
Vaikuttava strategiaviestintä
Suomen Strategisen Johtamisen Seura 23.2.2021 

Ella Koota & Kati Keronen, Valoria Oy



Jos puhut toiselle kieltä, jota hän 

ymmärtää, puhuttelet hänen mieltään. 

Jos puhut toiselle hänen omalla kielellään, 

puhuttelet hänen sydäntään.

Nelson Mandela



Millainen viestintä 

vaikuttaa ja muuttaa 

toimintaa?

Miten viestiä 

strategian 

suuntaviivat?

Visiotarina 

strategiaviestinnän 

työkaluna



Ella Koota

Strategisen viestinnän ammattilainen 

ja sparraaja, palkittu tietokirjailija ja 

pidetty kouluttaja. Valoria Oy:n 

toimitusjohtaja.

Ihmislähtöisen strategisen viestinnän 

asiantuntija ja inspiroiva tulevaisuusajattelija, 

joka on auttanut kymmeniä suomalaisia 

yrityksiä pörssiyhtiöistä pk-yrityksiin 

strategisessa tarinankerronnassa. 

Kati Keronen



Millainen viestintä 

vaikuttaa ja muuttaa 

toimintaa?



1. Visio tuo vakautta epävakauteen → Määrittele innostava ja ohjaava 
visio.

2. Ennakointi tuo varmuutta epävarmuuteen → Osoita strategialla suunta, 
suunnitelmat muuttuvat joka tapauksessa.

3. Selkeys on paras lääke kompleksisuuteen→ Määrittele strategian 
ydinviestit.

4. Ketteryys on lääke monimerkityksellisyyteen → Anna ihmisille 
mahdollisuus vaikuttaa sekä omaan työhönsä että strategiaan.

Strategiaviestintä VUCA-maailmassa

Strategiaviestinnän kulmaan muokattu Jari Kaivo-ojan tekstin 

pohjalta Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen blogissa

https://ffrc.wordpress.com/2016/12/19/vuca-johtaminen/

https://ffrc.wordpress.com/2016/12/19/vuca-johtaminen/
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Ihmisen päätöksenteosta

Faktaa

2/3
Tunnetta

1/3
70–95 % aivojen tietojenkäsittelystä tapahtuu 

tietoisen mielen ja rationaalisen ajattelun 

ulottumattomissa.

Lähde: Forbes, https://hbr.org/2002/06/hidden-minds

https://hbr.org/2002/06/hidden-minds


Sanoita strategia 
vaikuttavasti

Simon Sinek, Find your Why

LIMBISET AIVOT (Miksi & miten?):

Ohjaavat käyttäytymistä ja 

päätöksentekoa. Tunteet, luottamus ja 

uskollisuus. Vaikea pukea sanoiksi.

AIVOKUORI (Mitä?): Rationaalinen

ajattelu, faktat, kuviot, ominaisuudet ja 

hyödyt. Helppo pukea sanoiksi.
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The most effective way to 

maximize customer value is to 

connect with customers at 

an emotional level – tapping into 

their fundamental motivations and 

fulfilling their deep, often unspoken 

emotional needs.

Tiedon jakamisesta luottamuksen 

syventämiseen 

https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions

People at high-trust

companies are

74% less stress

106% more energy at work

50% higher productivity

76% more engagement

https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust



Miten viestiä strategian 

suuntaviivat?
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KTT Ausrine Silenskyte väitöstutkimuksestaan “Corporate strategy implementation. How strategic

plans become individual strategic actions across organizational levels of the MNC”. 

Tutkimus paljastaa, että työntekijät voivat 

toimia strategisesti ilman tarkkaa ohjeistusta 

tai tietämättä strategian yksityiskohtia, jos 

tietyt ehdot täyttyvät. 

Eli yhtä tärkeää kuin tehdä hyviä strategioita 

selkeine tavoitteineen ja viestiä niistä, on 

selvittää työntekijöiden henkilökohtaiset 

toiveet ja tarpeet sekä luoda tunne, että 

organisaatio auttaa ihmisiä saavuttamaan 

nämä henkilökohtaiset sitoumukset.

https://www.univaasa.fi/fi/uutiset/vaitos-miksi-tyontekijat-eivat-toimi-strategian-mukaisesti
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Strategiaviestintä yhdistää

Organisaation tavoitteet

Tiimien tavoitteet

Yksilöiden tavoitteet

Itseohjautuvuus

Merkityksellisyys

Tulevaisuus- & 

asiakasajattelu
Kannattavuus

Asiakaskokemus

Työntekijäkokemus

Yhteinen suunta Mahdollisuus vaikuttaa Menestystekijät

Visio, missio / purpose, kilpailuetu & asiakasarvo
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Visiotarina
Strategian 

ydinviestit

Opas & 

työkirja

Muutosmatka-

viestintä

Työpajat / 

keskustelut

Strategiaviestinnän MVP

Fokusoi 

mahdollisuuksiin

Konkretisoi 

miten 

saavutetaan

Työkalut 

strategian 

toteuttamiseen 

ja siitä 

viestimiseen

Omakohtainen 

merkityksellisyys 
Strategian 

toteutuminen 

organisaatiossa



Visiotarina 

strategiaviestinnän 

työkaluna



Jos strategian yhteenveto ei 

mahdu yhdelle aaneloselle, 

se on löysä essee. Strategia, 

jonka ytimen voi viestiä kymmenessä 

minuutissa, tuo paremmat 

mahdollisuudet onnistua.

Hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae Talouselämässä

https://www.talouselama.fi/uutiset/sanna-suvanto-harsaae-en-ole-koskaan-nahnyt-strategiaa-joka-olisi-toteutunut-taysin-paras-strategia-on-se-jonka-voi-toteuttaa-han-sanoo-ja-paljastaa-omat-oppinsa/dcf88d13-f260-44db-990f-af808fdb3753


VISIO OHJAAMAAN 

FOKUSTA

Vision viestinnällinen tehtävä 

on sanoittaa ja kuvata tulevaisuus, 

johon organisaatio ja sen ihmiset ovat 

matkalla. Visio avaa ja konkretisoi 

skenaarioiden tuottaman mahdollisuuksien 

maailman ja luo sillan tästä hetkestä 

tulevaan.



TULEVAISUUSTARINA

Visiotarina kertoo, millaista eri asiakasryhmien elämä on 

esimerkiksi 5 vuoden kuluttua ja mitkä trendit luovat 

mahdollisuuksia poikkeuksellisen vahvaan kehittymiseen 

omassa liiketoiminnassamme. 

Hyvä tarina leviää ja markkinoituu lähes itsestään. 

Hyvällä tarinalla on paljon helpompi saada arki 

toimimaan ja ihmiset uskomaan tulevaan. Hyvä visio 

turvaa yrityksen tulevaisuuden.

Ville Tolvanen blogissaan ”Millainen on hyvä visio”

https://www.villetolvanen.com/2013/08/23/millainen-on-hyva-visio/
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Case: visiotyöskentelystä strategiatarinaan

Johdon ja 

esimiesten 

visiopaja

Henkilöstön tulevaisuustyöpajat: Miltä toivottu 

tulevaisuus näyttää? Miten sinne voitaisiin 

mennä?

Strategian päivitys 

tulevaisuuspajojen 

ideoiden pohjalta

Tarinan täydennys 

strategian elementeillä

Keskustelut johdon, 

henkilöstön ja 

asiakkaiden kanssa

Visiotarinan läpikäynti johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa

Visiovideo henkilöstön 

kanssa

VISIOTYÖSTÄ

STRATEGIAN 

PÄIVITYKSEEN Strategian 

julkaisu

Valmis 

visiotarina

Henkilöstön kokemuksia luotaavat 

jutut tulevaisuustyöpajoista 

ja videon teosta

Videon muokkaus ja 

täydennys
Valmis 

video

Kiinnostus Pohdinta

Oivallus Päätös

VISIOTARINA

STRATEGIA-

VIESTINTÄ

Innostus

Viestintä strategiastaEsimiesten viestintä 

tulevaisuustyöskentelystä 

tiimeissä

Visiotarinan 

työstö

Työntekijätarinat, 

työntekijän oma opas
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Strategian ja tarinan työstäminen 

yhdessä on jo itsessään juurruttanut 

visiota. Olemme alkaneet elää visiota 

todeksi jo nyt!

- Sari Hänninen, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy -
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1. Panosta visioon, tee tarina, joka fokusoi mahdollisuuksiin

2. Tiivistä strategiasta kaikille yhteinen ”markkinointiversio”  

3. Sanoita strategia ymmärrettävällä yleiskielellä

4. Anna ihmisille tilaisuuksia merkityksellistää strategia 

5. Ota henkilöstö mukaan strategiamuotoiluun ja 
tarinankerrontaan

Muistilista 



Miksi viestinnän sanotaan niin usein epäonnistuvan?

• Erilaiset tarpeet ja odotukset - niitä ei aina tunneta ja viestitään ihmisten ohi. 

• Viestintä keskittyy miksi ja mitä -kysymyksiin jättäen aukon kohtaan miten tai miten 
ymmärretään mikromanageeraamisena jolloin se saa aikaan hylkimisreaktion. 

• Määrä saattaa korvata laadun. 

• Perinteinen asenne viestintää kohtaan – aivan kuin yksi yksikkö voisi vastata kaikkiin 
jatkuvassa muutoksessa olevien organisaatioiden viestinnällisiin tarpeisiin.

Strategiaviestintä johtamiskyvykkyytenä

• Viestintätaidot ovat olennainen osa johtamista. Strategiaviestintä on yksi viestinnän osa-
alueista. Taidot eivät kehity itsestään – tarvitaan sparrausta, tukea ja materiaaleja.

Strategiaviestintä osana riskien hallintaa

• Tulevaisuudeton yritys on riski asiakkaille ja henkilöstölle – strategiaviestinnällä on tässä
keskeinen rooli. Strategiaviestintä valtauttaa henkilöstöä ja siten valmistaa organisaatiota 
jatkuvaan muutokseen.

Kysymyksiä
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@ellakoota

@KatiKeronen

@niemenlaura

ValoriaOy
#merkityksellistäviestintää

#työkaveri

Sykähdyttäviä strategioita!


