
Sosiaalitieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Helsinki

VIESTINNÄN OSAAJASTA 
STRATEGISEKSI VUOROVAIKUTTAJAKSI 

—

VIESTINNÄN JOHTAJUUS 2010-LUVULTA 
ETEENPÄIN

Hanna Salminen

VÄITÖSKIRJA 
Esitetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan suostumuksella 

julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopiston päärakennuksen 
auditoriossa XII maanantaina 8.12.2014 klo 12.

Helsinki 2014



2   

Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:19
Viestintä

© Hanna Salminen

Kansi: Jere Kasanen 

Painettua julkaisua myy ja välittää:
Yliopistopainon kirjamyynti
http://kirjakauppa.yliopistopaino.fi 
books@yliopistopaino.fi 
PL 4 (Vuorikatu 3 A) 00014 Helsingin yliopisto

ISSN-L 1798-9124
ISSN 1798-9124 (painettu)
ISSN 1798-9051 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-10-9137-7 (nid.)
ISBN 978-952-10-9138-4 (pdf)

Unigrafi a, Helsinki 2014



3

 

ABSTRACT

Environments where organizations operate and communicate are in a state of conti-
nuous fl ux due to technological development and global economy. The goal of my re-
search was to fi nd out how to evaluate communication directors’ expertise from the 
2010s onwards and to understand the process how that expertise is developed. I have 
built my research on two premises on how organizations operate in more or less me-
diated fi elds of the public sphere and on the new dialogue model of workplace commu-
nication, in which everyone has communication responsibilities. 

The core of my research is based on theory as I compare educational, sociological 
as well as leadership and management theories to PR and corporate communications 
theories and points of view. Applying these theories I created a hypothesis of a postmo-
dern model of the ideal expertise of a communications director in the business sector. I 
tested the model by determining the expectations of fi ve different stakeholder groups: 
the communications directors and managers themselves, the managing directors and 
executives, the human relations and marketing directors and managers and journalists. 
During the whole research process I have utilized mixed methods thinking, which has 
made possible the combination of both qualitative and quantitative techniques. 

As a result of testing my hypothetical model against the views of different stakehol-
ders and comparing it with the newest theories in PR and corporate communications 
I achieved a model of the ideal expertise of a communications director. I identifi ed 
the core of strategic expertise every communications director must have. In addition 
to that core I identifi ed a group of competencies, which are negotiable and dependent 
on the context in which the organization and its communications exist. In that sense 
the ideal model is always limited within a certain strategic context. My research also 
produced a concrete tool that can be used to evaluate and evolve the expertise of a com-
munication director towards the ideal model.

 Alongside the ideal model I identifi ed the process demanded to generate the expertise 
of a communication director, 8 views on communication directors’ competencies and 9 
categories of competencies which make it easier to develop communications directors 
communication, leadership and management competencies. My premises reached only 
a partial conformation. 

 Organizations can benefi t from my research by linking the expertise of a communi-
cations director more closely to the strategic management of the company. Communi-
cations directors, and those who are interested in becoming one, can use my research 
as a tool to develop their own expertise and plan their career.

The key words are: PR and corporate communications, communication, communica-
tion director, professional identity, expertise, competence, skill and professional role.
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TIIVISTELMÄ

Organisaatioiden toiminta- ja viestintäympäristöt ovat jatkuvassa myllerryksessä. 
Sitä ylläpitävät mm. tekniikan kehitys, globaalit pääomavirrat ja talouden suhdanteet. 
Tutkimukseni aihe oli selvittää, miten yrityssektorin viestintäjohtajan asiantuntijuus 
rakentuu ja mitä osatekijöitä asiantuntijuuteen tarvitaan 2010-luvulta eteenpäin. Tut-
kimukseni taustalla vaikuttivat premissit organisaatioiden toimimisesta erilaisilla, 
enemmän tai vähemmän medioiduilla, julkisuuden kentillä sekä ajatus uudesta työyh-
teisöviestinnästä, jossa jokaiselle työyhteisön jäsenelle kuuluu viestintävastuuta. 

Tutkimukseni aineisto on hyvin teoreettinen: yhdistän kasvatustieteen, sosiologian 
sekä liikkeenjohdon näkökulmia yhteisöviestinnän teoreettisiin malleihin ja ajatuksiin. 
Teorian pohjalta rakensin oman, eri lähestymistapoja yhdistävän ihannemallin viestin-
täjohtajan asiantuntijuuden arviointiin ja testasin mallin 5 empiirisen osatutkimuksen 
avulla. Empiirinen aineistoni koostuu siis viestintäjohtajien ja -päälliköiden omista 
arvioista sekä ylimmän johdon, henkilöstö- ja markkinointijohdon sekä toimittajien 
odotuksista viestintäjohtajan asiantuntijuuden suhteen. 

Tutkimusmenetelmänä olen hyödyntänyt koko tutkimuksen ajan yhdistettyjä meto-
deita, mikä on mahdollistanut aineistojen läpikäynnin sekä laadullisesta että määrälli-
sestä näkökulmasta. 

Tutkimukseni lopputuloksena on syntynyt ihannemalli viestintäjohtajan asiantunti-
juudesta. Eri teorioiden ja empiirisen testauksen avulla löysin kaikille viestintäjohtajil-
le yhteisen asiantuntijuuden strategisen ytimen. Lisäksi tunnistin ytimen ulkopuolelta 
joukon osaamisia, jotka ovat kontekstikohtaisesti neuvoteltavissa. Ihannemalli on siis 
aina sidottu tiettyyn strategiseen kontekstiin. Tutkimukseni tuotti myös konkreettisen 
työkalun, jonka avulla viestinnän johtajan asiantuntijuutta on mahdollista arvioida ja 
kehittää ihannemallin suuntaan.

Ihannemallin lisäksi erotin aineiston avulla prosessin, joka kuvaa viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden rakentumista, 8 erilaista osaamisen osatekijää eli osaamislajia, joista 
yksilön osaaminen muodostuu, sekä 9 osaamiskokonaisuutta, joiden avulla on mah-
dollista kehittää yksilön viestintään ja johtamiseen liittyvää osaamista. Tutkimuspre-
missini vahvistuivat vain osittain. 

 Tutkimukseni tekee organisaatioille mahdolliseksi liittää viestintäjohtajan osaami-
nen tiiviimmäksi osaksi organisaation strategista johtamista. Viestintäjohtajille ja vas-
taavista tehtävistä kiinnostuneille tutkimukseni antaa työkaluja johtaa osaamistaan ja 
suunnitella työuraansa.

Tutkimukseni avainsanat ovat: yhteisöviestintä, viestintä, viestintäjohtaja, ammatil-
linen identiteetti, asiantuntijuus, osaaminen ja ammattirooli. 
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KIITOKSET

Väitöskirjan työstäminen on ollut kuin syvänmerensukellus viestinnän ja johtamisen 
maailmaan. Sen avulla erilaiset näkökulmat viestinnän arvioimiseen ja sen yhdistymi-
nen strategiseen johtamiseen ovat avautuneet eri lailla. Käytännön työelämässä vies-
tintä on usein asia, joka muistetaan vasta päätöstenteon jälkeen. Viestinnän vaikut-
tavuus on kuitenkin jo hetkissä tuota ennen: mihin päätökset meitä ohjaavat, miten 
niissä otetaan huomioon seuraukset eri stakeholdereille ja miten ne viedään käytän-
töön. Maailmassa, jossa muutokset ovat päällekkäisiä ja limittäisiä ja muutosvauhti 
huimaava, tarvitaan yhä enemmän viestinnän näkökulmaa, eettistä kysymyksenasette-
lua, kuuntelua, luotausta ja hyvää vuorovaikutuskykyä. 

Väitöskirjatyö on ollut minulle keino jalostaa työelämän käytännön kehittämis- ja 
muutostilanteissa syntyneitä ajatuksiani. Se on tarjonnut myös väylän soveltaa teori-
oita käytännön johtamis- ja viestintätilanteissa. Prosessi on ollut antoisa, eikä se olisi 
ollut mahdollinen ilman seuraavien henkilöiden myötävaikutusta: 

Haluan kiittää ensimmäiseksi professoreitani Elisa Juholinia ja Leif Åbergia. Ilman 
Elisan sitkeyttä, järjestelmällistä kannustusta ja rakentavaa kritiikkiä tätä tutkimusta 
ei olisi koskaan syntynyt. Kiitos Elisa, sait minut ryhtymään jatko-opiskelijaksi työn 
ohessa. Toisaalta myös ilman Leif Åbergin visioita, suuria linjoja ja innostusta kohti 
palmusaarta, tämä työ ei olisi valmistunut yhtä nopeasti. Kiitokset Marsa Luukkosel-
le kielentarkistuksesta ja kannustavasta kirjoittamistyön ohjauksesta koko prosessin 
ajan.

Tutkimukseni empiirisessä osuudessa tein yhteistyötä eri alojen ammatillisten jär-
jestöjen kanssa. Kiitokset sujuvasta yhteistyöstä ProCom — viestinnän ammattilaiset 
ry:lle ja Elina Melginille, Laura Kaustiselle ja Minna-Liisa Nurmilaaksolle, Suomen 
markkinointiliitto MARKille ja Lauri Sipilälle ja Pirjo Maunulalle, Henkilöstöjohdon 
ryhmä Henry ry:lle ja Leena Malinille ja Annamari Warjukselle sekä Keskuskauppa-
kamarille Lasse Lehmanille ja Senja Larsenille. Erityisen iso kiitos Tuomo Lähdenie-
melle ja Fountain Park Oy:lle mainion verkkotutkimustyökalun, Surveten, käyttöön 
antamisesta. Tulosten analysoinnissa korvaamattomana apuna olivat Anu Katainen, 
Tina Wessman ja Terttu Konttinen. Väitöskirjan ulkoasusta kiitokset kuuluvat Elina 
Kirkko-Jaakkolalle. 

Haluan kiittää hyvistä ammatillisista keskusteluista ja ajatteluni sparrauksesta väi-
töskirjatyössä seuraavia henkilöitä: Taru Uhrman, Lilly Korpiola, Anneli Valpola, Mik-
ko Kuivalainen ja Marja-Liisa Rajakangas. Kiitokset tuesta kuuluvat myös Kari Väisä-
selle, Katarina Toivolalle, Marjatta Palmulle ja Päivikki Kalliolle. Lopuksi on annettava 
kiitos vielä merkittävälle yhteisölle, jota sain olla mukana rakentamassa ja joka on 
muokannut minusta sen viestinnän ja johtamisen ammattilaisen, joka tänä päivänä 
olen: kiitokset Inforin hengelle, hyville entisille kollegoille sekä tietysti rakkaille kou-
luttajille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille.

Helsingissä kauniina syyspäivänä 2014 

Hanna Salminen
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1. JOHDANTO

Yhteisöviestinnän tavoite on edistää organisaation menestymistä johdetun viestinnän 
keinoin. 1980- ja 1990-luvulla yhteisöviestinnän akateemiset edustajat ja käytännön 
toteuttajat näkivät itsensä organisaation tukifunktiona. 2000-luvulla yhteisöviestin-
nässä korostui strateginen viestintä ja strategian viestintä, viestinnän näkökulmaa 
tuotiin mukaan johdon strategiatyöhön. 2010-luvulla erilaiset muutokset ovat ravisut-
taneet niin organisaatioiden kuin yhteisöviestinnänkin asemaa: Castells (2002, 2009) 
näkee tietoyhteiskunnan kehittyneen verkostotaloudeksi, jossa hallitsevat erilaiset glo-
baalit pääoma-, johtamis- ja informaatiovirrat ja -verkostot. Tässä verkostotaloudes-
sa valtasuhteet rakentuvat ja muuttuvat viestinnän keinoin, joten viestinnän merkitys 
vallan lähteenä kasvaa. Viestintäyksikön on osattava toimia uudenlaisessa toimintaym-
päristössä (Johansson & Ottestig 2011). Viestintäjohtajan merkitys korostuu, sillä hän 
on avainasemassa sekä yhteisöviestinnän arvon että organisaation sisäisen ja ulkoisen 
tehokkuuden lisäämisessä (Meng & al. 2012). Strategisella viestinnällä on mahdollista 
yrittää vaikuttaa siihen, miten eri yleisöt muodostuvat. Organisaatio voi valita missä 
julkisuuksissa ja miten se osallistuu vuoropuheluun stakeholderien kanssa. Yleisöjen 
luottamus yrityksiin vaihtelee eri toimialoilla ja eri puolilla maailmaa, ja osallistami-
nen ja eettinen toiminta ovat avainasemassa luottamuksen aikaansaajina. (Luoma-aho 
& Vos 2010; Ni 2012; Edelman Trust Barometer 2013.) 

Organisaatioiden vuorovaikutussuhteista eri yleisöjen kanssa on tullut moniulot-
teisempia ja -kerroksellisempia, lisäksi nämä vuorovaikutussuhteet liittyvät toisiinsa 
monin eri tavoin. Nämä yleisöt voivat koostua sidosryhmien edustajien sijaan myös 
muista kuten yhteiskunnallisista toimijoista, kilpailijoista, tiedemiehistä, tutkijoista, 
kansalaisista jne. Stakeholderien määrä on lisääntynyt, eikä viestejä ole enää mahdol-
lista kohdentaa vain tietyille yleisöille, vaan niiden pitää koko ajan soveltua kaikille. 
Toisin sanoen organisaatio ei voi rajata viestiään vain tietyille stakeholdereille tai ylei-
söille, vaikka se big datan avulla tähän pystyisikin, sillä stakeholderit myös itse aktiivi-
sesti ilmaisevat mielipiteitään ja levittävät kokemuksiaan sosiaalisille verkostoilleen ja 
muodostavat uusia stakeholder-ryhmiä. Valta näyttää siirtyvän yksilöille, jotka määrit-
televät uudelleen suhteensa yrityksiin ja niiden toimintaan. Digitaalisen viestinnän ja 
sosiaalisen median hyödyntämisen ja maineen merkitys kasvaa koko ajan (Luoma-aho 
& Vos 2010; Verhoeven & al. 2012; Heath 2013; Jensen & Aaltonen 2013; AWP Society 
2013.) Olkkonen ja Luoma-aho (2014) ovat ehdottaneet, että yhteisöviestinnän tärkein 
tehtävä olisikin odotusten johtaminen, mikä tapahtuisi keskusteluteemojen, suhtei-
den, maineen ja kriisien johtamisen kautta.

2010-luvulla yhteisöviestinnän haasteena on siten yhä enemmän luoda organisaa-
tiolle sekä olemassaolon oikeutusta eli legitimiteettiä, että yhteisöllisyyttä. Jokaiselta 
organisaation jäseneltä edellytetään viestintätaitoja ja yhteisöviestinnän edustajat voi-
vat jo osallistua organisaation strategian muokkaamiseen. Suomessa ProCom (2012) 
on ottanut kantaa asiaan seuraavasti: ”Viestintä on yritysten ja yhteisöjen toiminnan 
elinehto. Viestintä on suhteiden rakentamista ja ylläpitämistä yhteisölle tärkeiden si-
dosryhmien ja yleisöjen kanssa. Hyvät suhteet ja yhteistyö ovat hyödyksi sekä yhteisöl-
le että sen yleisöille. Toimiva viestintä luo myös yhteisöllisyyttä, mikä vaikuttaa muun 
muassa työhyvinvointiin, me-henkeen ja jatkuvaan uudistumiseen. Toimiva viestintä 
osallistaa ihmisiä vaikuttamaan päätöksentekoon.”

On aihetta siis pohtia, miten nämä yritysten toimintaympäristöjen muutokset vai-
kuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuteen ja siihen kohdistuviin odotuksiin. Vies-
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tintäjohtajan asiantuntijuutta on tutkittu paljon ammattiroolien ja erilaisten osaamis-
näkökulmien avulla. Väitän, ettei kumpikaan lähestymistapa sellaisenaan ole riittävä 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden arviointiin, vaan siihen tarvitaan laajempi työkalu: 
ihannemalli, joka tekee keskustelun asiantuntijuudesta monipuolisemmaksi ja liittää 
yksilön osaamisen tiiviimmin osaksi organisaation strategista johtamista. Akateemis-
ten tutkimusten puutteena ovat olleet tulosten heikko yleistettävyys ja kapeat näkökul-
mat. Kimmoke omalle tutkimukselleni syntyi halusta päivittää näkemys viestintäjohtajan 
osaamisesta vastaamaan toimintaympäristön jatkuvien muutosten asettamia haasteita: 
Minkälaisista osatekijöistä viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu 2010-luvulla? Mil-
laisia sisäisiä ja ulkoisia toimintaedellytyksiä tarvitaan? Painottavatko viestintäjohtajat 
itse erilaisia asioita kuin ylin johto, kollegat henkilöstö- ja markkinointijohdossa, ja mitä 
mieltä osaamisesta ovat median edustajat? Miten oikeastaan asiantuntijuutta ja sen 
määrää voidaan arvioida? Ja minkälaisen prosessin kautta kasvetaan asiantuntijaksi?

Tutkimukseni tavoitteena on luoda teoreettinen malli viestintäjohtajan asiantunti-
juudesta ja siitä, mitä osatekijöitä siihen tarvitaan, joten painopiste on mallin raken-
taminen ja sen validointi empiirisen tutkimuksen avulla. Keskityn selvittämään, mi-
ten ja mistä osatekijöistä viestintäjohtajan asiantuntijuus muodostuu, ja rakennan eri 
teorioiden ja aiempien tutkimusten pohjalta ihannemallin viestintäjohtajan asiantun-
tijuudesta. Testaan mallia sekä viestintäjohtajien oman ammatillisen identiteetin suh-
teen että muiden näkemyksiin viestintäjohtajien asiantuntijuudesta. Tutkimusotteeni 
on yhdistettyjen metodien (mixed methods) hyödyntäminen, jossa tuloksiin päästään 
sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien avulla. Perustelen metodiva-
lintaani tarkemmin luvussa 8.

 Viestintäjohtajalla tarkoitan henkilöä, jolla on viestintäyksikön budjetti- ja tulosvastuu 
tai hänelle on delegoitu päätösvalta yhdestä tai useammasta yhteisöviestinnän osa-aluees-
ta. Todennäköisesti hänen nimikkeensä on viestintäjohtaja tai –päällikkö, mutta se voi olla 
myös tiedottajakin. Tarkennan viestintäjohtajan määritelmää luvussa 4.10.

Tutkimukseni pääkäsitteitä ovat asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti, ammat-
tirooli ja osaaminen. Viestintäjohtajan ammatillinen identiteetti kertoo, miten hän 
näkee itsensä ammatillisena toimijana. Ammatillinen identiteetti sisältää viestintäjoh-
tajan käsityksen työroolistaan. Sen edellytyksenä on tietoisuus omasta osaamisesta ja 
sisäistetty jatkuvan kehittymisen vaatimus. Ammatillinen identiteetti on luonteeltaan 
muuttuva, pirstaloitunut ja epäjatkuva. Se hakee tasapainoa persoonallisen ja sosiaali-
sen välillä. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008.)

Viestintäjohtajan asiantuntijuutta voidaan pitää ammattispesifi ninä määritellyn tie-
donlajin hallintana ja yliammatillisten pätevyyksien hallintana, vuorovaikutuksena, 
taitotiedon jakamisena ja kehittymisenä, kykynä oppia uutta ja uudistaa toimintaa. 
Asiantuntijuus on osaamisen laajentumista, kykyä tunnistaa säännönmukaisuuksia 
ja tarttua ongelmiin. Asiantuntijuuteen liittyy refl ektio-, verkostoitumis- ja yhteis-
työtaitoja. Asiantuntijuuteen sisältyy määrittely- ja kontrollivaltaa omaan työhön ja 
työskentelytapaan. Asiantuntijuus, kuten johtajuuskin, rakentuu vuorovaikutussuh-
teena neuvottelussa, sillä neuvottelu sisältää aina sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä. 
Asiantuntijuuden legitimaatio heijastaa toimintavaltuutta ja vaikutusvaltaa. (Ruohotie 
2008; Etäpelto & Tynjälä 2002; Bereiter & Scardamalia 1993; Valkeavaara 2002; Haa-
pakorpi 2009; Aaltonen & Kovalainen 2001.)

Viestintäjohtajan ammattirooli heijastaa hänen osaamistaan, toimintaansa, hier-
arkkista asemaansa ja arvostustaan organisaatiossa. Siihen, missä ammattiroolissa 
viestintäjohtaja toimii, vaikuttaa hän itse (omat arvot, asenteet, verkostot, kokemus, 
opinnot, auktoriteetti), hän ja hänen esimiehensä yhdessä (vastuun määrä, ajankäyttö, 
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työtehtävät) sekä hän, hänen esimiehensä ja organisaationsa yhdessä (viestintäyksikön 
koko, valittu yhteisöviestinnän näkemys, hierarkkinen asema ja vaikutusvalta, palk-
kaus, tilannesidonnaisuus). (Gregory 2009; Dozier & Broom 1995; Sison 2010; Leichty 
& Springston 1996; van Ruler 2004; van Woerkum & Aarts 2008; Beurer-Züllig & al. 
2009.)

Ammattitaidon käsite yhdistää kompetenssin, kvalifi kaatiot ja kontekstin, jossa vies-
tintäjohtaja työskentelee. Kompetenssi sisältää viestintäjohtajan kognitiiviset kyvyt 
sekä affektiiviset ja konatiiviset valmiudet. Kvalifi kaatiot ovat organisaation asettamia 
suoriutumis-, pätevyys- tai ammattitaito vaatimuksia ja tarpeita. (Hanhinen 2010.) 
Koska tutkimukseni kohde on viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli, rajau-
tuu ammattitaidon käsite tutkimukseni myöhemmän soveltamisen puolelle. Ammat-
titaitoon yhdistetään usein myös profession käsite, ja luvussa 3.5 perustelen valintani 
rajata se tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimukseni pääkäsitteet voidaan liittää toisiinsa seuraavan deduktiivisen päät-
telyketjun avulla (kuva 1): Kun viestintäjohtajan osaaminen kehittyy, hänen asian-
tuntijuutensa tietopuoli kasvaa ja hänen taitonsa lisääntyvät. Tämä vahvistaa hänen 
kykyään toimia jossakin ammattiroolissa1 ja neuvotella omasta asiantuntijuudestaan 
muiden kanssa. Olennaista on huomata muiden, organisaation ja julkisuuden kent-
tien edustajien, vaikutus asiantuntijuuden rakentumiseen. Asiantuntijuus ei siis liity 
ainoastaan yksilön oppimiseen, vaan se liittyy myös yksilön vuorovaikutukseen toimin-
taympäristönsä kanssa sekä organisaation ja julkisuuden kenttien edustajien toimin-
taan. Neuvottelussa viestintäjohtajan vuorovaikutus muiden kanssa voi vahvistua ja 
hänen asiantuntijuutensa sosiaalisesti rakentunut puoli muuttua. Neuvottelun2 tulok-
sena viestintäjohtajan ammatillinen identiteetti kehittyy ja julkisuuden kenttien edus-
tajien käsitys viestintäjohtajan asiantuntijudesta voi muuttua. Koska asiantuntijuuden 
rakentumisprosessi on luonteeltaan jatkuva, se palautuu tämän jälkeen alkuun eli yk-
silön oppimiseen. 

 
 1 Viestintäjohtaja voi toimia useissa erilaisissa ammattirooleissa, kehitysprosessi ei ole sidoksissa mihin-

kään tiettyyn ammattirooliin. Ammattirooleista lisää luvussa 4.

 2 Tässä tutkimuksessa tarkoitan neuvottelulla viestintäjohtajan ja julkisuuden kenttien edustajien mieli-
piteiden vaihtoa, johon vaikuttavat osapuolten ennakko-oletukset ja asennoituminen. Neuvottelu konk-
retisoituu esim. rekrytointitilanteissa, uudessa työtehtävässä aloittamisessa (sidosryhmien vakuutta-
minen) ja kehityskeskustelussa. Neuvottelu ei ole kertaluontoista toimintaa, vaan ennemminkin arkista 
yhteistyötä, jonka perusteella osapuolet voivat tarkistaa näkemyksiään.
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Kuva 1. Asiantuntijuuden rakentumisen prosessi.3

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys (kuva 2) yhdistelee yhteisöviestinnän teoriaa ja 
aiempaa tutkimusta (Grunig, J. E. 1992; van Ruler 2004; Moss & al. 2000; Gregory 
2009; Hamrefors 2009a,b), kasvatustiedettä (Valkeavaara 2002; Etäpelto & Tynjälä 
2002; Bereiter & Scardamalia 1993; Launis & Engeström 2002; Hanhinen 2010), so-
siologiaa (Haapakorpi 2009) sekä johtamisen teorioita (Ulrich & al. 2008; Caldwell 
2008; Mintzberg 2009; Bartram 2006). Markkinoinnin huomioin siltä osin, kuin se 
on integroitu viestintään. Rajasin pois kokonaan kognitiotieteen ja psykologian, niissä 
keskitytään paljon myös havaitsemiseen, muistiin, ajatteluun ym. yksilön mielen si-
sällä tapahtuviin asioihin käyttäytymisen tutkimisen lisäksi. Tutkimuksessani päätin 
painottaa yksilön oppimisen lisäksi hänen toimintaansa eli toiminnan vaatimia edelly-
tyksiä ja erilaisia toimintamalleja. 

Kuva 2. 

Yhteisöviestintä
• Viestinnän teoreettiset 

mallit: symmetrinen viestintä, 
viestintäruudukko, viestinnän 
paradigman muutos

• Ammattiroolien kehittyminen 
1980-2000

• Tutkimukset viestinnän 
osaamisesta 2000-luvulla

• Tutkimukset viestinnän 
ammattilaisista ja 
heidän urakehi-
tyksestään

Sosiologia
• Asiantuntijuuden 

rakentuminen sekä 
osaamisen kasvuna 
että neuvottelun 
tuloksena 

Johtamisen teoriat
• Johtajuuden rakentuminen
• Johtajan osaamisvaatimuk-

set, luonteenpiirteet ja  
toimintamallit, johtoryhmä-
työskentely

• Työelämän paradigman 
muutokset

Kasvatustiede
• Asiantuntijuuden rakentu-

minen osaamisen kasvuna 
ja ongelmanratkaisuna

• Ammatillinen identiteetti
• Osaamisen, pätevyyden, 

kompetenssin, kvalifikaation 
määrittelyt, osaamisen 
luokittelumallit

Tutkimukseni 
taustalla oleva
aiempi tutkimus

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys koostuu monen tieteenalan tutkimuksista, ja niistä olen 
ottanut mukaan vain ympyröissä mainittuja teemoja.

3 Ks. julkisuuden kentät, sivu 15 Iivonen & Åberg 2009.
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Monitieteellisen lähestymistavan puolesta puhuu todellisuuden monimuotoisuus: käy-
tännössä mielikuvamme syntyvät useista eri lähteistä, todellisista ja kuvitelluista, ja 
yhdistelevät asioita ja tunteita. Siten erilaisten teoreettisten näkökulmien yhdistämi-
nen saa aikaan dynaamisemman, ja toivottavasti realistisemman, kokonaiskuvan vies-
tintäjohtajan todellisuudesta. Laajuuden kääntöpuolena on osittainen pintapuolisuus, 
eli kaikkia näkökulmia ei käydä läpi yhtä syvällisesti. Perustelen valintani halulla uu-
distaa viestinnän ammattilaisiin kohdistuvaa ammattirooli- ja osaamistutkimusten pe-
rinnettä. Aikaisemmat tutkimukset ovat syventyneet johonkin tiettyyn näkökulmaan: 
ammattiroolit, osaamistarpeet, yhteisöviestintä ja johtaminen tai muutokset tai eetti-
set kysymykset jne. Siten tutkimukset ovat tuottaneet tärkeää tietoa, mutta myös vain 
osatotuuksia. 

Lähden ajatuksesta, että eri näkökulmia eritasoisesti yhdistelemällä on mahdollista 
tuottaa lähempänä todellisuutta olevaa, uutta tietoa yhteisöviestinnän keskusteluun. 
Kantavana näkökulmana, johon muut teoriat peilautuvat, on tutkimuksessani yhtei-
söviestintä4, sen parissa työskentelevät viestinnän ammattilaiset ja viestintäjohtaja. 
Todellisuus on monimuotoinen ja rakentuu aiempien kehitysvaiheiden päälle. Uudet 
teoreettiset mallit ja ajatukset eivät ole vanhoja malleja parempia, vaan tuottavat uusia 
tapoja hahmottaa asioita ja kehittää niitä eteenpäin. En ole siten kumoamassa vanhoja 
malleja, ne ovat edelleen sovellettavissa ja hyödynnettävissä. 

Tutkimuksen teko on pitkäaikainen prosessi. Rakensin teoreettisen ihannemallin 
luonnoksen vuonna 2011 siihen asti ilmestyneiden lähteiden pohjalta. Tämän jälkeen 
aiheeseen liittyvää uutta tutkimusta on tehty runsaasti ympäri maailmaa. Olen sen 
vuoksi verrannut ihannemallin luonnosta niin empiirisiin tutkimustuloksiini kuin uu-
siin teorioihinkin, jotka osaltaan toivat uutta painotusta ja vahvistusta ihannemalliin. 
Uuden teoreettisen tutkimusaineiston lisääminen soveltuviin kohtiin ennen ihanne-
mallin luonnosta olisi mielestäni ollut lukijan kannalta sekava ratkaisu: missä vaihees-
sa malliin lisättiin tai ei lisätty jotain -kysymyksiä olisi tullut paljon. Teoriapäivitys 
juuri ennen johtopäätelmiä olisi tuntunut lopputulosta kaipaavalle turhan pitkältä rat-
kaisulta. Aiheesta kiinnostunut lukija löytää siten uusimman teorian, tutkimukset ja 
näkemykset esiteltyinä tarkemmin liitteessä 9.

Preesens-aikamuodon käyttö tuo teoriat lähemmäksi lukijaa ja auttaa jokaista teke-
mään oman ratkaisunsa teorioiden sovellettavuudesta käytäntöön. Olen myös tietoi-
sesti yhdenmukaistanut teorioiden sisältämiä ilmaisuja, esim. viestintäjohtajan, asi-
antuntijan, henkilön tai ihmisen sijaan käytän sanaa yksilö. Tämä helpottaa tekstin 
luettavuutta ja eri teorioiden keskinäistä vertailua. 

Yleiskäsityksen tutkimuksestani saa tutustumalla tähän johdantolukuun. Sen alalu-
vuissa käyn lävitse tutkimukseni pääpiirteet, premissit, käyttämäni yhteisöviestinnän 
käsitteet sekä tutkijanpositioni. 

Luvussa 2 perustelen tutkimuspremissini esittelemällä viestintäympäristön muutok-
sia eli tilannetta, jossa viestintäjohtaja tällä hetkellä toimii. Käyn läpi organisaatioiden 
toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Tuon esille myös, miten viestintäjohtaja 
viestintäpääoman kehittämisellä vaikuttaa organisaationsa aineettomaan pääomaan ja 
sitä kautta kilpailukykyyn.

Luvussa 3 selvitän tarkemmin tutkimukseni kattokäsitettä eli asiantuntijuutta ja sen 
osatekijöitä. Esittelen eri vaihtoehtoja rakentaa asiantuntijuutta ja ammatillista identi-
teettiä. Määrittelen myös, mitä osaamisella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. Lopuksi 
käyn läpi viestinnän ammattilaisten urakehitykseen liittyviä tutkimuksia. 
4 Yhteisöviestintä on suhteiden ylläpitoa viestinnän keinoin eri julkisuuden kentillä erilaisten sidosryhmien 

kanssa. Tavoitteena on keskinäisen ymmärryksen lisääminen ja organisaation strategisten tavoitteiden 
edistäminen. Ks. luku 1.4.
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 Luvussa 4 käyn lävitse, miten yhteisöviestinnän teoreettiset näkökulmat ja ammat-
tiroolien jaottelut ovat kehittyneet eri vuosikymmeninä. Tämä luku muodostaa tut-
kimukseni yhteisöviestinnällisen teoriaytimen. Ammattiroolit heijastavat käsityksiä 
yhteisöviestinnästä, sen teoriasta, merkityksestä ja toiminnasta. Väitän, etteivät am-
mattiroolit ole riittävä työkalu tarkastella viestintäjohtajan asiantuntijuutta. Uusin teo-
ria ammattirooleista löytyy liitteestä 9. 

Luvussa 5 esittelen tutkimuksia, joita 2000-luvulla on tehty viestinnän ammattilais-
ten osaamisesta. Se täydentää tutkimustani tuomalla esiin osaamisen tieteellisen arvi-
oinnin lyhyen perinteen ja yhteismitallisuuden puutteen. Väitän, etteivät osaamistut-
kimukset ole riittävä työkalu tarkastella viestintäjohtajan asiantuntijuutta. Uusimmat 
osaamistutkimukset löytyvät liitteestä 9.

Luvussa 6 käyn tiivistetysti lävitse yleisen johtamisosaamisen näkökulmia. Väitän, 
että ihannemallia on tärkeä vahvistaa ja täydentää näiden teorioiden avulla. 

Luku 7 päättää teoreettisen osuuteni viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemal-
lin luonnokseen. Esittelen siinä ihannemallin luonnoksen sisällön, luonteen ja raken-
teen. Tutkimukseni toinen osa vie viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
empiiriseen tarkasteluun. Luvussa 8 käyn läpi tutkimukseni metodologiset valinnat ja 
rajaukset. Luvussa 9 käyn läpi empiiristen tutkimusaineistojeni tulokset. Luku 10 hui-
pentaa tutkimukseni, viimeistelen siinä ihannemallin tutkimustulosten ja uusimman 
teorian avulla sekä arvioin ihannemallin soveltamista käytännössä. Luvusta 11 löytyvät 
tutkimukseni loppupäätelmät. 

1.1. TUTKIMUKSEN TAVOITE
Tutkimukseni tavoitteena on luoda reliaabeli ja validi teoreettinen malli siitä, mi-
ten viestintäjohtajan asiantuntijuutta voidaan tarkastella sekä siitä, mitä osatekijöitä 
asiantuntijuuteen tarvitaan. Tutkimukseni tavoitteena on samalla tuottaa konkreetti-
nen työkalu, jonka avulla viestinnän johtajan asiantuntijuutta on mahdollista arvioida 
ja kehittää ihannemallin suuntaan. 

Määrittelen ihannemalli Anttilan (1998) tavoin: ”Malli on kuvitelma tai abstraktio 
todellisuudesta; se yksinkertaistaa kokonaisuutta, joka saattaa olla hyvinkin monimut-
kainen ja moniulotteinen ilmiö. Malli tuo esiin olennaisia piirteitä, siinä hahmotetaan 
osien välisiä suhteita jossakin ilmiökokonaisuudessa sekä tuodaan esiin niitä puuttuvia 
osia, joita ei ehkä ole käytännössä vielä havaittu. Teoria on tutkimuksen avulla testat-
tu malli. Malli voi muuttua teoriaksi, kun sen paikkansapitävyys on tieteellisen tutki-
muksen avulla todettu. On syytä olla varovainen ja välttää jonkin mallin nimeämistä 
teoriaksi, ennen kuin sille on saatu tutkimuksellista näyttöä. Teoria on edellä kuvatulla 
tavalla se jo aikaisemmin tutkimuksella vahvistettu käsitejärjestelmä, jota voidaan kyl-
lä parantaa ja kehittää, jopa korjata, mutta jolla kuitenkin on tietty vahvistettu asema.” 

Rajaan tutkimukseni yksityisellä sektorilla työskenteleviin viestintäjohtajiin. Tut-
kimukseni kohteen laaja-alaisuus edellyttää rajausten tekoa. Mielestäni viestintä on 
osa organisaatioiden aineetonta pääomaa ja strategista johtamista. Oma mielenkiin-
toni kohde on ollut erityisesti viestinnän yhdistäminen liiketoimintastrategiaan, joten 
tuntui luontevalta rajata tutkimukseni yksityisellä sektorilla työskenteleviin viestinnän 
johtajiin. Tutkimustulokseni eivät siten ole suoraan siirrettävissä julkis- tai järjestö-
sektorille, vaan niitä täytyy lukijan tulkita näiden sektorien ominaispiirteiden valossa. 
Viestintäjohtajalla (viestinnän johtajalla) tarkoitan työnimikkeestä riippumatta henki-
löä, jolla on viestintäyksikön budjetti- ja tulosvastuu koko yhteisöviestinnästä tai hä-
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nelle on delegoitu päätösvalta jostakin yhteisöviestinnän osa-alueesta (ks. lisää luku 
4.10). He muodostavat tutkimukseni tärkeimmän ja suurimman vastaajaryhmän.

Viestintäjohtajan asiantuntijuutta voivat arvioida kaikki organisaation sidosryhmät. 
Jokaisella niistä on varmasti asiasta omat käsityksensä ja odotuksensa, mutta kaik-
kien näkemykset eivät mahdu samaan tutkimukseen. Olen rajannut tutkimukseeni 4 
mielestäni viestintäjohtajan toimintaedellytyksien ja -mahdollisuuksien kannalta olen-
naista sidosryhmää. Tässä kohden valintani ylläpitää osaltaan perinteistä näkemystä 
yhteisöviestinnästä stakeholder-näkemyksen painottamisen sijaan. Perustelen valin-
tani seuraavasti: 

1. Ylin johto. Johdon käsitykset viestintäjohtajan asiantuntijuudesta vaikuttavat 
laajasti hänen toimintaedellytyksiinsä ja -mahdollisuuksiinsa. On tärkeää selvit-
tää, millaisena he näkevät asiantuntijuuden tällä hetkellä, ja millainen sen hei-
dän mielestään pitäisi olla. 

2. Henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehittämisjohtaja. Henkilöstön kehittämisestä 
vastaava yksilö johtaa organisaation osaamista. Hän voi vastata myös viestin-
täjohtajan rekrytoinnista. Viestintää ja henkilöstöhallintoa yhdistäviä haasteita 
ovat mm. muutostilanteet ja organisaation (viestintä)valmiuksien kehittäminen. 
Molemmat asiantuntijatoiminnot edistävät organisaation ydintoimintaa, joskus 
erillään, joskus organisatorisesti integroituina.

3. Markkinointijohtaja. Markkinointi on myös asiantuntijatoiminto, joka edistää 
organisaation ydintoimintaa. Joskus sekin on organisatorisesti integroitu vies-
tintätoiminnon kanssa, joskus markkinointijohtaja voi olla viestintäjohtajan esi-
mies. Viestintää ja markkinointia yhdistäviä asioita ovat mm. brändit, markki-
nointiviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Yhteistyön onnistumiseen 
vaikuttaa, millainen käsitys markkinointijohtajalla on viestintäjohtajan asian-
tuntijuudesta. 

4. Taloustoimittajat. Vaikka erilaisten julkisuuden kenttien syntyminen on vähen-
tänyt perinteisen median painoarvoa yhteisöviestinnässä, ei toimittajien roolia 
voi vielä mielestäni ohittaa. Siksi olen valinnut heidät ainoana ulkoisena sidos-
ryhmänä mukaan. Taloustoimittajat välittävät niin yritysten kuin analyytikoi-
denkin näkemyksiä sijoittajille, asiakkaille ja kansalaisille. Heidän käsityksensä 
viestintäjohtajan asiantuntijuudesta on tärkeä, koska se voi vaikuttaa heidän 
suhtautumiseensa organisaation viestintään. Väärinkäsitysten välttämiseksi 
korostan tässä, ettei mielestäni viestintäjohtajilla, heidän arvostuksellaan eikä 
taloustoimittajillakaan ole suoraa vaikutusta yritysten menestykseen.

Huomattavaa on, että aiemmissa yhteisöviestinnän vastaavissa tutkimuksissa sidos-
ryhmiä on edustanut lähinnä ylin johto tai toimittajat. Tältä osin tutkimukseni tuo siis 
uutta näkemystä tieteelliseen keskusteluun. Käsittelen kaikkia tekemiäni rajauksia tar-
kemmin luvussa 8.
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1.2. TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Tutkimuksessani rakennan viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia ja testaan 
sitä. 1. tutkimuskysymykseni on, mitä osatekijöitä viestintäjohtajan asian-
tuntijuuteen tarvitaan. Lähestyn asiantuntijuuden teemaa (sen luonnetta, rakentu-
mista) sekä kasvatustieteellisestä että sosiologisesta näkökulmasta. Asiantuntijuuden 
sisältöön etsin vastauksia yhteisöviestinnän teorioista ja tutkimuksista, jotka muodos-
tavat tutkimukseni teoreettisen ytimen. Täydennän asiantuntijuuden sisältöä vielä tie-
tämyksenhallinnan, henkilöstöhallinnon ja liikkeenjohdon tutkijoiden näkemyksillä. 
Selvitän tutkimuskysymystä teoriaosuudessa seuraavien alakysymysten avulla: 

• Millaisen kehittymisprosessin tuloksena viestintäjohtajan asiantuntijuus 
rakentuu?

• Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia arvoja ja millaista asennoitumista viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia suorituksen mahdollistavia kykyä ja valmiuksia viestintäjohtaja 

tarvitsee?
• Minkälaisia tietoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaisia taitoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaiset kokemukset ja toiminta kuvaavat viestintäjohtajan osaamista?
• Millaisia verkostoja viestintäjohtaja tarvitsee?

Hyödynnän induktiivista päättelyä ihannemallin teoreettisen luonnoksen rakentami-
sessa ja deduktiivista päättelyä empiirisessä mallin testauksessa. Lopuksi yhdistän 
nämä abduktiiviseksi päättelyksi, kun teorian ja tutkimustulosten pohjalta viimeistelen 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin.

2. Tutkimuskysymykseni on, vastaako viestintäjohtajan asiantuntijuu-
den ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kohdistuvia odo-
tuksia ja vaatimuksia sekä viestintäjohtajan ammatillista identiteettiä. 
Tutkimuksen empiirisessä osuudessa testaan ihannemallin validiteettia. Empiirisen 
tutkimuksen avulla selvitän, nouseeko käytännöstä esiin täydennyksiä ihannemallille, 
jääkö jotain teoreettisia osa-alueita vaille huomiota vai korostuvatko empiriassa samat 
asiat kuin teoriassa. Tulosten pohjalta täydennän ja vahvistan viestintäjohtajan teo-
reettista asiantuntijuuden ihannemallia.

Tutkimukseni lopputuloksena on malli ja sen pohjalta rakennettu työkalu, jonka 
avulla viestintäjohtajan osaamista voidaan määritellä, arvioida ja kehittää. Sekä vies-
tintäjohtaja että organisaatio voivat hyödyntää mallia omien vaihtuvien tavoitteidensa 
näkökulmasta. Mallin loppukäyttäjiä ovat siis organisaation lisäksi yksilöt: viestintä-
johtajan tehtävissä jo toimivat ja sitä urallaan tavoittelevat henkilöt. Koska malli antaa 
soveltajalleen vapauden tehdä omia arvostuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaa-
via ratkaisuja, jokainen soveltaja viime kädessä määrittelee mistä ihanne tarkkaan ot-
taen muodostuu ja mistä seikoista itse on valmis neuvottelemaan. On luonnollista, että 
käsitykset ihanteesta vaihtelevat. Ihannemalli mahdollistaa läpinäkyvämmän tarkas-
telun eri osaamisten arvostuksista ja tarpeellisuudesta. Se sisältää kontekstikohtais-
ta osaamista, jonka tarve ja painoarvo punnitaan tapauskohtaisesti viestintäjohtajan 
työnkuvan suunnittelussa ja kehittämisessä. Samalla se kuitenkin sisältää strategisen 
ytimen, joka viestintäjohtajan on aina hallittava. 
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1.3. TUTKIMUKSEN PREMISSIT
Tutkimukseni taustalla on 2 teoreettista lähtöoletusta eli premissiä. Molemmat liittyvät 
keskusteluun viestinnän paradigman siirtymästä ja alussa kuvailemastani organisaati-
oiden toimintaympäristöjen muutoksesta. Premissien pohjalta on mahdollista väittää 
yhteisöviestinnän olemuksen muuttuvan: kun koko organisaatio viestii yhä enemmän 
erilaisilla julkisuuden kentillä, joissa viestin siirtymistä kentältä toiselle ei voi hallita, 
niin johdetun viestinnän merkitys ja tavoitteet muuttuvat. 

Ensimmäisen teoreettisen premissini mukaan organisaatio näkee itsensä, toimintan-
sa ja yhteisöviestintänsä tapahtuvan erilaisilla julkisuuden kentillä, joille on ominais-
ta turbulenssi, jatkuva muutos ja ennakoimattomuus. Näitä julkisuuden kenttiä ovat 
yhteisön sisäinen julkisuus, sidosryhmä- ja asiantuntijajulkisuus, kansalaisjulkisuus, 
rajattu media- ja verkkojulkisuus sekä avoin media- ja verkkojulkisuus (kuva 3). 

Julkisuuden kenttien runsaus, niiden muuttuvuus ja olemus tekevät julkisuuden hal-
linnasta vaikeaa. Mallin taustalla on grunigilainen näkemys julkisuuteen vaikuttami-
sesta. Mallia voikin pitää haastavana näkemyksenä symmetrisen viestinnän teoriasta 
(ks. luku 4.3). Dynaaminen toimintaympäristö, jossa kaikki osatekijät ovat jatkuvassa 
muutoksessa merkitsevät, että organisaation on kohdattava ja neuvoteltava sidosryh-
miensä kanssa useilla erilaisilla julkisuuden kentillä. Eikä tämä neuvottelu enää tapah-
du johdetun viestinnän kautta. Åberg on nimennyt tämän leimahdusyhteiskunnaksi, 
jossa keskusteluteemoihin vaikuttamisen merkitys korostuu (Iivonen & Åberg 2009; 
Aula & Åberg 2012.)

Kuva 3. Julkisuuden kentät -malli yhdistää erilaiset julkisuuden kentät toisiinsa sen mukaan, ovatko 
julkisuudet rajallisia vai laajoja, suoria vai medioituja. Ympyrän keskellä yrityksen on mahdol-
lista suhteellisesti hallita enemmän julkisuutta kuin siirryttäessä ympyrän kaarelta toiselle kohti 
ulkoreunaa. Malli ei ota kantaa siihen, miten asiat siirtyvät yhdeltä julkisuuden kentältä toiselle. 
(Iivonen & Åberg 2009.)
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Toisaalta organisaatioiden johtamiskulttuurit ovat muutoksessa ja työvoima muuttuu 
(arvostukset, määrä), toisaalta julkisuuden kenttien määrä lisääntyy ja digitaalinen 
viestintä tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Johdetun viestinnän keinoin ei voida hallita 
organisaation lähettämiä viestejä, mutta silti sen tehtävä on edelleen johtaa viestintää. 
Johdetun viestinnän keinoin ei voi myöskään vaikuttaa siihen, miten viestit siirtyvät 
julkisuuden kentältä toiselle. Mallin etuna on, että se tuo esille johdetun viestinnän 
hallinnan rajallisuuden ja erilaisten julkisuuksien luonteen. Malli ei ota kantaa siihen, 
miten viestit siirtyvät kentältä toiselle. Eri kenttien merkittävyys voi vaihdella organi-
saatio-, asia- ja viestikohtaisesti, teoreettisesti tarkasteltuna eri kentissä ei ole nähtä-
vissä paino-arvoeroja. (Iivonen & Åberg 2009; Aula & Åberg 2012.) 

Toinen teoreettinen premissini on työyhteisöviestinnässä käynnissä oleva paradig-
man muutos, ”uusi agenda”, jossa työyhteisö- ja sidosryhmäviestintä sulautuvat yhteen 
ja viestinnälle on ominaista vastuullinen dialogisuus ja itseohjautuvuus. Viestintä on 
työyhteisötaito, jota voidaan kehittää ja arvioida. Työyhteisöviestintä edellyttää vas-
tuullista dialogia jokaiselta jäseneltään, mistä seuraa viestintäfunktion roolimuutos: 
viestintä ei enää ole sama asia kuin viestintäfunktion toiminta. Viestintäjohtajan roo-
liksi tulee strategisen viestinnän kehittäminen ja johtaminen, hänen tehtävänsä on 
luoda edellytyksiä viestinnälle ja valmentaa koko organisaatiota viestimään. (Juholin 
2007a; Juholin 2007b; Juholin & Åberg 2014.)

Yhdessä premissit vahvistavat toisiaan, molempien teoreettiset lähtökohdat ovat 
strategian johtamisessa ja sidosryhmäajattelussa. Siinä missä julkisuuden kenttä -ajat-
telu toimii viestintäjohtajan viestintä- ja toimintaympäristön monimuotoisuuden ku-
vaajana ja edustaa julkisuusteorioiden kehitystä, työyhteisöviestinnän ”uusi agenda” 
korostaa viestintäroolien ja -vastuiden muutosta ja tuo ajattelun operatiivisemmalle 
tasolle. Viestintäjohtajan kannalta uusi työyhteisöviestintä lisää oman työn vaativuut-
ta, sillä jokainen organisaatiomuutos haastaa työyhteisöviestinnän käytännöt, joskus 
myös oman ja viestintäyksikön position yrityksessä. Suomessa tehdään Eurofoundin5 
mukaan eniten organisaatiomuutoksia koko EU:ssa (Yle 2012).

Kuvassa 4 olen yhdistänyt molemmat premissini viestintäjohtajan ja -yksikön toi-
minnan rajapintoihin. Kuva tuo esille miten viestintäjohtaja ylittää toiminnassaan jat-
kuvasti erilaisia rajapintoja, ja mitä kauemmaksi hän organisaation keskiympyrästä 
siirtyy, sen vaikeammaksi julkisuuden hallinta, legitimiteetin hankkiminen organisaa-
tiolle sekä yhteisöllisyyden luominen käy. Kuvassa tulee myös esille, kuinka monella 
julkisuuden kentällä eri viestinnän osa-alueet esiintyvät. Kuvassa olen myös havain-
nollistanut tavallisimpia yhteisiä tavoitteita ja toimintaa henkilöstöhallinnon kanssa 
(kursivoinnit) ja markkinoinnin kanssa (alleviivaukset). Viestinnän, henkilöstöhallin-
non ja markkinoinnin organisoitumismuodot yksikköinä vaihtelevat, voitaisiin sanoa 
että ne ovat joskus jopa jatkuvassa liikkeessä, kun yritykset järjestelevät uudelleen toi-
mintojaan.

5 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound tutkii yrittäjien ja palkansaajien työoloja Euroo-
pan eri maissa.
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Kuva 4. Kuvassa tutkimukseni premissit (julkisuuden kentät ja työyhteisöviestintä) täydennettynä 
viestintäjohtajan ja -yksikön toiminnan rajapinnoilla. Kursivoiduilla rajapinnoilla viestintäjohta-
jalla on tavallisesti tavoitteita ja toimintaa henkilöstöjohtajien kanssa. Alleviivatuilla rajapinnoilla 
viestintäjohtajalla on tavallisesti tavoitteita ja toimintaa markkinointijohtajien kanssa. Kuvan 4 
moniulotteisuus heijastaa todellisuuden dynaamisuutta ja kompleksisuutta, sitä, miten monia 
eri näkökulmia ja tasoja viestinnän osaamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä 
kuuluu. 

Molempien premissieni olemassaoloa ja merkitystä tukee stakeholder-ajattelu6: or-
ganisaatio ei voi olla olemassa ilman vuorovaikutussuhdetta stakeholderien kanssa. 
Näkökulma on organisaatiokeskeisempi, ja huomio kiinnittyy siinä vuorovaikutussuh-
teiden laatuun ja sisältöön. Stakeholder-ajattelussa kaikki ryhmät ja mielipiteet ovat 
arvokkaita. Organisaatioiden asenne eri stakeholdereita kohtaan voi vaihdella reaktii-
visesta, puolustavasta tai avuliaasta myös proaktiiviseen kantaan. Jokaisella osapuo-
lella on omat strategiansa ja agendansa, joten vuoropuhelu on samalla myös valtapeliä. 
(Luoma-aho 2008; Luoma-aho & Vos 2010.) 

Stakeholder-ajattelussakin siirrytään yhä dynaamisempaan aikakauteen: yhteisö-
viestintää on yhä vaikeampi hallita eli suunnitella ja ennakoida, kun viestintekniikan 
kehitys antaa stakeholdereille mahdollisuuden nostaa esiin keskusteluteemoja eri jul-
kisuuden kentillä (issue arenas) sekä sosiaalisen että perinteisen median kautta. Yhtei-
söviestinnän rooli laajeneekin perinteisestä suhteiden johtamisesta keskusteluteemo-
jen ja julkisuuksien luotaamiseen. Oleellista on ensin tunnistaa organisaation kannalta 
oleelliset keskusteluteemat ja oleelliset julkisuudet. Vasta sen jälkeen on mahdollista 
tunnistaa stakeholderit ja edistää vuoropuhelua näiden kanssa. Vuoropuhelussa or-
ganisaatio voi valita passiivisen tai aktiivisen roolin, eli seurata sivusta ja kuunnella 
(keskittyä luotaamiseen) tai osallistua. Valinnoissaan organisaation on kuitenkin huo-
lehdittava toimintansa yhdenmukaisesta linjasta eli pidettävä viestintästrategiansa eri 

6 Stakeholderilla tarkoitetaan Freemanin (1984, tässä Luoma-Aho 2008) mukaan kaikkia tahoja, jotka 
vaikuttavat organisaation toimintaan tai joihin organisaation toiminta vaikuttaa. Stakeholderina voi olla 
myös organisaatiolle itselleen tuntemattomia tahoja. 
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julkisuuksissa tasapainossa keskenään. Näillä keinoin yhteisöviestintä voi johtaa orga-
nisaation mainetta. (Luoma-aho & Vos 2010; Vos & al. 2014.)

Julkisuuden kenttien muotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita: Keskuste-
luteema ja konteksti, johon se liittyy. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat keskusteluun 
osallistuvat tahot ja se, joutuvatko ne mukaan sattumalta vai tietoisesti ja roolit, jotka 
ne ottavat. Diskurssi (keskustelun eteneminen ja lopputulos, viestintästrategiat), jossa 
keskustelua käydään. Paikat ja mediat (fyysiset tai virtuaaliset), joissa vuoropuhelua 
käydään ja asioiden siirtyminen niistä toiseen. Lisäksi keskustelun suunta voi muuttua 
ajan myötä. (Vos & al. 2014.)

1.4. KESKEISET KÄSITTEET
Tutkimukseni yhdistää yhteisöviestinnän teorioita, kasvatustiedettä, sosiologiaa, tie-
tämyksenhallintaa ja johtamisen teorioita. Käsitteitä on paljon ja usein niiden luonne 
on sumea, eli niistä ei ole olemassa yhtä yhteisesti hyväksyttyä määritelmää. Teoreeti-
kot saattavat määritellä omaan tieteenalaansa kuuluvan käsitteen, mutta eivät toiseen 
tutkimusperinteeseen liittyvää käsitettä kuin vähän, jos ollenkaan. Tämä lisää tietysti 
käsitteiden sekavuutta ja vaikeuttaa tutkimusten vertailua. 

Olen halunnut tehdä tutkimukseni suomeksi, koska aiheeni on viestintäjohtajan 
asiantuntijuus, tutkimuskohteena suomalaiset viestintäjohtajat, joiden äidinkieli on 
pääosin suomi. Monet käsitteet ja ilmaisut olen joutunut itse kääntämään, koska en ole 
löytänyt vakiintuneita vastineita käännöksille. Kohdissa, joissa on monitulkintaisuu-
den mahdollisuus tai termimäisesti käytetty käsite, olen tietoisesti jättänyt käännökse-
ni perään alkuperäisen ilmaisun sulkeissa, näin lukija voi parhaiten arvioida käännök-
seni osuvuutta. 

Jotta lukija selviäisi käsitteiden paljoudesta, olen sijoittanut niiden määrittelyt teo-
riaosuuksien eri kohtiin seuraavasti: tästä johdantoluvusta löytyvät käyttämäni viestin-
nän käsitteet. Luvusta 2.3 löytyvät aineettomaan pääomaan liittyvät käsitteet, luvusta 3 
asiantuntemukseen liittyvät ja luvusta 3.3 osaamiseen liittyvät käsitteet. 

Viestintäjohtajan määrittelin heti johdantoni alussa, tarkennan tätä lisää luvussa 
4.10. Viestinnän ammattilaisella tarkoitan henkilöä, joka johtaa, suunnittelee ja toteut-
taa yhteisöviestintää. Nimitys on yleisluonteinen ja kattaa hierarkkisesti jokaisen vies-
tintäassistentista -johtajaan. Viestinnän ammattilaisella on yleensä taustalla viestinnän 
opintoja ammattikorkeakoulusta, yliopistosta sekä ammatillisia täydennyskoulutuksia. 
Viestintäfunktiolla tarkoitan yhteisöviestintätoimintoa yleensä, ja ilmaus liittyy usein 
yhteisöviestinnän olemassaolon oikeutuksen määrittelyyn, tavoitteisiin ja tehtäviin. 
Viestintäfunktiossa voi olla paljon erilaisia toimintamalleja, verkostomaisesti toimi-
via tiimejä, matriisi- tai muihin toimintoihin integroitu organisaatio, ulkopuolisten 
alihankkijoiden hyödyntämistä jne. Viestintäyksiköllä tarkoitan yhden tai useamman 
yksilön muodostamaa yksikköä, joka vastaa yhteisöviestinnän johtamisesta, suunnitte-
lusta ja toteuttamisesta määrätyin osin. Viestintäyksikkö voi olla keskitetty tai hajau-
tettu organisaation toimintarakenteen mukaan. 

Viestinnästä, organisaatio- ja yhteisöviestinnästä on olemassa lukuisia määritelmiä, 
jotka tarkastelevat asioita eri aikakausina eri näkökulmista. Viestintätaidoilla tarkoitan 
henkilökohtaisia taitoja ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä kuuntelemiseen 
ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.

Organisaatioviestinnällä tarkoitan kaikkea organisaatiossa tapahtuvaa viestintää. 
Organisaatioviestintä on yleiskäsite, joka koskee mitä tahansa organisaatiota. Työyh-
teisöviestintä on erityiskäsite, jolla on tavoitteet, strategiat ja voimavarat. Siinä työyh-
teisön jäsenet kommunikoivat erilaisissa julkisuuksissa ja organisaation rajapinnoilla.
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Yhteisöviestinnällä tarkoitan organisaation johdettua viestintää. Olen kääntänyt 
sekä PR:n (Public Relations) että CC:n (Corporate Communications) yhteisöviestin-
näksi, koska semanttinen ero käsitteiden välillä on pieni. Ratkaisuni noudattaa Eupre-
ran konferenssijulkaisun (2009) linjaa.

Etenkin Yhdysvalloissa käytetyimpiä yhteisöviestinnän määritelmiä on ollut Cutli-
pin, Centerin ja Broomin vuonna 2006 kiteyttämä ajatus: ”Yhteisöviestintä on johta-
misen väline, joka saa aikaan ja ylläpitää hyödyllisiä vuorovaikutussuhteita organisaa-
tion ja sen yleisöjen välillä. Noiden yleisöjen suhtautumisesta riippuu organisaation 
menestyminen ja epäonnistuminen.” Siispä yhteisöviestinnän näkeminen johtamisen 
välineenä merkitsee tarkoituksenmukaisuutta, suunnitelluilla toimenpiteillä on tietyt 
arvioidut lopputulokset. Tutkimukseen ja toiminnan jatkuvuuteen viittaavat ilmaisut 
”tunnistaa, saa aikaan ja ylläpitää”. Molempia hyödyntävät vuorovaikutussuhteet viit-
taavat puolestaan kahdensuuntaiseen viestintään. (Watson ja Noble 2007, 5.) 

Van Ruler ja Vercic (2002) tutkivat eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen yhteisö-
viestinnän tilaa ja muodostivat viestinnälle määritelmän, josta käytetään myös nimeä 
the Bled Manifesto: ”PR is (the maintainance of) relationships (with) publics (by) com-
munication (in order to) establish mutual understanding.” 

Mielestäni yhteisinä nimittäjinä edellä esitellyille määritelmille (vrt. ProCom 2012) 
ovat sidosryhmät, julkisuudet7, niiden moninaiset suhteet ja vaikutukset viestintään, 
viestinnän rooli organisaation johtamisessa ja viestintäyksikön rooli yhteisö- ja orga-
nisaatioviestinnän johtamisessa. Nämä määritelmät ovat samansuuntaisia tutkimuk-
seni premissien kanssa. Määrittelen yhteisöviestinnän tässä tutkimuksessa the Bled 
Manifestoa mukaillen: yhteisöviestintä on suhteiden ylläpitoa viestinnän keinoin eri 
julkisuuden kentillä erilaisten sidosryhmien kanssa. Yhteisöviestinnän tavoitteena on 
keskinäisen ymmärryksen lisääminen ja organisaation strategisten tavoitteiden edis-
täminen. 

Yhteisöviestinnän määrittelytapa vaikuttaa myös käsitykseen siitä, miten yhteisö-
viestintää voidaan tutkia. Van Ruler & al. (2008, 5-8) erottavat 18 tutkimuksen näkö-
kulmaa sen mukaan tarkastellaanko asioita yhteiskunnan, organisaation, toiminnon, 
ohjelman, projektin vai yksilön tasolla ja mistä viestinnässä on kysymys: onko se tietoa 
jostakin, jollekin vai jollakin tavalla (taulukko 1). 

7  Johdettua viestintää tehdään erilaisilla julkisuuden kentillä erilaisten yleisöjen kanssa.
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Taulukko 1. Erilaiset tavat tutkia yhteisöviestintää van Rulerin & al. mukaan (2008, 5-8).

Taso/
tarkoitus

Tietoa jostakin, vastaa 
kysymykseen ”mitä, 
miksi” (On)

Tietoa jollekin (For) Tietoa jossakin, 
”miten” (In)

Yhteiskunta Tutkimus käsittelee 
yhteisöviestinnän roolia 
vallitsevassa yhteis-
kunnassa ja erilaisten 
tulevaisuusmallien 
kannalta.

Tutkimus mahdollis-
taa yhteisöviestinnän 
hyödyntämisen yhteis-
kunnallisella tasolla ja 
toiminnassa.

Tutkimus kertoo miten 
yhteiskunnat hyödyntä-
vät yhteisöviestintää.

Organisaatio Tutkimus käsittelee mitä 
hyötyä yhteisöviestin-
nästä on organisaatioille 
ja niiden kyvykkyydelle.

Tutkimus mahdollistaa 
organisaation, erityisesti 
sen johdon, hyödyntä-
mään yhteisöviestintää.

Tutkimus kertoo miten 
organisaatiot hyödyntä-
vät yhteisöviestintää.

Toiminto 
(Function)

Tutkimus käsittelee mitä 
yhteisöviestintä on, ja 
miten se eroaa lähellä 
olevista tieteenaloista, 
kuten markkinointi ja 
henkilöstöhallinto.

Tutkimus pyrkii autta-
maan yhteisöviestintää 
ammattimaistumaan ja 
institutionalisoitumaan 
toimintona.

Tutkimus kertoo miten 
yhteisöviestintä toimii.

Ohjelma 
(Program)

Tutkimus käsittelee 
miten yhteisöviestintä 
hoitaa suhteita orga-
nisaation ja sen eri 
sidosryhmien välillä. 

Tutkimus mahdollistaa 
organisaatioiden paran-
taa viestintäkykyjään 
suhteissaan sidosryhmi-
en kanssa.

Tutkimus kertoo mitä 
organisaatio tutkii omis-
sa yhteisöviestinnän 
ohjelmissaan.

Projekti 
(Project)

Tutkimus käsittelee yh-
teisöviestinnän projek-
teja ja miten ne eroavat 
muista projektityypeistä.

Tutkimus pyrkii pa-
rantamaan viestinnän 
ammattilaisten kykyjä 
projektien johtamisessa.

Tutkimus kertoo mitä 
organisaatio tutkii omis-
sa yhteisöviestinnän 
projekteissaan.

Yksilö Tutkimus käsittelee 
yksilöjen ja yhteisö-
viestinnän toimintaa 
suhteessa toisiinsa, 
myös yhteisöviestinnän 
ammattirooleja.8

Tutkimus auttaa viestin-
nän ammattilaisia teke-
mään työnsä paremmin 
ja helpommin.

Tällaisen tutkimuksen, 
jossa yksilöt tutkisivat 
yhteisöviestintää yksilö-
tasolla, olemassaolosta 
ei ole tieteellistä tietoa. 

Tutkimuksessani viestintäjohtajan asiantuntijuus voidaan rinnastaa viestintäyksikön 
asiantuntijuuteen seuraavin perustein: Ensiksikin, viestintäjohtajan henkilökohtainen 
arvostus heijastuu viestintäfunktion arvostukseen, vaikka ymmärrettäisiin että vies-
tintäfunktiossa on johtajaansa enemmän, erilaista syvempää ja laajempaakin asian-
tuntemusta. Toisena syynä on se, että viestintäjohtajan ei tarvitse itse osata tai ehtiä 
huolehtia kaikesta tarvittavasta, mutta hänen pitää ymmärtää, mitä kaikkea tarvitaan, 
ja sitten hankkia tarvittava työpanos tavalla tai toisella. 

Tutkimukseni voi siis väittää ottavan kantaa jokaisen tason kysymyksiin, vaikka 
painotus onkin yksilössä: Tutkimukseni käsittelee yhteisöviestinnän roolia vallitse-
vassa yhteiskunnassa erilaisten tulevaisuusmallien kannalta (viestinnän paradigman 
mahdollinen siirtymä). Tutkimukseni selvittää, miten organisaatiot hyödyntävät yh-
teisöviestintää (miten viestintäjohtajan asiantuntijuutta arvioidaan). Tutkimukseni 
auttaa yhteisöviestintää ammattimaistumaan (asiantuntijuuden rakentumisprosessi 
ja ihannemalli). Tutkimukseni käsittelee, miten yhteisöviestintä funktiona rakentaa ja 
ylläpitää suhteita organisaation ja sen sidosryhmien välillä (sidosryhmien käsitykset 
viestintäjohtajan asiantuntijuudesta). Tutkimukseni pyrkii parantamaan viestinnän 
ammattilaisten kykyjä projektien johtamisessa (ihannemalli). Ja viimeisenä on tär-
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Johdanto

kein yksilötaso, jossa tutkimukseni käsittelee yksilöjen ja yhteisöviestinnän toimintaa 
suhteessa toisiinsa, ammattirooleja, sekä pyrkii auttamaan viestintäjohtajaa tekemään 
työnsä entistä paremmin ja helpommin.8

1.5. TUTKIJAPOSITIONI 
Olen työskennellyt yli 10 vuotta viestinnän ammattilaisten täydennyskoulutuksen pa-
rissa. Olen suunnitellut, osallistunut, arvioinut ja kehittänyt yhteisöviestinnän osaamis-
ta koulutuksen ja valmentamisen keinoin. Vuorovaikutus kollegiaalisessa verkostossa 
alan kouluttajien, tekijöiden ja organisaatioiden kanssa on auttanut muodostamaan 
laaja-alaisen näkemyksen viestinnän ammattilaisten osaamiseen ja asiantuntijuuteen 
liittyvistä kysymyksistä. Halusin väitöskirjantyön avulla jäsentää näkemystäni ja ra-
kentaa tieteellisen tarkastelun kestävän työkalun arvioida viestintäjohtajan asiantunti-
juutta ja sen rakentumista. 

