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1 JOHDANTO 

 

Lähettilyyden tutkimusta on tehty paljon yksityisen sektorin näkökulmasta. 

Kolmannen sektorin organisaation näkökulmasta lähettilyyden tieteellistä kir-

jallisuutta on löydettävissä vielä hyvin suppeasti. Kuitenkin lähettilyyden kes-

keiset tunnusmerkit toistuvat sekä yksityisellä että kolmannella sektorilla. 

Olenkin tarkoituksella tarkastellut teoriaosuudessa lähettilyyden kirjallisuutta 

yksityiseltä puolelta ja pyrkinyt soveltamaan tutkittua tietoa kolmannen sekto-

rin organisaatioihin. 

 

On sanottu, että yksi suositteleva asiakas tuo yritykselle seitsemän uutta asia-

kasta. Tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia ihmisistä luottaa yrityksen lä-

hettämiin viesteihin, kun samaan aikaan yli 84 prosenttia luottaa suosituksiin, 

jotka he saavat tuntemiltaan ihmisiltä (Frank 2015). Suomessa asiakaskokemus-

ta on totuttu mittamaan suositteluiden määrällä: mitä onnistuneempi asiakas-

kokemus on, sitä todennäköisemmin asiakkaan pitäisi suositella yritystä muille. 

Markkinointitoimisto SEK:n, asiakkuusmarkkinointiyhteisö ASML:n ja Oraclen 

teettämän tutkimuksen mukaan suomalainen suosittelee vasta, kun yritys on 

onnistunut yllättämään ja ylittämään sille muodostetut ennakko-odotukset. Sen 

sijaan 93 prosenttia vastanneista kertoo huonosta asiakaskokemuksesta eteen-

päin, ja yli puolet huonon asiakaskokemuksen saaneista asiakkaista ei enää osta 

yrityksen tuotteita tai palveluita. (Niipola 2016, 17.) 

 

Tutkimusten mukaan kilpailu yritysten välillä tulee perustumaan entistä 

enemmän ihmisten välisten verkostojen rakentamiseen. Vuorovaikutus henki-

lökohtaisten kontaktien kautta koetaan johtavan asiakkaiden tarpeiden syvälli-

sempään ymmärtämiseen, joka lopulta johtaa luottamukseen ja uskollisuuteen 



6 

 

organisaatiota kohtaan sekä lisää organisaation omaa suorituskykyä. (Vincent 

& Webster 2013, 1622‒1623.) Royn (2013, 260) mukaan asiakkaat eivät ole enää 

yrityksen tuotteiden ja markkinointiviestien passiivisia vastaanottajia, vaan he 

voivat toimillaan vahvistaa yritysten tuotteita sekä tehdä entistä tietoisempia 

päätöksiä, jotka perustuvat heidän omaan tietämykseen tai muiden henkilöiden 

tekemiin arviointeihin samasta palvelusta tai tuotteesta. Tutkimuksen mukaan 

asiakkaat haluavat virheetöntä palvelua ja vaativat tulla kohdelluksi yksilöllisi-

nä ihmisinä. Samalla he haluavat määrittää asiakaskokemuksen arvon heidän 

omilla ehdoilla. (Roy 2013, 260‒263.)  

 

Internetin avulla ajantasainen tieto tuotteista tai palveluista on helpommin saa-

tavissa jo ennen ostopäätöksen tekemistä. Sen nähdään mahdollistavan yhä vii-

saampien ja yksilökohtaisempien valintojen tekemisen, jotka samanaikaisesti 

haastavat yrityskeskeisen brändinhallinnan. (Lawer & Knox 2006, 121.) Lähetti-

lyys voidaankin ymmärtää organisaatioiden tärkeänä viestintäkanavana, sillä 

asiakkaat yhä nopeammin päivittävät tietoja ja kertovat kulutuskokemuksista 

ystäville (Fullerton 2011, 99). 

1.1 Tutkielman tarpeellisuus ja merkitys 

Tutkimusten mukaan viimeisien vuosikymmenien aikana on perustettu lukui-

sia uusia kolmannen sektorin organisaatioita. Samalla sektorin vaikutus on le-

vinnyt yhä enemmän myös liikemaailman ja politiikkaan, joka on johtanut yh-

teiskunnan huomion lisääntyneeseen kilpailuun kolmannen sektorin organisaa-

tioiden välillä.  (Li 2001, 11; Özdemir 2012, 12.) Kang (2016, 103) kuitenkin 

muistuttaa, että moni kolmannen sektorin organisaatio on joutunut lopetta-

maan toimintansa kasvavien kustannuksien ja alentuvien lahjoituksien seu-

rauksena. Toiminnan lopettamiseen on vaikuttanut erityisesti taloudellinen 

taantuma. Heikentyneen taloustilanteen myötä organisaatiot ovat voineet tulla 

entistä riippuvaisemmiksi vapaaehtoisista, jotka tukevat heidän liiketoiminnan 

menestystä. (Kang 2016, 112.) 

 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lähettilyyden elementtejä kolmannen 

sektorin organisaatioiden strategisuudessa. Lähettilyyttä pidetään Suomessa 

uutena tutkimusalueena, jota on tutkittu vasta vähän kolmannen sektorin orga-

nisaatioiden näkökulmasta. Uusi tieto aiheesta tuottaa lisämerkitystä akateemi-

selle tutkimukselle ja teeman syvällisemmälle ymmärtämiselle. Tutkielman ta-
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voitteena on lisätä kolmannen sektorin organisaatioiden ymmärrystä lähetti-

lyyden mahdollisuuksista. 

1.2 Tutkimusongelma 

Tarkastelen tutkielmassa lähettilyyden elementtejä teorian ja haastatteluiden 

avulla. Lähettilyydellä tarkoitan tässä tutkimuksessa vain vapaaehtoisuuteen 

perustuvaa lähettilyyttä, johon keskityn kolmannen sektorin organisaatioiden 

näkökulmasta. Kolmannen sektorin organisaatioilla tarkoitan ei-voittoa tavoit-

televia, vahvasti vapaaehtoisuuteen perustuvia yhtiöitä. Vapaaehtoisuus voi-

daan määritellä avuntarjoamisena ilman palkkaa tai muuta suoraa aineellista 

hyötyä (Kang 2016, 104). Syvennyn asiaan seuraavien tutkimusongelmien kaut-

ta: 

 

Mitä kohdeorganisaatioissa on tapahtunut, kun asiakas suosittelee organisaatiota tai 

puhuu sen puolesta? 

 

Miten strategialla voidaan tukea lähettilyyttä? 

 

Keskityn tutkimuksessa erityisesti tunnusmerkkeihin, joista lähettilyys koostuu. 

Teorian avulla muodostan kahdeksan havaintoa, joita tarkastelin teemahaastat-

teluiden avulla. Haastattelun apuna käytän puolistrukturoitua lomaketta. Haas-

tattelut koostuvat viidestä aihealueesta, joiden avulla hahmotan organisaatioi-

den tavan saavuttaa organisaatioille lähettiläitä. Tutkimustulosten pohjalta luon 

viitteellisen lähettilyysstrategian ensisijaisesti kolmannen sektorin organisaa-

tioiden hyödynnettäväksi. Strategiaa voidaan soveltaa myös muilla sektoreilla. 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielman toisessa luvussa esittelen kolmannen sektorin organisaatioiden 

toimintalogiikan ja strategisuuden perustan. Kolmannessa luvussa muodostan 

teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleni syventyen lähettilyyden määritel-

mään. Määrittelen termin keskeiset elementit ja tarkastelen niitä erityisesti kol-

mannen sektorin näkökulmasta. 
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Luvussa neljä kuvailen tarkemmin tutkimusongelmat, -kysymykset ja -metodit, 

joita olen käyttänyt aineistonkeruussa ja analysoinnissa. Esittelen kohdeorgani-

saatiot ja kuvailen havainnot, jotka olen muodostanut teorian pohjalta.  

 

Luvussa viisi esittelen tulokset ja tarkastelen niitä edellisissä luvuissa kerrottu-

jen havaintojen rinnalla. Luvussa kuusi esitän tutkimukseni päätelmät ja jatko-

tutkimusideat. Viitteellinen lähettilyysstrategia on liitetiedostona. 
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2 KOLMANNEN SEKTORIN ORGANISAATIO 

Customers now define and decide the fate of companies. (Seiling 2008, 127). 

Tässä luvussa esittelen kolmannen sektorin organisaatioiden toimintalogiikan ja 

sivuan strategisuutta. Tarkastelen erityisesti organisaatioiden keskeisimpiä 

tunnusmerkkejä. 

2.1 Kolmannen sektorin organisaatio 

Kolmannen sektorin organisaatiot voidaan määritellä voittoa tavoittelematto-

miksi, vapaaehtoisiksi ryhmiksi, jotka toimivat paikallisella, kansallisella tai 

kansainvälisellä tasolla. Organisaatiot voivat olla kansalais- tai organisoituja 

ryhmiä. Ne voivat vaikuttaa yhteiskunnan ongelmakohtien esille tuomiseen 

puhumalla aliedustettujen puolesta tai palvelemalla syrjäytyneitä. (Lee & Desai 

2014, 80.) Konttisen (2016) mukaan kolmannen sektorin organisaatioiden toi-

minta perustuu aatteelliseen aspektiin, arvomaailmaan tai mielenkiinnon koh-

teeseen. Saukkosen (2013, 8‒9) mukaan kolmannen sektorin organisaatioiden 

toimintaa voi määrittää myös lainsäädäntö. Bloodgood ym. (2014, 716‒717) 

mukaan kolmannen sektorin organisaatiot voivat toiminnallaan luoda poliittis-

ta epävarmuutta tai synnyttää uusia poliittisia voittajia sekä häviäjiä. Tutki-

muksen mukaan poliittiset päättäjät ovat huomioineet omassa toiminnassaan 

kolmannen sektorin organisaatioiden vallan yhteiskunnassa. (Bloodgood ym. 

2014, 716-717.)  

 

Tutkimusten mukaan sektorilla pitkään toimineet organisaatiot ovat usein va-

kiinnuttaneet asemansa markkinoilla ja saavuttaneet arvokkaan maineen brän-
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dilleen. Vahvasta markkina-asemasta huolimatta, myös nämä organisaatiot 

voivat olla riippuvaisia yhteiskunnan luottamuksen säilyttämisestä. Tämän 

seurauksena organisaatiot voivat tarvita uusia mekanismeja, joiden avulla voi-

vat välittää kuvaa organisaatiosta ja sen toiminnasta sidosryhmien keskuudessa.  

(Gálvez-Rodríguez ym. 2016, 1056.) 

2.2 Kolmannen sektorin organisaatioiden tunnusmerkkejä 

Vapaaehtoisuutta pidetään yhtenä kolmannen sektorin keskeisimmistä ominai-

suuksista. Vapaaehtoiset henkilöt tekevät työtä organisaatiolle ilman korvausta 

ja toimivat organisaatiossa omaan halukkuuteen perustuen. (Matschke ym. 

2012, 160.) Yhtenä vapaaehtoisuuden muodoista pidetään rahallista lahjottamis-

ta. Lahjoittajia voidaan pitää organisaation toiminnan keskeisinä tukijoina ja 

rahoituslähteinä. Lahjoittajat voivat asettaa organisaatiolle uusi vaateita, kuten 

odottaa organisaatiolta entistä läpinäkyvämpään toimintaan kuin aikaisemmin. 

Voimakas riippuvuus lahjoittajista voi heijastua organisaatiossa lahjoittajien 

odotuksien suurempaan ennakointiin ja organisaation tietojen avoimempaan 

jakamiseen. Lahjoittajille voi olla tärkeää olla vuorovaikutuksessa organisaation 

kanssa ja päästä vaikuttamaan organisaation päätöksenteossa. (Gálvez-

Rodríguez ym. 2016, 1055‒56.) 

 

Yksilöiden vapaaehtoisen toiminnan voidaan nähdä olevan tiiviisti sidoksissa 

yksilöiden omaan persoonallisuuteen. Henkilöiden sitoutumiseen voi vaikuttaa 

heikentävästi työn suuri määrä, määräaikaiset työsopimukset ja palkaton työ. 

Osittain tämän seurauksena kolmannen sektorin organisaatioihin on voitu se-

koittaa yksilön omaa persoonallisuutta enemmän kuin muilla sektoreilla, jotta 

henkilöt saadaan vahvemmin sitoutettua. Tämän myötä henkilön työn arviointi 

voi olla vaikeampaa ja työtä voi olla vaikeampi erottaa henkilön vapaa-ajan 

toiminnasta kuin muilla sektoreilla.  (Matschke y. 2012, 160.) 

 

Kolmannen sektorin organisaatioiden toiminnan tunnusmerkkinä voidaan pi-

tää myös epävirallistamista. Vapaaehtoisten kouluttaminen ja heidän tiedon 

lisääminen ei välttämättä ole systemaattisesti johdettua tai muodollista. Toisin 

kuin muilla sektoreilla, kolmannen sektorin organisaation henkilökunnalla ei 

välttämättä ole mitään koulutusta, jota tarvitaan työhön. Sektorin organisaa-

tioissa ei välttämättä työskentele kokeneita asiantuntijoita. Tutkimuksen mu-
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kaan organisaatioiden vapaaehtoiset usein oppivat tiedot ja toimitavat havain-

nointien kautta. (Matschke y. 2012, 160.) 

 

Tutkimuksen mukaan kolmannen sektorin organisaatioita pidetään demokraat-

tisina. Päätöksenteko on voitu tehdä ruohonjuuritasolla ja siinä on voitu käyttää 

demokraattista menetelmää. Kolmannen sektorin organisaatioilla oletetaan ole-

van matala hierarkia. Toimintojen asemointi organisaation sisällä voi olla epä-

virallisia ja niitä voi olla vaikeampi tunnistaa kuin muissa organisaatioissa. 

Kolmannen sektorin organisaatiot käyttävät toiminnassaan kriteereitä, mitä voi 

olla vaikea mitata, ja siksi organisaatioista voi olla sosiaalista keskustelua ja yh-

teisön arviointia. (Matschke ym. 2012, 160.) 

 

Kolmannen sektorin organisaatiot voivat maksimoida vaikuttavuutensa työs-

kentelemällä yhdessä median kanssa ja tarjoamalla heille tietoa. Media voi aut-

taa niitä levittämään tietoa ja tuomaan sen mielipidevaikuttajien saataville. Me-

dia voi toimia voi hallituksen, yritysten ja yhteiskunnan portinvartijana.  (Lee & 

Desai 2014, 80.)  

 

Verkkoviestintää pidetään kolmannen sektorin organisaatioiden menestymisen 

strategisena voimavarana. Sen ymmärretään olevan erityisen hyödyllinen väli-

ne sosiaalisten toimintojen suorittamiseen, kuten yhteisöjen rakentamiseen, 

ajamien asioiden vaikuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi sen koe-

taan parantavan organisaation eri funktioiden toimintaa, kuten rekrytointia, 

varainhankintaa ja vapaaehtoisten saavuttamista. Kehittyvä teknologia voi tar-

jota kolmannen sektorin organisaatioille tehokkaan ja vaikuttavan kanavan 

hankkia tietoa sidosryhmistä, parantaa heidän päätöksentekoon osallistamista 

ja vahvistaa sidosryhmien sitoutumista ja uskollisuutta. Verkkoteknologian 

avulla organisaatiot voivat saavuttaa suuren yleisön, vaikka eivät investoisi 

markkinointiin ollenkaan. Sosiaalisen median onkin ymmärretty mahdollista-

van uusia, suurempia ja nuorempia yleisöjä kustannustehokkaalla tavalla. 

(Gálvez-Rodríguez ym. 2016, 1052‒1056.) 
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3 LÄHETTILYYS  

Life is a process of advocating what one wants – all day, every day (Seiling 2001, 42). 

Kerron tässä luvussa lähettilyyden määritelmän, keskeisimmät tunusmerkit ja 

merkityksen kolmannen sektorin organisaatioille.  

 

Lähettilyyttä on tutkittu laajemmin yksityisellä sektorilla kuin kolmannen sek-

torilla ja siksi kirjallisuus pohjautuu suurimmaksi osaksi lähettilyyteen yksityi-

sellä sektorilla. Teoria on kuitenkin sovellettavissa myös kolmannen sektorin 

organisaatioihin. Tässä tutkimuksessa sovellan tutkimuskirjallisuutta ja lähes-

tyn aihetta erityisesti kolmannen sektorin organisaatioiden näkökulmasta. 

 

Tässä tutkielmassa tarkoitan asiakkaina organisaatioiden vapaaehtoisia jäseniä, 

lahjoittajia ja tukijoita. Vuorovaikutuksella tarkoitan asiakkaan ja organisaation 

välistä viestintää ja vuorovaikutusta, luottamuksella ja sitoutumisella tarkoitan 

asiakkaan luottamusta ja sitoutumista organisaatiota kohtaan.  

3.1 Lähettilyyden määritelmä 

Edgett (2001, 1) määrittelee lähettilyyden tavaksi, jossa julkisesti edustetaan 

yksilöä, organisaatiota tai ideaa. Lähettilyyden tavoitteena suostutella kohde-

yleisö näkemään asia myönteisesti tai hyväksymään edustettu näkökulma (Ed-

gett 2001, 1).  Özdemirin (2012, 23) mukaan lähettilyys ja ulkoiset suhteet ovat 

kolmannen sektorin organisaatioiden keskiössä, kun tavoitellaan suurta julkista 

tukea tavoitteiden saavuttamisessa. Myös sosiaalisella medialla koetaan olevan 

merkittävä vaikutus organisaatioiden suhdetoimintaan ja lähettilyyteen. Lähet-
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tilyys voidaan nähdä organisaatioiden tavaksi tuottaa julkista tukea tarvitsevia 

aiheita, joihin kolmannen sektorin organisaatiot erityisesti keskittyvät. Julkisen 

tuen nähdään edistävän organisaatioiden toiminnan jatkumista ja päätöksente-

koprosesseihin vaikuttavien edustajien osallistamista. (Özdemir 2012, 23.) 

 

Lähettilyys voidaan kuvata idean, tarpeen tai henkilön tukemisena, jossa suosit-

telija käyttää sekä kognitiivisia- että emotionaalisia keinoja sekä käyttäytymis-

strategioita vaikuttaakseen muiden asenteisiin, käyttäytymisiin tai päätöksiin 

(London 2010, 225).  Sekä Urban (2005, 157) että Roy (2015, 381) määrittelevät 

lähettilyyden yrityksen ja asiakkaan väliseksi vastavuoroiseksi kumppanuu-

deksi ja dialogiksi, jossa organisaatio, joka kuuntelee asiakkaita, saa rakennet-

tua asiakkaissa luottamuksen ja lojaalisuuden sitä kohtaan. Lähettilyys voidaan 

nähdä myös prosessina, missä vastataan tarkasti asiakkaiden kiinnostuksen-

kohteisiin ja tarjotaan heille luotettavaa tietoa tuotteesta tai palvelusta. (Yeh 

2016, 452).  

