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Globaali markkina määrittää mistä 
työvoima ja hyödykkeet tulevat. 

Hyperkonnektiivisuus lisääntyy. 

Osaaminen kasautuu. 

Osaaminen hapertuu. 

Köyhyydesta ja epätasa-arvosta ei 
ole päästy eroon. 

Ilmasto muuttuu ja tämä vaikuttaa 
meihin kaikkiin. 

Lynda Gratton. 2014. The Key. How 
Corporation Succeed by Solving the World’s 
Toughest Problems.
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MITEN PYSTYMME  
VIESTIMÄÄN USKOTTAVASTI?

MITEN TOIMIMME MEDIAN 
KANSSA?

MITEN RAKENNAMME 
LUOTTAMUSTA?

MITEN VIESTIMME MUUTOKSESTA?

Miksi viestintä näyttäytyy sekä uhkana että 
mahdollisuutena työelämässä menestymiseen?

Millaiseen osaamiseen 2020-luvun työelämä haastaa?

Osaammeko sittenkään viestiä?
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tekoäly

chatbot, edubot, …

How may I 
help you?
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Gartner suggests that by 2020 over 50% of 
Enterprises will be investing more in AI 
Bots and Chatbot development than on 
mobile Apps.

?
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Hyödykkeistä palveluihin -> kokemuksiin ja muutosprosesseihin



Jacco vanderKooij & Fernando Pizarro, 2015. Blueprints for a SaaS Sales Organization



DESIGN THINKING AJATTELU TAUSTALLA
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Perinteinen johtaminen on 
• liian hidasta ja kallista 
• ei liikuta johdettavia 
• ei sitouta, ei kosketa johdettavia 
• ei tuota tässä ajassa toimivia taikka kestäviä ratkaisuja.

Viestintä



Sisäisesti, lisää: 
Älyä ja viisautta. 

Elinvoimaa tunteista. 
Sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta. 

Sidosryhmissäsi: 
Käyttäydy kuin hyvä naapuri. 

Hanki vastuullisesti ja läpinäkyvästi. 

Lisäksi vaikuta laajemmin: 
Vaikuta kumppaneihisi, tutki ja innovoi, rakenna 

alliansseja, laita asioita ja ihmisiä liikkeelle. 
Lynda Gratton. 2014. The Key. How 
Corporation Succeed by Solving the World’s 
Toughest Problems.



Millaista on 
organisaatioviestintä 
digitaalisella ajalla?  

Meillä on mahdollisuus 
tavoittaa ja vaikuttaa 
eksponentiaalisesti. 

Digitaalinen viesti voidaan 
välittää samanaikaisesti 
miljoonille, miljooniin 
kanaviin ja se voidaan 
tulkita miljoonin eri tavoin
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TARINAT JA KERRONTA LUOVAT YHTEISTÄ 
TULEVAISUUTTA

Miten voidaan sitoutua johonkin, 
jota ei vielä ole?

Ääni 
Itseohjautuminen 
Osaaminen ja kyvykkyyden kokemus 
Liittyminen, kuuluminen 
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Asiakaskeskeisessä ajattelussa jokainen on asiantuntija.

On varaa nousta uudelle tasolle.
Tekeminen uudistaa ajattelua.

TÄSSÄ AJASSA  
VAIN YHDESSÄ 
SAADAAN ENEMMÄN.



Ajattelee ja 
tuntee?

Näkee?

Sanoo ja 
tekee?

Kuulee?

Tämä 
tuottaa iloa

Tämä tuottaa 
tuskaa