Tutkimukseni taustalla olevassa maailmankuvassa on konstruktivistisia piirteitä, 
koska eri teoriat rakentuvat toistensa pohjalle, täydentävät toisiaan ja muodostavat 
uuden tiedon kerroksen. Mukaan ottamani teorioita voidaan tarkastella niin ajatuksel-
lisina kuin ajallisina jatkumoina. Vastaavasti käsitykset viestintäjohtajasta rakentuvat 
vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kesken. Tavoitteenani on ilmiön ymmärtäminen 
ja uuden teorian luonti usean osallistujan subjektiivisten merkitysten kautta. Näitä 
merkityksiä ovat muokanneet sekä sosiaalinen vuorovaikutus että osallistujien omat 
kokemukset. 

Ajatteluni taustalla oleva fi losofi nen näkemys on pragmatismi, jossa orientaatio on 
sekä käytännössä että ”siinä, mikä vaikuttaa toimivalta” (Creswell & Plano Clark 2011, 
41). Pragmatismin henkeen kuuluvat lopputuotteena toimivat ratkaisut, joten hyvä 
kysymys on, voiko pragmatismissa ylipäätään olla ihannemallia? Mielestäni se on 
mahdollista, sillä Deweyn tavoin uskon, että tietoa voidaan arvioida sen yhteisöllisen 
hyödyllisyyden, toimivuuden ja käyttökelpoisuuden mukaan. Muuttuvassa maailmas-
sa tarvitaan uusia käsitteitä eli hyvän teoria on aina niin ollen käytännöllistä. Deweyn 
näkemykset julkisesta toiminnasta soveltuvat edelleen sosiaalisen median värittämään 
globaaliin talouteen. Deweylle demokratian edellytyksenä on viestintä, ja julkinen toi-
minta on aina ongelmien virittämää ja niistä elinvoimansa ammentava. Lisäksi erittäin 
tärkeässä asemassa on ihmisten vuorovaikutus toistensa ja maailman kanssa. (Dewey 
2006.)

Todellisuuden luonne on minulle samanaikaisesti sekä ainutlaatuinen että kerran-
nainen, epistemologiset valintani käytännöllisyyden ohjaamia. Väitöskirjaani leimaa 
abduktiivinen työskentelyote, teoreettisessa osuudessa painotan deduktiivista päät-
telyä, induktiivinen päättely korostuu, kun testaan ihannemallin luonnosta empirian 
avulla. Abduktiivista päättelyä on hyödynnetty aiemminkin yhteisöviestinnän mallien 
kehittämisessä (ks. Tukiainen 1999).

Väitöskirjani kokoaa yhteen eri tieteenalojen eri aikakausina esiin nostamia ajatuksia 
ja malleja, joiden painoarvo vaihtelee. Osa teoriasta keskittyy suuriin strategisiin toi-
mintalinjoihin, ja osa yksityiskohtaisempiin arjen kysymyksiin. Olen halunnut koros-
taa väitöskirjani ydinkohtia tekemällä lukujen loppuun yhteenvetolaatikoita tärkeim-
mistä ajatuksista. Olen myös kiteyttänyt eri teorioiden annin väitöskirjaani pieniin 
laatikoihin pitkin matkaa, jotta lukijan olisi helpompi seurata sitä, miten teorioiden 
pohjalta olen muodostanut uutta teoriaa. On tärkeää huomata, että vaikka näissä laa-

8 Huomion kohteena ovat olleet uusimmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa mm. toimitusjohtajan maine 
ja luotettavuus (Edelman Trust Barometer 2012; Rinkenburger 2012; European Communications Moni-
tor 2014).
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tikoissa tuon esille useita asioita, joita viestintäjohtajan oletetaan ja toivotaan osaavan 
eri teorioiden ja mallien mukaan, väitöskirjani kantava ajatus on, että yksilö ja organi-
saatio neuvottelevat ihannemallin sisällön kontekstikohtaisesti, jolloin ajan, tilanteen 
ja julkisuuden kenttien edustajien odotukset tulevat huomioiduiksi. Viestintäjohtajan 
ei siis tarvitse olla ”yli-ihminen” ja osata kaikkea kaikesta. Käytän sanaa ”osaaminen” 
laatikoissa siksi, että termit ovat sumeita ja haluan osaltani käyttää vain yhtä tiettyä 
ilmaisua osaamiselle eri assosiaatioita herättävien synonyymien sijaan. 
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2. VIESTINTÄJOHTAJAN TOIMINTA- JA 
VIESTINTÄYMPÄRISTÖ 2010-LUVULLA 

Luvussa 2 perustelen tutkimuspremissini esittelemällä muutoksia, joita viestintä-
johtajan ulkoisessa ja sisäisessä toiminta- ja viestintäympäristössä on tapahtunut eri 
vuosikymmenten aikana (kuvio 1). Päähuomioni on 2010-luvulla voimistuneissa muu-
tostrendeissä, joilla on kokonaisvaltainen vaikutus yhteiskuntien, työelämän, orga-
nisaatioiden ja yksilöiden toimintaan. Viestintäjohtaja voi vaikuttaa organisaationsa 
kilpailukykyyn kasvattamalla viestintäpääomaa, joka muodostaa osan organisaation 
aineettomasta pääomasta9. Viestintäjohtaja voi vaikuttaa kilpailukykyyn myös osaa-
malla tunnistaa organisaatiolleen oleelliset julkisuuden kentät (issue arenas) ja stake-
holderit, niin ajankohtaisten keskusteluteemojen kuin tulevaisuudenkin osalta (Luo-
ma-aho & Vos 2010). 

Kuvio 1. 

Johdanto

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Toiminta- 
ja viestintä-
ympäristö 
2010-luvulla

• ulkoinen
• sisäinen
• aineeton 
 pääoma

Yhteisö-
viestinnän 
teoriat ja 
ammattiroolit

Johtajuus-
tutkimukset

Ihannemalli 
luonnos

Empiirinen 
tutkimus

PäätelmätIhannemallin 
viimeistely

MetoditViestintä-
johtajan 
osaamis-
tutkimukset

Asiantunti-
juuden 
rakentu-
minen

Luvun 2 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva.

Luvun 2 keskeisenä teemana ovat ajatukset sekä työelämän että yhteisöviestinnän pa-
radigman käynnissä olevista siirtymistä, jotka vaikuttavat toimintatapoihimme niin yh-
teiskunnan kuin työelämänkin tasolla. Åhman (2003, 39–42) määrittelee paradigman 
Kuhnin tavoin10 tieteellisen tutkimuksen yhteydessä yleisesti hyväksytyksi oletukseksi 
ja ajattelutavaksi maailman perusolemuksesta. Paradigma on tapa katsoa maailmaa ja 
suodattaa havaintoja, sen pohjalta arvotetaan asioita ja toimitaan. 

Paradigman ja suuren muutoksen raja ei siis ole yksiselitteinen eikä selkeä. Paradig-
man muutoksen tunnistaa yleensä vasta jälkeenpäin, kun jokin ajattelutavoista ja ole-
tuksista on saanut pitkäkestoisen ylivallan muista. Tutkimukseni kannalta oleellista on 
pohtia, ovatko paradigmat toiminta- ja viestintäympäristöissä muuttumassa, vai onko 
kyse vain suurista muutoksista? Pohdittava on myös sitä, kuinka suuri merkitys tällä 
erolla on tutkimukselleni, vai johtavatko kaikki ilmiöt vastaavanlaisiin vaatimuksiin 
viestinnän johtajan asiantuntijuudelle?

Eri alojen tutkijat (Hanhinen 2010, Åhman 2003, Kulla 2011) ovat tunnistaneet me-
neillään olevan siirtymän postmodernista informaatioyhteiskunnasta transmoderniin 
aikakauteen, jossa puhutaan palvelu-, tieto- ja ubiikkiyhteiskunnasta. Toisessa pre-
mississäni Åberg nimeää tämän uuden aikakauden leimahdusyhteiskunnaksi, jossa 
erilaiset keskusteluteemat leimahtavat tietoisuuteen erilaisilla julkisuuden kentillä. 

9 Aineeton pääoma on organisaation pääomaa, joka koostuu mm. tiedoista, osaamisesta ja organisaa-
tion suhteista. Ks. määrittelyjä luvusta 2.3.

10 Kuhn, T. (1962): A paradigm is not simply the current theory, but the entire worldview in which it exists, 
and all of the implications which come with it, or a school or a tradition, i.e. the consensus of opinion 
between researchers about the premises of the science on which they make decisions and conclusions 
about their own research. 



28   

Muutosprosessien tyypillisiä piirteitä ovat lineaarisuuden puute ja se, että ne myös hei-
jastuvat takaisin itseensä (Röttger & Voss 2008, 164).

Transmodernia työelämää leimaavat hybridiammatit, monialaiset ammattilaiset ja 
erityisasiantuntijat. Toiminta on yhteisöllisempää ja proaktiivisempaa myös globaalilla 
tasolla, ja organisaatioissa on enemmän kumppanuutta ja asiakaslähtöisyyttä. (Hanhi-
nen 2010, Åhman 2003, Kulla 2011.) Hanhinen (2010, 30) listaa yksilöiden pyrkivän 
henkisyyteen, elämyksellisyyteen ja kokemuksellisuuteen ja nostaa esille henkisen pää-
oman, uuden kollektiivisen ymmärryksen ja tietämyksen. Åhman (2003, 22) keskittyy 
painottamaan yhteisön arvojen luomista. 

 

Työelämän paradigman mahdollinen siirtymä vaikuttaa viestintäjohtajan asiantun-
tijuuden ihannemallin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan on osattava tunnistaa, minkä työelämän ja viestinnän pa-
radigman mukaan yritys, organisaatio, viestintäyksikkö ja hän itse toimivat 
(liite 1:1.4).

• Viestintäjohtajan on ymmärrettävä, mitkä vaikutukset paradigmalla on orga-
nisaation toimintaan ja yhteisöviestintään (liite 1:1.4). 

Väitän, että toimintaympäristön muutoksilla on vaikutusta viestintäjohtajan asian-
tuntijuuteen. Väitteeni kiinnekohta on “Tukholman sopimus (The Stockholm Accords 
2010)” -periaatejulistus11, jossa yhdistetään organisaation toiminta, menestys, yhteisö-
viestinnän ja viestintäjohtajan tehtävät toisiinsa koko ajan muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Olennaista sopimuksen mukaan on yhdistää tämän päivän vaatimukset 
tulevaisuuden tarpeisiin ja kehittää organisaatio viestiväksi organisaatioksi, jossa yh-
teisöviestinnän avulla vaikutetaan kestävään kehitykseen, hallintotapaan ja johtami-
seen. Vastuu kehittämisprosessista on viestintäjohtajalla. (Stockholm Accords, 2010.)

On hyvä muistaa, että organisaatio on aina kehämäisessä kausaalisuhteessa ympä-
ristönsä kanssa. Organisaatiolla on erilaisia yleisöjä, joihin sillä voi olla monoliittinen, 
anarkistinen, kamppailullinen tai latentti suhde. Organisaatiot myös itse luovat yleisö-
jään, ja niiden on otettava toiminnassaan huomioon, että kaikki toiminta on potentiaa-
lisesti julkista. (Aula 1999, 2000.) 

Julkisuus voidaan nähdä Habermasin (2004) tavoin vaikutusalueena ja kenttänä 
(public sphere), jossa vastakkain ovat julkisuus ja yksityisyys. Julkisuutta voidaan tar-
kastella myös Deweyn julkison (public) käsitteen avulla, jolloin sillä tarkoitetaan yh-
teisiä asioita tai ongelmia pohtimaan ryhtyviä ja ratkaisuista väitteleviä ihmisryhmiä. 
Julkisuutta ei silloin mielletä tilana, sfäärinä eikä paikkana (Blumer 1999; Kunelius 
2004). Julkisuuden tarkastelussa on mahdollista erottaa liberalistinen (markkinapaik-
ka, suostutteleva julkisuus), pluralistinen (intressien sovittelun areena) ja kriittinen 
(tasavertaisen keskustelun areena) näkökulma (Nieminen & Pantti 2005, 11–19). Tä-
män tutkimuksen taustalla on habermasilainen käsitys julkisuudesta kenttänä. 

Seuraavaksi tarkastelen organisaation ulkoisilla julkisuuden kentillä tapahtuvien glo-
baalien muutosten vaikutusta viestintäjohtajan työhön ja sen jälkeen siirryn käymään 
lävitse organisaation sisäisen julkisuuden kentällä tapahtuvien muutosten vaikutuksia. 

11  Stockholm Accords –periaatejulistusta voidaan pitää merkittävänä, koska se on Ateenan koodin ja 
Lissabonin julistuksen jälkeen ainoa maailmanlaajuinen julkilausuma yhteisöviestinnästä. Julistus 
kiinnittää erittäin paljon huomiota viestinnän ja organisaation ydintoiminnan väliseen yhteyteen ja stra-
tegisen tason viestintään sekä viestintävastuisiin. Julistus ei ota kantaa erityisesti eettisyyteen, vaan 
sen lähtökohtana on eettisyyden vaaliminen aiempien julistusten ohjeistamalla tavalla.
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Viestintäjohtajan toiminta- ja viestintäympäristö 2010-luvulla 

2.1. GLOBAALIEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
Organisaatioiden johtamis- ja toimintamallit sekä toimintaympäristöt ovat muuttu-
neet viimeisten 20—30 vuoden aikana. Muutokset ovat tuoneet uusia arvoja ja toimin-
tamalleja entisten rinnalle, eli ne eivät ole poistaneet entisten mallien olemassaoloa tai 
vaikutusta (kuva 5). Edelleen on olemassa organisaatioita, jotka toimivat 1980-, 1990- 
ja 2000-luvun johtamismalleilla. 

Menestyäkseen organisaation on sopeuduttava toimintaympäristönsä jatkuviin 
muutoksiin. Voidaan sanoa, että muutoksista on tullut pysyvä asiantila. (Dalkir 2005, 
265.) Yhteiskunnan rakentumista hallitsevat pääoma-, informaatio-, teknologia- sekä 
organisaatioiden väliset vuorovaikutus- ja mielikuvavirrat. Sosiaalisen rakenteen dy-
namiikka edellyttää informaatiovirtojen hallintaa maailman eri puolilla. Tietoyhteis-
kunnassa menestys perustuu usein juuri organisaatioiden kyvylle luoda, omaksua, pro-
sessoida, siirtää ja suojata tietoa. Taloudellista lisäarvoa tuottava tietoa liikkuu sekä 
organisaatioiden välisissä että sisäisissä verkostoissa, olipa niissä kyse sähköisesti tai 
kasvokkain tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä. (Castells 2002.) 

Kuva 5. Keskeiset organisaatioiden johtamis- ja toimintamallit sekä toimintaympäristön muutoksia 
1980—2010 luvuilla. 

Organisaatioiden toimintaympäristön suuria muutoksia ovat olleet teknologian ke-
hitys, taloudelliset ja lainsäädännölliset kysymykset, työvoiman muutokset ja globa-
lisaatio, joka lävistää nämä kaikki edellä mainitut (Ulrich ja Brockbank 2005). Ver-
kostoituminen sekä yksilö- että organisaatiotasolla on oleellista, samoin joustavuus 
ja lyhytkestoisuus (Heiskanen 2002, 26–33). Gratton (2010) lisää muutoksiin mm. 
eliniän kasvun eli demografi set muutokset, yksilöllisten elämäntapojen muutokset, 
hiilijalanjäljen kasvun sekä kaupungistumisen ja lukutaidon lisääntymisen globaalilla 
tasolla12. Organisaation haasteet liittyvät siten muutosten nopeuteen, yhteiseen ym-
märrykseen ja kulttuuriin, brändiin ja strategiseen selkeyteen, yhteiskuntavastuuseen, 
12 Kehittyneissä talouksissa, kuten Suomessa, osa muutoksista näkyy suoraan (demografiset muutokset, 

elämäntavat, hiilijalanjäljen kasvu) osa välillisesti, kun yritykset siirtävät tuotantoaan halvempien tuotan-
tokustannusten maihin, joissa olosuhteisiin vaikuttavat kaupungistuminen ja lukutaidon lisääntyminen.
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yhteistyöhön, johtajuuteen, oppimiseen ja lahjakkuuteen, sekä innovaatioihin ja tehok-
kuuteen (Ulrich & al. 2008, 7).

Eri tieteenalat ja tutkijat painottavat eri reagointikeinoja toimintaympäristön muu-
toksiin. Tietämyksenhallinnan tutkijat Nonaka & Takeuchi (1995), Sanchez (2001), 
Dalkir (2005), Amin & Cohendet (2004) ja Otala (2008) korostavat tiedon ja oppimi-
sen ratkaisevaa merkitystä kaikessa toiminnassa. Kasvatustieteilijät (Heiskanen 2002, 
Hanhinen 2010) painottavat yksilön näkökulmaa ja elinikäisen oppimisen ajatusta. 
Liikkeenjohdon tutkijat korostavat uudenlaista käsitystä markkinoista. Prahalad & 
Ramaswamy (2004) yhdistävät kuluttajan ja yrityksen roolit: molemmat sekä tekevät 
yhteistyötä tuotteen ja palvelun arvon luomiseksi, että kilpailevat keskenään sen talou-
dellisen arvon jakamisessa. Meng (2012) näkee tehokkuuden edellytyksinä olevan sekä 
organisaation viestintämyönteisen kulttuurin että joustavan organisaatiorakenteen. 

Yhteisöviestinnän teoriat (käsitys hyvästä viestinnästä, ammattiroolien muutokset, 
osaamisvaatimukset) ja viestintäteknologia ovat myös kehittyneet viimeisten 20—30 
vuoden aikana (kuva 6). Näiden teorioiden kehityksen läpikäynti muodostaa tutkimuk-
seni ytimen luvussa 4. Teoriat ovat heijastaneet viestintäjohtajien toimintamalleja ja 
tarjonneet työkaluja viestinnän johtamiseen. Ne ovat myös vaikuttaneet viestintäjohta-
jien tapaan jäsentää viestintäympäristöään ja kehittää omaa toimintaansa.

Kuva 6. Viestintäajattelun muutokset ja viestintäteknologian kehittyminen 1980—2010. 

Yhteisöviestinnän onnistumista on arvioitu sen mukaan, onko se oikea-aikaista, sel-
keää, paikkaansapitävää, asiaankuuluvaa ja uskottavaa, Marques (2010) vie kriteerejä 
lähemmäksi käytäntöä lisäämällä listaukseen sisällön ja kontekstin vastuullisuuden, 
tiiviyden, ammattimaisuuden sekä vilpittömyyden. Yhteisöviestinnän tutkijat liittävät 
organisaation menestyksen usein sidosryhmäsuhteisiin ja viestinnälliseen vaikutta-
vuuteen (ROI return on investment). Organisaation legitimiteetti ja maine ovat riippu-
vaisia siitä, miten hyvin eri sidosryhmät tukevat sekä sen tavoitteita ja toimintasuun-
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nitelmia että itse toimintaakin (Beurer-Züllig & al. 2009). Hamreforsista (2009b) on 
olennaista, että organisaatio kuuluu arvoverkostoon ja sillä on sellaista tarjottavaa, jota 
verkoston muut jäsenet tarvitsevat ja arvostavat. Toledano (2010) muistuttaa viestin-
täteknologian seuraamisen ja hyödyntämisen tärkeydestä ja nostaa esille sosiaalisen 
median vaikutuksen organisaation toimintaan ja viestintään. Piezkan (2010) mielestä 
yhteisöviestinnällä on vielä paljon tehtävää vuoropuhelun eli dialogimallin soveltami-
sessa yhteiskunnassa sidosryhmiensä kanssa. 

Organisaatioviestinnällä on havaittu olevan yhteys organisaation eettiseen ilmapii-
riin ja avoimuuteen: jos ilmapiiri on egoistinen, työntekijät ratkaisevat eettiset kysy-
mykset itselleen edullisella tavalla, jos ilmapiiri on hyvä, työntekijät pyrkivät yhteisen 
edun mukaiseen ratkaisuun (Parboteeah & al. 2010). Viestinnällä on myös yhteys joh-
tajuuteen organisaatiossa: sekä tehtäviin että suhteisiin keskittyvällä johtamistyylil-
lä oli myönteinen vaikutus työntekijöiden työ- ja erityisesti viestintätyytyväisyyteen 
(Madlock, 2008).

Yrityksen olemassaolon oikeutus eli legitimiteetti on sen kykyä vastata yleiseen mo-
raaliseen kritiikkiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. 2010-luvulla yrityksiltä odo-
tetaan yhä enemmän eettisiä kannanottoja, arvokeskusteluja ja näyttöä toiminnan 
moraalisuudesta13. Voidaan todeta, että legitimoinnin tarve ohjaa sitä, minkälaista 
tietoa yritys itsestään julkistaa. Yritysten on kuunneltava kritiikkiä ja vastattava siihen. 
(Malmelin, K. 2011.) Tarinoilla on suuri vaikutus yhteisöllisyyden ja legitimiteetin ole-
massaololle. Tarinoiden kuluttaminen ja tuottaminen on olennainen tapa ottaa selvää 
organisaation toiminnasta (Weick 2001). Tarinat ovat yksi tehokkaimmista viestintä-
keinoista, joten tarvitaan hyviä tarinankertojia, jotka osaavat löytää organisaatiostaan 
erilaisia narratiivisia aineksia (Elmer 2011, 47–60).

Röttger ja Voss (2008, 165–173) painottavat luottamuksen merkitystä erityisesti 
sisäisessä viestinnässä. Organisaatiossa on oltava luottamus siihen, että järjestelmän 
analysointitapa on oikea, strategia on kestävästi muotoiltu ja sitä toteutetaan johdon-
mukaisesti. Stakeholder-ajattelussa erotetaan organisaation tavoittelema luottamus ja 
käytännössä sidosryhmien tuntema luottamus. Luottamusta ei kuitenkaan voida pitää 
yhtenä ominaisuutena, jota joko on tai puuttuu, sillä stakeholder voi yhtä aikaa sekä 
luottaa että olla luottamatta organisaatioon. Stakeholder esimerkiksi luottaa tiettyyn 
henkilöön organisaatiossa, mutta ei esimerkiksi sen muihin osastoihin. (Liljander & 
Roos 2001, Kramer & Tyler 1996, tässä Luoma-aho 2008.)

13 Suomessa on nähtävissä useita esimerkkejä (Finnair Oyj:n henkilöstöön kohdistuvat säästöt, Ilmari-
nen Oyj:n johdon bonukset ja irtisanomiset yhtä aikaa, Kuntien eläkevakuutuksen KEVAn pääjohtajan 
työsuhde-edut jne.) siitä, että yrityksiltä vaaditaan myös moraalisesti yleisesti hyväksyttävää toimintaa. 
Lakien noudattaminen ei enää riitä. 
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Toiminta- ja viestintäympäristön muutokset vahvistavat premissieni olemassaoloa 
ja merkitystä. Lisäksi muutokset vaikuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja osaa vaikuttaa organisaationsa informaatiovirtoihin (liite 
1:1.6).

• Viestintäjohtaja osaa edistää omaa ja organisaationsa kykyä luoda uutta tie-
toa ja oppia (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtaja osaa myötävaikuttaa organisaationsa legitimiteettiin eli ole-
massaolon oikeutukseen ja luoda yhteisöllisyyttä. Lisäksi hän pystyy arvi-
oimaan organisaation suunnitelmia ja toimintaa sekä niiden seuraamuksia 
myös moraaliselta kannalta (liite 1:1.2 ja 1:1.5).

• Viestintäjohtaja osaa hyödyntää erilaisia narratiivisia aineksia ja kertoa tari-
noita (liite 1:1.5). 

• Viestintäjohtaja tuntee uusimman viestintäteknologian ja osaa hyödyntää 
sitä (liite 1:1.5).

Yhteisöviestinnän tutkijat päätyivät EUPRERA 2008 -kongressijulkaisussa saman-
suuntaisiin havaintoihin: Yhteisöviestinnän rooli on olla strateginen ja refl ektoiva toi-
minto. Yhteisöviestinnän asiantuntijoiden on oltava sekä viestintää muokkaavia että 
kyvykkäitä fasilitoimaan organisaation voimavarojen ja taitojen tunnistamista, luo-
kittelua ja levittämistä. Avoimeksi jäi kysymys, ovatko viestinnän ammattilaiset vielä 
tarpeeksi tietoisia ja tarvittavalla osaamisella ja taidoilla varustettuja toimimaan edellä 
kuvatussa roolissa. (Invernizzi & al. 2009.)

Myös Hamrefors (2009, ks. tarkemmin 5.2) yhtyy kantaan yhteisöviestinnän para-
digman siirtymisestä ja sen vaikutuksista. Yhteisöviestintä ei enää voi pysyä omalla 
erityisellä tontillaan ja huolehtia perinteisistä viestintäasioista seuraavista syistä: 
Organisaatioiden edellytykset toimia taloudellisessa järjestelmässä ovat jatkuvassa 
muutoksessa. Sisäinen arvoketju on muuttunut vaikeammin johdettavaksi verkosto-
jen arvoketjuksi. Epävarmuus, nopeuden tarve ja osatekijöiden korvattavuus kasvavat. 
Menestymiseen tarvitaan kykyä tunnistaa hyvin aikaisessa vaiheessa mahdollisuus ar-
von lisäämiseen, kykyä luoda uusia mielenkiintoisia konsepteja, joita verkosto pitää lu-
paavina, sekä hyödyntää useita voimavaroja arvon lisäämiseksi. Siksi viestinnän täytyy 
hallita edelleen kaikki ammattikuntansa erityisasiat, mutta sen pitää myös kehittää ja 
ottaa vastuu koko organisaation viestinnällisistä valmiuksista. Viestintäjohtajan täytyy 
hallita viestinnän prosessit, mutta myös vaikuttaa itse organisaation sisäisiin toiminta-
edellytyksiin ja toimintaan. 

 Yhteisöviestinnän menestykseen 2000-luvulla vaikuttaa merkittävästi sen herkkyys 
kulttuuriselle monimuotoisuudelle, poliittisille toimintaympäristöille, mediaympäris-
tölle ja aktivismille. Tämä herkkyys on myös keino tehdä yhteisöviestinnän ammatti-
laisista entistä kokonaisvaltaisempia ja tehokkaampia osaajia. (Sriramesh 2008, 423.) 
On osattava myös tulkita ja ymmärtää niin organisaation sisäisen toimintakulttuurin 
kuin ulkoisen toimintaympäristönkin piirteitä, normeja ja tabuja (L’Etang 2011, 23).
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2.2. TYÖNTEON MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
Työelämässä on käynnissä paradigman muutos: enää sitoutuminen työpaikkaan ei 
merkitse työpaikan säilymistä ja urakehitystä. Yksilön sitoutuukin työpaikan sijaan 
omaan asiantuntemukseensa ja uraansa (Petriglieri 2011), jolloin työidentiteetti erka-
nee organisaatiokontekstista. 

Grattonin (2010) mukaan globaalit trendit vaikuttavat käsitykseemme työnteosta ja 
sen tavoitteista. Työnteon muutokset heijastuvat osaamisvaatimuksiin, työsuhteiden 
luonteeseen ja kestoon sekä työn tekemisen tapaan. Osaamisvaatimukset laajenevat 
tietyn alan tai asian hallinnan ulkopuolelle: Gratton (2010) tuo esille vaatimuksen sy-
vällisen erikoisosaamisen laajentamisesta useampiin osa-alueisiin ja arvostetummat 
todistukset. Jatkuvaan oppimiseen, joustavuuteen ja moniselitteisyyden kanssa toi-
meen tulemiseen liittyvät osaamiset yhdistetään usein liiketoimintaosaamiseen, johta-
juuteen ja strategiseen toimintaan (Caldwell 2008). Etäpelto ja Vähäsantanen (2008, 
13–19) sekä Launis ja Engeström (2002, 66–70) listaavat moniammatillisuuden, jae-
tun asiantuntijuuden, yhteistyön, verkottumisen ja yliammatilliset taidot. Työsuhtei-
den luonteeseen ja kestoon liittyviin muutoksiin kuuluvat mm., ettei korkea koulutus 
takaa enää työpaikkaa, ja että tilapäiset ja määräaikaiset työsuhteet sekä osa-aikatyö 
lisääntyvät. 

 Työn tekemisen tavan muutoksissa korostuvat kiire, epävarmuus ja kilpailu. Etäpel-
to ja Vähäsantanen (2008, 13–19) toteavat, että yksilöiden henkilökohtaisilta ominai-
suuksilta (paineensietokyky, tuloshakuisuus, yhteistyökyky, sitoutuminen, halu oppia 
uutta) vaaditaan enemmän. Otala (2008, 129–131) peräänkuuluttaa tehtäväkohtaisia 
osaamisprofi ileja ja systeemiajattelua, asioiden tärkeysjärjestykseen laittamisen tai-
toa, yrittäjämäistä otetta ja itsensä johtamista, luovuutta sekä ajanhallintaa. Launis 
ja Engeström (2002, 66–70) puolestaan painottavat työnteon muutoksissa yksilölle 
myönteisiä asioita: työtehtävät ovat monipuolistuneet, koulutukseen osallistuminen 
lisääntynyt, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön on enemmän, ja itse työ koetaan 
mielenkiintoiseksi.

Myös johtajuuden muuttuminen vuorovaikutteisempaan suuntaan, yhteinen visio ja 
jaetut arvot sekä virtuaaliset työskentelyalustat muuttavat yritysten sisäisiä toiminta-
malleja (Kanter 2008). Voidaan puhua myös jaetusta johtajuudesta, jossa tiimin jä-
senet yhdessä ottavat siitä vastuun (Carson & a. 2007). Yhteistyön ja vastuunkannon 
organisaation kokonaismenestyksestä yli oman yksikön rajojen pitäisi ulottua myös 
johtajien ja ylimmän johdon toimintatapaan (Doz & Kosonen 2007). 

Viestintäjohtajan sisäisen viestintäympäristön muutos on tutkimukseni toisena pre-
missinä työyhteisöviestinnän “uudessa agendassa”, jossa viestintä nähdään työyhtei-
sötaitona (ks. luku 1.3). Työyhteisö- ja sidosryhmäviestintä sulautuvat “uudessa agen-
dassa” yhteen, ja viestintäjohtajan rooliksi tulee strategisen viestinnän kehittäminen ja 
johtaminen, viestinnän edellytysten luominen ja koko organisaation valmentaminen 
viestimään. (Juholin 2007a; Juholin 2007b; ks. myös Malmelin, N. 2007.) Sosiaalisuus 
ja itsensä ilmaiseminen ovat oleellinen osa työtä, yhä enemmän tarvitaan yhteistyö- ja 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja (Hanhinen 2010, 40). Myös Lemminkäinen (2010) 
näkee väitöskirjassaan viestinnän työyhteisötaitona, joka liittyy sekä yksilökompetens-
seihin että kollektiivisen asiantuntijuuteen. 
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Työelämän paradigman siirtymä vahvistaa premissieni olemassaoloa ja merkitystä. 
Ne vaikuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja ymmärtää, miten työelämän muutokset vaikuttavat organi-
saation toimintaan ja viestintään (liite 1:1.4). 

• Viestintäjohtajalla on hyvät yhteistyötaidot (liite 1:1.5).
• Viestintäjohtaja osaa luoda edellytyksiä viestinnälle, uuden tiedon luomiselle 

ja oppimiselle (liite 1:1.6). 
• Viestintäjohtaja osaa kehittää ja johtaa strategista viestintää (liite 1:1.4, 1.6).
• Viestintäjohtaja osaa valmentaa koko organisaationsa viestimään (liite 1:1.6).
• Viestintäjohtaja osaa johtaa itseään (liite 1:1.6).

2.3. VIESTINTÄPÄÄOMAN MERKITYKSEN KASVU 
Viestintäjohtaja voi vaikuttaa organisaationsa kilpailukykyyn kehittämällä ja johtamal-
la viestintäpääomaa, joka muodostaa osan aineettomasta pääomasta. Sokura (2004) 
määrittelee aineettoman pääoman yrityksen kirjanpito-arvoa suuremmaksi markki-
na-arvoksi, joka on yhteydessä henkilöstön osaamiseen, organisaation voimavaroihin 
ja strategioihin sekä sidosryhmäsuhteisiin (kuva 7). 

Ståhlen ja Grönroosin (1999, 49) mukaan aineeton pääoma syntyy datasta, infor-
maatiosta, tiedosta ja osaamisesta. Saint-Onge (1999, 223–224) nostaa aineettoman 
pääoman keskiöön asiakkaan: yksilöiden kyky tuottaa ratkaisuja asiakkaille on henki-
löstöpääomaa, asiakaspinnan syvyys ja peitto, lojaalisuus ja tuottavuus ovat asiakas-
pääomaa ja organisaation kyvykkyys vastata markkinoiden tarpeisiin rakenteellista 
pääomaa. Otala (2008, 47) käyttää ilmaisuja henkilö-, rakenne- ja suhdepääoma.

Aineettomasta pääomasta voidaan puhua myös organisaation osaamispääomana, 
jota tarkastellaan arvon luomisen tai hyödyntämisen näkökulmasta. Arvon luomiseen 
sisältyvät koulutus, tieto, keksinnöt, organisaatiorakenteiden luominen, organisaation 
ja yksilöiden vuorovaikutussuhteiden kehittäminen sekä arvojen ja kulttuurin johta-
minen. Arvon hyödyntämisen näkökulma keskittyy osaamispääoman muuttamiseen 
yrityksen ja sijoittajien saamaksi tuotoksi. Näkökulman valintaan vaikuttavat organi-
saation toimiala, visio ja strategia. (Sullivan 1998; 2000.) Tässä tutkimuksessa osaa-
mispääoma on esillä arvon luomisen näkökulmasta. 

Kuva 7. Aineettoman pääoman osatekijät. Kuvaan on yhdistetty Sokuran (2004), Ståhlen & Grönroosin 
(1999, 49), Otalan (2008, 47) ja Saint-Ongen (1999, 223-224) määritelmät sekä osaamis- ja 
viestintäpääoman näkökulmat. 
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Kivimäki ja Länsisalmi ovat löytäneet yhteyden aineettoman pääoman, innovaati-
oiden ja viestinnän välillä: Viestintä, aloitetoiminnan kannustaminen ja suorituksen 
kriittinen arviointi ovat innovoinnin tunnusmerkkejä (Kivimäki & al. 2000). Monilla 
viestinnällisillä tekijöillä (suhteet sidosryhmiin, tiedonsaanti, ideointiprosessi ja vies-
tintäkulttuuri) ja asiantuntijuuden hyödyntämisellä on yhteys innovaatioiden syntyyn 
(Länsisalmi 2004, 11–13). Samoilla linjoilla on Hanhinen (2010, 8–12): osaaminen ja 
tieto ovat organisaatioiden keskeisiä tuotantotekijöitä ja kilpailuetu, joten osaamisen 
johtamisella on yhteys aineettomaan pääomaan. 

Yhteisöviestinnän tehtävä on N. Malmelinin (2007) mukaan organisaation menes-
tyksen tukeminen viestintäpääomaa kehittämällä ja johtamalla. Viestintäpääomana 
viestintä on sekä olennainen osa organisaation johtamista, että kaikkien asiana oleva 
toiminto, joka vaikuttaa organisaation toimintaan. Viestintäpääoman osatekijät (kuva 
8) jakautuvat immateriaalisiksi oikeuksiksi (patentit, tekijänoikeudet ja muut oikeu-
det töihin ja keksintöihin sekä tietomassat, tietojärjestelmät, tietojen dokumentointi, 
graafi set ohjeet, suunnitelmat ja strategiat), organisationaaliseksi pääomaksi (viestin-
täkäytännöt, johtamistyyli ja johtamisjärjestelmä, organisaation jäsenten luottamus 
organisaatioon sekä yhteisöviestinnän organisointi ja johtaminen), inhimilliseksi pää-
omaksi (organisaation jäsenten osaaminen ja asiantuntemus, tietämys, taidot, koke-
mukset, luonteenpiirteet, kyvyt, kelpoisuudet ja kyky muuttua) ja suhteisiin liittyväksi 
pääomaksi (sidosryhmien mielikuvat, asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus, brändin net-
toarvo). 

Kuva 8.  Viestintäpääoman osatekijät (muk. Malmelin, N. 2007, 302).

Viestintäpääoma voidaan mieltää myös organisaation johtamiseen, kulttuuriin, henki-
löstöhallintoon, suhdetoimintaan ja markkinointiin sisältyväksi viestintäosaamiseksi 
ja viestintärakenteiden arvoksi, jotka mahdollistavat organisaation sosiaalisen pää-
oman, osaamispääoman ja mainepääoman jatkuvan vaalimisen ja kartuttamisen (Leh-
tonen, 2000, 193). Viestintä on näin ollen mahdollista nähdä eri määritelmien mukaan 
sekä vuorovaikutuksen, organisaatioviestinnän että yhteisöviestinnän näkökulmasta 
osana organisaation aineetonta pääomaa, jolla on yhteys organisaation toimintaan, op-
pimiseen ja kilpailukykyyn. 

Linin ja Kumlinin & Rothsteinin mukaan sosiaalinen pääoma voi olla luottamusta 
tai ”hyvää tahtoa” organisaation ja sen stakeholdereiden välillä. Organisaatiolle ne 
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muuttuvat pääomaksi vasta sitten, kun niistä on sille hyötyä. Sosiaalinen pääoma on 
siis eräänlainen lopputulos hyvästä maineesta ja luottamuksesta. (Luoma-aho 2005, 
2008) Stakeholderien tunteet ovat voimakkaita, joten ne voivat vaihdella molempiin 
suuntiin ajan myötä. Luoma-aho (2008) näkee osan stakeholdereista (faith-holders) 
organisaation sosiaalisena pääomana, sillä he luottavat ja uskovat organisaatioon sekä 
toimivat sen puolestapuhujina, jakavat kokemuksia ja suosituksia sosiaalisissa verkos-
toissaan. Faith-holdereilla vahvat tunteet herättävät vahvoja odotuksia, joten organi-
saatioiden on osattava pitää heidät tyytyväisinä. Osa stakeholdereista tuntee epäluot-
tamusta tai inhoa organisaatioita kohtaan (hate-holders), heidän esille nostamissaan 
epäkohdissa piilee kuitenkin mahdollisuus kehittää toimintaa ja rakentaa luottamusta 
vuoropuhelun kautta. Oleellisten stakeholderien ja keskusteluteemojen tunnistaminen 
sekä vuorovaikutuksellinen keskustelu oleellisilla julkisuuden kentillä ovat organisaa-
tion maineen johtamista.

Yrityksen maineen arvo eli mainepääoma on tärkeä menestystekijä ja kilpailuetu 
(Aula & Mantere 2008), Petrick & al. (1999) yhdistävät maineenrakentamisen johta-
juuden kompetensseihin. Sommerfeld ja Taylor (2011) palauttavat keskustelun sosiaa-
lisesta pääomasta viestintäyksikön arvostukseen ja toimintaan: Voidakseen rakentaa 
ja ylläpitää suhteita organisaation ulkopuolella, viestintäyksikkö tarvitsee riittävät voi-
mavarat ja vaikutusvallan organisaation sisällä. 

Viestintäpääoman käsite vahvistaa premissieni asettamia vaatimuksia 
viestintäjohtajan toiminnalle ja lisää siihen taloudellisen ulottuvuuden. Tämä näkyy 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällössä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja osaa kehittää ja johtaa organisaationsa viestintäpääomaa osa-
na aineetonta pääomaa. Erityisesti hän kiinnittää huomionsa sosiaalisen pää-
oman rakentamiseen (liite 1:1.5). 

2.4. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 2 
Väitin luvun 2 alussa, että toimintaympäristön muutoksilla on vaikutusta viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuteen. Myös premissini pohjautuvat ajatukseen muuttuvan toimin-
taympäristön, globaalin talouden ja kehittyvän viestintätekniikan seurauksina syn-
tyvästä viestivästä organisaatiosta, jossa jokainen viestii sekä työyhteisön sisällä että 
erilaisilla julkisuuden kentillä. 

Luvun 2 keskeisenä teemana ovat olleet ajatukset sekä työelämän että yhteisövies-
tinnän paradigman 2010-luvulla käynnissä olevista siirtymistä, jotka vaikuttavat toi-
mintatapoihimme niin yhteiskunnan kuin työelämänkin tasolla. Luku 2 on vahvistanut 
premissieni paikkansapitävyyttä niin yhteiskuntatieteellisen, työn tutkimuksen kuin 
yhteisöviestinnällisen lähestymistapojen näkökulmista.

Uudet paradigmat eivät ole korvanneet entisiä, vaan kaikki ajatusmallit ovat edelleen 
olemassa rinnakkain. Kävin lävitse, minkälaisia merkittäviä muutoksia organisaation 
ulkoisessa (esim. globalisaatio, tekniikan kehitys) ja sisäisessä (esim. sitoutuminen, 
työn tekemisen tavat, vuorovaikutteisuus) toimintaympäristössä eli julkisuuden ken-
tillä on havaittavissa. Paradigman siirtymän tunnistaa yleensä vasta jälkeenpäin, eikä 
rajanveto sen ja suurten muutosten välillä ole yksiselitteistä eikä selkeää. 

Mielestäni oleellinen kysymys onkin, mitä seurauksia näillä ilmiöillä — kutsuimme-
pa niitä paradigmaksi tai suuriksi muutoksiksi — on vaatimuksiin viestinnän johtajan 
asiantuntijuudelle? Teorioiden valossa vaikuttaisi siltä, että vastaukset ovat saman-
suuntaisia: tarve kokonaisvaltaiselle viestinnän johtajuudelle kasvaa. Viestintäjohtajan 
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on osattava valmentaa koko organisaationsa toimimaan uudenlaisessa viestintäym-
päristössä, jossa jokainen voi saattaa oman viestinsä julkisuuteen. Viestinnän hallinta 
on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta, sillä tietoa ja asioita liikkuu valtavasti koko ajan. 
Viestintäjohtajan on siksi luodattava jatkuvasti ja järjestelmällisesti organisaationsa 
toiminta- ja viestintäympäristöä. Viestinnän merkitys organisaatioiden kilpailukykyyn 
vaikuttavana tekijänä kasvaa stakeholder-ajattelun lisääntymisen ja viestintäpääoman 
merkityksen tunnistamisen myötä. 

Luvussa 2 läpikäymäni näkemykset ovat luoneet perustaa viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden sisällöllisille vaatimuksille. Vanhat toimintamallit eivät sellaisinaan enää 
riitä vastaamaan näihin haasteisiin, sillä oletukseni on, että viestintäjohtajan ja -yksi-
kön voimavarat (aika, raha, henkilötyövuodet) säilyvät ennallaan. Luvun 2 teoriat ovat 
vahvistaneet käsitystäni siitä, että viestintäjohtajalla on keskeinen merkitys siihen, 
kuinka hyvin organisaatio kehittyy viestiväksi organisaatioksi ja pystyy lisäämään vies-
tintäpääomaansa. Tämä kehitys edellyttää viestintäjohtajalta myös oman työroolinsa 
uudistamista sekä asettaa uusia vaatimuksia hänen omallekin osaamiselleen: Viestin-
täjohtajan on ymmärrettävä sekä organisaation liiketoimintaa että erilaisia asiayhte-
yksiä laajemmin, ja osaamisen painopiste siirtyy viestintätehtävistä toisten viestintä-
osaamisen kehittämiseen ja kokonaisvaltaisempaan viestintä-asioiden johtamiseen ja 
niiden sisäiseen konsultointiin. Myös suorituspaineet aidon dialogin rakentamiseksi 
ja kuuntelun lisäämiseksi sekä organisaation sisällä ja ulkopuolella voimistuvat. Vies-
tintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin tarvitaankin yhteisöviestinnän substans-
sin hallinnan lisäksi tietämyksenhallintaan, henkilöstön kehittämiseen ja oppimiseen 
aiemmin liitettyjä osaamisia. 

Seuraavassa luvussa 3 selvitän, mistä asiantuntijuudessa teoriatasolla on kysymys. 
Käyn läpi sekä kasvatustieteellisiä että sosiologisia näkökulmia asiantuntijuuden ra-
kentumiseen. Näkökulman valinta vaikuttaa siihen, mitä asiantuntijuudella ymmärre-
tään. Lopuksi yhdistän vielä asiantuntijuuden viestintäjohtajan työuran kehittymiseen.
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3. VIESTINTÄJOHTAJAN 
ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTUMINEN 

Edellisessä luvussa 2 perustelin tutkimukseni premissit ja väitin, että toimintaympä-
ristön muutoksilla on vaikutusta viestintäjohtajan asiantuntijuuteen. Tässä luvussa 3 
selvennän tutkimukseni pääkäsitettä, asiantuntijuutta (kuvio 2). Ensimmäiseksi yh-
distän yksilön käsitykset itsestään ja asiantuntijuudestaan kokonaisuudeksi ammatil-
lisen identiteetin käsitteen avulla. Sen jälkeen käyn läpi asiantuntijuuden määrittelyn 
ja rakentumisprosessin sekä kasvatustieteellisestä että sosiologisesta näkökulmasta. 
Kasvatustieteellisen näkökulman yhteydessä myös määrittelen tässä tutkimuksessa 
käyttämäni osaamisen käsitteen. Lopuksi yhdistän yksilön oman asiantuntijuuden 
rakentumisen yksilön urakehitykseen. Väitän, että viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallia tarvitaan luomaan kehikko viestintäjohtajan asiantuntijuuden arvioin-
nille. Perustelen väitteeni luvun lopussa, kun määrittelen asiantuntijuuden luonteen 
tässä tutkimuksessa. 

1 2

3

Asian-
tuntijuuden 
rakentuminen
• ammatillinen 

identiteetti
• kasvatustiede

• sosiologia
• ura

4 5 6 7 8 9 10 11

Yhteisö-
viestinnän 
teoriat ja 
ammattiroolit

Johtajuus-
tutkimukset

Ihannemalli 
luonnos

Empiirinen 
tutkimus

PäätelmätIhannemallin 
viimeistely

MetoditViestintä-
johtajan 
osaamis-
tutkimukset

Johdanto Toiminta- 
ja viestintä-
ympä-
ristö 
2010-
luvulla

Kuvio 2. Luvun 3 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva. 

Yhteisöviestinnän teoriassa on aiemmin viitattu kasvatustieteellisiin näkemyksiin lä-
hinnä viestintäkoulutukseen ja sen järjestämiseen liittyvissä yhteyksissä (mm. Lem-
minkäinen, 2010). Yhteisöviestinnän tutkimuksessa, jossa mielenkiinnon kohteena on 
ollut osaaminen, ammattirooli tai urakehitys, ei ole juuri viitattu kasvatustieteellisiin 
määritelmiin eikä näkemyksiin. Mielestäni tämä on puute, joten tässä tutkimuksessa 
olen halunnut tehdä läpinäkyviksi omat lähtökohtani. 

Kasvatustieteessä asiantuntijuus voidaan nähdä tehtävänä, joka yksilön tulee suorit-
taa, sekä roolina, jonka yksilö omaksuu. Tehtävä-näkökulma merkitsee yksilön osaa-
misen näkemistä joukkona ominaisuuksia (esim. motiiveja, piirteitä, taitoja, rooleja 
ja tietämystä). Rooli-näkökulma merkitsee huomion kiinnittämistä haasteisiin, joita 
yksilön on ratkaistava. Osaaminen on silloin kykyä täyttää tai ylittää työn vaatimukset 
ja tuottaa odotetut tulokset olosuhteiden muodostamissa rajoissa. Rooli-näkökulma 
on orgaanisempi ja tilanneherkempi, se suuntautuu kasvuun ja uudistumiseen. Sen 
mukaan nopealiikkeiseen toimintaympäristöön on mahdollista vaikuttaa. Rooli-näkö-
kulman sisältämä ihmiskäsitys on itseohjautuva, sopeutuva ja aktiivinen. (Martinsuo 
2006, 21.) Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallissa voidaan erottaa molem-
pien näkökulmien vaikutus: yksilön osaaminen näyttäytyy erilaisten osaamisten jouk-
kona, joita hän toteuttaa erilaisissa ammattirooleissa ja jossa kokonaisuutta määrittä-
vät muuttuvat tarpeet ja tilanteet.

Yhteisöviestinnän tutkimuksessa sosiologiset näkemykset ovat aiemmin liittyneet 
pääosin yhteisöviestinnän teoriaperinteen syntyyn eli siihen, miten eri sosiologien aja-
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tukset ovat vaikuttaneet näkemykseen viestinnästä, julkisuudesta ja mediasta (ks. lisää 
Ihlen & al. 2009), sekä muodostaneet reuna-ehdot professiokeskustelulle. Edwardsin 
ja Hodgesin (2011, 1–8) mukaan yhteisöviestintää pitäisi tarkastella organisaatiokon-
tekstissa, riippuvana sen yhteisöllisestä ja kulttuurisesta toiminnasta. Ei enää riitä, että 
analysoidaan käytäntöjä ja prosesseja irrallaan toimintaympäristöstä. Näkökulman 
tuottamissa kysymyksissä tullaan lähelle omia ajatuksiani asiantuntijuuden rakentu-
misesta, vaikka niissä on kyse profession tasosta: miksi professio muodostuu tietyillä 
tavoilla, miten profession dynamiikka säilyttää yksilöiden aseman ja ammattiroolin, 
miten nämä asemat ja rakenteet muuttuvat jne.

Konstruktionistisen näkemyksen mukaan tieto todellisuudesta välittyy ja muotoutuu 
sosiaalisissa prosesseissa. Johtajuuden konstruktio ja tavat jäsentää organisaatioiden 
asema suhteessa toimintaympäristöönsä ovat muuttuneet (ks. luku 2). Sosiaalinen 
konstruktionismi14 lähtee siitä, että ajatukset, ideat ja tunteet syntyvät ja sijaitsevat 
jäsentyneesti yksilöiden välillä kommunikatiivisessa tilassa. Yksilöt ovat osa laajempaa 
kokonaisuutta, jaettuja kollektiivisia organisaation päämääriä, arvoja ja kokemuksia. 
Sosiaalisessa konstruktionismissa painotetaan toiminnan ja toimijoiden vuorovaiku-
tusta organisaatioiden kanssa eli ollaan kiinnostuneempia johtajuudesta sosiaalisena 
suhteena yksilöllisten ominaisuuksien sijaan. Näkökulma siirtää siten huomion pois 
johtajasta, hänen ominaisuuksistaan ja painottaa vuorovaikutusta alaisten kanssa. 
(Aaltonen & Kovalainen 2001, 12, 22–24; Fairhurst & Grant, 2010.) Näkökulma vah-
vistaa päätelmääni, että viestintäjohtajan asiantuntijuutta on hyödyllistä tarkastella 
myös sosiaalisena prosessina.

Sosiaalista todellisuutta ylläpidetään keskustelulla. Organisaation arkipäivässä kes-
kustelut ylläpitävät, muuttavat ja rakentavat koko ajan organisaation jäsenten todel-
lisuutta ja identiteettejä. Keskustelu on jatkuva merkitysten antamisen prosessi, ja 
johtaminen jäsentyy merkitysten luomis- ja jakamisprosessiksi. (Aaltonen & Kovalai-
nen 2001, 33, 37; ks. myös Carroll & Levy 2010.) Ajatus johtajuuden rakentumisesta 
neuvottelussa, sosiaalisessa prosessissa, on samankaltainen kuin näkemys asiantunti-
juuden rakentumisesta neuvottelussa. Molemmissa on kyse vallasta ja vaikutusvallasta 
sekä yhteisten merkitysten etsimisestä. Viestintäjohtajan kohdalla on kyse neuvotte-
lusta sekä asiantuntija-asemasta eri julkisuuden kenttien edustajien kanssa että neu-
vottelusta johtajuudesta organisaatiossa.

Tällä luvulla tuon lisäarvoa yhteisöviestinnän tutkimuksen teoriaperinteen uudista-
miseen tuomalla tutkimukseeni sekä kasvatustieteelliset että sosiologiset näkökulmat 
ja tekemällä ne samalla läpinäkyviksi.

3.1. AMMATILLINEN IDENTITEETTI 
Ammatillisen identiteetin rakentaminen on koko työuran mittainen tehtävä, dynaami-
nen ja emotionaalisesti värittynyt prosessi. Minäkuva rakentuu suhteessa kokemuksiin, 
tilanteisiin ja ihmisiin, joiden kanssa yksilö on vuorovaikutuksessa. Nykykäsityksen 
mukaan identiteetti on pirstaloitunut, se muuttuu tilanteesta toiseen eli on epäjatku-
va. Persoonalliset ja sosiaaliset painotukset ammatillisen identiteetin rakentumisessa 
ovat todennäköisesti erilaisia työuran eri vaiheissa. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008, 
19–44.) Muutosten nopeudesta on kuitenkin olemassa eri käsityksiä, mm. Pohjanhei-
mo (2003, 7) muistuttaa identiteetin muutosten tapahtuvan hitaasti, koska ihminen 
pyrkii säilyttämään eheän käsityksen itsestään. Åhman (2003, 54) puolestaan liittää 

14  Mielestäni sosiaalinen konstruktionismi on kuitenkin liian jyrkkä näkökulma omaan tutkimukseeni. 
Oma näkemykseni on ennemminkin konstruktivismi, jossa luodaan uutta teoriaa aiempien näkemysten 
pohjalle: sovitan uusia näkökulmia ja uutta tietoa aiempiin tietorakennelmiin pragmaattisella otteella. 
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identiteetin jatkuvan työstämisen erityisesti postmoderniin aikakauteen ja sen tuomiin 
haasteisiin. 

Ammatillisen kasvun prosessi vaikuttaa yksilön itsearvostukseen. Aluksi uuteen 
työrooliin saattaa liittyä epävarmuutta, vakiintumisen seurauksena yksilö kuitenkin 
oppii luottamaan itseensä ja kykyynsä omaksua uusia rooleja. Kehitys vahvistaa tie-
toisuutta itsestä ja lisää tulevien ura- ja oppimissyklien todennäköisyyttä. (Ruohotie 
2002, 57.)

Ammatillisen identiteetin käsite kerää yhteen yksilön käsityksen itsestä ammatillise-
na toimijana. Sen avulla hän voi käsitellä suhdettaan työhön ja ammatillisuuteen tar-
kasteluhetkellä, pohtia millaiseksi hän haluaa kehittyä työssään ja ammatissaan, mitä 
asioita hän pitää tärkeinä ja mihin sitoutuu. Kyky arvioida omaa toimintaa, osaamis-
ta ja olla avoin erilaisille tavoille toimia on keskeistä työelämäosaamista. Lisäksi ref-
lektiivisyys on asiantuntijalle keino oppia lisää eli rakentaa omaa asiantuntijuuttaan. 
Ammatilliseen identiteettiin sisältyvät siten työtä koskevat arvot, eettiset ulottuvuudet 
sekä tavoitteet ja uskomukset. Jälkiteollisen (organisaation arvot) ja teollisen (sääntö-
jen noudattaminen) ajan identiteettien tuottamismallit elävät organisaatioissa yleensä 
rinnakkain, eli yksilöt rakentavat identiteettiään moninaisten ja keskenään vastakkais-
ten ideologioiden ja käytänteiden risteyksessä (vrt. toimintaympäristön paradigman 
muutos luku 2). Yksilöllä on siten oltava tietyt taidot, omaksutut säännöt, valmiit suo-
ritustavat, joustavuutta, itseohjautuvuutta, jatkuvaa oppimista, epävarmuuden sietoa, 
ja hänen on osattava asemoida itsensä suhteessa organisaation arvoihin, tavoitteisiin 
ja kulttuuriin. (Etäpelto & Vähäsantanen 2008, 26–31; Valkeavaara 2002, 113–118.)

Etäpelto ja Vähäsantanen liittävät ammatilliseen identiteettiin myös oman asiantun-
tijuuden esilletuonnin: yksilön on osattava tunnistaa oma osaamisensa ja vahvuutensa, 
tehdä ne näkyviksi ja markkinoida niitä. Lisäksi hänen on arvioitava ja muokattava 
itseään koskevia työhön kytkeytyviä mielikuvia, sitoumuksia, arvoja ja ihanteita. (Etä-
pelto & Vähäsantanen 2008, 26–31; ks. myös Hänninen 2009.)

Laajimmillaan ammatillinen identiteetti merkitsee yksilön omakohtaista suhdetta 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja työnjakoon, siihen, miten hän näkee paikkansa, ase-
mansa ja osallisuutensa kokonaisuudessa. Mielikuvat omasta ammatillisesta tulevai-
suudesta ja niihin pohjautuva motivaatio oppimiseen heijastavat identiteettiä. (Etäpel-
to & Vähäsantanen 2008, 45.)

Yksilön työidentiteetti viittaa työhön liittyvään käsitykseen itsestä. Työidentiteetti on 
yhdistelmä yksilön organisaatioon ja ammattiinsa liittämistä sekä muista hänen iden-
titeeteistänsä. Organisaation identiteetti vaikuttaa asiantuntijoilla muita ammattiryh-
miä vähemmän työidentiteetin muodostumiseen. Työidentiteetti vaikuttaa siihen, mil-
laiset toimintaroolit yksilö valitsee ja miten hän käyttäytyy työtä tehdessään. (Walsh & 
Gordon 2008.) 

Tyypillistä on, että yksilöt, arvioidessaan itseään ja toimintaansa, antavat itselleen 
alempia arvioita kuin toiset. Arviointiin vaikuttaa yksilön aiemmin saama palaute toi-
minnastaan, joten arviointi tapahtuu sen perusteella, mitä yksilö arvelee toisten hänes-
tä ajattelevan, eikä siis sen perusteella, mitä hän itse ajattelee tai mitä toiset todellisuu-
dessa ajattelevat tarkasteluhetkellä. Sukupuolella on ollut vaikutusta arviointiin: naiset 
antavat itselleen alempia arvioita kuin miehet. (Taylor & Hood, 2011.)

Uudenlainen lähestymistapa ammatti-identiteettiin saadaan, kun asiantuntijuutta 
tarkastellaan Isopahkala-Bouretin näkemyksen mukaisesti kokemuksellisena ilmiö-
nä. Asiantuntijuudesta tulee muuttuva ilmiö, jota yksilöt tekevät ymmärrettäväksi ja 
mielekkääksi tarinoiden avulla. Siirtyminen työtehtävästä toiseen hämmentää tulkin-
toja asiantuntijuudesta: yksilö oppii uutta ja samalla neuvottelee osaamisensa arvos-
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ta, ponnistelee saadakseen ammatillista hyväksyntää. Asiantuntijuuden määrittelyä 
hallitsevat yrityselämässä vallitsevat osaamisen johtamisen ja kehittämisen diskurssit. 
(Isopahkala-Bouret 2005.)

Kokemus asiantuntijuudesta on aina kontekstisidonnaista, eli jokainen uusi tilanne 
asettaa asiantuntijuuden uudestaan koetukselle. Tästä seuraa, ettei ole olemassa yhtä 
oikeaa tapaa määritellä asiantuntijamaista toimintatapaa ja että henkilö voi kokea ole-
vansa asiantuntija vain tietyissä yhteyksissä tai tilanteissa. Asiantuntijuus ei täten ole 
henkilökohtainen ominaisuus tai pysyvä status. Myös kulttuuriset merkityksenannot 
rajaavat asiantuntijan toimintatapoja. Asiantuntijuuden kokemus edellyttää yksilöltä 
jonkin tiedollisen tai taidollisen kokemuksen hallintaa ja kykyä nimetä tämä erityinen 
tietämys jollakin tavalla, kykyä vaikuttaa asioihin ja edesauttaa tärkeinä pitämiensä 
päämäärien toteutumista, sekä luottamusta omaan asiantuntijuuteen eli kykyyn tuntea 
olonsa varmaksi asiantuntijatehtävissä toimiessa. (Isopahkala-Bouret 2008.) 

Tutkimuksessani olen valinnut tietoisesti työidentiteettiä laajemman ammatillisen 
identiteetin käsitteen. Asiantuntijuus kokemuksellisena ilmiönä tulee esiin asiantunti-
juuden rakentumisprosessissa sekä osatekijässä 1.8 (liite 1). 

Ammatillisen identiteetin käsitteen vaikutus viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin sisällölle on suuri, sillä se on yhteydessä viestintäjohtajan toiminta-
edellytyksiin (hänen uskomuksensa ja määrittelynsä itsestään ja mahdollisuuksis-
taan tarkasteluhetkellä ja tulevaisuudessa): 

• Viestintäjohtaja on tietoinen omasta ammatillisesta identiteetistään 
(liite 1:1.4). 

• Viestintäjohtaja osaa tehdä osaamisensa ja vahvuutensa näkyviksi ja 
markkinoida niitä (liite 1:1.3).

• Viestintäjohtajan oma kokemus, ”tunne”, asiantuntijuudestaan vaikuttaa 
hänen toimintakykyynsä. Samoin toimintakykyyn vaikuttavat kulttuuriset 
merkityksenannot (liite 1:1.8).

3.2. ASIANTUNTIJUUS LAAJA-ALAISENA TIETÄMYKSENÄ — 
KASVATUSTIETEELLISIÄ NÄKÖKULMIA 

Kasvatustieteen asiantuntijoiden näkökulmat asiantuntijuuteen vaihtelevat. Osa näkee 
asiantuntijuuden ammattispesifi sen tietämyksen hallintana, osa painottaa yliamma-
tillista osaamista ja laaja-alaisuutta. Molemmat näkökulmat ovat perusteltuja, mutta 
tuottavat erilaisia vaatimuksia asiantuntijuudelle. 

Perinteinen tapa arvioida asiantuntijuutta (Dalkir 2005, 64; Otala 2008, 124–125; 
Laakso-Manninen & Viitala 2007, 55) on luokitella sitä asteittain kehittyväksi (tauluk-
ko 2). Tässä tutkimuksessa ymmärrän asiantuntijuudeksi tasoilla 4 ja 5 olevat osaami-
set, joissa korostuvat tiedon soveltaminen ongelmanratkaisuun, strateginen kyvykkyys 
ja itsenäinen toiminta. Määrittely on linjassa yhteisöviestinnän päällikköroolien osaa-
mismäärittelyjen kanssa (ks. luku 4). 
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Taulukko 2. Osaamisen luokittelumalli ja tiedon sisäistämisen asteet Wiigin (Dalkir 2005, 64), Ota-
lan (2008, 124-125) sekä Laakso-Mannisen ja Viitalan (2007, 55) mukaan.

Osaa-
misen 
taso

Osaamisen 
tyyppiluokitus ja kuvaus 
Wiigin mukaan

Osaamisen 
tyyppiluokitus 
ja kuvaus Otalan mukaan

Osaamisen 
tyyppiluokitus ja kuvaus 
Laakso-Mannisen ja 
Viitalan mukaan

1

Vasta-alkaja (Novice). 
On vain vähän tai ei 
ollenkaan tietoinen tiedosta 
ja siitä, kuinka sitä voi 
hyödyntää.

Vasta-alkaja. 
Voi olla paljon teoreettista 
tietoa, jotka eivät muodosta 
kokonaisuutta. Yksilö 
toimii faktojen, sääntöjen 
ja tehtävälistojen avulla. 
Toiminta rajoittunutta ja 
joustamatonta.

(0 taso = Avuton. 
Ei tiedä asiasta mitään.)

Informoitu. Voi selittää 
yleisellä tasolla, mistä on 
kyse.

2

Aloittelija (Beginner). 
Tietää tiedon 
olemassaolosta ja sen, 
mistä sitä voi hankkia, 
mutta ei osaa tehdä 
tiedosta johtopäätöksiä.

Edistynyt. 
Yksilöllä on kokemuksen 
kautta esimerkit teoriassa 
opitulle. Hän osaa soveltaa 
sääntöjä käytännössä. 
Ei vielä miellä asioiden 
tärkeysjärjestystä tai 
kokonaiskuvaa. 

Noviisi. 
Tietää perusasiat. Pystyy 
huolehtimaan asioista, jos 
saa tukea. 

3

Tekijä (Competent). 
Tietää tiedosta, osaa 
käyttää ja tehdä siitä 
johtopäätöksiä niin kauan 
kuin tieto on dokumenteista 
näkyvää ja hän saa apua 
toisilta. 

Ammattilainen. 
Selviytyy itsenäisesti 
tehtävistä ja uusista 
tilanteista. Ratkaisee 
ongelmia. Omaa hiljaista 
tietoa, tavoitteesta tulee 
sääntöjä tärkeämpi.

Ammattilainen. 
Tietää, kuinka hyödyntää 
asiantuntemustaan eri 
asioiden hoitamisessa. 

4

Ammattilainen (Expert). 
Tietää tiedon ja muistaa 
sen, ymmärtää, mihin se 
soveltuu, pystyy tekemään 
siitä johtopäätöksiä ilman 
ulkopuolista apua. 

Taitaja, kokenut 
ammattilainen. 
Uudistaja ja kehittäjä. 
Näkee kokonaisuudet, 
paljon hiljaista tietoa. 
Ratkaisee ongelmia 
ja järjestää asiat 
tärkeysjärjestykseen pitkän 
tähtäimen tavoitteiden 
mukaan. 

Asiantuntija. 
Syvä asiantuntemus, 
pystyy tukemaan 
ammattilaisia. 

5

Asiantuntija (Master). 
On täysin sisäistänyt 
tiedon ja omaa siitä syvän 
ymmärryksen, osaa 
yhdistää sen arvoihin, 
päätelmiin ja tiedon 
käyttämisen seurauksiin.

Ekspertti, 
osaamisalueensa 
huippuosaaja. 
Arvostettu, verkostoitunut 
ja jatkuvasti itseään 
kehittävä. Syvällinen 
ymmärrys. 

Alansa paras. 
Kansallisella tasolla 
tunnustettu asiantuntija. 

Organisaatio- ja johtamisteoriat ovat muuttuneet työn suorittamisesta merkityksel-
lisyyden, oman vastuun, uudistumisen ja oppimisen korostamiseen, toisin sanoen 
yksilön omassa mielessä tapahtuvien prosessien painottamiseen. Postmodernissa or-
ganisaatiossa johtaminen on enemmän merkitysten luomista ja itsensä johtamisen 
edistämistä kuin suoraa alaisiin vaikuttamista, tai päätösten tekemistä toisten puoles-
ta. (Åhman 2003, 35.) Postmodernin organisaation piirteet vaikuttavat samansuuntai-
silta uutta työyhteisöviestinnän näkemystä edustavan premissini kanssa. Viestintäjoh-
tajan tehtävässä merkitysten luonti ja vaikuttaminen korostuvat. 
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Hanhinen on vertaillut modernin ajan työntekijöiden keskeisiä osaamisalueita (tau-
lukko 3), mutta mielestäni osaamisalueet ovat edelleen sovellettavissa myös postmo-
derneihin organisaatioihin. Modernin ajan työntekijät tekevät usein tietotyötä, jossa 
korostuvat tieto, sosiaalisuus, viestintä, ongelmanratkaisutaidot ja itsensä johtaminen 
eli asiantuntijatason tunnusmerkit (Hanhinen 2010, 43).

Taulukko 3. Modernin ajan työntekijöiden keskeiset osaamisalueet (Hanhinen 2010, 43).