 

Lähettilyyden avulla voidaan saavuttaa molemminpuoleinen hyöty. Yritys 

kuuntelee asiakkaiden mielenkiinnonkohteet ja toimii niiden mukaan. Vastaa-

vasti asiakkaat tukevat yritystä ja auttavat suunnittelemaan sekä kehittämään 

parempia palveluita tai tuotteita. Lähettilyyden tärkeimpänä lopputuloksena 

voidaan ymmärtää olevan asiakkaiden vapaaehtoinen halu kertoa organisaa-

tiosta ja sen tuotteista muille ihmisille. (Fullerton 2011, 93; Urban 2005, 157.) 

Asiakkaiden halukkuuteen suositella organisaatiota voivat vaikuttaa myös to-

tuudenmukainen viestintä organisaatiosta, sen tuotteista tai palveluista.  (Yeh 

2016, 452). 

 

Lawerin ja Knoxin (2006, 125) mukaan parhaaseen lopputulokseen päästään 

silloin, kun yritys tekee sitä, mikä on asiakkaalle parhaaksi. Se voi tarkoittaa 

kilpailijan tuotteiden tai palveluiden suosittelua. Lähettilyyden voidaan ym-

märtää edellyttävän osallistuvaa päätöksentekoa ja ammattitaitoista viestintää 

asiakkaiden ja organisaatiossa työskentelevien välillä. Samalla se voi mahdollis-

taa yhteisen vision rakentamisen asiakkaan kanssa. (Flowers & Goyal 2003, 7.)  

 

Markkinoinnin oppien mukaan, yhden asiakkaan hankintakustannukset orga-

nisaatiolle pienenevät asiakkaiden vapaaehtoisen suosittelun avulla. Samalla 

asiakkaan mieltymys tuotetta tai palvelua kohtaan voi kasvaa. (Lehtonen 2012.) 

Organisaatioilla, jotka suosivat ja kuuntelevat asiakkaitaan, on tutkittu olevan 

suurempi todennäköisyys myydä useampaa tuotetta suuremmalle sidosryh-
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mälle. Se voi myös johtaa yrityksen suurempaan voittomarginaaliin, sillä asiak-

kaat ymmärtävät yrityksen tuotteiden tai palveluiden lisäarvon ja ovat valmiita 

maksamaan niistä enemmän. (Urban 2005, 157.) Unerman ja O’Dwyerin (2006, 

358) mukaan lähettilyys on kuitenkin harvoin syy suoriin sosiaalisiin-, ympäris-

töllisiin- tai taloudellisiin vaikutuksiin. 

 

Lähettilyyttä voidaan pitää seurauksena tyytyväisestä asiakaskokemuksesta 

(Fullerton 2011, 92). Chelminksi ja Coulter (2011, 362) määrittelevät saman asian 

hiukan eri näkökulmasta: lähettilyys on pyrkimys varoittaa toisia kuluttajia, 

jotta he voivat välttää negatiivisen asiakaskokemuksen.  

 

Asiakaslähtöinen yritys pyrkii luomaan asiakkaalle arvoa ja auttaa täyttämään 

hänen tarpeensa niin, että hän on tyytyväinen (Roy 2013, 265). Seiling (2008, 130) 

kiteyttääkin lähettilyyden olevan organisaation tapa toimia niin, että asiakkaan 

tarpeiden täyttämiseksi organisaatio etsii parhaimman mahdollisen ratkaisun. 

Lähettilyys voidaan myös nähdä merkittäväksi edistysaskeleeksi kehittäessä 

suhdetta organisaation ja sen asiakkaiden välillä (Urban 2005, 157). 

 

Lähettilyys voidaan kuvata myös markkinointiorientaation kehittyneeksi muo-

doksi, joka vastaa ja on mukana uusien kuluttajien valinnassa, heidän osallis-

tamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä organisaatiosta ja sen tarjonnasta. Se voi-

daan tiivistää markkinoinnin mahdollisuuksien yhdistelmäksi, joka edistää te-

hokkuutta organisaatioissa. (Lacey & Morgan 2016, 4.) Lähettilyydessä pyritään 

rakentamaan syvempi asiakassuhde ansaitsemalla asiakkaan luottamusta ja 

sitoutumista sekä kehittämällä asiakkaan ja organisaation keskinäistä avoi-

muutta, vuoropuhelua ja kumppanuutta. (Lawer & Knox 2006, 123.) Seilingin 

(2008, 130) mukaan lähettilyyden rakentamisessa olennaista on kysyä asiakkaal-

ta erilaisia henkilökohtaisia tausta- tai lisäkysymyksiä, jotta organisaatio voi 

tuntea asiakkaan syvällisemmin. Tiedon avulla organisaatio voi sisäistää pa-

remmin asiakkaan tarpeet ja tunnistaa asiakkaan todellisen ongelman.  (Dopp & 

Supa 2015, 288.)  

 

Taulukkoon 1 on koottu tutkimuskirjallisuudesta nousseita ominaisuuksia lä-

hettilyydelle sekä kiteytetty ominaisuuksien soveltuvuus kolmannen sektorin 

organisaatioihin ja lopulta nostettu lähettilyysstrategiaan huomioitavaksi. 

 

  



15 

 

Taulukko 1. Lähettilyyden ominaisuuksien soveltuvuus kolmannen sektorin 

organisaatioissa ja lähettilyysstrategiassa 

 
Oleellista  
lähettilyydessä 

Miten soveltaa kolmannen 
sektorin organisaatioissa? 

Huomioitava  
lähettilyysstrategiassa 

Osallistuva päätöksenteko 
ja yhteisen vision jakami-
nen yksilöiden ja organi-
saation välillä voi johtaa 
lähettilyyteen. (Flowers & 
Goyal 2003, 7) 
 

Tavoitteiden luominen 
yhdessä sidosryhmien 
kanssa auttaa lähettilyyden 
rakentamisessa. 

Asiakkaan osallistaminen strategia-
työhön ja päätöksentekoon 

Yhteisen hyödyn ymmär-

täminen voi johtaa yrityk-

sen tuotteiden tai palve-

luiden voimakkaampaan 

kehitykseen ja myyntiin. 

(Urban 2005, 157) 

 

Vastavuoroinen viestintä 

voi johtaa yhteisen hyvän 

ymmärtämiseen. 

(Roy 2005, 381) 

 

Yhteisen hyödyn saavut-
taminen tarvitsee vuoro-
vaikutusta asiakkaiden 
kanssa. Vuorovaikutus 
edellyttää avoimia viestin-
täkanavia.   

Vuorovaikutuksellisten viestintäka-
navien luominen. 

Tuotteiden tai palveluiden 
yhteiskehitys voi johtaa 
halukkuuteen suositella 
tuotetta tai palvelua va-
paaehtoisesti. 
(Fullerton 2011, 93) 
 

Asiakkaan osallistaminen 
tuotteiden tai palveluiden 
suunnitteluun. 

Uusien tuotteiden tai palveluiden 
kehityksessä asiakkaiden mielipi-
teiden kuunteleminen. 

Asiakkaan tarpeiden 
ymmärrys voi auttaa rat-
kaisemaan asiakkaan to-
dellisen ongelman. 
(Seiling 2008, 130) 
 

Asiakkaan kuunteleminen 
ja tarpeiden laittaminen 
myyjien tarpeiden edelle. 

Vastavuoroisten viestintäkanavien 
rakentaminen asiakkaan ja organi-
saation välille. 

Totuudenmukainen vies-
tintä vaikuttaa asiakkaan 
intresseihin suositella 
yritystä muille. 
(Yeh 2016, 452) 
 

Viestinnän on oltava avoin-
ta ja läpinäkyvää. 

Strategiassa on huomioitava toi-
minnan läpinäkyvyys ja avoimuus. 

Ideoiden, tarpeiden tai 
henkilöiden tukeminen 
johtaa suosittelun avulla 
muiden asenteisiin, käyt-
täytymiseen tai päätök-
sentekoon. 
(London 2010, 225) 

Luottamuksen rakentami-
nen asiakkaaseen, jotta he 
tukevat yrityksen tuotteita 
tai palveluita. 

Asiakkaan kuunteleminen ja vies-
tinnän eettisyys on hyvä huomioida 
strategiassa. 
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3.2 Lähettilyyden kannalta tärkeimmät asiat 

Olen nostanut lähettilyyden määritelmistä mielestäni kaksi keskeistä asiaa, jotta 

lähettilyys voisi toteutua. Nämä asiat ovat vuorovaikutuksen luominen ja luot-

tamuksen rakentaminen asiakkaan sekä organisaation välillä. Luottamukseen ja 

sitoutumiseen vaikuttaa oleellisesti myös viestinnän läpinäkyvyys, jota sivuan 

tässä luvussa. Nostan esiin myös työntekijälähettilyyden ja lähettilyyden merki-

tyksen organisaatioille. Keskityn teoriassa vain vapaaehtoisuuteen perustuvaan 

lähettilyyteen. 

3.2.1 Vuorovaikutus asiakkailla 

Urbanin (2005, 155) mukaan teknologia mahdollistaa nopeamman vuorovaiku-

tuksen ja yrityksen tietojen löytymisen entistä helpommin. Vuorovaikutuksesta 

internetissä voidaan olettaa tulevan organisaatioille entistä merkittävämpi vies-

tinnän vaikutusmuoto. Tilastokeskuksen (2015) tekemän tutkimuksen mukaan 

suomalaiset käyttävät keskimäärin kuusi tuntia viikossa vapaa-ajastaan tiedon-

hakuun internetissä, kun taas sosiaaliseen verkostumiseen ja yhteydenpitoon 

käytetään keskimäärin seitsemän tuntia viikosta.  

Viestiminen sanoin, kuvin ja äänen avulla on ihmisten keskeisin vuorovaikutuksen 
tapa, joka muokkaa sekä maailmaa että tapaamme hahmottaa todellisuus (Rydenfelt 
& Juholin 2016, 13). 

Vuorovaikutus ei ole vain asian kertomista tai sen välittämistä eteenpäin. Se 

voidaan kokea kahden osallistujan väliseksi keskusteluksi, jossa keskenään jae-

taan tietoa. Viestiäkseen tehokkaasti, vuorovaikutuksen aloittavan osapuolen 

on hyvä tiedostaa, mitä toinen osapuoli ajattelee. Tehokas viesti sopii viestin 

vastaanottajan näkemykseen asiasta. (Vos & Schoemaker 2011, 48.) Lee ja De-

sain (2014, 82) mukaan vuorovaikutuksen säilyttäminen on kriittinen osa orga-

nisaation ja sidosryhmien välisen suhteen menestymistä. 

 

Juholinin (2001, 19) mukaan vuorovaikutuksen ensisijaisena tehtävänä on saa-

vuttaa merkityksiä asioille ja muokata vanhoja näkemyksiä uusiksi. Se voidaan 

nähdä viestintänä, jossa merkityksen jakamisen kautta tulkitaan erilaisia asioita, 

ja jossa tulkinta levitetään muiden tietoisuuteen. Tiedon tai informaation välit-

tämisen sijaan, vuorovaikutuksessa on olennaista yhteisen ymmärtämisen tuot-

taminen. (Juholin 2001, 19.)  
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Viestintä on oleellinen osa vuorovaikutusta 

 

Vuorovaikutus ja viestintä yhdessä voivat uudelleen muodostaa käsityksen 

olemassa olevasta suhteesta organisaation ja asiakkaan välillä (Lee & Desai 2014, 

82). Ymmärtääkseen syvällisemmin vuorovaikutuksen tapana toimia, on hyvä 

tiedostaa viestinnän prosessi. Vos ja Schoemaker (2011, 18) kuvaavat viestinnän 

prosessiksi, joka on jatkuva kehä toimintaa ja reagointia. Viestintäprosessissa 

välitettävän viestin lähettäjä koodaa viestin eli kääntää sen tai ilmaisee sanoin ja 

elein. Sen jälkeen vastaanottajan purkaa viestin eli kääntää se hänen tasolleen ja 

antaa sille merkitys. Mahdolliset ongelmat koodaamisessa ja koodin purkami-

sessa voiva johtaa siihen, että viesti ei välity haluttuun käyttötarkoitukseen. Lä-

hettäjä voi yrittää samaistua vastaanottajaan, jolloin sitä kutsutaan roolin otta-

miseksi. (Vos & Schoemaker 2011, 19.) 

 

Viestintä tai vuorovaikutustilanne voidaan aloittaa lähettäjän toimesta tarjota 

tietoa tai vastaanottajan aktiivisesta tiedon etsimisestä. Samanaikaisesti viestin 

lähettäjä voi muuttua viestin vastaanottajaksi ja taas seuraavassa hetkessä siir-

tyä takaisin viestin lähettäjäksi. (Vos & Schoemaker 2011, 19.) Viestintä ja vuo-

rovaikutus sisältävät pyrkimyksen tunnistaa toisen arvo (Lee & Desai 2014, 82). 

 

Viestinnässä osapuolet ovat tietoisia toistensa välittömästä vai epäsuorasta läs-

näolosta. Samalla jaettu tieto annetaan, vastaanotetaan ja tulkitaan osittain tie-

toisella ja osittain alitajuntaisella tasolla. (Vos & Schoemaker 2011, 17.) Huhta-

lan ja Hakalan (2009, 30) mukaan viestinnän tulisi olla aukotonta ja luotettavaa, 

jossa tiedon tulee kulkea nopeasti ja luotettavasti. Vos ja Schoemaker (2011, 18) 

huomauttavat, että viestin kertomisen lisäksi, myös kyky kuunnella toista osa-

puolta on yhtä tärkeää tiedon välittämisen lisäksi. Arkihavainnon mukaan or-

ganisaatioissa myyjän tarpeet usein ohjaavat vuorovaikutusta asiakkaan tarpei-

den sijaan, jolloin organisaatioiden viestintä ja vuorovaikutus ovat vain sitä, 

mitä he haluavat sanoa tai mitä he havaitsevat ilman asiakkaan kuuntelemista. 

 

Organisaation viestintä ja halukkuus vuorovaikutukseen voidaan aloittaa orga-

nisaation sisältä, jonka jälkeen sitä yritetään edistää kestävään vuorovaikutuk-

seen organisaation ja julkisten ryhmien välillä sekä sisäisessä että ulkoisessa 

ympäristössä. Viestinnässä voi olla mukana samanaikaisesti useampia eri vies-

tejä, joita toimitetaan eri puolille. Asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen ja 

viestinnän ansiosta organisaation viesti voi olla lähetetty erilaisille vastaanotta-

jille ilman, että organisaatio on sitä itse lähettänyt. (Vos & Schoemaker 2011, 18‒
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20.) Tämä voi luoda organisaatiolle mahdollisuuden löytää myös ne keskusteli-

jat, joita organisaatio ei olisi itse muuten tavoittanut.  

 

Vuorovaikutuksen avulla organisaatiot voivat saavuttaa hyötyä kasvattamalla 

organisaation uskottavuutta eri sidosryhmien silmissä ja lisäämällä julkisen 

tuen määrää. Samalla vuorovaikutus voi kasvattaa organisaation imagoa ja vä-

hentää valtion virkamiesten puuttumista organisaation toimintaan. (Lee & De-

sai 2014, 82.) 

3.2.2 Luottamus ja sitoutuminen asiakkailla 

Kun ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei tarkoita aikomuksellaan pahaa 

vaan haluaa vain hyvää, luottamus voi syntyä. Luottamusta ei synny, jos ihmi-

nen epäilee toisen aikeita. (Kankainen 2016.) Fullerton (2011, 93) kiteyttää luot-

tamuksen haluksi luottaa toiseen osapuoleen, kun on ensin saatu varmuus ky-

seisen osapuolen toiminnasta. Laineen mukaan (2008, 17) luottamuksen määri-

telmissä on havaittavissa kolme yhteistä piirrettä: hyväntahtoisuus, riskinotto ja 

pätevyys. 

 

Tässä tutkielmassa luottamuksella tarkoitetaan sidosryhmien ja organisaation 

välistä luottamusta.  

 

Luottamus koetaan lähettilyyden ensiaskeleeksi 

 

Vuorovaikutuksellisen kanssakäymisen voidaan ymmärtää synnyttävän, ylläpi-

tävän tai tuhoavan luottamuksen. Luottamuksen nähdään rakentavan yhteen-

kuuluvuuden tunnetta ihmisten sekä organisaatioiden välille. Se voi vapauttaa 

sekä yksilön että organisaation resursseja, kun asioita ei enää tarvitse todistella. 

Luotettujen kumppaneiden kautta yksilö voi saada tietoa ja tukea erilaisiin asi-

oihin. Luottamus voi johtaa myös tiedonkulun helpottumiseen osapuolien välil-

lä. (Kankainen 2016.) Fullertonin (2011, 93) mukaan luottamus on keskeisessä 

roolissa asiakkaiden sitouttamisessa. 

 

Tutkimuksen mukaan kuluttajat luottavat organisaatioihin, joita he pitävät avu-

liaina. Luottamuksen yksi perusominaisuuksista, hyväntahtoisuus, voi ilmetä 

organisaation haluna toimia asiakkaan etujen mukaisesti. (Fullerton 2011, 93.) 

Kun organisaatio välittää asiakkaan hyvinvoinnista, kuuntelee heidän yksityis-

kohtaisia vaatimuksia ja tekee, mikä on parhaaksi asiakkaalle, asiakas voi alkaa 

rakentaa luottamusta organisaatioon (Roy 2013, 265). Organisaation voi olla 
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hyvä tarjota asiakkaille tietoa tuote- tai palvelutarjonnasta avoimesti, rehellises-

ti ja kokonaisvaltaisesti. Toiminnalla edellä kuvatun tavoin, organisaatio voi 

samanaikaisesti ansaita uskottavuuden asiakkaiden silmissä. (Fullerton 2011, 

93.)  

 

Fullertonin (2011, 93) mukaan sitoutuminen on osoitus pysyvästä kumppanuu-

desta. Se voidaan nähdä osapuolten väliseksi kiintymykseksi, jossa kumppani 

seuraa toista osapuolta myös tilanteiden vaihtuessa. Näitä tilanteita voi syntyä, 

kun organisaatio siirtyy uusiin toimitiloihin tai vaihtaa kaupunkia. Sitoutumi-

sen nähdään syntyvän, kun osapuolet haluavat säilyttää olemassa olevan suh-

teen. (Fullerton 2011, 93.) Kangin (2016, 104) mukaan organisaatioille, joille va-

paaehtoiset ovat tärkeä osa sen tavoitetta ja toimintaa, on kriittistä löytää teho-

kas tapa sitouttaa vapaaehtoinen lähettilääksi. 

