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Puheenvuoron sisältö

1. Strateginen viestintä

2. Työyhteisöviestintä

3. Yhteiskunnallinen viestintä
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Strateginen viestintä
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Ajatko ratikkaa vai 
kuljetatko asiakkaita?
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Hitsaatko saumoja 
vai rakennatko laivaa? 
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Strateginen johtaminen on viestintää
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Strateginen johtaminen
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Johtajan tehtävänä on  

strategian arkeen 

suomentaminen. 
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Anne Lindfors: Miksi olemme olemassa? 

https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/strateginen_johtaminen_Lindfors.pdf


Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä
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Työyhteisöviestintä
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Esa Saarinen:
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Mitä tulee paikalle, kun 

sitä tulet paikalle? 
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Haamujohtaja saapuu paikalle

@anne_lindfors #viestintäpiritta      ©Viestintä-Piritta

Tommi Auvinen: Narratiivinen 

johtajuus

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40665/978-951-39-5030-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Lähiesihenkilön haastava rooli
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Lähiesi-
henkilö

Työntekijät

Johto

Potilaat ja 
läheiset



Työyhteisöviestintä kuuluu kaikille
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Sisäinen viestintä 

ei toimi!

Mitä itse voisit 

tehdä asialle?



Ämpäritaktiikasta itseohjautuvuuteen
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Minkälaista johtamispalvelua saisi olla?

https://filosofianakatemia.fi/blogi/minkalaista-johtamispalvelua-saisi-olla/


Viesti silloinkin, kun ei ole viestittävää

Viestinnän aukot 

täytetään oletuksilla.
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Välineitä tärkeämpää on sitoutuminen 
niiden käyttöön
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Työyhteisöviestintä ei ole 
vain viestintää
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Viestintä on johtamistekojen läpinäkyväksi tekemistä Kuntaliiton työyhteisöviestinnän opas

https://viestijat.fi/viestinta-on-johtamistekojen-lapinakyvaksi-tekemista/#e66b5473
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/tyoyhteiso_viestii_ebook.pdf


Yhteiskunnallinen viestintä

@anne_lindfors #viestintäpiritta      ©Viestintä-Piritta



Monia syitä somen käyttöön työroolissa
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Monia syitä somen käyttöön työroolissa
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Kanavien erot työkäytössä
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Henkilökohtaisin

kanava, ryhmiä

työroolissa

Työpainotteisin

kanava

Työ + yksityisminä

oman valinnan

mukaisesti

Vähemmän

työjulkaisuja

Paljon

työtwiittejä

Työ, osaaminen, 

ammatti kärkenä

Blogi
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Lopuksi
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Johtaminen on viestintää –
viestintä on johtamista

• Strategia toimii työkaluna

• Johtaja viestii silloinkin kun ei viesti

• Työyhteisöviestintä on vuorovaikutusta

• Arjesta viestiminen on arvokasta

• Yhtä oikeaa tapaa viestiä ei ole
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