Koskinen & Mikkola 
(2001)

Tynjälä 
(2003)

Kautto-Koivula & 
Huhtaniemi (2006)

Ståhle & Wilenius 
(2006)

Yhteistyötaidot, 
tiimityöskentely-
taidot, itseilmaisu-
kyky ja kommunikoin-
titaidot

Yhteistyötaidot, 
kommunikaatiotaito, 
esiintymistaidot

Yhteistyökyky, sosiaa-
lisuus, 
kommunikointi-
kyky

Tiimityötaidot, sosiaa-
liset taidot, viestintä-
taidot

Oman työn ja organi-
saation kehittämis-
valmiudet, 
sitoutuneisuus

Innovatiivisuus, 
visiointikyky, kokeile-
minen

Innovatiivisuus, luo-
vuus, ennakointi- ja 
visiointikyky

Aloitteellisuus työssä 
ja urakehityksessä

Yhteydenpito 
asiakkaisiin

Sosiaaliset taidot, 
adaptiivinen ekspert-
tiys

Asiakassuhde-
taidot

Asiakassuhde- ja 
kumppanuustaidot

Ongelman-
ratkaisu-
taidot

Ongelmanratkaisu-
kyky, medialukutaito, 
kriittinen ajattelu, 
abstrakti ajattelu, 
järjestelmäajattelu, 
tiedon prosessointi

Ongelmanratkaisu-
kyky, kyky poimia 
oleellinen tieto 
informaatiotulvasta, 
kompleksisuuden hal-
linta, holistinen työote

Tiedon tulkintakyky

Itsenäinen työskente-
ly, oma-aloitteisuus, 
itseohjautuvuus, 
vastuunkanto, 
pitkäjänteisyys

Luotettavuus, 
täsmällisyys

Oma-aloitteisuus, 
kyky itsenäiseen työs-
kentelyyn, itseohjau-
tuvuus, vastuuntunto

Itsensä johtamiskyky, 
päätöksentekokyky, 
vastuun kantaminen

Paineensietokyky Kyky sietää paineita 
ja epävarmuutta

Stressin ja ajankäytön 
hallinta

Joustavuus Joustavuus, oppimi-
sen taidot, refl ektiivi-
syys, monialaisuus

Joustavuus, kyky 
reagoida nopeasti 
muutoksiin

Ammatilliset taidot Tietokoneen ja tieto-
verkkojen käyttötaidot

Teknisten työ- ja apu-
välineiden käyttötaito

Globalisaatioon liittyvä 
kielitaito ja kulttuurien 
tuntemus, eettisyys, 
suvaitsevaisuus

Ympäristöosaaminen, 
ekoälykkyys

Pohjan ammatilliselle osaamiselle muodostaa koulutuksen avulla hankittu kirjatieto 
eli ns. muodollinen tieto. Asiantuntijuus ei kuitenkaan ole enää yksilön pysyvä ominai-
suus, joka on kerran saavutettu koulutuksen ja työkokemuksen kautta, vaan se liitetään 
toimintatapaan: asiantuntijuus on itserefl ektiota ja jatkuvaa oppimista eri tilanteissa 
Työelämässä edellytetään asiantuntija-asemassa olevilta oman alan asiantuntemuksen 
lisäksi kykyä löytää oikeaa tietoa ja soveltaa sitä, yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja, suullisia 
ja kirjallisia viestintätaitoja, kielitaitoa, joustavaa päätöksentekotaitoa sekä kykyä kes-
tää paineita ja epävarmuutta. (Tynjälä 2002, 160–171.)
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Asiantuntija tekee nopeasti ja helposti sen, mikä tuntuu aloittelijasta työläältä. Ko-
kemus ei kuitenkaan tee yksilöstä asiantuntijaa, vaan kyky ylittää jatkuvasti itsensä. 
Asiantuntija tunnistaa toiminnan kannalta tärkeitä säännönmukaisuuksia. Useimmi-
ten asiantuntijuuteen liitettyjä merkityksiä ovat silti lahjakkuus, taito, erikoistuminen, 
tutkinnot, ammatillisuus, ikä, kokemus, auktoriteetti, miehisyys, elitismi, objektiivinen 
totuus, länsimainen kulttuuri, rationaalisuus, hybris, teknologia ja teollisuus15. (Berei-
ter ja Scardamalia 1993, x-35.)

Ammattispesifi n tietämyksen, jossa yhdistyvät tiedon ja tietorakenteiden kompleksi-
suuden hallinta ja ymmärryksen syvyys, merkitystä asiantuntijuudessa korostaa Ruo-
hotie (2008, 106–112). Hän lisää vaatimuksiin myös taidon soveltaa asiantuntemusta 
käytännön ongelmien ratkaisuun, metakognitiiviset ja korkean asteen ajattelun taidot 
(kyky analysoida asioita kriittisesti, käyttää tietoa luovasti, ennakoida kehitystä ja sen 
seurauksia ja reagoida proaktiivisesti), itsesäätelytaidot (kyky säädellä vireyttä, käsitel-
lä stressiä, tunteita, ikävystymistä ja levottomuutta) ja motivaatioon liittyvät valmiudet 
(usko omiin kykyihin suunnitella ja toteuttaa aktiviteetteja). 

Yliammatillista kyvykkyyttä painottavan suuntauksen edustajat lähtevät ajatuksesta, 
että ammattispesifi  tietämys ei enää riitä määrittelemään asiantuntijuutta: Sitä ja sen 
rakentumista ovat muuttaneet tiedon avoin liikkuvuus, verkottuminen ja interaktiivi-
suus. Kapea-alainen, erityisiin taitoihin ja tietoihin piiloutuva asiantuntijuus on laajen-
tunut eri tieteitä ja tiedonaloja läpäiseväksi, yhteistyötä ja sosiaalisia tarpeita sekä laa-
ja-alaisia ongelmia ratkaisevaksi prosessiksi. (Linnakylä & Kankaanranta 2002, 223.) 
Valkeavaara (2002, 104–106) korostaa tutkivaa otetta, muutosvalmiutta, vuorovaiku-
tustaitoja ja rohkeutta ylittää oman osaamisensa rajoja. Asiantuntijuutta määrittävät 
erilaiset työkokemukset ja työssä oppiminen. 

Asiantuntijuus voidaan nähdä jopa vielä edellisiä näkemyksiä laajemmin eli ennem-
minkin yhteisön kuin yksilön ominaisuutena: asiantuntijuus paikantuu silloin työor-
ganisaatioihin ja tiimeihin, asiantuntijaverkostoon ja siinä tapahtuvaan vuorovaiku-
tukseen. Asiantuntijaksi oppiminen ymmärretään usein merkitysneuvotteluiksi, joissa 
tulokas etsii yhteisön jäsenten kanssa henkilökohtaisia tulkintoja ja yhteisiä merkityk-
siä asioille ja ilmiöille, yhteisöt itse määrittelevät asiantuntijuuden kriteerinsä. (Etäpel-
to & Tynjälä 2002, 9–11; Bereiter ja Scardamalia 1993, x-35.) Asiantuntijuus on verkos-
tojen ja organisaatioiden kykyä ratkaista yhdessä uusia ja muuttuvia ongelmia (Launis 
& Engeström 2002, 64–66). 

15  Huom. Listaus on peräisin yli 20 vuoden takaa, joten siihen on syytä suhtautua varauksella. Yhtei-
söviestinnän tutkimuksissa asiantuntijuuteen on 2010-luvulla liitetty kuitenkin edelleen seuraavia 
merkityksiä: taito, erikoistuminen, tutkinnot, ammatillisuus, ikä, kokemus, auktoriteetti ja länsimainen 
kulttuuri.
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Kasvatustieteen asiantuntijoiden näkemykset asiantuntijuuden laajuudesta ja sy-
vyydestä vaikuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöön 
seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja osaa refl ektoida omaa toimintaansa ja oppii jatkuvasti uutta 
(liite 1:1.5). 

• Viestintäjohtaja kehittyy ammattispesifi stä asiantuntijasta laaja-alaiseksi 
asiantuntijaksi, jolla on yliammatillista kyvykkyyttä (liite 1:1.3).

• Viestintäjohtajalla on hyvä muutosvalmius, rohkeus ylittää myös oman osaa-
misensa rajat (liite 1:1.2).

• Viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kuuluu aloitteellisuus, visiointikyky, luo-
va kokeilu sekä oman työn kehittäminen (liite 1:1.3). Lisäksi aiemmat vaa-
timukset yhteistyö- ja viestintätaidoista, ongelmanratkaisusta, itsenäisestä 
työskentelystä, paineensietokyvystä ja joustavuudesta saavat vahvistusta (lii-
te 1:1.2, 1.3, 1.5).

Asiantuntijuus voi kasvatustieteilijöiden mukaan rakentua asiantuntijana kehittymi-
senä, jolloin asiantuntemus syvenee ja laajenee, tai se voi rakentua sosiaalisessa pro-
sessissa yhteisön muiden jäsenten kanssa. Näkemykset eivät ole toisiaan poissulkevia, 
asiantuntijuus voi rakentua eri tavoin yhtä aikaa. Yksilönäkökulmaa painottavat pi-
tävät asiantuntijana kehittymisen tapana haasteellisten ongelmien ratkaisuja, joiden 
seurauksena yksilön tietämys ja osaamisen laajenee (Bereiter & Scardamalia 1993; 
Tynjälä 2002, 160–171; Linnakylä & Kankaanranta 2002, 223; Ruohotie 2008, 106–
112). Valkeavaaran (2002, 113–118) mukaan oleellista on refl ektiivisyys eli se, miten 
ongelmallisia tilanteita on lähdetty ratkaisemaan ja arvioimaan. Myös liikkeenjohdon 
tutkijat pitävät tärkeimpinä osaamisen kehittymisen osatekijöinä halukkuutta kehittyä 
ja haasteellisia tehtäviä (Dragoni & al. 2009)

Yhteisön merkitystä painottavat kasvatustieteilijät näkevät asiantuntijuuden raken-
tuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa verkostoissa, joissa asiantuntijat ratkaisevat 
ongelmatilanteita yhdessä (Valkeavaara 2002, 118–119). Engeström (1992) yhdistää 
aiempia näkökulmia, hänelle asiantuntijuus on vuorovaikutteinen saavutus, jolla on 
universaali ja homogeeninen luonne, vaikka sen perusta on yksilössä. Jos asiantun-
tijuus nähdään yksilön taitoina ja osaamisena, se tuottaa mahdottomia yksilöön koh-
distuvia kouluttautumis- ja oppimisvaatimuksia (Launis & Engeström 2002, 64–66).

Kasvatustieteen asiantuntijoiden näkemykset asiantuntijuuden rakentumisesta vai-
kuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin luonteeseen ja sisältöön 
seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan asiantuntijuus voi rakentua yhtä aikaa eri tavoin (7.2).
• Viestintäjohtajalla on halukkuus kehittyä (liite 1:1.2) ja haasteellisia tehtäviä 

(liite 1:1.3).
• Asiantuntijuus on yksilön ominaisuus, jonka rakentumiseen ja kehittymiseen 

liittyy vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa (liite 1:1.8).

Seuraavaksi on aika selventää osaamisen käsitettä, mitä kaikkea se voi pitää sisällään. 
Tässä tutkimuksessa ja ihannemallissa olen hyödyntänyt kasvatustieteilijöiden näke-
myksiä ja määrittelyjä osaamisesta. 
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3.3. OSAAMISEN KÄSITTEET
Yhteistä ymmärrystä osaamisesta ja siihen liittyvien käsitteiden määrittelyistä ei ole. 
Käsitteiden käyttö on sekavaa, niitä käytetään sekä toistensa synonyymeinä että mo-
nessa eri merkityksessä. Osaamista voidaan tarkastella sen luonteen (tekninen, sosi-
aalinen), koostumuksen ja laajuuden, omistajan (yksilö, organisaatio), tutkimustradi-
tion (behavioristinen, generaalinen, holistinen) ja käsittelykontekstin (ammatillinen, 
menetelmällinen, sosiaalinen, osallistumista edistävä) mukaan. (Otala 2008, 50–57; 
Hanhinen 2010, 52–55; Ulrich & al. 2008, 22–23.)

Osaaminen koostuu yksilön tiedoista, taidoista, kokemuksista, toiminnasta, verkos-
toista, asenteesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista, joiden avulla hän tekee työn-
sä. Kyvykkyydet, geneerisen ja ydinosaamisen määrittelyt kuuluvat organisaatiotason 
tarkasteluun. (Otala 2008, 50–57; Ulrich & al. 2008, 22–23; ks. myös Oiva 2007, 
64–75.) Viitala (2004, 201) painottaa, että osaamiset ja niihin vaikuttavat tekijät ovat 
monimutkaisesti kytköksissä toisiinsa ja luonteeltaan dynaamisia, joten osaamisen 
johtaminen on lähellä organisaatiokulttuurin kehittämistä. 

Työelämäosaamisella tarkoitetaan erityisesti työelämän kontekstiin liittyvää osaa-
mista (kuva 9). Työelämäosaaminen koostuu menestymiseen tarvittavista tiedoista, 
taidoista ja asenteista. Joskus rajanveto työelämäosaamisen ja muun osaamisen välille 
on vaikeaa, sillä ne saattavat liittyä merkittävästi toisiinsa (Hanhinen 2010, 15, 49.)

Kuva 9. Yksilön osaamisen kokonaiskuva (muk. Hanhinen 2010, 16, 97). Olen lisännyt alkuperäiseen 
kuvaan kvalifikaatioiden, kompetenssien ja ammattitaidon selitykset. 

Kompetenssi voidaan ymmärtää sekä kykynä suoriutua työtehtävästä että yksilön omi-
naisuutena (tiedot, taidot, asenteet) tai näistä molemmista yhdessä. Tuore kasvatustie-
teellinen tutkimus liittää kompetenssiin perinteisen tiedon ja taidon lisäksi suorituk-
sen mahdollistavat kyvyt ja valmiudet. Kvalifi kaatiot ovat ammatista ja organisaatiosta 
johdettuja suoriutumis-, pätevyys- sekä ammattitaitovaatimuksia että –tarpeita (ks. 
lisää Miettinen 2003). Niiden luonne on dynaaminen, ne ovat yhteydessä organisaa-
tioon, teknologian kehitykseen sekä työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Ammattitai-
don käsite, johon usein liitetään myös professio ja asiantuntijuus, yhdistää kompetens-
sin, kvalifi kaatiot ja kontekstin, jossa työtä tehdään. (Hanhinen 2010, 52–55, 87–89.)

Prahalad ja Hamel (1996) korostavat tiedon, osaamisen ja pätevyyden kehittymisen 
kumulatiivista luonnetta, ja niitä kehittämällä voidaan saada aikaan kompetenssi-
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perusteinen strategia organisaatiolle ja varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky. Heille 
kompetenssit liittyvät taitoihin, tietoihin ja teknologiseen osaamiseen, ja kun ne yhdisty-
vät organisaation strategisiin prosesseihin, muodostuu ydinpätevyyksiä. Bartram jakaa 
Hanhisen näkemyksen kompetenssista osaamisena suhteessa määriteltyihin tavoittei-
siin tai seurauksiin. Kompetenssi on toimintatapojen joukko, joka edesauttaa toivot-
tujen tulosten saavuttamista. Hänellä huomion keskipisteenä on kuitenkin toiminnan 
tuloksien ja seurausten sijaan itse toimintatapa, mikä muistuttaa Pralahadin ja Hame-
lin ajattelua. Erilaiset kompetenssivaatimukset voivat niin edistää kuin estää tehokasta 
suoritusta. Hänen mallissaan (kuva 10) määritellään potentiaalisen kompetenssin, kom-
petenssivaatimusten ja kompetenssin väliset suhteet. Sen lisäksi konteksti eli olosuhteet 
ovat tarkentuneet markkinoiksi ja liiketoimintastrategiaksi (SHL 2004; Bartram 2006.) 

Kuva 10. Potentiaalisen kompetenssin, kompetenssivaatimusten ja kompetenssin väliset suhteet (Bart-
ram, 2006). Lukuohje: kuvassa potentiaali kuvaa potentiaalista kompetenssia, markkinoiden 
kontekstista johdetaan liiketoimintastrategia ja siitä edelleen kompetenssivaatimukset. Osaa-
miset merkitsevät kompetensseja. Lisäksi jokaiseen prosessinvaiheeseen on listattu soveltuvat 
mittarit. 

Kompetenssi on myös mahdollista nähdä osaamisen ennakkoehtona, jolloin se liit-
tyy muodolliseen koulutukseen tai valmennukseen, itse suorituksena eli tiettynä lop-
putuloksena asetettuun tavoitteeseen nähden sekä kyvykkyytenä suoriutua tietyistä 
työtehtävistä. Kompetenssi voidaan ymmärtää myös yksilön olemisen tapana, jossa 
yhdistyvät keskenään vuorovaikutuksessa olevat osatekijät: yksilön käsitys omasta am-
mattiroolistaan, tehtävistään, toisten näkemykset sekä käytettävissä olevat työkalut. 
Tämä näkemys painottaa osaamisen johtamisessa siirtymistä tietämisen ja ymmärtä-
misen kehittämisestä olemisen tapojen kehittämiseen. (Sandberg & Pinnington 2009.)

Tutkimukseni kontekstina on työelämäosaaminen. Ihannemallia voi hyödyntää 
työnkuvan rakentamisessa ja kehittämisessä. Soveltaessaan mallia käytäntöön yksilö 
ja organisaatio voivat neuvotella mahdollisista kvalifi kaatioista ja arvioida yksilön am-
mattitaitoa ihannemallin tarjoaman kehikon pohjalta. Kompetenssit ovat siten viestin-
täjohtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia, ja kvalifi kaatiot liittyvät hänen kykyynsä 
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suoriutua tietyistä tehtävistä, ne ovat siis enemmänkin ammattitaito- ja pätevyysvaa-
timuksia. 

Määrittelen osaamisen tässä tutkimuksessa viestintäjohtajan tiedoiksi, taidoiksi, 
suorituksen mahdollistaviksi kyvyiksi ja valmiuksiksi, kokemuksiksi, toiminnaksi, ver-
kostoiksi, asenteeksi ja henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi, joiden avulla hän tekee 
työnsä. 

3.4. ASIANTUNTIJUUS MÄÄRITTELYVALTAKYSYMYKSENÄ — 
SOSIOLOGISIA NÄKÖKULMIA 

Sosiologian tutkijat ovat pääosin olleet kiinnostuneita asiantuntijuuteen liittyvistä val-
takysymyksistä, asiantuntijatyön luonteesta ja asiantuntijuuden rakentumisesta neu-
vottelussa. Oleellista on, kuka käyttää näissä asioissa määrittelyvaltaa. Aloitan selven-
tämällä keskeisiä käsitteitä: profession määritelmää, asiantuntijuuden legitimiteettiä 
sekä auktoriteettia. Sen jälkeen esittelen makrotason bourdieulaisen ja mikrotason 
foucault’laisen näkemyksen asiantuntijan sosiaalisen vallan luonteesta. Asiantuntijuus 
kehittyy ja rakentuu eri näkemyksissä eri tavoin. 

Asiantuntijat ovat erikoistuneen tiedon haltijoita, joilla on valtuutus opettaa ja välit-
tää meta-tason universaalimpaa ja pysyvämpää tietoa. Sosiologian näkökulmasta am-
matit ovat sosiaalisesti tuotettua, tosiasioihin perustuvaa jäsentämistä. Toimenkuvan 
lisäksi sillä viitataan asemaan ammattien ja työmarkkinoiden hierarkioissa. Uuswe-
beriläisen16 ajattelun mukaan tietyn ryhmän yhteiskunnan kannalta korvaamaton 
kyky ratkaista ongelmia määritellyllä alueilla perustuu erityiselle asiantuntemukselle. 
Profession käsite viittaa säänneltyyn asemaan, asiantuntijuuden käsite taas painottuu 
enemmän työn sisältöön, käytäntöihin ja toimintaympäristösuhteeseen. Käsitteiden 
muutos professiosta asiantuntijuuteen liittyy sosiologian paradigmaattiseen muutok-
seen, jossa rakennetutkimus on menettänyt hallitsevan asemansa mikrososiaalisen 
tason analyysille ja yhteiskunnan tutkimiselle kulttuurisina käytäntöinä. Rajanveto 
professio- ja asiantuntijatutkimuksen välillä ei ole ollut selkeä, sillä samat teemat (asi-
antuntijatyön kurjistuminen, managerialismi asiantuntijatyön järjestäjänä) nousevat 
esille kummassakin suuntauksessa. Yhtenäistä teoreettista jäsennystä ei ole olemassa 
kummastakaan. (Haapakorpi 2009.)

Asiantuntijuuden legitimaatio on asiantuntijajärjestelmän kautta toteutuva yhteis-
kuntatason valtuutus asiantuntijakentälle. Se perustuu määritellyn tiedonlajin hal-
lintaan sekä siihen liittyviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin. Tähän yleensä 
liittyy koulutuksellinen sulkeuma ja sosiaaliseen taustaan liittyviä ehtoja (sosiaalinen, 
kulttuurinen ja etninen tausta, sukupuoli), jotka toteutuvat erilaisina yhdistelminä ala- 
ja tilannekohtaisesti. Lainsäädäntö vahvistaa määrittelyjen kautta erityisesti julkisen 
sektorin asiantuntijatyötä, mutta järjestelee myös organisaatioiden keskinäistä työnja-
koa ja reviireitä. Professiot vetoavat koulutukseen, tutkintoihin tai tiettyihin työelämän 
arvostettuihin ja autonomisiin asemiin pätevöittäjinä. (Haapakorpi 2009, 1–13, 25.)

Abbotin (1998; tässä Haapakorpi 2009, 27) mukaan asiantuntija-asema legitimoi-
daan 3 tasolla (areenalla), jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta niillä saa-
vutetut tulokset eivät ole sellaisinaan siirrettävissä toiselle tasolle. Virallisella tasolla 

16  Weberille tietämys ja ammatti-identiteetti ovat yhteiskuntaluokan ja omistajuuden lisäksi 
keskeisiä vallan lähteitä. Kaikkien organisaation jäsenten, joskin toisten enemmän kuin 
toisten, on tiettyyn rajaan asti mahdollista käyttää valtaa organisaatioissa. Työnantajan 
näkökulmasta valta on tehokkainta silloin kun se ilmenee itsekurina eli sisäistettynä val-
tana. Historiallisesti menestyksellisin strategia on kuitenkin byrokratia, jossa valtasuhteet 
ilmenevät tarkoin määriteltyjen sääntöjen muodossa. (Weber 1978, tässä Koivumäki 2008.)
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asiantuntijuuden määrittelee lainsäädäntö. Julkisuustasolla asiantuntija pyrkii vakuut-
tamaan kansalaiset kyvystään hoitaa alueen ongelmat. Työpaikka-areenalla asiantun-
tijat hyödyntävät yhteiskuntatason legitimaatiostrategioita, mutta asetelmaan vaikut-
tavat myös työnjako, prosessit ja suhteisiin liittyvät asiat. Prosessi voi toimia myös 
toisinpäin: työpaikoilla yksilön pyrkimys legitimoida asiantuntijuuttaan voi vahvistaa 
hänen oikeutustaan hallita tiettyjä työelämän alueita myös julkisuustasolla. Legitimaa-
tion avulla siis rakennetaan sulkeumia, sillä tietyn ryhmän oikeuttaminen määritel-
tyihin suotuisiin asemiin sulkee mahdollisia ja todellisia kilpailijaryhmiä ulkopuolelle. 

2000-luvulla alkoi sosiologien parissa väittely siitä, etteivät asiantuntijat voi enää 
argumentoida asemaansa julkisen vallan kautta toteuttavilla määrittelyillä ja jäsenyy-
den säätelyllä. Asiantuntijoiden on saavutettava asemansa asiakkaiden, kansalaisten, 
muiden ammattiryhmien ja työnantajien kanssa käytävien jatkuvien neuvotteluiden 
kautta. Asiakkaiden ja kansalaisten asemaa näissä neuvotteluissa vahvistavat asian-
tuntemuksen yleistyminen ja arkipäiväistyminen. (Haapakorpi 2009.) 

Sosiologinen teoriaperinne asiantuntijuuden legitimoinnista vaikuttaa viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan on osattava hankkia legitimiteetti asiantuntija-asemalleen 
eli vakuutettava muut julkisuuden ja työpaikan areenoilla asiantuntijuudes-
taan. Virallisella areenalla, eli lainsäädännön tasolla, tämä ei ainakaan tois-
taiseksi ole Suomessa mahdollista (liite 1:1.3)2. 

Asiantuntijuuden auktoriteetti merkitsee työpaikkatasolla rakentuvaa asiantunti-
ja-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirien rakentaminen ja määrittelyvalta omaan 
työhön. Reviiri merkitsee valtuutusta tietyn toiminta-alueen hallintaan eli toimenku-
vaa. Määrittelyvallan kohde voi olla oma työalue tai työryhmän työalue. Määrittely-
valtaa voi olla osallistuminen päätöksentekoon ja strategiseen suunnitteluun. Se voi 
kohdistua myös erilaisiin toimintoihin (tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehit-
täminen, hinnoittelu) tai työn ajalliseen suunnitteluun. Asiantuntija-aseman rakentu-
minen työpaikalla rakentuu asiantuntijajäsenyyden lisäksi myös suhteiden, prosessien 
ja käytäntöjen perustalta, siihen vaikuttavat työorganisaatioon ja sen toimintaympä-
ristöön liittyvät ehdot (esim. organisaation asema toimintaympäristössä, sen suhde 
muihin toimijoihin, kilpailu, markkinat ja kumppanit). Uusilla, markkinoiden ehdoilla 
toimivilla asiantuntija-aloilla, asiantuntija-asema rakentuu löyhemmin ja edellyttää 
kaikkien siihen liittyvien intressitahojen hyväksyntää. (Haapakorpi 2009, 4–28, 52.)17

Sosiologinen teoriaperinne asiantuntijuuden auktoriteetista vaikuttaa viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan on osattava hankkia auktoriteetti asiantuntija-asemalleen 
eli hänellä on oltava määrittelyvalta työhönsä ja valtuutus tietyn toimin-
ta-alueen hallintaan (liite 1:1.3)17.

Asiantuntijoiden valta on sosiaalista eli auktoriteetintapaista kykyä vaikuttaa sosiaali-
sessa ympäristössä. Se, millaisena valta nähdään (perusta, keinot, ala ja määrä), vaihte-
lee kohteena olevan aihealueen, teoreettisen lähestymistavan ja metodologian mukaan. 
(Haapakorpi 2009, 35–37.) Bourdieun (Bourdieu & Passeron 1977; Haapakorpi 2009) 
näkemyksen mukaan kulttuurin rakenteet säilyttävät kulttuuria, bourdieulaisuus liit-
17  Joissain maissa (esim. Yhdysvallat) yhteiskuntatason legitimaatio on mahdollinen akkreditoinnin kautta. 
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tyykin kriittisen professiotutkimuksen perinteeseen ja tässä tutkimuksessa edustaa 
makrotason näkemystä asiantuntijuudesta. Bourdieun huomio kiinnittyy siihen, miten 
rakenteellista järjestystä tuotetaan, kiinnitetään huomio habitukseen sekä siihen, mi-
ten valintoja tehdään ja miten poissulkeminen tapahtuu.

Bourdieulaisen näkemyksen ytimenä on rakenteen ja toimijuuden välinen suhde, 
joka määrittää vallankäyttöä ja valta-asemia. Yhteiskunnan rakenteet uusintavat val-
ta-asemia toiminnan kehikkoina, mutta toimijat muokkaavat teoillaan tätä rakennetta. 
Valta kytkeytyy hierarkkisiin rakenteisiin ja asemiin, mutta se on myös strategista toi-
mintaa. Voidaan sanoa, että asiantuntijoiden tieto on institutionalisoitunutta ja järjes-
telmien kautta legitimoitu vallan väline. (Bourdieu 1984; Haapakorpi 2009, 35–37.)

Habitus18 on sekä asema, johon kasaantuvat yhteiskunnallisesti hyödylliset pääoman 
muodot, että kilpailukeino, jolla pääomia kasataan mahdollisimman edullisiksi yhdis-
telmiksi eri tilanteissa. Jotta tieto eli kulttuurinen pääoma tulee tunnustetuksi, sen täy-
tyy yhdistyä sopivalla tavalla vuorovaikutteisesti sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja 
symbolisen pääoman kanssa. Esimerkiksi koulutuksen tulee yhdistyä sopivaan sosiaa-
liseen, kulttuuriseen ja etniseen taustaan ja sukupuoleen ollakseen yksilön voimavara 
hänen pyrkiessään asiantuntijakentälle. Pääoman yhdistelmien vakuuttavuus vaihtelee 
eri areenoilla. Vakuuttavuuden kriteerit ovat yksilöistä riippumattomia, mutta ne myös 
muuttuvat ihmisten toiminnan myötä. (Bourdieu 1984; Haapakorpi 2009, 35–37.)

Foucault’lle valtasuhteet ovat enemminkin sisäisiä ja olennaisia kuin ulkoisia ja sa-
tunnaisia. Valtasuhteet tekevät yksilöstä sen, mikä hän on, ja muovaavat häntä subjek-
tina ja yksilönä. Siksi yksilöä ei voi määritellä eikä ymmärtää ilman häntä muovaavia 
valtasuhteita eli toisin sanoen tunnistamatta ja analysoimatta yksilön kykyä tai taipu-
musta omaksua tiettyjä rooleja valtasuhteissa. Kestävät, pysyvämmät valtasuhteet ja 
yksilön tapa reagoida niihin vaikuttavat merkittävästi siihen, mitä yksilö on. Valtasuh-
teista ei voi koskaan vapautua, sillä yksilö ei voi identiteettiään tuhoamatta hävittää 
sille olennaisia piirteitä. Kuitenkin, kun yksilö irrottautuu pitkäaikaisista valtasuhteis-
taan tai juuttuu niihin kiinni, hänen identiteettinsä muuttuu. (Kush 1993, 111—114.)

Totuus on Foucault’lle osin kausaalista: se on kehämäisessä suhteessa sitä tuotta-
viin ja ylläpitäviin valtasuhteisiin ja sitä synnyttäviin ja laajentaviin vallan vaikutuk-
siin. Määritellessään ”diskurssin järjestystä”, Foucault erottaa 3 pääkategoriaa, joista 
ensimmäinen on poissulkemisen säännöt. Siinä tietoaines, joka ei mukaudu tiettyyn 
käsitykseen totuudesta tai sen kriteereistä, suljetaan pois kieltojen, irrationaaliseksi tai 
mielettömäksi määritellyn erottamisen ja torjumisen sekä toteen ja epätoteen jaotte-
lun kautta. Toinen pääkategoria kattaa ns. sisäiset säännöt eli esim. tavat, joilla tois-
ten (asiantuntijoiden) työtä tulee kommentoida, sekä tavat, jolla lausumat ryhmite-
tään niiden alullepanijoiden tai tekijöiden ympärille. Lisäksi nämä säännöt luetteloivat 
keskustelun kohteena olevia objekteja, prosesseja, käytettyjä käsitteellisiä ja teknisiä 
välineitä. Kolmas pääkategoria sisältää menetelmät, joilla määritellään ja säädellään 
diskurssiin osallistumista eli siihen sisäänpääsyn ehtoja. Näihin ehtoihin kuuluvat ri-
tuaalit eli asianmukaisen ja sosiaalisen ja diskursiivisen käytöksen kriteerit, diskursii-
viset veljeskunnat (julkiset ja vähemmän julkiset yhteenliittymät, jotka asettavat jäse-
nilleen erityisvaatimuksia), opinkappaleet eli tiettyjen näkemysten ainakin verbaalinen 
omaksuminen ja noudattaminen sekä koulutus. (Kush 1993, 123—130.)

Foucault’n (1980; Koivumäki 2008) mukaan valta kytkeytyy mahdollisuuteen määri-
tellä se, mikä on mahdollista. Mahdollisuudet ovat aina rajallisia eli ne eivät ainoastaan 

18  Habitus on joukko kestäviä taipumuksia, jotka kehittyvät ja jäävät mieleen ajan mittaan perheen ja kou-
lutuksen välityksellä sekä vaikuttavat siihen, miten ymmärrämme sosiaalisen toimintaympäristömme ja 
roolimme siinä (Bourdieu 1984; Edwards 2011, 67).
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vaikuta toimijoiden kiinnostuksiin ja päätöksentekokykyyn, vaan myös määrittävät ne. 
Kyse on kaikkialle levittäytyvästä fragmentoituneesta vallan ja kontrollin verkostosta, 
ei siis alistamisesta. Foucault näkee tiedon ja vallan kietoutuvan tiiviisti yhteen. Tieto 
(totuuden leiman saanut versio tapahtumista) antaa mahdollisuuden toimia, kontrol-
loida ja vaatia resursseja. 

Foucault’lainen lähestymistapa liittyy organisaatiokulttuurisen tutkimuksen perin-
teeseen. Lähestymistavassa asiantuntija-asema on sidottu mikrososiaalisessa toimin-
nassa tuotettuihin diskursseihin, käytäntöihin, suhteisiin ja tiedon epistemologiaan. 
Vallankäytössä yksilöiden valtaa tärkeämpi on verkoston ja yksilöiden, sekä verkosto-
jen väliset, suhteet. Mahdollisuudet vallan käyttöön vaihtelevat erilaisissa tuotannolli-
sissa suhteissa ja verkostoissa, mutta ne eivät kiinnity pysyvästi rooleihin ja asemiin. 
Suhdeverkoston tiheys tiivistää vallan käytön mahdollisuuksia. Asiantuntija-aseman 
vahvistaminen liittyy siten jäsenyyteen erilaisissa verkostoissa ja näiden verkostojen 
laadusta ja määrästä. (Haapakorpi 2009, 37–39.) 

Asiantuntijatieto on siis vallan voimavara, muttei sen väline tai lähde. Tieto ja tutkin-
to eivät automaattisesti anna asiantuntija-asemaa, vaikka ne antavat mahdollisuuden 
aseman vahvistamiseen. Asiantuntijuus on tavoiteltava asema, josta kilpailuun liittyy 
sosiaalisia ehtoja eli sulkeuman tapaisia rajoituksia. Sosiaaliset ehdot liittyvät koulu-
tukseen pääsyyn ja asiantuntijakentälle eli varsinaiseen asiantuntija-asemaan pääsyyn. 
Sosiaalisia ehtoja ovat mm. kodin sosiaalinen ja kulttuurinen tausta, sukupuoli, seksu-
aalinen suuntautuneisuus ja etninen tausta. Erityisen tärkeitä ovat niiden yhdistelmät, 
jotka jatkuvasti uusiutuvat alakohtaisesti ja tilannesidonnaisesti. Esimerkiksi pelkkä 
sukupuoli ei riitä selittämään, miten yksilön asiantuntija-asema rakentuu. Asiantun-
tijuuden legitimaatio ei kuitenkaan ole satunnaista, vaan se noudattelee kunkin histo-
riallisen aikakauden epistemologiaa eli uskomusta siitä, mikä tieto tai käsitys on ”oi-
keaa”. (Haapakorpi 2009, 38, 46–48.)

Haapakorpi (2009, 59–60) havaitsi tutkimuksissaan, että yksilötasolla legitimaatio 
toteutuu asiantuntijajäsenyytenä, joka lunastetaan ensin tutkinnolla (tai vastaavalla 
tiedonlajin hallinnan institutionaalisella osoittamisella) ja sen jälkeen pääsyllä työ-
elämässä asiantuntija-asemaan. Hän huomasi, että asiantuntija-aseman rakentamis-
ta tukee muuttuvan ja vaihtelevan luonteen saanut sulkeuma, ja asiantuntija joutuu 
jatkuvasti neuvottelemaan asemastaan suhteessa julkisuuden kenttien edustajiin19. 
Yksilön legitimaatioon vaikuttavat sosiaaliset ehdot (sosiaalisen, kulttuurisen ja etni-
sen taustan ja sukupuolen yhdistelmät) määrittyvät alakohtaisesti ja osin myös tilan-
nekohtaisesti, eli ne muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä. Haapa-
korven mukaan asiantuntijan asemaa työorganisaatiotasolla määrittävät legitimaatio 
ja työorganisaatioon liittyvät ehdot. Legitimaation lähde, luonne ja vahvuus vaihtelee 
asiantuntija-aloittain. Organisaation toiminnan institutionaaliset ja taloudelliset ehdot 
taustoittavat asiantuntijan neuvottelua reviiristään ja työhönsä liittyvästä määrittely-
vallasta. Toimintaympäristön julkisuuden kenttien edustajat voivat vaikuttaa työn jär-
jestelyjen kautta sekä välillisesti että välittömästi asiantuntijan asemaan.

Haapakorven tavoin uskon, että neuvoteltavaa asiantuntijuutta koskeva käsitys saa 
tukea yhteiskunnallisesta todellisuudesta, jossa asiantuntijan asema voi muuttua esim. 
työmarkkinatilanteen mukaan nopeastikin eikä tehtäviä rajata säädöksin. 

19  Haapakorpi käyttää julkisuuden kenttien edustajista nimityksiä johto, muut ammattiryhmät ja asiakkaat. 
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Tässä alaluvussa 3.3 läpikäydyt asiat muodostavat pohjan viestintäjohtajan toi-
mintaedellytyksille. Mitä enemmän premissini vahvistuvat ja viestintäjohtajan yh-
teisölliset toimintaedellytykset korostuvat, sitä enemmän myös näiden tekijöiden 
merkitys korostuu. Sosiologisten lähestymistapojen vaikutus on nähtävissä viestin-
täjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällössä seuraavissa kohdissa: 

• Viestintäjohtajan oma toiminta (liite 1:1.3) ja habitus (liite 1:1.1) vaikuttavat 
muiden käsitykseen hänen asiantuntijuudestaan. 

• Viestintäjohtajan asiantuntija-asemaan vaikuttavat hänen jäsenyytensä eri-
laisissa asiantuntijaverkostoissa (liite 1:1.7).

• Viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu jatkuvan neuvottelun prosessissa.

3.5. ASIANTUNTIJUUS JA URAKEHITYS 
Viestintäjohtajan asiantuntijuutta on mahdollista tarkastella myös urakehityksen nä-
kökulmasta. Viestintäjohtajan urassa ja sen kehityksessä yhdistyvät yksilön asiantunti-
juuden kehittyminen, asiantuntijuuden rakentumiseen kuuluvan neuvottelun tulokset 
sekä organisaation osaamisen johtamisen teema, jota tosin tässä tutkimuksessa vain 
sivutaan. Tutkimukseni tavoite on rakentaa viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihan-
nemallin lisäksi työkalu, jonka avulla yksilö voi tietoisesti rakentaa omaa ammatillista 
identiteettiään ja suunnitella vaihtoehtoisia tapoja edetä työurallaan. Organisaation 
näkökulmasta yksilön uraan liittyviä kysymyksiä ovat vastavuoroisen sitoutumisen, 
osaamisen kehittämisen ja mahdollisten urapolkujen järjestämisen teemat. 

Lineaarisen urakäsityksen mukaan uramenestys merkitsee etenemistä organisaation 
hierarkiassa. Asiantuntijaura on sitoutumista johonkin ammattialaan. Ura nähdään 
usein eri vaiheiden sarjana: on eksploraatio eli tutkimisen alkuvaihe, sitten kokeiluvai-
he, vakiintuminen ja keskiuravaihe ja lopulta työelämästä, uralta poistuminen. Spiraali-
sen urakäsityksen mukaan paras ura on sellainen, jossa ajoittaiset, suuret ammattialan 
tai koulutuksen muutokset ovat mahdollisia. Monimuotoisesta urasta on kyse, kun 
yksilö jatkuvasti oppii ja kehittyy ammatissaan. Ura voidaan nähdä myös osaamisen 
kasvuna, jossa taidot ja asiantuntemus lisääntyvät ja vuorovaikutusverkosto kehittyy. 
(Ruohotie 1998, 101–104; 2000, 68–69.) Huotari (2010) näkee monimuotoisen uran 
horisontaalisena ura-ajatteluna, jossa on sekä hyvät puolensa että sudenkuoppansa, 
mm. edistymisen arviointi muodostuu siinä vaikeammaksi. Yhteisöviestinnän tutkijat 
ovat nähneet uran useimmiten juuri lineaarisen käsityksen mukaisesti (esim. Toth & 
Grunig 1993; Choi & Hon 2002; Wrigley 2002; Pompper & Jung 2013; Yaxley 2013). 

Yksilön uratavoitteet ohjaavat häntä työtehtäviin ja organisaatioihin, jotka parhaiten 
vastaavat hänen omia arvojaan, mielenkiintoaan, kykyjään ja elämäntyyliään. Ruoho-
tien mukaan uratavoitteet voivat olla työkaluja myös suorituksen parantamisessa, uu-
sien taitojen kehittämisessä sekä oman maineen rakentamisessa, taloudellisiin etuihin 
tai kannustimiin hän ei ota suoraan kantaa. Uratasanne ei välttämättä merkitse yksilön 
kyllästymistä työhönsä, vaan se voi merkitä myös kasvumahdollisuuksien puutetta or-
ganisaatiossa. Urastrategioilla tarkoitetaan niitä toimintamalleja, joita yksilö soveltaa 
pyrkiessään saavuttamaan uratavoitteensa. Uranhallinta on yhä enemmän yksilöllinen 
ammatillisen identiteetin (ks. luku 3.1) rakentamisprosessi, johon liittyy paljon itsere-
fl ektiota. (Ruohotie 2002, 210–212.)

Urakehitys johtoportaaseen on viimeisten vuosikymmenten aikana nopeutunut, or-
ganisaatiorakenteet ovat madaltuneet, johtajat ovat nuorentuneet, ja naisten määrä 
johtajien joukossa on lisääntynyt. Työpaikkojen vaihtamisen määrä ja urakehityksen 
nopeus eivät ole olleet suoraan verrannollisia. Sen sijaan vaikutusta on ollut toimialan 
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kehityksellä ja yrityksen iällä: muutokset strategiassa saattavat hidastaa urakehitystä 
(osaamisen arvostus muuttuu) yrityksissä ja nuorissa kasvavissa yrityksessä urakehi-
tys on nopeampaa. (Cappeli & Hamori 2005.) Työpaikan vaihtamisella on selvä yhteys 
työstä saatavan korvauksen lisääntymiseen (Cheramie & al. 2007).

Yhteisöviestintä on avoin ammattialue, eli sen taustalla voi olla hyvin erilaisia koulu-
tus- ja jopa urapolkuja. Ei ole olemassa selkeää reittiä, miten yksilö etenee urallaan sen 
alkuvaiheesta lähtien. Taloudellinen taantuma on vaikeuttanut urakehitystä, työpaik-
kojen varmuus on vähentynyt, organisaatioiden rakenteet madaltuneet, ja kokemus-
takin arvioida tulosten, eikä ajan mukaan. Yksilöiden on otettava itse vastuu omasta 
urakehityksestään ja erottauduttava kollegoistaan. (Wolf 2006, 178.)

Wolfi n tutkimuksen mukaan viestinnän ammattilaisen urakehitykseen vaikutta-
via tekijöitä ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat tekijät: vahva persoonallisuus ja 
innokkuus, suhteet ylimpään johtoon, verkostoituminen asiakkaiden, kollegojen, or-
ganisaatiossa olevien kollegojen kanssa, henkilökohtainen kiinnostus liiketoiminnan 
ydinalueeseen, jatkuva ammatillinen kehittyminen, kova työnteko ja pitkät työpäivät, 
organisaation rakenteellinen kehitysohjelma, kokemus (vuosina mitattuna), jäsenyys 
toimintasektorin etujärjestössä, seminaareihin ja työpajoihin osallistuminen, henkilö-
kohtainen mentori, oleellisten markkinointi- tai viestintä- ammattivaatimusten täyttä-
minen, osallistuminen viestintäalan tapahtumiin, työpaikkojen vaihtaminen usein ja 
sukupuoli. (Wolf 2006, 178.)

Urakehityksen kannalta sosiaaliset taidot ovat siis ratkaisevan tärkeitä, mutta niin 
ovat myös verkostot. Verkostojen avulla edetään uralla ylöspäin ja eteenpäin, eli tarve 
rakentaa vastavuoroisia, pitkäaikaisia suhteita on suuri. Persoonallisuuden ja innos-
tuneisuuden merkitys tulee esiin arvioitaessa koulutusta ja organisaation toimialaan 
liittyviä vaatimuksia. Koulutus nähdään yhteisöviestinnän ammattikunnan maineen 
kannalta tärkeänä asiana, mutta se ei vaikuta suoraan siihen, miten alalle tullaan, tai 
uralla edetään. Organisaatiot ovat kiinnostuneita yksilöistä, jotka ovat aloitteellisia, 
ovat kiinnostuneita ja sitoutuneita toiminta-alaan, sekä kehittävät jatkuvasti itseään. 
Merkittävää on, että perinteiset urakehityksen määrääjät (kokemus, työpaikanvaihto 
ja sukupuoli) ovat listan pohjimmaisia, lukuun ottamatta suhdetta ylimpään johtoon. 
Työpaikanvaihdoksissa painoarvoa on seikalla, onko viestinnän ammattilainen johto-
ryhmän jäsen vai ei. (Wolf 2006, 178–180.) 

Wolf kehitti 5-portaisen mallin yhteisöviestinnän urakehityksestä eli uraportaista 
(kuva 11). Malli ei tarkoita, että kaikki samalla portaalla työskentelevät viestinnän am-
mattilaiset tekevät samanlaista työtä tai heidän vastuunsa on yhtenevällä tasolla. Malli 
tarjoaa kehikon, jonka avulla voidaan arvioida urakehitystä yhteisöviestinnän amma-
tissa. Yhteisöviestinnän tekijät voivat usein edetä päälliköitä nopeammin, eli portaiden 
alkupäässä siirtyminen tasolta toiselle vie 2—3 vuotta, kun taas loppupäässä se voi kes-
tää 4—5 vuotta. 
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Kuva 11. Yhteisöviestinnän urakehitys eli uraportaat (muk. Wolf 2006, 182). Kuvasta on poistettu viestin-
tätoimistoissa työskentelevien viestinnän ammattilaisten urakehitys. 

Yhteisöviestinnän tekijä on 1. portaalla viestintäassistentti, joka työskentelee viestin-
täteknikkona. Yleisin tuloreitti alalle on kuitenkin 2. porras, jossa työskennellään tie-
dottajana. Työtehtävät sisältävät edelleen paljon viestintäassistentin tehtäviä, mutta 
tiedottajalla on myös ajankohtaisia viestintätehtäviä, ja hän on tietoisempi strategi-
sesta päätöksenteosta. Porras 3 ei ole yhtä selkeä kuin aiemmat, ja siihen vaikuttavat 
viestinnän tekijän kokemus, vastuut, valta-asema ja toimintasektori. Tässä portaas-
sa on tiedottajan lisäksi juuri nimityksen saanut viestintäpäällikkö. Osallistuminen 
strategiseen päätöksentekoon lisääntyy, samoin mahdollisuus delegoida työtehtäviä. 
Johtamistaidot ja kyky analyyttiseen ajatteluun ovat olennaisia. Porras muistuttaa jo 
perinteistä päällikkö-roolia, jossa aikaa ei enää juurikaan käytetä teknisiin tehtäviin. 
Portaassa hakeudutaan muodolliseen koulutukseen, alan seminaareihin ja työpajoihin. 
Kokenut viestintäpäällikkö kuuluu portaalle 4. Hän on tietoinen organisaation toimin-
tasektorin asioista, johtaa viestintäyksikköä, hyödyntää yhteiskuntavastuullisuuden 
mittareita ja on olennainen osa strategista suunnitteluprosessia. Tässä portaassa ha-
keudutaan johtamiseen liittyvään koulutukseen. Viimeinen eli 5. porras edustaa johta-
jatasoa. Neuvottelutaidot ovat erityisen tärkeitä, koska viestinnän tekijä tekee ratkai-
sevia päätöksiä, jotka vaikuttavat koko organisaatioon kansallisella ja ylikansallisella 
tasolla. (Wolf 2006, 181–183.)

Toisin kuin Wolf, Choi ja Hon (2002) huomaavat sukupuolen vaikutuksen urakehi-
tykseen. Sukupuoli vaikuttaa yksilön odotuksiin omasta urakehityksestään ja hänen 
arviointiinsa muiden ammatillisesta suoriutumisesta. Erilaisia ominaisuuksia ja toi-
mintatyylejä pidetään eri sukupuolille tyypillisinä. Sillä, ovatko organisaation johtajat 
miehiä tai naisia, ei ole vaikutusta asiaan. Sekä naiset että miehet uskovat, että miehillä 
on paremmat mahdollisuudet menestyä organisaatioissa. Toisaalta moni nainen myös 
uskoo, että olemalla kollegoitaan pätevämpi, hän menestyy. 
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Wolfi n uratutkimus on linjassa premissieni asettamien vaatimusten kanssa ja tar-
kentaa viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Menestyäkseen viestintäjohtaja tarvitsee erinomaiset sosiaaliset taidot (liite 
1:1.5) ja hyvät verkostot (liite 1:1.7). Vaikutusta on myös hänen persoonalli-
suudellaan (liite 1:1.1) ja innostuneisuudellaan (liite 1:1.2).

Vanhala & Pesonen (2008) tutkivat Suomen Ekonomiliiton – SEFE ry:n jäsenten ura-
kehitystä. Heidän mukaansa urapäätöksiin vaikuttavat myös uraan, työhön ja orga-
nisaatioon sitoutuminen, työ—perhe-tasapaino, työnarkomania sekä työhyvinvointi ja 
-pahoinvointi. Lasikatto on edelleen olemassa naisjohtajille (myös Hoobler & al. 2009; 
López-Fernández & al. 2009), vaikka kiintiökeskustelun ja -lainsäädännön myötä nais-
ten osuudet suurten yritysten hallituksissa Suomessa ovat nousseet. Tärkeää on myös 
huomata, että myös kuva miesjohtajuudesta on suppea ja keskittynyt vain tietynlaiseen 
maskuliinisuuteen. Johtaja-aineksen ydin on ollut autoritarismia, holhoavuutta, yrittä-
jämäisyyttä, kilpailullisuutta, asiakeskeisyyttä ja uraorientoituneisuutta suosivaa. 

Toisaalta naissukupuoli on mahdollista nähdä johtajuudessa myös etuna. Eaglyn ja 
Carlin (2003) ovat tuoneet esille naisten kyvyn toimia miehiä tehokkaammin transfor-
maalisina20 johtajina. 

Tärkeää on muistaa, että jokainen itse on vastuussa omasta urakehityksestään, orga-
nisaatiot eivät siitä enää huolehdi. Urakehityksen avain on oman itsensä tunteminen 
ja johtaminen. Itsensä johtamiseen kuuluvat omien arvojen, vahvuuksien ja heikkouk-
sien tunnistaminen, ymmärrys siitä, miten oppii asioita ja työskentelee muiden kanssa 
sekä missä omalla työpanoksella on eniten merkitystä. (Drucker 2005.) 

Tällä alaluvulla osoitin, miten yksilöillä, ja joskus organisaatioillakin, on tarve vies-
tintäjohtajan urapolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ihannemalli on osaamisen 
johtamisen työkalu, jossa urakysymykset tulevat esiin ihannemallin soveltamistilan-
teissa (luku 10).

3.6. ASIANTUNTIJUUDEN LUONNE JA RAJAUKSET 
IHANNEMALLISSA

Yksilön uraan liittyvät kasvatustieteen näkemykset ja yhteisöviestinnän tutkimukset 
ovat osoittaneet, että asioita painotetaan ja arvioidaan eri tavalla. Väitän, että molem-
pia lähestymistapoja yhdistämällä on mahdollista päästä lähemmäksi inhimillistä ja 
kokonaisvaltaista mallia, joka tuo esiin asiantuntijuuden dynaamisen luonteen ja so-
veltuu muuttuvaan toimintaympäristöön entisiä näkemyksiä paremmin. 

Viestintäjohtajan ihannemallissa asiantuntijuus kattaa niin ammatillisen identiteetin 
eli asiantuntijuuden minäkuvan kuin toimintaympäristöjen edustajienkin näkemykset. 
Asiantuntijuuden perustana ovat ammattispesifi  tietämys ja laaja-alainen osaaminen. 
Viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu ja kehittyy, kun hän ratkoo haasteellisia on-
gelmia sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden toimintaympäristönsä jäsenten kanssa. 
Viestintäjohtajan asiantuntijuuteen liittyy jäsenyys useissa verkostoissa. Viestintäjoh-
tajalla on oma vastuunsa osaamisensa esilletuonnista ja markkinoinnista. 

Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle psykologiset näkökulmat erilaisista motivaatioon 
ja sitoutumiseen liittyvistä tekijöistä sekä viestintäjohtajan työhistorian ja aiemman 
urakehityksen. Rajaan tässä samalla myös professio-keskustelun tutkimukseni ulko-
puolelle. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden yhteiskuntatason valtuutus toimia asian-

20 Transformaaliset johtajat haastavat prosessit, innostavat jakamalla vision, mahdollistavat toisten toimin-
takyvyn, toimivat esimerkkeinä ja rohkaisevat sydämiä (Mast & Huck 2008, 150).
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tuntijakentällä on heikko, koska yhteisöviestinnän koulutukselta ja toiminnalta puut-
tuu profession legitimaation edellyttämä lainsäädännöllinen valvonta21 (ks. luku 3.3). 
Vastaava tilanne on monella muullakin asiantuntija-ammatiksi luokiteltavalla alalla 
(johtaminen, henkilöstöhallinto, markkinointi). Professio-käsite ei myöskään auta ym-
märtämään viestintäjohtajan asiantuntijuuden rakentumista osaamisen kehittymisenä 
(kun koulutukselta ja ammatilta puuttuvat lainsäädännölliset kriteerit, mikään määrä 
tai laajuus osaamista ei riitä professioksi muodostumiseen), eikä vuorovaikutussuh-
teena neuvottelussa (neuvottelun pitäisi tapahtua lainsäädännön tasolla, ei yksilöiden, 
verkostojen tai yrityksen välillä)22. 

Cornelissen (2009, 168) toteaa, ettei ole olemassa yhteistä ymmärrystä siitä, mit-
kä olisivat yhteisöviestinnän ammatilliset kriteerit. Hänen mielestään on oletettavis-
sa, että ammattia voidaan pitää professiona, jos se yhteiskunnallisesti sellaiseksi tun-
nustetaan ja arvostetaan. Hän liittää professionaalisuuteen kyvyn ratkaista ongelmia, 
toimeenpanna sellaisia ratkaisuja, joihin ammattikunnan ulkopuolisten osaaminen ei 
riitä, sekä kyvyn vakuuttaa toiset näiden ratkaisujen legitimiteetistä ja ammattilaisen 
valtuutuksesta toimia ongelmanratkaisijana. 

 Lisäperustelunani professio-käsitteen sivuuttamiseen on, että viestinnän ammatti-
laisiin liittyvää professiotutkimusta on jo olemassa ja käynnissä riittävästi: Jyväskylän 
yliopiston tutkija Laura Asunta tutki pro gradu -työssään professionalismia eurooppa-
laisella PR-alalla. Hän selvitti mikä on se erityinen tiedon ja taidon alue, jolla PR-am-
mattilaiset ovat asiantuntijoita, ja mitä alalla merkitsevät eettisyys ja palveluorien-
taatio. Tohtorinväitöstutkimuksessaan Asunta keskittyy viestinnän ammattirooleihin 
tiedottajasta viestintäjohtajaan. Hänen tutkimuksensa eroaa rajaukseltaan, tutkimus-
metodiltaan ja kieleltään omastani. (Asunta 2006, 2010.) Helsingin yliopistossa tutkija 
Salli Hakala on ottanut näkökulmakseen valtionhallinnon tiedottajien professionaali-
suuden: miten tiedottajan ammatti ja professioiden kehitys on tapahtunut Suomessa 
sekä miten koulutuskysymykset liittyvät kehitykseen. Hakalan ensisijaisena tavoittee-
na on selvittää, mitä professionaalisuus olisi viestinnässä eli ”missä yhteiskunnallisis-
sa oloissa jonkin ammatin harjoittajat koettavat muuttaa ammattinsa professioksi ja 
itsensä professionaaleiksi”? (Hakala 2010.) 

3.7. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 3
Väitin luvun 3 alussa, että viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia tarvitaan 
luomaan kehikko viestintäjohtajan asiantuntijuuden arvioinnille. Perustelen väittee-
ni sillä, että myös yhteisöviestinnän tutkimuksessa on otettava täsmällisemmin kan-
taa asiantuntijuuden luonteeseen ja rakenteeseen. Monitieteellinen ote, jonka avulla 
lähestyn asiantuntijuutta sekä kasvatustieteen että sosiologian näkökulmista, auttaa 
jäsentämään asiantuntijuuden osatekijöitä ja niiden rakentumista uudistetulla tavalla 
yhteisöviestinnän kontekstissa. Esimerkiksi osaamisen kehittämiskysymyksiä pohdit-
taessa huomio voi helposti ilman sosiologista näkökulmaa kiinnittyä yksilön tietoihin 
ja niiden soveltamistaitoihin, kun varsinainen kehittämiskohde olisikin hänen omissa 
toimintatavoissaan tai hänen toimintaympäristönsä jäsenten asenteissa.

Tämän luvun 3 keskeiset ajatukset liittyvät asiantuntijuuden luonteeseen ja sen 
rakentumiseen. Yksilön ammatillinen identiteetti on hänen omakuvansa asiantunti-

21 Viestintäjohtajan toimintaa säätelevää lainsäädäntöä toki on paljon: immateriaalioikeudet, tekijänoikeu-
det, pörssilainsäädäntö ym. Lisäksi viestintäjohtajan toimintaan voi liittyä toimialakohtaista sääntelyä. 

22 Vrt. paradigman muutos rakennetutkimuksesta mikrososiaalisen tason analyysiin sosiologiassa: Käsite 
”professio” viittaa säänneltyyn asemaan työmarkkinoilla ja toimenkuvien kentässä, kun taas käsite 
”asiantuntijuus” painottuu enemmän työn sisältöön, käytäntöihin ja toimintaympäristösuhteeseen (Haa-
pakorpi 2009, 13).
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juudesta, ja sen ytimessä ovat itsearvostus ja tietoisuus itsestä. Itsetuntoon liittyvät 
kysymykset sekä psykologisen näkökulman olen rajannut pois tästä tutkimuksesta. 
Ammatillinen identiteetti kattaa yksilön koko työuran, ja siihen vaikuttavat myös mui-
den arvostukset. Ammatillisen identiteetin avulla yksilö voi käsitellä suhdettaan työ-
hön, pohtia, miten hän haluaa kehittyä, mitä asioita pitää tärkeänä ja mihin sitoutuu. 
Yksilön on osattava tunnistaa oma osaamisensa ja tehdä se näkyväksi eli tuoda asian-
tuntijuuttaan esille. Oletukseni on, että yksilöllä on realistinen kuva itsestään ja osaa-
misestaan sekä siitä, millainen hänen ammatillinen identiteettinsä on. Eroavaisuudet 
yksilön ja ympäristön näkemysten välillä tuottavat yksilölle uskottavuuskriisin, jolloin 
hänen on vaikeampi vakuuttaa toiset omasta asemastaan ja ajatuksistaan. 

Asiantuntijuuden rakentumisprosessin haasteisiin voi verrata Deweyn näkemyksiä: 
Ihmisyhteisön tavat, tottumukset, kliseet ym. ovat kulttuuriin kiteytynyttä tietoa, jonka 
yhteisön jäsen oppii kasvaessaan. Tavanmukainen toiminta on sosiaalisesti ehdollis-
tunutta, usein myös tiedostamatonta. Kun rutiinit eivät toimi, syntyy ongelmia ja sitä 
seuraavan kokeilemisen kautta uutta tietoa. Ihminen pystyy siis muuttamaan ympäris-
töään. (Dewey 2006, 16—17.) 

Asiantuntijuus on sekä ammattispesifi sen tietämyksen hallintaa että yliammatillis-
ta osaamista ja laaja-alaisuutta. Pohjan ammatilliselle osaamiselle muodostaa kou-
lutuksen avulla hankittu muodollinen tieto. Asiantuntijuudelle tunnusomaista on 
ongelmanratkaisutaidon ja ajattelun kehittyminen strategisemmaksi. Asiantuntijuus 
voi rakentua eri tavoin (osaamisen kehittymisenä ja sosiaalisessa prosessissa yhteisön 
muiden jäsenten kanssa) yhtä aikaa. 

Näen osaamisen sekä yksilön että organisaation ominaisuutena, sillä organisaatiot 
koostuvat ihmisistä, heidän luomastaan organisaatiokulttuurista ja rakenteista. Tutki-
mukseni kohteena on kuitenkin yksilön kehittyminen ja hänen kykynsä vaikuttaa orga-
nisaation osaamiseen.

Asiantuntijan on osattava hankkia legitimiteetti asiantuntija-asemalleen eli vakuu-
tettava muut virallisella eli lainsäädännön areenalla (jos se on mahdollista) sekä julki-
suuden ja työpaikan areenoilla asiantuntijuudestaan. Asiantuntijan on osattava hank-
kia myös auktoriteetti asiantuntija-asemalleen eli valtuutus tietyn toiminta-alueen 
hallintaan ja määrittelyvalta työhönsä. Näissä kohdin korostuvat yksilön sosiaaliset 
taidot ja verkostoituneisuus.

Luvussa 3 esitetyt näkökulmat ja ajatukset ovat näin luoneet pohjan ihannemallille-
ni, erityisesti siihen sisältyvään asiantuntijuuden rakentumisen prosessiin. Viestintä-
johtajan asiantuntijuuden ihannemallin luonnos sisältää ajatuksen siitä, että viestin-
täjohtaja osaa ja onnistuu vaikuttamaan itseensä ja toimintaympäristöönsä niin, että 
hänellä on edellytykset toiminnalleen kunnossa sekä tietysti toimintaan tarvittavaa 
osaamista. Nämä edellytykset muodostuvat sekä yksilön tietämyksestä että useiden 
henkilöiden subjektiivisista uskomuksista, joihin yksilö voi vaikuttaa.

Tässä luvussa 3 selvensin tutkimukseni pääkäsitettä, asiantuntijuutta, esittelemällä 
erilaisia näkökulmia asiantuntijuuden luonteeseen sekä sen rakentumiseen ja kehitty-
miseen sekä poimin rakennusaineita ihannemallin sisältämään dynamiikkaan. Seuraa-
vassa luvussa 4 käyn läpi yhteisöviestinnän teorioiden ja viestintäjohtajan ammattiroo-
lien kehittymistä 1980-luvulta lähtien. Luku on tutkimukseni kannalta oleellinen, sillä 
ammattiroolit ovat olleet vallitseva tapa tarkastella viestintäjohtajan asiantuntijuutta. 
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4. VIESTINTÄJOHTAJA JA 
YHTEISÖVIESTINNÄN TEORIOIDEN 
VAATIMUKSET 

Luvussa 4 keskityn viestintäjohtajan ammattirooleihin, niiden sisältöön, kehitykseen 
ja hyödyntämiseen erilaisissa tilanteissa (kuvio 3). Ammattiroolit ovat olleet perintei-
nen ja vallitseva tapa tarkastella viestintäjohtajan asiantuntijuutta yksilötasolla. Teo-
reettinen näkemys yhteisöviestinnästä on muokannut ajatusta siitä, mitä on hyvä yh-
teisöviestintä, millaista osaamista viestintäjohtaja tarvitsee ja miten hänen odotetaan 
toimivan. Väitän, etteivät ammattiroolit kuitenkaan ole riittäviä työkaluja viestintäjoh-
tajan asiantuntemuksen arviointiin ja kehittämiseen 2010-luvulla, jolloin viestinnän 
paradigma on mahdollisesti siirtymässä organisaatiokeskeisestä johdetusta viestinnäs-
tä aitoon vuoropuheluun, jossa julkisuuteen voi hallinnan sijasta ainoastaan vaikuttaa 
(ks. premissini). 

Aloitan esittelemällä teoreettisia lähestymistapoja yhteisöviestintään. Selvennän 
myös, miten ammattiroolit muodostavat käsitteellisen työkalun ymmärtää yksilön toi-
mintaa, ja pohdin ammattiroolien suhdetta osaamisen käsitteeseen. Sen jälkeen syven-
nyn yhteisöviestinnän ammattiroolien kehitykseen 1980-luvulta 2000-luvun loppuun 
käymällä lävitse yhteisöviestinnän teoreetikkojen ja suomalaisen alan järjestön näke-
myksiä. Tämä luku 4 muodostaa tutkimukseni yhteisöviestinnällisen teoriaytimen.

1 2

4

Yhteisö-
viestinnän 
teoriat ja 
ammattiroolit

• 1980-luvulla
• 1990-luvulla

• 2000-luvulla

5 6 7 8 9 10 11

Viestintä-
johtajan 
osaamis-
tutkimukset

3

Johdanto Toiminta- 
ja viestintä-
ympäristö 
2010-luvulla

Asiantuntijuu-
den raken-
tuminen

Johtajuus-
tutkimukset

Ihannemalli 
luonnos

Empiirinen 
tutkimus

PäätelmätIhannemallin 
viimeistely

Metodit

Kuvio 3. Luvun 4 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva.

Vuonna 2004 Bridges määritteli 6 teoreettista lähestymistapaa yhteisöviestinnän ja 
erilaisten keskusteluteemojen hallinnan tutkimiselle. Lähestymistavat eivät suoraan 
muodosta ajallista jatkumoa, vaan ne ovat pikemminkin erilaisten teoreettisten viite-
kehysten heijastumia, jotka ovat tosin syntyneet eri ajankohtina. Bridges suositteleekin 
verkostonäkökulman soveltamista niissä kaikissa, mikä tekee lähestymistavoista vielä 
paremmin soveltuvia nykyhetken tutkimushaasteisiin vastaamiseen. (Kleinnijenhuis 
2008, 68–83.) Trujillon ja Tothin (1987; tässä Sison 2010) mukaan erilaiset näkökul-
mat ja analyysin kohteet ovat yhteydessä toisiinsa. 

Tässä tutkimuksessa useiden läpikäymieni teorioiden taustalla on erotettavissa sys-
teemiteoria, jonka vaikutus on merkittävä. Systeemiteoria näkyy J. E. Grunigin neli-
mallissa, joka puolestaan on toiminut yhteisöviestinnän teorioiden pohjana 1980-lu-
vulta lähtien. Oman tutkimukseni premissien taustalla ovat vahvasti ajatukset sekä 
sidosryhmäteoriasta että keskusteluteemojen elinkaaresta, sekä tietysti myös ajatus 
legitimaation vaateesta. Taulukossa 4 tuon esiin eri näkökulmien suhteen toisiinsa ja 
niiden näkymisen tutkimuksessani.
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Taulukko 4. Erilaisten teoreettisten näkökulmien ja analyysien kohteiden suhde toisiinsa sekä näky-
minen tutkimuksessani. 

Teoreettinen lähestymis-
tapa Bridgesin mukaan 
(Kleinnijenhuis 2008, 68–83).

Näkökulma ja analyysin 
kohde Trujillon & Tothin 
mukaan (Sison 2010)

Miten näkyy tässä 
tutkimuksessa

Systeemiteoria: Organisaatio 
voidaan purkaa osatekijöihin, 
johtoon, viestintäosastoon, 
työntekijöihin ja erilaisiin ulkoisiin 
sidosryhmiin, jotka kaikki vaikut-
tavat osaltaan organisaation toi-
mintaan. Systeemiteoria keskittyy 
erilaisiin suhteisiin, joita organi-
saatiolla on ympäristönsä kanssa. 
Näiden suhteiden tarkoitus on 
myötävaikuttaa organisaation 
tavoitteiden toteutumiseen.