 

Tutkimuksen mukaan on olemassa kolmenlaista sitoutumista: tunteisiin vetoa-

vaa-, jatkuvaa- ja normatiivista. Jokaisessa sitoutumisen muodossa on omia eri-

tyispiirteitä, jotka voivat rakentaa asiakkaista organisaation puolestapuhujia. 

(Allen & Meyer 1990, 1.) Esittelen seuraavaksi erikseen jokaisen sitoutumisen 

muodon. 

 

Affektiivinen sitoutuminen on vahvin tapa rakentaa lähettilyyttä 

 

Affektiivinen sitoutuminen on tutkimuksen mukaan vahvin ja merkittävin si-

toutumisen muodoista, kun rakennetaan lähettilyyttä asiakkaan ja organisaati-

on välillä (Allen & Meyer 1990, 2). Affektiivisessa eli tunteisiin vetoavassa sitou-

tumisessa asiakas samaistuu ja tuntee positiivista kiintymystä kumppaniinsa. 

Kun kuluttajat uskovat, että heillä on jotain yhteistä organisaation kanssa, oli se 

sitten historia, arvot, kiinnostuksenkohteet, tavoitteet, usko tai vakaumukset, 

heillä on perusteet samaistumiseen. (Vincent & Webster 2013, 1634.) Sitoutuneet 

kuluttajat voivat ilmaista näkyvästi kiintymystä tiettyä merkkiä tai palveluntar-

joaja kohtaan ja kokevat asiakassuhteen vähintään syvänä ystävyyssuhteena. 

Usein he ovat sitoutuneet organisaatioon myös tunnetasolla. Syvä tunnesitou-

tuminen organisaatioon on todettu olevan luonnollista erityisesti asiakassuh-

teen alussa ja hyvinvointipalveluita tuottavissa organisaatioissa. (Allen & Mey-

er 1990, 2.) 

 

Sitoutuminen tiettyyn järjestöön voi olla todella vahvaa joillekin organisaation 

jäsenille. Tutkimuksen mukaan näiden organisaatioiden asiakkaat rakastavat 

olla jäseninä ja mainitsevat usein, miten paljon iloa he saavat asiakkuudesta. 
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Asiakkaat, jotka kehittävät voimakastunteisesti sitoutumista organisaatiota 

kohtaan eivät ainoastaan ylläpidä omaa asiakkuutta vaan voivat olla myös niitä, 

jotka aktiivisesti suosittelevat yritystä ystäville ja tuttaville, jotka eivät ole vielä 

organisaation asiakkaina. (Vincent & Webster 2013, 1633.) Affektiivisesti sitou-

tuneet henkilöt voivat tuntea vahvojen tunteiden lisäksi ylpeyttä organisaatiota 

kohtaan ja ovat todennäköisesti voimakkaammin mukana organisaation toi-

minnassa ja sen kehittämisessä (Kang 2016, 105). Yhdessä organisaation ja asi-

akkaiden kanssa kehitetty tuote nähdään motivoivan yhteisiin arvoihin ja luo-

van asiakkaassa velvollisuuden tunteen organisaatiota kohtaan (Kaufmann ym. 

2016, 518). 

 

Affektiivisesti sitoutuneet henkilöt voidaan rinnastaa organisaatiolle uskollisiin 

sidosryhmiin, faith-holdereihin. Asiakkaista voi tulla faith-holdereita kun he 

sitoutuvat positiivisesti yritykseen tai brändiin, ovat toistuvasti kontaktissa or-

ganisaation kanssa ja heistä on hyötyä organisaatiolle. Jotta heidän sitoutumi-

sesta voi tulla yritykselle arvokasta, sen pitää olla julkista, joka voi ilmetä 

kommentteina tai suositteluina erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Faith-

holdereiden muodostumisen takana voidaan olettaa olevan sidosryhmien tar-

peiden ja odotuksien kuunteleminen. (Luoma-aho 2015, 11‒12.) 

 

Luoma-aho (2015, 10) määrittelee faith-holderit positiivisesti sitoutuneiksi si-

dosryhmiksi, jotka luottavat ja pitävät organisaatiosta tai brändistä. He voivat 

tukea luottamuksen kohdettaan vakaumuksella, tunteella ja käyttäytymisellä. 

He usein uskovat siihen, että organisaatio tai brändi on hyvä. Tuntemalla posi-

tiivisesti brändiä tai organisaatiota kohtaan ja toimimalla sen tavalla, se voi sa-

malla rakentaa brändin sosiaalista pääomaa. Faith-holdereiden todellinen rooli 

voi näkyä usein kriisitilanteiden aikana: lojaalit asiakkaat ja fanit voivat pystyä 

estämään kriisiä eskaloitumasta ja voivat suojella yrityksen tai brändin mainetta. 

Lojaalin ja sitoutuneen asiakkaan oletetaan reagoivan myönteisemmin organi-

saatioon tai brändiin samaan aikaan kun hän vastustaa muita vaihtoehtoja. Hän 

voi olla halukas maksamaan enemmän, koska kokee saavansa uniikkia arvoa 

brändistä. Tämä voi johtaa sitoutumiseen koko organisaatiota kohtaan ja mah-

dollistaa brändin puolesta puhuvuuden sekä tukemisen myös kriisitilanteissa. 

Tällä tavoin kuluttaja voi pyrkiä palvelemaan tuotemerkkiä ja toimia sen lähet-

tiläänä. (Kaufmann ym. 2016, 518.) 

 

Kaufmann ym. (2016, 516) mukaan organisaatioiden kannattaa miettiä, miten 

sidosryhmät liittyvät brändiin. Vahvat brändit on usein rakennettu osallista-
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malla lukuisia sidosryhmiä. Ne pohjautuvat brändikokemukseen ja harjoittavat 

vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Asiakas, joka kokee saavansa arvostusta, 

voi muuttua ajan myötä organisaation- tai brändin lähettilääksi. (Kaufmann ym 

2016, 516; Roy 2013, 265.) 

 

Jatkuvasta sitoutumisesta organisaatio oppii eniten 

 

Jatkuvassa sitoutumisessa asiakas on usein pitkäaikaisesti sidoksissa kumppa-

niinsa joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna (Fullerton 2011, 93). Kwon ym. (2014, 

662) mukaan vapaaehtoisesti brändiin tai organisaatioon jatkuvasti sitoutunei-

den asiakkaiden käyttäytymisen voidaan olettaa heijastuvan lojaalisuuteen or-

ganisaatiota tai brändiä kohtaan. Jatkuvassa sitoutumisessa kuluttajat saattavat 

kohtaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä eivätkä etsi nykyisen suhteen ulkopuo-

lella olevia muita vaihtoehtoja. (Fullerton 2011, 93.) 

 

Pitkäaikaisessa asiakassuhteessa asiakkaat voivat kuitenkin tuntea jääneensä 

loukkuun tai muuttua tyytymättömiksi tuotetta tai palvelua kohtaan eivätkä 

täten edistä lähettilyyttä. (Fullerton 2011, 98.) He voivat olla sitoutuneet organi-

saatioon, sillä muita vaihtoehtoja ei ole ollut. Chelminski ja Coulter (2011, 361) 

huomauttavat, että kun tyytymättömyys kasvaa, kasvaa myös negatiivisten ko-

kemusten ääneen kertominen. Negatiivisesti organisaatioon suhtautuvia sidos-

ryhmiä voidaan kutsua hateholdereiksi. Luoma-ahon (2015, 12) mukaan hate-

holder on negatiivisesti yritykseen suhtautuva. Hateholder tulee usein esiin 

negatiivisten kokemusten kautta ja toimii siten, että saa organisaation näyttä-

mään välinpitämättömältä. Hateholder vihaa organisaatiota tai brändiä ja ai-

heuttaa sille vahinkoa käyttäytymisellä. Kuten muilla sidosryhmillä, myös ha-

teholdereilla on internetissä monia tapoja näyttää tunteita ja värvätä muita liit-

tymään heihin. Internetin avulla myös vanhat, negatiiviset asiat voi olla helppo 

nostaa uudelleen esille. Hateholdereita voi paljastua sekä yrityksen ulkopuoli-

sista- että sisäisistä sidosryhmistä. (Luoma-aho 2015, 12.)  

 

Fullerton (2011, 93) muistuttaa, että organisaatiot voivat kuitenkin negatiivisesti 

organisaatioon suhtautuvien avulla kehittää toimintaansa paremmaksi. Hate-

holderit voivat antaa organisaatiolle arvokkaan mahdollisuuden selvittää lai-

minlyödyt asiat, ongelmat ja puutteet. Kun hateholdereiden väärät kokemukset 

on hyvitetty, heistä voi tulla jopa faith-holdereita. Hateholderit vaativat aktii-

vista monitorointia organisaatiolta tai brändiltä. Hateholdereilla ei kuitenkaan 

välttämättä ole omaa henkilökohtaista kokemusta, vaan he voivat esimerkiksi 
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vain vahingonilosta pitää yllä omia tavoitteita, kuten trollaamista. Hateholderit 

eivät välttämättä ole oikeita ihmisiä. He voivat olla myös koneita tai järjestelmiä. 

(Luoma-aho 2015, 12‒14.) 

 

Normatiivista sitoutumista ohjaa tunne velvollisuudesta 

 

Tutkimusten mukaan normatiivinen sitoutuminen jakaa samoja esimuotoja 

kuin affektiivinen sitoutuminen ja on siksi oletettavissa, että sen vaikutukset 

ovat saman suuntaisia kuin affektiivisessa sitoutumisessa. Silti normatiivinen 

sitoutuminen voidaan nähdä monimutkaisena rakenteena, jota ei ole yhtä hyvin 

ymmärretty kuin muita sitoutumisen muotoja. Normatiivisessa sitoutumisessa 

asiakas voi kokea velvollisuudekseen tehdä yhteistyötä organisaation kanssa. 

Organisaatiot voivat vedota perheen-, yhteisön- tai kansallisiin arvoihin, jolloin 

asiakkaat voivat tuntea velvollisuudekseen osallistua organisaation toimintaa. 

Usein tämä ilmenee erilaisissa kampanjoissa hyvän asian puolesta tai erilaisissa 

hyväntekeväisyysjärjestöissä. (Fullerton 2014, 660.) 

 

Tutkimuksien mukaan yksilö, joka on normatiivisesti sitoutunut organisaatioon, 

kokee, että organisaatiossa mukana oleminen on oikein. He voivat tuntea pa-

kottavaa tarvetta tukea niitä organisaatioita, jotka tukevat heille tärkeitä asioita. 

Normatiivinen sitoutuminen voi ilmetä myös niin kutsuttuna velkaantuneena 

velvollisuutena. Kuluttaja voi kokea olevansa velkaa yritykselle ja on täten pa-

kotettu olemaan organisaation asiakas. Tutkimusten mukaa normatiivinen si-

toutuminen on edelleen markkinoinnin yhteydessä suurelta osin luontevin si-

toutumisen osa-alueista. (Fullerton 2011, 94.) 

 

Kuviossa 1 on esitetty luottamuksen ja sitoutumisen eri muotojen vaikutuksia 

lähettilyyteen. Asiakastyytyväisyyttä on pidetty tärkeänä apuna lojaalisuuden 

ja sitoutumisen muodostumiselle. Asiakastyytyväisyyden seurauksena on asi-

akkaan sitoutuminen organisaatioon ja lopulta organisaation vapaaehtoinen 

suosittelua muille. Asiakkaat, jotka tuntevat tyytyväisyyttä organisaatiota koh-

taan, voidaan olettaa toimivan organisaation suosittelijana. (Roy 2013, 266.) Ful-

lertonin (2011, 99) mukaan kuluttajat toimivat yrityksen puolestapuhujina, jos 

he kokevat sen velvollisuudekseen. Sekä tunteisiin vetoava että normatiivinen 

sitoutuminen vaativat taustalleen luottamuksen organisaatiota kohtaan, jotta 

lähettilyys voisi olla mahdollista. Sen sijaan jatkuvan sitoutumisen nähdään 

heikentävän lähettilyyden onnistumista. Jatkuvassa sitoutumisessa asiakkaat 
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voivat olla ikään kuin pakotettuja ostamaan tuotetta tai palvelua organisaatiolta, 

sillä muut vaihtoehdot eivät ole olleet mahdollisia. (Fullerton 2011, 99.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Luottamuksen ja sitoutumisen vaikutuksen lähettilyyteen (Fullerton 

2011, 99). 

3.3 Lähettilyyteen epäsuorasti vaikuttavat asiat 

3.3.1 Viestinnän läpinäkyvyys organisaatioissa 

Viestinnän läpinäkyvyys voidaan määritellä pyrkimykseksi ilmentää organisaa-

tion toimintaa ja altistaa se muiden arvioinneille. Läpinäkyvyys nähdään vel-

vollisuudeksi, joka perustuu sidosryhmien oikeuteen saada tietoa. (Rydenfelt & 

Juholin 2016; Taiminen 2015; Luoma-aho 2015.) Rawlins (2009, 74) kutsuu lä-

pinäkyvää viestintää harkituksi tarkoitukseksi tuoda esille kaikki laillisesti jul-

kistettavat tiedot tavalla, joka on tarkkaa, oikea-aikaista, tasapuolista ja yksi-

selitteistä. Luoma-ahon (2015, 13) mukaan ylimääräisiä selityksiä vaativa lä-

pinäkyvä viestintä ei ole läpinäkyvyyttä, vaan epäonnistunutta viestintää. Pou-

tasen (2015, 34) mukaan sidosryhmien kasvava kiinnostus organisaation toi-

mintaa kohtaan on läpinäkyvyyden vaatimusten taustalla. Läpinäkyvyyden 

käsitettä käytetään muun muassa organisaation ja viestinnän strategisissa ta-

voitteissa (Rydenfelt & Juholin 2016, 24).  

 

Taimisen mukaan (2015, 23) läpinäkyvä viestintä on tärkeä osa sidosryhmäsuh-

teita, jotka perustuvat organisaation tavoitteeseen toimia aidosti. Läpinäkyvyy-

den vastakohtana voidaan sanoa olevan salailu tai teeskentely, jolloin asioita 

jätetään viestimättä tai niistä ei kerrota kaikkea. (Taiminen 2015, 23.) Luoma-
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ahon (2015, 15) mukaan läpinäkyvyys voidaan nähdä lupauksena sidosryhmille 

ja avoimena mahdollisuutena arvioida organisaation toimintaa. Myös aikai-

semmat tapahtumat voivat nousta suureen merkitykseen, kun tarkastellaan or-

ganisaation viestinnän aitoutta ja läpinäkyvyyttä. (Luoma-aho 2015, 14‒15.) Lä-

pinäkyvyyden vaatimukset voivat koskea organisaatioiden ohella myös tuottei-

ta tai palveluita. Luoma-aho (2015, 12) muistuttaa, että sidosryhmät haluavat 

entistä enemmän tietää yksityiskohtaisia tietoja tuotteesta tai palvelusta. Tule-

vaisuudessa organisaatioiden tietoa ja osaamista voidaan yhä vähemmän pitää 

salaisena tai luottamuksellisena. Tähän asetelmaan vaikuttavat sekä teknologi-

an kehitys että muuttuneiden läpinäkyvyysodotukset. (Luoma-aho 2015, 17.) 

 

Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien tyytyväisyyttä voidaan parantaa lä-

pinäkyvyydellä organisaation toiminnasta ja viestinnästä. Luoma-ahon (2015, 

16) mukaan organisaatioiden on oleellista ymmärtää se, miten läpinäkyvyys 

näyttäytyy ulospäin eri sidosryhmille. Organisaatioiden keskeisimmäksi sidos-

ryhmäksi voidaan todeta oma henkilökunta, joka voi toimia yrityksen työnteki-

jälähettiläinä sekä työssään että vapaa-ajalla. Jos työntekijöillä ei ole selvyyttä 

organisaation toiminnasta ja toimintaan johtavista syistä, heidän muodostamat 

odotukset voivat ohjata arvioita organisaatiosta väärään tai jopa epärealistiseen 

suuntaan. Tällöin organisaation läpinäkyvyys voi olla jo kyseenalaistettu ja 

haasteen edessä. (Luoma-aho 2015, 16‒17.)  

 

Arkihavaintoihin perustuen viestinnän läpinäkyvyyden voidaan nähdä koros-

tuvan vahvasti myös kolmannen sektorin organisaatioissa, joissa toiminta pe-

rustuu luottamukseen. Lahjoittaja usein luottaa, että hänen apunsa löytää sitä 

oikeasti tarvitsevan. Viestinnän läpinäkyvyys on yksi mahdollistaja tämän ta-

voitteen saavuttamiseksi. Valheellinen tai salainen tieto voi näyttäytyä asiak-

kaan antaman avun laiminlyöntinä eikä lahjoittaja saa toiminnastaan aitoa ar-

vokkuuden tunnetta. Luoma-aho (2015, 15) muistuttaa, että jos käytännön toi-

minnassa ja viestien välissä on sidosryhmien mukaan liian suuret erot, voi se 

aiheuttaa organisaatiolle voimakkaita seurauksia. Jos sidosryhmät kokevat lä-

pinäkyvyyden onnistuneen, on se silloin toiminut. Tiedon kertominen, jonka 

olettaa olevan sidosryhmälle tärkeää, ei välttämättä tulevaisuudessa enää riitä. 

Organisaatiot, jotka pystyvät ennakoimaan asioita muita paremmin, pärjäävät 

oman alan kilpailussa muita paremmin. (Luoma-aho 2015, 15‒16.) 
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3.3.2 Työntekijät organisaation lähettiläinä 

Frankin (2015) mukaan työntekijät tavoittavat 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin 

organisaation viralliset viestintäkanavat. Lisäksi yrityksen sanomaa jaetaan 24 

kertaa enemmän, jos myös työntekijät jakavat sitä, ei organisaatio yksin. Sosiaa-

lisen median asiantuntijatoimisto Kurion (2015) tekemän tutkimuksen mukaan 

huonoiten hyödynnetty markkinointiresurssi organisaatioissa on oma henkilös-

tö. Organisaation nimissä ja sisällöissä esiintyvät puhemiehet ja -naiset voivat 

kuitenkin auttaa organisaatiota positiivisten mielikuvien luomisessa ja brändin-

rakennuksessa. Ihmisten koetaan luottavan enemmän omien vaikuttajiensa sa-

naan kuin brändien. (Kurio 2015.) Myös markkinointiviestintätoimisto Edelma-

nin (2016) tekemän tutkimuksen mukaan ihmiset luottavat yritysten asiantunti-

joihin enemmän kuin johtoon. 

