse miettis 
tai pienis ryhmissä 

mietitään sitä, mitä se 
strategia omalla kohdalla 

tarkottaa. Ettei se ole 
vaan semmosta mössöä, 
jota vaan paukutetaan ja 

toisesta korvasta sisään ja 
toisesta ulos. 



Yhteisöllinen reflektointi
 Kertoo vastaanottajien 

tarpeesta vuorovaikutukseen 
strategia-asioissa.

 Keskustellaan kaksin tai 
ryhmässä strategiaviestinnän 
sisällöstä sekä sen 
soveltamisesta käytännön työssä. 

 Horisontaalista tai vertikaalista. 
Osallistujia voi yhdistää myös 
yhtiö tai yksikkö. 

Sitä henkilökohtasta 
viestintää jollain tavalla. Toki 

oon oppinu hakemaan 
itsekki jo - siis käyttään 
intranettiä hyödyks, mut 

jotenki ainaki mulle 
kokretisoituu silleen - -

keskustelemalla. Sen 
sisäistää jollain tavalla. Kun 

lukee jostain kirjan sivulta ni 
sen voi lukee, mutta jääks 
tänne (osoittaa päätään) 

mitään. 



Vastaanottajien roolit



Torjuja
Käyttämällä vierasperäsii sanoja: 
strategia ja visio, niin ne on jo 
samantien niin korkeella. Sä et 

oikeestaan halua ottaa vastaan sitä 
tietoa, koska sä et ymmärrä ees 

että mistä puhutaan. 

– – mä ainakin voin kuvitella, 
että jos nyt menisin tän 

[strategia]kirjasen kanssa jonkun 
tiimiläiseni viereen, niin se tulisi 
sanomaan että ’kuule, tässä 

olis näitä oikeita töitä’. 



Tyytyväinen

Tää kuulostaa nyt niin hienolta, et eihän 
tää voi olla tottakaan – mut se [visio]–
ohjaa kuitenkin sitä toimintaa. Ja kuitenkin 
tavallaan se visio ja muu mikä on jollain 
tavalla siellä selkäytimessä ja takaraivossa. 
Että kyllä sitä tavallaan tavotellaan jotain 
tiettyjä asioita – just että se strategia on 
ihan päivittäin mukana. 

Tää ’vastuussa asiakkaille’ on hyvä slogan. 
Luulis menevän läpi. Ja sit se visio, että ’niin 
hyvin että meitä suositeltais’. Vaikka se ei oo 
mitattavissa oleva, niin silti se on älyttömän 
konkreettinen visio, että jokainen voi 
mielessään miettiä että kuinka hyvin siinä 
luurin päässä tai sähköpostin päässä pitää se 
asia hoitaa. Ni mä tykkään, että se on 
hyvinkin konkreettinen visio. 



Lähettiläs

– – me todella luetaan niitä [strategia-
asioita] sieltä pöytäkirjoista ja rivien 
välistä ja meidän pitää sitten älytä 
fiksuna palvelupäällikkönä ottaa se 
oleellinen sieltä ja viedä se sille 13–18 
henkilölle. 
Ja vielä osata vastata niihin 
lisäkysymyksiin: mitä tämä tarkottaa, ei 
tämä voi toimia näin? Heti on tää. 
Miten mä niinku perustelen sen - että 
se on niinku haaste - asiasta josta mä 
en välttämättä tiedä mitään? 



Tiedonjanoinen

Se, että nämä tehdään jossain porukassa ja 
annetaan se valmis materiaali, niin mä ainakin 
koen puutteena sen, että jää [saamatta] 
semmosta taustatietoa. Että mimmoset 
keskustelut ovat johtaneet näihin asioihin. Sitä 
mä itse ainakin kaipaisin. Mun on helpompi 
selittää näitä asioita ja perustella näitä asioita 
ihmisille, jos mä itse tiedän jotain syvempääkin 
kuin sen mitä tästä on vaan lukaissut sitte läpi. 
Jotain semmosta kättä pidempää esimiehille. 



Kiireinen

Ei oo aikaa lukee sieltä [intranetistä]. Että sä 
saisit sieltä sitten juuri sitä mitä mä tarvitsen, 
pitää lukee valtavasti tekstiä. Ehkä sitten 
tällaiset julkaisut on sit kuitenkin niitä mistä 
nopeimmin sen löytää ja jos toimitusjohtaja ja 
sieltä alaspäin on jo kertaalleen suodattanu 
näitä asioita, ni musta tuntuu, että se on 
riittävä mulle sit pitkäks aikaa. 

Ensinnäkin, mä en ees muista 
millon toi on tullut. Se on varmaan 
ollu, et on ollu kaikkee muuta 
semmosta muuta mitä on pitäny 
hoitaa. Nää on kuitenkin semmosii 
asioita et jos mulla on joskus aikaa 
ni mä paneudun näihin. 



Kriitikko

Vähän semmosta – – tyrkyttämisen makua. 
Tos on sulle tommonen hieno painotuore 
kirja ja siinä myydään mulle ajatuksia. 
Sitähän tossa tehdään. Sitä varten se on 
tehty. 

Mulle tulee [tästä strategiakirjasesta] 
vaan mieleen tommonen niinku 
keskimäärin valmiiksi pureksittu 
pullamössö. Että tää ei niinku uppoo, ei 
ollenkaan, valitettavasti. Hirveesti on 
ainakin yritystä, mutta että lämmittää 
väärällä tavalla (nauraa). 

Meil on ollu muutamia sellasia 
viestinnällisiä juttuja, koulutusta tai 
muuta. Ehkä mä oon väärä 
kohdeyleisö, mutta että siellä on niin 
rajusti aliarvioitu lukijaa, että se 
[viestintä] olis pitäny tehdä aivan 
toisella tavalla. 



Johtopäätökset
 Vastaanottajat eivät ole passiivisia viestinnän päätepisteitä, 

vaan aktiivisia toimijoita. 
 Vastaanottajat tekevät tulkintoja, jotka vaikuttavat heidän 

toimintaansa eli muodostavat merkityksiä. 
 Vastaanottajat tekevät valintoja ja haluavat osallistua.
 Viestien kohdistaminen
 Markkinoinnillinen ote

 Viestintäkanavat muuttuvat
 Myös strategiaviestinnän on muututtava, pakottaminen tai 

tyrkyttäminen ei toimi. 

 Vastaanottaminen on kontekstisidonnaista
 Strategiaviestinnälle on luotava otollinen ympäristö
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