Funktionaalinen, systeeminen 
näkökulma: Ammattiroolit, 
raportointisuhteet, organisaa-
tiorakenteet ja -järjestelmät, 
toiminnot, organisaatioprofi ilit, 
viestinnän tekijöiden keskit-
tyminen vaikuttavuuteen ja 
tehokkuuteen. 

J. E. Grunigin teorian taustalla 
on systeemiteoria. Merkittävä 
vaikutus, sillä J. E. Grunig on 
luonut pohjan yhteisöviestin-
nän teorioiden kehitykselle. 
Lisäksi Grunigin näkemys on 
edelleen vaikuttanut voimak-
kaasti muiden tutkijoiden näke-
myksiin viestinnän ammat-
tirooleista ja eri osaamisten 
arvostuksista. 

Sidosryhmäteoria: Sidosryhmien 
edustajat ja heidän vaikutuksen-
sa.

Funktionaalinen, systeeminen 
näkökulma: Johdon ennak-
kol-odotukset, organisaation ja 
yleisöjen tarpeiden yhteensovit-
taminen.

Merkittävä vaikutus. Teoria on 
erotettavissa sekä työyhteisö-
viestinnän “uusi agenda”- että 
”julkisuuden kentät” -premissin 
taustalla. Vaikuttanut myös 
Dozierin ja Ehlingin teoriaan. 
Tutkimuksessani on kysytty 
myös sidosryhmien näkemyk-
siä.

Legitimiteetin ja erilaisten odo-
tusten jättämät vajeet. Vaje on 
olemassa, jos organisaatio saa 
osakseen kielteistä arvostelua 
ja jos yhteiskunnan odotusten ja 
organisaation toiminnan välillä on 
ristiriitaa. 

- Merkittävä vaikutus. Toisaalta 
yksilön legitimiteetti (luku 3), 
toisaalta tarve osata perustella 
organisaation legitimiteetti 
(luku 2).

Keskusteluteemojen elinkaari. - Merkittävä vaikutus, ks. 
”julkisuuden kentät” -premissi. 
Lisäksi viestinnän johtaminen 
edellyttää viestintäjohtajalta 
kykyä luodata toimintaympäris-
töä ja kykyä vaikuttaa keskus-
teluteemojen elinkaareen.

Retorinen analyysi ja argumen-
toinnin rakenne.

Tulkitseva, retorinen näkökulma: 
Viestinnän tekijät symbolien 
tuottajina, diskurssi, tarkoitus, 
organisaation edustaminen, 
organisaatiokulttuurin luominen 
ja muokkaaminen sekä organi-
saation symbolien vastaanotta-
minen ja tulkitseminen.

Ei vaikutusta.

Yhteiskunnallinen vaihdanta-
teoria (social-exchange theory), 
jossa itsekkäiden toimijoiden 
väliset suhteet muodostuvat 
neuvottelujen, sopeutumisen ja 
vaihdannan pohjalta.

Kriittinen, dialektinen näkö-
kulma: Viestinnän tekijöiden 
näkemykset vallastaan ja 
vaikutusvallastaan organisaa-
tiossa, heidän osallistumisensa 
prosesseihin ja vuoropuheluun, 
heidän kykynsä vaikuttaa orga-
nisaatiomuutoksiin.23

Ei vaikutusta. Samankaltaisia 
piirteitä on tosin erotettavis-
sa sosiologian teorioiden 
taustalla. 

23 Vasta 2010-luvulla tutkimuksen kohde on laajentunut ja tarkasteluun on tullut myös muiden (toimittaji-
en, johdon) käsityksiä viestintäjohtajan (ja viestinnän ammattilaisten) vallasta ja vaikutusvallasta. 
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On tärkeää huomata, että yhteisöviestinnän teoriat ovat syntyneet eri vuosikymmenillä 
ja heijastavat erilaisia tutkimustraditioita. Rantanen (1997) ja Pietilä (1997) näkevät 
yhteisöviestinnän ja julkisuuden tutkimuksessa Mass Communication Research - ja 
vaikuttavuustutkimusten perinteen vaikutukset mm. siihen, miten käytännön viestintä 
organisaatioissa miellettiin pitkään viestintäyksikön tehtäväksi. 

Watsonin ja Noblen (2007, 8–9) mukaan Yhdysvalloissa tehty viestintätutkimus 
juontaa juurensa johtamisteorioihin, viestintään ja julkisen mielipiteen muodostu-
miseen (ks. lisää Glasser & Salmon 1995), kun taas eurooppalainen suhtautuminen 
yhteisöviestintään on luonteeltaan enemmän sosiologista ja retorista. Yhdysvalloissa 
ja Isossa-Britanniassa tutkimuksessa korostuvat empiiriset esimerkkitapaukset, Alan-
komaissa ja Saksassa painotetaan enemmän teoreettisia ja normatiivisia teemoja ja 
yhteisöviestintää tarkastellaan yhteiskunnallisen näkökulman kautta. Yhteisöviestin-
nän kehitys on vienyt alaa enemmän organisaation johtamisen suuntaan (ks. luvut 5 
ja 10.2.2). 

Merkittävin trendi viimeisen 20 vuoden aikana yhteisöviestinnässä on ollut siirty-
minen toiminnallisesta näkökulmasta, jossa yhteisöviestintä merkitsee työkalua saa-
vuttaa organisaation tavoitteet, yhdessä tekemisen näkökulmaan, jossa erilaiset yleisöt 
(publics) osallistuvat viestintään ja merkitysten rakentamiseen ja jossa yhteinen ym-
märrys sekä jaetut tulkinnat on mahdollisia saavuttaa. Yhteisöviestinnän tutkimuksen 
näkökulmat ovat vastaavasti siirtyneet mainonnasta, markkinoinnista ja mediasuh-
teista organisaation erilaisiin suhteisiin erilaisten yleisöjen kanssa (mm. Huang 2001; 
Iivonen & Åberg 2009; Botan & Taylor 2004.) Kim & al. (2014) näkevät tutkimuksen 
kohteiden heijastaneen nimenomaan organisaatioiden toimintaympäristöjen muutok-
sia: Ammattiroolit kiinnostivat 1970—1990 -luvuilla, 1990-luvulla tutkimuksen ydin 
siirtyi viestinnän koulutukseen, eettisiin kysymyksiin sekä kriisien analysointiin osana 
strategian toimeenpanoa ja johtamista, 2000-luvulla globalisation myötä kiinnostut-
tiin suhteiden johtamisesta. 

Siteeratuimpia tutkijoita ovat mm. J. Grunig, Cutlip, Center & Broom, Dozier ja noin 
puolet siteeratuimmista artikkeleista on ajalta 1990—1995 (Pasadeos & al. 2010). Silti 
viestinnän tutkimuksella ei vielä ole samanlaista yhteistä teoriataustaa kuin vanhem-
milla tieteenaloilla. Tutkijat ovat itse määritelleet käyttämänsä termit, eivätkä ole aina 
liittäneet niitä tiettyyn teoriaan tai teoreettiseen lähestymistapaan. (Sisco & al. 2011.) 
Uusin tutkimus laajentaa viestinnän tutkimuksen teoriakentän monimuotoisuutta it-
sessään (esim. uutta teoriaa, uusia tutkijoita eri puolelta maailmaa), sekä tuo mukaan 
muiden alojen (esim. sosiologia, taloustiede) näkemyksiä (Gregory 2012).

Bowenin (2009) mielestä yhteisöviestinnän yleistä uskottavuutta on heikentänyt se, 
ettei yhteisöviestintä ammattialana ole pystynyt viestimään arvoaan: mitä ovat sen 
erilaiset keskeiset toiminnot, eettisyys ja olennaisimmat osaamiset. Ratkaisuksi on-
gelmaan on ehdotettu erilaisia yhteisöviestinnän suunnitteluun, mittaamiseen ja arvi-
ointiin liittyviä toimenpiteitä (Fairchild 2002; Zerfass 2008; Gregory & White 2008). 
Viimeisen parin vuoden aikana ylimmän johdon näkemyksiä ja odotuksia yhteisövies-
tinnän suhteen on tutkinut mm. Gregory (2010), journalistien odotuksia ovat tutkineet 
mm. Callison ja Seltzer (2010) ja yleisöjen käsityksiä mm. White & Park (2010). 

Tässä luvussa 4 läpikäymäni yhteisöviestinnän teoriat sisältävät piirteitä niin funk-
tionaalisesta, tulkitsevasta kuin kriittisestä näkökulmasta: ammattirooliteoriat nivou-
tuvat organisaatiorakenteisiin ja -kulttuuriin, ja huomio kiinnittyy viestintäjohtajan 
toimintatapoihin ja -edellytyksiin sekä hänen vaikutusvaltaansa.
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4.1. AMMATTIROOLIT JA OSAAMINEN 
Keskustelu erilaisista toimintarooleista alkoi jo 1970-luvun lopulla. Roolien avulla 
voidaan mallintaa organisaatiokulttuuria ja siihen vaikuttavia syy-seuraussuhteita. 
Henkilön rooli organisaatiossa on aina abstraktio24. Katz ja Kahn määrittelivät organi-
saatiot roolijärjestelmiksi ja roolikäyttäytymisen yksilön toistuviksi teoiksi tietyn lop-
putuloksen saavuttamiseksi. Nämä teot ovat myös suhteessa muiden tekoihin. (Corne-
lissen 2009, 156.) 

Baileyn, Bartramin ja Kurzin mukaan osaamisten (competencies) avulla voidaan 
määritellä kriittiset toimintamallit joita tarvitaan ammattiroolissa tai asemassa menes-
tymiseen (Gregory 2009, 308-309). Tutkimukseni kannalta oleellista on, että ammat-
tirooleilla ja osaamisella on dynaamisia keskinäisiä vuorovaikutussuhteita: Osaaminen 
liittyy usein jonkin ammattiroolin toteuttamiseen. Osaaminen voi olla tietoja, taitoja 
tai asenteita, mutta myös ymmärrystä, näkemystä ja lahjakkuutta. 
Ammattiroolit heijastavat yksilön urakehitystä ja osaamista. Yksilöllä voi olla ammat-
tirooliinsa nähden liian vähän osaamista, jolloin hänen on kehitettävä osaamistaan 
voidakseen toimia menestyksellisesti. Yksilöllä voi olla myös ammattirooliinsa nähden 
sopivasti osaamista, jolloin niiden välinen suhde on tasapainossa. Muuttuvassa toimin-
ta- ja viestintäympäristössä tasapainotila ei kuitenkaan ole pysyvä. Yksilön tyytyväisyys 
tilanteeseen ja toimintamahdollisuudet vaihtelevat. Jos yksilöllä on ammattirooliinsa 
nähden liian paljon osaamista, hänen osaamisensa on vajaakäytössä. Yksilön kannalta 
tämä voi vaikuttaa motivaatioon ja sitoutumiseen, ja organisaation kannalta voima-
varojen tuhlaukseen ja mahdollisesti myös menettämiseen, jos yksilö päättää siirtyä 
muualle. Ammattirooleilla on siten yhteys osaamisen johtamiseen, jonka avulla orga-
nisaatio voi vaikuttaa yksilön kehittymiseen ja ammattiroolista toiseen siirtymiseen. 
Osaamisen liittyvistä määrittelyt löytyvät luvusta 3.2.

Ammattirooli heijastaa viestintäjohtajan hierarkkista asemaa, arvostusta, ja sitä, 
millaiseksi asiantuntijaksi hänet organisaatiossa ymmärretään. Ammattiroolin muo-
dostumiseen vaikuttavat viestintäjohtaja itse (kiinnostuksen kohteet, kunnianhimo), 
hänen esimiehensä (viestinnän arvostus ja odotukset sitä kohtaan, yksilön arvostus, 
nimike, hierarkkinen asema), organisaatio (koko, tyyppi, organisaatiokulttuuri, näke-
mys viestinnästä) sekä organisaation toimintaympäristö (staattinen, dynaaminen, si-
dosryhmät). 

Ammattiroolin toteuttaminen voi vaihdella (ajankohta, tilanne, kokemus) ja saman-
aikaisesti on mahdollista toteuttaa useampaa ammattiroolia. Ammattirooleja voidaan 
pitää työkaluina, joilla analysoidaan yksilön asemaa ja työtehtäviä organisaatiossa. 
Olen koonnut taulukkoon 5 tässä luvussa 4 esittelemieni ammattiroolien tyypillisiä 
osatekijöitä ja lisännyt siihen oman tulkintani siitä, ketkä ammattiroolien muodostu-
miseen voivat vaikuttaa.

24  Myös tämä näkemys tekee konstruktionismista oleellisen lähestymistavan tutkimukseeni.
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Taulukko 5. Lista mielestäni ammattiroolien tyypillisimmistä osatekijöistä ja niihin vaikuttavista tahois-
ta. Joihinkin osatekijöihin voi viestintäjohtaja itse vaikuttaa, joihinkin hän voi vaikuttaa 
yhdessä esimiehensä kanssa, ja joihinkin myös organisaatiolla voi olla vaikutusta. 
Esimerkiksi viestintäjohtajan verkostoihin ja organisaatiokulttuuriin vaikuttaa hänen oman 
taustansa ja toimintansa lisäksi se, miten esimies antaa hänelle oikeutuksen toimia 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi organisaation koko ja toimintaympäristö 
vaikuttavat siihen, mitä verkostot ylipäänsä voivat olla (suuruus, monimuotoisuus jne.). 

Ammattiroolien 
osatekijä

Viestintäjohtaja voi 
vaikuttaa itse

Esimies voi 
vaikuttaa

Organisaation 
koko, tyyppi ja 

toimintaympäristö 
voivat vaikuttaa

Kiinnostuksen kohde X X
Kunnianhimo X
Arvot, asenne X X X
Vastuun määrä X X X
Viestintäyksikön koko X X X
Työtehtävät X X
Ajankäyttö X X
Asema organisaatios-
sa, nimike X X X

Auktoriteetti-asema, 
vaikutusvalta X X X

Verkostot X X X
Kokemus X
Opinnot X
Palkkaus X X X
Sukupuoli
Tilannesidonnaisuus X X X
Organisaatiokulttuuri X X X
Näkemys 
yhteisöviestinnästä X X X

Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, miten ammattiroolit määritellään ja mitä erityistä 
osaamista niissä vaaditaan. Caldwellin (2008) kritiikin25 mukaan on syytä ottaa kantaa 
mm. siihen, yhdistyvätkö ammattiroolit toisiinsa jonkin universaalin tai yleisen osaa-
misluokituksen kautta, ovatko tietyt osaamiset tiettyihin rooleihin tai konteksteihin 
sidottuja, miksi tietyt osaamiset ovat muita tärkeämpiä, pitäisikö kaikilla olla liike-
toimintaosaamista ja mitä sillä ymmärretään, mitkä ovat osaamisten ja suoritusten, 
sekä osaamisten ja kontekstin, väliset yhteydet. Pelkkä ammattiroolien olemassaolo 
ei varmista tehokasta tai jatkuvaa toimintaa tietyssä tehtävässä. Ja jos osaamiset kes-
kitetään liiketoimintakyvykkyyden tai johtamisosaamisten ympärille, on vaarana, että 
omaa erikoisosaamista aletaan pitää toissijaisena osaamisena. Caldwellin ehdotuksena 
onkin siirtää huomio yksilöstä tiimien osaamiseen ja tehokkuuteen (vrt. Valkeavaara ja 
Launis & Engeström luku 3.2.). 

Caldwellin kritiikin painoarvo on suurimmillaan viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin soveltamisessa käytännössä osaamisen ja suorituksen johtamiseen. Kri-
tiikkiin tiivistyvät ydinkysymykset ihannemallin rajallisuudesta. 

 

25  Caldwellin kritiikki kohdistui erityisesti Ulrichin henkilöstöhallinnon ammattirooleihin, joista enemmän 
luvussa 4.5. Caldwellin ajatuksia on mahdollista soveltaa myös muihin ammattirooleihin.
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Caldwellin ajattelun vaikutus on erotettavissa viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin luonteessa ja rakenteessa sekä ihannemallin hyödyissä ja rajoituksissa: 

• Ammattiroolit puretaan viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
osatekijöiksi. Ihannemallin luonne on kontekstisidonnaisuus, sen soveltami-
nen on yksilön ja organisaation neuvottelun lopputulos. Ihannemalli ei itses-
sään ota kantaa eri osaamisten tärkeysjärjestykseen eikä siihen, kuinka paljon 
liiketoimintaosaamista jokaisessa tehtävässä tarvitaan. Ihannemalli tarjoaa 
kehikon arvottaa asiantuntijuuden osatekijöitä ja neuvotella niiden kehittä-
misestä niin osaamisen kuin suorituksenkin johtamisen näkökulmista (7.2, 
7.3.2).

Olen omaksunut ammattiroolin olemuksesta Dozierin näkemyksen: Yhteisöviestinnän 
tekijöiden ammattiroolit kuvaavat käsitteiden verkostoa, jotka vaikuttavat tekijöiden 
ammattisaavutuksiin, ammattirakenteisiin, organisaatioiden viestintäprosesseihin ja 
organisaatioiden kyvykkyyteen dominoida tai tehdä yhteistyötä ympäristönsä kanssa. 
Toisin sanoen ammattiroolit heijastavat, millainen merkitys viestintäyksiköllä orga-
nisaatiossa on. Ammattirooleista voidaan päätellä, osallistuuko viestintä strategiseen 
päätöksentekoon vai toteuttaako se muiden tekemiä päätöksiä. Ammattirooleihin liit-
tyy ympäristön luotausta, keskusteluteemojen hallintaa ja viestintäkäytäntöjä. Ammat-
tiroolit vaikuttavat niin palkkaukseen kuin työtyytyväisyyteen ja ovat myös keskustelun 
ytimessä, jos aiheena on sukupuoleen liittyvä syrjintä. Ammattiroolien esiintymiseen 
vaikuttaa myös se, kuinka monta henkilöä viestintäyksikössä työskentelee: mitä suu-
rempi viestintäyksikkö on, sen helpompi viestintäjohtajan on keskittyä päällikkö-tason 
tehtäviin. (Dozier & Broom 1995.)

Toistaiseksi vain Gregory (2009, ks. luku 5.1) ja Brunton (2010) ovat peräänkuu-
luttaneet yhteisöviestinnän ammattilaisten osaamisluokitusten tarpeellisuutta ja ai-
kaansaamista. Cornelissen (2009, 160–165) on tehnyt oman ehdotuksensa osaamisen 
luokittelusta. Hänen mukaansa yhteisöviestinnän arvostuksen kannalta on erittäin 
tärkeää, että viestinnän ammattilainen kehittyy teknikosta strategiksi. Viestintäjohtaja 
toimii silloin päällikkö-roolissa, osaa ratkaista ongelmia, soveltaa teorioita, kehittää 
organisaation ja yhteisöviestinnän strategioita, ymmärtää liiketoimintaa, toteuttaa 
johtajuutta jne. 

Vaikka ammattiroolit heijastavat syntyaikakauttaan, en ole julistamassa niitä van-
hentuneiksi. Väitän, etteivät olemassa olevat ammattirooliteoriat ole yksinomaan 
riittäviä työkaluja viestintäjohtajan asiantuntemuksen arviointiin ja kehittämiseen 
2010-luvulla. Ammattiroolit ovat vaikuttaneet toistensa kehittymiseen ja tapaan arvi-
oida yhteisöviestinnän ammattilaisten toimintaa. Ne ovat olleet myös yleisesti hyödyn-
netty työkalu, jonka avulla ammattilaisten osaamista ja toimintaa on tutkittu. Jokainen 
kuvaamani ammattirooli on edelleen mahdollista erottaa ja hyödyntää, samoin kuin 
yhteisöviestinnän teoreettiset mallitkin ovat erotettavissa ja hyödynnettävissä. Kyse on 
tietoisista valinnoista, mikä ratkaisu missäkin kontekstissa koetaan hyväksi. Siksi olen 
halunnut esitellä ammattiroolimallit tarkempien kuvausta kera. 

Ammattiroolikeskustelussa on hyvä muistaa, että yksilöön kohdistuvilla odotuksilla 
on vaikutusta hänen toimintaansa: Sillä, minkälaisia odotuksia yksilön työsuorituk-
seen kohdistetaan, on vaikutusta hänen innovatiivisuuteensa. Odotukset heijastavat 
yksilön mainetta muiden silmissä ja vaikuttavat siihen, miten hänen suoritustaan arvi-
oidaan. (Yuan & Woodman 2010.) Ne, joilta johtajat odottavat suorituksia muita enem-
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män, saavat haasteellisempia ja tarkemmin määriteltyjä oppimistavoitteita ja -mahdol-
lisuuksia (Bezuijen & al. 2009).

Olen noudattanut seuraavissa alaluvuissa pääsääntöisesti kronologista esitystapaa. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteisöviestinnän teorioiden ja ammattirooli-
mallien keskinäinen esittämisjärjestys vaihtelee. Olen poikennut tästä esittämistavasta 
silloin, kun jokin ammattiroolimalli on herättänyt keskustelua useammalla vuosikym-
menellä. Silloin olen käynyt läpi jälkikeskustelunkin ammattiroolimallin esittelyn yh-
teydessä. Ratkaisu voi tuntua paikoin sivupoluille eksymiseltä, mutta perustelen sen 
kokonaiskäsityksen selkeyttämisellä. Lukijan on helpompi arvioida mallin osuvuutta 
tähän aikaan, kun mallin herättämä suora jatkokeskustelu ja kritiikki esitetään samas-
sa yhteydessä eikä eri puolilla tutkimustani. 

4.2. TUKIFUNKTION JOHTAJA 1980-LUVULLA
Ammattirooli-ajattelun kannalta 1980-luku oli merkittävää aikaa. Seuraavissa alalu-
vuissa käyn lävitse, kuinka eettiset periaatteet ohjasivat viestintää ammattikunnan 
alkuajoista lähtien, miten viestintäjohtajan ammattirooli-ajattelu sai alkunsa ja ihan-
teeksi muodostui symmetrinen viestintä. Lopuksi käyn lävitse, miten viestinnän am-
mattilaisen pätevyyttä arvioitiin Suomessa. 

4.2.1. EETTISET PERIAATTEET OHJENUORANA
Yhteisöviestinnän ammattilaisten omat järjestöt ovat vuosikymmenten ajan vaikutta-
neet viestintäjohtajien toimintaan määrittelemällä hyvää viestintää, yksilöiden ja vies-
tintäfunktion ammattiroolia. Nämä periaatejulistukset ovat toimineet yleismaailmal-
lisina yhteisöviestinnän eettisinä koodeina ja osaltaan luoneet perustaa teoreettiselle 
ajattelulle. 

Yhteisöviestinnän ammattilaisten toiminta alkoi Suomessa 1900-luvun alussa, kun 
työnantajat ja tekijät järjestäytyivät. Reklaamimiesten kerho (mainonnan tekijät) ja 
Journalistiliitto perustettiin 1920-luvun alussa. II maailmansodan kynnyksellä sai 
alkunsa Propagandaliitto, jonka tavoitteeksi määriteltiin silloisen maakuvan kehittä-
minen26. Sodan aikana kaikki julkinen viestintä siirrettiin Valtion tiedotuslaitokseen 
armeijan valvontaan. Sodan jälkeen palattiin rauhanajan viestintä- ja suhdetoimin-
tatehtäviin. Vuonna 1947 perustettiin Tiedotusmiehet-yhdistys, jonka tehtävä oli jul-
kisen mielipiteen ohjailu yhteiskunnassa. 1950-luvulla sen jäseniksi alettiin hyväksyä 
myös yksityisyritysten tiedottajia ja huomion kohteeksi otettiin myös sisäinen viestin-
tä. 1960-luvulla vaihdettiin termit PR (Public Relations) ja suhdetoiminta tiedotuk-
seen, joka 1970-luvulla sai rinnalleen vuorovaikutuksen. Vasta 1980-luvulla siirryttiin 
puhumaan viestinnästä ja alan toiminta alkoi vakiintua. (Lehtonen, 2004.) Suomen 
Tiedottajien Liitto sai alkunsa 1978-1979, kun Tiedotusmiehet ry ja Henkilöstölehti-
en yhdistys yhdistyivät (STiL 1982). Tiedottajien liitto hyödynsi kansainvälisiä eettisiä 
koodeja. 

Kansainvälinen yhteisöviestinnän järjestö CERP (Centre Européen des Relations 
Publiques) hyväksyi vuonna 1965 kansainvälisen etiikan säännöt, jotka tunnetaan pa-
remmin nimellä Ateenan koodi. Koodi määrittelee yhteisöviestinnän eettisiä periaat-
teita 3 näkökulmasta: On asioita, joihin pitää pyrkiä. On toimintatapoja, joihin pitää 
sitoutua. Ja on asioita, joiden teosta on pidättäydyttävä. Vuonna 1978 CERP hyväksyi 
eurooppalaiset suhdetoiminnan eettiset säännöt, joiden tavoitteena oli suhdetoimin-

26  Ks. lisää: Melgin, E. 2014 väitöskirja: Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Taide ja kulttuuri Suomen 
maakuvan viestinnässä 1937—52. 
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nan harjoittamisen yhtenäistäminen Euroopassa. Sääntöjä kutsutaan Lissabonin sopi-
mukseksi. Niissä otetaan kantaa yleisiin ammatillisiin velvoitteisiin, erityisiin velvoit-
teisiin asiakkaita ja työnantajaa, julkista mielipidettä ja tiedotusvälineitä sekä muita 
saman ammatin harjoittajia kohtaan. Molemmat CERPin säännöt ovat merkittäviä, 
sillä ne ovat luoneet pohjan eri maiden ammatillisten järjestöjen omille julistuksille. 
(ProCom 2009b.)

1980-luvulla viestintä miellettiin yrityksen tukifunktioksi. Yhteisöviestinnän tavoit-
teena oli tukea organisaation ydintoimintaa viestinnän keinoin. Yhteisöviestintä jakau-
tui 4 toimintoon: myynnin ja tuotannon tukemiseen, kiinnittämiseen, informointiin ja 
profi lointiin. (Åberg 1989, 66.) Vasta 1980-luvun loppupuolella yhteisöviestijöitä alet-
tiin pitää varsinaisesti ammattikuntana, jonka teoreettiset olettamukset voitiin poh-
justaa muita yhteiskuntatieteitä varten rakennetuilla tutkimusmenetelmillä. Silloin 
julkaistiin ensimmäiset alan akateemiset lehdet ja yhteisöviestinnän historian merkit-
täviin tutkimuksiin kuuluva J. E. Grunigin ”Excellence”-tutkimushanke tuotti tietoa 
myös viestinnän ammattilaisten professionalismista, koulutuksesta ja ammattirooleis-
ta. (Jelen 2008, 36.)

Pohjan yhteisöviestinnän ammattiroolien määrittelylle loi Broom tutkiessaan vuon-
na 1979 Yhdysvaltain PR-järjestön PRSA:n (Public Relations Society of America) jäse-
nistöä. Hän näki viestinnän tekijät johdon konsultteina, jotka tarjosivat palveluksiaan 
ja vaikuttivat organisaation prosesseihin. Vuonna 1982 Broom erotti 24 tehtävää, joi-
den pohjalta hän saattoi jakaa viestinnän tekijät 4 ammattirooliin: asiantuntijoihin, 
fasilitaattoreihin, ongelmanratkaisijoihin ja viestintäteknikoihin. Lisäksi on huomion-
arvoista, että Broom havaitsi voimakkaan keskinäisen korrelaation 3 roolissa, eli asian-
tuntijan, ongelmanratkaisijan ja fasilitaattorin roolit olivat yhteydessä toisiinsa. Asi-
antuntijan (expert prescriber) roolissa viestintäjohtaja sanelee ja johto mukautuu, 
jotta päästäisiin takaisin arkeen. Ongelmanratkaisijan (problem-solving process 
facilitator) roolissa viestinnän tekijä auttaa johtoa osallistumaan viestintään liittyvien 
ongelmien ratkaisuun. Fasilitaattorin (communication fasilitator) roolissa viestin-
nän tekijä toimii välittäjänä johdon ja tärkeimpien sidosryhmien välillä, jotta nämä 
kuulisivat toistensa ajatuksia. Viestintäteknikon (communication technician) roolina 
on tarjota käytännön viestintäpalveluja organisaatiolle sen jälkeen, kun johto on pää-
töksensä tehnyt. (Dozier & Broom 1995.)

Ateenan koodi, Lissabonin sopimus ja Broomin ammattiroolivaatimukset ovat 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin ytimessä: 

• Viestintäjohtaja on tunnettava yhteisöviestinnän eettinen koodisto ja nouda-
tettava sitä (liite 1:1.2).

• Viestintäjohtajan on osattava tukea johtoa viestintään liittyvien päätösten 
teossa (liite 1:1.5, 1.6). 

Tekniset tehtävät rajaan toistaiseksi ihannemallin ytimen ulkopuolelle.

4.2.2. PÄÄLLIKKÖ-AMMATTIROOLIN SYNTY
Seuraava askel yhteisöviestinnän ammattiroolien kehittämisessä oli Dozierin malli, 
joka on toiminut eurooppalaisten määrittelyjen pohjana. Dozier päätyi oman tutkimuk-
sensa pohjalta vuonna 1983 esittämään, että Broomin erottamat asiantuntijan, ongel-
manratkaisijan ja fasilitaattorin roolit ovat yhden ainoa roolin, päällikön (public re-
lations manager), ilmentymiä. Dozier siis tiivisti ammattiroolijaottelun päälliköihin ja 
teknikoihin. Päälliköt vastaavat viestinnän suunnittelusta ja kantavat vastuun viestin-
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nän toimenpiteiden onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Päälliköt ovat asiantuntijoita, 
jotka auttavat johtoa selviämään viestintähaasteista. Teknikot huolehtivat viestien tuo-
tannosta, ottavat valokuvia, muokkaavat toisten tekstejä ja toteuttavat viestintää muiden 
tekemien suunnitelmien pohjalta. (Dozier & Broom 1995; Lauzen & Dozier 1992.)

Dozierin mukaan jommankumman ammattirooleista on oltava toista dominoivampi. 
Eli päällikön ja teknikon roolit ovat erilaisia, mutta ne eivät sulje toisiaan pois eivätkä 
ole toistensa vastakohtia. Useat myöhemmät tutkimukset ovat tukeneet tätä ammatti-
roolijaottelua. Jaottelun tuoma etu on ollut, että se helpottaa selittämään ja ennusta-
maan viestintätoiminnon vaihtelevuutta eri organisaatioissa. (Dozier & Broom 1995; 
Lauzen & Dozier 1992.)

Dozier jatkoi mallinsa testaamista Broomin ja Lauzenin kanssa. Vuonna 1986 hän 
totesi, että osallistuminen johdon päätöksentekoon on viestinnän ammattikunnalle 
mahdollisesti tärkeämpää kuin mikään muu ammatillisen kehittymisen mittari. Pääl-
likkö-roolin toteuttaminen heijastuu kaikkeen viestintään ja sen nauttimaan arvos-
tukseen. Päällikkörooli on yhdistävä tekijä (missing link) organisaation toimintaym-
päristön haasteiden ja viestintäyksikön merkittävyyden välillä. Yleisöiksi (publics) he 
luokittelivat johdon, työntekijät eli henkilöstön, viranomaiset, kuluttajat, yhteiskunnan 
tai paikallisyhteisön, ympäristöjärjestöt, sijoittajat ja rahoittajat, ammattiyhdistykset, 
muut mahdollisen erityiskiinnostuksen organisaatiota kohtaan omaavat sidosryhmät 
ja median. Mitä muuttuvampi ja vaikeammin ennakoitavissa oleva toimintaympäristö 
on, sen varmemmin päällikkö-rooli toteutuu. (Lauzen & Dozier 1992.)

Tuorein Dozierin yhdessä Broomin kanssa tekemä tutkimus ammattirooleista löy-
tyy vuodelta 1995. Silloin he vertailivat Broomin tutkimustuloksia vuodelta 1979 ja yh-
dessä vuonna 1991 tekemäänsä tutkimusta Yhdysvaltain PR-järjestön PRSA:n (Public 
Relations Society of America) jäsenistöstä.27 Tulokset olivat samansuuntaisia: Miessu-
kupuoli vaikuttaa myönteisesti kertyneeseen kokemukseen ammatissa. Kokemukseen 
yhdistyy päällikön ammattirooli, ja mitä enemmän henkilö toimii päällikkönä, sitä 
enemmän hän myös osallistuu johdon päätöksentekoon. Päätöksentekoon osallistumi-
nen vaikuttaa sekä palkkaukseen että työtyytyväisyyteen. Tutkimusajankohtien välillä 
suurin osa sukupuoleen ja palkkaukseen liittyvästä syrjinnästä oli tosin loppunut. Huo-
mattavaa on, että kaikkien viestinnän tekijöiden työssä oli sekä päällikkö- että teknik-
korooliin kuuluvia työtehtäviä. (Dozier & Broom 1995.)

Monen viestinnän tekijän ja kouluttajan kritiikkinä on ollut Broomille ja Dozierille se, 
että teknikkoroolin leima on halventava ja aliarvostaa kyseisiä työtehtäviä. Kriitikoista 
siteeratuimpia on ollut Creedon, joka tarjosi vuonna 1991 viestintäteknikon tilalle pa-
rempina nimivaihtoehtoina erikoisasiantuntijaa (creative specialist), viestintätuottajaa 
(communication producer) ja tiedontuottajaa (information producer). Dozier ja Broom 
(1995) ovat pitäneet puolestaan Creedonin ehdotuksia harhaanjohtavina ja hedelmät-
töminä. Heidän mielestään tällainen huolenaihe käytetystä termistöstä kuitenkin hei-
jastaa huolta roolitutkimuksen ennakkokäsityksistä ja sen pohjalla olevista arvoista.

27  Vuonna 1979 otoksen koko oli 440 henkilöä ja vuonna 1991 se oli 203 henkilöä. Vuoden 1991 
tutkimuksen tavoitteena oli yhdistää sukupuoli, ammattikokemus ja opintotausta viestinnän tekijöiden 
ammattirooleihin. Tutkimuksessa hyödynnettiin Broomin 24 kohdan tehtävälistausta.
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Dozierin & Broomin näkemykset ammattirooleista täsmentävät viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja auttaa asiantuntijana johtoa selviämään viestintähaasteista 
(liite 1:1.6) ja osallistuu johdon päätöksentekoon (liite 1:1.8).

• Viestintäjohtaja vastaa viestinnän suunnittelusta ja kantaa vastuun yhteisö-
viestinnän onnistumisesta ja epäonnistumisesta (liite 1:1.2).

Dozier ja Broom päätyivät lopulta ehdottamaan ammattiroolikeskustelun painopisteen 
siirtoa yksilön toteuttamasta roolista viestintäyksikön kykyyn osallistua organisaation 
johtamiseen, ja toteuttaa symmetristä viestintää. (Dozier & Broom 1995.) Seuraavassa 
alaluvussa käyn lävitse tämän J. E. Grunigin ja Huntin näkemyksen symmetrisen vies-
tinnän ideaalimallista.

4.2.3. SYMMETRISEN VIESTINNÄN IHANNE
Yhteisöviestinnän ammatilliset ydinarvot muodostavat kollektivismi, yhteistyö ja yh-
teiskunnallinen järjestäytyminen. Ammattikunnan olemassaolon kannalta on tärkeää 
olla olemassa ammatillisten arvojen joukko, vahvat ammatilliset organisaatiot (tekevät 
arvot tunnetuksi jäsenilleen), ammatilliset normit kuten eettinen koodisto (vahvista-
vat arvoja) sekä ammattikoulutuksen kautta hankitut tekniset taidot ja teoriaperinteen 
hallinta. 1980-luvulla viestintäjohtajien tavoitteeksi miellettiin symmetrisen viestin-
nän ihanne, jonka taustalla vaikutti merkittävästi J. E. Grunigin “Excellence”-tutki-
mushanke vuosina 1985—1991. (Grunig, J. E. 1992; 2000.)

J. E. Grunig määritteli yhteisöviestinnän organisaation ja sen yleisöjen välisen vies-
tinnän johtamiseksi. Yhteisöviestintä voi toimia yksisuuntaisesti ja asymmetrisesti, 
kaksisuuntaisesti ja asymmetrisesti sekä kaksisuuntaisesti ja symmetrisesti. Yhteisö-
viestinnässä valittuun toimintamalliin vaikuttavat hyvin erilaiset osatekijät ja niiden 
keskinäiset vaikutussuhteet. Mallin perusolettamuksena on, että erinomaista yhteisö-
viestintää ohjaa symmetrinen maailmankatsomus, jossa yhteisöviestinnän tavoitteena 
on hallita konfl ikteja, lisätä ymmärrystä ja rakentaa suhteita yleisöjen kanssa. Tämä 
toteutetaan hyödyntämällä tutkimusta ja käymällä vuoropuhelua. Symmetrisessä mal-
lissa sekä organisaatio että sen yleisö voivat muuttaa käyttäytymistään. (Grunig, J. E. 
1992; 2000.)

 Mallin saama kritiikki kohdistui sen tavoitteeseen: osa kriitikoista oli sitä mieltä, 
että kaksisuuntainen symmetrinen viestintä on utopistinen ihanne, jolla ei ole sijaa 
todellisuudessa, osa näki ongelman siinä, että symmetrinen viestintä voisi todellisuu-
dessa muodostua taisteluksi hegemoniasta. Kritiikin ydin oli kuitenkin symmetrisen 
viestinnän ideaalin kiistäminen. J. E. Grunig ja hänen tutkimusryhmäänsä kuuluvat 
jatkoivat mallin kehittämistä erilaisten ulottuvuuksien avulla, mutta muut tutkijat ei-
vät lähteneet siihen mukaan. Toisin sanoen, keskustelu yhteisöviestinnän teoriakoko-
naisuuden kehittämisestä kuihtui eri suunnilla tapahtuvaksi jatkotyöskentelyksi, jossa 
ei kuitenkaan löytynyt vaihtoehtoista uutta mallia täydentämään yhteisöviestinnän 
teoriarakennetta. (Laskin, 2009.) 

Kehittäessään mallia myöhemmin eteenpäin J. E. Grunig huomio kyllä kritiikin, jon-
ka mukaan symmetrinen malli pakottaa organisaation luopumaan päämääristään ylei-
sön intressien vuoksi. Hän otti ajatteluunsa mukaan yhdistettyjen motiivien -mallin. 
Tässä mallissa yhteisöviestinnän tavoitteena on toisaalta saada yleisö ymmärtämään 
ja tukemaan organisaation intressejä ja toisaalta saada ylin johto ymmärtämään ja 
tukemaan yleisön intressejä. Viestinnän ammattilaisten tehtävä on siis tasapainottaa 
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erilaisia lojaliteetteja, joihin he törmäävät palvellessaan sekä organisaation että sen 
yleisöjen intressejä. Yhteisöviestinnässä voi siis erottaa 3 erilaista ulottuvuutta: yksi- 
ja kaksisuuntaisuuden, symmetrisen ja asymmetrisen sekä välilliset ja vuorovaikutuk-
selliset tekniikat. Neljänneksi ulottuvuudeksi olisi mahdollista liittää eettisyys. Tosin 
symmetrisen viestinnän luonne on grunigilaisen näkemyksen mukaan jo itsessään eet-
tistä. (Grunig, J. E. 1992; Grunig L. A. & al. 2002.)

Myöhempi J. E. Grunigin & al. tekemä tutkimus osoitti, että yhteisöviestinnän joh-
tamistapa ja kaksisuuntainen symmetrinen malli yhteisöviestinnän toteutuksessa 
vaikuttivat vahvimmin yhteisöviestinnän ”erinomaisuuteen”. Niissä organisaatioissa, 
joissa viestintäosastot olivat erinomaisia, arvostettiin yhteisöviestintää kaksin verroin 
enemmän kuin muissa organisaatioissa. ”Erinomaisia” viestintäosastoja johtivat stra-
tegiset viestintäjohtajat, joiden osallistumista strategiseen johtamiseen toimitusjohta-
jat pitivät tärkeänä. Viestintäjohtajien iällä tai sukupuolella ei ollut merkitystä. J. E. 
Grunigin johtopäätelmänä oli pitää yhteisöviestinnän nelimallia (kuva 12) sekä todelli-
suutta kuvaavana että normatiivisena teoriana. (Grunig L. A. & al. 2002.)

Kuva 12. Viestinnän nelimalli J. E. Grunigin & L. A. Grunigin mukaan (Grunig, J. E. 1992).

Roperin (2005) mielestä J. E. Gruningin ajattelun ongelmana säilyy, että se jättää kui-
tenkin avoimeksi, mikä on suhteiden johtamisen tavoite mallissa: onko se sellaisen toi-
mintaympäristön säilyttäminen, missä organisaatiot voivat saavuttaa tavoitteensa, vai 
sisältyykö siihen yhteistyössä tapahtuvat neuvottelu myös itse tavoitteista? Sitä mukaa, 
kun julkisen tilan (public sphere) valta ja itseluottamus kasvavat, kasvavat myös vaati-
mukset valtiollisia ja liiketaloudellisia toimijoita kohtaan. Sekä symmetrinen viestintä 
että johtoasema (hegemonia) ovat prosessiluontoisia, jatkuvia. On kyseenalaista, voi-
vatko neuvottelut olla todella aitoa yhteistyötä, ja jos eivät ne ole sitä, voidaanko yhtei-
söviestinnän väittää silloin olevan eettistä. 

J. E. Grunigin julkisuusteorioista ammentava symmetrisen viestinnän ihannemal-
li sai tuekseen sidosryhmäteorioista lähtevän Dozierin ja Ehlingin mallinnoksen or-
ganisaation suhteiden luonteesta (kuva 13). Tämän perusteella voidaan päätellä, että 
teknikko—päällikkö-jaottelu ammattirooleissa ja yhteisöviestinnän tehtävissä pätee 
molemmissa teoriaperinteissä.
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Kuva 13. Organisaation ja sen yleisöjen suhtautumistavat toisiinsa (Dozier & Ehling 1992, 179).

J. E. Grunigin oma näkemys teknikko—päällikkö-jaottelusta oli, että erinomainen yh-
teisöviestintä tarvitsee kumpaakin osaamista. Hänen mallinsa pohjautuu Dozierin am-
mattiroolien kahtiajaolle, jota hän jatkoi edelleen jakamalla sekä päällikön että teknikon 
roolit kahteen: Sisäiset teknikot kirjoittavat ja tuottavat julkaisuja (2010-luvun viestin-
täympäristössä intranetin päivitys jne.). Mediasuhteista vastaavat teknikot järjestävät 
tiedotustilaisuuksia ja kirjoittavat tiedotteita (2010-luvun viestintäympäristössä inter-
netsivujen päivitys, sosiaalisen median hyödyntäminen jne.). J. E. Grunig jakoi myös 
päällikön roolin kahteen: Hallinnollinen rooli sisältää viestintäyksikön päivittäisistä 
tehtävistä huolehtimisen, mutta myös strategisen tavoitteiden asettamisen yksikölle 
sekä strategista suunnittelua viestintäongelmien ratkaisemiseksi. Strategisessa roolissa 
päällikkö työskentelee strategisella tasolla ja hyödyntää kaksisuuntaisia viestintämalleja 
(sekä symmetristä että asymmetristä) sekä osallistuu organisaation strategisen suunnit-
telun prosessiin. Kuten Dozier, J. E. Grunigkin päätteli, että kaikilla rooleilla on useita 
päällekkäisyyksiä ja keskinäisiä riippuvaisuussuhteita. (Porter & al. 2009.)

Yhteisöviestinnän onnistumisen edellytyksenä on viestintäjohtajan osallistuminen 
ylimmän johdon strategiseen päätöksentekoon. Päällikön roolia tarvitaan enemmän 
organisaatioissa, joiden toimintaympäristö on monimuotoinen ja muuttuu jatkuvasti. 
Päällikkö-roolin toteuttamiseen vaikuttavat viestintäyksikön kyky ottaa rooli omakseen 
sekä kyky toteuttaa kaksisuuntaista viestintää. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat työnte-
kijöiden käsitys organisaatiokulttuurin osallistavuudesta ja johdon tuki naispuolisille 
työntekijöille. (Grunig L. A. & al. 2002, 206–240.)

J. E. Grunigin ajattelun ja symmetrisen viestinnän teorian vaikutukset näkyvät 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin ytimessä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja vastaa viestintäyksikön hallinnosta (liite 1:1.5), asettaa stra-
tegiset tavoitteet yhteisöviestinnälle ja ratkaisee viestintäongelmia strategi-
sella tasolla (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtaja työskentelee strategisella tasolla (liite 1:1.6), osaa hyödyntää 
erilaisia viestintämalleja (liite 1:1.3) ja osallistuu organisaation strategiseen 
suunnitteluun (liite 1:1.6). 
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L. A. Grunig & al. (2002, 242–243) tutkivat myöhemmin myös ylimmän johdon odo-
tuksia viestintäjohtajalle. Tutkimuksen mukaan viestintäjohtajan on osattava toimia 
sisäisenä konsulttina, ratkaistava viestintäongelmia, tehtävä viestintäpäätöksiä, otet-
tava vastuu viestinnän onnistumisesta ja epäonnistumisesta, luotava johdolle mahdol-
lisuuksia kuunnella eri yleisöjä, huolehdittava median luotaamisesta ja mediasuhteista 
sekä hallittava myös viestinnän teknisen tason tehtävät.

4.2.4. PÄTEVYYDEN TASOT SUOMESSA 
Suomen Tiedottajien Liitto (myöhemmin STiL) määritteli yhteisöjen tiedotustoimin-
nan perusperiaatteita, asemaa ja toimintaedellytyksiä 1980-luvun alussa seuraavasti: 
“Suora yhteys yhteisön johtoon ja selkeät toimintavaltuudet luovat tiedottajalle par-
haat mahdollisuudet toimia yhteisönsä hyväksi. Tiedottajan tehtävien menestykselli-
nen hoitaminen edellyttää, että hän on hyvin perillä yhteisön toimintapolitiikasta, ja 
on jatkuvasti ajan tasalla toimintaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä sekä toi-
minnan tuloksista.” (STiL 1982.)

STiL rakensi myös Tiedottajan Ammatillisen Kehittymisen Portaat (TAKPo) -järjes-
telmän, jossa määriteltiin tiedottajan pätevyyden tasot. Vuonna 1982 järjestettiin myös 
ensimmäinen STiL-tiedottajatutkinto eli perustutkinto. Tiedottajan ammattikuvaa 
luonnehdittiin seuraavasti: “Tiedottajan työssä tarvitaan varsin monipuolisia tietoja ja 
taitoja. Yhteisön tiedottajana toimiminen edellyttää muun muassa perusteellisia tietoja 
itse yhteisöstä, tiedotustoiminnan teorian ja käytännön tuntemusta sekä tietenkin ky-
kyä ilmaista asioita selkeästi suullisesti ja kirjallisesti. Tiedottajan ammatissa onnistu-
minen vaatii myös sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä luontaista kyvykkyyt-
tä, jota pelkästään koulutuksella ei ole saatavissa.” (STiL 1982, 18.)

STiLin tavoitteena oli antaa työnantajille työkalu, jonka avulla arvioida, minkä ta-
soista tiedottajaa tarvittiin. TAKPo myös auttoi tiedottajaa urasuunnittelussa ja täy-
dennyskoulutuksen suunnittelussa. Tiedottajan pätevyyden perustaso oli ammatin 
tekninen osaaminen eli käytännön työssä tarvittavien perustietojen ja –taitojen hallin-
ta. Seuraava taso, taktinen osaaminen, oli yhteisön tavoitteita palvelevan tiedotustoi-
minnan suunnittelua, esimiehenä toimimista sekä vaativien erikoistehtävien hallintaa. 
Taktinen taso edellytti myös teknistä osaamista. Viimeinen taso, strateginen osaami-
nen, merkitsi kokonaisvastuuta yhteisön tiedotustoiminnasta, sen johtamista, suun-
nittelua ja kehittämistä koko yhteisön pitkän aikavälin tavoitteita palvelevana toimin-
tana. (STiL 1982, 18.) Tiedottajan pätevyyden tasojen nimitykset uudistettiin vuonna 
1989. Puhuttiin perus-, esimies- ja johtotason pätevyyksistä. Sisällöltään ne vastasivat 
aiempaa jaottelua. Näillä määrittelyillä toimittiin myös 1990-luvun ajan. (STiL 1989, 
15–16.)

Yhteisöviestinnän periaatteet -julistus kirjattiin ylös vuonna 1989 vastaamaan yh-
teisviestinnälle asetettavia uusia vaatimuksia. Siinä yhteisöviestinnän tarkoitus mää-
riteltiin seuraavasti: “havaita ja ymmärtää olennaiset yhteisön ulkoiset ja sisäiset 
muutokset ja kehityssuunnitelmat (luotaustehtävä) sekä varmistaa näiden huomioon 
ottaminen yhteisön toiminnan suunnittelussa ja viestinnällisten näkökohtien huo-
mioon ottaminen päätöksenteossa (suunnittelutehtävä).” (STiL 1989, 12.) 

Yhteisöviestinnän periaatteet -julistus määritteli ammatillisia vaatimuksia seuraa-
vasti: ”Yhteisöviestintä on palvelu- ja asiantuntijaelin. Yhteisöviestinnän asiantuntijal-
ta edellytetään siten yhteisöviestinnän suunnittelun ja toteutuksen vaatimaa ammat-
titaitoa, hän on yhteisönsä sisäinen konsultti. Hän ohjaa, tukee ja kannustaa muita 
viestinnän kysymyksissä ja hänen on kyettävä arvioimaan päätösten viestinnälliset vai-
kutukset. Hänen on tunnettava ulkopuoliset viestintä- ja tutkimuspalvelut sekä osatta-
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va hyödyntää niitä. Häneltä edellytetään teknisen osaamisen lisäksi yhteistyökykyä ja 
johtamistaidollisia valmiuksia. Hänen työskentelyään ohjaa yhteisön toimintaa sääte-
levien lakien ja sopimusten lisäksi STiL:n eettiset säännöt. ”(STiL 1989, 12.)

Suomessa yhteisöviestinnän ammattilaisten julistuksissa on operatiivisempi 
painotus. Niiden vaikutus näkyy viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
sisällössä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja tarvitsee suoran yhteyden johtoon ja selkeät toimintavaltuu-
det. Viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kuuluu ajantasallaolo organisaation 
suunnitelmista ja toiminnasta (liite 1:1.3). 

• Viestintäjohtaja hallitsee yhteisöviestinnän substanssin ja seuraa alan kehi-
tystä (liite 1:1.4).

4.3. JOHDON KONSULTTI 1990-LUVULLA
Symmetrisen viestinnän ihanne vallitsi myös 1990-luvulla. Yhteisöviestinnän tavoit-
teena oli edelleen olla tukifunktio, joka edisti organisaation ydintoimintaa. Internetin 
käytön yleistyminen 1990-luvun puolen välin jälkeen merkitsi uuden median eli verkon 
aikakauden alkua. Verkko oli yhtä aikaa sanomalehti, keskustelufoorumi, kirjasto yms. 
eli monimutkainen ja vaikeasti hallittava ilmaisen informaation lähde, jota organisaa-
tioiden oli vaikea ymmärtää (Burnett & Marshall 2003). Tekniikan kehitys vaikutti 
merkittävästi yhteisöviestinnän toimintaan (Hurme 2001; Marken 2002). 

Vuonna 1996 Leichty ja Springston esittivät oman vaihtoehtoisen näkemyksensä 
viestinnän ammattirooleista, sillä heistä Dozierin mallissa oli useita ongelmia: tutki-
jat usein olettivat, että roolit ovat toisensa poissulkevia ja käänteisesti verrannollisia. 
Lisäksi oli olemassa hybridirooleja, joissa yhdistyvät päällikkö- ja teknikkoroolien teh-
tävät. Leichty ja Springston näkivät myös mahdollisena teoreettisen keskustelun siitä, 
mitä muuta yhteistä päällikköroolin tehtävillä on kuin se, etteivät ne kuulu teknikko-
rooliin. Broomin mallille suunnattu kritiikki perustui siihen, ettei mallissa tehty eroa 
sen välillä, kerääkö ja työstääkö viestinnän tekijä ympäristöstä nousevaa tietoa, vai 
edustaako hän organisaatiota eri ryhmille ja yleisöille, vaan molemmat toiminnot näh-
tiin samanlaisena organisaation raja-aitojen ylittämisenä. (Leichty & Springston 1996.)

Oman näkemyksensä Leichty ja Springston perustivat PRCA:n (Public Relations 
Council of Alabama) jäsenistölle tekemäänsä tutkimukseen, jossa vastauksia saatiin yli 
300. Tutkimus osoitti, että ympäristöstä nousevan tiedon kerääminen ja työstäminen 
auttaa organisaatiota sopeutumaan monimutkaiseen ja dynaamiseen ympäristöön. 
Viestinnällinen raja-aitojen ylittäminen (portinvartiointi, puolustaminen, viestintä-
koulutus ja tiedonkeruu) oli suoraan yhteydessä päällikön toimenkuvaan, kuten myös 
asiantuntijan, ongelmanratkaisijan ja fasilitaattorin toimenkuvaan. (Leichty & Sprin-
gston 1996.)

Lopputuloksenaan Leichty & Springston tunnistivat mielestään 4 laadullisesti toisis-
taan eroavaa viestinnän ammattiroolia. Roolijaossa on yhteneväisiä piirteitä aiempien 
ammattirooliluokitusten kanssa, mutta myös eroavuuksia: 3 ammattiroolissa tehdään 
paljon viestintämateriaaleja, eli ainoastaan perinteisessä päällikköroolissa teknisten 
tehtävien määrä jää vähäiseksi. 

Sisäiset viestijät (internals) ovat vain vähän tekemissä ulkoisten yleisöjen kanssa. 
He koordinoivat viestintää eivätkä itse edusta organisaatiotaan ulospäin. He johtavat 
prosesseja ja muistuttavat Broomin näkemystä ongelmanratkaisijasta. Sisäisten viesti-
jöiden roolissa prosessin johtaminen yhdistyy suureen määrään käytännön viestintää 
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eli teknikon tehtäviä. Yleisosaajilla (generalists) on hybridirooli ja tehtäviä jokaisesta 
roolista. Heillä on myös paljon käytännön viestintätehtäviä, ja he avustavat sisäisessä 
viestinnässä, toimivat asioiden alkuunpanijoina ja sisäisinä konsultteina. He ovat myös 
paljon tekemisissä ulkoisten yleisöjen kanssa, eli heidän tehtäväkirjonsa on hyvin laaja. 
Päälliköillä (traditional managers) on vain vähän käytännön viestintätehtäviä ja pal-
jon viestinnän konsultointitehtäviä, portinvartijana olemista, tiedonhankintaa, organi-
saation puolustamista ja asioiden alkuunpanijana toimimista. He painottavat itse ni-
menomaan puolustamista ja tiedonhankintaa ja vähättelevät tutkimuksen merkitystä. 
Käytännön viestinnän he siis delegoivat alaisilleen. Ulkoisten viestijöiden (exter-
nals), roolissa korostuvat käytännön viestintätehtävät, organisaation puolustaminen 
ja tiedonhankinta. Tämä ryhmä muistuttaa Broomin käsitystä viestintäteknikosta, ja 
siihen on lisätty ripaus fasilitaattoria. Periaatteessa on mahdollistaa erottaa vielä viides 
ammattirooli ”outliers”, jossa mitkään tehtävät eivät ole korostuneet. Tähän ryhmään 
kuului vain muutamia henkilöitä, jotka työskentelivät oman toimensa ohella viestintä-
tehtävissä. Tutkimuksen loppupäätelmissä tämän viimeisen roolin olemassaolosta ei 
kuitenkaan vakuututtu eli se jäi ammattiroolijaosta pois. (Leichty & Springston 1996.)

Leichtyn ja Springstonin mallin ansiona on tuoda esiin ammattiroolien esiintymistä 
samanaikaisesti ja vaihtelua eri aikoina. Malli tuo esille kuinka paljon erilaiset pääl-
likköroolit voivat sisältää teknikkotason tehtäviä, eli ovat luonteeltaan enemmänkin 
hybridirooleja. Mallin voi nähdä myös vastauksena teknikkorooliin liittyvään aliarvos-
tuksen pelkoon. Mallin heikkoutena on riski, että päällikkötason tehtävät voivat ajoit-
tain jäädä hoitamatta, jos hybridiroolissa oleva yksilö keskittyy syystä tai toisesta tek-
nikkotason tehtäviin. 

Leichtyn ja Springstonin malli on linjassa premissieni kanssa, ja vahvistaa niiden 
asettamia vaatimuksia viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällölle 
seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja toimii sisäisenä konsulttina ja asioiden alkuunpanijana 
(liite 1:1.5).

• Viestintäjohtaja osaa luodata toimintaympäristöään ja hankkia tietoa 
(liite 1:1.6).

4.4. DIALOGIN JOHTAJA 2000-LUVULLA
Yhteisöviestinnän ammattiroolikeskustelu ja teorioiden kehittäminen siirtyi Euroop-
paan 2000-luvulla, koska yhdysvaltalainen maailmankuva ja organisaatiokulttuuri 
koettiin riittämättöminä selittämään viestinnän ammattilaisten todellisuutta euroop-
palaisessa, monimuotoisemmassa kontekstissa. Tutkijat (mm. Watts 2006) alkoivat 
ilmaista huolensa, ettei yhteisöviestinnälle ollut kehittynyt yhteistä teoriapohjaa, vaan 
sen teoria rakentui hajanaisista malleista ja tutkimuksista. 

Yhteisöviestinnän teemoiksi nousivat eettiset kysymykset, maineenhallinta, dialogi-
suus ja sidosryhmät. Jensen (2001) otti kantaa eettisyyteen määrittelemällä uudella 
tavalla julkisen tilan ja organisaatioiden ja yhteisöviestinnän suhteen (taulukko 6). 
Messina (2007) ja Fawkes (2007) pohtivat, voidaanko yhteisöviestintään sisältyvää 
suostuttelutoimintoa pitää, ja millaisin ehdoin, eettisenä. 
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Taulukko 6. Organisaation suhde julkiseen tilaan ja yhteisöviestinnän roolit (Jensen 2001, 140). 

Organisaation 
suhde julkisuu-
den kenttään 
(public sphere)

Taloudellisesti 
menestyvä 
organisaatio, 
jota ei kiinnosta 
yhteiskunta.

Taloudellisesti me-
nestyvä organisaatio, 
huolehtii yhteiskun-
nallisten velvoitteiden 
täyttämisestä.

Taloudellisesti menestyvä, 
huolehtii yhteiskunnallisten 
velvoitteiden täyttämisestä 
sekä yhteiskuntavastuusta.

Yhteisöviestin-
nän rooli

Olematon Ennustaa ja vaikuttaa 
yhteiskunnalliseen 
päätöksentekoon.
Lobbaus ja liiketoi-
met.

Neuvottelu ja sopeutumi-
nen sidosryhmien näke-
myksiin. Refl ektiivinen 
ymmärrys yhteiskunnan 
arvojen luonnin interaktiivi-
sesta prosessista. Heijas-
taa organisaation identi-
teettiä ja legitimiteettiä.

Kent ja Taylor (2002) näkivät dialogisuuden vaikuttavan organisaatioiden sidosryhmä-
suhteisiin siirtämällä huomion painopisteen juuri tuohon suhteeseen itseensä: suhtei-
den piti olla vastavuoroisia, läheisiä ja spontaaneja, empaattisia ja sitoutuneita. Phillip-
sille (2006) ja Luoma-Aholle (2005) sidosryhmäsuhteet merkitsivät jopa organisaation 
ydinarvoa ja sosiaalista pääomaa. Fombrun28 ja van Riel (2003, 230) keskittyivät maineen 
käsitteeseen. He näkivät maineessa yhdistyvän organisaation menneet toimet ja tulokset, 
jotka vaikuttivat sen kykyyn tuottaa arvoa eri sidosryhmille. Maine mittasi organisaation 
suhteellista arvoa sekä sisäisesti työntekijöiden että ulkoisesti stakeholderien näkökul-
masta. Myöhemmin Fombrun ja van Riel (2007) ehdottivat jopa siirtymistä yhteisövies-
tinnän johtamisesta maineen johtamiseen. Suomessa maineen johtamisen koulukuntaa 
ovat edustaneet Aula, Heinonen ja Mantere (ks. Aula & Heinonen 2002; Aula & Mantere 
2005, 2009; Heinonen 2006). Luoma-aho (2005) tekee vielä eron tavoite- ja stakehol-
dermaineen välillä seuraavasti: ”Tavoitemaine on sitä, mitä organisaatio haluaa olla, kun 
taas stakeholdermaine on sitä, miten organisaatio käytännössä nähdään ja koetaan.” 

Tyypillistä 2000-luvun ammattirooliajattelulle on sirpaleisuus: roolien määrä lisään-
tyy selvästi, ja ne painottavat erilaisia näkökulmia yhteisöviestinnän tehtäviin ja valit-
tuihin toimintamalleihin. Seuraavissa alaluvuissa käyn lävitse tarkemmin eri tutkijoiden 
näkemyksiä. 

4.4.1. AMMATTIROOLI VIESTINTÄSTRATEGIAN MUKAAN
Van Rulerin mukaan tarvittiin uudenlainen lähestymistapa sekä viestinnän toiminta-
vaihtoehtojen harkitsemiseen, että ammattiroolin valintaan, eikä näitä asioita voinut 
erottaa toisistaan. Hänestä eri ammattiroolit liittyvät eri aikakausiin: Julkinen kuulut-
taja ja seurustelu-upseeri dominoivat vielä 1980-luvun alussa. 1980-luvun puolesta-
välistä 1990-luvun puoliväliin dominoivia rooleja olivat yhteyspäällikkö ja orkesterin-
johtaja. Sillanrakentajan roolia esiintyi 1960-luvulta 1990-luvulle. Fasilitaattorin rooli 
ilmestyi joukkoon 2000-luvulla. Itseoppineita on ollut aina. (van Ruler 2004.)

Julkisen kuuluttajan (town crier) rooli nojaa käsityksen viestinnän taikaluotimal-
lista, jossa keskitytään viestinnän denotatiiviseen puoleen.29 Myös seurustelu-up-

28  Fombrum aloitti mainekeskustelun tosin jo 1996.
29 Julkisen kuuluttajan työtä kuvaavia sanoa ovat: tosiasiallisuus, rehellisyys, selkeys, paikkaansa pitä-

vyys, luotettavuus ja luovuus. Viestintä on toimintaa, jossa julkiset kuuluttajat toimivat johdon äänitorve-
na. He välittävät toisten tekemiä päätöksiä, ja heille viestintä on tiedon levittämistä. Heidän toimintansa 
perustuu aiempiin kokemuksiin ja käytännön malleihin. He eivät ole kiinnostuneita viestinnän vaikutta-
vuuden tutkimisesta, koska heillä on oma sisäinen näkemys tietyistä yleisöistä ja tavoista hallita niitä.
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seerin (steward) rooli pitää myös sisällään käsityksen viestinnän taikaluotimallista. 
Tässä roolissa kuitenkin keskitytään viestinnän konnotatiiviseen puoleen30. Yhteys-
päällikön (traffi c manager) roolissa viestintä on kontrolloitu yksisuuntainen prosessi, 
jossa keskitytään merkityksen denotatiiviseen puoleen.31 Orkesterinjohtajan (con-
ductor) roolissa viestintä on kontrolloitu yksisuuntainen prosessi, jossa keskitytään 
merkityksen konnotatiiviseen puoleen.32 Sillanrakentajan (creator) roolissa vies-
tintä on interaktiivinen prosessi, johon yhdistyy merkityksen denotatiivinen puoli.33 
Fasilitaattorin (fasilitator) roolissa viestintä on interaktiivinen prosessi, johon yh-
distyy merkityksen konnotatiivinen puoli.34 Itseoppineita (seat-of-the-pants type) 
luonnehtii ei-viestinnällinen näkökulma. Nämä ihmiset inhoavat yhteisöviestinnän 
ammattikieltä suunnitteluineen, imagonrakennuksineen, viestintämalleineen ja -tek-
niikoineen jne. Heidän mielestään viestintä on mysteeri, jota he eivät halua määritel-
lä. Itseoppineille viestintä on samalla kertaa kaikki ja ei-mitään. Heidän tavoitteenaan 
on olla johdolle mukavuustekijä ja saada osakseen ennakkoluulotonta luottamusta.35 
Viestinnän ammattilaisten teoreettista ideaaliroolia ei vielä ole. Van Rulerin mielestä 
erilaisten roolien lähestymistapa viestintään soveltuu erilaisiin tilanteisiin. Nykyisin 
ei tosin voi ottaa vakavasti julkisen kuuluttajan tai seurustelu-upseerin ammattiroo-
lia, sillä näkemys viestinnän taikaluotimallista ei ole hyväksyttävä. Tämä pätee myös 
näkemykseen viestinnän mysteeristä. Yhtä kaikki jäljelle jäävät 4 ammattiroolia eivät 
kuitenkaan voi ottaa julkisen kuuluttajan, seurustelu-upseerin tai itseoppineen paik-
30 Seurustelu-upseerin työtä kuvaavia sanoja ovat: ilmapiiri, seuraelämä, edustaminen, etiketti ja ihmi-

syys. Viestintä on kontaktin ottamista, ja heidän työnsä on hemmottelu. He auttavat vieraita viihtymään 
ja muodostamaan organisaatiosta myönteisiä mielikuvia. Seurustelu-upseerit nojautuvat työssään 
omaan kokemukseensa ja intuitioonsa, jotka kypsyys on tuonut, kun he ovat seuranneet ihmisten reak-
tioita.

31 Yhteyspäällikön työtä kuvaavia sanoja ovat: asiallinen jakelu, häiriöiden esto, viestintäjälki, palaute, 
laadunhallinta, rakenteet ja viestintäkanavat, viestintäkanavien rakentaminen sekä logistiikka. Viestintä 
on (fyysistä) tiedonsiirtoa ja heidän tehtävänsä on huolehtia, että se tulee asianmukaisesti hoidetuksi. 
Yhteyspäälliköt huolehtivat viestien tehokkaasta ja vaikuttavasta jakelusta. Heidän mielestään viestin 
kantama on sama asia kuin sen vaikuttavuus. Heidän tavoitteenaan on tuoda oikea tieto oikeille ihmisil-
le oikeaan aikaan ja saada valitut kohderyhmät suhtautumaan organisaatioon myönteisesti.

32 Orkesterinjohtajan työtä kuvaavia sanoja ovat: asenteisiin vaikuttaminen, kannatuksen ja hyvän tahdon 
aikaansaaminen, vaikuttaminen, imagonrakennus, yhdenmukaisen viestin luominen ja ihmisten innos-
taminen. Viestintä on suostuttelua ja heidän tehtävänsä on tehdä siitä harmoninen prosessi. Orkeste-
rinjohtajan tavoitteena on saavuttaa asema ihmisten mielissä, ja siihen he tarvitsevat tutkimustietoa. 
Heille viestintä on tulkintaa ja ylimmältä johdolta saadun viestin uudelleenluomista niin, että viestillä on 
oikea sävy kaikissa olosuhteissa.

33 Sillanrakentajan työtä kuvaavia sanoja ovat: keskinäinen ymmärrys ja kunnioitus, suhteet, yhteistyön 
tekeminen ja yhteistyökumppanuus. Viestintä on suhteiden solmimista, ja heidän tehtävänsä toimia 
sillanrakentajina ihmisten välillä. Sillanrakentajan tavoitteena on saada aikaan yhteisymmärrystä orga-
nisaation, sen jäsenten ja osien välillä. He luovat kaikkia osapuolia hyödyttäviä suhteita. He näkevät 
kohderyhmien sijaan yleisöjä ja entistä tietoisempia ja aktiivisempia sidosryhmien edustajia. Sillanra-
kentajat huolehtivat neuvottelujen myönteisestä ilmapiiristä.