 

Suhde asiakkaaseen nähdään muodostuvan ihmisten persoonallisuuksien kaut-

ta. Asiakkaat rakentavat suhdetta henkilöiden kanssa, joita he kohtaavat orga-

nisaatiossa. He voivat kokea työntekijöiden antaman persoonan organisaation 

omaksi eivätkä erota sitä organisaation omasta, todellisesta luonteesta.  Myös 

henkilökunnan asenteilla ja käyttäytymisellä voi olla merkittävä vaikutus asia-

kasuskollisuuteen. Työntekijöillä nähdään olevan valta rakentaa asiakkaasta 

organisaatiolle kannattava ja pitkäaikainen asiakas. Vaikka työntekijöillä on 

valta vaikuttaa positiivisesti yrityksen brändiin, voi heillä olla samanaikaisesti 

jopa enemmän mahdollisuuksia tahrata yrityksen maine. (Thomson & Hecker 

2000, 53‒57.) Mangold ja Milesin (2007, 424) mukaan työntekijän pitää olla tie-

toinen organisaation asioista, tuotteista tai palveluista ja ymmärtää, mitä yritys 

haluaa viestittää asiakkaille ja muille sidosryhmille, jotta he voivat toimia orga-

nisaation haluamalla tavalla. 

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden työntekijöiden asenteiden 

ja työtyytyväisyyden sekä yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden välillä. 

Organisaatioiden on havaittu olevan riippuvaisia siitä, että henkilökunta on 

tietoinen liiketoiminnan suunnasta ja päämäärästä. Tutkimusten mukaan sitou-

tuneet työntekijät pitävät ominaan liiketoiminnan tavoitteita ja pyrkivät raken-

tamaan vahvaa sekä tuloksellista suhdetta ulkoisiin sidosryhmiin. Kun asiak-

kaat tuntevat, että henkilökunta on aidosti kiinnostunut auttamaan, he saatta-

vat ostaa tuotteita tai palveluita kaksinkertaisesti enemmän. Tämän lisäksi he 

saattavat yli kolme kertaa mieluummin suositella yritystä muille. Jos organisaa-

tion "sisällä ostaminen" ei toimi, "sisältä ulos myyminen" on tutkimusten mu-

kaan vieläkin epätodennäköisempää toimia. Liiketoiminta voi saavuttaa joita-
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kin tavoitteita, mutta se ei välttämättä onnistu rakentamaan pitkäaikaisia asia-

kassuhteita ja kannattavaa liiketoimintaa. (Thomson & Hecker 2000, 49‒58.) 

Piercyn (1995, 38) mukaan ilman tukea ja tietämystä jääneet henkilöt ja ryhmät 

organisaation sisällä, ovat tehottomia rakentamaan yhteistyötä ja osallistamaan 

ulkoisia sidosryhmiä. 

 

Työntekijälähettilyys luo julkisuuskuvaa, joka näkyy asiakkaille ja muille sidos-

ryhmille (Mangold & Miles 2007, 424). Tutkimuksen mukaan työntekijät eivät 

tule yrityksen puolesta puhujiksi, elleivät he saavuta organisaatioon tietyn 

kynnyksen sitoutumista. Kyse on tyytyväisyydestä ja uskollisuudesta organi-

saatiota kohtaan, johon voivat vaikuttaa muun muassa henkilöstöjohtaminen, 

toimintakulttuuri, työympäristö, palkka ja uranäkymät. (Frank 2015.) Frankin 

(2015) mukaan suurin osa työntekijöistä ei nouse sängystä toteuttaakseen yri-

tyksen visio ja strategia, elleivät he näe tuloksissa henkilökohtaista ja ammatil-

lista hyötyä heille. 

 

Työntekijöiden sitouttamisessa viestinnän on koettu olevan tärkeä taustatekijä. 

Welchin (2011, 338) mukaan esimiehiltä tarvitaan selkeää viestintää, jotta alaiset 

ymmärtävät oman roolinsa yrityksen päämäärän saavuttamisessa. Sisäinen 

viestintä sekä tietoisuus ja ymmärrys asioista voivat johtaa työntekijöiden suu-

rempaan sitoutumiseen ja lopulta työntekijälähettilyyteen (Thomson & Hecker 

2000, 51). Tutkimusten mukaan menestyksekkäät yritykset ovat yhä useammin 

sitouttaneet henkilökuntaa ulkoisen viestinnän avulla.  Organisaatiot ovat entis-

tä aktiivisemmin kertoneet työntekijöiden tarinoita ja mielipiteitä yrityksestä tai 

brändistä julkisuudessa. (Frank 2015.) Organisaatiot, jotka ovat onnistuneet ra-

kentamaan työntekijästä lähettiläitä, ovat saavuttaneet työntekijöissä tietämyk-

sen sekä ymmärryksen halutusta imagosta, missiosta ja arvoista. Tutkimuksen 

mukaan organisaatiot, jotka kunnioittavat työntekijöitä ovat saaneet rakennet-

tua heihin vahvan luottamussuhteen. (Mangold & Miles 2007, 431.) 

3.4 Lähettilyyden merkitys organisaatiolle 

Word-of-mouth -viestintä on ohittanut perinteiset joukkotiedostusvälineet. Li-

säksi kuluttajan asenteissa sekä valinnoissa vaikuttaa ensisijaisesti muiden ar-

vioinnit tuotteesta tai palvelusta. Tämän myötä kuluttajilla on entistä enemmän 

mahdollisuuksia haastaa yhtiön brändilupaus ja pyrkiä etsimään muita vaihto-

ehtoja. (Lawer & Knox 2006, 127.) Lähettilyyden avulla yritykset rakentavat 
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ympärilleen joukon lojaaleja asiakkaita, jotka varmistavat yrityksen peruskan-

nattavuuden. Yritykset myös pystyvät pitämään nykyiset asiakkaat tyytyväisi-

nä ja luomaan heistä pitkäaikaisia asiakkaita. Lojaali asiakas kulkee yrityksen 

mukana, vaikka myymälä tai yrityksen toimipiste ei olisikaan häntä lähellä. 

Luottojoukot ovat myös siellä, mitä organisaatio ei itse välttämättä ole tunnis-

tanut vaikuttamispaikaksi. He löytävät keskustelupaikkoja ja teema-areenoita, 

joita yritys ei muuten olisi löytänyt. Organisaation hankintakustannukset yhtä 

asiakasta kohden pienenevät, kun asiakas suosittelee heidän puolesta. (-

Fullerton 2011,93; Vos& Schoemaker 2011, 18; Lehtonen 2012.) 

 

Lähettilyyden rakentaminen on yksi vaihtoehto brändin haavoittumisen estä-

miselle ja kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien esille tuomiselle. Se luo uusia 

mahdollisuuksia vuoropuheluun, tiedon luomiseen ja yrityksen kokonaisuuden 

kriittiseen tarkasteluun. Lähettilyys tarjoaa tilanteen, jossa sekä organisaatio 

että asiakas voivat paremmin. (Lawer & Knox 2006, 127.) Lähettilyydellä on 

suora vaikutus asiakkaan luottamukseen, tyytyväisyyteen, koettuun palvelun-

laatuun, asiakasuskolliseen käyttäytymiseen ja positiiviseen word-of-mouthiin. 

Se vaikuttaa myös epäsuorasti affektiiviseen sitoutumiseen ja käyttäytymisus-

kollisuuteen. (Roy 2013, 271.) Onnistuakseen lähettilyys vaatii asiakkaan mer-

kittävyyden ja vaikutusvallan ymmärtämistä. Organisaation muutos lähettilyy-

den rakentamiseksi tarvitsee asiakkaiden asenteiden, yhteisen tiedon roolin ja 

arvojen syvällisemmän ymmärtämisen. Tuotteen, palvelun ja brändin arvoon 

on oltava lisättynä lisäetuja, jotka on johdettu kuluttajilta. (Lawer & Knox 2006, 

127.)  Asiakasorientoitunut yritys voi odottaa sen asiakkaiden käyttäytyvän lo-

jaalisti, koska heille on jo rakentunut luotettava kuva yrityksessä (Roy 2013, 

267). 

 

Lähettilyys voidaan nähdä pyramidin ylimpänä kärkenä (ks. kuvio 2). Monilla 

markkina-alueilla lähettilyys on nousemassa suosituksi strategiaksi, kun yrityk-

set vastaavat uuteen todellisuuteen, jossa asiakkaat hallitsevat markkinoita, ei-

vät valmistajat tai jälleenmyyjät. Täydellinen laatujohtaminen ja asiakkaan tyy-

tyväisyys ovat pyramidin juuressa. Ne ovat välttämättömiä luottamuksen ja 

lähettilyydelle rakentamisessa. Lähettilyyden pyramidin keskiössä on suhde-

markkinointi. CRM voi tarjota tarvittavat työkalut yritykselle ymmärtää jokais-

ta asiakasta ja personoida sekä muokata kannattava suhde jokaiseen asiakkaa-

seen. (Urban 2005, 157.) 
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Kuvio 2. Lähettilyyden pyramidi (Urban 2005, 157) 

3.5 Lähettilyys strategisena valintana 

Strategia voidaan ymmärtää kirjona päätöksiä, jotka määrittelevät organisaati-

on tavoitteet, tarkoitukset tai maalit. Se tuottaa tärkeimmät menetelmät ja 

suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.  Strategiassa myös määritellään ta-

voitteille aikaväli, kerrotaan organisaation rooli eri näkökulmista ja määritel-

lään organisaation taloudellinen sekä ei-taloudellinen osallistuminen eri toi-

minnoissa. Strategiassa kuvataan, minkälainen organisaatio aikoo olla mahdol-

lisille osakkeenomistajille, työntekijöille, asiakkaille ja yhteisöille. (Andrews 

1971, 18.) Myös Slack ym. (2007, 61) määrittelevät strategian samansuuntaisesti: 

se on yhdistelmä päätöksiä ja toimintoja, jotka vaikuttavat liiketoiminnan 

pitkän ajan suuntaan. Kaplan & Nortonin (2002, 127) mukaan strategian omi-

naisuuksia tärkeämpi tekijä on kyky toteuttaa strategiaa. Tavoitteisiin tähtäävät 

taktiset toimet, voivat muuttua, mutta taloudelliseen ja asiakasnäkökulmaan 

liittyvät strategiset teemat sekä suurin osa strategisista tavoitteista voi pysyä 

vuosia ennallaan (Kaplan & Norton 2002, 127). 

 

Lähettilyys voidaan ymmärtää eräänlaisena asiakaslähtöisyyden strategiana, 

jossa asiakas on strategian keskipisteenä. Seurattaessa lähettilyyden strategiaa, 

organisaation tärkein tavoite on asiakkaan onnistuminen. Organisaatiot, jotka 

omaksuvat lähettilyyden strategiassa voivat auttaa asiakasta tekemään tietoisia 

Lähettilyys 

Suhdemarkkinointi 

Asiakastyytyväisyys 

ja laatujohtaminen 
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hankintapäätöksiä. Lähettilyys strategiana voi tarkoittaa organisaatioille asiak-

kaan ongelmien ratkaisemista ja päätöksenteon tukemista. Strategian avulla 

organisaatiot voivat saada rakennettua vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. (Roy 

2013, 262‒266.)  Flowers ja Goyalin (2013, 7) mukaan lähettilyys saa aikaan posi-

tiivisen muutoksen perustuen jaettuun visioon, kun organisaatio tekee yhteis-

työtä asiakkaan kanssa. 

 

Lähettilyysstrategian tavoitteena on usein ansaita luottamusta ja sitoutumista 

luomalla vuorovaikutusta ja dialogia asiakkaan sekä yrityksen välillä. Strategia 

voidaan toteuttaa käyttämällä neljää toisiinsa liittyvää markkinointimekanismia 

asiakkaan osallistamisessa. Nämä mekanismit ovat: 

1) yrityksen keskittyminen asiakkaan menestymiseen,  
2) asiakkaan osallistumisen parantaminen organisaation toiminnassa,  
3) tietoon perustuvan kumppanuuden kehittäminen asiakkaan kanssa ja  
4) läpinäkyvän toiminnan sekä eettisen viestinnän mahdollistaminen asiakkaalle. (Roy 2013, 
261.) 

 

Kaplan & Nortonin (2002, 144) mukaan kolmannen sektorin organisaatiot voi-

vat käyttää strategioita rakentaakseen kilpailuedun, joka ei perustu vain toimin-

tojen parantamiseen. Tärkeimpiä prosesseja ja toimintoja toteuttava strategia 

voi edellyttää organisaatiolta visiointia ja johtajuutta. Tutkimuksen mukaan 

kolmannen sektorin organisaatioiden voisi olla hyvä asettaa ylimmäksi tavoit-

teeksi jokin pitkän aikavälin tavoite, esimerkiksi syrjäytymisen vähentäminen 

tai ympäristön edistäminen, sillä organisaatioiden taloudelliset mittarit eivät 

välttämättä riitä osoittamaan, toimiiko organisaatio oman toiminta-ajatuksensa 

mukaisesti (Kaplan & Norton 2002, 144‒145.) 

 

Työntekijöiden tuottaman tiedon, osaamisen ja suhteiden avulla voidaan saa-

vuttaa suurempi kilpailuetu kuin sijoittamalla fyysiseen omaisuuteen tai pää-

omaan (Kaplan & Norton 2002, 3).  Se, kuinka hyvin organisaation työntekijät ja 

yksiköt ovat sopeutettu strategiaan, voi vaikuttaa organisaation menestymiseen. 

Menestyäkseen organisaatioiden on hyvä viestiä strategia ja sen tuottama arvo 

työntekijöille. (Kaplan & Norton 2002, 126.) Kim & Mauborgne (2010, 59) mää-

rittelevät hyvän strategian kolmeksi piirteeksi painopisteen, erilaisuuden ja va-

kuuttavan moton.  
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4 TUTKIMUSONGELMA JA METODI 

Tässä luvussa esittelen tutkimusongelmani ja tutkimuskysymykset. Perustelen 

tutkielman lähestymistapaa sekä käyttämääni tutkimus- ja aineistonkeruume-

netelmiä. Perehdyn tutkimuksessa kolmannen sektorin organisaatioihin, jotka 

ovat onnistuneet lähettilyydessä hyvin. 

4.1 Tutkimusongelma 

Tutkimusongelmat nousevat tavoitteestani tutkia sitä, miten kolmannen sekto-

rin organisaation täytyy toimia, jotta se saa asiakkaistaan suosittelijoita ja miten 

se kannattaisi huomioida organisaation strategisuudessa. Lopullisena tavoit-

teenani pyrin muodostamaan viitteellisen lähettilyysstrategian. Tutkimuson-

gelmat ovat: 

 

Mitä kohdeorganisaatioissa on tapahtunut, kun asiakas suosittelee organisaatiota tai 

puhuu sen puolesta? 

 

Miten strategialla voidaan tukea lähettilyyttä? 

 

Tutkin, miten lähettilyys nähdään tämän tutkielman tutkimuskirjallisuudessa. 

Tarkastelen vastaavatko teoriasta muodostamani havainnot haastatteluissa il-

menneitä asioita. Keskityn erityisesti tutkimaan kohdeorganisaatioiden strate-

gisuutta ja viestintää. Seuraavat tutkimuskysymykset johdattelevat tutkimuk-

seen:  

 

1. Millä tavoin kohdeorganisaatioiden viestinnässä näkyy lähettilyyden elementit?  
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2. Ovatko teoriasta löydetyt lähettilyyden tunnusmerkit relevantteja kolmannen sekto-

rin organisaatioille haastatteluiden perusteella? 

4.2 Tutkimusmetodi 

Pureudun tutkimusongelmaan haastatteluiden avulla. Menetelmän suurin etu 

on joustavuus aineistoa kerättäessä ja sopivuus eri tarkoituksiin. Haastattelua 

käytetään silloin kun halutaan syventää saatavia tietoja ja kun tutkimuksen tie-

detään jo ennakkoon tuottavan monitahoisesti ja moniin suuntiin viittaavia vas-

tauksia. (Hirsjärvi ym. 2003, 191‒192.) Tässä tutkimuksessa kyse on vastausten 

moniulotteisuudesta. Haastattelu valikoitui menetelmäksi tarpeesta ymmärtää 

tutkittavaa asiaa syvällisesti. 

 

Käytän tutkimuksessani teemahaastattelua. Teemahaastattelu on niin sanottu 

puolistrukturoitu menetelmä, jolle on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli 

teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. 

(Hirsjärvi ym. 2003, 195.)  Teemahaastattelussa kysymykset pohjautuvat tarkoi-

tuksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti.  Teemahaastatte-

lun kysymykset perustuvat tutkimuksen viitekehyksen kautta tehtyihin tee-

moihin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Tässä tutkimuksessa kysymykset on 

muodostettu teoriasta havaittujen teemojen avulla. 

4.3 Aineistonkeruu ja aineiston analyysi 

Tarkoituksenani on tutkia organisaatioita, jotka ovat onnistuneet 

lähettilyydessä erityisen hyvin: mitä he ovat tehneet onnistuessaan lähettiläiden 

saamisessa ja näkyvätkö heidän toiminnassa lähettilyyden elementit. Halusin 

korostaa lähettilyyden tunnusmerkkien käyttöä erityisesti hyvin lähettilyydessä 

onnistuneiden organisaatioiden kautta, koska tarkoituksenani oli tutkia 

nimenomaan hyviä onnistumisia ja käytänteitä kirjallisuudesta 

muodostettuihin havaintoihin. Valitut organisaatiot ovat World Vision, Suomen 

Punainen Risti (SPR), Plan, Pelastakaa Lapset ry ja Jouluapua.  

 

Vuosikertomusten ja sosiaalisen median kanavien perusteella valittujen 

kolmannen sektorin organisaatioiden voidaan todeta onnistuneen 
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lähettilyydessä hyvin. Valittujen organisaatioiden lahjoitukset ovat 

rahamäärällisesti kasvaneet vuodesta 2014 vuoteen 2015, vaikka samaan aikaan 

taloudellinen taantuma on vaikuttanut yhteiskunnassa yhä useampiin ihmisiin 

ja omien varojen käyttöön on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. 

Kohdeorganisaatioissa lahjoittajien lukumäärät ovat kasvaneet tasaisesti 

edelliseen vuoteen verrattuna (ks. taulukko 2). Lisäksi tutkimuksen 

kohdeorganisaatiot ovat Suomessa suurimpien järjestöjen ja yhteisöjen joukossa.  