34 Fasilitaattorin työtä kuvaavia sanoja ovat: vuoropuhelu, vuorovaikutus, tarkoitusperien paljastaminen, 
tarkkaileminen, fasilitointi, prosessinjohtaminen ja viestinnällinen kyvykkyys. Viestintä on sovittelua ja 
vuoropuhelua, ja heidän tehtävänsä on ylläpitää sitä. Fasilitaattorit luovat areenoja, joissa merkityksel-
linen vuoropuhelu voi kukoistaa. He siis valitsevat vuoropuhelun osallistujat, saattavat heidät yhteen 
virtuaalisesti tai kasvokkain ja johtavat keskustelua osallistumatta siihen kuitenkaan itse. He ovat siis 
tiedottajien sijaan viestintäpäälliköitä, jotka johtavat viestintää. Heillä on usein alaisia ja vähän käytän-
nön viestintätehtäviä.

35 Itseoppineet eivät pysty kertomaan tarkasti, mitä heidän työnsä sisältää. Heidän mielestään viestintä 
on niin monimutkaista, ettei sitä voi analysoida eikä kategorisoida. Lahjakkuus on kaikki, mitä tarvitaan. 
Viestintä on ratkaisujen keksimistä eikä teoreettisia malleja. Itseoppineet ovat enemminkin generaliste-
ja kuin spesialisteja. Heidän työnsä perustuu omiin kokemuksiin, eivätkä he piittaa tutkimusten teosta, 
ammattikirjallisuudesta eivätkä alan muodollisesta koulutuksesta. 



75

Viestintäjohtaja ja yhteisöviestinnän teorioiden vaatimukset 

kaa. Riippuen kontekstista ja tilanteesta, viestijät silti yrittävät tiedottaa, suostutella, 
käyvät vuoropuhelua ja neuvotteluja. Ammattiroolit pitäisi siten nähdä enemminkin 
viestintästrategioina. (van Ruler 2004.) 
Van Rulerin tavoitteena olikin luoda aiempien viestintäteorioiden pohjalta malli, jossa 
esitetään vaihtoehtoiset viestintästrategiat. Syynä siihen oli huomio, että vaikka useim-
mat hänen tutkimansa viestinnän ammattilaiset ilmoittivat toimintansa taustalla ole-
van symmetrisen viestinnän, he silti toteuttivat paljon asymmetristä viestintää. Epä-
selväksi oli myös jäänyt, mitä J. E. Grunig tarkoitti yksisuuntaisuudella: Ennustiko se 
vastaanottajan olemassaoloa vai ei? Jos ennusti, niin miten yksisuuntainen asymmet-
rinen ja kaksisuuntainen asymmetrinen erosivat toisistaan? Ja jos ei ennustanut, niin 
mitä tarkoitettiin yksisuuntaisuudella? Van Ruler päätyy ratkaisuun, jossa yksisuun-
tainen asymmetrinen viestintä on tiedon liikkeellelaskua ja kaksisuuntainen asym-
metrinen viestintä vastaa viestinnän taikaluotimallia. J. E. Grunigin kaksisuuntainen 
asymmetrinen viestintä vastaa Van Rulerin viestintäruudukossa käsitettä kontrolloitu 
yksisuuntainen viestintä. (van Ruler 2004.)

Viestintä on myös merkitysten36 luomisen prosessi. Viestinnän ymmärtäminen vies-
tin siirtona, lähettämisenä, keskittyy merkityksen denotatiiviseen puoleen, kun taas 
viestin ymmärtäminen yksisuuntaisena suostutteluna keskittyy merkityksen konnota-
tiiviseen puoleen. Käsitys merkityksen luonteesta on yhteydessä siihen, katsotaanko 
tiedon olevan objektiivista tai subjektiivista. (van Ruler 2004.)

Tutkimuksessaan van Ruler (2004; vrt. Verhoeven & al. 2011) löysi 4 viestintästra-
tegiatyyppiä: tiedottaminen, suostuttelu, konsensuksen rakentaminen ja vuoropuhelu. 
Kun hän yhdisti niihin käsitykset viestinnän yksi- ja kaksisuuntaisuudesta, hän onnis-
tui tuottamaan uuden viestintäteorian eli van Rulerin viestintäruudukon (kuva 14).

Kuva 14. Van Rulerin (2004) viestintäruudukko.

36  Merkityksellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista suhtautumista, eli sitä, miten vastaanottaja ymmärtää, 
selittää, tuntee ja reagoi tiettyyn ilmiöön. Merkityksellä on sekä denotatiivinen, merkitsevä puolensa 
että konnotatiivinen, assosiaatioita herättävä puolensa.
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Tiedottaminen merkitsee van Rulerille yksisuuntaista viestintää ja merkityksen deno-
tatiivista puolta. Siinä tuotetaan informaatiota, jotta ihmiset voivat sen pohjalta muo-
dostaa mielipiteensä tai päättää asioista. Suostuttelu on yksisuuntaista viestintää ja 
merkityksen konnotatiivista puolta. Se on mainonnan ja propagandan perusta. Se on 
muiden tietämykseen, asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamista. Vuoropuhelu on 
kaksisuuntaista viestintää, johon kuuluu merkityksen konnotatiivinen puoli. Vuoro-
puhelussa eli dialogimallissa organisaatiot konsultoivat tärkeimpiä sidosryhmiään toi-
mintatapojensa kehittämisessä. Se on fasilitointia, johon kuuluu vastuullisuus. Kon-
sensuksen rakentaminen on kaksisuuntaista viestintää ja merkityksen denotatiivinen 
puoli. Siinä rakennetaan siltoja organisaation ja sen ympäristön ja työntekijöiden välil-
lä. Sen avulla puolustetaan aktiivisia yleisöjä, selkeitä neuvotteluja ja tilaa toimintata-
pojen kehittämisprosessissa. (van Ruler 2004., ks. myös Vercic 2008, 272–273)

Taulukossa 7 ammattiroolit ovat sulautuneet erilaisiksi viestinnän strategioiksi (vrt. 
Hamrefors 2009b). Viestinnän ammattilaisen osaamista on kyky vastata kysymykseen 
milloin, ja millaisissa olosuhteissa, nämä strategiat toimivat. Riippuen siitä, millaisena 
viestintä ja informaatio nähdään, on mahdollista siis valita 6 erilaisesta toimintamal-
lista ja 7 erilaisesta ammattiroolista. (van Ruler 2004.)

Taulukko 7. Ammattirooliin valintaan vaikuttavat tekijät (muk. van Ruler 2004). Olen lisännyt tauluk-
koon ammattiroolien nimet näkyviin kunkin toimintavaihtoehdon kohdalle. 

Viestinnän 
toimintavaihtoehto

Keskiössä denota-
tiivinen merkitys 
(objektiivinen tieto)

Keskiössä konnota-
tiivinen merkitys 
(subjektiivinen tieto)

Viestintä suuntaamattomana 
liikkeellelaskuprosessina 

(taikaluotimalli)

Viestintä tiedon 
ilmaisemisena kaikille niille, 
joita asia koskee.

Julkinen kuuluttaja

Viestintä kontaktina niiden 
kanssa, jotka siihen 
aktiivisesti hakeutuvat.

Seurustelu-upseeri

Viestintä kontrolloituna 
yksisuuntaisena prosessina 

(syy-seuraussuhde)

Viestintä merkityksen 
siirtona kohderyhmille 

Yhteyspäällikkö

Viestintä yksisuuntaisena 
merkityksen 
yhdenmukaistamisena 
kohderyhmissä.

Orkesterinjohtaja

Viestintä kaksisuuntaisena 
prosessina 

(vuorovaikutus eli 
dialogimalli)

Viestintä yksimielisyyden 
rakentajana yleisöjen 
kanssa.

Sillanrakentaja

Viestintä jatkuvana yhteisten 
merkitysten rakentamisena 
yhdessä yleisöjen kanssa.

Fasilitaattori

Van Rulerin teorian ansiona on valitun viestinnän toimintatavan, tiedon luonteen ja 
ammattiroolien välisen yhteyden näkyväksi tekeminen. Hän näkee ammattiroolit mui-
ta teoreetikkoja enemmän aikansa heijastumina. Ammattirooliluokittelun erikoisuute-
na on itseoppineiden ammattiroolin löytäminen. Van Ruler ei ota suoraan kantaa am-
mattiroolien sisältöön teknikko—päällikkö-jaottelun pohjalta. Mietittäväksi jää myös 
mahdollinen tarve erotella päällikkörooleja jollakin tavalla toisistaan, sillä ne vaikutta-
vat sisältävän eri tasoisia vastuita. Lisäksi voi pohtia, edustaako malli sittenkään aitoa 
dialogia. Kaksisuuntainen viestintä selvittää kyllä muiden osapuolten näkemyksiä ja on 
vuorovaikutteista, mutta siinä on silti mukana suostuttelevia piirteitä.
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Van Rulerin mallien vaikutukset ovat nähtävissä viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin ytimessä: 

• Viestintäjohtaja ymmärtää yhteyden viestinnän toimintovaihtoehtojen ja tie-
donkäsityksen välillä. Hän osaa laatia organisaatiolleen kulloiseenkin ajan-
kohtaan ja tilanteeseen sopivan viestintästrategian sekä valita itselleen tilan-
teeseen sopivan roolin (liite 1:1.4).

4.4.2. JOHTAJAN ASEMA JA VASTUUT 
Ammattiroolikeskustelun painopiste siirtyi van Rulerin esittämien ajatusten jälkeen 
johtajuuteen liittyviin kysymyksiin. Yksilökeskeinen näkökulma laajeni kattamaan 
enemmän viestintäjohtajan suhdetta sisäiseen toimintaympäristöönsä. Mielenkiinnon 
kohteena olivat mm. millainen viestintäjohtajan pitäisi olla johtajana, miten hän johta-
jana toimii, osallistuuko hän missä määrin johdon strategiseen päätöksentekoon sekä 
onko viestintä toissijainen johtamistoiminto vai ei.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 2000-luvun alkupuolella päällikköroolin osa-
tekijöitä tutkivat mm. DeSanto ja Moss sekä Moss, Newman ja DeSanto. Heidän mie-
lestään päällikkörooli koostui 5 osatekijästä: analyytikosta (monitor and evaluator), 
strategisesta neuvonantajasta (key policy and strategy advisor), ongelmanratkaisijasta 
(trouble shooter, problem solver), keskusteluteemojen asiantuntijasta (issues manage-
ment expert) ja viestintäteknikosta (communication technician). Viimeinen osatekijä 
osoitti, kuinka viestintäpäälliköt eivät ainoastaan johtaneet yksiköitään, vaan osallis-
tuivat henkilökohtaisesti sellaiseen viestintätyöhön, jota pidettiin riskialttiina tai mo-
nimutkaisena. Tutkimus laajensi Dozierin ja J. E. Grunigin näkemyksiä siitä, kuinka 
vastuullisen viestintäjohtajan avainrooli on olla organisaation ympäristön luotaaja, 
keskusteluteemojen tunnistaja sekä arvioita tekevä tarkkailija37. (Gregory 2009, 305-
306; Moss & al. 2000; DeSanto & Moss 2004.) 

DeSanto & Moss ja Moss & al. tutkimukset osaltaan tukevat premissieni olemassa-
oloa ja vaatimuksia, sekä vaikuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemal-
lin sisältöön seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan on osattava luodata toimintaympäristöä, tunnistaa keskus-
teluteemoja ja arvioida erilaista informaatiota (liite 1:1.6).

Moss, Warnaby ja Newman havaitsivat, että viestintäjohtajan henkilökohtainen uskot-
tavuus ja asema, osaamisen laatu sekä ylimmän johdon käsitykset viestinnästä ja siihen 
kohdistuvat odotukset ovat ratkaisevassa asemassa siihen, osallistuuko viestintäjoh-
taja johdon päätöksentekoon. Myös organisaation toimintaympäristöllä ja toimialalla 
on vaikutusta asiaan. Esteenä strategiseen päätöksentekoprosessiin osallistumiselle on 
useimmiten operatiivisten päätösten monimutkaisuus, eli viestintäjohtajan osaaminen 
ei ole riittävää. Tästä syystä Mossin & al. mielestä strateginen ongelmanratkaisu ja pää-
töksenteko on erotettava alemman tason rutiiniluonteisista päällikkötehtävistä eli suh-
teiden ylläpidosta ja viestintäyksikön johtamisesta. Tehtävien jaottelun työkaluksi he 
ehdottavat liikkeenjohdon teoreetikkojen, kuten Minzbergin (ks. luku 6.2), ajatusten 
soveltamista viestintäjohtajan osaamiseen ja vastuuseen. (Moss & al. 2000.)

37  Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät kriisit aiheuttivat huomion kiinnittymisen organisaatioiden 
ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuteen sekä kriisiviestintätaitoihin 2000-luvulla. Moss & al. teoriankin 
pohjalla on ajatus maineenhallinnasta: viestinnässä keskitytään julkisuuden hankkimisen sijaan strate-
gisiin kysymyksiin ja vuorovaikutussuhteiden ylläpitoon ja tekniset tehtävät ulkoistetaan.
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Mossin & Greenin tutkimus (2001) vahvisti osaltaan viestintäjohtajan teknikkoroolin 
toteuttamisen liittyvän usein staattisiin ympäristöihin, joita ei koeta uhkaaviksi, ja pääl-
likköroolin dynaamisiin, uhkaaviksi koettuihin ympäristöihin. Yksilön kyky vaikuttaa 
työroolinsa laajuuteen kytkeytyy siihen, kuinka paljon organisaation hierarkia sääte-
lee erilaisiin toimenkuviin sisältyvää vastuuta. Kritisoidessaan aiempaa ammattirooli-
tutkimusta Moss ja Green vetosivat mm. Culbertsoniin: ”Roolien luomisprosessin, eli 
roolin lähettäjän ja vastaanottajan välisen vuorovaikutuksen tutkimus puuttuu. Roolit 
pitää määritellä väljemmin, eli tarvitaan avoimet työnkuvat, joissa otetaan huomioon 
tiimityöskentelyn vaikutus.” Lisäksi heidän mielestään aiempi tutkimus ei ole käsitellyt 
johtajuutta, ihmisten johtamista, budjettivaltaa eikä voimavarojen ohjaamista, vaikka 
viestintäjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat viestinnän suunnittelu, viestintälinjausten 
teko, viestintäongelmien analysointi, johdon konsultointi, johdon päätöksentekopro-
sessin käynnistäminen, viestintähankkeiden johtaminen ja niiden tulosten arviointi, 
esimiehenä toimiminen, budjetin suunnittelu- ja toteutusvastuu sekä asiakkaiden ja 
johdon tapaamiset. 

Mossin eri tutkimusten tulokset viestintäjohtajan asiantuntijuuden rakentumisesta 
ovat samansuuntaisia sosiologian tutkijoiden käsitysten kanssa. Niiden pohjalta vies-
tintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällössä vahvistuu strategisen tason 
toiminnan painotus: 

• Viestintäjohtajan on kyettävä osallistumaan johdon strategisiin ongelmanrat-
kaisu- ja päätöksentekoprosesseihin (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtajan asiantuntemukseen heijastuvat hänen uskottavuutensa ja 
asemansa sekä ylimmän johdon käsitykset viestinnästä ja siihen kohdistamat 
odotukset. Myös toimintaympäristöllä ja toimialalla on vaikutusta (liite 1:1.3). 

• Viestintäjohtajan asiantuntijuutta määrittää hänen osaamisensa laatu 
(liite 1:1.4, 1.5). 

Moss jatkoi DeSanton (2004) kanssa viestintäjohtajan arkitoiminnan tutkimista. He 
näkevät johtajan työn olevan suuressa määrin teknistä, taktista, reagoivaa ja kiihkeä-
rytmistä toimintaa: Kokeneinkin johtaja saattaa viettää suhteellisen vähän aikaa tehden 
suunnitelmia ja muodostaen näkemyksiä. Johtajan työskentelyä keskeytetään vähän 
väliä, hän joutuu siirtymään aiheesta toiseen, reagoimaan muiden tekemiin aloitteisiin 
sen sijaan, että olisi itse aloitteellinen. Johtaja käyttää paljon aikaa vaihtaakseen tieto-
ja, useimmiten kasvokkain muiden kanssa. Hän pitää tiiviisti yhteyttä muihin johtajiin, 
jotka työskentelevät samalla organisaatiotasolla. Tähän yhteydenpitoon liittyy valta-
taistelua, jossa eri toiminnot joko varmistavat tai puolustavat voimavarojaan, tekevät 
epävirallisia tulkintoja, neuvottelevat ja toteuttavat organisaation toimintalinjauksia. 

Viestintäyksikön koko ei välttämättä ole suoraan verrannollinen organisaation ko-
koon, vaan se heijastaa organisaation tyyppiä, toimialaa ja sitä, kuinka tärkeäksi vies-
tintä organisaatiossa koetaan. Viestintäjohdon oma tietämys, osaaminen ja henkilökoh-
tainen karisma vaikuttaa siihen, kuinka vakavasti viestintätoiminto otetaan ja kuinka 
paljon sitä arvostetaan. Suora raportointi ylimpään johtoon ei takaa ns. paikkaa johdon 
pöydässä eikä vaikutusvaltaakaan. Viestintäjohtajan työ koostuu sekä päällikköroolista 
että johtamisteorioissa kuvatuista elementeistä. Työn tasapainoon vaikuttavat organi-
saatiot itse, tarkasteltavat ajankohdat ja kulttuuriset seikat. (DeSanto & Moss 2004.)
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DeSanton ja Mossin havainnot asiantuntijuuden rakentumisesta ovat samansuun-
taisia myös kasvatustieteen tutkijoiden kanssa, niiden pohjalta voidaan tarkentaa 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja on osattava työskennellä jatkuvien keskeytysten lomassa ja 
siirryttävä sujuvasti aiheesta toiseen (liite 1:1.3).

• Viestintäjohtajan tietämyksen ja osaamisen on oltava sekä ammattispesifi ä 
että laaja-alaista (liite 1:1.4). Lisäksi viestintäjohtaja tarvitsee henkilökohtais-
ta karismaa (liite 1:1.1).

Choi ja Choi jakoivat grunigilaisen näkemyksen siitä, että organisaation johto vaikut-
taa voimakkaasti yhteisöviestinnän toteuttamistapaan. Viestinnän tekijöiden johtajuus 
merkitsi pääsyä korkeammassa asemassa olevien luokse ja päätöksentekoprosessiin 
vaikuttamista. Johtamistaitoja edellytti myös rajojen ylittäminen organisaation toi-
mintojen välillä. Tutkimuksessaan he löysivät 3 johtamistyyliä: Vision tarjoaja vies-
tii tulevaisuuden suunnista ja organisaation ihanteista. Muutosten edistäjä rohkai-
see ja edistää haluttuja sisäisiä muutoksia yhteisöviestinnän näkökulmasta. Hän ottaa 
tässä jopa henkilökohtaisia riskejäkin. Verkostoituja keskittyy kehittämään ja ylläpi-
tämään epävirallisia ihmisten välisiä suhteita. Choin ja Choin mielestä johtamistyössä 
on mahdollista erottaa vaikuttaminen ylöspäin eli hierarkiassa korkeammalle, koor-
dinointi eli yhteisöviestinnän toimenpiteiden koordinointi muiden johtamistoiminto-
jen kanssa, sisäinen luotaus eli tiedon hankinta sisäisistä lähteistä (seurataan kehitys-
kulkua joka vaikuttaa viestintäyksikön päätöksiin ja toimintaan) sekä edustaminen eli 
toiminnot, jossa tiedotetaan ja edustetaan viestintäyksikköä. Yhteisöviestintä on siis 
moniulotteista johtajuutta. Niin johtamistyylit kuin johtamistyön ulottuvuudetkin so-
veltuvat sekä sisäiseen että globaaliin toimintaan. (Choi & Choi 2009.)

Choin ja Choin tutkimus lisää seuraavien asioiden merkitystä viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallissa: 

• Viestintäjohtaja tarjoaa vision tulevaisuudesta ja organisaation ihanteista, 
hän osaa edistää muutoksia ja verkostoitua (liite 1:1.6, 1.7).

Nothhaft puolestaan näkee viestinnän välillisen johtamisen välineenä eli muiden pääl-
liköiden, vertaiskollegojen, toimintaan (suunnitteluun, organisointiin ja valvontaan) 
vaikuttamisena. Välillisen johtamisen tärkein tavoite on määritellä tietyt yhteiset huo-
lenaiheet. Viestintä koordinoi organisaation toimintaa ja vaikuttaa johtamiseen erilais-
ten roolien avulla, jotka kaikki heijastavat viestinnän luotettavuutta neuvojen antajana. 
(Nothhaft 2009; 2010.)

Kuten Mossin niin Nothhaftinkin ajattelun taustalla ovat Fayolin ja Mintzbergin (ks. 
luku 6.2) listaukset johtajarooleista. Näkemyserojakin on: Nothhaftin mukaan sekä 
toiminnot että ammattiroolit ovat havaittavissa, eivätkä Mintzbergin roolit täysin hei-
jasta viestinnän johtamisen erityispiirteitä eli välillistä johtamista ja organisaatioon 
vaikuttamista. (Nothhaft 2010.)

Yleisin ja tunnistettavin on puolestapuhujan rooli (missionary), joka muistuttaa 
Minzbergin luokittelun keulakuvaa tai useiden muutosteorioiden voittajaa (cham-
pion). Erona näihin on, että puolestapuhuja on jonkin asian ensimmäinen kannattaja. 
Puolestapuhuja esimerkiksi perehdyttää brändiin ja edistää sen toteutumista, mutta 
jos brändi menestyy hän on ainoastaan sen alkuperäinen kannattaja menestyksen to-
teuttajan sijaan. Järjen äänen rooli (agent of common sense) muistuttaa Minzber-
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gin häiriötilanteiden hoitajaa. Rooli sisältää ns. terveen järjen puolesta puhumista 
(ei siis sen käytön valvomista), viestintätaitoja ja pyrkimystä yhteisymmärrykseen eli 
diplomaattisuutta. Järjen ääni tuo keskusteluun uuden ja erilaisen, eli viestinnällisen, 
näkökulman. Vastuunkantajan rooli (the buck’s stop) on usein passiivinen ja viit-
taa siihen, että lopulta jonkun on otettava syyt epäonnistuneista asioista niskoilleen. 
(Nothhaft 2010.) 

Nothhaftin ajattelu näkyy viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällös-
sä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja puhuu tärkeiden asioiden ja terveen järjenkäytön puolesta 
diplomaattisesti (liite 1:1.5). 

4.4.3. SUHDEVERKOSTON YTIMESSÄ 
Strategisen viestinnän suunnittelussa palattiin grunigilaiseen symmetrisen viestinnän 
ihanteeseen 2000-luvun lopulla. Yhteisöviestinnän tavoite määriteltiin tasapainotilan 
saavuttamiseksi organisaation ja sen ympäristön välillä (Smith 2009, 22.) Vastaavia 
ajatuksia oli myös strategisen maineenhallinnan tutkijoilla (ks. lisää eettisen liiketoi-
minnan ajatuksesta liikkeelle lähtevät Aula & Mantere 2009). Verkkoviestinnän kehi-
tyksen, ja erityisesti sosiaalisen median, arveltiin tuovan erilaiset yleisöt (publics) lä-
hemmäksi yhteisöviestintää ja vaikuttavan sen toimintatapoihin (Solis & Breakenridge 
2009).

Van Woerkum ja Aarts jatkoivat yhteisöviestinnän teoriakeskustelua organisaation 
suhteiden näkökulmasta. Heidän mielestään yhteisöviestinnän toimintatavat (kuva 
15) voidaan jakaa seuraavasti: oppimiseen ympäristöstä eli luotaukseen (exploring), 
asemointiin eli viestintään (informing), joka heijastaa organisaation läpinäkyvyyttä ja 
osoittaa, että organisaatio arvostaa verkostossaan olevia sidosryhmiä, suhteiden ylläpi-
toon (relating), jossa luodaan hyviä suhteita, ja neuvotteluun (negotiating), jossa saa-
daan erilaiset näkökulmat soviteltua yhteen. (van Woerkum & Aarts 2008.)

Kuva 15. Van Woerkumin ja Aartsin malli yhteisöviestinnän 4 toimintatavasta ja niiden keskinäisistä 
vuorovaikutussuhteista (van Woerkum & Aarts 2008, 205). 

Useissa organisaatioissa viestintäjohtajat keskittyvät pääosin viestintään. Se voi olla 
oma-aloitteista tai olla vastaus siihen, mitä muut (esim. kuluttajat, virkamiehet, mah-
dolliset työntekijät tai toimittajat) haluavat tietää. Perimmäinen tavoite on tasapai-



81

Viestintäjohtaja ja yhteisöviestinnän teorioiden vaatimukset 

nottaa sidosryhmien odotuksia ilmaisemalla selvästi, mitä organisaatio on valmis 
tekemään ja mitä se oikeasti tekee. Viestinnän on ulotuttava jokaiseen, joka viestii or-
ganisaatiosta ulospäin, eli siihen liittyy paljon paineita saada myös sisäinen viestintä 
onnistumaan. Suhteiden ylläpidossa luodataan, kehitetään, ylläpidetään tai mahdol-
lisesti vähennetään kontakteja oleellisten henkilöiden tai ryhmien kanssa, jotka eivät 
kuulu organisaatioon. Se on verkostoitumista, jonka avulla ennustetaan muiden tule-
vaa käyttäytymistä ja kehitetään luottamusta. Organisaation arvo on yhteydessä sen 
verkostoihin. Neuvottelun pohjana ovat erilaiset intressit ja keskinäiset riippuvaisuu-
det. Neuvotteluprosessin avulla osapuolet voivat sovitella näkemyksiään ja löytää yh-
teisesti hyväksyttävän ratkaisun, se on osa jokapäiväistä toimintaa. Luotauksen avulla 
selvitetään, miten eri ryhmät ajattelevat ja toimivat niissä asioissa, jotka ovat organi-
saation kannalta oleellisia. Tähän sisältyy myös maineen seuranta. (van Woerkum & 
Aarts 2008.)

Toimintamallit voivat esiintyä itsenäisesti, mutta samalla tavalla ne vaikuttavat myös 
toisiinsa. Luotauksen ja viestinnän suhde on ilmeinen: tehokkaan viestinnän edellytyk-
siä ovat tiedonhankinta toimintaympäristöstä, ymmärrys eri ryhmien näkökulmista ja 
viestinnällisistä taipumuksia sekä arviointi siitä, mihin suhteisiin kannattaa panostaa. 
Toimintaympäristön dynamiikkaa opitaan tuntemaan nimenomaan suhteiden kautta, 
viestintä on puolestaan edellytys suhteiden ylläpidolle. Luotausta ja neuvottelua ta-
pahtuu monesti samaan aikaan. Neuvotteluprosessiakin edeltää viestintä, jonka kaut-
ta osapuolet ovat muodostaneet mielikuvan organisaation identiteetistä. Useimmiten 
suhteiden ylläpito ja neuvottelukin ovat yhtä aikaa tapahtuvaa toimintaa. (van Woer-
kum & Aarts 2008.)

Organisaation toimintaympäristössä olevilla ryhmillä on oma mielenkiintonsa or-
ganisaation toimintaan sekä kyky vaikuttaa siihen (vrt. julkisuuden kentät -premissi). 
Tämä vaikutuskyky voi olla luonteeltaan poistumisstrategia, jossa vedetään takaisin 
rahoituksellisia tai aineellisia voimavaroja, laillisuusstrategia, jossa nostetaan organi-
saatiota vastaan kanne, tai keskustelun herättämisstrategia, jossa lisätään tietoisuut-
ta jostakin keskusteluteemasta. Van Woerkum ja Aarts jättävät siis tietoisesti omasta 
sidosryhmämääritelmästään pois tahot, joilla ei ole haluja tai voimavaroja vaikuttaa 
organisaatioon. (van Woerkum & Aarts 2008.)

Suhteiden ylläpidon ja neuvottelun riippuvaisuussuhteissa voi nähdä vaikutteita J. E. 
Grunigin kaksisuuntaisen symmetrisen viestinnän mallista. Yhtäläisyyksiä löytyy myös 
van Rulerin viestintäruudukkoon, jossa erotellaan myös viestintä (tiedottaminen) ja 
suostuttelu toisistaan ja jossa neuvottelusta käytetään ilmaisua yhteisymmärryksen eli 
konsensuksen rakentaminen. 

Van Woerkumin ja Aartsin malli korostaa samansuuntaisia vaatimuksia kuin premissi-
nikin. Se vahvistaa viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällössä seuraavi-
en osatekijöiden merkitystä: 

• Viestintäjohtaja tarvitsee hyvät verkostot organisaation toimintaympäristöön 
(liite 1:1.7) ja hän osaa neuvotella eri sidosryhmien kanssa (liite 1:1.5). 

• Viestintäjohtaja osaa luodata toimintaympäristöä ja ymmärtää sen dynamii-
kan (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtaja osaa johtaa yhteisöviestintää (liite 1:1.6).
Ammattiroolikeskustelu palasi van Ruleria edeltäneeseen perusasetelmaan 2000-lu-
vun lopulla, kun Beurer-Züllig, Fieseler ja Meckel selvittivät38 viestinnän ammattikun-
nan tilaa. Tutkimustulosten mukaan organisaatioilla on tarve strategisesti kuunnella 
38  Tutkimus kattoi yli 30 eurooppalaista maata, vastaajina 1410 viestinnän tekijää.
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ja ymmärtää ympäristöään, sekä vastata sille. Viestinnän tärkeä strateginen tehtävä 
on toimia rajojen ylittäjänä, tarvitaan siis neuvottelijoita (negotiatior), jotka ovat 
vuorovaikutuksessa eri ryhmien kanssa. He ovat kokeneita päällikköroolin viestijöitä, 
heillä on johtaja-asema ja verraten korkea palkkaus. (Beurer-Züllig & al. 2009.)

Etenkin suuremmissa organisaatioissa viestintäpäälliköt kehittävät muiden päälli-
köiden kanssa paljon suunnitelmia ja toimintatapoja. He osallistuvat johdon päätök-
sentekoon ja siten osaltaan toimivat strategisella tasolla neuvonantajan (policy ad-
visor) roolissa. Tässäkin hyvin palkatussa roolissa on usein yli 40-vuotias viestinnän 
parissa 11 vuotta tai enemmän työskennellyt henkilö. (Beurer-Züllig & al. 2009.)

Sisäisten viestijöiden (internal communicator) tehtävänä on säilyttää avoin vies-
tintäyhteys johdon ja työntekijöiden välillä sekä edistää yhteisöllisyyttä. Tehtävä on 
tukitoiminto, jossa olennaista on tiedonvälitys henkilöstölle ja sisäinen fasilitointi. 
Roolissa on usein nainen. Markkinointiviestintäsuunnittelijat (brand offi cer) 
keskittyvät työssään lähinnä markkinointi-viestintään, joskus myös mainontaan ja 
menekinedistämiseen. Heidän esimiehensä voi olla myös markkinointipäällikkö. Roo-
lissa on usein nainen tai nuorempi työntekijä, jolla ei ole vielä paljoa henkilökohtaista 
vastuuta toiminnasta. Ulkoisten viestijöiden (press agent) rooliin kuuluvat usein 
tekniset tehtävät (tiedonhankinta, kirjoittaminen, esitysmateriaalien valmistus), me-
diasuhteiden hoito ja yhteydenpito ulkoisiin sidosryhmiin. Yli puolet (59,5 %) roolissa 
työskentelevistä on miehiä. (Beurer-Züllig & al. 2009.)

Tulokset siis vahvistivat ammattiroolien kahtiajakoa päällikkö- ja teknikkoroolei-
hin. Mielenkiintoinen piirre tutkimuksessa on sen kansainvälisyys ja kulttuurien väli-
set erot: neuvottelijoiden ryhmässä oli suhteessa eniten Välimeren maiden edustajia, 
kun taas ulkoisten viestijöiden ryhmässä oli suhteessa eniten Skandinavian maiden ja 
saksankielisten maiden edustajia. Tutkimuksensa pohjalta Beurer-Züllig & al. (2009) 
päättelivät, että viestinnän tekijät siirtyvät kokemuksensa karttuessa viestinnän eri-
tyistehtävistä (ulkoinen ja sisäinen viestintä, markkinointiviestintä) päällikkötason 
tehtäviin neuvottelijoiksi tai neuvonantajiksi. 

Beurer-Zülligin & al. mallin erityispiirteenä on markkinointiviestintään keskittyneen 
suunnittelijan rooli. Eniten yhtymäkohtia mallilla on Leichtyn ja Springstonin ajatte-
luun: molemmat erottavat sisäiset ja ulkoiset viestijät, lisäksi yhteisiä piirteitä löytyy 
sekä neuvonantajan ja päällikön että neuvottelijoiden ja yleisosaajien, rooleista.

Beurer-Zülligin & al. malli täsmentää viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja verkostoituu, hän ylittää erilaisia raja-aitoja ja on vuorovai-
kutuksessa eri sidosryhmien kanssa (liite 1:1.5 ja 1:1.7).

• Viestintäjohtaja osallistuu johdon päätöksentekoon, hän kehittää muiden 
päälliköiden ja johtajien kanssa suunnitelmia ja toimintatapoja (liite 1:1.6). 

Saksalaisessa näkemyksessä yhteisöviestinnästä on korostunut hallinta eli commu-
nications controlling –traditio vielä 2000-luvun lopulla. Siinä yhteisöviestintä liittyy 
kiinteästi organisaation ydintoimintaan (liiketoimintaan), stakeholdereiden merkitys 
tunnistetaan ja strategisen viestinnän tavoitteina ovat olleet organisaation tuotteiden 
ja palveluiden menestyminen, aineettoman pääoman kasvu, kilpailuedun ja tehokkuu-
den tuottaminen sekä legitimiteetistä huolehtiminen. Yhteisöviestintä on näkemyk-
sen mukaan tiukasti johdettua toimintaa, jossa korostuvat viestinnän koordinointi ja 
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hallinta. Viestintäjohtajan rooli on siis olla oman erikoisalansa kontrolleri. (Zerfass 
2008, 65—96.)

4.4.4. ARVOT PUNTARISSA
Myös muut teoreetikot kuin Beurer-Zülligin & al. toivat näkemyksensä mukaan ammat-
tiroolikeskusteluun 2000-luvun lopulla. Useimmiten ajatuksena oli esittää yksittäinen 
näkökulma tapaan tehdä hyvää yhteisöviestintää. Samalla viestinnän ammattilaisen 
odotettiin ottavan näkökulma omakseen niin, että se vaikuttaa koko hänen toimin-
taansa. Mielestäni nämä näkökulmat voidaan useimmiten mieltää ammattirooleiksi 
sekä yksilön että viestintäfunktion tasolla (taulukko 8). Tyypillistä tälle ammattiroo-
likeskustelulle on arvolatautuneisuus: työtehtävien sijaan huomion kohteena on työn 
tekemisen tapa. Tutkijat eivät ottaneet kantaa toistensa ajatuksiin vaan tyytyivät esitte-
lemään omiaan. Toisin sanoen tieteellinen keskustelu jatkui, muttei edennyt. 

Taulukko 8. Mielestäni keskeisimmät näkökulmat ammattiroolikeskusteluun 2000-luvulla jaoteltuna 
tekijän, näkökulman ja esitetyn ammattiroolin mukaan. 

Tekijä Näkökulma(t) Ammattirooli(t)

Toth & Grunig, L.A., 
Wrigley, Fröchlich & 
Peters 

Feministinen kritiikki, 
valta

Päällikkö, teknikko, 
puputyttö (F & P)

Holzhausen & Voto, 
Berger

Postmodernismi, 
etiikka Postimoderni aktivisti, eettisyyden 

lipunkantaja

Grunig, L.A. Tunteet, etiikka Ajatteleva sydän

Porter & al. Verkko Päällikkö, sisäinen- ja ulkoinen viestijä, 
teknikko

Sison, L’Etang
Organisaation 
arvoprosessi, etiikka,
Johtajuus

Sääntöjen noudattaja, yhteisön valvoja, 
kriittinen omatunto, kriittinen ajattelija

Useampi teoreetikko on kritisoinut ammattirooleja feminismin näkökulmasta samoin 
argumentein eri vuosikymmeninä. Esitän tässä yhteenvedon Tothin ja L.A. Grunigin 
(1993), Wrigleyn (2002), Fröchlichin ja Petersin (2007) ajatuksista: Viestinnän am-
mattilaisen sukupuolella nähdään yhteys siihen, kuinka luontaisena viestijänä ja joh-
tajana häntä pidetään. Sukupuoli vaikuttaa myös ammattilaisten omiin mielipiteisiin 
työnteosta, kunnianhimosta, työtyytyväisyydestä, oman työn arvostuksesta sekä toi-
votun ammattiroolin ja muun elämän yhdistämisestä. Päällikköroolissa naiset tekevät 
miehiä yleisemmin teknikkotason tehtäviä, teknikkoroolissa miehet tekevät naisia ylei-
semmin päällikkötason tehtäviä. Sukupuolella on vaikutusta asemaan organisaatiossa, 
urakehitykseen sekä palkkaukseen. Naiset arvostelevat toisiaan, eivätkä tue toisiansa 
samalla tavalla kuin miehet omissa verkostoissaan, lisäksi monessa organisaatiossa 
voidaan puhua lasikaton olemassaolosta. 

Fröchlich ja Peters (2007) lisäsivät oman tutkimuksensa perusteella viestinnän am-
mattiroolikeskusteluun vielä puputytön (PR Bunny) roolin, jolla he tarkoittivat yleen-
sä viestintätoimistossa työskentelevää hyvännäköistä ja merkkivaatteisiin pukeutuvaa 
nuorta naista, jonka ammatillinen toiminta perustuu small talkiin erilaisilla kutsuilla 
eikä todelliseen osaamiseen. 
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Feministinen näkökulma on erotettavissa seuraavassa kohdin viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallissa: 

• Viestintäjohtajan on oltava tietoinen sukupuolen mahdollisesta vaikutuksesta 
ammattiroolissa toimimiseen (liite 1:1.3).

Holzhausenin ja Voton mukaan postmoderni näkemys viestintään merkitsee viestin-
nän tekijöiden näkemistä organisaation sisäisinä aktivisteina39. Viestinnän teki-
jöiden tehtävänä on tunnistaa jännitteitä organisaation ja sen yleisöjen välillä, edistää 
muutoksia, toimia organisaation omanatuntona ja antaa ääni sidosryhmille, joilla ei 
ole valtaa suhteessa organisaatioon. Viestinnän tekijät ratkaisevat mielipide-erojen 
ja ristiriitojen aiheuttamia ongelmia tavoitteenaan humaanit ratkaisut ja uudet ajat-
telutavat. Tunnusomaista postmodernille yhteisöviestinnälle (eli eettiselle näkemyk-
selle päätöksentekoon) on muodostaa liittoja ihmisten tai toimintojen kanssa. Vallan 
lähteinä ovat henkilökohtaiset luonteenpiirteet, kokemus ja mahdollisuudet hankkia 
valtaa40. (Holzhausen & Voto 2002.) Berger (2005) näkee aktivistin roolin täydentävän 
teknikko—päällikkö-kahtiajakoa omana vaihtoehtonaan. Lisäksi hän korostaa aktivis-
tin roolin läheistä yhteyttä symmetrisen viestinnän ihanteeseen ja eettisiin valintoihin. 

Holzhausenin & Voton ja Bergerin näkemykset tukevat aiempia näkemyksiä ja tar-
kentavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja edistää muutoksia (liite 1:1.6), toimii organisaation oma-
natuntona (liite 1:1.2) ja antaa äänen sidosryhmille (liite 1:1.5).

L. A. Grunigin mielestä yhteisöviestinnän vertauskuvaksi sopii ajatteleva sydän ja 
viestinnän ammattilaisten pitää nähdä itsensä tuossa sydämen roolissa. Viestinnän 
ammattilaiset ylläpitävät uskottavuuttaan hyödyntämällä analyyttisia kykyjään vies-
tinnän suunnittelussa ja tekemällä sekä rakenteellista että arvioivaa luotausta. Sydä-
meen ja tunteisiin liittyvä tietämys on luonteeltaan syvällistä ja kokonaisvaltaista: se 
keskittyy etiikkaan, arvoihin ja käyttäytymisvalintoihin. Tehokkaimmillaan viestinnän 
ammattilaiset siis vetoavat sisäisten ja ulkoisten yleisöjensä tunteisiin. (Grunig, L.A. 
2008, 121–129.) 

L. A. Grunigin näkemykset vahvistavat eettisyyden merkitystä viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin ytimessä ja täydentävät sitä tunteiden osalta: 

• Viestintäjohtaja toimii eettisesti (liite 1:1.2).
• Viestintäjohtaja tunnistaa tunteiden merkityksen viestinnässä ja osaa vedota 

niihin (liite 1:1.5).

39  Sanaa “aktivisti” käytetään usein organisaation haastajasta. Holzhausen, Voto ja Berger ovat nähneet 
tämän haastamisen organisaation kannalta myönteisenä sisäisenä kyseenalaistamisena, joka tähtää 
eettisempään ja parempaan toimintaan sekä organisaation menestykseen sitä kautta. 

40  Näkemys on tosin melko altis kritiikille, sillä on perusteltua kysyä, onko tällainen toiminta luonteel-
taan eettisistä ja minkälaiset olosuhteet tai organisaation toiminnan läpinäkyvyys tarvitaan, jotta tämä 
toimintamalli olisi luonnehdittavissa eettiseksi. Kysymys voi olla myös siitä, pyhittääkö tarkoitus keinot. 
Tulkintani on, että Nothhaft lähtee tässä ajatuksesta, että viestinnän tekijän toiminta on kautta linjan 
eettisen tarkastelun kestävää.
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Eettiset valinnat ovat hyvin tärkeitä, sillä niillä on vaikutus koko ammattikunnan us-
kottavuuteen (Coleman & Wilkins 2009). Eettisyyden merkitystä ja kriittistä ajattelua 
painottaa myös L’Etang: Viestinnän ammattilaisten on haastettava omat ajatuksensa. 
Heidän on opittava asettamaan enemmän itselleen, yhteisöviestinnälle ja organisaa-
tiolleen kriittisiä kysymyksiä ja sitten vastaamaan niihin. (L’Etang 2010.)

Porter & al. yhdistävät perinteiset ammattiroolit tapaan käyttää verkkoa, sillä uusien 
viestintätyökalujen hyödyntäminen on yhteydessä viestinnän tekijän saamaan arvos-
tukseen. Päällikköroolissa hyödynnetään verkkoa strategisella tavalla (keskustelu-
teemojen hallinta, kampanjoiden valmistelu). Tämä päällikkörooli muistuttaa perin-
teistä näkemystä, joka sisältää paljon neuvonantoa, puolustamista, aloitteentekijänä 
ja portinvartijana toimimista ja vain vähän teknisiä ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä. 
Sisäisen viestijän roolissa on myös paljon neuvonantoa ja aloitteentekijänä toimi-
mista, mutta niiden lisäksi paljon teknisiä tehtäviä ja vain vähän puolustamista sekä 
portinvartijana olemista. Ulkoisen viestijän roolissa on paljon yhteydenpitoa, puo-
lustamista, portinvartijana olemista ja tutkimusta. Ulkoista viestijää voi pitää organi-
saation julkisina kasvoina, ja hänellä on vain vähän teknisiä tehtäviä, neuvonantoa, 
aloitteentekoa, kouluttamista ja vastuuta. Teknikoilla on eniten käytännön viestintää, 
paljon puolustamista ja portinvartijana olemista. Heillä vähäiseksi jäävät neuvonanto, 
vastuu, aloitteenteko ja tutkimus. (Porter & al. 2009.) On huomattava, että verkossa 
yhdistyy monesti ammattiroolissa ja yksityishenkilönä toimiminen. Yksityishenkilö-
nä tehdyt valinnat heijastuvat työtehtäviin, ja työtehtävien koetaan vaikuttavan niihin 
mahdollisuuksiin, miten yksityishenkilönä voi verkossa toimia. (Hodges 2011, 34.)

Porter & al. näkemykset vievät viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin si-
sältöä lähemmäksi käytäntöä: 

• Viestintäjohtaja osaa hyödyntää verkkoa strategisella tavalla (liite 1:1.3).

Sison tutki viestintäjohtajien toimintatapoja organisaation arvojen määrittelyproses-
sissa. Sääntöjen noudattaja uskoo tehtävänsä olevan johdon päätösten tukemi-
nen, vaikka hän ei olisi itse osallistunut arvojen määrittelyyn. Hän vastaa arvojen toi-
meenpanosta ja niitä tukevien hankkeiden kehittämisestä: tekee viestintästrategian ja 
-suunnitelman sekä tuottaa viestintämateriaaleja. Yhteisön valvoja osallistuu arvo-
jen määrittelyprosessiin. Hän siirtää hallinnan painopisteen johdolta henkilökunnan 
omalle vastuulle ja luo yhdenmukaista toimintakulttuuria. Hänen työotteensa on neu-
voa-antava, hänellä on huomattavasti valtaa ja vaikutusvaltaa. Kriittisen omantun-
non edustajat osallistuvat arvojen määrittelyprosessiin, ja heillä on paljon vaikutusval-
taa ylimpään johtoon. He rohkaisevat alhaalta ylöspäin suuntautuviin prosesseihin ja 
toivottavat keskustelun, kritiikin ja uudet ideat tervetulleiksi. He osoittavat moraalista 
rohkeutta ja varmistavat, ettei teemoja ole valittu ainoastaan laskelmoivuuden, kaupal-
listen intressien tai johdon vaatimusten takia. Loppupäätelmänään Sison peräänkuu-
luttaa paradigman muutosta: Viestinnän ammattilaisten on nähtävä ja ymmärrettävä 
itsensä johtajina. Koska he kykenevät saamaan muita liikkeelle ja vaikuttamaan näihin 
ilman pakkokeinoja, he toteuttavat johtajuutta ilman auktoriteettiasemaakin. (Sison 
2010.)
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Sisonin ajatukset avaavat premissieni vaatimuksia mahdollisuuksien näkökulmasta. 
Siten ne vahvistavat ja täydentävät viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja ymmärtää itsensä johtajana sekä vaikutusvaltansa muihin 
(liite 1:1.2). 

• Viestintäjohtaja edistää organisaation yhteisiä arvoja (liite 1:1.2).
• Viestintäjohtajan on hallittava kriittinen ajattelu (liite 1:1.6). Kaiken toimin-

nan edellytyksenä on eettisyyden vaade (liite 1:1.2). 

Feministinen näkökulma syventää mielestäni käsitystä viestinnän ammattirooleista, 
vaikka se ei muuta niiden jaottelumalleja. Sukupuolella on yhä edelleen merkitystä sii-
hen, miten ammattirooleja valitaan, miten niitä on mahdollista valita ja millaisiksi ne 
muodostuvat. Eettinen näkökulma syventää ammattiroolien toteuttamiseen liittyviä 
kysymyksiä tuomalla erilaiset arvot mukaan harkintaan. Verkkonäkökulma vahvistaa 
perinteisen ammattiroolijaottelun soveltuvan tulevaisuudenkin tarpeisiin. 

4.4.5. MUUTOKSET SUOMESSA 
Suomen Tiedottajien liitto (STiL) määritteli vuonna 2000 yhteisöviestinnän työyhtei-
sön, organisaation tai muun järjestäytyneen yhteisön yhteistyö- ja kohderyhmilleen 
suuntaamien viestintätoimenpiteiden kokonaisuudeksi, joka tukee yhteisön tavoittei-
den saavuttamista. Yhteisöviestintä nähtiin edelleen palvelu- ja asiantuntijaelimeksi, 
jolle on ominaista suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Tärkeimmät keinot olivat 
ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen, yhteystoiminta, suhdetoiminta, mainonta, spon-
sorointi, yhteisöilme sekä viestinnän tutkimus ja mittaus. Ammatilliset vaatimukset 
pysyivät ennallaan41. (STiL 2000, 10–11.)

STiL vaihtoi nimensä vuonna 2004 ProComiksi (ProCom – Viestinnän ammattilaiset 
ry). ProCom (2006) uudisti vuonna 2005 eettiset ohjeensa ja vuonna 2007 Yhteisövies-
tinnän periaatteet. Eettiset ohjeet perustuvat tämän luvun alussa mainittuihin Ateenan 
koodiin ja Lissabonin ohjeistoon. ProComin (2009b) periaatejulistuksessa annetaan 
selkeitä vaatimuksia toiminnalle (rehellisyys, ihmisarvon kunnioittaminen, ilmaisun-
vapaus, selkeys, avoimuus, vaitiolovelvollisuus, lahjontakielto, kielto halventaa kol-
legoja jne.) Mielenkiintoista on, että eettiseen koodistoon on laitettu myös ohje, joka 
määrittää organisaation yhteisöviestinnän toimintaa, ja ohje, joka rinnastaa jäsenen 
toiminnan koko ammattikunnan maineeseen: ProComin jäsen ”Luo sellaisia työyhtei-
sön viestintätapoja ja -kanavia, joiden avulla yhteisön jäsenet saavat ajantasaista tietoa 
ja voivat osallistua sekä toimia vastuullisesti.” ja ”Pitää mielessä, että myös hänen käyt-
täytymisensä yksityishenkilönä vaikuttaa ammatin arvostukseen.” Eettisten ohjeiden 
vastainen toiminta voi johtaa yhdistyksestä erottamiseen. 

Yhteisöviestinnän periaatteet –julistus määrittelee yhteisöviestinnän, sen toimin-
ta-alueen, viestinnän tehtävät ja toimintaedellytykset. ProCom ennakoi julistuksessa 
tulevaisuutta ja määritteli yhteisöviestinnän 2010-luvulla olevan julkisuuksien hallin-
taa kokonaisviestinnän keinoin. Määrittelyssä on nähtävissä grunigilainen teoreetti-
nen perimä. Julistuksen (ProCom 2009) mukaan ”Johtaminen on viestintää, ja toimiva 
41  2000-luvulla huomio kiinnittyi viestinnän ammattimaisuuteen myös yleisemmällä tasolla. Kokonaisvies-

tinnän nykytilan arviointiin kehitettiin KVAST-testi, viestintäyksiköiden arviointiin kehitettiin VISA (valtion-
hallinnon viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä) ja KISA (Kuntien viestinnän seuranta ja arviointi). 
(VNK 2014; Kuntaliitto 2014, Åberg 2014.) Viestintätoimisto Pohjoisranta kehitti Mainemittarin (Aula & 
Heinonen 2002) ja ammattikorkeakoulu Haaga-Helia työyhteisöviestinnän tilaa mittaavaan ComBaron 
(Juholin 2009a; b).
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viestintä on organisaation elinehto. Yhteisöviestintä on työyhteisön viestintätoiminto 
eli funktio, jossa viestinnän keinoin edistetään työyhteisön vision, strategioiden ja ta-
voitteiden saavuttamista. Tärkeimmät keinot ovat: pitkäjänteinen profi lointi ja mai-
neenhallinta, ulkoinen ja sisäinen viestintä kuten markkinointiviestintä, PR, sidosryh-
mäviestintä, kansalaisviestintä, mediasuhteet, sijoittajasuhteet, yhteiskuntasuhteet, 
brändijohtaminen, sponsorointi, yhteisöilme sekä ulkoinen ja sisäinen tiedotus, ohjaus 
ja valmennus sekä luotaus ja viestinnän toimivuuden arviointi ja mittaaminen.” 

Edelleen julistuksen (ProCom 2009b) mukaan “Yhteisöviestinnälle on ominaista pit-
käjänteisyys, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Viestintäyksikkö on organisaation 
strategisen tason asiantuntija. Se suunnittelee, johtaa, konsultoi, koordinoi ja toteuttaa 
viestintää. – – Jokainen organisaatio toimii eri julkisuuden kentillä ja luo näitä julki-
suuksia omalla toiminnallaan. – – Viestinnän tehtävät ovat strategisia, vuorovaikut-
teisia, ohjaavia ja valmentavia sekä luotaavia ja arvioivia. – – Viestinnän järjestelyissä 
on otettava huomioon yhteisön erityispiirteet. – – Koska kokonaisviestinnän merkitys 
kasvaa, tulee viestinnän järjestelyissä pyrkiä mahdollisimman kattavaan integrointiin, 
viestintäfunktion toiminnan edellytykset kuitenkin varmistaen. Silloin kun kaikkia 
viestintävastuita ei ole tarkoituksenmukaista integroida yhteen yksikköön, tarvitaan 
hyvää ja suunnitelmallista koordinointia ja yhteistyötä.” 

Viestinnän ammatillisia vaatimuksia kuvataan seuraavasti: ”Viestinnästä vastaava on 
viestinnän suunnittelun, johtamisen ja toteutuksen ammattilainen sekä yhteisön sisäi-
nen konsultti. Viestintävastaava johtaa, koordinoi ja konsultoi johtoa ja muuta henki-
löstöä viestinnän kysymyksissä ja omaa riittävät taidot viestintäyksikön ja hankkeiden 
johtamisen. Hän ymmärtää organisaation toimintalogiikan ja toimintaan vaikuttavat 
talouden lainalaisuudet. Lisäksi hän hallitsee kokonaisviestinnän eri osa-alueet sekä 
viestinnän lainsäädännön ja osaa ennakoida viestintäkentän teknisiä ja muita muutok-
sia. Hän tuntee ulkoiset viestintä- ja tutkimuspalvelut ja osaa hyödyntää näitä. Työs-
sään viestintävastaavaa ohjaavat yhteisön toimintaa säätelevien lakien ja sopimusten 
lisäksi ProComin hyväksymät eettiset säännöt.” (ProCom 2009b.)

Yhteisöviestinnän periaatteet -julistus kuvastaa aikaa, jolloin on alettu pohtia pre-
missejäni, etenkin julkisuuden kentät -ajattelua, ja niiden mahdollisia vaikutuksia yh-
teisöviestintään. Yhteisöviestintä on julistuksessa vielä suurimmaksi osaksi johdettua, 
viestintäyksikön kautta tapahtuvaa viestintää, ja työyhteisön “uusi agenda” -ajattelu on 
vasta muotoutumassa teoreettiseksi malliksi. Tässä kehityskulussa on samankaltaisia 
piirteitä johtamis- ja työelämätutkimusten kanssa (ks. luvut 2 ja 6). Niissäkin on ero-
tettavissa paradigman muutos mekanistisesta ajattelusta kohti dialogia ja vastavuoroi-
suutta. 

Viestinnän ammattilainen nähdään julistuksessa päällikkötason ammattiroolissa, 
jossa korostuvat neuvottelu- ja koordinointitaidot. Lisäksi siinä tuodaan näkyviin ta-
lous- ja lainopillista osaamista, palvelujen osto-osaamista, tutkimusten hyödyntämistä 
ja etiikkaa, kaikki asioista, joita aiemmissa ammattiroolikuvauksissa on jäänyt lähinnä 
oletusten varaan eli ääneen lausumattomiksi muiden osaamisten sisälle. Selkeänä ero-
na ammattiroolijaottelulle on täysin uusi ennakoinnin vaatimus viestintäkentän tekni-
sistä muutoksista. 

42 Näkemys hyväksytty ProComin johtokunnassa 26.4.2007
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ProComin (2009b) näkemys42 viestintäjohtajasta vaikuttaa merkittävästi viestin-
täjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin, koska tutkimukseni viestintäjohtajan 
määritelmä on luotu sen pohjalta: 

• Viestintäjohtajan määritelmä: Viestintäjohtaja vastaa yhteisöviestinnän suun-
nittelusta, johtamisesta ja kehittämisestä. Hän on viestinnän toteuttamisen 
ammattilainen. Hän hallitsee yhteisöviestinnän eri osa-alueet ja viestinnän 
lainsäädännön. Hän osaa ennakoida viestintäkentä teknisiä ja muita muutok-
sia, hän tuntee ulkoiset viestintä- ja tutkimuspalvelut, ja osaa hyödyntää niitä. 
Hän johtaa, koordinoi ja konsultoi organisaation johtoa ja muuta henkilöstöä 
viestinnällisissä kysymyksissä. Hänellä on riittävät taidot viestintäyksikön ja 
-hankkeiden johtamiseen. Hän ymmärtää organisaation toimintalogiikan ja 
toimintaan vaikuttavat talouden lainalaisuudet. 

Tässä tutkimuksessa täydennän yllä olevaa määritelmää seuraavasti: Hänellä 
on budjetti- ja tulosvastuu koko yhteisöviestinnästä tai hänelle on delegoitu 
päätösvalta jostakin sen osa-alueesta. Hän raportoi toiminnastaan suoraan 
ylimmälle johdolle. Hänellä voi olla alaisia, mutta se ei ole välttämätöntä.

4.5. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 4 
Luku 4 muodostaa tutkimukseni teoreettisen ytimen. Väitin, ettei perinteinen viestin-
nän ammattirooleihin liittyvä ajattelu tarjoa riittävää työkalua arvioida ja kehittää vies-
tintäjohtajan asiantuntemusta 2010-luvulla, kun viestinnän paradigma on mahdolli-
sesti siirtymässä. Perinteiset teoriat ja mallit toimivat todennäköisesti parhaiten, kun 
toimintaympäristö on vakaa, toimialan perinteet voimakkaita ja johtamistapa hier-
arkkinen. Viestinnän johtaminen perinteisellä tavalla on vaikeaa, joskus jopa mahdo-
tonta nopeiden muutosten toimintaympäristössä, jossa viestit leviävät reaaliaikaisesti. 
Nopeat muutokset toiminta- ja viestintäympäristössä voivat ajaa organisaatiot viestin-
nälliseen kaaokseen ja kriisiin, jolla on vaikutusta koko organisaation toimintaan.

Tässä luvussa 4 kävin lävitse yhteisöviestinnän teorioiden ja ammattiroolien välisen 
yhteyden ja kehittymisen 1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Kun organisaation ja vies-
tintäjohtajan käsitykset hyvästä viestinnästä muuttuvat, se vaikuttaa myös käsitykseen 
viestintäjohtajalle sopivasta toimintamallista. Osaamisen suhteen käsitykset säilyvät 
usein melko samansuuntaisina. Eri ammattiroolit voivat esiintyä yhtä aikaa, ja ne voi-
vat myös vaihdella eri tilanteissa. 

Ammattiroolit ovat mielestäni edelleen toimivia, vaikkakaan eivät yksinomaan riittä-
viä työkaluja arvioida viestintäjohtajan osaamista ja toimintaa. Tämä johtuu siitä, ettei 
ammattiroolitutkimuksissa kiinnitetä huomiota viestintäjohtajan omien vuorovaiku-
tussuhteiden rakentumiseen, eli ne eivät huomioi neuvottelua asiantuntijuudesta ja 
tarjoa näkemystä siihen. Lisäksi ongelmana on, etteivät ammattiroolit painota tarpeek-
si 2010-luvulta eteenpäin tarvittavia osaamisia: kuuntelua ja luotausta, liiketoiminta-
osaamista, dialogin rakentamista sidosryhmien sijaan stakeholdereiden kanssa, eikä 
niihin sisälly tunne- ja kulttuuriälykkyyksien painotusta. Taulukossa 9 on tiivistettynä 
eri teoreetikkojen näkemykset ammattirooleista.
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Taulukko 9. Yhteisöviestinnän teoreetikkojen näkemykset viestinnän ammattirooleista 1980—2000.

Tekijä ja 
vuosi-
kymmen

Ammattirooli, 
strateginen 
painotus

Hybridi ammattirooli: sekä 
strateginen että operatiivi-
nen painotus 

Ammattirooli, 
operatiivinen 
painotus

Broom (1980) Asiantuntija, 
ongelmanratkaisija ja 
fasilitaattori

Viestintäteknikko

Dozier (1980),
Toth & Grunig, 
L.A. (2000), 

Päällikkö Teknikko

Grunig, J. E. 
(1980-1990)

Hallinnollinen ja 
strateginen päällikkö

Sisäinen ja 
mediasuhteista 
vastaava teknikko

Leichty & 
Springston 
(1990)

Päällikkö Yleisosaaja Sisäinen ja ulkoinen 
viestijä

Van Ruler 
(2000)

Julkinen kuuluttaja, seurus-
telu-upseeri, yhteyspäällikkö, 
orkesterinjohtaja, sillanraken-
taja, fasilitaattori, itseoppinut

DeSanto & 
Moss, Moss & 
al. (2000)

Päällikkö: analyytikko, 
strateginen neuvonantaja, 
ongelmanratkaisija, keskus-
teluteemojen asiantuntija ja 
teknikko

Choi & Choi 
(2000)

Vision tarjoaja, 
muutosten edistäjä, 
verkostoituja

Nothhaft (2000) Puolestapuhuja, 
järjen ääni, 
vastuunkantaja

Beurer-Züllig & 
al. (2000)

Neuvottelija, 
neuvonantaja

Sisäinen ja ulkoinen 
viestijä, markkinointi-
viestintä-suunnittelija

Porter & al. 
(2000)

Päällikkö Sisäinen ja ulkoinen viestijä Teknikko

Holtzhausen & 
Voto, Berger, 
Grunig, L.A., 
Sison, L’Etang 
(2000)

Postmoderni aktivisti, 
eettisyyden lipunkantaja, 
ajatteleva sydän, sääntöjen 
noudattaja, yhteisön valvoja, 
kriittinen omatunto, kriittinen 
ajattelija

Viestinnän ammattiroolien kehitystä on hyvä verrata henkilöstöhallinnon (HR) kehi-
tykseen: HR:n strateginen rooli ja yhteys koko organisaation strategiaan on lisäänty-
nyt viimeisten 20 vuoden aikana, ja strategisuuden merkitys kasvaa edelleen (Leng-
nick-Hall & al. 2009). 

HR-ammattilaisen odotetaan 2010-luvulla toimivan uudenlaisissa ammattirooleis-
sa, jotka puolestaan edellyttävät uudenlaisia osaamisia. Ulrich & al. (2008, 7, 34–36) 
mukaan HR-ammattilaisen on toimittava uskottavan aktivistin (credible activist) 
roolissa, jossa hän on aktiivinen ja toteuttaa näkemyksensä mukaista henkilöstöhal-
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lintoa (vrt. Holzhausen & Voto 2002). Hänen on oltava kulttuurin ja muutosten 
edistäjä (culture & change steward), ja hän valmentaa ja fasilitoi (vrt. Choi & Choi 
2009; Sison 2010). Osaamisen johtaja, organisaation rakentaja (talent mana-
ger, organization designer) hallitsee teorian, tutkimuksen ja käytännön (vrt. Hamre-
fors 2009b; 2010). Strategian arkkitehti (strategy architect) luotaa, suunnittelee ja 
fasilitoi (vrt. van Ruler 2004; myös muut yhteisöviestinnän päällikkö-roolit). Toteut-
taja (operational executor) huolehtii hallinnollisista tarpeista (vrt. Porter & al. 2009), 
ja liiketoiminnan liittolainen (business ally) osaa yhdistää HR:n organisaation 
liiketoiminnan menestymiseen (vrt. Moss & al. 2000). HR-osaamisen mallissa yhdis-
tyvät kaikki ammattiroolit, tärkeimmän painoarvon saa kuitenkin uskottava aktivisti, 
jonka olemassaolo vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Olennaista on huomata, että osassa 
ammattirooleista korostuvat yksilöihin ja osassa organisaatioon liittyvät kysymykset. 
Menestymisen ehtona on olla herkkä erilaisille tarpeille ja samanaikaisesti tukea liike-
toiminnan tavoitteita eli huolehtia sekä yksilön että organisaation näkökulman huomi-
oimisesta. (Ulrich & al. 2008, 34–36.)

Ulrichin ja Brockbankin HR 2012 -tutkimus uudisti jonkin verran tarvittavia osaa-
misia, ainoastaan uskottavan aktivistin (credible activist) määrittely on säilynyt 
ennallaan. Liiketoiminnan liittolainen -rooli on nimetty uudelleen HR-uudistajaksi 
(HR innovator). Strategian arkkitehti on lähentynyt määritelmässä liiketoimintaa ja 
muuttunut strategiksi (strategic positioner), joka ymmärtää muuttuvaa liiketoimin-
taympäristöä, yritystoiminnan vaatimuksia ja sidosryhmien odotuksia ja joka muuttaa 
ne lahjakkuudeksi, toimintakulttuuriksi ja johtamiskäytännöiksi. Osaamisen johtaja 
on kehittynyt kyvykkyyden rakentajaksi (capability builder), joka määrittelee, ar-
vioi ja luo menestykseen tarvittavaa osaamista. Kulttuurin ja muutosten edistäjä -roo-
lin keskittyy olemaan muutoksen sankari (change champion), joka saa aikaan ja 
ylläpitää muutosta sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Toteuttajan rooli on muuttu-
nut tekniikan suosijaksi (technology proponent), joka hyödyntää uutta tekniikkaa 
pitäessään yhteyttä henkilökuntaan ja kehittää uusien viestintäkanavien, kuten sosiaa-
lisen median, hyödyntämistä. (The RBL Group 2011.) 

Mielestäni henkilöstöhallinnon ammattiroolit soveltuisivat hyvin myös yhteisö-
viestinnän parissa sovellettaviksi. Niissä työskentelyote on strategisemmalla tasolla, 
lähempänä sekä liiketoiminnan että organisaatiokulttuurin kehittämistä. Organisaa-
tiomuutoksissa ja toimintojen integraatioprosesseissa näillä valinnoilla voi olla vaiku-
tusta siihen, miten viestintäjohtaja ja -yksikkö perustelevat asemaansa, tulevat kuul-
luiksi organisaatioissa ja kenelle he raportoivat organisaatiossa.

Tutkimukseni kannalta olennaista on, että yhteisöviestinnän teorioissa on siirrytty 
tiedottamisesta yhdessä tekemisen näkökulmaan. Niissä on huomioitu myös toiminta- 
ja viestintäympäristön muutokset. Pysyvyyttä edustaa jatkuva eettisyyden vaatimus. 
Symmetrisen viestinnän ihanne on edelleen toimiva, mutta tutkimukseni kannalta 
ydinkysymys on, riittääkö se 2010-luvulla ja siitä eteenpäin? Onko realistista ajatel-
la, että organisaatio voisi saavuttaa (suostuttelevan) viestinnän keinoin tasapainotilan 
toimintaympäristönsä kanssa? Näkemys on erittäin organisaatiokeskeinen, ja siinä 
viestinnän johtamista ja hallintaa on mahdollista, ja jopa suotavaa, toteuttaa. Luvun 
4 teorioissa (aidon) vuoropuhelun mallit tekevät vasta tuloaan, eikä luotausta ja osal-
listamista vielä painoteta. Stakeholderit ovat organisaatioiden tiedossa ja julkisuudet 
melko perinteisiä; ne ovat mediaa ja organisaation itsensä hallitsemia julkisuuksia. 
Viestintäpääoman merkitys on vaatimaton, yhteisöviestintä on organisaation tukifunk-
tio, ei strateginen liittolainen. Palaan tähän ydinkysymykseen luvussa 11, jossa pohdin 
tutkimustulosteni ja premissieni välistä suhdetta.
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Luvussa 4 läpikäymäni teoriat ja tutkimukset ovat täsmentäneet viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin sisällöllisiä vaatimuksia sekä strategisella että ope-
ratiivisella tasolla. Luku 4 on osaltaan vahvistanut käsitystäni, että viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallia tarvitaan yhdistämään eri ammattirooliteorioiden vies-
tintäjohtajalle asettamat osaamisvaatimukset yhtenäisen kehikon alle ja päivittämään 
ne 2010-luvulle. 

Luvun 4 teoriat ja tutkimukset eivät tue premissieni (julkisuuden kentät ja työyh-
teisöviestintä) olemassaoloa, mikä on loogista ja osaltaan vahvistaa käsitystäni ihan-
nemallin tarpeellisuudesta. Läpikäymäni teoriat heijastavat omia syntyaikakausiaan, 
jolloin organisaatioiden toimintaympäristöt olivat harvoin globaaleja ja suuret raken-
teelliset muutokset toimintaympäristöissä olivat harvinaisia. Organisaatioiden vies-
tintä oli luonteeltaan johdettua viestintää, eikä ajatusta ns. viestivästä organisaatiosta 
ollut vielä esitetty. Verkko ja erityisesti sosiaalinen media tekivät vielä tuloaan, joten 
julkisuutta oli mahdollista vaikuttamisen sijaan jopa jossain määrin myös hallita. 

Seuraavaksi luvussa 5 täydennän viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
sisältöä erilaisten viestinnän osaamiseen liittyvien tutkimusten avulla. Osaamistutki-
mukset ottivat ammattiroolitutkimusten paikan 2010-lukua lähestyttäessä. Näissä tut-
kimuksissa viestinnästä tulee yhä enemmän osa organisaation strategista johtajuutta ja 
viestintäjohtajan osaamisvaatimukset lisääntyvät.
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5. VIESTINTÄJOHTAJAN STRATEGINEN 
JOHTAJUUS 

Luvussa 4 kävin läpi yhteisöviestinnän ammattiroolien kehittymisen 1980-luvulta 
2010-luvulle. Ammattiroolit ovat olleet perinteinen tapa tutkia ja määritellä viestin-
täjohtajien asiantuntijuutta, osaamista ja toimintaa. 2010-luvulle siirryttäessä niiden 
rinnalle nousivat tutkimukset, joissa keskityttiin viestintäjohtajien asennoitumiseen 
ja osaamiseen ja siihen, miten viestintä on osa organisaation strategista johtajuutta. 
Tässä luvussa 5 käyn läpi näiden tutkimusten antia viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemalliin (kuvio 4).

Aloitan viestintäjohtajien osaamistutkimusten esittelyn yhteisöviestinnän tutkijoiden 
näkökulmilla. Sen jälkeen käyn läpi yhteisöviestinnän ammattilaisten omien järjestö-
jen teettämien tuoreimpien tutkimusten antia. Väitteeni on, etteivät osaamistutkimuk-
setkaan ole tärkeydestään huolimatta riittävä työkalu viestintäjohtajien asiantuntijuu-
den arviointiin ja kehittämiseen, vaan siihen tarvitaan kattavampaan lähestymistapaa.

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Johtajuus-
tutkimukset

Ihannemalli 
luonnos

Empiirinen 
tutkimus

PäätelmätIhannemallin 
viimeistely

MetoditJohdanto Yhteisö-
viestinnän 
teoriat 
ja 
ammatti-
roolit

Toiminta- 
ja viestintä-
ympäristö 
2010-luvulla

Asiantunti-
juuden 
rakentu-
minen

5

• akateemiset
• alan järjestöt

Viestintä-
johtajan 
osaamis-
tutkimukset

 

Kuvio 4. Luvun 5 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva. 

Ammattiroolien avaintekijöitä ovat osaamiset (competencies) ja viestinnän ammat-
tilaisten toimintamallit. Mitään systemaattista tutkimusta näistä osaamisista ei kui-
tenkaan vielä ole olemassa. Monet viestintäteoreetikot ja alan järjestöt ovat listanneet 
tietoja ja taitoja, joita viestijöillä pitäisi olla. 

PRSAn (Public Relations Society of America) mukaan tietämys (knowledge) on se, 
mitä viestinnän ammattilaisten täytyy omata voidakseen pätevästi suoriutua ammat-
tiroolissaan, ja taidot (skills) se, mitä hänen on osattava tehdä voidakseen päteväs-
ti suoriutua ammattiroolissaan. Omassa tutkimuksessaan Gregory sovelsi Bartramin 
näkemystä, jossa osaamiset (competencies) ovat toimintamalleja tai joukko käyttäyty-
mismalleja, jotka tukevat organisaation tavoitteiden saavuttamista. Osaamisissa tulee 
esiin se, miten tietoja ja taitoja käytetään työsuorituksissa. (Gregory 2009, 308.) 

Yhdyn Gregoryn (2009, 307) näkemykseen, jonka mukaan erilaisten osaamislistaus-
ten ongelmana on, että ne kattavat hämmentävän määrän erilaisia tehtäviä ja attri-
buutteja kirjoitustaidoista uteliaaseen mieleen. Taitoihin on saatettu listata myös ”hyvä 
asenne”. Henkilökohtaisista ominaisuuksista mainitaan useimmiten seuraavat: laajat 
kiinnostuksen kohteet, innostus, energisyys, into, älyllinen uteliaisuus, luovuus, jous-
tavuus, arvostelukyky, rehellisyys, kyky päätöstentekoon ja ongelmanratkaisuun. On-
gelmana on, ettei käytettyjä käsitteitä ja termejä ole tarkasti määritelty. Samalla on 
kuitenkin tärkeää muistaa, että osaamisvaatimukset voivat muuttua ajan kuluessa. 
Chalmers (2009, 414) huomasi tämän tutkiessaan sisäisen viestinnän tekijöitä. Hän 
ei ottanut kantaa sisäisen viestinnän tekijän ammattirooliin, mutta totesi tämän tar-
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vitsevan aikaisempaa enemmän erilaista osaamista: ihmisten ymmärtämistä, strate-
gista fokusta, prosessien- ja muutosten johtamista, johtamisosaamista, suunnittelu-, 
valmennus- ja konsultointitaitoja, teknologian välityksellä viestimistä sekä tietämystä 
toimintasektorista ja yhteisöviestinnästä. 

Lisähaasteen tutkimuksen tekoon tuo se, ettei yhtä yhtenäisesti sovittua määritelmää 
osaamisesta ole toistaiseksi olemassa. Niin viestintäteoreetikot kuin kasvatustieteili-
jätkin ovat määritelleet osaamisen käsitteen kulloinkin omaan tarkoitukseensa sovel-
tuvalla tavalla tai jättäneet asian lukijan omien päätelmien varaan43. Tämä tekee tutki-
musten vertailusta vaikeampaa ja alttiimpaa subjektiivisille tulkinnoille. 

5.1. TÄRKEIMMÄT 10 OSAAMISTA ANNE GREGORYN MUKAAN
Viestintäjohtajalla on paljon erilaista tietämystä ja osaamista, mutta mitkä ovat niis-
tä tärkeimmät? Muuttuvatko kriteerit olennaisimmalle osaamiselle, jos tutkimuksen 
kohteena ovat yritys- tai julkisen sektorin viestintäjohtajat? Gregory (2008; 2009) läh-
ti selvittämään kysymyksiä laadullisin menetelmin.44 Hän hyödynsi tutkimuksessaan 
PRSAn määrittelyjä osaamisesta, tiedoista ja taidoista sekä SHL:n (The SHL Universal 
Competency Framework) luokittelumallia. 

Yksityisen sektorin viestintäjohtajan osaamisista hivenen edelle muita nousi erilais-
ten näkökulmien ymmärtäminen. Ymmärryksen täytyy olla syvällistä, ulottua toivei-
siin ja toiminnan motiiveihin saakka. Viestintäjohtajan on siis säilytettävä avoin mie-
li ja pyrittävä kohti kaikkien osapuolten eduksi olevaa ratkaisua. Hänen on otettava 
huomioon muiden näkökulmat ja tarpeet, osoitettava kiinnostusta heihin sekä em-
paattisuutta heidän huolenaiheitansa kohtaan. Organisaation taloudellisen tuloksen 
kannalta on tärkeää, että viestintäjohtajalla on strateginen, pitkän tähtäimen näkö-
kulma. Hyvään liiketoiminnan ja strategian ymmärtämiseen kuuluvat tiedonhankinta 
ja analysointi, perusteellinen valmistautuminen, päätöksentekokyky ja näiden toteut-
taminen. Viestintäjohtajan on siten kyettävä ajattelemaan laaja-alaisesti ja strategisel-
la tasolla, suunniteltava toimintaa etukäteen ja keskityttävä jatkuvasti organisaation 
tavoitteisiin. (Gregory 2008; 2009, 314-315.)

Korkeat tavoitteet -osaaminen heijastaa henkilökohtaisia arvoja ja eettistä ulottu-
vuutta. Viestintäjohtajan on käyttäydyttävä johdonmukaisesti, hänen omien arvojensa 
on tuettava organisaation arvoja. Viestintäjohtajalla on vastuu sekä organisaatiovies-
tinnän tasosta että omasta ja tiiminsä työstä. Myönteisyys heijastaa hallittua rauhal-
lista olemusta, viestintäjohtajan on siis suhtauduttava myönteisesti muutoksiin ja ta-
kaiskuihinkin. Hän pysyy rauhallisena ja hallitsee tunteensa, osaa siis toimia paineen 
alaisena. (Gregory 2008; 2009, 314-315.)

43  Omaan viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliini sisältyvän osaamisen käsitteen määrittelen 
luvussa 7.3.1.

44 Gregoryn tutkimuksen vastaajina oli 17 viestintäjohtajaa, joista 8 työskenteli yrityssektorilla. 
Tutkimus tehtiin Isossa-Britanniassa.
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Gregoryn tutkimukset vahvistavat aiemmin havaittuja asioita ja täsmentävät vies-
tintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja toimii eettisesti ja johdonmukaisesti, hänen arvonsa tukevat 
organisaation arvoja. Hän osaa ottaa vastuun itsestään, viestintätoiminnosta 
sekä organisaatioviestinnän tasosta (liite 1:1.2). 

• Viestintäjohtajalla on kyky ajatella laaja-alaisesti ja strategisesti pitkällä täh-
täimellä. Hän osaa suunnitella toimintaa ja keskittyä organisaation tavoittei-
siin (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtajan on ymmärrettävä eri näkökulmia, oltava empaattinen (liite 
1:1.2) ja pyrittävä kohti kaikkien eduksi olevaa ratkaisua (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtaja hallitsee tunteensa, käyttäytyy rauhallisesti ja suhtautuu 
muutoksiin myönteisesti (liite 1:1.2). 

Gregoryn oma analyysi ei painottanut listauksen muita osaamisia. Viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin kannalta on kuitenkin tärkeää käydä nekin lävitse. 
Muita yrityssektorilla toimivan viestintäjohtajan 10 tärkeimmän osaamisen joukossa 
olevia osaamisia siis ovat: Viestintäjohtajan on viestittävä selkeästi sekä suullisesti että 
kirjallisesti. Hänen viestintänsä on yhdenmukaista ja vakuuttavaa niin sisäisesti kuin 
ulkoisestikin. Viestintäjohtaja johtaa ja tukee eli tarjoaa toiminnalle suunnan, neuvoo 
sekä valmentaa yksilöt ja tiimit. Hän osaa tukea ja rohkaista muita avoimuuteen ja 
tiedonjakamiseen. Viestintäjohtaja tutkii ja analysoi eli hankkii, luotaa ja testaa in-
formaatiota. Hänen ajattelunsa on selkeää ja analyyttistä, hän osaa mennä monimut-
kaisten asioiden ja keskusteluteemojen ytimeen. Viestintäjohtaja on valmis tekemään 
vaikeita päätöksiä nopeasti saatavilla olevan informaation varassa, eli hän hallitsee 
päätöksenteon ja toteuttamisen. Hän luottaa itse tehtyihin ratkaisuihin ja saa aikaan 
menestyksellistä toimintaa. Viestintäjohtaja käyttää aikaa ymmärtääkseen tehtävät ja 
tavoitteet. Hän valmistautuu huolellisesti ja perusteellisesti tilanteisiin, joissa voi syn-
tyä tai jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia. Hän valmistautuu myös muodollisiin tapah-
tumiin ja kokouksiin. Viestintäjohtaja keskustelee luontevasti joka tasolla työskentele-
vien ihmisten kanssa organisaation sisä- ja ulkopuolella, hän osaa verkostoitua. Hän 
luotaa laajasti mielipiteitä ja rakentaa vankan järjestelmän, jonka avulla vastaanottaa 
ja levittää informaatiota. (Gregory 2008; 2009, 314-315.)



95

Viestintäjohtajan strateginen johtajuus 

Gregoryn tutkimukset täsmentävät viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin sisältöä myös operatiivisemman osaamisen suhteen: 

• Viestintäjohtajalla on erinomaiset henkilökohtaiset viestintätaidot 
(liite 1:1.5) ja hän viestii yhdenmukaisesti ja vakuuttavasti (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtaja tarjoaa viestinnälle suunnan ja toimii sisäisenä konsulttina ja 
viestintävalmentajana (liite 1:1.2). Hän rohkaisee avoimuuteen ja tiedonjaka-
miseen (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtaja hankkii, luotaa ja testaa informaatiota (liite 1:1.6). Hänen 
ajattelunsa on analyyttistä ja selkeää, hän osaa mennä monimutkaisten asioi-
den ytimeen (liite 1:1.3). 

• Viestintäjohtajalla on hyvä epävarmuudensietokyky, hän pystyy tekemään 
vaikeita päätöksiä saatavilla olevan information varassa nopeasti (liite 1:1.3). 

• Viestintäjohtaja valmistautuu huolellisesti ja perusteellisesti haasteellisiin ti-
lanteisiin (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtaja keskustelee luontevasti ja luotaa mielipiteitä joka tasol-
la työskentelevien ihmisten kanssa organisaation sisä- ja ulkopuolella (liite 
1:1.5). Hän osaa rakentaa järjestelmän, jonka avulla vastaanottaa ja levittää 
informaatiota (liite 1:1.6).

Mielestäni Gregoryn löytämät osaamiset on mahdollista ryhmitellä ja kiteyttää myös 
seuraavalla tavalla: viestintäjohtajan osaaminen sisältää hyvin erilaisten viestintäteh-
tävien ja -tapojen hallintaa (viestintä, valmistautuminen, verkostoituminen, tutkimi-
nen ja analysointi –osaamiset), strategista kyvykkyyttä ja johtajuutta (strateginen, pit-
kän tähtäimen näkökulma, johtaminen ja tukeminen, päätöstenteko ja toteuttaminen, 
vastuu ja korkeat tavoitteet -osaamiset) sekä tietynlaista asennoitumista (myönteisyys, 
toisten ymmärtäminen –osaamiset). 

Julkisen sektorin viestintäjohtajan 10 tärkeimmässä osaamisessa45 on jonkin verran 
samankaltaisuutta verrattuna yksityisen sektorin tärkeimpiin osaamisiin. Gregoryn 
(2008) analyysin mukaan julkisen sektorin osaamisissa painottuu yksityistä sekto-
ria enemmän osallistuminen ja neuvottelu toimintaympäristön eli vallitsevan yhteis-
kunnan kanssa, ja yrityssektorin osaamiset liittyvät enemmän yrityksen sisäiseen 
toimintaan. Ja siinä, missä julkinen sektori painottaa eettisyyttä koko organisaation 
toiminnassa, yksityinen sektori keskittyy henkilökohtaiseen eettisyyden vaalimiseen. 
Osaamisten painotuserot juontavat juurensa toimintasektorin luonteeseen. Yksityisel-
lä sektorilla korostuvat liiketoimintaa tukevat osaamiset, kun taas julkisella sektorilla 
korostuvat käyttäytymiseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen liittyvät osaamiset. Yri-
tysten viestintäjohtajat eivät kokeneet suostuttelua ja vaikuttamista eivätkä luovuutta 
yhtä tärkeäksi kuin julkisen sektorin kollegansa. Yritysten viestintäjohtajat eivät myös-
kään nostaneet esille strategian ja konseptien tekemistä, mutta tässä tutkimuksessa 
sillä viitattiin enemmän kampanjointiin kuin viestinnän suunnitteluun yleisellä tasolla. 
Muita eroavaisuuksia Gregory tulkitsee niin, että julkisella sektorilla vaikuttamistaidot 

45 Julkisen sektorin viestintäjohtajan osaamisista tärkeimmät ovat vahvojen suhteiden rakentaminen ja 
konsultointi. Seuraavina tulevat toimeenpano ja maine. Gregoryn mielestä huomattavaa on, että osaa-
misissa korostuu ihmisläheinen painotus. Muita tärkeimpiä osaamisia ovat kokonaisuuden ymmärtämi-
nen, strategian ja konseptien tekeminen, suostuttelu ja vaikuttaminen, toimiminen paineen alla, luovuus 
ja viestintä. (Gregory 2008; 2009, 316)



96   

korostuvat poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan rakentamistehtävän vuoksi ja 
luovuus pienempien budjettien ja pidemmän aikavälin tavoitteiden vuoksi. 

Omissa johtopäätelmissään Gregory korostaa mieltävänsä osaamiset toimintatapoi-
na, joita tarvitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation tavoitteet 
tietysti vaihtuvat siirryttäessä sektorilta toiselle. Osaamiset siis kuvastavat henkilöiden 
käyttäytymistä työtehtävissä, eivät itse henkilöitä. (Gregory 2008.)

Otan huomioon Gregoryn tutkimustulokset myös viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin hyödyissä ja rajoituksissa: 

• Viestintäjohtajan osaaminen on mahdollista nähdä toimintatapana saavuttaa 
tavoitteet, jolloin osaaminen kuvastaa yksilön käyttäytymistä työtehtävässä hä-
nen itsensä sijaan (liite 1:1.2).

• Viestintäjohtajan osaamisessa korostuvat erilaiset asiat eri toimintasektoreilla. 
Ihannemallin taustalla on ainoastaan yrityssektori (liite 1:1.2).

Mielenkiintoista on, että Gregoryn tutkimuksessa tulee osallistamisen ja vuoropuhelun 
käymisen sijaan enemmänkin esiin yksisuuntaisen viestinnän näkemys. Tärkeimpien 
osaamisten taustalla on paljon vuorovaikutukseen liittyviä asioita, mutta ne on mää-
ritelty ennemminkin viestin lähettäjän kuin dialogisen vuoropuhelun näkökulmasta. 
Oma tulkintani asiasta on, että valittu osaamisen luokittelukehikko on ohjannut kysy-
mystenasettelua ja saatuja tuloksia. 

5.2. ORGANISAATION VIESTINNÄLLINEN KYVYKKYYS
Hamreforsin mukaan organisaatioissa on meneillään siirtymä sisäisestä arvoketjusta 
(value chain) ulkoisiin arvoverkostoihin (value networks). Organisaation on siten osat-
tava tunnistaa verkostoistaan tilaisuuksia arvon luonnille ja mieluiten oltava ensim-
mäinen, joka onnistuu toteuttamaan sen käytännössä. Tämä aiheuttaa haasteita joh-
tajuudelle organisaatiossa: Tarvitaan ideologista johtajuutta (kehitetään ja viestitään 
organisaation ohjelmajulistus eli visio ja miten se saavutetaan), jonka avulla varmiste-
taan tehokas toiminta verkostossa olevien kumppaneiden kanssa. Tarvitaan myös kon-
tekstuaalista johtajuutta (kehitetään ja ylläpidetään organisaation suhteita kaikkien 
olennaisten verkostoon kuuluvien osapuolten kanssa), jonka avulla organisaatio pystyy 
ennakoimaan toimintaympäristönsä muutoksia ja löytää tasapaino suhteisiinsa eri toi-
mijoiden kanssa. Koko organisaatio vaikuttaa omaan viestinnälliseen kyvykkyyteensä. 
(Hamrefors 2009b; 2010; vrt. Grunig 4.2.3.)

Viestintäjohtajan46 perusosaamiseen kuuluu ymmärtää, kuinka ihmiset ajattelevat 
muodostaessaan havaintojaan ja näkökulmiaan. Kognitiiviset tekijät määrittelevät, mi-
ten ihmiset ovat taipuvaisia hakemaan vahvistusta ajatuksilleen tai uutta tietoa. Kyse 
on ajattelun rakenteiden (sense making) ymmärtämisestä (Hamrefors 2009b; 2010 
vrt. Argyris 2001; Argyris & Schön 1996; Choo 1998; Senge 1994; Weick 2001.)

Hamreforsin ajatukset47 tukevat premissieni paikkaansa pitävyyttä: johdettu vies-
tintä on vain pieni osa organisaation viestinnällistä kyvykkyyttä. Viestintäprosessien 
johtamisen sijaan viestintäjohtajan tärkein tehtävä on kehittää organisaation kaikilla 
tasoilla työskentelevien henkilöiden viestintätaitoja. Tämä on jopa edellytys organisaa-
46  Hamrefors ei ota tässä kohden vielä kantaa, missä asemassa viestijän (communicator) pitäisi olla. 

Tässä tutkimuksessa käytän viestijästä ilmaisua viestintäjohtaja, koska se tekee teorioiden vertailusta 
helpompaa.

47  Hamreforsin ajattelun taustalla ovat Sveriges Informationsföreningenin täydennyskoulutusprojektista, 
johon osallistui eri tavoin yli 1000 henkeä, vuosina 2003-2009 saadut kokemukset. 
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tion johtamiseen osallistumiselle. Sen lisäksi viestintäjohtajan täytyy toki myös kehittää 
omaa viestinnän aihealueen osaamistaan. Viestintäjohtajan osallistuminen laajemmin 
organisaation johtamiseen edellyttää kuitenkin syvempää tietämystä organisaation 
prosesseista, rakenteista, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja ulkoisista suhteista. Pro-
sessit viestivät organisaation toimintalogiikasta ja ohjaavat ihmisten ajattelun raken-
teita. Hyvät prosessit rohkaisevat ihmisiä kehittämään niitä edelleen, huonot tuottavat 
passiivisuutta. Jos organisaation rakenne ei ole läpinäkyvä, ihmisten mieliin ei synny 
siitä kokonaiskuvaa, mikä taas vaikuttaa heidän kykyynsä ymmärtää toiminnan tavoit-
teita. Sosiaalinen vuorovaikutus voi helpottaa tiedonsiirtoa ja näkemysten muodosta-
mista, ja siten lisätä organisaation tehokkaampaa viestinnällistä toimintakykyä. Se voi 
kuitenkin myös vähentää viestinnällistä toimintakykyä, jos sitä käytetään valtapelei-
hin. Organisaation suhteet heijastavat miten organisaatio saa ymmärrystä ja vaikuttaa 
muihin toimintaympäristössään. (Hamrefors 2009a, 995–996; 2009b; 2010.)

Viestintäjohtajan on oltava aktiivisesti mukana kehittämässä organisaation proses-
seja. Paikallisia näkökulmia sisältävät viestintäprosessit on hajautettava, yleisiä näkö-
kulmia sisältävät viestintäprosessit keskitettävä. Tavoitteena on kehittää viestintäym-
päristö, jossa ihmiset saavat tiedot oikeaan aikaan oikealla tavalla, ja tämä edellyttää 
viestintätekniikan48 kehityksessä mukana pysymistä. Viestintäjohtajan on seurattava 
organisaation sisäisten ja ulkoisten tietoverkostojen syntymistä ja kasvua, tunnistet-
tava, missä kannattaa olla mukana, ja edesautettava mukaanpääsyä. Lisäksi hänen 
on tuettava sekä horisontaalista että vertikaalista tiedonsiirtoa organisaatiossa. Or-
ganisaation rakenteessa on erotettavissa sekä henkinen että fyysinen puoli. Fyysisellä 
puolella (esim. intranet ja muut viestijärjestelmät) läpinäkyvyys tukee viestinnän yh-
teneväisyyttä olipa kyse sitten koko organisaation toiminnasta tai yksittäisistä tapah-
tumista. Henkiseltä puolelta olennaisin asia liittyy liiketoimintaan liittyvien ideoiden 
kehittämiseen. Ideat täytyy osata viestiä niin, että ne edistävät organisaation yleistä 
tarkoitusta, mutta myös kannustavat paikalliseen ja ad hoc -tyyppiseen aloitteelli-
suuteen. Ympäröivässä yhteiskunnassa vallitsevat sosiaaliset toimintatavat toistuvat 
organisaation sisällä. Johdon tehtävä on kehittää näitä toimintatapoja niin, että ne 
rakentavasti lisäävät tehokkuutta. Viestintäjohtajan on myös ymmärrettävä, kuinka 
sosiaalisen vallan avulla voidaan lisätä organisaation tehokkuutta. Hänen on ymmär-
rettävä ihmismielen toimintaa, sanavalintojen merkitystä49 sekä osattava motivoida 
ja rakentaa dialogia. Viestintäjohtajan on ymmärrettävä, ja saatava organisaationsa 
ymmärtämään, mitä sen toimintaympäristössä tapahtuu ja miten mahdollisia uhkia 
voidaan muuttaa tilaisuuksiksi. Hänen on osattava vaikuttaa (myös lobata) muihin, ja 
hänen on rakennettava tehokkaita toimintamalleja tiedonvaihdantaa varten. (Hamre-
fors 2009a, 995–996; 2009b; 2010.) 

Viestintäjohtajan viestintaitoja ovat kyky toimia välittäjänä, kyky rakentaa prosesse-
ja, kyky toimia valmentajana ja kyky vaikuttaa. Tilanteissa, joissa asiat eivät onnistu, 
toimintavaihtoehdoiksi jää olla tulipalojen sammuttelija, johdon kätyri, tuulimyllyjä 
vastaan taistelija tai myötäilijä. (Hamrefors 2009a, 995–1013; 2009b.) Lisäksi viestin-
täjohtajan50 on osattava tehdä johdolle rakentavia ehdotuksia erilaisista toimintamal-
leista. Hänen tehtävänsä on tukea ideologista johtajuutta tarjoamalla asioihin laajempi 
näkökulma. Hän johtaa organisaationsa suhdeverkostojen kehittämistä, niin sisäisesti 
kuin ulkoisestikin. Hän kehittää koko organisaationsa viestintätaitoja 4 ulottuvuudes-
48  Viestintätekniikan kehitys: esim. digitaalinen viestintä, sosiaalinen media.
49  Organisaation sanavalintoja voidaan tulkita sekä myönteisesti että kielteisesti. Esim. tietyt sanat ja 

käsitteet, jotka on tarkoitettu innostamaan, voidaan tulkita päinvastaisesti.
50 Tässä kohden Hamrefors itsekin määrittelee nimenomaan viestintäjohtajan osaamisia ja odotukset 

osaamisesta ovat korkeampia. 
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sa eli prosesseissa, rakenteissa, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja organisaation 
suhdeverkostoissa. (Hamrefors 2009b.)

Hamreforsin prosessiajattelussa on paljon yhtäläisyyksiä premissieni 
olemassaoloon sekä niiden asettamiin vaatimuksiin. Hamreforsin vaikutus 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin näkyy sen sisällössä seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja ymmärtää ajattelun rakenteita eli sitä, miten yksilö havain-
noi asioita ja muodostaa mielipiteitä (liite 1:1.4).

• Viestintäjohtaja kehittää koko organisaationsa viestintätaitoja prosessien, 
rakenteiden, sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden sekä organisaation suhde-
verkostojen ulottuvuuksissa (liite 1:1.5, 1.6). 

• Viestintäjohtaja kehittää omaa yhteisöviestinnän osaamistaan (liite 1:1.4).
• Viestintäjohtaja konsultoi johtoa viestinnällisissä kysymyksissä (liite 1:1.6).
• Viestintäjohtaja seuraa tietovirtoja, edistää haluttuihin virtoihin mukaanpää-

syä ja tukee horisontaalista ja vertikaalista tiedonsiirtoa sekä -jalostamista 
organisaatiossa (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtaja osaa tarjota kokonaiskuvia organisaatiosta (liite 1:1.6).
• Viestintäjohtaja osaa auttaa organisaatiota ymmärtämään toimintaympäris-

töään, tunnistaa mahdollisuuksia ja muuttaa uhkia tilaisuuksiksi (liite 1:1.5). 

Hamrefors osaltaan vahvistaa luvussa 4 löytyneiden ammattiroolien toimivuutta 
2010-luvulla. Hänen mukaansa eri tilanteissa vaihtelevat johtajaroolit ovat: Järjestel-
män rakentajan rooli, joka edellyttää ymmärrystä prosessien rakentamisen perus-
teista. Viestintäjohtajan on ymmärrettävä, miten prosessien organisointitapa vaikuttaa 
viestintään. Välittäjän roolissa hän luo yhteisiä merkityksiä asioille yhteistyössä mui-
den kanssa, ja edistää muutoksia. Valmentajan roolissa viestintäjohtaja auttaa muita 
kehittämään viestintätaitojaan. Vaikuttajan roolia sisältyy kaikkiin edellä mainittui-
hin rooleihin, mutta se on myös itsenäinen. Viestintäjohtaja vaikuttaa silloin voimak-
kaasti toisten asenteisiin, etenkin suhdeverkostoihin liittyvissä asioissa. Roolit eivät 
siis ole toisiaan poissulkevia, vaan suoraan verrannollisia yhteisöviestinnän toiminta-
rooliin organisaatiossa (Hamrefors 2009b; 2010; vrt. van Ruler 2004.) 

5.3. JOHTAMISTYYLI JA LEGITIMITEETTI 
Yhteisöviestinnän tutkijat ovat myös erottaneet viestintäjohtajien johtamistyyleissä sekä 
transaktionaalisen että transformaalin suuntauksen. Jinin51 tulokset osoittivat viestintä-
johtajien suosivan transformaalia johtajuutta, jossa empatialla on keskeinen merkitys. 
Transformaali johtamistyyli ennakoi viestintäjohtajan kykyä saavuttaa työntekijöiden 
luottamus, vaikuttaa työntekijöiden turhautumiseen ja optimismiin sekä asemoida itsen-
sä suhteessa työntekijöihin ja ylimpään johtoon ristiriitaisissa päätöksentekotilanteissa. 
He ymmärtävät osallistavan päätöksenteon tärkeyden ja vaikutuksen yksilöiden oman-
arvontunteeseen. He osasivat myös tarpeen vaatiessa asettaa ryhmän edun oman etunsa 
edelle. (Jin 2010.)

Johansson ja Ottestig (2011) tutkivat52 ruotsalaisten viestintäjohtajien sisäistä ja ulkois-
ta legitimiteettiä, työn kehittymisestä ja tulevaisuuden haasteita. Johtoryhmäpaikka tai 
pääsy ylimmän johdon jäseneksi merkitsivät yhteisöviestinnän strategista tärkeyttä. Tosin 
pääsy johtoryhmään ei taannut arvostusta muiden johtajien silmissä, eli sitä piti jatkuvas-
ti lunastaa (vrt. Reber & Berger 2006). Viestintäjohtajilla ei merkittävissä määrin ollut 
51 Kyselytutkimukseen viestintäjohtajan johtajuudesta vastasi 124 henkeä, ja heistä 60 % oli miehiä, ja 

suurin osa (97 %) vastaajista oli rodultaan valkoisia.
52 Tutkimuksen ote oli laadullinen, joten siihen haastateltiin vain 10:tä viestintäjohtajaa.
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yhteisöviestinnällistä taustaa53 (ks. myös Gregory 2008; van Ruler & de Lange, 2003). 
Tärkeimmiksi tehtävikseen viestintäjohtajat ilmoittivat toimitusjohtajan ja muiden joh-
tajien tukemisen, se nähtiin edellytyksenä organisaatioviestinnän johtamisen onnistumi-
selle. Muita tehtäviä olivat viestintään liittyvien ongelmien ratkaisu sekä luottamuksen ja 
brändin rakentaminen. Viestintäjohtajien käsitys ammattiroolistaan vaihteli ja oli yhtey-
dessä heidän hierarkkiseen asemaansa ja muodolliseen valtaansa. He olivat joko organi-
saation johtajia, joilla oli vastuu strategisesta päätöksenteosta, tai viestintäjohtajia, jotka 
vastasivat yhteisöviestinnästä, tai viestintäpäälliköitä, jotka vastasivat yhteisöviestinnästä 
mutta joilla ei ollut pääsyä johtoryhmään tai ylimmän johdon jäseneksi. Viestintäjohtajat 
kokivat tärkeäksi mm. ymmärtää yhteisöviestintää, kehittää osaamistansa sekä vahvis-
taa yhteisöviestinnän johtamisulottuvuutta. Liiketoimintaosaamisen lisääminen koettiin 
oleelliseksi asiaksi (ks. myös Garcia 2010). Viestintäjohtajat tarvitsivat laaja-alaisempaa 
osaamista, kun taas viestintäyksikön osaamisessa korostui tarve erilaisille erikoisosaami-
sille. (Johansson & Ottestig 2011.)

Joissakin maissa (esim. Yhdysvallat, Iso-Britannia) on mahdollista akkreditoitua tai 
saada lisenssi (esim. Brasilia, Nigeria, Peru) yhteisöviestinnän ammattilaisena toimimi-
seen. Sha tutki verkkokyselyn avulla eroja akkreditoituneiden ja akkreditoitumattomien 
viestintäjohtajien osaamisessa Yhdysvalloissa ja sai yli 1500 vastausta. Hän hyödynsi tut-
kimuksessaan UAB:n (The Universal Accreditation Board) ja IABC:n (The International 
Association of Business Communicators) määrittelemiä luokituksia (taulukko 10) tarvit-
tavasta osaamisesta. (Sha 2011.)

Taulukko 10. UAB:n ja IABC:n määrittelemät osaamiset yhteisöviestinnän ammattilaisen akkreditoi-
tumista varten (Sha 2011).

UAB:n määrittelemät osaamiset IABC:n määrittelevät osaamiset
Tutkimus ja arviointi Tavoitteen asettaminen
Eettiset kysymykset ja lainsäädäntö Yleisö- ja muu olennainen tutkimus
Yhteisöviestinnän mallit ja teoriat Kirjallisen viestintäsuunnitelman teko
Liiketoiminnan ymmärtäminen Budjetointi ja kulujen hallinta
Johtamistaidot Suulliset viestintätaidot, esiintyminen
Kriisiviestinnän johtaminen Projektinjohtaminen
Mediasuhteiden hallinta Ajanhallinta
Viestintäteknologian hyödyntäminen Tehokkuuden mittaaminen
Yhteisöviestinnän historian ja nykytrendien tunte-
mus

Osaa tehdä viestintähanke-ehdotuksia 

Kehittyneet viestintätaidot Yleiset johtajuustaidot
Kirjallinen viestintä
Sisäisen viestinnän johtaminen
Mediasuhteiden hoito
Yhteisöviestinnän eettiset kysymykset
Ongelmanratkaisu ja konsultointitaidot
Organisaation kulttuurin ja toimintapolitii-
kan tunteminen
Sijoittajaviestintä
Tekniikan tuntemus

53  Huom. Suomessa tilanne on hyvin erilainen. Kolmasosa johtajista, neljännes päälliköistä ja asiantuntijois-
ta on suorittanut viestinnän opintoja pääaineena korkeakoulussa. Lähes joka toinen viestintäjohtajista ja 
kolmannes päälliköistä on suorittanut viestinnän johtamisen koulutusohjelman. (ProCom & al. 2011.)
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Shan (2011) tutkimustulosten mukaan akkreditoidut ja ei-akkreditoidut viestintäjoh-
tajat työskentelivät yhteisöviestinnän eri osa-alueilla. Akkreditoidut viestintäjohtajat 
olivat vanhempia ja kokeneempia, mutta osa-aluejakoon vaikuttava tekijä oli juuri 
akkreditoinnin tuoma status. Akkreditointi edisti strategiseen suunnitteluun, eettisyy-
teen, lainsäädännön ja yhteisöviestinnän teorioiden tuntemiseen, liiketoiminnan ym-
märtämiseen liittyviä osaamisia ja kehittyneitä viestintätaitoja. Tutkimus kumosi siten 
väitteet, että iällä ja kokemuksella voisi kompensoida akkreditoinnin puutteen. 

Tutkimukset viestintäjohtajan johtamistyyleistä ja akkreditoinneista korostavat 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällössä seuraavien asioiden 
merkitystä: 

• Viestintäjohtaja tarvitsee hyvät suhteet ylimpään johtoon (liite 1:1.4, 1.7) ja 
johtamisosaamista (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtaja on tunnettava lainsäädäntöä ja yhteisöviestinnän teoreettis-
ta taustaa (liite 1:1.3).

5.4. JÄRJESTÖJEN NÄKEMYKSET SUOMESSA JA 
EUROOPASSA

Yhteisöviestinnän ammattilaisten omien järjestöjen teettämät tutkimukset ovat olleet 
otoskooltaan yleensä laajempia kuin akateemiset tutkimukset, jotka ovat toimineet 
ammattirooliteorioiden ja osaamiseen liittyvien johtopäätösten taustalla. Järjestöjen 
teettämät tutkimukset ovat yleensä vuosittain tai joka toinen vuosi ilmestyviä raportte-
ja, joiden aineisto perustuu verkon avulla tehtyihin jäsenkyselyihin. Niiden tieteellinen 
arvostus ei kuitenkaan ole yhtä korkea kuin akateemisilla tutkimuksilla. Olen ottanut 
tutkimukseeni mukaan ainoastaan tuoreimpia tutkimuksia, koska aiemmat tulokset 
(vuodesta 2007) ovat olleet niiden kanssa samansuuntaisia. Lisärajauksina ovat olleet 
aineistojen soveltuvuus suomalaiseen yhteisöviestinnän kontekstiin ja aineistojen saa-
tavuus. Aloitan esittelemällä suomalaisten yhteisöviestinnän järjestöjen tekemiä tut-
kimuksia. Niiden jälkeen esittelen uusimman yleiseurooppalaisen yhteisöviestinnän 
tutkimuksen annin. 

Louhiala-Salminen ja Kankaanranta teettivät vuonna 2008 selvityksen yritysviestin-
nän tehtävissä vaadittavista kompetensseista ja tulevaisuuden haasteista54. Tutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää, millaisia taitoja ja tietoja viestintäammattilaiselta edellyte-
tään. Viestintäammattilaisten tärkeimpinä tietokompetensseina kiteytettiin seuraavat: 
monimuotoinen toimintaympäristö, toimiminen kansainvälisesti, mediasuhteet ja yri-
tystoiminnan perusperiaatteet. Tärkeimpinä taitokompetensseina pidettiin argumen-
taatiotaitoja (kyky vakuuttaa oman yrityksen johto ja perustella omat näkemykset) sekä 
viestintätaitoja suomeksi ja englanniksi. (Louhiala-Salminen & Kankaanranta 2008.)

Louhiala-Salmisen ja Kankaanrannan tutkimus tuo kansainvälistä näkökulmaa 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöön: 

• Viestintäjohtaja tuntee toimintaympäristönsä, osaa toimia kansainvälisesti, 
hallitsee mediasuhteet ja yritystoiminnan perusperiaatteet. Hänellä on hyvät 
argumentaatiotaidot ja kielitaitoa (liite 1:1.5). 

54  Kyselyn teki Helsingin kauppakorkeakoulun IBC-maisteriohjelma yhteistyössä ProComin ja MTL 
Viestintätoimistojen kanssa. Vastaajia oli 175 henkilöä, vastausprosentti 36,2. Vastaajista 88,4 % oli 
viestintäpäälliköitä tai -johtajia, 4,9 % oli toimitusjohtajia ja 6,7 % oli valinnut kohdan ”jokin muu”.
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Viestinnän ammattilaisten omat järjestöt (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Tie-
dotusalan ammattijärjestö TAJ, Julkisen alan tiedottajat ry, Kirkon tiedotuskeskus, 
Suomen IR-yhdistys ja Suomen Ekonomiliitto – Finlands Ekonom Förbundelse SEFE 
ry) ovat tehneet 2 vuoden välein yhteistyössä jäsenkyselynä Suomen laajinta, ei-akatee-
mista yhteisöviestinnän tutkimusta55, jonka tavoitteena on kartoittaa viestintäammat-
tilaisten ammattikuvaa. (ProCom & al. 2009; vrt. Gregory 2010.) 

Vuoden 2009 yhteisöviestinnän tutkimuksen56 voi kiteyttää seuraavasti: Merkittä-
vimmät rakennemuutokset ovat tiivistäneet johdon otetta viestintään, moni suuryritys 
on leikannut viestintäbudjettiaan ja epävarmuus on lisääntynyt. Palkat ovat nousseet 
lähes 5 % vuodessa. Viestintä- ja markkinointiorganisaatiot ovat lähentyneet, ja vies-
tintäjohtaja istuu yhä useammin johtoryhmässä jäsenenä. Tulosvastuu on yleistynyt 
etenkin yritysten viestinnässä ja viestinnältä odotetaan yhä useammin strategiaosaa-
mista. Viestinnän ammattilaisille on kertynyt paljon osaamista muutosten ja kriisien 
johtamisesta viestinnän avulla, ja uuden työpaikan saanti on vaikeinta assistenteille 
ja yli 50-vuotiaille. (ProCom & al. 2009.) ProCom on myös teettänyt erikseen omille 
jäsenilleen joka toinen vuosi kyselyn ammattikunnan eettisistä kysymyksistä (ProCom 
2009a). 

Vuoden 2011 yhteisöviestinnän tutkimuksen57 tulokset ovat tiivistettyinä saman-
suuntaisia: Yhteisöviestinnän resurssit ovat säilyneet taloudellisen taantuman aikana, 
niitä on leikattu odotettua vähemmän. Palkat ovat nousseet 4,1 % vuodessa. Viestintä-
johtaja osallistuu yhä enemmän johtoryhmän työskentelyyn. Yhteisöviestinnän pää-
tehtävät ovat sisäinen, digitaalinen ja mediaviestintä. Hyvin resursoidussa viestintä-
yksikössä viestintäjohtaja voi paremmin keskittyä viestinnän johtamiseen ja sisäisen 
konsultin rooliin. Avainasemassa ovat strategiataidot ja liiketoiminnan ymmärtämi-
nen. (ProCom & al. 2011.)

Vaikutukset viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin: 
• Viestintäjohtaja tarvitsee strategiaosaamista, liiketoiminnan ymmärtämistä, 

muutosten ja kriisien johtamiskykyä sekä tulosvastuullisuutta (liite 1:1.5, 1.6). 

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry ja Infor Oy (2010) kartoittivat58 yhdessä ensim-
mäisen kerran yhteisöviestinnän ammattilaisten käsityksiä omista osaamistarpeistaan 
pelkkien koulutustarpeiden sijasta. Pääpaino oli viestinnän sisältökysymyksiin liitty-
vissä asioissa. Tulokset hajaantuivat hyvin eritasoisiin ja erilaisia osaamisia käsittäviin 
arviointeihin. Kysely on toiminut väitöstutkimukseni tausta-aineistona. 

Osaamistarvekyselyn taustavaikutus näkyy viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihan-
nemallin olemassaolon perusteluissa, sekä ihannemallin rakenteessa ja luonteessa: 

• Viestintäjohtajan osaamista voidaan arvioida hyvin eri tavoilla. Viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallia tarvitaan luomaan kehikko arviointikes-
kustelulle (7.2). 

Yhteisöviestinnän ammattialan ulkopuoliset, alaa sivuavat tutkimukset, voi tiivistää 
seuraavasti: Tilastokeskuksen luokituksessa tiedottajat kuuluvat mainosalaan. Vies-
55  Tutkimuksen on toteuttanut Viestintätoimisto Pohjoisranta.
56  Vastaajina 1565 viestinnän ammattilaista. Vastausprosentti 47 % oli linjassa aiempien tutkimusten 

kanssa.
57  Vastaajina 1378 henkeä, vastausprosentti oli siis 41 %.
58 Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy, ja vastaajia oli 471 henkilöä.
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tintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet -hanke tuotti Viestintäkoulutuksen nousu-
käyrä -loppuraportin, mutta yhteisöviestintä jäi selvityksessä lähes maininnan varaan. 
Yhteisöviestintä nähtiin eri kohderyhmille suunnattuna tiedotustehtävinä. (Raittila & 
al. 2006, 96–99.)

Yhteenvetona totean suomalaisten yhteisöviestinnän järjestöjen tutkimuksia leiman-
neen kapean käsityksen osaamisesta ja viestintäjohtajan asiantuntijuudesta. Lisäksi 
tutkimusten tekoon ovat vaikuttaneet kaupalliset intressit. Näistä seikoista huolimatta 
tutkimukset muodostavat hyödyllisen tausta-aineiston viestintäjohtajan toimintaym-
päristöstä ja osaamisvaatimuksista Suomessa.

The Bled Manifestoa voidaan pitää merkittävänä eurooppalaisena tutkimuksena59, 
sillä se kattoi 25 maata ja auttoi löytämään yhtenäisen määritelmän yhteisöviestinnälle 
(ks. luku 1). Tutkimuksessa selvitettiin eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen yhteisö-
viestinnän tilaa. Tulosten perusteella van Ruler ja Vercic (2002; 2004, 6) löysivät 4 
tunnuspiirrettä kuvaamaan eurooppalaista yhteisöviestintää: se on refl ektoivaa (ha-
vainnoi muuttuvia arvoja yhteiskunnassa ja auttaa sopeuttamaan organisaation toi-
mintaa niihin), siihen liittyy johtajuus (tarvitaan viestinnän suunnittelussa ja sidos-
ryhmäsuhteiden ylläpidossa) ja operatiivisuus (koko organisaation valmentaminen 
viestimään yhteisöviestinnän määrittelemien suunnitelmien mukaisesti) sekä valmen-
taminen (organisaation jäsenten viestintätaitojen kehittäminen). 

The Bled Manifesto vaikuttaa viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin 
merkittävästi, sillä tutkimukseni pohjautuu siinä kiteytettyyn käsitykseen yhteisö-
viestinnästä: 

• Yhteisöviestintä on suhteiden ylläpitoa viestinnän keinoin eri julkisuuden 
kentillä erilaisten sidosryhmien kanssa. Yhteisöviestinnän tavoitteena on kes-
kinäisen ymmärryksen lisääminen ja organisaation strategisten tavoitteiden 
edistäminen (7.3). 

EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), EACD 
(The European Association of Communication Directors) ja Communication Director 
Magazine ovat vuodesta 2007 julkaisseet vuosittain verkossa tehtävän tutkimuksen 
”European Communication Monitor”60 (jäljempänä ECM). ECM-tutkimuksen tavoit-
teena on seurata viestinnän johtamisen trendejä, analysoida alan muuttuvaa viiteke-
hystä, arvioida viestinnän ammattilaisten työn eri osa-alueita ja tunnistaa viestinnän 
johtamisen kehityspiirteitä eri maissa, eri alueilla ja erityyppisissä organisaatioissa. 
(Zerfass & al. 2010; 2011.)

Vuoden 2010 ECM-tutkimustuloksissa61 suurin osa vastaajista uskoi maailmanta-
louden taantuman lisänneen yhteisöviestinnän merkitystä. Siitä huolimatta viestinnän 
voimavarat olivat lisääntyneet ainoastaan 22 % vastaajista verrattuina muihin toimin-
toihin. Viestinnän voimavarat olivat vähentyneet 37 %:lla vastaajista. Useimmat olivat 
tyytyväisiä työhönsä, joka oli mielenkiintoista vaikkakin toisinaan myös epävarmaa, 
59 Vastaajien määrä oli vähäinen, 37 henkilöä, mutta he edustivat akateemista osaamista ja korkeassa 

asemassa toimivia viestintäjohtajia, joilla oli paljon kokemusta ja näkemystä yhteisöviestinnästä.
60 Tutkimuksen takana on 11 eurooppalaista yliopistoa, ja hankkeen vetäjänä toimii Prof. Dr. Zerfass 

Leipzigin yliopistosta. Vastaajina ovat kokeneet viestintäpäälliköt ja tiedottajat. Tämä verkkokysely on 
todennäköisesti laajin koskaan eurooppalaisesta yhteisöviestinnästä tehty tutkimus, se sisältää 20 
osaa. Koska tutkimuskielenä on englanti, tutkimuksen edustavuuteen on kuitenkin suhtauduttava kriitti-
sesti. Eurooppa on jaettu pohjoiseen, etelään, itään ja länteen monessa asiakohdassa, mutta maakoh-
taisia vastauksia ei raportissa kerrota.

61 Vuonna 2010 vastaajia oli 1955 henkeä.
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ja sen urakehitys rajallista. Työtyytyväisyys korreloi suurten tulojen ja viestinnällis-
ten voimavarojen kehittymisen kanssa. Yhteisöviestinnällä koettiin olevan vaikutusta 
organisaation arvoon ja legitimiteettiin: 71 % koki rakentavansa aineetonta pääomaa 
(brändejä, mainetta, organisaatiokulttuuria), 63,6 % fasilitoi liiketoimintaprosesseja 
(vaikutti asiakkaiden mieltymyksiin, aikaansai yleisöjen kiinnostusta, motivoi työn-
tekijöitä), 49,2 % sääti organisaation strategioita (tunnisti mahdollisuuksia, integroi 
yleisöjen huolenaiheita) ja 48,1% varmisti, että organisaatiolla on tilaa toimia (ylläpiti 
suhteita, huolehti kriisinhallinnasta). Viestinnän ammattilaisten oma näkemys poikke-
si aiempien teoreetikkojen näkemyksistä, he eivät toimineetkaan raja-aitojen ylittäji-
nä, jotka kertovat mielipiteensä ja kuuntelevat, siinä määrin kuin teoreetikot uskoivat. 
Erinomaisen viestinnän kriteereinä olivat kuitenkin sidosryhmäyhteistyö, ihmisten 
saaminen liikkeelle ja johtamisprosessiin vaikuttaminen. (Zerfass & al. 2010.)

Ammattiroolilla oli yhteys siihen, vaikuttivatko vastaajat organisaation tavoitteiden 
määrittelyyn vai pyrkivätkö he vain tukemaan näitä tavoitteita (kuva 16). Vuonna 2009 
löytyneellä fasilitaattorin roolilla oli muita suurempi yhteys tavoitteiden määrittelyyn 
osallistumiseen. Ylimmän johdon arvostus viestinnän ammattilaisia kohtaan oli lieväs-
sä nousussa. Viestintäjohtajat hyödynsivät erilaisia johtamistyylejä, ja heidän vaiku-
tusvaltansa korreloi hierarkkisen aseman kanssa. (Zerfass & al. 2010; 2011; vrt. Ver-
hoeven & al. 2011.)

Kuva 16. Viestinnän ammattiroolien yleisyys ja niiden, yhteys organisaation tavoitteiden määrittelyyn ja 
tukemiseen European Communications Monitor –tutkimuksen mukaan. Vuoden 2011 luvut ovat 
esitetty ensin, ja vuoden 2010 luvut ovat sulkeissa niiden jälkeen. (Zerfass & al. 2010; 2011).

Vuoden 2011 ECM-tutkimuksen62 kysymyksenasettelua uudistettiin. Päähavainnoista 
käy mm. ilmi, että useimmat ammattilaiset välttävät riskinottoa ja turvautuvat päätök-

62 Vuonna 2011 vastaajien määrä kasvoi 2209 henkeen.
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senteossaan hyviksi havaittuihin käytäntöihin. Heidän johtamistyylinsä oli yhteydessä 
maansa ja organisaationsa toimintakulttuuriin, ja yhä useampi heistä pyrki vaikutta-
maan organisaationsa strategiaan. Lisäksi se, kenelle he raportoivat, vaikutti heidän 
vastuidensa määrään. Tärkeimmiksi haasteiksi vuoteen 2014 asti vastaajat arvioivat 
digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden kehityksen, liiketoimintastrategian ja viestin-
nän yhdistämisen, yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen, uudet vaatimukset läpi-
näkyvyydestä ja aktiiviset yleisöt sekä luottamuksen rakentamisen ja ylläpidon. Lisäksi 
he listasivat joukon tietämyksen alueita ja taitoja, joita viestintäpäälliköt tarvitsevat 
seuraavan 5 vuoden aikana (taulukko 11).

Taulukko 11. Vuoden 2011 ECM-tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tärkeitä erilaiset tietämyksen 
osa-alueet ja taidot ovat vastaajien mielestä viestintäpäälliköille seuraavien 5 vuoden 
aikana. Vastaukset annettiin asteikolla 1-5, (1= ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä). 
Prosenttiluvuissa huomioitiin vastaajat, jotka antoivat arvosanan 4 tai 5. Pörssiyhtiöiden 
osalta vastaajien lukumäärä oli 576 henkeä, yksityisten yritysten osalta 365 henkeä. 

Tietämyksen osa-alue ja taidot Pörssiyhtiöt Yksityiset 
yritykset

Yhteiskunnalliset ja poliittiset trendit 69,2 % 60,7 %
Lainsäädäntöön liittyvät vaatimukset ja teemat 62,9 % 54,7 %
Valmentamistaidot (auttaa muita viestimään paremmin) 78,9 % 73,2 %
Projektinjohtaminen globaalilla tasolla 64,4 % 65,3 %
Vallan ja yhteenliittymien rakentaminen 56,0 % 50,8 %
Kulttuurien ja sukupuolten välinen ymmärrys 64,8 % 62,4 %
Perinteisen ja uuden median vaikutukset 78,8 % 80,4 %
Suostuttelutavat ja -strategiat 65,9 % 64,9 %
Suhteiden luominen 80,1 % 78,1 %
Eettiset kysymykset 75,9 % 66,8 %
Viestintätekniikat 81,0 % 79,6 %
Rahoitus, budjetointi ja kirjanpito 55,9 % 55,4 %
Markkinointi ja kuluttajanäkemykset 78,0 % 78,0 %
Vuoropuhelun käynnistäminen ja ylläpito 70,1 % 63,7 %
Tutkimus, arviointi ja ennakointi 70,2 % 66,8 %
Organisaation kehittäminen ja muutokset 75,7 % 69,8 %
Viestien tuottaminen 74,1 % 66,8 %
Julkiset puheenvuorot ja esiintyminen 81,1 % 75,6 %

ECM-tutkimus on hyvin laaja ja antaa paljon määrällistä tietoa. Laadullinen tieto jää 
puuttumaan, mitä voidaan pitää tutkimuksen puutteena. Epäselväksi jää, miksi tut-
kimus ei hyödynnä mitään aiempaa teoreettista ammattiroolijaottelua. Jaottelun yti-
menä on viestinnän osallistuminen liiketoimintastrategian muotoiluun, ja siksi sitä 
voidaan pitää erilaisia rooleja eri tavoin arvostavana. Jaottelu ei huomio, vaikuttavatko 
strategiatyöskentelyyn osallistumiseen muutkin asiat kuin vastaajan tai viestintäyksi-
kön halukkuus. Vuoden 2010 tutkimuksen osaamiseen liittyvät kysymykset kytketään 
tutkimuksessa muodolliseen koulutukseen tai kokemukseen, eli siihen, kuinka monta 
vuotta on toiminut viestintätehtävissä. Osaaminen ei siten yhdisty vastaajien työtehtä-
vien tarkempaan arviointiin. 
Vuoden 2011 ECM-tutkimus on mielenkiintoinen, koska siinä huomio on kiinnitetty 
samansuuntaisesti kuin väitöstutkimuksessani viestintäjohtajan toimintaan ja johta-
miseen liittyvien asioiden tarkasteluun. Tuloksista ei kuitenkaan käy ilmi vastauksia 
kriittiselle lukijalle, esim. siihen, mistä johtuu, ettei yli 90 % vastaajista saavuta yksi-
mielisyyttä minkään osa-alueen tärkeydestä, millainen on muiden vastausten hajonta, 
miksi esim. suhteiden rakentamista kannattaa 80 % vastaajista, mutta dialogin käy-
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mistä vain 70 %, ja miksi osa-alueiden välillä ei ole montakaan suurta eroa, jos niiden 
tärkeyttä verrataan toisiinsa?

ECM-tutkimus tukee aiempia havaintoja viestintäjohtajan asiantuntijuuden ar-
vostuksesta ja täsmentää viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä 
seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan asiantuntijuuteen vaikuttaa ylimmän johdon arvostus ja hä-
nen hierarkkinen asemansa (liite 1:1.4). 

• Viestintäjohtajan on seurattava digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden ke-
hitystä (liite 1:1.5), osattava yhdistää liiketoimintastrategia ja viestintä (liite 
1:1.6), edistettävä yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyviä 
asioita (liite 1:1.2), otettava toiminnassaan huomioon sekä uudet vaatimukset 
läpinäkyvyydestä että aktiiviset yleisöt, ja hänen on rakennettava ja ylläpidet-
tävä luottamusta (liite 1:1.5). 

Sisco & al. (2011) arvioivat yhteisöviestinnän teorioita ja tulivat siihen johtopäätökseen, 
etteivät ne vieläkään 2010 luvun alussa täytä kehittyneen oppiaineen määritelmää: teo-
riat eivät muodosta kokonaisuutta eivätkä keskustele riittävästi keskenään, eli tarve 
tieteelliselle yhteisöviestinnän yhtenäiselle teorianmuodostukselle on edelleen olemas-
sa. Tämänkin tutkimuksen luonne on lisätä ymmärrystä yhteisöviestinnästä vain ra-
jatusta näkökulmasta. Sen tavoitteena on jäsentää ja jalostaa saatavilla olevaa tietoa 
sekä luoda uusi teoreettinen malli vahvistamaan ja täydentämään aiempia teoreettisia 
näkemyksiä. Yhtenäinen yhteisöviestinnän teoriamuodostus jää edelleen avoimeksi. 

5.5. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 5
Väitin luvun 5 alussa, etteivät osaamistutkimuksetkaan ole yksinomaan riittävä työkalu 
viestintäjohtajien asiantuntijuuden arviointiin ja kehittämiseen. Osaamistutkimusten 
näkökulmana on usein strateginen johtaminen, minkä hallinta on erittäin tärkeää vies-
tintäjohtajalle, mutta mielestäni viestintäjohtajan osaamista on syytä tarkastella tätä 
laajemmin. Lisäksi osaamistutkimuksissa ei kiinnitetä huomiota viestintäjohtajan vuoro-
vaikutussuhteiden rakentumiseen, eli ne eivät huomioi neuvottelua asiantuntijuudesta ja 
tarjoa näkemystä siihen.

Tämän luvun 5 keskeiset ajatukset liittyvät viestintäjohtajan strategiseen osaamiseen, 
joka yhdistyy organisaation johtamisen haasteisiin. Esiin noussut ajattelu on valtaosin 
perinteistä: viestintä nähdään usein yksisuuntaisena prosessina ja johtaminen on hie-
rarkkista. Premissieni mukainen viestinnän paradigman siirtymä on saanut vahvistusta 
lähinnä Hamreforsin näkemyksissä (viestintäjohtaja organisaation viestinnällisen ky-
vykkyyden kehittäjänä). Tämäkin osaltaan vahvistaa näkemystäni siitä, viestintäjohtajan 
osaamiseen tarvitaan uutta näkökulmaa 2010-luvulla ja siitä eteenpäin, ja viestintäjohta-
jan asiantuntijuuden ihannemalli edustaa juuri sitä. 

Ammattirooliteorioihin verrattuna osaamistutkimukset korostavat enemmän viestin-
täjohtajan kykyä toimia sisäisenä konsulttina ja kykyä valmentaa organisaationsa viesti-
mään. 

Yhteisöviestinnän tutkijat korostavat erilaisia asennoitumisia (esim. eettisyys, myön-
teisyys, vastuunkanto) ja toimintatyylejä (esim. aktiivisuus, vuorovaikutus, johtamiseen 
osallistuminen). Mielenkiintoista on, ettei tutkimuksissa kuitenkaan verrata viestintä-
johtajien tietoja ja taitoja muun johdon vastaaviin. Viestintäjohtajasta piirtyvä kuva on 
melko perinteinen: Hän johtaa sekä viestintäyksikköä että yhteisöviestintää, ylläpitää or-
ganisaation suhteita, osallistuu tilanteen mukaan johdon päätöksentekoon, mutta hänen 
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osaamisensa on pääosin edelleen viestinnän substanssin hallintaa sekä viestinnällisten 
analyysien ja päätösten tekemistä. Tehokkaan toiminnan edellytyksenä on hyvät suhteet 
johtoon. 

Vaikuttaa siltä, että vaikka tutkijat ovat tunnistaneet piirteitä viestinnän paradigman 
siirtymisestä, vanhat mallit täysin johdettavissa olevasta viestinnästä ja julkisuuden hal-
linnasta ovat olleet taustalla ohjaamassa heidänkin ajatteluansa. Tämä näkyy siinä, miten 
tutkijat ovat asettaneet omia tutkimuskysymyksiään: he selvittävät ennemminkin viestin-
täjohtajien näkemyksiä osaamisestaan ja näiden toimintatapoja, kuin esittäisivät uuden 
paradigman mukaisia hypoteeseja, joita sitten testaisivat63. 

Yhteisöviestinnän ammattilaisten omien järjestöjen teettämät tutkimukset ovat tuot-
taneet paljon tietoa viestintäjohtajien tehtävistä ja toimintaympäristöstä. Niiden tulokset 
ovat samansuuntaisia tutkijoiden näkemysten kanssa: viestinnästä on tulossa yhä enem-
män strateginen toiminto, joka osallistuu ylimmän johdon työskentelyyn. Viestintäjohta-
jan kyky ajatella strategisesti ja laaja-alaisesti korostuu. Viestinnän ammattilaisten omat 
näkemykset myötäilevät teoreettisten mallien jatkumoa: viestintä nähdään strategisena 
toimintona, jolla on annettavaa liiketoiminnalle ja organisaation johtamiselle, mutta ni-
menomaan viestinnällisen lisäarvon kautta.

Luvussa 5 esitetyissä ajatuksissa viestinnän johtaminen ja hallinta on edelleenkin mah-
dollista, vaikkakin vaikeampaa kuin ennen. Sosiaalinen media ei ollut vielä vakiinnutta-
nut asemaansa. Stakeholder-ajattelu on yleistynyt, mutta sitä ei ole vielä viety odotusten 
johtamisen asteelle: On odotuksia, jotka on pakko lunastaa (must), todennäköisyyteen 
(will) ja toiveisiin (should) perustuvia odotuksia ja ideaaleihin nojautuvia odotuksia 
(could). Legitimiteetin kannalta organisaation on pakko toteuttaa osa stakeholdereiden-
sa odotuksista. Jos stakeholderit kokevat vajetta odotustensa ja organisaation toiminnan 
välillä, seurauksena voi olla epäluottamusta tai muuta kielteistä suhtautumista organisaa-
tioon, pahimmillaan jopa kriisi. Viestinnän tehtävä on siten luodata ja ylläpitää organi-
saation suhteita stakeholdereihin jatkuvasti, jotta näiden odotuksista oltaisiin ajan tasalla 
ja niihin voitaisiin reagoida. Odotuksillakin on tapana muuttua ajan myötä. (Olkkonen & 
Luoma-aho 2014.) 

Luvussa 5 läpikäymäni osaamistutkimukset ovat täsmentäneet viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden ihannemallin sisällöllisiä vaatimuksia sekä strategisella että operatiivisella 
tasolla. Luku 5 on osaltaan vahvistanut käsitystäni, että viestintäjohtajan asiantuntijuu-
den ihannemallia tarvitaan yhdistämään ammattirooliteorioiden ja osaamistutkimusten 
viestintäjohtajalle asettamat osaamisvaatimukset yhtenäisen kehikon alle. Lisäksi tarvi-
taan edelleen päivitystä osaamisvaatimuksiin mm. toiminta- ja viestintäympäristön ym-
märryksestä, luotauksesta ja tilannekuvan haltuunottamisesta. 

Luvuissa 3, 4 ja 5 olen käynyt lävitse kasvatustieteellisiä, sosiologisia ja yhteisöviestin-
nän perinteen mukaisia lähestymistapoja viestintäjohtajan asiantuntijuuteen ja osaa-
miseen. Koska viestintäjohtajan osaamista ei tutkimuksissa ole verrattu yleiseen johta-
misosaamiseen, haluan seuraavaksi luvussa 6 tehdä vielä tiiviin katsauksen siihen, mitä 
johdon edustajien osaamiselta odotetaan, ja sen jälkeen näiden odotusten perusteella 
vahvistaa ja täydentää ihannemallin sisältämiä odotuksia viestintäjohtajan osaamisesta. 

63 Vastaava ongelmallisuus on omassa tutkimuksessani, joten olen tietoisesti painottanut luvussa 10 
uusimman teorian merkitystä. Se lähtee uuden paradigman tunnistamisesta ja täydentää testaamani 
ihannemallin luonnoksen. 
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6. VIESTINTÄJOHTAJAN OSAAMINEN VS. 
YLEINEN JOHTAMISOSAAMINEN 

Luvuissa 3, 4 ja 5 esittelin kasvatustieteellisiä, sosiologisia ja yhteisöviestinnän perin-
teen mukaisia lähestymistapoja viestintäjohtajan asiantuntijuuteen ja osaamiseen. 
Tässä luvussa 6 teen katsauksen teorioihin ja tutkimuksiin siitä, mitä johdon edusta-
jien osaamiselta odotetaan, sekä mitkä osaamiset korostuvat johtoryhmätyöskentelys-
sä (kuvio 5). Väitän, että viestintäjohtajan ihannemallin sisältöä on hyvä vahvistaa ja 
täydentää myös näiden lähestymistapojen osalta. 

6
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luonnos

Empiirinen 
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Metodit

Kuvio 5. Luvun 6 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva.
Tämä osuus sisältyy tutkimukseeni siksi, ettei aiemmissa yhteisöviestinnän tutki-
muksissa viestintäjohtajan osaamista ole verrattu muiden tukifunktioiden eikä liik-
keenjohdon edustajien osaamisvaatimuksiin. Kuitenkin teorioissa viestintäjohtajia 
rinnastetaan muihin tukifunktioihin ja liikkeenjohtoon toimintamahdollisuuksien ja 
toimintatapojen suhteen. 

Viestintäjohtajaan sisältyy jo sanana ajatus johtajuudesta. Yhteisöviestinnän tutki-
mukset ovat osoittaneet, että viestintäjohtaja johtaa viestintää, viestintäfunktiota ja 
osallistuu organisaationsa johtamiseen tekemällä yhteistyötä johdon kanssa. On perus-
teltua kysyä, minkälaista johtamisosaamista johtajalta yleensä odotetaan. Liikkeenjoh-
don tutkimus on kuitenkin niin laaja alue, että rajaan näkökulmaksi lähinnä johtajan 
luonteenpiirteisiin liittyvät tutkimukset. Oman tutkimukseni ulkopuolelle jäävät siis 
mm. johtamiskäyttäytymisen ja toiminnan tutkimukset. Lopuksi käyn lävitse vielä joh-
toryhmätyöskentelyn viestintäjohtajalle asettamia vaatimuksia. 