 

Taulukko 2. Organisaatioiden tunnuslukuja (SPR 2016 ; Plan 2016 ; World 

Vision 2016 ; Pelastakaan Lapset 2016 ; Jouluapua 2016) 

 

  SPR Plan World Vision Pelastakaa 

Lapset 

Jouluapua 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 

2015 

Rahoituksen 

euromäärät 

Nousi lähes 

4 miljoonaa 

Nousivat Nousivat Tulos lähes 

tuplaantui 

-  

Lahjoittajien 

määrä 

Ennätysmää-

rä uusia 

lahjoittajia 

(16 064) 

Kummien 

määrä 

(18 200) 

hiukan laski, 

mutta 

saman-

aikaisesti 

muiden 

yksityis-

lahjoittajien 

määärä 

nousi 

Määrä hiukan 

nousi, mutta 

tarkkoja lukuja 

ei ole saatavilla 

2 100 uutta 

lahjoittajaa 

Tykkääjien 

ja lahjoitta-

jien määrä 

yli 

tuplaantu-

nut 

Muuta 

huomioita-

vaa 

Nälkäpäivä 

saavutti 

historiansa 

parhaimman 

tuloksen 

Suomen 

suurin 

kummilapsij

ärjestö 

Suomen yksi 

suurimmista 

kehitysapujär-

jestöistä  

-  Palkittiin 

vuoden 

varainhank

kijaksi 

 

Kohdeorganisaatioille on yhteistä toiminnan mahdollistaminen vapaaehtoisten 

lahjoittajien ja rahoittajien tuen kautta. Valituista organisaatioista Jouluapua 

poikkesi rakenteeltaan ja toiminta-ajatukseltaan muista. Päätin kuitenkin valita 

sen mukaan tutkimukseeni, koska se on hyvä esimerkki sosiaalisessa mediassa 

aloittaneesta hankkeesta, joka on kasvanut yhdeksi isoimmista yhteisöistä 

Suomessa. 

 

Haastatteltavat henkilöt toimivat organisaatioissa eri työtehtävissä. Valitsin 

henkilöt harkiten eri työtehtävistä, koska tutkimuksen kannalta oli oleellista 

saada näkökulmaa eri työntekijäperspektiiveistä. Haastateltavat olivat eri 

ikäisiä, mutta yhteistä heille oli pitkäaikaiset työsuhteet organisaatioissa. 



33 

 

Haastateltavat olivat joko kehittyneet työurallaan tai työskennelleet samassa 

tehtävänimikkeessä jo pidemmän aikaa. Kaikille haastateltaville oli yhteistä 

heille toimiminen lähellä asiakasrajapintaa.  

4.3.1 Kohdeorganisaatioiden esittely 

Suomen World Vision parantaa lasten elinoloja ja oikeuksia sekä auttaa kehi-

tysmaissa yhteisöjen kestävää kehitystä. Järjestö on Suomen ulkoasiainministe-

riön kumppanuusjärjestö ja yksi suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä Suo-

messa. Suomen World Vision on osa kansainvälistä World Visionia. (World Vi-

sion 2016.) 

 

Suomen Punainen Ristin on valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, 

jonka toiminta perustuu lakiin Suomen Punaisesta Rististä. Järjestön tavoitteena 

on auttaa apua tarvitsevia sekä kotimaassa että ulkomailla. Sillä on myös vel-

vollisuus tukea viranomaisia hätätilanteissa. Järjestö on Punaisen Ristin ja Pu-

naisen Puolikuun kansainvälisen liiton jäsenyhdistys. (Suomen punainen risti 

2016.) 

 

Jouluapua auttaa luomaan perheille joulutunnelmaa haastavasta taloudellisesta 

tilanteesta huolimatta. Yhteisö on linkki avunsaajien ja avunantajien välillä. Yh-

teisö aloitti toiminnan vuonna 2013. (Jouluapua 2016.) 

 

Pelastakaa Lapset ry auttaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii vaikutta-

maan lapsen oikeuksien toteutumiseen sekä Suomessa että maailmalla. Järjestö 

on perustettu vuonna 1922 ja toimii osana kansainvälistä Savet he Children -

järjestöä. (Pelastakaa Lapset ry 2016.) 

 

Plan auttaa kehittämään lasten elinoloja kehitysmaissa. Järjestö aloitti toimin-

tansa Suomessa vuonna 1998 ja on tänä päivänä Suomen suurin kummilapsijär-

jestö. Se on osa kansainvälistä Plan Internationalia. (Plan 2016.) 

4.3.2 Haastattelun rakenne 

Haastattelu koostui viidestä osa-alueesta, joiden avulla tavoitteenani oli 

tunnistaa organisaation tavat viestiä, strategisuuden taustan ja henkilöstön 

motivointitavat. Haastattelurakenteen pohjana käytin Riikosen (2015) pro gradu 

-tutkielmaa, jossa osana tutkimusta tarkasteltiin yrityksen todellista 

identiteettiä haastatteluiden ja keskusteluiden analysointien avulla. Tässä 

tutkimuksessa haastattelun runko koostui seuraavanlaisesti: 
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- taustatiedot haastateltavasta ja perustiedot organisaatiosta ja sen 

toimintalogiikasta. Pyrin tässä kohdassa selvittämään organisaation 

identiteetin ja toimitavat, jotka voivat edesauttaa tai olla esteinä 

lähettilyyden muodostumiselle.  

- Organisaation strategia ja sen muodostuminen, jonka avulla pyrin 

ymmärtämään strategian muodostumisen ja yksilöiden 

vaikutusmahdollisuudet strategian suunnittelussa. Pyrin selvittämään 

huomioidaanko lähettilyys strategiassa ja voivatko erilaiset sidosryhmät 

osallistua strategian suunnitteluun. 

- henkilöstö ja henkilöstön motivointitavat, jotka vaikuttavat suoraan 

työntekijöiden muuttumiseen organisaation työntekijälähettiläiksi. 

Työntekijälähettiläiden voidaan nähdä edesauttavan 

asiakaslähettilyyteen.  

- ulkoinen ja sisäinen vuorovaikutus, joiden avulla haluan laajemmin 

ymmärtää organisaation viestinnän. Viestinnällä pystytään 

edesauttamaan vuorovaikutuksen luomisessa ja luottamuksen 

rakentamisessa, jotka johtavat lähettilyyteen.  

- organisaation ongelmanratkaisukyvyt, jonka avulla haluan selvittää 

viestinnän läpinäkyvyyden ja reagoinnin. Viestinnän läpinäkyvyys 

erityisesti ongelmatilanteissa voi johtaa vahvempaan sitoutumiseen. 

Sitoutuminen on yksi luottamuksen seuraavista muodoista, jonka avulla 

saavutetaan lähettiläitä.  

4.3.3 Aineistonanalyysi 

Analysoin aineistoa teorialähtöisen eli deduktiivisen 

sisällönanalyysimenetelmän avulla. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä 

luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen, jolloin analyysia ohjaa tietty 

teema. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113‒114.) Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä 

oli vapaaehtoisuuteen perustuva lähettilyys sekä kolmannen sektorin 

organisaation strategisuus. Tuomi & Sarajärvi (2009, 113) toteavat 

teorialähtöisen sisällönanalyysin alkavan analyysirungon muodostamisesta. 

Tässä tutkimuksessa analyysirunko tehtiin aikaisempien teorioiden pohjalta. 

Seuraavassa vaiheessa sisällönanalyysissä pelkistetään aineisto 

analyysiyksiköiksi, joita etsin aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Tässä 

aineistossa analyysiyksiköksi muodostuivat lähettilyyden tunnusmerkit ja 

lähettilyyden rakentamista ohjaavat tekijät organisaatioissa. Pelkistin 
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lähettilyyden rakentamista ohjaavat tekijät vielä viiteen alaluokkaan. Nämä 

alaluokat ovat:  

- organisaation toimintamallin mukainen toiminta 

- organisaation strategian mukainen toiminta 

- ulkoisen viestinnän mukainen toiminta 

- sisäisen viestinnän mukainen toiminta 

- oman sisäisen näkemyksen mukainen toiminta 

 

Teorian pohjalta muodostin kahdeksan havaintoa, jotka voivat johtaa lähetti-

lyyden muodostumiseen. Havainnot on johdettu teoriaosuudessa esitetyistä 

lähettilyyden tunnusmerkeistä. Haastatteluiden jälkeen tarkastelin 

tutkimusaineistoa teoriasta muodostamiini havaintoihin. Tavoitteenani on 

tehdä viitteellinen ohjeistus lähettilyysstrategiasta. Muodostamani havainnot 

ovat: 

 

Havainto 1: Organisaatiossa kerrotaan asioista avoimesti ja viestintä on läpinäkyvää. 

 

Sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien tyytyväisyyttä voidaan parantaa or-

ganisaation toiminnan ja viestinnän läpinäkyvyydellä. Tämän lisäksi eri sidos-

ryhmät voivat vaatia entistä enemmän yksityiskohtaisia tietoja organisaation 

tuotteesta tai palvelusta. Tulevaisuudessa organisaatioiden tietoa ja osaamista 

voidaan yhä vähemmän pitää salaisena tai luottamuksellisena. Tähän asetel-

maan vaikuttavat sekä teknologian kehitys että muuttuneet läpinäkyvyysodo-

tukset. (Luoma-aho 2015, 12-16.) Avoin ja läpinäkyvä viestintä voivat lisätä si-

dosryhmien luottamusta organisaatiota kohtaan, joka lopulta johtaa lähettilyy-

teen.  

 

Havainto 2: Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kommentoida asioi-

ta. Heille on avoimet viestintäkanavat, joiden avulla pystyvät tavoittamaan organisaa-

tion. 

 

Keskinäinen avoimuus, vuoropuhelu ja kumppanuus voivat lisätä henkilön 

luottamusta ja sitoutumista organisaatiota kohtaan. Lähettilyydessä pyritään 

rakentamaan syvempi asiakassuhde ansaitsemalla vahvempaa luottamusta ja 

sitoutumista sekä kehittämällä keskinäistä avoimuutta, vuoropuhelua ja kump-

panuutta asiakkaiden kanssa. (Lawer & Knox 2006, 123.) 

 

Lähettilyyden avulla voidaan saavuttaa molemminpuoleinen hyöty: yritys 

kuuntelee asiakkaan mielenkiinnonkohteet ja toimii niiden mukaan. Vastaavas-
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ti asiakkaat kannattavat yritystä ja auttavat suunnittelemaan sekä kehittämään 

parempia tuotteita (Fullerton 2011, 93; Urban 2005, 157). 

 

Havainto 3: Organisaatio osallistuu itse keskusteluun aktiivisesti, ei vain keskustelun 

avaajana. Organisaatio uskaltaa kohdata myös negatiiviset kommentit. 

 

Vastavuoroinen dialogi voi johtaa lähettilyyden rakentumiseen. Yritys, joka 

keskustelee avoimesti, kuuntelee ja oppii asiakkailtaan, voi saada luotua asiak-

kaassa vahvan luottamuksen ja lojaalisuuden organisaatiota kohtaan. (Urban 

2005, 157; Roy 2015, 381.) Vuorovaikutuksen mahdollistama luottamus on kes-

keisessä roolissa asiakkaiden sitouttamisessa ja voi johtaa lopulta lähettilyyteen 

(Fullerton 2011, 93). 

 

Havainto 4: Strategiassa on huomioitu asiakkaat tärkeänä kohderyhmänä. 

 

Royn (2013, 262) mukaan lähettilyyden strategiassa asiakas on keskiössä ja or-

ganisaation tärkeimpänä tavoitteena pidetään asiakkaan onnistumista. 

 

Havainto 5: Organisaation pääviestit kuvastavat asiakkaan tärkeyttä. 

 

Strategiassa voidaan määritellä organisaatiolle pääviestit. Jotta organisaation 

tavoitteeseen voidaan päästä, täytyy pääviestien tukea tavoitteiden saavutta-

mista. Kuten aiemmin on todettu, lähettilyyden strategiassa tavoitteena on 

usein asiakkaan onnistuminen, mikä voi olla hyvä kuvastua myös organisaati-

on pääviesteissä. 

 

Havainto 6. Organisaation henkilökunta puhuu samaa viestiä kuin organisaatio itse. 

 

Työntekijät voivat tavoittaa 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin organisaation vi-

ralliset viestintäkanavat. Jos työntekijät jakavat yrityksen sanomaa, se voi levitä 

24 kertaa laajemmalle. (Frank 2015.)  Jotta asiakkaille jää organisaation toivoma 

kuva, täytyy henkilökunnan puhua samaa viestiä kuin organisaatio itse. Työn-

tekijöiden tietoisuudella ja ymmärryksellä vaadittavasta toimintatavasta sekä 

halutusta viestinnästä, voi olla vaikutusta siihen, miten työntekijä puhuu orga-

nisaation asioista asiakkaille. (Mangold & Miles 2007, 424.) 

 

Havainto 7. Strategiassa on huomioitu oma henkilökunta tiedon välittäjänä. Henkilö-

kunta on sitoutunut strategiaan ja jokainen tietää oman roolinsa organisaation tavoit-

teisiin pääsemiseksi. 
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Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden työntekijöiden asenteiden 

ja työtyytyväisyyden sekä yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden välillä. 

Organisaatioiden on havaittu olevan riippuvaisia siitä, että heidän henkilökun-

nalla on ymmärrys liiketoiminnan suunnasta ja päämäärästä. Tutkimusten mu-

kaan sitoutuneet työntekijät pitävät ominaan liiketoiminnan tavoitteita ja pyr-

kivät rakentamaan vahvaa sekä tuloksellista suhdetta ulkoisiin sidosryhmiin. 

(Thomson & Hecker 2000, 49‒58.) 

 

Havainto 8. Työntekijät toimivat organisaation työntekijälähettiläinä. 

 

Tutkimuksen mukaan asiakkaat rakentavat suhdetta organisaation työntekijöi-

den kanssa. Organisaatioiden uskotaan ymmärtävän työntekijöiden valta ra-

kentaessa kannattavia ja pitkäaikaisia asiakkaita. (Thomson & Hecker 2000, 53‒

57.) On tutkittu, että työntekijöistä ei tule organisaation puolestapuhujia ilman 

heidän sitoutumista organisaatioon. Sitoutuminen voi vaatia työntekijöitä tyy-

tyväisyyttä ja uskollisuutta organisaatiota kohtaan. Siihen voivat vaikuttaa 

muun muassa johtaminen, kulttuuri ja työympäristö. (Mangold & Miles 2007, 

424; Frank 2015.) 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen haastatteluiden tulokset. Ryhmittelin tulokset jokaisen 

havainnon alle. Haastattelut on nauhoitettu tutkimuksen luotettavuuden 

säilyttämiseksi. Tulokset on esitetty niin, ettei yksittäisen vastaajan henkilölli-

syys tai organisaatio ole tunnistettavissa.  

 

Haastatteluiden mukaan neljä havaintoa voivat auttaa organisaatioita rakenta-

maan asiakkaista lähettiläitä. Haastatteluiden perusteella organisaatioiden lä-

pinäkyvä ja avoin viestintä, avoimet viestintäkanavat, työntekijöiden huomioi-

minen kohdeorganisaatioiden strategioissa ja työntekijöiden sitoutuminen or-

ganisaatioon koettiin onnistuneiksi. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kohdeorganisaation edustajat kutsuvat 

asiakkaikseen ensisijaisesti avunsaajia. Tässä tutkimuksessa asiakkaana 

tarkoitan organisaatioiden vapaaehtoisia lahjoittajia ja tukijoita, sillä käytin 

lahjoittajia asiakkaina myös aikaisemmin esitetyssä teoriaosuudessa.  

5.1 Viestinnän läpinäkyvyys ja avoimuus 

Havainto 1: Organisaatiossa kerrotaan asioista avoimesti ja viestintä on läpinäkyvää. 

 

Organisaatioiden viestinnän koettiin olevan avointa ja läpinäkyvää. Vastausten 

perusteella läpinäkyvyys on voitu nostaa kohdeorganisaatioissa yhdeksi strate-

giseksi painopistealueeksi. Haastateltavien mukaan organisaatioiden tavoittee-

na on reagoida kaikkiin viesteihin mahdollisimman nopeasti ja rehellisesti. Toi-

saalta, joidenkin haastateltavien mukaan tämä voi ajoittain osoittautua haasteel-
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liseksi vähäisten resurssien vuoksi. Organisaatioissa käytössä olevien viestintä-

kanavien koettiin jokaisen olevan yhtä tärkeitä tiedonkulun näkökulmasta.  

 

Haastatteluiden perusteella kohdeorganisaatiot pyrkivät säilyttämään viestin-

täkanavat avoimina eivätkä salaile viestejä tai asioita. Toisaalta haastatteluissa 

kävi ilmi, että organisaatiot voivat viestiä asioista vasta, kun niistä osataan ky-

syä. Kommentoijien hyvin asiattomat tai laittomat viestit voidaan piilottaa 

muiden näkyviltä.  

…vastataan, jos tulee kommentteja. Estetään, jos joku piinaa. Poistetaan, jos kom-
mentti on epäasiallinen. Ei meillä oo aikaa sellaiseen laittaa aikaa ja energiaa. [H4] 

…me vastataan tiettyyn asti, mutta jotkut sellaiset (negatiiviset) kommentit saatetaan 
poistaa. Ei haluta lähteä piilottelemaan, mutta yleensä annetaan olla. [H1] 

Poistetaan kommentti, jos se menee loukkaamisen puolelle. Mut useimmiten pyri-
tään vastaamaan ja selittämään mitä meidän työ on. Me lähetään sit usein asia edellä. 
[H2] 

Tuloksista kävi ilmi, että myös vaikeista asioista yritetään kertoa avoimesti ja 

rehellisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Haastateltavien mukaan organisaatiot 

ovat varautuneet yllättäviin tilanteisiin erillisillä toimintaohjeilla. Yllättävänä 

tilanteena voidaan pitää esimerkiksi maailmalla tapahtuvaa katastrofia, yhteis-

kunnallista uhkaa tai organisaation maineriskiä. Vastausten perusteella toimin-

taohjeet ovat jokaisen työntekijän saatavilla ja jokainen työntekijä voi toiminta-

ohjeiden avulla ymmärtää oman roolinsa tilanteiden eskaloituessa. Toimintaoh-

jeistuksia pidettiin hyvinä asioina ja niiden nähtiin luovan henkilöstölle turval-

lisuuden tunteen.  

 

Haastateltavat kokivat organisaatioiden viestivän avoimeksi ja rehellisesti myös 

yllättävissä tilanteissa. 

Se on selkeä prosessi, ja mä tiedän oman roolin, miten toimia. [H2] 

Meillä suuri verkosto seuraa koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu. Pystytään 
tekemään nopeita päätöksiä myös yllättävissä tilanteissa. [H3] 

Haastatteluiden mukaan yllättävien tilanteiden tapahtuessa kohdeorganisaatiot 

voivat viestiä asioista sisäisesti työntekijöille hyvinkin nopeasti. Henkilökunnan 

koetaan olevan tietoisia asioista ennen ulkopuolisia sidosryhmiä. Haastatelta-

vien mukaan asioista kerrotaan ensin sisäisesti koko henkilökunnalle, ja vasta 

sen jälkeen tiedotetaan ulos.  
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Vastausten perusteella organisaation viestintää henkilökunnalle pidetään 

avoimena ja rehellisenä. Haastateltavien mukaan jokaiselle henkilökuntaan 

kuuluvalle on välitetty tieto toiminnasta ja toimintaan johtavista syistä. 

… me ollaan sisäisesti hyvin organisoiduttu. Kaikki pidetään tietoisena, kaikesta mis-
tä voidaan. Ekana sisäisesti ja sitten ulos. [H3] 

Haastatteluiden perusteella näissä kohdeorganisaatioissa toteutuu avoimuus ja 

läpinäkyvyys, jotka kirjallisuuden pohjalta voivat johtaa lähettilyyteen. Havain-

to yksi viestinnän läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta voidaan pitää tärkeänä 

asiana. 

5.2 Vuorovaikutus organisaation ja asiakkaan välillä 

Havainto 2: Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kommentoida asioi-

ta. Heille on avoimet viestintäkanavat, joiden avulla pystyvät tavoittamaan organisaa-

tion. 

 

Havainto 3: Organisaatio osallistuu itse keskusteluun aktiivisesti, ei vain keskustelun 

avaajana. Organisaatio uskaltaa kohdata myös negatiiviset kommentit. 

 

Haastatteluiden mukaan yhteydenpito lahjoittajien kanssa koetaan tapahtuvan 

suurimmaksi osaksi sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Tulosten perusteella 

kohdeorganisaatiot viestivät lahjoittajille ensisijaisesti kuukausittain lähetettä-

vien, sähköisten uutiskirjeiden muodossa. Sähköinen uutiskirje näyttää olevan 

ainoa tapa pitää säännöllisesti suoraan yhteyttä lahjoittajiin. Kuitenkin vastaus-

ten mukaan aktiivisuutta ja yhteydenpitoa asiakkaisiin pidettiin riittävänä. 

Useammassa haastattelussa kävi ilmi, että sähköinen uutiskirje voidaan lähettää 

myös henkilöille, jotka eivät ole organisaation asiakkaita.  

Me lähetetään kuukausittain kirje lahjottajille. […] sit me lähetetään kerran vuodessa 
päivitetyt tiedot lahjoittajille ja meillä ilmestyy vuosittain vuosikirja. [H1] 

Tuloksista kävi ilmi, että kohdeorganisaatioilla on käytössä sosiaalisen median 

eri kanavia, joiden tarkoituksena voidaan ymmärtää luovan vuorovaikutusta ja 

dialogia organisaation ja sidosryhmien välillä. Haastatteluiden perusteella vuo-

rovaikutus organisaation ja asiakkaan välillä tapahtuu kuitenkin vain sähkö-

postin tai puhelimen välityksellä. Haastatteluissa myös ilmeni, että tukijoihin 

tai lahjottajiin ei välttämättä pidetä yhteyttä lainkaan, jos sille ei nähdä suora-

naista tarvetta. Sen sijaan vastaajien mukaan yrityskumppaneihin ja päättäjiin 
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voidaan pitää myös henkilökohtaisesti yhteyttä. Haastatteluiden perusteella 

tärkeimmäksi tehtäväksi koetaan tiivis yhteydenpito ensisijaisesti avunsaajiin.  

 

Tulosten perusteella kohdeorganisaatioiden ei suoraan koeta hakeutuvan vuo-

rovaikutukseen lahjoittajien kanssa. Haastateltavien perusteella organisaatiot 

itse määrittelevät asiat, joita viestiä asiakkaille. Vastaajien mukaan 

organisaatioilla voi myös olla julkisuuden henkilöitä palveluksessa, jotka 

viestivät organisaation puolesta sanomaa eteenpäin. Vastaajat kutsuivat heitä 

lähettiläinä ja ymmärsivät erilliseksi viestintäkanavaksi. Tämän 

viestintäkanavan voidaan pitää yksipuolisena eikä asiakkailla nähdä olevan 

mahdollisuuksia keskustella suoraan näiden lähettiläiden kanssa.  

 

Tutkimustulosten mukaan kohdeorganisaatioiden koetaan viestivän pitkälti 

vain omia tuotteita tai palveluita. Viestinnän uusista palveluista tai tuotteista 

pidetään tapahtuvan sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että lahjoittajat pitävät itse aktiivisesti yhteyttä orga-

nisaatioihin. Asiakkaat ovat voineet luoda omia ryhmiä sosiaalisen median ka-

naviin, missä he voivat keskustella keskenään ja jakaa omia kokemuksia. Vas-

taajien mukaan organisaation rooli näissä ryhmissä on olla hiljainen seuraaja.  

Lahjoittajat ottavat meihin myös itse yhteyttä. Usein he kysyvät, miten voisivat aut-
taa tai mihin heidän rahat menevät. [H1] 

Tutkimuksen mukaan organisaation viestintäosasto vastaa sosiaalisen median 

päivittämisestä. Haastatteluissa kävi myös ilmi asiakaspalvelun rooli, mikä 

haastateltavien mukaan pääsääntöisesti vastaa lahjoittajilta tulleisiin sähköpos-

tiviesteihin. Haastateltavien mukaan eri kanavista tulleisiin viesteihin pyritään 

reagoimaan, mutta reagointi tapahtuu resurssien rajoissa.  

 

Haastateltavat kokevat organisaatioiden olevan vuorovaikutuksellisia, vaikka 

organisaation rooli koetaan lähinnä keskustelun avaajana, ei siihen osallistuva-

na.  

 

Asiakkaan vuorovaikutuskanavien merkityksellisyys voidaan nähdä tarpeel-

liseksi ominaisuudeksi lähettilyyttä rakentaessa myös haastatteluiden perus-

teella. Haastatteluiden mukaan kohdeorganisaatioilla on käytössä monia vies-

tinnänkanavia, joissa asiakas voi itse osallistua keskusteluun tai tavoittaa orga-

nisaation. Havainto kaksi asiakkaan mahdollisuudesta osallistua keskusteluun 

ja kommentoida asioita voidaan pitää tärkeänä.  
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Vastaajien mukaan organisaatiot toimivat vuorovaikutustilanteissa lähinnä vain 

keskustelunavaajina, eivät aktiivisina osallistujina tai keskusteluun muiden 

osapuolien osallistajina. Toisaalta haastateltavien mukaan organisaatiot ovat 

valmiita kohtaamaan myös negatiiviset kommentit, joka voidaan nähdä avoi-

muuden ja läpinäkyvyyden taustalla. Avoimuus ja läpinäkyvyys viestinnässä 

voivat lopulta johtaa luottamuksen ja sitoutumisen rakentamiseen asiakkaan ja 

organisaation välillä. Kuitenkaan havaintoa kolme organisaation osallistumista 

keskusteluihin ei voida pitää tärkeänä, sillä molemminpuoleiseen vuorovaiku-

tukseen ei vastaajien mukaan pyritty eikä se toteutunut. 

5.3 Asiakkaat strategian keskiössä 

Havainto 4: Strategiassa on huomioitu asiakkaat tärkeänä kohderyhmänä. 

 

Havainto 5: Organisaation pääviestit kuvastavat asiakkaan tärkeyttä. 

 

Haastateltavien mukaan organisaation tärkeimpinä sidosryhminä pidetään 

avunsaajia ja yhteistyöyrityksiä. Haastatteluiden perusteella lahjoittajat ovat 

vasta näiden jälkeen. Vastaajien mukaan yksikään sidosryhmä ei kuitenkaan jää 

liian vähälle huomiolle. Toisaalta muutaman vastauksen mukaan lahjoittajat 

voidaan tunnistaa kohderyhmäksi, mutta niitä ei välttämättä koeta 

organisaatiolle erityisen tärkeänä sidosryhmänä. 

 

Vastaajien mukaan organisaatioiden strategiat seuraavat järjestöjen 

kansainvälisiä strategioita. Haastatteluiden perusteella strategiat ovat 

ensisijaisesti suunnattu avunsaajille. Kuitenkin organisaatioiden pyrkimyksenä 

koetaan olevan yksityisen tuen kasvattaminen. Haastateltavien mukaan 

strategioiden tavoitteena on saada enemmän tukijoita ja lahjoittajia 

organisaatioille, mutta tämä ei haastatteluiden perusteella ilmennyt suoraan 

strategisena painopistealueena. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että lahjoittajat 

on strategiassa profiloitu tukijoina. Heitä ei ole lähtökohtaisesti kuultu uuden 

strategian suunnittelemisessa tai uusien tuotteiden lanseerauksessa. Sen sijaan 

kansainvälisissä strategioissa lahjoittajia on voitu kuulla jo uutta strategiaa 

suunniteltaessa.  

 



43 

 

Organisaatioiden pääviestien koetaan kumpuavan avun tarpeesta. Vastaajien 

mukaan tärkein viesti kytkeytyy usein avunsaajaan. Asiakkaat voidaan 

huomioida viesteissä avunsaajien kautta, mutta viestit eivät välitä suoraan 

heidän tärkeyttä organisaation toiminnassa. Haastatteluissa ilmeni, että 

organisaatiot pyrkivät nostamaan asiakkaita omassa viestinnässään. Toisaalta 

haastatteluissa kävi myös ilmi viestien monimuotoisuus. Organisaatioiden 

haasteena voi olla viestinnän pirstaloituneisuus, kun monia asioita pitää 

samanaikaisesti viestiä ulospäin.  

Pääviestistä pitäis tulla aina ilmi tarve, miksi me ollaan olemassa ja kenelle apua 
halutaan toimittaa. Vasta sen jälkeen tulokset, et mitä me tehään, jotta saadaan tarve 
täytettyä. [H1] 

Tärkein viesti on se, keneltä sitä kysyy. Jokainen rummuttaa omaa juttuaan. [H2] 

Haastatteluiden perusteella asiakkaat on huomioitu organisaatioiden 

strategioissa kohderyhmänä ja heidän arvo organisaatiolle tiedostetaan, vaikka 

heitä ei ole määritelty strategisiksi painopistealueiksi. Havainto neljä 

asiakkaiden huomioimisesta tärkeänä kohderyhmänä strategiassa voidaan 

nähdä tärkeänä. Haastatteluiden perusteella organisaation tavoitteina on 

yksityisen tuen lisääminen, johon lähettilyys voi olla yksi vaihtoehto sen 

ratkaisemiseksi. 

 

Havaintoa viisi asiakkaan tärkeyden tuominen esille pääviesteissä ei koeta ole 

välttämätön lähettilyyttä rakentaessa. Haastatteluiden perusteella 

organisaatioiden pääviestit kuvastavat avuntarpeen tärkeyttä, joka voi 

vaikuttaa affektiivisesti viestin vastaanottajaan. Vastaanottaja voi tuntea 

velvollisuudeksi auttaa, vaikka hänen rooliaan viestissä ei olisi tuotu suoraan 

esille. 

5.4 Henkilökunta organisaation lähettiläinä 

Havainto 6. Organisaation henkilökunta puhuu samaa viestiä kuin organisaatio itse. 

 

Havainto 7. Strategiassa on huomioitu oma henkilökunta tiedon välittäjänä. Henkilö-

kunta on sitoutunut strategiaan ja jokainen tietää oman roolinsa organisaation tavoit-

teisiin pääsemiseksi. 

 

Havainto 8. Työntekijät toimivat organisaation työntekijälähettiläinä. 



44 

 

 

Haastateltavien mukaan organisaatioiden henkilökunta pidetään tietoisina eri 

asioista, jotta jokainen voi puhua organisaatiosta samalla tavalla. Vastausten 

mukaan henkilökunnan koetaan välittävän samaa viestiä kuin organisaatio itse. 

Tuloksista kävi ilmi, että asiakaspalvelu pidetään tietoisena siitä, mitä viestejä 

asiakkaille lähetään, jotta he pystyvät vastaamaan asiakkaiden viesteihin 

samansuuntaisesti. Viestinnän ei koeta olevan vain viestintäosaston vastuulla, 

vaan se nähdään koko henkilöstön vastuulle. Toisaalta vastauksista ilmeni, että 

vaikka henkilökunta on tietoinen siitä, mitä pitää sanoa, organisaation virallista 

kantaa ei ole aina helppo hahmottaa.  

Ei pelkoa siitä, että ihmiset sanoisivat jotain hassua. Kaikki ovat oman alansa 
eksperttejä, tuntevat sen hyvin. Hankalampaa on pitää mielessä se, mihin ottaa 
kantaa ja mihin ei. [H3] 

Perehdyttämistä voidaan pitää olennaisena osana työntekijän sitouttamisessa 

organisaatioon. Vastaajien mukaan organisaatioissa uusien henkilöiden 

perehdyttäminen on pääosin kunnossa, vaikka siinä ymmärretään olevan aina 

parannettavaa. Vastaajien mukaan organisaatioilla on omat toimintaohjeet ja 

prosessit perehdyttämisessä. Heidän mukaan perehdyttäminen pidetään 

esimiehen ja osaston vastuulla. Toisaalta perehdyttämistä saatettiin pitää liikaa 

esimiehen vastuulla. Myös uusien tuotteiden tai palveluiden perehdyttäminen 

nähdään olevan pitkälti kiinni osastosta tai esimiehestä. Vaikka henkilökunta 

perehdytetään uusiin tuotteisiin, koetaan asioiden sisäistämisen olevan lopulta 

omasta aktiivisuudesta kiinni. 

 

Henkilöstön on koettu pääsevän osallistumaan organisaatioiden strategioiden 

suunnitteluun. Haastateltavat kokevat, että jokaista työntekijää  on kuultu 

strategioiden suunnitteluvaiheessa. Haastateltavien mukaan ylimmän johdon 

koetaan päättävän lopulta strategiasta. Vastaajien mukaan strategioiden 

suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut henkilökunta, mutat ulkopuolisia 

sidosryhmiä, kuten lahjoittajia, strategian suunnitteluvaiheessa ei ole kuultu. 

Vastausten perusteella organisaatioissa on voitu käyttää myös ulkopuolisia 

henkilöitä strategian toteuttamisessa. Strategian on koettu pohjautuvan siihen, 

mitä kansainvälinen organisaatio tekee. 

 

Haastateltavat kokevat, että strategiat on luotu realistisesti, ja ne on mahdollista 

toteuttaa. Toisaalta vastaajien mukaan organisaation visioiden saavuttamiseen 

ei ole aina konkreettisia keinoja. Haastateltavat kokevat, että strategioihin on 

helppo samaistua. Vastaajien mukaan strategiat ovat yleisesti onnistuneet hyvin, 
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vaikka taloudellinen taantuma on koskettanut myös kohdeorganisaatioita. 

Vastausten perusteella strategioiden koetaan olevan helposti muokattavissa ja 

niiden nähdään muotoutuvan ajan mukana. Toisaalta vastauksista ilmeni, että 

henkilökuntaa ei välttämättä tunnisteta yhdeksi kohderyhmäksi strategiassa. 

 

Haastateltavat tunnistavat organisaatioiden strategiat ja ovat sitoutuneet niihin. 

Sillä, että on päässyt vaikuttamaan strategiaan, koetaan olevan suuri merkitys 

strategian onnistumisessa. Vastaajien mukaan strategian tavoitteiden 

levittäminen henkilöstön tietoisuuteen on pitkälti esimiehestä kiinni. 

Vastausten mukaan se, kuinka hyvin tiedetään oma rooli strategian toteuttajana, 

voi olla riippuvainen omasta aktiivisuudesta ja esimiehestä. Viestinnällä 

ymmärretään olevan suuri rooli siinä, miten strategia nähdään. 

Jokainen saa sanoa oman mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin. [H4] 

Strategiset tavoitteet voidaan käydä yleensä läpi säännöllisissä 

kehityskeskusteluissa. Vastausten perusteella jokaiselle työntekijälle on voitu 

kertoa omat tavoitteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Tulosten perusteella 

henkilökunnan osallistamiseen strategian toteuttamisessa on panostettu paljon. 

Onnistuneen strategian takana voidaan olettaa olevan sitoutunut henkilöstö. 

Strategian on ymmärretty ohjaavan hyvin arkipäiväistä työtä. 

Strategia koskee minuakin. [H3] 

Haastatteluiden perusteella organisaatioiden henkilöstö koostuu hyvin 

erilaisista ihmisistä. Kaikilla yhtenäisenä piirteenä voidaan nähdä olevan halu 

auttaa avuntarvitsijoita. Haastateltavien mukaan työntekijöiden koetaan tekevä 

työnsä huolellisesti sekä tarkasti. Vastausten perusteella myös oman työn 

muuttuminen konkreettiseksi avuksi sekä lahjoittajien ja tukijoiden positiivisten 

palautteiden koetaan motivoivan. Vastauksissa ilmeni, että ihmiset, joita työllä 

autetaan, ovat suurin yksittäinen motivaatiotekijä. Myös työn mielekkyys ja 

uran kehitysmahdollisuuksia voivat kasvattaa henkilöstön motivaatiota. 

Haluan auttaa. Sydämessä oli tyhjiö, että haluan tehdä jotain konkreettista, auttaa 
muita. [H4] 

Toisaalta haastatteluissa ilmeni, etteivät vastaajat yleisesti kerro organisaatiosta 

eteenpäin ellei sitä pidetä tilanteeseen luontevalta. Haastatteluiden perusteella 

virheellisestä tiedosta julkisuudessa ei välttämättä ilmoiteta organisaation 

ulkoisesta viestinnästä vastaavalle. Vastausten perusteella henkilöt eivät ole 

valmiita kommentoimaan organisaatioiden asioita omalla nimellä,  eivätkä 
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puolustele organisaatiota julkisesti ongelman kohdatessa. Vastauksista ilmeni, 

että työntekijät voivat kuitenkin kertoa työnantajaorganisaatiostaan avoimesti 

ja luontevasti. Se, kuinka iloisesti ja avoimesti henkilökunta kertoo 

organisaatioista ulkopuolisille, pidettiin yksittäisenä tekijänä uusien 

asiakkaiden saamisessa. 

 

Havainto kuusi henkilökunnan puhumisesta samaa viestiä kuin organisaatio 

itse voidaan pitää merkityksellisenä tekijänä lähettilyyttä rakentaessa. 