6.1. JOHTAJIEN LUONTEENPIIRTEET JA KOMPETENSSIT
Johtamistutkimusten kirjo on erittäin laaja, joten olen joutunut rajaamaan näkökul-
maa lähinnä johtajien luonteenpiirteitä käsitteleviin tutkimuksiin ja niissäkin vain 
muutaman tutkijan näkemyksiin. Luonteenpiirre-teorioita täydennän muutaman tut-
kijan näkemyksellä johtajien yleisistä osaamisvaatimuksista. Johtajan käyttäytymisen 
ja toiminnan tutkimukset (mm. Yukl & al. 2002; Johnson 2008) rajaan tutkimukseni 
ulkopuolelle. Perustelen valintani sillä, että yhteisöviestinnän tutkimukset ovat usein 
olleet kiinnostuneita viestintäjohtajan toimintatavoista, mutta niissä ei ole otettu juu-
ri kantaa viestintäjohtajan luonteenpiirteisiin. Koska viestintäjohtaja on myös johtaja, 
on loogista olettaa, että johtajien luonteenpiirteitä koskevat näkemykset pätevät myös 
viestintäjohtajan kohdalla ja täydentävät viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihanne-
mallin sisältöä.
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Ensimmäiseksi on luotava pikakatsaus johtajuus-teorioiden kehittymisvaiheisiin, sil-
lä ne ovat jättäneet jälkensä siihen, millaista toimintatyyliä ja millaisia luonteenpiirteitä 
johtajilla arvostetaan ja mitä heiltä odotetaan. 

Johtamisen tavoitteena on varmistaa yksikön perustehtävästä suoriutuminen eli teho-
kas toiminta. Johtamista tapahtuu tiedon tasolla, ihmisten kautta ja suorassa toimin-
nassa. Johtajan ammattiroolit voidaan erotella työhön liittyviin (auktoriteetti ja status), 
henkilösuhteisiin liittyviin (esikuva, johtaja, yhteyshenkilö), tietoon liittyviin (tarkkailija, 
jakelija, edustaja) sekä päätöksentekoon liittyviin (yrittäjä, häiriöiden hoitaja, voimava-
rojen kohdistaja ja neuvottelija). Kun kaikki ammattiroolit yhdistyvät muodostuu johta-
jan toimenkuva. (Mintzberg 2009, 44–50, 91–96.) 

Klassisen liikkeenjohdon perinne nojautuu Fayolin näkemykseen johtajuudesta ratio-
naalisena prosessina: siinä johtajat suorittavat tietyt toimenpiteet, joiden avulla he sitten 
ennustavat ja suunnittelevat, organisoivat, käskevät, koordinoivat ja kontrolloivat. Koko 
henkilöstön osaaminen toimitusjohtaja mukaan lukien koostuu ruumiillisista ja hen-
kisistä ominaisuuksista, moraalista, yleissivistyksestä, erikoistiedoista, kokemuksesta 
sekä mahdollisimman suuresta pätevyydestä niissä erityistehtävissä, jotka muodostavat 
organisaation toiminnan perustan. Halesin johtamisen osatekijät (johtajana oleminen, 
verkostot, luotaus, suunnittelu, neuvottelu, innovointi, häiriötilanteiden poistaminen, 
kontrollointi, neuvonta) voi nähdä Fayolin perinteen jatkumona. (Nothhaft 2010; Moss 
& Green 2001; DeSanto & Moss 2004; Kulla 2011, 17.) Halesin lisäksi Fayolin perinne on 
erotettavissa myös Mintzbergin ja Kotterin johtajuusmalleissa (Fells 2000). 

Tietoyhteiskunnan aikakauden johtajuuden monimuotoisuusteoria (complexity lea-
dership) tarjoaa klassisen liikkeenjohdon tilalle etenkin asiantuntijaorganisaatioissa 
uutta paradigmaa, jossa johtaminen keskittyy oppimisen, luovuuden ja joustavien jär-
jestelmien teemoihin (Uhl-Bien & al. 2007). Sydänmaanlakka (2003, 11, 37) pitäytyy laa-
jassa näkemyksessä johtamisesta ja määrittelee sen yleiseksi suunnittelu-, organisointi-, 
kontrollointi-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosessiksi, jossa on useita alueita 
(itsensä-, henkilö-, asioiden, tekniikan, markkinoiden ja strategian johtaminen) ja jonka 
tavoitteena on kehittää organisaation tehokkuutta, oppimista ja hyvinvointia. 

Carpenter & al. (2004) mielestä organisaation ja sen sisäisen ja ulkoisen toimintaym-
päristön konteksti vaikuttaa strategiseen päätöksentekoon ja johtamiseen. Toimintaym-
päristöä leimaa epävarmuus: Stewartin mielestä johtajan huomion on siirryttävä asiasta, 
ongelmasta tai henkilöstä toiseen 5 minuutin välein. Johtajalle on asioiden tietämisen 
lisäksi oleellista olla tietoinen myös juoruista ja arvailuista. Lisäksi on muistettava, että 
johtaja on aina riippuvainen muista, hänen on vaihdettava tietoja, neuvoteltava ja osat-
tava tehdä kompromisseja. (Moss & Green 2001.) 

Johtajuuden prosessissa (kuva 17) päätöksenteko, vaikuttaminen, tiedon vaihtaminen 
sekä suhteiden luonti ja ylläpito sekoittuvat toisiinsa (Yukl 2010, 45). Prosessi muistut-
taa huomattavasti tutkijoiden näkemyksiä yhteisöviestinnän ja sen johtamisen perus-
tehtävistä (vrt. luku 4). 
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Viestintäjohtajan osaaminen vs. yleinen johtamisosaaminen 

Kuva 17. Johtajuuden prosessi (Yukl 2010, 45). 

Johtajan työtehtävät vaihtelevat organisaation eri hierarkiatasoilla ja toiminnoissa. 
Näihin tehtäviin vaikuttavat johtajan kanssa työskentelevien henkilöiden luonteenpiir-
teet, johtajan oma valta-asema, johtajaan kohdistuvat ajalliset paineet, sekä kulttuu-
riympäristö, jossa hän toimii. (Moss & Green 2001.) Olennainen osatekijä johtajien 
tehokkuudelle on, kuinka paljon alaiset ja kollegat heihin luottavat (Burke & al. 2007). 
Strategin roolissa johtajan on osattava muokata tulevaisuutta. Toimeenpanijan 
roolissa hänen on saatava asiat toteutumaan. Osaamisen johtajan roolissa on sitou-
tettava lahjakkuudet organisaatioon. Henkilöstön kehittäjän roolissa on edistettä-
vä organisaation tulevaisuudessa tarvitseman osaamisen hankintaa. Lisäksi johtajan 
on hallittava henkilökohtainen pätevän johtajan rooli, jossa hän pitää huolta itsestään. 
(Ulrich & al. 2008, 14–19.)

Näkemykset johtajuudesta organisaatiossa vaikuttavat sekä viestintäjohtajan toi-
mintaedellytyksiin että hänen omaan johtamistapaansa ja vahvistavat aiemmin tutki-
muksessani esiin tuomiani havaintoja viestintäfunktion kehityskaaresta 1980-luvulta 
2010-luvulle. Käsityksiin johtajuudesta sisältyy lähinnä yksisuuntaisen viestinnän nä-
kemys. Vasta 2000-luvun tietoyhteiskunta on siirtänyt johtajuuden painopisteen kont-
rolloinnista organisaation valmentamiseen ja lisännyt tarvetta viestinnälle sekä organi-
saation sisällä että ulkona. Luvuissa 4 ja 5 kävin tämän kehityskaaren lävitse. Johtajien 
työtehtävät vastaavat viestintäjohtajien työtehtäviä, lisäksi toiminnan haasteissa on 
paljon samankaltaisuutta. Ulrichin roolinäkemys on sovellettavissa myös viestintäjoh-
tajan kohdalla. 

Ulrichin näkemysten pohjalta viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
sisällöllinen ydin täydentyy seuraavasti: 

• Viestintäjohtaja osaa muokata tulevaisuutta ja saada asiat toteutumaan 
(liite 1:1.4).

• Viestintäjohtaja osaa johtaa itseään ja kehittää muita (liite 1:1.6).

Johtajan henkilökohtaisista ominaisuuksista löytyy lukuisia listauksia johtamiskirjal-
lisuudessa, taulukossa 12 on Mintzbergin yhteenveto niistä. Ominaisuudet on esitet-
ty myönteisestä näkökulmasta, mutta niillä voi olla myös kääntöpuolensa. Listaus on 
kattava, mutta altis kritiikille: Lista ei ota kantaa siihen, kuinka suuri määrä erilaisia 
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ominaisuuksia yhdellä johtajalla voi olla. Eikä listasta myöskään käy ilmi, onko omi-
naisuuksille olemassa jotain tiettyä vähimmäismäärän edellytystä. Listauksen uskot-
tavuutta tosin mielestäni heikentää fyysisen pituuden sisällyttäminen mukaan, sillä 
pituus ei ole luonteenpiirre tai toimintapa kuten muut listan ominaisuudet.

Taulukko 12. Johtajan ominaisuudet Mintzbergin (2009, 197) kirjallisuuskatsauksen mukaan. 
Kursivoidut ominaisuudet ovat hänen omia suosikkejaan. Lisäksi on huomattava, että 
Mintzberg ei löytänyt fyysistä pituutta johtamiskirjallisuudesta, mutta perusteli sen lisää-
misen omilla tutkimushavainnoillaan. 

• Rohkeus
• Sitoutuneisuus
• Uteliaisuus
• Itsevarmuus
• Aitous ja vilpittömyys

• Karismaattinen
• Intohimoinen
• Innoittunut
• Visionääri

• Energinen ja innostava
• Elämänmyönteinen ja optimisti
• Kunnianhimoinen
• Sitkeä, sinnikäs ja kiihkoisa

• Refl ektiokyky
• Oivalluskyky
• Avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus 

(ihmisiä, kaksiselitteisyyttä ja ide-
oita kohtaan)

• Innovatiivisuus
• Viestintätaidot (sisältää hyvän 

kuuntelijan)
• Verkostoitunut ja informoitu
• Tarkkanäköinen

• Yhteistyökykyinen, osallistuva ja 
avulias

• Lupautunut (tekemään jotakin)
• Kannustava, sympaattinen ja 

empaattinen

• Vakaa
• Luotettava
• Oikeudenmukainen
• Vastuullinen/tilivelvollinen
• Eettinen/rehellinen

• Syvällinen, älykäs ja viisas
• Analyyttinen/objektiivinen
• Käytännönläheinen
• Päättäväinen (toimintaan suuntau-

tunut)
• Ennakoiva

• Johdonmukainen
• Joustava
• Tasapainoinen
• Integroiva

• Pitkä

Judge & al. (2009) muistuttavat, että johtajuuden luonteenpiirteillä (tavoite- ja ulos-
päinsuuntautuneisuus, sovittelevuus, miellyttävyys, vakaa tunne-elämä, avoimuus uu-
sille kokemuksille, hyvä itsensätuntemus, älykkyys ja karisma) on myös pimeä puolen-
sa: ne tuottavat myös narsismia, hybristä, sosiaalista vallankäyttöä ja manipulaatiota. 
Karismaattisia johtajia pidetään kuitenkin yleisesti muita tehokkaampina johtajina 
(Agle & al. 2006).

Osa tutkijoista ovat sitä mieltä, että aivotutkimuksen avulla voidaan edistää johtajuu-
den kehittämistä (Waldman 2011). Geneettiset ominaisuudet vaikuttavat johtajuuteen, 
mutta oleellisesti yhtä tärkeitä ovat toimintaympäristöön liittyvät tekijät (Arvey & al. 
2006). Johtamiskäyttäytymisellä on enemmän vaikutusta johtamisen tehokkuuteen 
vaihteluun kuin johtajan luonteenpiirteillä. Etenkin tunnollisuus ennakoi tehokkuutta. 
On huomattava myös, että tietyt luonteenpiirteet myös ennakoivat tiettyä johtamis-
käyttäytymistapaa eli sitä, onko johtaminen transaktionaalista vai transformaalista. 
(Derue & al. 2011.) 
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Johtajien luonteenpiirteisiin keskittyneen tutkimuksen anti viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden ihannemallille on täsmentää sen sisältöä nimeämällä piirteitä, joita voi-
daan olettaa olevan luvussa 4 esitettyjen osaamis- ja toimintavaatimusten taustalla: 

• Viestintäjohtaja on tunnollinen, sitoutunut, itsevarma, aito ja vilpitön, ener-
ginen ja innostava, sitkeä, luotettava, oikeudenmukainen, tavoite- ja ulospäin 
suuntautunut, sovitteleva, miellyttävä, tunne-elämältään vakaa, avoin uusille 
kokemuksille ja älykäs (liite 1:1.1, 1.2). 

• Johtajan ominaisuuksien lista on pitkä, niiden tärkeysjärjestys ja laajuus on 
arvioija-, henkilö- ja tilannesidonnainen (liite 1:1.1).

Johtajana kehittyminen (vrt. luku 3) voidaan nähdä koko elämän mittaisena kehitys-
kaarena, eli johtajuuden perusta luodaan lapsuudessa mm. kotikasvatuksessa, harras-
tustoiminnassa ja eri kouluasteilla (Murphy 2011). Johtajana kehittymiseen vaikuttavat 
yksilön halukkuus (suhtautuminen työhön, kunnianhimo, asiantuntijuus, uranäkymät, 
kognitiiviset taidot) eli motivaatio ja taidot sekä mahdollisuudet (em. halukkuuden 
määrä ja organisaation tuki) kehittää itseään. Kehittyminen on tiedon ja ymmärryk-
sen lisääntymistä itsestä ja toimintaympäristöstä. (Boyce & al. 2010) Johtajana itseään 
kehittäviä arvioidaan sen mukaan, onko kehittämiskohde valittu tarpeen mukaan, 
tuottaako se uudenlaisia ratkaisuja (kognitiivisia tai fyysisiä), millaista tietoa kehitty-
misprosessin etenemisestä on saatavilla, kuinka haasteellinen se on, miten järjestel-
mällistä (ajoitus, hierarkkinen asema, jaksotus) kehittäminen on ja kuinka samankal-
taisia eri kehittämistoimenpiteet ovat keskenään (Orvis & Langkamer Ratwani 2010). 

Johtajan osaamiset voidaan karkealla tasolla jakaa kognitiivisiin kykyihin (mm. tie-
don kerääminen, jalostaminen ja levittäminen, oppiminen, suulliset ja kirjalliset vies-
tintätaidot), vuorovaikutuskykyihin (sosiaaliset taidot, kyky vastaanottaa, vaikuttaa ja 
neuvotella), liiketoimintaosaamiseen (aineellisten-, taloudellisten- ja henkilövoima-
varojen johtaminen, toiminnan analysointi) ja strategiseen osaamiseen (käsitteellinen 
ajattelu, syiden ja seurausten tunnistaminen, ongelman tunnistaminen ja -ratkaisu, 
arviointitaidot). Vaadittujen osaamisten määrä lisääntyy organisaatiotasoittain ylös-
päin siirryttäessä. Kaikilla tasoilla tarvitaan eniten kognitiivisia kykyjä ja seuraavaksi 
eniten vuorovaikutuskykyjä. Ylimmillä organisaatiotasoilla olennaisimman merkityk-
sen saavat kuitenkin liiketoiminta- ja strateginen osaaminen. (Mumford & al. 2007.) 
Suomalaisessa johtajuustutkimuksessa painoarvoa saivat aluksi tekniset taidot, mut-
ta esimiestehtäviin ylenemisen jälkeen sosiaalisten taitojen ja käsitteellisen ajattelun 
merkitys voimistui. Mitä ylemmäksi organisaatiotasolla siirryttiin, sitä enemmän kä-
sitteellisen ajattelun suhteellinen merkitys korostui. (Kulla 2011, 121–122.)

Johtajan henkilökohtainen osaaminen on itsensä sisäistä johtamista (refl ektointi, 
strateginen ajattelu), itsensä ulkoista johtamista (aika, tieto, stressi, ura) sekä aikatau-
lutusta (isojen asioiden palastelu, asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen, esityslis-
tojen laatiminen, useiden asioiden tekeminen yhtä aikaa ja ajoitus). Henkilösuhteisiin 
liittyvä osaaminen on vuorovaikutustaitoja (yksilöiden valikointi, opettaminen, mento-
rointi, valmennus, innostaminen, asiantuntijoiden kanssa toimiminen, tiiminraken-
nus, konfl iktien ratkaisu ja välittäjänä toimiminen, prosessien fasilitointi ja kokousten 
johtaminen, organisaation ja yksikön johtaminen eli kulttuurin rakentaminen). Hal-
linto-osaaminen on organisointitaitoja (voimavarojen kohdentaminen, delegointi, val-
tuuttaminen, järjestelmällisyys, tavoitteiden asetanta ja suorituksen arviointi) ja orga-
nisaation yhteenliittämistä (verkostoituminen, edustaminen, yhteistyö, lobbaaminen, 
edistäminen sekä suojeleminen ja puskurina toimiminen). Tiedolliseen osaamiseen 
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kuuluvat suulliset viestintätaidot (kuunteleminen, haastattelu, puhe, esiintyminen, pe-
rehdytys, kirjoittaminen, tiedonhankinta ja levittäminen), sanattomat viestintätaidot 
(visuaalinen lukutaito, aistiminen) sekä analysointitaidot (tiedon jalostaminen, mal-
lintaminen, mittaaminen, arviointi). Toiminnallinen osaaminen on suunnittelutaito-
ja (suunnittelu, pelisilmä, visiointi) sekä mobilisointitaitoja (häiriötilanteiden hoito, 
projektin johtaminen, neuvottelu ja välittäjänä toimiminen, politikointi ja muutosten 
johtaminen). Näiden osaamisten hallinta ei suoraan merkitse hyvää johtajuutta, sillä 
sen ydin on jatkuvasti saada aikaan dynaaminen tasapaino eri näkökulmien ja osateki-
jöiden välillä. (Mintzberg 2009, 91–96.) Johtamistyyli on yhteydessä strategian valin-
taan, joten itsensä ja omien ajattelutapojensa tunteminen on johtajalle erittäin tärkeää 
(Gallén 2010). 

Johtajuuden osaamisvaatimukset vahvistavat aiempien lukujen havaintoja oikean-
suuntaisiksi. Ne myös vaikuttavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
luonteeseen, rakenteeseen ja sisältöön seuraavasti: 

• Yhteisöviestinnän päällikköroolit ovat samansuuntaisia kuin johtajan am-
mattirooli. Johtajuus edellyttää yhtäaikaista auktoriteettiasemaa, johtajana 
toimimista, tiedonhallintaa ja päätöksentekoa (liite 1:1.3). 

• Johtaja tarvitsee kognitiivisia kykyjä, vuorovaikutuskykyjä, liiketoiminta-
osaamista ja strategista osaamista (liite 1:1.3, 1.5). 

• Johtajuus on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa haetaan tasapainoa 
eri näkökulmien välillä. Viestintäjohtajan on osattava hyödyntää tasapainoi-
sesti henkilökohtaista, henkilösuhteisiin liittyvää, hallinnollista, tiedollista ja 
toiminnallista osaamistaan eri konteksteissa (liite 1:1.2). 

Johtajuusosaamisessa eri tutkijat korostavat samantyyppisiä asioita, kuten vuorovai-
kutus-, analysointi- ja kognitiivisia kykyjä, mutta ryhmittelevät niitä eri tavoin. Tau-
lukossa 13 on tiivistetty ja vertailtu kiteytettyjä osaamisvaatimuksia tutkijoilta, jotka 
täydentävät näitä osaamislistauksia. Yukl (2010, 216) on Mumford & al. kanssa eri lin-
joilla, sillä hänen mielestään mitä ylemmäksi organisaation hierarkiassa siirrytään, sen 
enemmän johtamisessa korostuvat vuorovaikutustaidot ja kognitiivinen kyvykkyys. Sy-
dänmaanlakalle (2003, 122) johtajuudessa korostuvat arvot ja periaatteet, energisyys, 
lahjakkuus, persoonallisuus ja itsensä tuntemus. 
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Taulukko 13. Liikkeenjohdon tutkijoiden näkemyksiä johtajilta vaadituista kompetensseista. Lukuoh-
je: Eri tutkijat ovat painottaneet erilaisia osaamisia, jotka ovat osin myös päällekkäisiä. 
Olen sijoittanut toisiaan muistuttavat osaamiset samoille vaakariveille. Kursivoitu teksti 
määrittelee kyseisen osaamisen sisältöä tarkemmin. Koska osaamisten määrä on 
vaihdellut, jotkut ruudut ovat jääneet tyhjiksi. 

Bartram 
(2005; 2006) 

competencies

Mumford M.D. & 
al. (2000a; 2000b) 

skills

Sydänmaanlakka 
(2003) 

competencies
Yukl (2010) 

skills
Viitala 
(2005) 

osaaminen
Johtaminen ja 
päätöksenteko. 
Johtajuuden 
osoittaminen, 
vastuunkanto. 

Ratkaisujen rakenta-
minen. Tavoitteiden 
muotoilu, rajoittavien 
tekijöiden huomiointi.

Johtajuus. Visiointi, 
kyky saavuttaa 
tavoitteet, toisten 
valtuuttaminen, 
tiiminjohtaminen, 
valmentaminen, 
muutosjohtaminen.

Kognitiiviset taidot. 
Harkintakyky, 
ennakointi, intuitio, 
luovuus. 

Johtamis-
kyvykkyys ja 
esimies-
taidot.

Tukeminen ja 
yhteistyö. Toisten 
kunnioitus, eetti-
syys, tehokkuus. 

Tietämys tehtävästä, 
organisaatiosta ja yk-
silöistä, joiden kanssa 
on yhteistyössä.

Tunneälykkyys. 

Vuorovaikutus- ja 
esiintymistaidot. 
Itsevarmuus, luon-
tevuus ja vakuutta-
vuus.

Vuorovaikutus-
osaaminen. 
Jämäkkyys paineen 
alla, empaattisuus, 
viestintätaidot, 
suostuttelutaidot, 
avoimuus ja verkos-
toitumiskyky.

Vuorovaikutus-
taidot. Toisten 
motiivien ym-
märtäminen, 
hyvät viestintä- ja 
suostuttelutaidot, 
empaattisuus, 
diplomaattisuus.

Sosiaaliset 
taidot.

Analysointi ja 
tulkinta. Ongelman-
ratkaisu-kyky ja 
oppiminen.

Monitahoisten 
ongelmien ratkaisu. 
Ongelman muotoilu, 
luokittelu, ratkaisemi-
nen ja arviointi. 

Ammatillinen 
osaaminen. Yksilö 
on motivoitunut 
ja tyytyväinen 
työhönsä, tavoitteet 
ovat selkeät, hän 
osaa työnsä, 
saa haasteellisia 
tehtäviä ja 
palautetta.

Systeeminen 
ajattelu.

Osaamisen 
johtamistai-
dot.

Luovuus ja kä-
sitteellistäminen. 
Strateginen, laaja 
ajattelu ja muutos-
ten edistäminen. 

Luova ajattelu. 
Realistinen käsitys 
seurauksista, asioi-
den monisyisyydestä, 
aikajänteestä. Herk-
kyys seurauksille. 

Organisointi ja toi-
meenpano. Järjes-
telmällisyys, asia-
kastyytyväi-syys, 
laadukkuus.

Erinomainen 
johtajuus. 
Tietojärjestelmät, 
tiedon luokittelun 
yhtenäisyys.

Tehokkuus. 
Havainnointikyky, 
analyyttinen ajattelu, 
päätöksenteko, 
kyky saada asioita 
aikaan, ajanhallinta, 
uudistuminen. 

Tekniset taidot. 
Tieto prosesseis-
ta, metodeista 
ja työkaluista, 
organisaatiosta ja 
sen tuotteista ja 
palveluista.

Tuotannollis-
tekniset 
taidot.

Sopeutuminen 
ja selviytyminen. 
Myönteisyys, pai-
neensietokyky.

Hyvinvointi. 
Fyysinen ja henki-
nen kunto ja arvot, 
sosiaalinen kyvyk-
kyys, myönteisyys, 
stressinhallinta ja 
nöyryys. 

Oppimiskyky. Johtajan 
persoonaan 
liittyvät val-
miudet.

Yrittäjyys ja suorit-
taminen. Liiketoi-
minnan ymmärtä-
minen, itsensä ja 
toiminnan kehittä-
minen. 

Sosiaalinen arviointi. 
Itserefl ektointi ja 
objektiivisuus. 
Päätöksenteko 
epävarmuuden 
keskellä. Ymmärrys 
ja sitoutuminen 
järjestelmiin. 

Itsetunto. Sosiaalinen älyk-
kyys. Sosiaalinen 
havainnointikyky ja 
joustava käyttäyty-
minen. 

Liiketoiminta-
osaaminen.
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Liikkeenjohdon koulutuksessa on painotettu 2000-luvun lopulla myös tunteisiin ja 
vuorovaikutussuhteisiin liittyviä kysymyksiä eli henkilöjohtamisen taitoja etenkin 
transformaalisessa johtamisessa (Riggio 2007). Tunneäly yhdistyy johtajuuden syn-
tyyn, johtamiskäyttäytymiseen ja johtamisen tehokkuuteen (Walter & al. 2011). Rou-
hiainen-Neunhäuserer (2009) painottaa vuorovaikutusosaamisen tärkeyttä. Brown ja 
Mitchell (2010) korostavat johtamisen etiikkaa. Vaatimukset johtajien eettisyydelle 
ovat lisääntymässä, he eivät enää ole vastuussa ainoastaan yrityksen hallitukselle ja 
osakkeenomistajille, vaan myös asiakkaille ja kuluttajille. 

Johtajan on tärkeä olla tietoinen myös kulttuurikysymyksistä, sillä eri kulttuureissa 
arvot, asenteet ja uskomusjärjestelmät ovat erilaisia. Yksilöiden uskomukset ja oletuk-
set tehokkaasta johtajuudesta vaihtelevat eri kulttuureissa (Jogulu 2010). Johtajan on 
osattava tunnistaa, millaisia hänen omat ja muiden näkemykset ovat yksilöllisyyden ja 
yhteisöllisyyden ulottuvuudesta, miten valtaetäisyydet rakentuvat, miten epävarmuu-
den välttämisen ulottuvuus vaihtelee, kuinka maskuliinisia tai feminiinisiä eri kulttuu-
rit ovat sekä onko toiminnan aikajänne lyhyt- vai pitkäjänteinen (Hofstede & Hofstede 
2005). Lisäksi on muistettava, että kulttuurit vaihtelevat eri maanosien sisälläkin ja 
että yksilön näkemykset voivat poiketa ryhmän näkemyksistä, eli johtaja ei saa vetää 
kulttuurisista stereotypioista suoria johtopäätöksiä, eikä häntä itseään voida arvioida 
suoraan tietyn kulttuurin tuotteena (Munley 2011). Erilaiset listaukset ja näkemykset 
johtajan osaamisvaatimuksista ovat samansuuntaisia yhteisöviestinnän tutkimusten 
viestintäjohtajalle asettamien vaatimusten kanssa. Erityisesti eettisyyden merkitys 
korostuu molemmissa. Mielenkiintoista on, että johtamisosaamisessa tulee kuitenkin 
esille kulttuuriälykkyys tunneälykkyyden lisäksi; kulttuuriälykkyyttä ei yhteisöviestin-
nän puolella erikseen nimetty osaamisalueeksi. Johtamisosaamisen osaamisvaatimuk-
sissa konkretisoituvat myös itsensä johtamiseen liittyvät osaamiset erilaisiksi kyvyiksi 
johtaa omaa työskentelyään, yhteisöviestinnän puolella itsensä johtamisen teeman alla 
ovat nousseet esiin enemmänkin vastuuntunto ja itsensä ymmärtäminen johtajaksi.

Johtajuuden osaamisvaatimukset painottavat eettisyyden lisäksi erilaisten 
älykkyyden lajien huomioimista viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallissa: 

• Viestintäjohtaja tarvitsee tunneälyä (liite 1:1.1). 
• Viestintäjohtajan on toimittava eettisesti (liite 1:1.2).
• Viestintäjohtajan on oltava tietoinen kulttuurikysymyksistä, eli hän tarvitsee 

kulttuurista älykkyyttä (liite 1:1.1). 

Kansainvälisissä tehtävissä työskentelevien olennainen osaamisen yleisvaatimus on 
kielitaito, johon kuuluu myös BELFin (Business English as a Lingua Franca) merki-
tyksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen soveltuvin osin. BELF toimii liike-elämän 
työkielenä ja on luonteeltaan apukieli: tavoitteena on ennen kaikkea ymmärretyksi 
tuleminen, jotta yhteinen tavoite saavutetaan, kieli- ja lauseopillinen oikeellisuus on 
toissijaista. BELFiä keskenään käyttävien henkilöiden kesken tulkinnat sanoista ovat 
jaettuja. BELFiä puhuvien äidinkieli on useimmiten joku muu kuin englanti, sille on 
tunnusomaista myös puhujien keskinäiset lyhenteet ja yhteiset puhekieliset ilmaisuta-
vat eri asioille, jotka asiayhteydestään irrotettuna tai ulkopuolisien näkökulmasta tuot-
taisivat erilaisia tulkintoja ja olisivat epäselviä tai joskus jopa loukkaaviksi koettuja. 
(Kankaanranta ja Planken 2010; ks. myös Louhiala-Salminen & Kankaanranta 2012.) 
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Viestintäjohtajan asiantuntijuuden sisältö täydentyy seuraavasti: 
• Viestintäjohtaja tarvitsee kielitaitoa. Kansainvälisissä tehtävissä toimivat tar-

vitsevat myös ymmärrystä liike-elämän englannin (BELF) merkityksestä ja 
kykyä hyödyntää sitä soveltuvin osin (liite 1:1.5).

Osaamisvaatimuksia ja -luokituksia on perustellusti myös kritisoitu: Osaamisvaati-
muksissa tietyntyyppinen johtajuus kuvaa tehokasta johtamista, eli luonteenpiirteet 
johtavat tietyntyyppiseen käyttäytymiseen, joka ennustaa tehokkuutta. Luonteen-
piirrelistausten ominaisuudet ovat riippumattomia toisistaan ja kontekstista, jolloin 
johtaja on sitä parempi, mitä enemmän hänellä on tiettyjä luonteenpiirteitä. Kun ylin 
johto yleensä valitsee osaamiset ja auttaa kehittämään niitä, he edustavat itse samalla 
tehokkainta näkemystä johtamiskäyttäytymisestä. Lisäksi oletetaan HR-järjestelmien 
rakentamisen määriteltyjen osaamisten pohjalle merkitsevän automaattisesti tehok-
kuutta. Kaikesta edellisestä huolimatta osaamisia tarvitaan, sillä ne auttavat sekä yksi-
löitä että organisaatioita kehittämään johtamistaitoja. Osaamisvaatimukset tiivistävät 
karaistuneiden johtajien kokemukset ja näkemykset, ne määrittelevät kirjon hyödyl-
lisiä johtamiskäyttäytymisen malleja, tarjoavat työkalun itsensä kehittämiseen sekä 
tarjoavat johtajuudelle kehikon, jonka avulla voidaan valikoida, kehittää ja ymmärtää 
johtamisen tehokkuutta. Osaamisten kautta organisaatio voi viestiä, minkä tyyppistä 
johtamiskäyttäytymistä pidetään tärkeänä, erotella yksilöiden käyttäytymistä, yhdistää 
johtamiskäyttäytymisen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota yhdenmukaisen mallin 
johtamiskäyttäytymisestä eri tilanteisiin ja johtamistehtäviin. (Hollenbeck & al. 2006.)

Hambrick & al. (2005) muistuttavat, että johtajien työtehtävät ja vastuut vaihtelevat 
suuresti. Siksi johtajien yleisten osaamisvaatimusten kehittäminen on erittäin haas-
teellista, mutta työtehtäviä kehittämällä voidaan vaikuttaa yksittäisen johtajan toimin-
taan ja osaamiseen. 

Kokonaisuutena johtamistutkimukset vahvistavat yhteisöviestinnän teorioiden 
viestintäjohtajalle asettamia osaamisvaatimuksia. Viestintäjohtajalta edellytettävät 
henkilökohtaiset ominaisuudet ja toimintamallit täsmentyvät ja konkretisoituvat. 
Suurimmat eroavaisuudet liittyvät mielestäni ennemminkin kysymyksiin osaamisen 
määrästä kuin niiden lajista. Sekä johtajilta että viestintäjohtajilta odotetaan saman-
kaltaista osaamista. Johtajilta vaaditaan osaamista sitä enemmän, mitä ylemmäs or-
ganisaatiossa he etenevät. Viestintäjohtajilta vaaditaan ennemminkin osaamisen laa-
jenemista johtamisosaamiseen ja sitä ei silti aina odoteta olevan samassa määrin kuin 
muilla johtajilla. Vertailu johtajien osaamisvaatimuksiin osoittaa, että viestintäjohta-
jan ihannemallissa on huomioitava myös johtamisosaaminen omana osa-alueenaan. 
Johtamisosaamisen vaatiminen myös viestintäjohtajalta on perusteltua, sillä ilman sitä 
osallistuminen organisaation johtamiseen ja ylimmän johdon työskentelyyn on sekä 
epärealistisempaa että lisäarvoltaan vähäisempää. Seuraavassa luvussa käyn vielä lä-
vitse johtoryhmätyöskentelyn viestintäjohtajalle asettamia vaatimuksia. 

6.2. JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN VAATIMUKSET 
Tässä luvussa esitän tiiviin katsauksen johtoryhmätyöskentelyn johtajille asettamista 
vaatimuksista. Viestintäjohtajat osallistuvat joko osittain johtoryhmätyöskentelyyn tai 
ovat johtoryhmän täysivaltaisia jäseniä. Johtoryhmätyöskentelyyn liitettävät osaamis-
vaatimukset koskettavat siksi myös heitä. 

Toimintaympäristön monimutkaisuus ja epävarmuus lisäävät organisaatioiden tar-
vetta johtoryhmien monimuotoiselle osaamiselle. Monimuotoisuus kattaa sekä yksi-
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löiden erilaiset kokemustaustat että edustettujen toimintojen heterogeenisyyden. Joh-
toryhmään kuuluvien maantieteellinen etäisyys toisistaan vaikuttaa työskentelyyn: jos 
etäisyyttä on paljon, yhteistä ymmärrystä, jaettuja konteksteja ja hyvää vuorovaikutus-
ta on vaikeampi saavuttaa. (Cannella & al. 2008; Kulla 2011, 130–132.) Johtamiskyvyk-
kyys on luonteeltaan kollektiivista, tilannesidonnaista, organisaation kykyä kasvaa ja 
uudistua pitkällä tähtäimellä. Sitä ei voida suoraan summata yksittäisten johtajien ky-
vykkyyksistä, sillä yhden johtajan heikkous on kompensoitavissa toisen johtajan osaa-
misella. Johtoryhmätason osaamista on mahdollista täydentää keskijohdon edustajien 
osaamisella. (Ala-Mutka 2007.) Edellä mainitut seikat puoltavat hyvin sitä, miksi vies-
tintäjohtajan on hyvä olla osa organisaationsa johtoryhmää.

Eri toimialojen hierarkkinen status vaihtelee: jotkut koetaan korkeamman, jotkut 
alemman statustason aloiksi, ja tuo määrittely vaikuttaa johtoryhmän jäsenten va-
lintaan ja toimintaan jopa etnistä alkuperää ja sukupuolta enemmän (Chattopadhyay 
& al. 2010). Van Ruler ja De Lange havaitsivat, että viestintäjohtajan johtoryhmään 
pääsyn esteenä ei ollut lasikatto, vaan enemminkin ikä, sillä viestinnän parissa työs-
kentelevät naiset olivat iältään nuorempia eivätkä siksi vielä olleet edenneet urallaan 
johtaja-vaiheeseen. Lisäksi esteenä oli se, ettei viestintäyksikköä koettu organisaatios-
sa strategiseksi toimijaksi. Viestintäjohtajalla ei usein ollut viestinnällistä taustaa64, ja 
viestintä oli sijoitettu toisten toimintojen alaisuuteen. (Van Ruler & De Lange 2003.) 
Oman vaikutusvaltansa viestinnän ammattilaiset ovat kokeneet suureksi kriisiviestin-
tään liittyvissä asioissa ja pieneksi organisaation strategisessa päätöksenteossa. Tämä 
vaikutusvalta on kuulluksi tulemista, päätöksentekoprosessiin mukaanpääsyä ja pää-
töksiin vaikuttamista. (Reber & Berger 2006.) 

Viestintäjohtajan on ansaittava joka päivä oikeutensa osallistua johtoryhmätyösken-
telyyn ja päätöksentekoon. Hierarkkinen asema ei kuitenkaan takaa vaikutusvaltaa. 
Johtoryhmätyöskentelyssä viestintäjohtaja mielletään helposti teknikkorooliin, jossa 
huolehditaan käytännön viestintätehtävistä. Hänen on kyettävä ehdottamaan viestin-
nällisen ratkaisun sijaan liiketoiminnallista ratkaisua, jotta hänet otettaisiin vertaisena 
päätöksentekoon. (Reber & Berger 2006). Toisaalta nykyjohtajien mukaan oma ase-
ma on aina ansaittava (Kulla 2011, 144). Eisenhardt & al. (1999, 171, ks. myös Åhman 
2006; 2007) muistuttavat konfl iktien tarpeellisuudesta, johtoryhmän jäsenten on ky-
seenalaistettava toistensa ajattelua, jotta päätöksistä tulisi parempia. 

Åhman & al. tutkivat johtoryhmien toimintaa ja havaitsivat, että menestymisen 
edellyksenä olivat seuraavat asiat: aktiivisuus johtoryhmäläisenä, johtoryhmän toi-
mintaympäristön seuraaminen, luottamus muihin johtoryhmän jäseniin, tunne johto-
ryhmätyöskentelystä, tunne vaikutusvallasta, muiden johtoryhmän jäsenten sparraa-
minen, roolin selkeys johtoryhmässä, päätöksenteon ja päätösten toimeenpanon laatu, 
ihmisten johtaminen, luotettavuus, osaaminen ja luovuus sekä vuorovaikutustaidot. 
Lisäksi johtoryhmäläisen oli osattava johtaa omaa mieltään, mikä tarkoitti käytän-
nössä myönteisyyttä, itsearvostusta ja itsetuntoa, itsetuntemusta, asennetta muihin, 
tavoitteellisuutta, itsensä motivointia, joustavuutta ja muutosvalmiutta, kyseenalais-
tamista, halua oppia, mielenkiintoa asioihin sekä mielenhallintaa ja kärsivällisyyttä. 
(Åhman & al. 2007, 15–16.)

Kaiken kaikkiaan johtoryhmätyöskentelyyn liittyvät tutkimukset osoittavat, että 
viestintäjohtajan on osattava toimia yhteistyössä johdon kanssa. Hänen on autettava 
johtoa tekemään viestinnällisiä ratkaisuja, mutta myös kyettävä toimimaan muissa ky-
symyksissä eli pystyttävä osallistumaan myös liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. 

64  Huom. Suomessa tilanne on hyvin erilainen, useimmilla viestintäjohtajilla on viestinnän opintotausta 
(ProCom 2011).
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Tämä edellyttää erityisesti aktiivisuutta, rohkeutta ansaita oma asema ja hyvää itse-
tuntoa.

Johtoryhmätutkimukset konkretisoivat viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin sisällöllisen ytimen vaatimuksia seuraavasti: 

• Viestintäjohtajan on kyettävä ehdottamaan ylimmälle johdolle liiketoimin-
nallista ratkaisua viestinnällisen ratkaisun lisäksi (liite 1:1.6).

• Viestintäjohtajan on osattava kyseenalaistaa ylimmän johdon ajattelua ja hy-
väksyä, että hänen oma ajattelunsa kyseenalaistetaan (liite 1:1.6). 

• Viestintäjohtajan on johtoryhmän jäsenenä oltava aktiivinen, luotettava toi-
siin ja koettava itsensä johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi (liite 1:1.2).

• Viestintäjohtajan on oltava myönteinen, kärsivällinen ja joustava. Hänellä on 
hyvä itsetunto ja halu oppia, hän osaa motivoida itseään ja on valmis muutok-
siin (liite 1:1.1, 1.2). 

6.3. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 6
Väitin luvun 6 alussa, että viestintäjohtajan ihannemallin sisältöä on hyvä vahvistaa ja 
täydentää myös johtajuuteen liittyvien tutkimusten näkökulmista. Johtamisen osalta 
tämän luvun keskeiset ajatukset liittyvät johtajan luonteenpiirteisiin, yleiseen johta-
misosaamiseen sekä johtoryhmätyöskentelyyn. Johtajuudessa erilaiset luonteenpiir-
teet ja toimintamallit korostuvat eri tilanteissa. Olennaista on tunnistaa omat luon-
teenpiirteensä ja toimintamallinsa ja kehittää niitä erilaisiin tilanteisiin soveltuviksi. 

Vertailu johtajiin toi esiin useita luonteenpiirteitä, joissa korostui hyvän itsetun-
non ja itsevarmuuden olemassaolo. Vaikuttaa siltä, että viestintäjohtajalta odotetaan 
yleisen johtamisosaamisen suhteen samansuuntaisia asioita kuin muiltakin johtajilta. 
Hänen kohdallaan kyse on usein kuitenkin osaamisen laajentamisesta liiketoiminnan 
ja johtamisen alueelle, kun muilta johtajilta vaaditaan tuon osaamisen syventämistä 
ylemmillä organisaatiotasoilla. 

Luvussa 6 läpikäymäni tutkimukset ovat täsmentäneet ja täydentäneet viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallin sisällöllisiä vaatimuksia sekä strategisella että 
operatiivisella tasolla. Premisseiheni luku 6 ei ota kantaa. Siinä käsiteltyjen tutkimus-
ten ja teorioiden pohjalta ei voi päätellä premissieni olemassaolosta mitään suuntaan 
tai toiseen. Kuitenkin johtajien osaamisvaatimuksissa on havaittavissa suuntaus yhä 
vuorovaikutteisempaan suuntaan, jossa johtajan on ymmärrettävä enemmän erilai-
suutta ja omattava enemmän viestintätaitoja voidakseen vaikuttaa ja johtaa. Luku 6 on 
osaltaan vahvistanut käsitystäni, että viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalliin 
on sisällyttävä myös yleinen organisaation johtamiseen liittyvä näkökulma. 

Seuraavaksi luvussa 7 kokoan eri lähestymistapojen kautta luvuissa 2—6 löytämäni 
osaamiset viestintäjohtajan ihannemallin luonnokseksi. Muodostan niistä yhteisen ke-
hikon, jonka kautta viestintäjohtajan osaamista ja toimintaa on mahdollista tarkastella 
aiempaa monipuolisemmalla tavalla. 
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7. VIESTINTÄJOHTAJAN 
ASIANTUNTIJUUDEN IHANNEMALLIN 
LUONNOS 

Luvussa 6 täydensin viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin yhteisöviestin-
nällistä teoriapohjaa (luvut 4 ja 5) käymällä läpi erilaisia asiantuntijuuteen ja johtajuu-
teen liittyviä tutkimuksia ja näkemyksiä. Tässä luvussa 7 kokoan eri lähestymistapojen 
kautta osaamiset viestintäjohtajan ihannemallin luonnokseksi (kuvio 6). Muodostan 
niistä yhteisen kehikon, jonka kautta viestintäjohtajan osaamista ja toimintaa on mah-
dollista tarkastella aiempaa monipuolisemmalla tavalla. 

7
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Kuvio 6. Luvun 7 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva.
Aloitan selvittämällä ihannemallin luonnoksen rakentamisen lähtöoletuksia ja raken-
tamisprosessia. Sen jälkeen keskityn kysymykseen ”mitä” eli käyn läpi ihannemallin 
luonnokseen teoriaosuuden perusteella sisältyviä ydinosaamisia ja niitä osaamisia, 
joista yksilö ja organisaatio voisivat neuvotella (vrt. Haapakorpi 2009; Hanhinen 
2010) kontekstikohtaisesti. Vastaan kysymykseen ”miten” ihannemallia voisi soveltaa 
ja mitä rajoituksia soveltamisessa olisi, kun esittelen lopuksi ihannemallin luonnoksen 
luonnetta ja rakennetta. 

Lähtö-oletukseni ihannemallin luonnoksen rakentamiselle oli, että jokin yhteinen, 
tunnistettava ydin on mahdollista erottaa viestintäjohtajan asiantuntijuudessa. Esitin 
itselleni useita kysymyksiä: Mitä kaikkea tämä asiantuntijuuden ydin voisi edustaa? 
Voisiko se sisältää sekä strategisia että operatiivisia asioita? Voisiko asiantuntijuus 
sisältää yksilön persoonaan liittyviä tekijöitä vai ainoastaan hänen osaamiseensa tai 
toimintaansa liittyviä asioita? Olisiko laajasta tieteidenvälisyydestä hyötyä asiantunti-
juuden määrittelyssä? Mitä etuja ja rajoituksia teoreettisessa ihannemallissa olisi? Vai 
olisiko parempi selvittää asiantuntijuuden nykytilaa? 

Erityisen ongelmalliseksi arvioin jo etukäteen tutkimukseeni liittyvien määritelmien 
sumeuden. Eskola ja Suoranta (2005, 211) korostavat sisällön ensisijaisuutta määri-
telmiin nähden: ”Käsitteiden merkitykset ovat neuvottelunvaraisia kysymyksiä. - - Sa-
nat eivät sinällään ole tärkeitä, tärkeätä on se, mikä sisältö niille annetaan.” Mikkonen 
(2011, 47) on samoilla linjoilla: “Kielen voima on sanoissa ja käsitteissä. Kommuni-
kaatio toimii käsitteiden takana olevilla merkityksillä, ei vielä itse sanoilla. Samojakin 
sanoja käyttävät viestijät eivät aina ymmärrä toisiaan, elleivät selvennä tarkoittamiaan 
käsitteitä.” Ihannemallin olemassaolon oikeutuksen juuret ovat tässä käsitteiden su-
meudessa: asiantuntijuudesta ja osaamisesta käytetyt ilmaisut ovat hyvin subjektii-
visia, jokainen osaamisen arvioija, oli hän sitten tutkija, empiirisen tutkimuskyselyn 
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vastaaja tai myöhemmin ihannemallin mahdollinen soveltaja, liittää niihin omat mer-
kityksensä ja rajauksensa65. Tilanne on sama eri tieteenalojen sisällä: eri tutkijoilla on 
omat näkemyksensä ja painotuksensa, ja tulkintojen määrä vain kasvaa kun siirrytään 
keskustelussa tieteenalalta toiseen66. Niin tieteellisissä keskusteluissa kuin työelämäs-
sä ja elämässäkin yleensä, jokainen yksilö tekee jatkuvasti sekä tulkintoja, että on itse 
niiden kohteena. Ihannemallin olemassaolon oikeutus lähtee siitä, että ennen tätä kes-
kustelua, ts. ennen neuvottelua osaamisesta ja asiantuntijuudesta, yksilö eli viestintä-
johtaja selvittäisi organisaationsa (ja mahdollisesti myös muiden julkisuuden kenttien 
edustajien) kanssa yhdessä, mitä käytetyillä käsitteillä kulloinkin tarkoitetaan. Asian-
tuntemusta olisi tarkasteltava useammasta näkökulmasta, ja osaamisen käsite olisi pil-
kottava useaan eri osatekijään. Lopputuloksena olisi mahdollista saavuttaa monipuo-
linen kuva sekä yksilön persoonasta, toiminnasta, tavoitteista ja niihin kohdistuvista 
odotuksista että organisaation tarpeista, toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuk-
sista.

Tutkimuksen alkuvaiheessa kävi hyvin pian selväksi, että on syytä täsmentää tavoi-
tetta. Tutkimukseni tavoitteeksi kiteytyi löytää teoreettinen kehys, joka toimii ihanne-
mallina kun neuvotellaan viestintäjohtajan asiantuntijuudesta, sillä arvelin siitä olevan 
enemmän hyötyä viestinnän ammattilaisten asiantuntijuuden ja osaamisen kehittä-
mistyölle. Samalla ihannemalli toimisi organisaation näkökulmasta menestyksen ja 
strategian toteuttamisen hyväksi, sillä se liittäisi viestintäjohtajan osaamisen tiiviisti 
osaksi strategista johtamista. Näiden seikkojen lisäksi ihannemalli toisi lisäarvoa ja 
uutta näkemystä yhteisöviestinnän tieteelliseen keskusteluun.

Ihannemallin etuna olisi kontekstisidonnaisuus ja ajatus yksilön riittävyydestä: ihan-
nemalli tarjoaa taustakehikon, josta jokainen yksilö ja organisaatio valitsisivat yhdes-
sä parhaimman mahdollisen yhdistelmän asiantuntijuutta ja osaamista (ideal model): 
strategista ydintä (strategic core) täydentäisivät kontekstikohtaisesti, tietyssä tehtäväs-
sä tietyllä ajanjaksolla, määritellyt osaamiset (contextual expertise). Ihannemalli siis 
ohjaisi yksilön toimintaa, kun se itsessään sisältäisi eri osaamisista sekä tavoitteen että 
arviointityökalun (kuva 18). Samalla tarkastelun näkökulma siirtyy teoriasta tavoitteen 
kautta käytännön toimintaan.

65  Oppimiskäsitykseni perustuu konstruktivismiin, jossa oppiminen nähdään aktiivisena uusien koke-
musten ja tietojen sovittamisena aiempiin tietorakennelmiin. Konstruktivistinen tietoteoria korostaa 
aktiivisuutta, omaehtoisuutta ja aiempien kokemusten vaikutusta oppimisprosessiin (Tynjälä 1999). 

66  Vrt. Sosiaalinen konstruktionistinen tietokäsityksen juuret: tieteelliset tosiasiat ovat sosiaalisesti raken-
tuneita (Raatikainen 2004).
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Kuva 18. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli muodostuu strategisesta ytimestä ja konteksti-
kohtaisesti määriteltävistä tavoitteista ja osaamisista. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihanne-
mallin strateginen ydin on muovautunut teorian pohjalta ja nämä sisällöt ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävät osaamiset ja tavoitteet 
ovat muovautuneet asiantuntijuuden rakentumisen prosessissa. Kysymysmerkki kuvassa 
viittaa tutkimukseeni, jossa selvitän viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältöä 
tarkemmin eli testaan teoreettista luonnosta empiirisen tutkimuksen avulla.

Tutkimukseni teoreettinen osa on eri tieteenalojen eri aikakausina painottamien suur-
ten ja pienten asioiden kudelma. Teoreettisen osuuden analysointivaiheessa vahvistui, 
että eri tieteenalojen näkemyksien pohjalta on mahdollista vetää yhteen looginen ja 
kattava näkemys viestintäjohtajan asiantuntijuudesta. Monitieteellisyyden hyödyntä-
minen tuntui pirstaleisuudestaan huolimatta luontevalta, koska todellisuus on moni-
muotoinen, yksilöt tekevät päätelmiä erilaisin perustein, ja he myös toimivat eri tavoin. 
Eri tieteenalat lähestyivät samoja ydinkysymyksiä eri näkökulmista, jotka yhdistämällä 
oli mahdollisuus saada aikaan uutta tietoa ja näkemystä viestintäjohtajan asiantunti-
juudesta. 

Mielenkiintoista oli havaita, miten teoriat olivat kehittyneet eri vuosikymmeninä. 
Kasvatustieteessä kehitys kulki yksittäisen tiedonalan hallinnasta yliammatilliseen 
pätevyyteen. Sosiologiassa keskustelu eteni profession käsitteestä asiantuntemuksen 
käsitteeseen. Vaatimukset liikkeenjohdolle sirpaloituivat, ja työelämätutkimuksessa 
siirryttiin modernista postmodernismin aikaan. Yhteisöviestinnässä tilanne 1980-lu-
vulla oli selkeä, oli olemassa pääosin vain 2 ammattiroolia, mutta mitä pidemmälle 
2000-lukua tultiin, sen moninaisemmaksi muodostui ammattiroolien kirjo. Hanka-
laksi yhteisöviestinnän tutkimuksen arvioinnin teki sen pirstaleisuus: tutkijat olivat 
keskittyneet tuomaan esille omia näkökantojaan sen sijaan, että olisivat rakentaneet 
yhteistä teoriapohjaa kommentoimalla toistensa malleja ja vertaamalla omia näkemyk-
siään niihin. Ihannemallin pirstaleisuus on jatkumoa tälle yhteisöviestinnän hajanai-
selle teoriaperinteelle, mutta sen sijaan, että ihannemalli yrittäisi tuoda palasen uutta 
tietoa, se jäsentää olemassa olevan tiedonpalaset uudeksi kokonaisuudeksi postmoder-
nismin hengessä.
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Rakensin siis viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin luonnoksen luvuissa 
2—6 esittämieni teoreettisten näkemysten ja mallien pohjalta. Teorioiden sisällöt, so-
veltamisen laajuus ja merkittävyys vaihtelevat. Jokaisen teorian, mallin ja tutkimuksen 
jälkeen olen kiteyttänyt sen annin viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallille 
(ks. liite 1). Jokaisen luvun lopussa on lisäksi ollut tiivistelmä luvun keskeisistä aja-
tuksista ja niiden vaikutuksesta ihannemalliin. Seuraavat alaluvut, joissa käyn lävitse 
osaamisen osatekijät (7.1, 7.2) ja yhdistän ne asiantuntijuuden rakentumisen proses-
siin (7.3), olen kirjoittanut suoraan yhteenvedon ja päätelmien muotoon. 

7.1. OSAAMISEN 8 OSATEKIJÄÄ JA 9 
OSAAMISKOKONAISUUTTA

Luvuissa 2—6 esittämieni teorioiden pohjalta viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihan-
nemallin luonnos sisältää sekä strategisia ydinosaamisia että kontekstikohtaisesti 
neuvoteltavia osaamisia. Eri teorioiden ja mallien avulla erotin empiiristä tutkimusta 
edeltäneessä testikoodauksessani yhteensä 244 osaamista, joiden havaitsin edustavan 
8 erilaista osaamisen lajia eli osatekijää seuraavasti (ks. tarkemmin liite 1): 

1. henkilökohtaiset ominaisuudet
2. asennoituminen
3. kyvyt ja valmiudet
4. tietämys ja tiedot
5. taidot
6. johtamisosaaminen
7. verkostot
8. kokeneisuus ja kokemukset.

Osaamisen 8 osatekijää löytyvät eriteltyinä kohta kohdalta liitteestä 10, joten lukija 
voi seurata päättelyäni vertaamalla teoriaosuuden tiivistelmiä ja liitteen 10 sisältöä. 
Olen käyttänyt subjektiivista harkintaa pragmatismin hengessä67 päättäessäni, minkä 
osatekijän alle tietty toimintatapa, ominaisuus jne. kuuluu. Perustelen valintani halulla 
niputtaa samantyyppisiä asioita yhden osatekijän alle. Monin paikoin valinnan olisi 
voinut tehdä perustellusti toisinkin. Monet asiat ovat myös niin laajoja, että ne olisi 
voinut lisätä useamman osatekijän kohdalle. Myös tässä kohden olen käyttänyt sub-
jektiivista harkintaa ja valinnut mielestäni osuvimman vaihtoehdon. Perustelen tämän 
halulla selkeyttää osatekijöitä ja tiivistää mallia niin, että asiat ovat siellä esitettyinä 
pääsääntöisesti vain kertaalleen. 

Käsitteitä asiantuntemus, osaaminen, ominaisuudet, tiedot, taidot, tietämys, kyvyt ja 
valmiudet, kokemus jne. yhdistää se, ettei niillä ole yleiskielessä yksiselitteisiä määri-
telmiä. Siksi tuon esiin liitteessä 10 myös näiden asiakokonaisuuksien määrittelyjä eri 
vuosikymmeniltä. En ota kantaa, olisiko joku määritelmistä parempi kuin joku toinen, 
vaan hyväksyn määritelmien kirjavuuden ja osittaisen päällekkäisyyden. Tutkimukseni 
empiirisessä osassa vastaajat ovat todennäköisesti tulkinneet asioita eri aikakausien 
määritelmien valossa. Määritelmien sumeudella on vaikutusta ihannemallin sovelta-
miseenkin: kun asiantuntemusta tai osaamista arvioidaan käytännössä, neuvottelun 
onnistumisen edellytyksenä on osapuolten yhteinen ymmärrys käytettävien käsittei-
den sisällöstä. 

67  Pragmatismille on ominaista toiminnan korostaminen ja käytäntöön suuntautuminen tutkimuksen teke-
misessä, ongelmanratkaisussa ja tiedon tuottamisessa. 
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Hyödynsin tätä testikoodausta varten tekemääni 244 osaamisen jaottelua 8:aan 
osaamisen lajiin kun täsmensin 1. tutkimuskysymykseni apukysymyksiä seu-
raavasti: 

• Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia arvoja ja millaista asennoitumista viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia suorituksen mahdollistavia kykyjä ja valmiuksia viestintäjohtaja tar-

vitsee?
• Minkälaisia tietoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaisia taitoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaiset kokemukset ja toiminta kuvaavat viestintäjohtajan osaamista?
• Millaisia verkostoja viestintäjohtaja tarvitsee?

Tutkimukseni alakysymykset täsmentyivät siis deduktiivisen päättelyprosessin kautta 
(ks. kuva 19 ja tarkemmin luku 8) tutkimusprosessini I vaiheessa, joten ne ovat saman-
suuntaisia osaamisen 8 osatekijän kanssa. 

Kuva 19. Tutkimukseni I vaihe, deduktiivinen päättely, jossa 5 teoriaperinteen pohjalta löytyy ihannemalli, 
joka viedään käytännön testiin 5 aineiston avulla.

Osaamisen 8 osatekijää muodostavat yksilön osaamisen, joka todentuu hänen yksilöl-
lisessä ja yhteisöllisessä toiminnassaan. Osaamisen osatekijät eivät kuitenkaan mie-
lestäni soveltuneet suoraan osaamisen arvioinnin ja kehittämisen kokonaisuuksiksi. 
Luokittelin siis kaikki 244 osaamista uudelleen osaamiskokonaisuuksiksi, joissa ne 
asettuivat erilaisten viestintään ja johtamiseen liittyvien osaamiskokonaisuuksien alle. 
Kun erotin osaamisissa vielä toiminnan ja sisällön ulottuvuudet, syntyi ajatus viestin-
täjohtajan 9 osaamiskokonaisuudesta (taulukko 14), jonka osa-alueet ovat: viestintä-
pääoman johtaminen, ihmisten johtaminen, viestintäjohtajan suhde ylimpään johtoon, 
viestinnän substanssin osaamisen johtaminen, eettisyys ja muutosten johtaminen, lii-
ketoimintaosaaminen, henkilökohtaiset viestintätaidot, luotaus sekä itsensä johtami-
nen. Näissä luokissa on mahdollista mielestäni paremmin tunnistaa, arvioida ja kehit-
tää viestintäjohtajan osaamista. Viestintäjohtajan 9 osaamiskokonaisuutta sisältävät 
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kukin erilaisen määrän erilaisia osaamisia ja osaamisen lajeja. Jokainen osaamiskoko-
naisuus sisältää sekä viestintäjohtajan asiantuntijuuden strategiseen ytimeen kuuluvia 
osaamisia että kontekstikohtaisesti neuvoteltavia osaamisia.

Taulukko 14. Viestintäjohtajan 9 osaamiskokonaisuutta. Osaamiskokonaisuudet sisältävät erilaisia 
määriä erilaisia osaamisia ja osaamisen lajeja. Osaamiskokonaisuudet on jaoteltu 
taulukkoon 2 ulottuvuuden, viestinnän ja johtamisen sekä yhteisöllisen että yksilöllisen 
toiminnan, mukaan.

 VIESTINTÄ VIESTINTÄ & 
JOHTAMINEN

JOHTAMINEN

YHTEISÖLLINEN 
TOIMINTA

Viestintäpääoman 
johtaminen, arviointi 
ja kehittäminen

Ihmisten johtaminen Suhde ylimpään
johtoon ja yhteistyö

YHTEISÖLLINEN & 
YKSILÖLLINEN 
TOIMINTA

Substanssin 
osaamisen johtami-
nen

Eettisyys ja muutos-
ten johtaminen, stra-
teginen johtaminen

Liiketoiminta-
osaaminen

YKSILÖLLINEN 
TOIMINTA

Henkilökohtaiset 
viestintätaidot

Luotaus ja uuden 
tiedon luonti

Itsensä johtaminen

Seuraavaksi käyn lävitse jokaisen 9 osaamiskokonaisuuden sisällön. Jokainen osaa-
miskokonaisuus sisältää erilaisen määrän erilaisia osaamisia ja osaamisen lajeja, joten 
jokaisesta osaamiskokonaisuudesta löytyvät osaltaan vastaukset 1. tutkimuskysymyk-
seni alakysymyksiin. 

Viestintäpääoman johtaminen, arviointi ja kehittäminen liittyy viestintä-
johtajan yhteisölliseen toimintaan ja viestintäosaamiseen. Sen lähtökohtana ovat vies-
tintäjohtajan kyvyt ja taidot sekä kehittää että johtaa organisaation viestintäpääomaa 
osana aineetonta pääomaa (mm. Malmelin, N. 2007; Aula & Mantere 2008). Tietojen 
näkökulmasta tämä tarkoittaa tietämyksenhallintaan, henkilöstötyöhön (HR) ja henki-
löstön kehittämiseen (HRD) sekä oppimiseen ja ajattelun rakenteiden ymmärtämiseen 
(miten yksilö havainnoi asioita ja muodostaa mielipiteitä) liittyvien asioiden hallintaa 
(mm. Senge 1994; Weick 2001; Dalkir 2005; Amin & Cohendent 2004; Otala 2008; 
Ulrich & al. 2008; Caldwell 2008). 

Viestintäjohtajan on osattava luoda edellytyksiä viestinnälle, uuden tiedon luomisel-
le ja oppimiselle. Hän rohkaisee avoimuuteen ja tiedonjakamiseen, hyödyntää erilaisia 
viestintämalleja ja osaa vaikuttaa organisaationsa informaatiovirtoihin. Hän seuraa 
näitä informaatiovirtoja, edistää haluttuihin virtoihin mukaanpääsyä, tukee horison-
taalista ja vertikaalista tiedonsiirtoa sekä tiedon jalostamista organisaatiossa ja sen 
ulkopuolella. Hän valmentaa organisaationsa viestimään, kehittää koko organisaation-
sa viestintätaitoja prosessien, rakenteiden, sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden sekä 
organisaation suhdeverkoston ulottuvuuksissa. Lisäksi hänen johtamisosaamiseensa 
kuuluvat tutkimus- ja kehitysosaaminen sekä kyky tarjota kokonaiskuvia organisaa-
tiosta (mm. Grunig, J. E. 1992; Grunig L. A. & al. 2002; Juholin 2007a; Gregory 2009; 
Hamrefors 2009b). Taitojen näkökulmasta viestintäpääoman johtaminen tarkoittaa 
prosessien fasilitointiosaamista (vrt. sisäinen konsultointi) ja organisaatiokulttuurin 
rakentamista sekä huomion kiinnittämistä organisaation sosiaalisen pääoman edistä-
miseen (mm. van Ruler 2004; Vercic 2008; Verhoeven 2008; Mintzberg 2009). 
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Ihmisten johtaminen on viestintäjohtajan yhteisöllistä toimintaan, se kattaa sekä 
viestintä- että johtamisosaamisen. Viestintäjohtajalla on yleistä johtamisosaamista ja 
hän osaa johtaa muita ihmisiä. Hän hyödyntää tasapainoisesti henkilökohtaista, hen-
kilösuhteisiin liittyvää, hallinnollista, tiedollista ja toiminnallista osaamistaan eri kon-
teksteissa. Viestinnän näkökulmasta hän osaa myötävaikuttaa organisaationsa legiti-
miteettiin eli olemassaolon oikeutukseen, rakentaa ja ylläpitää luottamusta sekä osaa 
luoda yhteisöllisyyttä (mm. Malmelin, N. 2007; Röttger ja Voss 2008; Beurer-Züllig & 
al. 2009; Malmelin, K. 2011). 

Viestintäjohtajalla on hyvät henkilösuhteisiin liittyvät vuorovaikutustaidot (esim. 
kyky vastaanottaa, argumentoida ja vaikuttaa), sosiaaliset vuorovaikutustaidot (esim. 
toiminta asiantuntijoiden kanssa, kokouksien johtaminen ja tiiminrakennus) sekä li-
säksi kielitaitoa ja kykyä toimia kansainvälisesti. Kansainvälisissä tehtävissä liike-elä-
män englannin (BELF) merkityksen ymmärtäminen ja kyky hyödyntää sitä on oleellis-
ta. Viestintäjohtaja toimii sisäisenä konsulttina, perehdyttää, valmentaa, mentoroi ja 
arvioi suorituksia. Viestintäjohtajan vastaa viestintäyksilön hallinnosta, hänen hallin-
to-osaamisensa muodostuu erilaisista organisointitaidoista, kuten voimavarojen koh-
dentamisesta, delegointi- ja valtuuttamistaidoista. (mm. Koskinen & Mikkola 2001; 
Kautto-Koivula & Huhtaniemi 2006.) Ihmisten johtamisessa korostuvat viestintäjoh-
tajan henkilökohtaisista ominaisuuksista sovittelevuus, joustavuus, kärsivällisyys, tun-
ne- ja kulttuuriälykkyys. Joustavuus tulee esille myös käytännön kyvykkyytenä. (mm. 
Mintzberg 2009; Sydänmaanlakka 2003; Ulrich 2008.) 

Taitojen näkökulmasta viestintäjohtaja osaa ratkaista konfl ikteja ja toimia välittä-
jänä, mikä tietysti edellyttää myös empaattisuutta eli toisten ymmärtämistä (Gregory 
2008; 2009), tunteisiin vetoamistaitoa (Grunig, L.A. 2008), taitoa edustaa, lobata ja 
tehdä yhteistyötä, herkkyyttä niin kulttuuriselle monimuotoisuudelle, aktivismille, po-
liittisille toimintaympäristöille kuin mediaympäristöllekin (mm. Launis & Engeström 
2002; Etäpelto & Vähäsantanen 2008; Hanhinen 2010 Viestintäjohtajan ottaa toimin-
nassaan huomioon aktiiviset yleisöt ja vaatimukset läpinäkyvyydestä (Zerfass & al. 
2010; 2011), hän ylittää raja-aitoja, neuvottelee eri sidosryhmien kanssa ja antaa näille 
äänen suhteessa organisaatioon ja sen johtoon, lisäksi hän osaa hoitaa mediasuhteita 
(mm. van Woerkum & Aarts 2008; Beurer-Züllig & al. 2009).

Ihmisten johtamisessa tulevat esille myös viestintäjohtajan kokeneisuuteen vaikut-
tavat kulttuuriset merkityksenannot sekä hänen verkostonsa: kuinka paljon viestin-
täjohtaja on verkostoitunut, mikä on hänen asiantuntijaverkostojensa laatu, sekä se 
muodostuuko verkosto suhteista johtoon, sisäiseen toimintaympäristöön, organisaa-
tion toimintaympäristöön ja sidosryhmiin vai muihin asiantuntijaverkostoihin (Haa-
pakorpi 2009; van Ruler & Verčič 2002). 

Suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö liittyy viestintäjohtajan yhteisölliseen toi-
mintaan ja johtamisosaamiseen. Viestintäjohtajan kykyihin ja valmiuksiin vaikuttavat, 
onko hänellä suora yhteys johtoon, nauttiiko hän ylimmän johdon arvostusta ja onko 
hänellä valtuudet puhua sekä selkeät toimintavaltuudet. Näihin vaikuttavat johdon kä-
sitykset viestinnästä ja odotukset sen suhteen (mm. STiL 1989; van Ruler & DeLange 
2003; Reber & Berger 2006; Gregory 2008; Garcia 2010; Jin 2010; Johansson & Ottes-
tig 2011). Viestintäjohtaja pystyy vakuuttamaan muut asiantuntijuutensa legitimitee-
tistä sekä työpaikan että julkisuuden areenoilla, hän osaa markkinoida osaamistaan ja 
vahvuuksiaan. Lisäksi hän osaa hankkia auktoriteetti-aseman eli omaa määrittelyval-
lan työhönsä ja valtuutuksen oman toiminta-alueensa hallintaan. (Haapakorpi 2009.)