Vastausten perusteella henkilökunta puhuu samaa viestiä kuin organisaatio itse, 

jolloin vastaanottaja kuulee viestin samankaltaisesti eri suunnista. Tämän 

seurauksena viestinnän voidaan olettaa olevan tehokasta. 

 

Haastatteluiden perusteella henkilökunta on huomioitu tiedon välittäjänä. 

Henkilökunnan on koettu pääsevän osallistumaan strategian suunnitteluun. 

Samoin strategisten tavoitteiden on koettu levinneen jokaisen tietoisuuteen. 

Tämän perusteella havainto seitsemän henkilökunnan huomioimisesta tiedon 

välittäjänä ja strategian toteuttajana voidaan nähdä olevan yksi tunnuspiirre 

lähettilyyttä rakentaessa. 

 

Vastaajien mukaan he eivät reagoi organisaatiota koskeviin uutisiin vapaa-

ajalla. Vain jos keskustelua on hyvin luonnollista, voivat he kertoa 

työnantajaorganisaatiostaan muille. Toisaalta haastatteluiden perusteella 

vastaajat ovat hyvin sitoutuneita organisaatioon ja motivoituneita omaa työtä 

kohtaan. He eivät suoraan peittele työnantajaansa. Työntekijät kuitenkin 

puhuvat organisaatiosta vasta, kun siitä kysytään. Vaikka henkilökunta kokee 

olevansa hyvin sitoutunut, havaintoa kahdeksan työntekijöiden toimimisesta 

organisaation työntekijälähettiläinä ei voida pitää tärkeänä asiakkaiden 

lähettilyyttä rakentaessa. 

 

Taulukkoon kolme on koottu kaikki teoriasta pohjautuneet havainnot ja 

haastatteluiden tulokset yhteen. Tulosten perusteella neljä havaintoa voidaan 

olettaa olevan oleellisia rakentaessa lähettilyyttä. Nämä havainnot ovat : 

 

Havainto 1 : Organisaatiossa kerrotaan asioista avoimesti ja viestintä on läpinäkyvää. 

 

Havainto 2: Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kommentoida 

asioita. Heille on avoimet viestintäkanavat, joiden avulla pystyvät tavoittamaan 

organisaation. 
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Havainto 6: Organisaation henkilökunta puhuu samaa viestiä kuin organisaatio itse. 

 

Havainto 7: Strategiassa on huomioitu oma henkilökunta tiedon välittäjänä. Henkilö-

kunta on sitoutunut strategiaan ja jokainen tietää oman roolinsa organisaation tavoit-

teisiin pääsemiseksi. 
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Taulukko 3 Teorian pohjalta tehtyjen havaintojen tukeminen haastatteluissa 
Teorian pohjalta tehty 

havainto lähettilyyden 

onnistumiseksi 

Pääpointti  

haastatteluiden pohjalta 

Tukeeko havainto 

teoriaa? 

Maininnat 

havainnosta 

haastatteluissa 

1: Organisaatiossa 

kerrotaan asioista 

avoimesti ja viestintä on 

läpinäkyvää. 

 

Työntekijät läpinäkyvyyden 

tärkeimpänä kohderyhmänä 

kokevat organisaation viestivän 

avoimesti ja rehellisesti sekä 

sisäisesti että ulkoisesti. 

Teorian pohjalta luotu 

havainto voidaan 

nähdä relevanttina 

ominaisuutena 

lähettilyyttä 

rakentaessa. 

5 / 5 

2: Asiakkaalla on mahdol-

lisuus osallistua keskus-

teluun ja kommentoida 

asioita. Heille on avoimet 

viestintäkanavat, joiden 

avulla pystyvät tavoitta-

maan organisaation. 

Asiakkailla on monia 

viestintäkanavia, joissa voivat 

keskustella ja tavoittaa 

organisaation. 

Teorian pohjalta luotu 

havainto voidaan 

nähdä relevanttina 

ominaisuutena 

lähettilyyttä 

rakentaessa. 

5 / 5 

3: Organisaatio osallis-

tuu itse keskusteluun 

aktiivisesti, ei vain kes-

kustelun avaajana. Or-

ganisaatio uskaltaa koh-

data myös negatiiviset 

kommentit. 

Organisaatio toimii 

vuorovaikutustilanteissa lähinnä 

vain keskustelun avaajana. 

Toisaalta organisaation koetaan 

olevan valmis kohtaamaan myös 

negatiivisest kommentit. 

Teorian pohjalta 

muodostettu havainto 

ei ole välttämättömyys. 

1 / 5 

4: Strategiassa on huomi-

oitu asiakkaat tärkeänä 

kohderyhmänä. 

 

Asiakkaat tunnistetaan 

kohderyhmäksi, mutta niiden 

roolia strategiassa ei ole selvästi 

määritelty. 

Teorian pohjalta 

muodostettu havainto 

ei ole välttämättömyys.  

2 / 5 

5: Organisaation päävies-

tit kuvastavat asiakkaan 

tärkeyttä. 

 

Organisaatioiden pääviestit 

kuvastavat avuntarvetta, ei 

suoraan asiakkaan tärkeyttä. 

  

Teorian pohjalta luotu 

havainto ei ole 

välttämättömyys 

rakentaessa 

lähettilyyttä. 

2 / 5 

6. Organisaation henkilö-

kunta puhuu samaa 

viestiä kuin organisaatio 

itse. 

 

Henkilökunta pidetään tietoisena 

asioista, jotta voivat viestiä samalla 

tavalla. Sitouttaminen on 

järjestetty huolella. 

Teorian pohjalta luotu 

havainto voidaan 

nähdä aiheellisena 

ominaisuutena 

lähettilyyttä 

rakentaessa. 

4 / 5 

7. Strategiassa on huomi-

oitu oma henkilökunta 

tiedon välittäjänä. Henki-

lökunta on sitoutunut 

strategiaan ja jokainen 

tietää oman roolinsa 

organisaation tavoittei-

siin pääsemiseksi. 

Henkilökunta pääsee 

vaikuttamaan strategian 

suunnitteluun. Jokainen tietää 

oman roolinsa strategian 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

Teorian pohjalta luotu 

havainto voidaan 

nähdä relevanttina 

ominaisuutena 

lähettilyyttä 

rakentaessa. 

4 / 5 

8. Työntekijät toimivat 

organisaation työntekijä-

lähettiläinä. 

 

Työntekijät eivät kerro 

organisaatiosta vapaa-ajalla, ellei 

siitä kysytä. 

Teorian pohjalta 

muodostettu havainto 

ei ole välttämättömyys. 

2 / 5 
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6 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tukevatko haastatteluiden tulokset 

tutkimuskirjallisuudesta nostamiani lähettilyyden keskeisempiä tunnuspiirteitä. 

Muodostin tutkimuskirjallisuuden pohjalta kahdeksan havaintoa, jotka voivat 

johtaa lähettilyyteen. Haastattelumetodina käytin teemahaastattelua. Haastatte-

luiden tuloksia analysoin teorialähtöisen sisällönanalyysimenetelmän avulla. 

Tutkielman lopullisena tavoitteena oli luoda viitteellinen ohjeistus kolmannen 

sektorin organisaatioille lähettilyysstrategiaksi. 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen yhteenvedon. Summaan teorian löydökset 

ja tarkastelen niitä haastatteluiden rinnalla. Luon viitteellisen ohjeistuksen kol-

mannen sektorin organisaatioille lähettilyysstrategiaksi. Luvun lopuksi tarkas-

telen tutkimukseni luotettavuutta ja esittelen aiheita jatkotutkimukselle. 

 

Haastatteluiden perusteella neljää havaintoa voidaan pitää tärkeinä asioina. 

Tuloksen perusteella voidaan kuitenkin ymmärtää, että lahjoituksia voi tulla 

advokaattiuuden vähyydestä huolimatta. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

advokaattiuudella on kuitenkin yhä suurempi merkitys tulevaisuudessa, sillä 

kilpailu yritysten välillä tulee perustumaan entistä enemmän suositteluihin ja 

ihmisten välisten verkostojen rakentamiseen (Vincent & Webster 2013, 1622). 

 

Viestinnän ammattilaisten järjestöissä olisi hyvä ymmärtää lähettilyyden tun-

nusmerkit ja soveltaa niitä omassa työssä. Molemminpuolisen vuorovaikutuk-

sen luomiseen ei välttämättä tarvita aina vain viestinnän ammattilaisia, myös 

organisaation muu henkilökunta voidaan sitouttaa tehtävään. Järjestöissä voisi 

olla hyvä korostaa enemmän lahjoittajan roolia ja arvoa. Lahjoituksilla saatuja 

saavutuksia voisi olla hyvä nostaa yhä enemmän julkisuuteen. Tarinat lahjoitta-
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jista voivat auttaa henkilöitä samaistumaan, minkä seurauksena organisaatio 

voi saada uusia lahjoittajia tai suosittelijoita.  

6.1 Havaintojen ja haastatteluiden yhteneväisyydet 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan lähettilyyden rakentaminen voi edellyttää 

viestinnän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, vuorovaikutuksellisia viestintäka-

navia, organisaation aktiivista osallistumista keskusteluihin tai asiakkaiden 

huomioimista strategisesti tärkeänä kohderyhmänä. Se voi myös vaatia organi-

saation asiakkaiden tärkeyden kuvaamista organisaation pääviesteissä, henki-

lökunnan sitouttamista strategiaan ja henkilökunnan muuttumista työntekijälä-

hettiläiksi. Muodostin tutkimuskirjallisuuden perusteella kahdeksan havaintoa. 

Haastatteluiden perusteella neljää havaintoa pidettiin tärkeänä lähettilyyden 

rakentamisessa. Nämä havainnot olivat: 

 

- Havainto 1: Organisaatiossa kerrotaan asioista avoimesti ja viestintä on läpinäkyvää 

- Havainto 2: Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja kommentoida asioita. Heille 

on avoimet viestintäkanavat, joiden avulla pystyvät tavoittamaan organisaation. 

- Havainto 6. Organisaation henkilökunta puhuu samaa viestiä kuin organisaatio itse. 

- Havainto 7. Strategiassa on huomioitu oma henkilökunta tiedon välittäjänä. Henkilökunta on si-

toutunut strategiaan ja jokainen tietää oman roolinsa organisaation tavoitteisiin pääsemiseksi.  

 

Lawer ja Knoxin (2006, 123) mukaan keskinäinen avoimuus, vuoropuhelu ja 

kumppanuus organisaation ja asiakkaan välillä voivat johtaa asiakkaiden lähet-

tilyyteen. Haastatteluiden perusteella organisaatiot viestivät asioista avoimesti 

ja läpinäkyvästi. Ne uskaltavat kohdata myös negatiiviset kommentit ja ovat 

varautuneet yllättäviin tilanteisiin. Kohdeorganisaatiot ovat myös luoneet asi-

akkaille viestintäkanavia, joissa he voivat keskustella avoimesti ja vastavuoroi-

sesti sekä organisaation että muiden asiakkaiden kanssa. Kanavien avulla asi-

akkaat voivat tavoittaa organisaation hetkessä.  

 

Luoma-ahon (2015, 17) mukaan paras tapa varmistaa organisaation läpinäky-

vyys, on kysyä suoraan omalta henkilöstöltä. Jos henkilöstö ei ole tietoinen, 

voivat sidosryhmien arviot ohjautua väärään suuntaan. Haastateltavien mu-

kaan asioista kerrotaan ensin sisäisesti koko henkilökunnalle ennen ulkoista 

tiedottamista. Organisaatioiden voidaan nähdä onnistuneen läpinäkyvyyden 

saavuttamisessa henkilökunnan keskuudessa, jolloin vastaukset voivat tukea 

Luoma-ahon näkemystä viestinnän läpinäkyvyyden saavuttamisesta.  
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Asiakkaat rakentavat suhdetta henkilöiden kanssa, joita he kohtaavat organi-

saatiossa. Organisaatioiden on havaittu olevan riippuvaisia oman henkilökun-

nan ymmärryksestä liiketoiminnan suuntaan ja päämäärään. Sitoutuneet työn-

tekijät voivat pitää liiketoiminnan tavoitteita ominaan ja pyrkivät rakentamaan 

vahvaa sekä tuloksellista suhdetta ulkoisiin sidosryhmiin. (Thomson & Hecker 

2000, 49‒58.) Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat viestineet henkilökunnal-

le rehellisesti ja ensisijaisesti, jotta yhteneväinen viesti, läpinäkyvyys ja avoi-

muus säilyvät myös organisaation sisällä.  Henkilökunta puhuu samaa viestiä, 

kuin organisaatio itse, sillä asia on ensin levitetty henkilöstön tietoisuuteen. 

Haastateltavat kokevat olevansa sitoutuneita organisaatioihin ja motivoituneita 

omaan työhön. Toisaalta vastaajien mukaan organisaatiot eivät välttämättä 

tunnista henkilökuntaa yhdeksi sidosryhmäkseen. Tämän voidaan nähdä ole-

van ristiriidassa sen lähettilyyden havainnon kanssa, että organisaation henki-

lökunta toimisi tiedon välittäjänä.  

 

Työntekijöiden sitouttaminen strategiatyöhön voidaan pitää tärkeänä tunnus-

merkkinä. Työntekijät eivät toteuta organisaation strategiaa tai pyri organisaa-

tion määrittelemiin tavoitteisiin elleivät he näe tuloksissa jotain henkilökohtais-

ta. (Frankin 2015.) Tutkimuksen mukaan henkilökunnan on koettu pääsevän 

osallistumaan kohdeorganisaatioiden strategiseen suunnitteluun. Haastatelta-

vat kokevat, että heidän sanoilla ja mielipiteillä strategian suunnittelussa, on 

ollut merkitystä. Haastateltavat myös kokevat pääsevänsä kehittämään uusia 

tuotteita ja palveluita. Tämän tuloksen perusteella organisaatioiden voidaan 

nähdä onnistuneen henkilökunnan sitouttamisessa.  

6.2 Havaintojen ja haastatteluiden eroavaisuudet 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan lähettilyyden rakentamisessa voidaan nähdä 

oleellisina asioina organisaation osallistuminen keskusteluihin, asiakkaiden 

huomioiminen strategisena painopistealueena, asiakkaan tärkeyden kuvasta-

minen organisaation pääviesteissä ja työntekijöiden toimiminen työntekijälähet-

tiläinä. Kuitenkaan haastattelut eivät tukeneet mainittuja havaintoja. Tämä voi 

osaltaan selittyä tutkimuskirjallisuuden kautta. Tutkimuskirjallisuus oli suu-

rimmaksi osaksi yksityisten yritysten puolelta tehtyä tutkimusta, jota olivat tar-

kastelleet yhdysvaltalaistutkijat kohdemaassaan.  Tässä tutkimuksessa valittua 
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tutkimuskirjallisuutta pyrittiin soveltamaan kolmannen sektorin organisaatioi-

hin, jolloin havaintojen voidaan pitää soveltuvina tutkimuksessa.  

 

Tässä tutkimuksessa asiakkaina pidettiin lahjoittajia ja rahoittajia, joka voi myös 

selittää saadut tutkimustulokset. Kolmannen sektorin organisaatiot mieltävät 

asiakkaikseen usein avunsaajat. Kolmannen sektorin organisaatioiden lahjoitta-

jat ja tukijat voidaan taas rinnastaa yksityisen sektorin sijoittajiin. Tässä tutki-

muksessa sovelsin lahjoittajia asiakkaiksi tutkimusteorian avulla. 

 

Erot havaintojen ja haastetteluiden välillä voivat selittyä myös esitetyillä haas-

tattelukysymyksillä ja haastateltavan oman näkökulman perusteella. Erot voi-

vat myös selittyä julkisuuden keskusteluilla tai alan vaatimuksilla.  

 

Seuraavia havaintoja ei pidetty haastatteluiden perusteella tärkeinä asioina. 
- Havainto 3: Organisaatio osallistuu itse keskusteluun aktiivisesti, ei vain keskustelun 

avaajana. Organisaatio uskaltaa kohdata myös negatiiviset kommentit. 

- Havainto 4: Strategiassa on huomioitu asiakkaat tärkeänä kohderyhmänä. 

- Havainto 5: Organisaation pääviestit kuvastavat asiakkaan tärkeyttä. 

- Havainto 8. Työntekijät toimivat organisaation työntekijälähettiläinä. 

 

Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaatiot ovat luoneet eri sosiaalisen median 

kanavia, joiden perimmäisenä tarkoituksena on luoda vuorovaikutusta organi-

saation ja asiakkaan välillä. Vaikka jokaiseen viestiin pyrittiin reagoimaan, or-

ganisaatioiden ei koettu hakeutuvan vuorovaikutustilanteisiin sosiaalisessa 

mediassa. Haastateltavien mukaan organisaatiot koettiin vain keskustelun 

avaajaksi, ei aktiivisiksi keskustelijoiksi. Urbanin (2005, 157) mukaan vastavuo-

roinen kumppanuus ja dialogi voivat johtaa lähettilyyteen, mitä ei haastattelui-

den perusteella pidetty tärkeänä. Passiivinen osallistuminen keskusteluihin 

nähtiin olevan resurssikysymys ja ajan puute. Toisaalta haastateltavat kokivat 

viestinnän olevan kaikkien vastuulla, ei vain viestinnästä vastaavan henkilön 

tehtävänä. Vastausten perusteella organisaatiot eivät kuitenkaan tunnista hen-

kilöstöä viestinnän resurssiksi. Osallistamalla myös muun henkilökunnan sosi-

aalisen median kanavien ylläpitämiseen, voi se vapauttaa viestinnän resursseja 

ja mahdollistaa aktiivisemman vuorovaikutuksen myös sosiaalisen median ka-

navissa.  

 

Sähköinen uutiskirje näyttää olevan ainoa tapa pitää suoraan yhteyttä lahjoitta-

jiin. Useammassa haastattelussa kävi kuitenkin ilmi, että sähköinen uutiskirje 

voidaan lähettää myös henkilöille, jotka eivät ole organisaation asiakkaita. Tut-

kimuskirjallisuuden mukaan lähettilyyden onnistuminen voi vaatia asiakkaan 
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tunteen siitä, että tulee arvostetuksi (Roy 2013, 261). Tutkimuksen perusteella 

uutiskirje ei ole uniikki tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin, jolloin asiakkaan ar-

vokkuuden tunne voi jäädä saavuttamatta. 

 

Tutkimuksen mukaan organisaatiot viestivät asioista avoimesti vasta, kun joku 

kysyy. Viestintä koetaan olevan pitkälti omiin tuotteisiin tai palveluihin liitty-

vää. Luoma-ahon (2015, 12) mukaan odotuksien ennakoinnista on kasvamassa 

organisaatioille kilpailuetu. Myös uusi sukupolvi odottaa viestinnän olevan 

julkista ja kaiken tiedon olevan saataville ilman erikseen kysymistä. (Luoma-

aho 2015, 12.) Tiedon kertominen, jonka olettaa olevan asiakkaalle tärkeää, ei 

enää tulevaisuudessa pidetä riittävänä. Vastausten perusteella kohdeorganisaa-

tioiden viestinnän voidaan kokea olevan hyvin yksipuolista ja informoivaa eikä 

lähettilyyttä rakentavaa. Toisaalta viestinnän voidaan nähdä olevan tarkoin 

ajoitettua, tasapuolista ja harkittua, jotka yhdessä rakentavat viestinnän lä-

pinäkyvyyttä ja lopulta johtavat lähettilyyteen. Haastattelujen perusteella voi-

daan kuitenkin päätellä viestinnän olevan hyvin yksisuuntaista, mikä voi vai-

kuttaa negatiivisesti lähettilyyden rakentamisessa.  

 

Tutkimuksen mukaan pääviesteissä ilmenee tärkeimmäksi kohderyhmäksi 

avunsaaja. Tätä tukee haastateltavien näkemykset, joiden mukaan pääviesteistä 

pitäisi tulla ilmi tarve siitä, miksi organisaatio on olemassa ja kenelle apua 

halutaan toimittaa. Vasta tämän tiedon jälkeen viesteissä olisi hyvä tuoda esille 

organisaation tekeminen ja tieto siitä, miten tarpeen saa täytettyä. Pääviestit 

eivät suoraan kuvasta asiakasta tai asiakkaana olemisen tärkeyttä. Viestit 

pyrkivät potentiaalisten asiakkaiden affektiiviseen sitouttamiseen, mutta 

keskiössä on kuitenkin avunsaaja. Toisaalta viesteissä on havaittavissa 

totuudenmukaisuus, joka on yksi keino luottamuksen rakentamisessa ja 

läpinäkyvyyden saavuttamisessa. Kuitenkaan tutkimustulokset eivät tue 

lähettilyydelle ominaista tunnuspiirrettä, missä asiakas on pääviestien 

keskiössä. Kohdeorganisaatiot määrittelivät asiakkaikseen avunsaajat, joka voi 

osaltaan selittää tutkimuksen tulosta.  

 

Kohdeorganisaatioiden strategiat noudattelevat kansainvälisiä strategioita. 

Vastausten perusteella kansainvälisissä strategioissa on nähtävillä asiakkaiden 

osallistaminen strategioiden suunnittelussa, mutta haastattelujen perusteella 

kohdeorganisaatiot eivät ole vielä hyödyntäneet tätä resurssia oman, 

lokalisoidun strategian suunnittelussa. Mikäli alueelliset strategiat tulevat 

tulevaisuudessa seuraamaan kansainvälisiä strategioita, voidaan asiakkaiden 
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osallistumisen strategiatyöhön olettaa olevan merkittävässä roolissa. Olettamus 

myös tukisi tutkimuskirjallisuudesta noussutta lähettilyyden määritelmää, jossa 

oleellisena asiana on yhteisen vision jakaminen asiakkaan ja organisaation 

välillä (Flowers & Goyal 2003, 7).  

 

Haastateltavat pitävät itseään sitoutuneina organisaatioon ja motivoituneina 

omaan työhönsä. He kokevat, että voivat kehittyä uralla, mikä voi olla yksi tapa 

rakentaa työntekijälähettilyyttä. Toisaalta haastateltavat voivat kertoa organi-

saatiosta muille vasta, jos se tuntuu tilanteeseen luontevalta. Tällöin työntekijä-

lähettilyyden yksi perusperiaate ei toteudu. 

6.3 Tulosten tarkasteleminen kolmannen sektorin organisaatioi-
den strategisuuteen 

Kuten tutkielman toisessa luvussa totesin, että vapaaehtoisuutta pidetään yhte-

nä kolmannen sektorin keskeisimmistä ominaisuuksista. Vapaaehtoiset henkilöt 

tekevät työtä organisaatiolle ilman korvausta ja toimivat organisaatiossa omaan 

halukkuuteen perustuen. (Matschke ym. 2012, 160.) Kolmannen sektorin orga-

nisaatioissa vapaaehtoisiksi voidaan käsittää lahjoittajat ja tukijat. Vapaaehtoi-

sia voidaan pitää organisaation toiminnan mahdollistajina. Haastatteluiden 

mukaan lahjoittajien tärkeys ymmärretään, mutta sitä ei kuitenkaan korosteta 

organisaatioiden strategioissa. Heitä ei myöskään osallisteta strategiatyöhön.  

Tähän voi osaltaan vaikuttaa haastateltavien tietämys strategiatyön eri vaiheista.  

 

Lahjoittajat ja tukijat voivat vaatia organisaatioiden viestinnältä ja toiminnalta 

läpinäkyvyyttä (Gálvez-Rodríguez ym. 2016, 1055). Haastateltavien mukaan 

organisaatiot viestivät asioista avoimesti ja läpinäkyvästi, jota voidaan pitää 

tärkeänä asiana myös lähettilyyden rakentumiselle. Haastattelutulosten voi-

daan nähdä tukevan kirjallisuudesta nostamaani havaintoa organisaation lä-

pinäkyvyyden tärkeydestä. Tulosten perusteella läpinäkyvyys oli voitu nostaa 

yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi organisaatioissa. Tulos tukee myös 

ajatusta, jossa lähettilyysstrategian tavoitteena on ansaita luottamusta ja sitou-

tumista edistämällä viestinnän ja toiminnan läpinäkyvyyttä. 

  

Strategia tuottaa tärkeimmät menetelmät ja suunnitelmat tavoitteiden saavut-

tamiseksi.  Siinä kuvataan, millainen organisaatio aikaa olla mahdollisille osak-

keenomistajille, työntekijöille, asiakkaille ja yhteisöille. (Andrews 1971, 18.) Tu-
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losten perusteella avunsaajat ovat kohdeorganisaatioiden strategioiden keskiös-

sä, ei lahjoittajat, joita tässä tutkimuksessa olen kutsunut asiakkaina. Tämä tulos 

ei tue lähettilyyden strategiaa, sillä lähettilyyden strategiassa asiakas on keski-

össä. Tulokseen voi vaikuttaa haastateltavien käsitykset organisaatioiden asiak-

kaista. Tätä ajatusta voi tukea myös tutkimustulos siitä, että pääviestit eivät ku-

vasta asiakkaan tärkeyttä. Haastateltavien mukaan pääviestit kuvastavat avun-

tarvitsijoita.  

 
Lähettilyyden strategiassa omaksuvat organisaatiot voivat auttaa asiakasta te-

kemään tietoisia hankintapäätöksiä. Lähettilyys strategiana voi tarkoittaa orga-

nisaatioille asiakkaan ongelmien ratkaisemista ja päätöksenteon tukemista. 

Strategian avulla organisaatiot voivat saada rakennettua vastuullisuutta ja lä-

pinäkyvyyttä. (Roy 2013, 262‒266.)  Tutkimustulosten mukaan organisaatioilla 

on käytössä vuorovaikutukselliset kanavat, joilla asiakkaat pystyvät tavoitta-

maan organisaation. Kanavien avulla voidaan vahvistaa hankintapäätöstä ja 

auttaa asiakkaita ongelmien ratkaisemisessa. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt selvittämään lähettilyyden rakentamiseen tu-

kevia ominaisuuksia tutkimuskirjallisuuden ja teemahaastatteluiden avulla. 

Tarkoituksenani ei ollut todistaa todellisuudessa niiden paikkansa pitävyys 

vaan tarjota kolmannen sektorin organisaatioille suuntaviivaa lähettilyysstrate-

gian rakentamiseksi. Teorian ja haastatteluiden pohjalta katson, että olen pysty-

nyt vastaamaan luvussa neljä esittämiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimusky-

symykset olivat: 

 

1. Miten lähettilyys on tähän tutkielmaan valitussa kirjallisuudessa ja tieteellisissä 

artikkeleissa määritelty? 

 

2. Näkyykö kohdeorganisaatioiden viestinnässä lähettilyyden elementit ja jos nä-

kyy, niin millä tavoin?  

 

3. Ovatko teoriasta löydetyt lähettilyyden tunnusmerkit relevantteja haastattelui-

den perusteella? 

  

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi teorialähtöisen sisällönanalyysin, joka 

voi osalta vaikuttaa myös tutkimustuloksiin. Teorialähtöinen sisällönanalyysi 
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perustuu aikaisempaan teoriaan. Tässä tutkimuksessa se perustui lähettilyyteen, 

jota oli tutkittu yksityisen sektorin näkökulmasta. Jos aineiston analyysimene-

telmä olisi ollut aineistolähtöinen, olisi fokus voinut pysyä suoremmin kolman-

nen sektorin organisaatioissa. Koin kuitenkin, että teorialähtöinen sisällönana-

lyysi soveltui tähän tutkimukseen parhaiten, sillä tarkoituksenani oli tutkia teo-

riasta muodostettujen havaintojen ja haastattelutuloksien eroja sekä yhtäläi-

syyksiä. 

 

Aineisto koostui viidestä kolmannen sektorin organisaatiosta. Laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittava asia syvällisemmin, jolloin 

tutkittavia kohteita voi olla vähemmän, mutta aineisto voi silti olla laaja. Tässä 

tutkimuksessa aineiston koko oli rajattu tarkasti ja kohdeorganisaatiot oli valit-

tu huolella. Toisaalta, mitä enemmän tutkittavia kohteita on, sitä paremmin 

tutkimustulokset voidaan yleistää. Tämän tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-

antavia. Tarkoituksenani ei ollut todistaa tietyn asian paikkansa pitävyyttä. 

 

Tutkielman tarkoituksena oli tarkastella, miten lähettilyys on määritelty tut-

kielmaan valitussa tutkimuskirjallisuudessa ja tieteellisissä artikkeleissa. Hyö-

dynsin teoriaosuudessa lukuisia eri lähteitä, jotka kaikki lopulta määrittelivät 

lähettilyyden merkitsevän asiakkaan ja organisaation välistä vastavuoroista 

kumppanuutta, jolla pyritään saavuttamaan molemminpuolinen hyöty. Määri-

telmän voidaan olettaa olevan relevantti, sillä se on vahvistettu tutkimuskirjalli-

suudessa. Haastatteluiden taustalla hyödynnetyt havainnot olen koonnut tut-

kimuskirjallisuuden pohjalta. Käytin hyväkseni useampia eri lähteitä, joiden 

avulla muodostin havainnot. Tästä näkökulmasta katsottuna havaintojen voi-

daan olettaa olevan keskeisiä ominaisuuksia lähettilyyttä rakentaessa. 

 

Tutkielman teoriaosuus rakentui suurimmaksi osaksi yksityisen sektorin tutki-

muksista, koska tieteellistä tutkimusta kolmannen sektorin organisaatioiden ja 

lähettilyyden välillä on tehty toistaiseksi vielä melko suppeasti. Tästä näkökul-

masta ajateltuna kaikki tieto ja lähettilyyden lainalaisuudet eivät välttämättä 

sovellu sellaisenaan kolmannen sektorin organisaatioihin. Olen kuitenkin pyr-

kinyt suodattamaan teoriasta oleellisimmat ominaisuudet kolmannen sektorin 

organisaatioiden hyödynnettäväksi. Tutkimuskirjallisuutena olen suurimmaksi 

osaksi käyttänyt tuoreimpia tutkimuksia viimeiseltä vuosikymmeneltä.   

 

Tutkittavista kohdeorganisaatioista Jouluapua-yhteisö poikkesi rakenteeltaan 

muista organisaatioista. Yhteisö toimii lähestulkoon vain sosiaalisen median 
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voimalla, jonka strateginen näkökulma oli mielestäni oleellista saada myös tä-

hän tutkimukseen. Mielestäni yhteisön valitseminen yhdeksi tutkittavista koh-

deorganisaatioista oli tutkimuksessa aiheellista.  

6.5 Jatkotutkimusideat 

Tarkastelin tutkielmassani, miten kohdeorganisaatioiden kokemat lähettilyyden 

tunnusmerkit tukevat lähettilyyden tutkimuskirjallisuudesta nousevia ominai-

suuksia. Tämän pohjalta yksi jatkotutkimusidea voisi olla tutkimuksen laajen-

taminen tarkastelemaan lähettilyyden ominaisuuksia myös ulkopuolisten si-

dosryhmien tai jo valmiina olevien lähettiläiden kautta. Tukevatko asiakkaiden 

näkemykset kirjallisuudesta löytyviä ominaisuuksia? Oleellisena asiana on 

myös tutkia sitä, miksi asiakas suosittelee.  

 

Amecin (2016) mukaan viestinnänammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän 

työntekoa ja sopeutumista eri viestintäkanavissa. Samanaikaisesti työn vaikut-

tavuuden mittaamisen koetaan nousevan merkitykselliseksi. Pelkän oman työn 

numeerisen mittaamisen sijaan, tehdyn työn mittaamisessa koetaan olevan tär-

keä erityisesti organisaation näkökulmasta. (Amec 2016.) Toinen jatkotutki-

muksen aiheista liittyy juuri viestinnän ja lähettilyyden mittaamiseen. Miten 

viestinnän arvo organisaatiolle pystytään osoittamaan ja mittaamaan lähettiläi-

den saamisessa? 

 

Kolmantena jatkotutkimusvaihtoehtona olisi tutkia sosiaalisen median vaiku-

tusta lähettilyyden rakentamisessa. Tutkimuksen näkökulmana voisi olla erityi-

sesti organisaatioiden sisältö sosiaalisen median kanavissa lähettilyyden saa-

vuttamiseksi.  

 

Neljäntenä jatkotutkimusvaihtoehtona nostan perusmainonnan ja suosittelijoi-

den välisen eron. Miten ne jakautuvat? Miten perusmainonta vaikuttaa kol-

mannen sektorin organisaatioiden lahjoittajien saamiseen? 

 

Viidentenä jatkotutkimusvaihtoehtona nostan tämän tutkielman liitteenä ole-

van viitteellisen lähettilyysstrategian tarkastelemisen laajemmin. Ohjeistusta 

voisi testata ja tarkastella sen soveltuvuutta myös muihin yritysmuotoihin.  
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LIITTEET 

Liite 1.  

 

Viitteellinen ohjeistus lähettilyysstrategiaan 

 

- Viesti asioista avoimesti ja läpinäkyvästi.  

 

Organisaation viestintä on oltava läpinäkyvää ja avointa. Läpinäkyvällä 

viestinnällä ehkäistään epäselvyyksiä erilaisista asioista, epäluottamusta 

organisaatiota kohtaan ja asioiden tulkinnanvaraisuutta. Organisaatio, joka ei 

kerro avoimesti asioista, voidaan kokea epärehelliseksi. Myös tuotteista ja 

palveluista on viestittävä avoimesti. Mikäli oma tuote tai palvelu on 

ylivertainen, kannattaa sitä suositella. Rehellinen viestintä tuotteista voi joissain 

tapauksisa johtaa myös kilpailijan tuotteiden suosittelemiseen.  

 

Avoin ja läpinäkyvä viestintä voivat rakentaa sidosryhmien luottamusta 

organisaatioon. Luottamus ja sitouttaminen ovat keskeisiä tunnusmerkkjä 

lähetttilyyttä rakentaessa. Läpinäkyvyys on myös hyvä asettaa strategioissa 

yhdeksi painopistealueeksi.  Läpinäkyvyyttä on hyvä seurata säännöllisesti, ja 

sen seuraamiselle on hyvä asettaa mittarit, millä pystytään osoittamaan 

läpinäkyvän viestinnän merkitys.  

 

- Luo vuorovaikutusta edistävät viestintäkanavat ja hakeudu vuorovaikutukseen 

asiakkaan kanssa, jotta opit asiakkaan tarpeet syvällisemmin ja pystyt 

identidioimaan kohderyhmän tarkemmin.  

 

Vuorovaikutukselliset viestintäkanavat edistävät avoimuutta ja asiakkaiden 

sitoutumista organisaatioon. Eri sidosryhmille on luotava vuorovaikutukselliset 

viestintäkanavat, missä he pystyvät keskustelemaan ja kommentoimaan asioista. 

Heille voi olla tärkeää saada tavoitettua organisaatio silloin, kun hänelle 

itselleen sopii.  

 

Vuorovaikutuksellisten kanavien kautta voi saada osallistettua asiakkaat 

organisaation strategilliseen suunnittelutyöhön. Yhteisellä suunnittelutyöllä 

voidaan saavuttaa helpommin yhteinen visio. Asiakkaan sitoutuminen on yksi 

lähettilyyden tärkeimmistä tunnuspiirteistä. 
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Vuorovaikutukselliset viestintäkanavat voivat myös sisältää negatiivisia 

kommentteja ja keskusteluja. Organisaation on hyvä valmistautua 

tunnistamaan mahdolliset hateholderit, sillä heidän avulla organisaatiot voivat 

kehittyä.  

 

- Pidä organisaatiosi työntekijät tietoisina siitä, mitä ja miten haluat heidän vies-

tivän.  

 

Organisaation työntekijä voi tavoittaa yleisöä laajemmin kuin organisaatio itse. 

Lisäksi organisaation viesti on tehokkaampaa, jos sen välittää työntekijä, ei or-

ganisaatio. Organisaation henkilökunnan on tärkeä puhua samaa viestiä sa-

mansuuntaisesti kuin organisaatio itse. Viesti yhdenmukaisesti jokaisessa ka-

navassa, jotta myös työntekijät voivat välittää samaa viestiä. Työntekijöiden on 

ymmärrettävä, mitä heiltä viestimisessä odotetaan. Tee selvät ohjeistukset ja 

toimintaohjeet eri tilanteissa ja kanavissa toimimiseen. 

 

- Huomioi henkilökunta strategiassa ja osallista heidät strategiansuunnitteluun. 

 

Organisaatioiden strategioissa on hyvä huomioida henkilökunta tiedon välittä-

jänä. Kun henkilökunta pääsee osallistumaan strategian suunnittelemiseen, si-

toutuvat he siihen vahvemmin. Sitoutuminen strategiaan edesauttaa organisaa-

tiota pääsemään tavoitteisiin. Sitouttamisen avulla jokainen työntekijä tietää 

oman roolinsa. Lisäksi sitouttaminen strategian suunnittelutyöhön voi luoda 

työntekijässä arvokkuuden tunnetta. Työntekijä, joka kokee saavansa arvostus-

ta, voi toimia organisaation työntekijälähettiläänä.  