Viestintäjohtajan kokee itsensä johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi, luottaa toi-
siin johtoryhmän jäseniin, osaa kyseenalaistaa näiden ajattelua ja hyväksyy, että myös 
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hänen ajatteluaan kyseenalaistetaan johtoryhmässä (mm. Reber & Berger 2006; Åh-
man & al. 2007). Tämä tarkoittaa, että viestintäjohtaja kykenee työskentelemään ylim-
män johdon kanssa (osallistuminen johdon strategiseen suunnitteluun, toiminnan 
kehittämiseen, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekoprosessiin) niin, että hän pystyy 
auttamaan asiantuntijana johtoa viestintään liittyvien päätösten teossa sekä ehdotta-
maan ylimmälle johdolle liiketoiminnallista ratkaisua (esim. (Dozier & Broom 1995; 
Moss & all. 2000; DeSanto & Moss 2004; Beurer-Züllig & al. 2009.) Tällainen toiminta 
edellyttää, että viestintäjohtaja on ajan tasalla organisaation suunnitelmista ja toimin-
nasta sekä tuntee toimintatavat, toimintaympäristön ja toimialan (STiL 1989; Kulla 
2011; Åhman & al. 2007). 

Substanssin osaamisen johtaminen kattaa sekä viestintäjohtajan yhteisöllisen 
että itsenäisen toiminnan. Substanssiosaamisen lähtökohtana on ammattispesifi  tie-
tämys eli yhteisöviestinnän substanssin hallinta (mm. Grunig, J. E. 1992; Grunig L. 
A. & al. 2002; Ruohotie 2008; Cornelissen 2009), josta osa voi olla toimialasta riip-
pumatonta yleistietoa eli liittyä yleisellä tasolla yhteisöviestinnän tietämykseen ja 
osaamiseen (mm. Dozier & Broom 1995; Moss & all. 2000; DeSanto & Moss 2004). 
Viestintäjohtajan tietämyksen perustana on yhteisöviestinnän eettisen koodiston ja 
lainsäädännön tuntemus sekä niiden noudattaminen (mm. Sha 2011).

Viestintäjohtaja seuraa yhteisöviestinnän kehitystä, ymmärtää viestinnän perusole-
tusten muutoksia ja niiden merkitystä organisaation toimintaan (mm. Juholin 2007a, 
b; Iivonen & Åberg 2009; Lemminkäinen 2010) sekä työelämän muutoksia ja niiden 
merkitystä viestintään (mm. Åhman 2003; Hanhinen 2010; Kulla 2011). Lisäksi hän 
ymmärtää yhteyden erilaisten tiedonkäsitysten ja yhteisöviestinnän toimintavaihtoeh-
tojen välillä ja osaa laatia kulloiseenkin tilanteeseen sopivan viestintästrategian (mm. 
van Ruler 2004; Stockholm Accords 2010). Johtamisosaamisen näkökulmasta tämä 
tarkoittaa, että viestintäjohtaja osaa yhdistää liiketoimintastrategian ja viestinnän, tar-
joaa vision tulevaisuudesta, asettaa strategiset tavoitteet viestinnälle, osaa suunnitella 
toimintaa ja johtaa viestintää kokonaisvaltaisesti. Lisäksi hän keskittyy organisaation 
tavoitteisiin, tuo esiin sen ihanteet sekä osaa tehdä päätöksiä (mm. van Ruler 2004; 
van Woerkum & Aarts 2008; Gregory 2008; 2009; Choi & Choi 2009.) Toimialasta 
riippumattomia yleistaitoja ovat mm. digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden kehityk-
sen seuranta (Toledano 2010) eli uusimman viestintätekniikan tuntemus ja kyky hyö-
dyntää sitä strategisella tavalla (STiL 1989; Porter & al. 2009; Toledano 2010; Zerfass 
& al. 2010; 2011).

Asenteiden tasolla viestintäjohtaja kantaa vastuun niin viestintätoiminnosta, organi-
saatioviestinnän tasosta, sen suunnittelusta, onnistumisesta kuin epäonnistumisesta-
kin (mm. Dozier & Broom 1995; Gregory 2008; 2009; Grunig, J. E. 1992; Grunig L. A. 
& al. 2002). Tulosvastuullisena toimimista voidaan myös pitää taitona. Tämä voi olla 
niin toiminnan edistämistä, suojelemista kuin puskurina toimimistakin. Viestintäjoh-
taja on aktiivinen ja aloitteellinen asioiden alkuunpanijana, visioi tulevaa ja muokkaa 
tulevaisuutta eli saa asiat toteutumaan (mm. Ståhle & Wilenius 2006; Åhman & al. 
2007; Ulrich & al. 2008). 

Viestintäjohtajan koko toimintaan, niin itsenäiseen ja yhteisölliseen kuin viestintään 
ja johtamiseenkin liittyvää osaamista nimitän eettisyydeksi, muutosten johtami-
seksi ja strategiseksi johtamiseksi. Tämän osaamiskokonaisuuden keskiössä ovat 
viestintäjohtajan henkilökohtaiset ominaisuudet: luotettavuus, vilpittömyys, tunnolli-
suus, avoimuus uusille kokemuksille, innostuneisuus, energisyys ja myönteisyys (mm. 
van Ruler 2004; Agle & al. 2006; Mintzberg 2009; Derue & al. 2011). Viestinnänjoh-
tajan asennoitumisen pohjana on eettisyys (mm. Lissabonin sopimus 1978; Ateenan 
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koodi 1965; Jensen 2001; Grunig, L.A. 2008; Gregory 2008; 2009 Sison 2010; L’Etang 
2010), hänen arvonsa tukevat organisaation arvoja, joita hän myös toiminnallaan edis-
tää. Organisaation omatunnon roolissa hän edistää lisäksi yhteiskuntavastuuseen ja 
kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Viestintäjohtaja toimii johdonmukaisesti (Min-
tzberg 2009), suhtautuu muutoksiin myönteisesti ja osaa myös edistää niitä (Gregory 
2008; 2009; Holzhausen & Voto 2002; Berger 2005), sekä tarvittaessa myös johtaa 
muutoksia ja kriisejä (ProCom & al. 2011; Sha 2011).

Viestintäjohtajalta voidaan vaatia myös laaja-alaista tietämystä eli yliammatillista 
kyvykkyyttä, esimerkiksi organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä kykyjä 
(mm. Ruohotie 2008). Johtamisosaamisen ja kyvykkyyksien näkökulmasta viestintä-
johtaja hallitsee luovan kokeilun, hän osaa ajatella kriittisesti, laaja-alaisesti, analyyt-
tisesti ja selkeästi, sekä strategisesti pitkällä tähtäimellä (mm. L’Etang, Gregory 2008; 
2009;), hän osaa mennä monimutkaisten asioiden ytimeen, ratkaisee viestintäongel-
mia strategisella tasolla sekä kehittää ja johtaa strategista viestintää (mm. Grunig, J. E. 
1992; Grunig L. A. & al. 2002). Taitoina nämä liittyvät strategiseen osaamiseen, käsit-
teellisen ajattelun hallintaan, syiden ja seurausten tunnistamiseen sekä ongelman tun-
nistamiseen ja –ratkaisuun (Bereiter & Scardamalia 1993; Tynjälä 2002; Valkeavaara 
2002; Ruohotie 2008). 

Johtamisosaaminen on myös huolellista ja perusteellista valmistautumista haasteel-
lisiin tilanteisiin, toiminnallista osaamista (suunnittelu, pelisilmä, visiointi), ja mobi-
lisointitaitoja (häiriötilanteiden hoito, projektin johtaminen, neuvottelu ja välittäjänä 
toimiminen, politikointi ja muutosten johtaminen) (van Woerkum & Aarts 2008; Gre-
gory 2008; 2009; Mintzberg 2009). Taitojen näkökulmasta viestintäjohtaja osaa tul-
kita ja ymmärtää organisaation sisäisen toimintakulttuurin piirteitä, normeja ja tabuja 
(L’Etang 2011), puhuu tärkeiden asioiden ja terveen järjenkäytön puolesta diplomaatti-
sesti (Nothhaft 2010) sekä pyrkii kohti kaikkien eduksi olevaa ratkaisua (Gregory 2008; 
2009). Hänen toimintansa on järjestelmällistä (Bartram 2005; 2006; Mintzberg 2009) 
ja viestintänsä yhdenmukaista ja vakuuttavaa (van Ruler 2004; Gregory 2008; 2009). 

Liiketoimintaosaaminen kattaa sekä viestintäjohtajan itsenäisen että yhtei-
söllisen toiminnan ja on luonteeltaan johtamisosaamista. Liiketoimintaosaamisessa 
korostuvat yritystoimintaan liittyvä osaaminen (aineellisten-, taloudellisten ja henki-
lövoimavarojen johtaminen, toiminnan analysointi), strategiaosaaminen sekä toimin-
taympäristön ja sidosryhmien tuntemus (Kulla 2011). Liiketoimintaosaamisessa näyt-
tää toistuvan jo aiemmin esille tullut osaaminen eli se, että viestintäjohtajan kykenee 
ehdottamaan ylimmälle johdolle liiketoiminnallista ratkaisua viestinnällisen ratkaisun 
sijaan (Reber & Berger 2006; Louhiala-Salminen & Kankaanranta 2008; Garcia 2010; 
Johansson & Ottestig 2010; Zerfass & al. 2010; 2011; ProCom & al. 2011).

Henkilökohtaiset viestintätaidot liittyvät viestintäjohtajan itsenäiseen toimin-
taan ja viestintäosaamiseen. Viestintäjohtaja tarvitsee hyvät henkilökohtaiset viestin-
tätaidot, jotka muodostuvat taidosta kuunnella, haastatella, puhua, esiintyä, kirjoittaa, 
hankkia ja levittää tietoa, kertoa tarinoita ja hyödyntää narratiiveja, sekä sanattomista 
viestintätaidoista eli visuaalisesta lukutaidosta ja aistimisesta (Weick 2001; Gregory 
2008; 2009; Elmer 2011). 

Luotaus ja uuden tiedon luonti ovat osa viestintäjohtajan itsenäistä toimintaa, 
ne liittyvät sekä viestintä- että johtamisosaamiseen. Viestintäjohtaja luotaa toimin-
taympäristöä ja osaa tunnistaa keskusteluteemoja. Hänen hankkii, testaa ja arvioi 
erilaista informaatiota. Taitojen näkökulmasta viestintäjohtaja osaa auttaa organisaa-
tiotaan ymmärtämään toimintaympäristöään, tunnistaa mahdollisuuksia ja muuttaa 
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uhkia tilaisuuksiksi (mm. Leichty & Springston 1996; Moss & all. 2000; DeSanto & 
Moss 2004; van Woerkum & Aarts 2008; Gregory 2008; 2009; Hamrefors 2009a; b.)

Itsensä johtamisessa yhdistyvät viestintäjohtajan itsenäinen toiminta ja johta-
misosaaminen. Viestintäjohtaja osaa johtaa itseään sekä kehittää omaa työtään. Hen-
kilökohtaisien ominaisuuksien tasolla tämä tarkoittaa karismaa (DeSanto & Moss 
2004; Agle & al. 2006) ja habitusta (Haapakorpi 2009), vakaata tunne-elämää (Agle & 
al. 2006), hyvää itsetuntoa, itsevarmuutta ja rohkeutta (mm. Åhman & al. 2007; Min-
tzberg 2009). Asennoitumisessa korostuu se, että viestintäjohtaja ymmärtää itsensä 
johtajaksi sekä oman vaikutusvaltansa muihin (Sison 2010), hänellä on halu oppia ja 
kehittyä sekä rohkeutta ylittää oman osaamisensa rajat (Bereiter & Scardamalia 1993). 
Itsensä johtamisessa tulee esiin myös rauhallinen käytös ja tunteiden hallinta, se miten 
viestintäjohtaja ottaa vastuun itsestään ja myös motivoi itseään (mm. Gregory 2008; 
2009; Judge & al. 2009). Viestintäjohtaja on tietoinen omasta ammatillisesta identitee-
tistään (mm. Petriglieri 2011; Etäpelto & Vähäsantanen 2008; Walsh & Gordon 2008; 
) sekä sukupuolen mahdollisesta vaikutuksesta ammattiroolissa toimimiseen (Choi & 
Hon 2002; Eaglyn & Carlin 2003; Fröchlic & Peters 2007; Taylor & Hood 2011).

Kykyjen ja valmiuksien näkökulmasta itsensä johtaminen liittyy henkilökohtaiseen 
uskottavuuteen, hierarkkiseen asemaan ja haasteellisiin tehtäviin. Viestintäjohtajan 
on tietoinen omasta itsestään ja kyvyistään, hänellä on hyvä epävarmuuden- ja pai-
neensietokyky, hän pystyy tekemään vaikeita päätöksiä nopeasti saatavilla olevan in-
formaation varassa. Hän osaa työskennellä jatkuvien keskeytysten lomassa ja siirtyä 
sujuvasti aiheesta toiseen (mm. DeSanto & Moss 2004; Gregory 2008; 2009; Dragoni 
& al. 2009.) Hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn, aikatauluttaa toimintaansa (isojen 
asioiden palastelu; asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen), johtaa itseään ulkoisesti 
(tieto, esityslistojen laatiminen, stressi, ajoitus, useiden asioiden tekeminen yhtä aikaa, 
ura) sekä sisäisesti eli refl ektoi ja ajattelee strategisesti (Ruohotie 1998; 2002; Wolf 
2006; Otala 2008; Mintzberg 2009; Huotari 2010). Refl ektointi vaikuttaa yhdistyvän 
taitojen tasolla uusien asioiden jatkuvaan oppimiseen (Tynjälä 2002; Caldwell 2008). 

Itsensä johtamiseen liittyviä asioita ovat myös viestintäjohtajan kokemukset ja koke-
neisuus. Kokemusten määrällä ja laadulla on vaikutusta viestintäjohtajan osaamiseen, 
samoin sillä, miten hän on kokemuksistaan oppinut ja millaiseksi hänen ongelmanrat-
kaisukykynsä on kehittynyt. Lisäksi merkitystä on viestintäjohtajan tunteella omasta 
kokeneisuudestaan ja asiantuntijuudestaan. (mm. Ruohotie 2002; Åhman 2003; Iso-
pahkala-Bouret 2008; Haapakorpi 2009.)

7.2. ASIANTUNTIJUUDEN STRATEGINEN YDIN TEORIAN 
POHJALTA

Viestintäjohtajan asiantuntijuudessa on asioita, joita voidaan pitää strategisena ytime-
nä eli välttämättöminä jokaiselle viestintäjohtajalle. Nämä asiat ovat osaamisia, jois-
ta vallitsee laaja yksimielisyys eri tutkijoiden välillä. Sen lisäksi strategiseen ytimeen 
kuuluu osaamisia, joista on mahdollista neuvotella saavuttamisaikataulun ja määrän 
suhteen68, mutta jotka jokaisen viestintäjohtajan on hallittava. Näistä osaamisista ei 
vallitse vastaavaa yksimielisyyttä tutkijoiden kesken, mutta mielestäni ne ovat erittäin 
tärkeitä. Näiden strategiseen ytimeen kuuluvien osaamisten lisäksi ihannemallissa 
ovat olemassa kontekstikohtaisesti neuvoteltavat osaamiset. Tässä alaluvussa keskityn 
kuitenkin vain teorian pohjalta muodostetun strategisen ytimen läpikäyntiin. 
68  Esim. uusi viestintäjohtaja ei voi aloittaessaan tointaan hallita kaikkea strategiseen ytimeen kuuluvaa 

osaamista, johon liittyy kiinteästi organisaation jne. tuntemus, mutta häneltä kuitenkin odotetaan tämän 
osaamisen hallintaa jollakin aikavälillä.
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Viestintäjohtajalla on sisäinen varmuus omasta ammatti-identiteetistään, ja se oh-
jaa hänen toimintaansa (Ruohotie 2002; Etäpelto & Vähäsantanen 2008; Isopahka-
la-Bouret 2008). Lisäksi viestintäjohtaja vakuuttaa toiset omasta asiantuntijuudes-
taan, sen legitimiteetistä ja auktoriteetista (Aaltonen & Kovalainen 2001; Haapakorpi 
2009; Fairhurst & Grant 2010). Muina perustavaa laatua olevina edellytyksinä viestin-
täjohtajan toiminnalle ovat hyvät suhteet ylimpään johtoon, yhteisöviestinnän teoreet-
tinen osaaminen ja sen lainsäädännön tunteminen (Grunig, J. E. 1992; 2000; Gregory 
2008; 2009; Garcia 2010; Jin 2010; Sha 2011; Johansson & Ottestig 2011). Näiden 
edellytysten arviointi on osa asiantuntijuudesta käytävää neuvottelua, jota yksilö käy 
julkisuuden kenttien edustajien kanssa. 

Seuraavista osaamisista ja niiden tärkeydestä vallitsee laaja yksimielisyys useiden 
tutkijoiden kesken, joten ne kuuluvat strategisen ytimen osaamisiin, joita viestintä-
johtajalla on aina oltava. Viestintäjohtaja toimii eettisesti (Ateenan koodi, Lissabonin 
sopimus, Holzhausen & Voto 2002, Grunig, L.A. 2008; Gregory 2008; 2009; Sison; 
2010). Hän tekee yhteistyötä johdon kanssa (Grunig, J. E. 1992; Dozier & Broom 1995) 
strategisella tasolla viestintäkysymyksissä (van Ruler 2004; Gregory 2008; 2009) ja 
osallistuu organisaation suunnitteluun (Beurer-Züllig & al. 2009) sekä ajattelee kriit-
tisesti ja laaja-alaisesti (Gregory 2008; 2009; Sison 2010). Viestintäjohtaja asettaa ta-
voitteet ja johtaa viestintää, sekä kantaa vastuun sen onnistumisesta ja epäonnistumi-
sesta (Grunig, J. E. 1992; Dozier & Broom 1995; van Woerkum & Aarts 2008; Ulrich & 
al. 2008). 

Lisäksi strategiseen ytimeen kuuluvat myös osaamiset, jotka ovat samansuuntaisia 
tutkimukseni premissien kanssa ja vahvistavat sekä näiden olemassaoloa että merki-
tystä: Viestintäjohtaja ylittää raja-aitoja ja neuvottelee eri sidosryhmien kanssa (Dozier 
& Broom 1995; van Woerkum & Aarts 2008; Beurer-Züllig & al. 2009). Hän on si-
säinen konsultti ja viestintäpääoman johtaja (Leichty & Springston 1996; Ulrich & al. 
2008; Gregory 2008; 2009; Hamrefors 2009a, b; Malmelin, N. 2007), joka luotaa toi-
mintaympäristöä, hankkii ja arvioi tietoa (Leichty & Springston 1996; van Woerkum & 
Aarts 2008; Gregory 2008; 2009; Hamrefors 2009a; b) sekä tunnistaa keskustelutee-
moja (Moss & al. 2000; Hamrefors 2009a; b). 

Nämä aina strategiseen ytimeen liittyvät osaamiset löytyvät viestintäjohtajan 9 osaa-
miskokonaisuudesta (viestintäpääoman johtaminen, ihmisten johtaminen, viestin-
täjohtajan suhde ylimpään johtoon, viestinnän substanssin osaamisen johtaminen, 
eettisyys ja muutosten johtaminen, liiketoimintaosaaminen, henkilökohtaiset viestin-
tätaidot, luotaus ja itsensä johtaminen)69.

Olen ottanut asiantuntijuuden strategiseen ytimeen myös asioita, joista ei vallitse 
edellä mainitun kaltaista yksimielisyyttä tutkijoiden kesken, mutta jotka osaltaan täy-
dentävät, konkretisoivat ja täsmentävät aiempia osaamisia: Viestintäjohtaja edistää 
muutoksia (Holzhausen & Voto 2002; Choi & Choi 2009), sietää epävarmuutta (Gre-
gory 2008; 2009), verkostoituu (van Woerkum & Aarts; Choi & Choi 2009) ja kykenee 
toimimaan jatkuvien keskeytysten lomassa (DeSanto & Moss 2004). Viestintäjohtaja 
on diplomaattinen (Nothhaft 2009; 2010), osaa vedota tunteisiin (Grunig, L.A. 2008), 
on empaattinen sekä hallitsee omat tunteensa ja käytöksensä (Gregory 2008; 2009).

Tärkeää on huomata, että viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli sisältää 
premissieni mukaisen ajatuksen viestinnän paradigman siirtymästä: Viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden strategiseen ytimeen kuuluu julkisuuksien seuraaminen, analysointi, 
refl ektointi ja strategina toimiminen (premissi 1). Viestintäjohtaja osaa luoda edelly-

69  Luvussa 10 viimeistelen viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin strategisen ytimen ja esitän 
tarkemmin, miten ytimeen liittämäni osaamiset ovat yhteydessä 9 osaamiskokonaisuuteen.
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tyksiä kaikkien organisaationsa jäsenten viestinnälle, koska jokaisella on oma roolinsa 
ja asemansa määrittelemä osavastuu viestinnästä (premissi 2). Yhtenäisenä nimittä-
jänä molemmille premisseille on siirtyminen hallittavuuden ja kontrollin maailmas-
ta epävakaaseen ja ennustamattomaan maailmaan. Tässä kontekstissa suunnittelua 
tärkeämmäksi nousevat eettinen perusta, tilanneanalyysin tekeminen ja laaja-alainen 
osaaminen. 

Olen rakentanut viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin yhdysvaltalaisten 
ja eurooppalaisten tutkijoiden ajatusten pohjalle. Onkin perusteltua kysyä, soveltuuko 
ihannemalli suoraan suomalaiseen kontekstiin? Vastaukseni on kyllä. Suomalaista nä-
kökulmaa edustavan alan järjestön julistukset ja määrittelyt ovat olleet samansuuntai-
sia. Ihannemallin sisältämät osaamiset eivät ole sidottuja tiettyyn aikakauteen tai kult-
tuuriin, vaan niitä voidaan pitää yleisluontoisina. Mielenkiintoinen seikka on, että sana 
“kansainvälisyys” tuli esiin ainoastaan suomalaisissa tutkimuksissa. Tulkitsen tämän 
niin, että yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset tutkijat ovat ottaneet monikulttuurisen 
toimintaympäristön niin itsestään selvänä asiantilana, ettei sitä ole erikseen tarvinnut 
mainita. Koska tutkimukseni käsittelee viestintäjohtajan asiantuntijuutta suomalaises-
sa kontekstissa, pidän tarpeellisena että “monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja kult-
tuurinen älykkyys” lisättäisiin asiantuntemuksen keskeiseen sisältöön. Suomalaisen 
tutkimuksen anti tulee esiin ihannemallin luonteessa ja rakenteessa (ks. Haapakorpi 
2009). 

7.3. ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTUMISEN PROSESSI
Tässä luvussa yhdistän erilaiset osaamislajit eli osaamisen osatekijät ja asiantuntijuu-
den rakentumisen prosessin toisiinsa sekä tutkimukseni teoriaosuuden pohjalta täy-
dennän jo löytyneitä vastauksia 1. tutkimuskysymykseeni: ”mitä osatekijöitä viestintä-
johtajan asiantuntijuuteen tarvitaan?” vielä seuraavan alakysymyksen avulla:
”Millaisen kehittymisprosessin tuloksena viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu?”
Huomio siirtyy nyt siis asiantuntijuuden rakentumisen prosessiin, ja painotan sii-
nä kasvatustieteen ja sosiologian tutkijoiden näkemyksiä (luku 3). Viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin perustana on ajatus asiantuntijuuden rakentumisesta 
yksilön sisäisenä oppimisprosessina (Bereiter & Scardamalia 1993; Tynjälä 2002; Lin-
nakylä & Kankaanranta 2002; Valkeavaara 2002; Ruohotie 2002; 2008) ja ulkoisena 
vuorovaikutusprosessina (Bereiter & Scardamalia 1993; Aaltonen & Kovalainen 2001; 
Etäpelto & Tynjälä; 2002 Haapakorpi 2009; Fairhurst & Grant 2010). Vastaukseni 
alakysymykseen on tämän perusteella seuraavanlainen: Asiantuntijuuden ihannemalli 
on yhdistelmä yksilön osaamista ja neuvottelua sekä organisaationsa, että julkisuuden 
kenttien edustajien, kanssa70.

Asiantuntijuuden rakentumisprosessi vastaa ihannemallissa kysymykseen ”miten?”. 
Se yhdistää viestintäjohtajan erilaiset osaamiset, ammattiroolin ja kyvyn neuvotella 
toimintaympäristön kanssa. Deduktiivisen päättelyketjun avulla (ks. myös luku 1) tämä 
todentuu seuraavasti: Kun viestintäjohtajan osaaminen kehittyy, hänen asiantuntijuu-
tensa tietopuoli kasvaa. Tämä vahvistaa hänen kykyään toimia jossakin ammattiroo-
lissa ja neuvotella omasta asiantuntijuudestaan muiden kanssa. Olennaista on huoma-
ta muiden, julkisuuden kenttien (premissi 1) ja organisaation (premissi 2) edustajien 

70  Käytännössä tämä neuvottelu on näkemysten muodostamista omien ennakko-oletusten ja intressien 
pohjalta ja sen jälkeen mielipiteiden vaihtoa niistä. “Neuvottelu” on teoreettinen ilmaisu, esim. rekry-
tointitilanteessa kyse on yrityksen ja yksilön vuoropuhelusta hallitsevan osapuolen ehdoilla. Tietoisuus 
ihannemallista voi edistää keskustelun laventamista ja vaikuttaa myös keskustelun sisältöön ja tavoit-
teen (työnkuvan) uudelleen muotoiluun.
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odotusten ja vaatimusten, vaikutus asiantuntijuuden rakentumiseen. Tältä osin siis 
molemmat premissini näkyvät myös tutkimuksen lopputuloksessa. 

Asiantuntijuus71 ei ole ainoastaan yksilön oppimiseen liittyvä asia, vaan se liittyy myös 
yksilön vuorovaikutukseen toimintaympäristönsä kanssa sekä organisaation ja julki-
suuden kenttien edustajien toimintaan. Neuvottelussa viestintäjohtajan vuorovaiku-
tus muiden kanssa voi vahvistua ja hänen asiantuntijuutensa sosiaalisesti rakentunut 
puoli voi muuttua. Neuvottelun tuloksena viestintäjohtajan ammatillinen identiteetti 
kehittyy ja muiden käsitys hänen asiantuntijuudestaan voi muuttua. Koska asiantunti-
juuden rakentumisprosessi on luonteeltaan jatkuva, se palautuu tämän jälkeen alkuun 
eli yksilön oppimiseen ks. kuva 23. 

Kuva 20. Asiantuntijuuden rakentumisen prosessi, osaamisen lajit ja premissini.72

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallissa kysymysten ”kuka ja kenelle?” vas-
taus on viestintäjohtaja itse yhdessä organisaationsa kanssa. Ajatuksena on, että vies-
tintäjohtaja on sekä subjekti, joka itse kehittää asiantuntijuuttaan, että objekti, jonka 
asiantuntijuutta ja uraa organisaatio voi edistää osaamisen johtamisen keinoin. Ihan-
nemalli tarjoaa kehittämiselle ja asiantuntijuuden arvioinnille kehikon, jonka pohjal-
ta yksilö ja organisaatio voivat käydä neuvottelua jo ennen työsuhteen alkua rekry-
tointivaiheessa sekä tietysti myös työsuhteen aikana. Kysymykseen “miksi?” vastasin 
luvussa 3.5, eli tarve ihannemallille on viestintäjohtajan urapolun suunnittelu ja to-
teuttaminen, organisaation näkökulmasta kyse on osaamisen liittämisestä tiiviimmin 
71  Asiantuntijuutta on määritelty Suomessa eri tavoin eri vuosikymmeninä: Asiantuntemus ‘perehtynei-

syys’ (Kivimies 1971). Asiantuntemus ‘osaaminen, ammattitaito, taitotieto, perehtyneisyys, knowhow, 
pragmatiikka’; asiantunteva ‘kokenut, perehtynyt, pragmaattinen’; asiantuntija ‘ammattilainen, ammat-
timies, erikoistuntija, ekspertti, spesialisti’ (Jäppinen 1999). Asiantuntemus ‘erityinen perehtyneisyys 
määräasiaan tai –alaan, jonkin alan hallinta’; asiantunteva ‘jolla on asiantuntemusta, asiantuntemusta 
osoittava’; asiantuntija ‘henkilö, jolla on asiantuntemusta, erikoistuntija, ekspertti, spesialisti, varsinai-
sesti henkilö, jolta asiantuntemuksen perusteella pyydetään lausunto jostakin’ (Kotus 2006).

72  Ks. julkisuuden kentät, sivu 15 Iivonen & Åberg 2009
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organisaation strategiavalintoihin. Ihannemallin tarkoituksena on toimia joustavasti 
ja jatkuvasti, eli kysymykseen “milloin?” ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vastausta. 
Ihannemalli tarjoaa pysähtymispaikan, joka voi olla vuosittainen kehityskeskustelui-
hin tai yksilön elämänvaiheisiin ja organisaation muutoksiin liittyvä ajankohta. Ihan-
nemalli on luonteeltaan universaali, mutta sen sisältö on tässä tutkimuksessa rajattu 
käsittelemään vain Suomessa yrityssektorilla työskenteleviä viestintäpäälliköitä, eli jos 
kysymykseen “missä?” halutaan laajempi vastaus, on ihannemallin strategisen ytimen 
sisältöä tarkistettava ja sovellettava muiden toimintasektoreiden tai -alueiden omi-
naispiirteiden mukaan. Kysymyksen “mitä?” vastasin osin jo luvussa 7.1, jossa kävin 
lävitse ihannemallin sisältämät osaamisen osatekijät. 

Seuraavassa alaluvussa käyn lävitse ihannemallin kokonaiskuvaa eli sitä, minkälai-
nen luonne ja rakenne mallilla on, ja perustelen valintani. Jotta ihannemallin sisältöä, 
osaamisen osatekijöitä ja asiantuntijuuden rakentumisprosessia voitaisiin arvioida ja 
kehittää, on ymmärrettävä millaisia etuja ja rajoituksia ihannemallin soveltamiseen 
liittyy.

7.4. MALLIN LUONNE, RAKENNE, HYÖDYT JA RAJOITUKSET
Tässä alaluvussa tarkastelen ihannemallia kokonaisuutena ja käyn lävitse sen teoreet-
tista luonnetta ja rakennetta. Luvun merkitys tutkimukselleni on olennainen, sillä täs-
sä luvussa tuon vielä lopuksi esiin, millaisia etuja ja rajoituksia ihannemallin sovelta-
misessa voi olla. 

Lähtökohtana ihannemallille on Bled Manifesto –periaatejulistuksen ajatus yhteisö-
viestinnästä: se on suhteiden ylläpitoa viestinnän keinoin eri julkisuuden kentillä eri-
laisten sidosryhmien kanssa. Yhteisöviestinnän tavoitteena on keskinäisen ymmärryk-
sen lisääminen ja organisaation strategisten tavoitteiden edistäminen. 

Ihannemallin perusoletus on, että se tekee näkyväksi ja analysoitavaksi organisaa-
tion kannalta tärkeää strategista osaamista ja lahjakkuutta, jota sekä yksilön että or-
ganisaation olisi osattava johtaa. Yksilön osaaminen näyttäytyy erilaisten osaamisten 
joukkona, jossa kokonaisuutta määrittävät sekä yksilön että organisaation muuttuvat 
tarpeet ja tilanteet. Tämä ihannemallin sisään rakennettu jatkuva dynamiikka tekee 
siitä kasvatustieteellisestä näkökulmasta uudenlaisen: Osaamisen määrittely sidotaan 
tiiviimmin ajallisesti rajattuun strategiaan, jonka muuttuessa myös osaamista tarkas-
tellaan uudelleen. Tämä tarkoittaa myös neuvottelun painoarvon kasvua (ja sitä kautta 
sosiologisen näkemyksen) osaamisen johtamisessa, mahdollisesti myös julkisuuden 
kenttien edustajien näkemysten huomioon ottamista tässä yhteydessä.

Ihannemalli toimii työkaluna tunnistaa organisaation menestykseen vaikuttava 
avaintekijöitä (viestintäjohtajan kvalifi kaatiot) ja kehittää lahjakkuuksia täyttämään 
viestintäjohtajan rooli sekä auttaa henkilöstötoimintoa sitouttamaan näitä yksilöitä 
organisaatioon, eli ihannemalli täyttää Collingsin ja Mellahin (2009) strategiselle lah-
jakkuuden johtamiselle asettamat vaatimukset. 

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin rakenteen taustalla voi erottaa 
sekä Hanhisen (2010) työelämäosaamisen luokittelumallin että Bartramin yhdessä 
konsulttiyritys The SHL Universal Competency Frameworkin (SHL 2004; Bartram 
2006) kanssa tekemän osaamisen luokittelumallin vaikutuksen. Hanhisen työelämä-
osaamisenmalli määritteli teoreettisesti työelämäosaamisen keskeiset osatekijät ja 
niiden keskinäiset suhteet sekä pääkategoriat kvalifi kaatioiden luokitusjärjestelmään. 
Luokitusjärjestelmän rakenteen luonne on joustava eli se ottaa huomioon työelämän 
dynaamisuuden ja verkostomaisen kehittämistyön mahdollisuuden. Olen käyttänyt 
vastaavaa näkemystä asiantuntijuuden ihannemallissa, eli se on luotu sovellettavaksi 
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tilannekohtaisesti (jousto sekä yksilön että organisaation tarpeiden ja eri tilanteiden 
mukaan). Sovellan Hanhisen (2010, 9, 186) luokitusjärjestelmää niin, että viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemalliin sisältyvää osaamista on mahdollista tarkastella 
Hanhisen jaottelua mukaillen toimialasta riippumattomana yleistietoina ja taitoina 
(yhteisöviestinnän tietämys ja osaaminen), oman toimialan tuntemisena (toimintaym-
päristö, sidosryhmät), liiketoimintaosaamisena, asiakassuhteiden hallintana, työyhtei-
söosaamisena, henkilökohtaisina ominaisuuksina ja asenteina sekä tutkimus- ja kehi-
tysosaamisena. 

Bartramin ja SHL:n malli perustui laajaan tutkimukseen eurooppalaisesta johtamis-
osaamisesta, Gregory hyödynsi sitä tutkiessaan viestintäjohtajien osaamista (ks. luku 
5.1). Bartramin mallin73 ideana on kiinnittää huomiota siihen, kuinka yksilöt ja hei-
dän työympäristönsä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja kuinka tällä on vaikutusta 
heidän suorituksensa johtamiseen. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallissa 
tämä vuorovaikutus tulee esiin asiantuntijuuden rakentumisprosessin neuvotteluvai-
heessa. Ihannemalli yhdistää suorituksen johtamisen kuitenkin vasta mallin sovelta-
miseen, siihen millaisia asiantuntijuuden osatekijöitä halutaan painottaa. Ihannemal-
lissa on mahdollista, että viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu samanaikaisesti 
sekä neuvottelun etenemisenä että tietämyksen laajenemisena ja syvenemisenä. 

Kumpikin ihannemallin taustalla oleva malli painottaa laaja-alaisuutta ja sovelletta-
vuutta hyödynnettäväksi erilaisilla toimialoilla. Molemmissa myös tunnistetaan, että 
yksilöllä voi olla paljon muutakin osaamista kuin mitä tietyssä tehtävässä tai työsuori-
tuksessa tarvitaan, vaikka mallit onkin tarkoitettu vastaamaan juuri tehtävään tai suo-
ritukseen liittyviin kysymyksiin. Vastaavalla tavalla viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallin luonne on olla sovellettavasta toimialasta riippumaton, tosin yrityssek-
torille rajattu.

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli poikkeaa sen taustalla olevista mal-
leista osaamiseen laajuuteen liittyvissä kysymyksissä: vaikka mallin osaaminen on 
rajattu työelämäosaamisen kontekstiin, sen tavoitteena on tarjota viestintäjohtajan 
osaamisen strategisen ytimen lisäksi muun osaamisen kirjo tarjottimella, josta yksi-
lö ja organisaatio yhdessä poimivat tärkeimpänä pitämänsä valikoiman kulloisessakin 
kontekstissa. Tarkoitus ei ole, että yksilön pitää edustaa tai hallita kaikkea mahdollista 
osaamista. 

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli kattaa vain viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden, ei muiden viestinnän ammattilaisten, eikä muiden alojen asiantuntijoi-
den, eikä johtajienkaan asiantuntijuuden arviointia. Lisäksi on muistettava, että ihan-
nemallin taustalla ovat ainoastaan yrityssektorin edustajat ja että viestintäjohtajan 
osaamisessa korostuvat erilaiset asiat, kun siirrytään julkiselle ja järjestösektorille.

Ihannemallia ja ajatusta osaamisen 8 osatekijästä on mahdollista soveltaa eri orga-
nisaatioiden osaamisen johtamisjärjestelmän osana. Ihannemalli ei muodosta yleistä 
osaamisen luokittelujärjestelmää, vaikka täyttääkin Campion & al. (2011) järjestelmil-
le asettamat kriteerit: sen avulla voidaan analysoida, järjestellä, esitellä ja hyödyntää 
osaamisesta saatavilla olevaa tietoa. 

Ihannemallissa on erotettavissa strateginen ydin ja kontekstikohtaisesti määriteltä-
vissä olevaa osaamista. Strateginen ydin on aina oltava; ytimen neuvoteltavissa ole-
vista osista on oltava yhteisymmärrys osaamisten vähimmäismäärästä ja aikataulusta 
osaamisen kehittämisen suhteen. Ihannemalli ei kuitenkaan ota kantaa osaamisten 
73  Bartramin ja SHL:n mallissa mennään erilaisten osaamisten listausta pidemmälle: siinä jokainen toi-

mintatapa avataan useamman kerroksen osaamisen osa-alueeksi. Malli rakentuu 8 merkittävimmästä 
osaamisesta, osaamisen 20 osa-alueesta ja osaamisen 112 osatekijästä.
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keskinäiseen painoarvoon, tärkeysjärjestykseen, eikä niiden määrään ja laatuun. Ihan-
nemallin kantavana ajatuksena on, että osaamistarpeet post- ja transmodernina aika-
kautena eri yrityksissä ja organisaatioissa ovat muuttuvia ja kontekstisidonnaisia (vrt. 
Hanhinen 2010). Toisin sanoen jokaisen yksilön ja organisaation on itsensä määritel-
tävä, millaisen osaamisyhdistelmän se tarvitsee. Kaikissa viestintäjohtajan työnkuvis-
sa ja kvalifi kaatioissa ei tarvita jokaista osaamista. Koska yksilö myös kehittää jatku-
vasti itseään eri tavoin, hänen osaamisensa on muuttuvaa. Osaamisten olemassaolo 
tai puuttuminen eivät kumpikaan merkitse suoraan hyvää toimintaa tai onnistumista 
viestintäjohtajana. 

Ihannemalli sisältää itsessään 2 näkökulmaa osaamiseen: se tunnistaa osaamiset 
sekä osaamisen 8 osatekijöinä eli osaamislajeina että 9 osaamiskokonaisuutena. Kum-
pikaan näkökulma ei ole toista tärkeämpi, sillä ne palvelevat eri käyttötarkoitusta. 
Osaamislaji-näkökulma mahdollistaa osaamisen tarkastelun tietoja ja taitoja laajem-
min, se tarjoaa työkalun ottaa puheeksi ja kehittää myös henkilökohtaisia ominaisuuk-
sia, asennoitumista, kykyjä ja valmiuksia sekä verkostoja. Osaamiskokonaisuudet-nä-
kökulma tekee mahdolliseksi kehittää osaamista kokonaisvaltaisemmin: toisiinsa 
liittyvien osaamisten tunnistaminen on helpompaa, niitä on mahdollista kehittää yhtä 
aikaa ja perinteinen näkemys viestintäjohtajan osaamisesta täydentyy muilla johtami-
sessa tarvituilla osaamiskokonaisuuksilla (itsensä ja ihmisten johtaminen, liiketoimin-
taosaaminen, muutosten johtaminen jne.).

Organisaatiokulttuurilla voi olla vaikutusta ihannemallin soveltamiseen: sillä, miten 
viestinnän merkitys ymmärretään, vaikuttaa olevan yhteys siihen, millaista asiantun-
tijuutta viestintäjohtajalta odotetaan ja miten häntä arvioidaan. Jos viestinnän merki-
tystä ei nähdä organisaation kannalta olennaisena asiana, voi viestintäjohtajan osaami-
sen hyödyntäminenkin jäädä vajaaksi.

Ihannemallin arvo on osaamisen eri osatekijöiden ja asiantuntijuuden rakentumisen 
prosessin esilletuonnissa ja kattavuudessa. Ihannemalli tarjoaa kehikon asiantuntijuu-
den arviointikeskustelulle ja toimintaa ohjaavan tavoitteen määrittelemiselle. Ihan-
nemallissa asiantuntijuus ei ole vain henkilökohtainen ominaisuus tai pysyvä status. 
Ihannemalli ei ota kantaa yksilön työhistoriaan eikä urakehitykseen. Ihannemallin 
avulla osaaminen voidaan toisaalta nähdä yksilön ominaisuutena ja toisaalta hänen 
toimintatapanaan saavuttaa tavoitteet. Viimeksi mainitussa vaihtoehdossa se tosin 
heijastaa yksilön käyttäytymistä työtehtävässä hänen itsensä sijaan. 

Suorituksen arvioinnissa on tärkeää huomioida koko työkonteksti, myös siihen liitty-
vät sosiaaliset, tunteisiin liittyvät, kognitiiviset, poliittiset ja suhteisiin liittyvät osateki-
jät (Ferris & al. 2008). Ihannemallia voidaan hyödyntää eri yksilöiden odotusten esille-
tuontiin (asiantuntijuuden neuvotteluvaihe), jolloin sen avulla laajennetaan tietämystä 
suorituksen arvioinnin taustalla olevista sosiaalisista, tunteisiin liittyvistä, poliittisista 
ja suhteisiin liittyvistä osatekijöistä ennen arvioinnin kohteena olevan toiminnan käyn-
nistämistä. Varsinaisen työsuorituksen arviointiin ihannemalli ei kuitenkaan suoraan 
soveltuisi. 
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7.5. KESKEISET AJATUKSET LUVUSSA 7
Tässä luvussa 7 kokosin luvuissa 2—6 esiteltyjen teorioiden ja tutkimusten pohjalta 
löytämäni osaamiset viestintäjohtajan ihannemallin luonnokseksi. Tämä luonnos si-
sältää sekä näkemyksen ihannemallin sisältämästä osaamisesta että arviointikehikon 
luonteesta ja rakenteesta. Yhdessä nämä muodostavat aiempaa monipuolisemman ta-
van tarkastella viestintäjohtajan asiantuntijuutta.

Tutkimuksessani on myös tieteellisiä aukkoja: monitieteellisen lähestymistavan seu-
rauksena olen joutunut rajaamaan mukaan ottamieni teorioiden ja mallien määrää sil-
loin, kun kyse ei ole ollut yhteisöviestinnästä. Esimerkiksi kasvatustieteen teorioista 
merkittävin vaikutus on ollut Hanhisella (2010) ja sosiologian teorioista Haapakor-
vella (2009). Molempien tutkimus on ollut oman alansa teorioiden yhdistämistä ja 
soveltamista suomalaiseen kontekstiin. Tietämyksenhallinnan, henkilöstöhallinnon ja 
liikkeenjohdon teorioissa jouduin tekemään rajauksia. Rajausten teko oli pragmaattis-
ta valintaa: otin mukaan näkemyksiä, joiden koin täydentävän, täsmentävän ja konk-
retisoivan johtamiseen ja asiantuntijuuteen liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksia, 
asennoitumista ja toimintatapoja. Monitieteellisyyden tavoitteena oli vahvistaa yhtei-
söviestinnän tutkimusta ja tuoda sille lisäarvoa, ei toistaa asioita tai siirtää tutkimuk-
sen painopistettä pois yhteisöviestinnästä. 

Osaamisten luokittelu erilaisiksi kokonaisuuksiksi toi esiin, että ne edustivat sekä 
8:aa osaamisen lajia eli osaamisen osatekijää (henkilökohtaiset ominaisuudet, asen-
noituminen, kyvyt ja valmiudet, tiedot ja tietämys, taidot, johtamisosaaminen, verkos-
tot, kokeneisuus ja kokemukset) että 9:ää johdettavissa olevaa osaamiskokonaisuutta 
(viestintäpääoman johtaminen, ihmisten johtaminen, viestintäjohtajan suhde ylim-
pään johtoon, viestinnän substanssin osaamisen johtaminen, eettisyys ja muutosten 
johtaminen, liiketoimintaosaaminen, henkilökohtaiset viestintätaidot, luotaus ja itsen-
sä johtaminen). 

Viestintäjohtajan ihannemallin rakentuu strategisesta ytimestä ja kontekstikohtai-
sesti määriteltävästä osaamisesta. Lisäksi tuossa strategisessa ytimessä on mahdollista 
erottaa osaamisia sen mukaan, onko niiden aina oltava olemassa (onko niiden olemas-
saolosta laaja yksimielisyys eri tutkijoiden välillä) vai onko niiden määrästä ja kehitty-
misestä mahdollista neuvotella tietyllä aikavälillä, jonka jälkeen osaamisten on oltava 
hallussa (osaamiset ovat tärkeitä ja kuuluvat mielestäni strategiseen ytimeen, mutta 
niistä ei vallitse vastaavaa yksimielisyyttä eri tutkijoiden välillä). 

Malli ei siis sisällä, eikä voikaan sisältää toistaiseksi mitään uutta verrattuna van-
haan teoriaan, sillä tässä vaiheessa malli ainoastaan kerää yhteen viestinnän johtajuu-
teen tarvittavat osaamiset. Tutkimukseni premissit haastavat aiemmat näkemykset 
yhteisöviestinnän tehtävistä ja osaamisesta. Empiirisen tutkimukseni tavoitteena on 
saada selville, ovatko eri ammattilaisten käsitykset viestinnän johtamiseen tarvittavas-
ta osaamisesta muuttuneet toiminta- ja viestintäympäristön muutosten seurauksena 
2010-luvulla.

Viestintäjohtajan ihannemallin luonne on sidottu aiempia teorioita enemmän val-
litsevaan kontekstiin sekä organisaation strategiaan. Kun näissä tapahtuu muutoksia, 
myös osaamista on arvioitava uudelleen. Ihannemalliin sisältyy ajatus viestinnän pa-
radigman siirtymisestä eli siinä korostuu uudenlaisen osaamisen tärkeys: tilanneana-
lyysin tekeminen, laaja-alainen osaaminen ja vuorovaikutustaidot erilaisten yksilöiden 
kanssa eettiseltä pohjalta.

Seuraavaksi luvussa 8 siirryn tutkimukseni empiiriseen osuuteen ja esittelen tutki-
mukseni rajaukset, metodit ja toteutusprosessin. 
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8. TUTKIMUKSEN METODIT, RAJAUKSET 
JA TOTEUTUSPROSESSI

Luku 8 aloittaa tutkimukseni empiirisen osuuden, jossa testaan luvussa 7 rakentamaa-
ni viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia. Tässä luvussa esittelen tutkimuk-
seni metodit ja niiden hyödyntämisen sekä tekemäni valinnat ja rajaukset. Lopuksi 
käyn lävitse tutkimusaineistooni liittyvät asiat tutkimuskysymysten operationalisoin-
nista tutkimusaineistojen keruuseen sekä aineiston analyysitapojen kuvaukseen (kuvio 
7). Tutkimustulokseni löytyvät vasta luvusta 9. 

8
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Kuvio 7. Luvun 8 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva. 

Tutkimuksessani korostuvat erilaiset vertailuasetelmat: ensin teoriaosuudessa eri tie-
teenalojen ja tutkijoiden välillä ja sen jälkeen empiiristen tutkimusaineistojen välil-
lä. Viestintäjohtajan ihannemallin luonnos on siten syntynyt olemassa olevan tiedon 
pohjalta, oman tulkintani kautta siitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia teoria-
osuudesta vaikuttaa nousevan. Valintojani on ohjannut toisaalta konstruktivistinen ja 
toisaalta pragmaattinen tieteenfi losofi nen lähestymistapa. Konstruktivismi on näkynyt 
tavassa rakentaa uutta tietoa olemassa olevan tiedon päälle. Pragmatismi74 on ohjannut 
valitsemaan toisiaan tukevia ja täydentäviä eri tieteenalojen ja tutkijoiden näkökulmia.

8.1. METODIT
Jotta tutkimukseni vertailuasetelma olisi mahdollisimman kattava, etsin yhdistettyjen 
menetelmien (mixed methods) avulla vastauksia 1. tutkimuskysymykseeni: mitä 
osatekijöitä viestintäjohtajan asiantuntijuuteen tarvitaan. Yhdistetyt metodit75 
soveltuvat moniäänisen tutkimukseni metodiksi useammasta syystä: Niissä yhdistyy ele-
menttejä sekä laadullisesta että määrällisestä lähestymistavasta (näkökulmat, datan ke-
rääminen, analysointi, johtopäätelmien tekemisen tekniikka), ja tavoitteeni on laajentaa 

74 Orientaationi on siis Creswell & Plano Clarkin (2011, 41) sanoin sekä käytännössä että ”siinä, mikä 
vaikuttaa toimivalta”. Ks. lisää tieteenfilosofisista valinnoistani s. 33.

75 Creswell ja Plano Clark yhdistävät omassa määritelmässään metodit ja filosofisen orientaation 
seuraavasti: Yhdistetyt metodit on tutkimusmalli (research design), joka sisältää filosofisia oletuksia 
ja tutkimusmetodologisia valintoja. Menetelmänä (methodology) se sisältää filosofisia oletuksia, jotka 
ohjaavat datan keräämistä ja analysointia sekä laadullisten että määrällisten lähestymistapojen yhdistä-
mistä useissa tutkimusprosessin vaiheissa. Menetelmänä (method) se keskittyy keräämään, analysoi-
maan ja yhdistämään laadullista ja määrällistä dataa yksittäisessä tutkimuksessa tai tutkimussarjassa. 
Sen keskeinen premissi on, että laadullista ja määrällistä lähestymistapaa yhdistämällä, ymmärretään 
paremmin tutkimusongelmia kuin vain jompaakumpaa lähestymistapaa käyttämällä. (Creswell & Plano 
Clark 2011, 5.) Tutkimukseni pohjautuu tähän Creswellin ja Plano Clarkin näkemykseen.
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ja syventää ymmärrystä ja vahvistaa käsityksiä. Niiden avulla rakennan vuoropuhelua eri 
osapuolten katsonta- ja kuulemistapojen välille, haen yhteistä ymmärrystä yhteiskun-
nasta sekä tarjoan useita näkökulmia siihen, mikä on tärkeää ja mitä arvostetaan ja vaa-
litaan. (ks. Creswell & Plano Clark 2011, 4.)

Yhdistettyjen metodien tutkimusmalleista valitsin pragmatismiin pohjautuvan rin-
nakkaismuotojen yhdistämismallin (convergent parallel design, convergent design, kuva 
21)76. Menetelmät yhdistyivät tutkimuksessani jo tutkimusmallin suunnittelussa. Tut-
kimuksessani voidaan puhua vuorovaikutteisesta tavasta toimia, eli yhdistin metodeja 
jo ennen lopullista tulkintaa. Alkuperäinen ajatukseni oli painottaa sekä laadullista että 
määrällistä dataa yhtä paljon, mutta aineistojen koon vuoksi tämä ajatus ei toteutunut. 
Osatutkimusteni toteutus oli mallin mukaisesti yhtäaikaista. (ks. Creswell & Plano Clark 
2011, 4, 73–77. )

Kuva 21. Rinnakkaismuotojen yhdistämismallissa sekä määrälliset että laadulliset osatutkimukset 
(strand) toteutetaan yhtäaikaisesti. Analyysivaiheessa osatutkimukset ovat vielä erillään, lopuk-
si ne yhdistetään kattavaksi tulkinnaksi. (Creswell & Plano Clark 2011, 69–71.)

Tutkimuksessani vertailen ja asetan vastakkain määrällisiä, tilastollisia tuloksia ja 
laadullisia löydöksiä, jotta saan erilaista, toistaan täydentävää aineistoa samasta ai-
heesta ja voin tehdä niistä synteesin. Rinnakkaismuotojen yhdistämismalli vastaa siis 
triangulaation77 hyödyntämistä tutkimuksessa, mutta siinä missä triangulaation avulla 
haetaan yksimielisyyttä, yhdistetyt metodit -lähestymistapa etsii ristiriitoja, aukkoja ja 
pyrkii siten tuomaan uusia näkökulmia aiheeseen. 

Olen sekä rakentanut viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin luonnoksen 
että suunnitellut siihen liittyvän empiirisen tutkimuksen yhdistettyjen metodien henges-
sä: olen yhdistellyt alusta alkaen tietoisesti erilaisia teoreettisia aineistoja, vertaillut niitä 
keskenään ja analysoinut tuloksia. Ihannemalliluonnoksen validointivaiheessa yhdiste-
tyt metodit ovat olleet lähtökohtanani tutkimuksen suunnittelussa: tieteenfi losofi sissa 
valinnoissa, aineiston keruun suunnittelussa sekä itse keruussa ja analysoinnissa.

76 Muita vaihtoehtoja olisivat olleet selittävä jaksoittainen malli (explanatory sequential design), tutkiva 
jaksoittainen malli (exploratory sequential design) ja upotettu malli (embedded design). 

77 Rinnakkaismuotojen yhdistämismallia kutsuttiin aluksi triangulaatioksi. 1970-luvun jälkeen mallista on 
käytetty nimityksiä yhtäaikainen triangulaatio, rinnakkaistutkimus, yhdistämismalli ja samanaikainen 
triangulaatio. Triangulaation avulla etsitään yhtymistä, vahvistusta käsityksille ja erilaisten metodien 
avulla saavutettujen tulosten yhtäläisyyttä. Triangulaatio ja suurempi validiteetti liittyvät perinteiseen 
näkemykseen, jossa määrälliset ja laadulliset tutkimukset voidaan yhdistää niin, että löydökset voidaan 
triangulaation avulla saada vahvistamaan toistensa käsityksiä. Se siis lisää löydösten integriteettiä eli 
rehellisyyttä ja yhtenäisyyttä. Määrällisillä ja laadullisilla menetelmillä on omat vahvuutensa ja heikkou-
tensa, yhdistämisen avulla kumotaan heikkoudet ja saadaan molemmista hyödynnettyä vahvat puolet. 
Kun käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, voidaan myös saada kattavampi näkemys 
tutkimuskohteesta ja erilaisiin tutkimuskysymyksiin vastaaminen helpottuu. Paradoksien ja ristiriitojen, 
uusia näkökulmakehikkojen etsiminen on helpompaa, yhden metodin avulla saavutettuja kysymyksiä 
ja tuloksia voidaan käyttää uudelleen toisen metodin avulla. Tutkimuksen syvyyttä ja laajuutta voidaan 
lisätä käyttämällä erilaisia metodeja erilaisiin tutkimuksen osiin. (Creswell & Plano Clark 2011, 62, 77.)
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Laadullisen tutkimuksen elementtejä edustavat tutkimuksessani aiempien tutkimus-
ten ja teorioiden läpikäynti sekä empiiristen aineistojen avoimet kysymykset, joiden 
avulla etsin vastauksia siihen, millaiseksi asiaksi eri vastaajaryhmät kokevat asiantun-
tijuuden, mistä tekijöistä asiantuntijuus muodostuu, kuinka pitkän ajan kuluessa asian-
tuntijuus syntyy, ja miten vastaajat perustelevat näkemyksensä. Lisäksi hyödynnän laa-
dullisia menetelmiä, kun selvitän, mitä asioita vastaajat liittivät eri osaamiseen liittyviin 
käsitteisiin (henkilökohtaiset ominaisuudet, asennoituminen, kyvyt ja valmiudet, tiedot, 
taidot, johtamisosaaminen, kokeneisuus ja verkostot) ja miten he arvioivat viestintäjoh-
tajan osaamista 2010-luvulla. Laadulliset menetelmät auttavat selvittämään mitä asioita 
eri vastaajaryhmät korostivat, jäikö jotain teorian pohjalta syntyneitä tekijöitä puuttu-
maan ja vastaavasti täydentyikö teoria joiltain osin. Ne siis auttavat vastaamaan 1. tutki-
muskysymykseni alakysymyksiin asiantuntijuuden rakentumisprosessista ja osaamisen 
osatekijöistä:

• Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia arvoja ja millaista asennoitumista viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia suorituksen mahdollistavia kykyä ja valmiuksia viestintäjohtaja 

tarvitsee?
• Minkälaisia tietoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaisia taitoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaiset kokemukset ja toiminta kuvaavat viestintäjohtajan osaamista?
• Millaisia verkostoja viestintäjohtaja tarvitsee?

Määrälliset menetelmät auttoivat etsimään vastauksia osaamisten arvostusten paino-
tukseen eli siihen, painottivatko eri vastaajaryhmät eri osaamisia, ja missä määrin he 
niin tekivät. Määrällistä tutkimusta edustivat monivalintakysymykset, joihin vastasivat 
otoksiin ja näytteisiin valikoituneet vastaajat. 

Aineistonkeruumenetelmäni, verkkokysely, soveltuu sekä laadulliseen että määräl-
liseen tiedonkeruuseen. Koko tutkimuksessani korostuvat laadullisen tutkimuksen 
elementit määrällisiä enemmän. Tutkimukseni lähtökohta ja päämäärä edustavat laa-
dullista tutkimusotetta, koska tavoitteeni on luoda uutta teoriaa yhdistämällä eri ajan-
kohtina syntyneitä ajatuksia ja erilaisia malleja uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Myös 
tutkimukseni analyysitavat ovat laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä, olen yhdistellyt 
ihannemallin luonnoksen eri aineistojen pohjalta ilman ennakkohypoteesia siitä, mil-
lainen mallin pitäisi olla. Lopuksi myös vielä täydennän mallia empiiristen tutkimus-
tulosten pohjalta.

Hyödyntämällä yhdistettyjä menetelmiä varmistan, että voin vastata 2. tutkimusky-
symykseeni, vastaako viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli vies-
tintäjohtajan asiantuntijuuteen kohdistuvia odotuksia ja vaatimuksia sekä 
viestintäjohtajan ammatillista identiteettiä, mahdollisimman luotettavasti ja tar-
vittaessa täydentää empirian pohjalta teoreettista ihannemallia. 

Koko tutkimukseni jakautuu 3 vaiheeseen (ks. kuva 22). 
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Kuva 22. Tutkimusprosessin kulku. Tutkimuksessani hyödynsin ensin deduktiivista, sitten induktiivista, ja 
lopulta abduktiivista päättelyä. Tutkimukseni 3. vaiheen jälkeen näkökulma palautui teoria-päi-
vityksessä vielä deduktiiviseen päättelyyn. 

Ensimmäisessä vaiheessa etenin yleisestä havainnoista yksittäiseen eli deduktiivisen 
päättelyn merkitys korostui (kuva 23). Tutkimukseni kokoaa yhteen kirjon eri tie-
teenaloja, teorioita, näkökulmia, ajatuksia ja malleja, joista toiset käsittelevät asian-
tuntijuuteen ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä hyvin yleisellä tasolla, toiset taas hyvin 
yksityiskohtaisella tasolla. Osa mukaan valitsemistani teorioista käsittelee strategisia 
kysymyksiä ja toiset ovat luonteeltaan operatiivisia eli lähempänä käytännön toimintaa. 
On myös muistettava, että teoriat ovat syntyneet eri vuosikymmenten aikana erilaisiin 
konteksteihin. Deduktiivisen päättelyn avulla olen loogisesti johtanut eri teorioista väi-
telauseita viestintäjohtajan ihannemallin osatekijöistä ja rakentumisesta. Näistä olen 
edelleen muokannut teoreettisen kokonaisuuden, luonnoksen viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden ihannemallista, jota testasin 5 empiirisen tutkimuksen avulla.

Kuva 23. Tutkimukseni 1. vaiheessa korostui deduktiivinen (teorialähtöinen) päättely.

Tutkimukseni toisessa vaiheessa etenin yksittäisistä havainnoista yleisempiin väittei-
siin eli siirryin hyödyntämään induktiivista päättelyä (kuva 24). Tutkimusasetelmani 
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perustuu yhteen mittaukseen, ja siinä on useita havaintoyksikköjä (eri vastaajaryhmiä 
edustavat aineistot 1–5), joiden pohjalta teen yleistyksiä. Tutkin, mitä asioita koko ai-
neistosta nousee esiin, vertailen aineistoja ensin keskenään ja lopulta peilaan niitä teoria-
osuuden kanssa. Selvitän, nousevatko aineistoista samantyyppiset asiat kuin ihannemal-
lissa, jääkö jotain puuttumaan ja ilmeneekö ihannemalliin jotain täydennettävää. 

Kuva 24. Tutkimukseni 2. vaiheessa korostui induktiivinen (aineistolähtöinen) päättely.

Tutkimukseni kolmannessa vaiheessa tutkimusotteeni vaihtuu abduktiiviseksi, hyö-
dynsin siis sekä deduktiivista että induktiivista päättelyä täydentäessäni viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallia (kuva 25). Tässä vaiheessa olen myös ottanut kan-
taa eri tieteenalojen merkityksen painoarvoon tutkimukseni kannalta. 

Kuva 25. Tutkimukseni kolmannessa vaiheessa deduktiivinen ja induktiivinen päättely yhdistyvät 
abduktiiviseksi päättelyksi. Kolmannessa vaiheessa otan kantaa eri teorioiden merkitykseen 
tutkimukseni kannalta painottamani teoriat on merkitty nuolilla, katkoviivoilla teoriat, jotka ovat 
myös mukana ihannemallissa. 
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8.2. VALINNAT JA RAJAUKSET
Määrittelen yhteisöviestinnän tässä tutkimuksessa the Bled Manifestoa mukaillen: yh-
teisöviestintä on suhteiden ylläpitoa viestinnän keinoin eri julkisuuden kentillä erilais-
ten sidosryhmien kanssa. Yhteisöviestinnän tavoitteena on keskinäisen ymmärryksen 
lisääminen ja organisaation strategisten tavoitteiden edistäminen. 

Viestintäjohtajan (vrt. taulukko 14) määrittelen henkilöksi, joka vastaa yhteisövies-
tinnän suunnittelusta, johtamisesta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Hän hallitsee 
yhteisöviestinnän eri osa-alueet ja viestinnän lainsäädännön. Hän osaa ennakoida 
viestintäkentän teknisiä ja muita muutoksia, hän tuntee ulkoiset viestintä- ja tutkimus-
palvelut, ja osaa hyödyntää niitä. Hän johtaa, koordinoi ja konsultoi organisaation johtoa 
ja muuta henkilöstöä viestinnällisissä kysymyksissä. Hänellä on riittävät taidot viestin-
täyksikön ja -hankkeiden johtamiseen. Hän ymmärtää organisaation toimintalogiikan ja 
toimintaan vaikuttavat talouden lainalaisuudet. Hänellä on budjetti- ja tulosvastuu koko 
yhteisöviestinnästä tai hänelle on delegoitu päätösvalta jostakin sen osa-alueesta. Hän 
raportoi toiminnastaan suoraan ylimmälle johdolle. Hänellä voi olla alaisia, mutta se ei 
ole välttämätöntä.

Viestintäjohtajan asiantuntijuutta voivat arvioida kaikki organisaation sidosryhmät. 
Olen rajannut tutkimukseeni 4 mielestäni viestintäjohtajan toimintaedellytyksien ja 
-mahdollisuuksien kannalta olennaista sidosryhmää. Huomattavaa on, että aiemmis-
sa yhteisöviestinnän vastaavissa tutkimuksissa sidosryhmiä ovat edustaneet lähinnä 
ylin johto tai toimittajat. Tältä osin tutkimukseni tuo siis uutta näkemystä tieteelliseen 
keskusteluun. Täydennän seuraavaksi vielä luvussa 1 tekemiäni rajauksia sidosryhmien 
edustajista. 

Ylimmän johdon käsitykset viestintäjohtajan asiantuntijuudesta vaikuttavat laajasti 
tämän toimintaedellytyksiin ja -mahdollisuuksiin. On tärkeää selvittää, millaisena ylin 
johto näkee viestintäjohtajan asiantuntijuuden tällä hetkellä ja millainen sen heidän mie-
lestään pitäisi olla. Ylimmän johdon edustajia ovat tässä tutkimuksessa Keskuskauppa-
kamarin neuvottelukunnan jäsenet, jotka toimivat aktiivisesti yritysten johtotehtävissä

Henkilöstön kehittämisestä vastaava yksilö johtaa organisaation osaamista, ja on mah-
dollista että hän osallistuu viestintäjohtajan rekrytointiprosessiin. Henkilöstöjohdon ja 
viestintäjohdon yhteisiä haasteita ovat mm. muutostilanteet ja organisaation (viestintä)
valmiuksien kehittäminen. Molemmat asiantuntijatoiminnot edistävät organisaation 
ydintoimintaa, joskus erillään, joskus organisatorisesti integroituina. 

Markkinointi on myös asiantuntijatoiminto, joka edistää organisaation ydintoimin-
taa. Joskus sekin on organisatorisesti integroitu viestintätoiminnon kanssa. Yhdistäviä 
asioita ovat mm. organisaation brändit, markkinointiviestintä ja sosiaalisen median hyö-
dyntäminen. Markkinointijohtajalla on yhteisiä tavoitteita viestintäjohtajan kanssa, jos-
kus hän on myös tämän esimies. Yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa, millainen käsitys 
markkinointijohtajalla on viestintäjohtajan asiantuntijuudesta.

Toimittajat. Vaikka erilaisten julkisuuden kenttien syntyminen on vähentänyt perin-
teisen median painoarvoa yhteisöviestinnässä, ei toimittajien roolia voi vielä mielestäni 
ohittaa. Siksi olen valinnut taloustoimittajat ainoana ulkoisena sidosryhmänä mukaan 
edustamaan koko toimittajakuntaa. He välittävät niin yritysten kuin analyytikoidenkin 
näkemyksiä sijoittajille, asiakkaille ja kansalaisille. Heidän käsityksensä viestintäjohta-
jan asiantuntijuudesta on tärkeä, koska se voi vaikuttaa heidän suhtautumiseensa orga-
nisaation viestintään. Väärinkäsitysten välttämiseksi korostan tässä, ettei mielestäni 
viestintäjohtajilla, heidän arvostuksellaan, tai taloustoimittajillakaan ole suoraa vaiku-
tusta yritysten menestykseen.
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Tutkimukseni premissien henkeen olisi sopinut myös työntekijöiden ja viestinnän 
johtajien alaisten, asiakkaiden ja muiden stakeholdereiden näkemysten selvittämi-
nen. Heistä jokaisella on omat odotuksensa viestinnän johtajan asiantuntijuudelle. 
Käytännössä osoittautui kuitenkin hankalaksi löytää sellaista yhteistyötahoa tai kes-
kustelufoorumia, jossa mielipiteitä voisi kartoittaa yleispätevästi. Siksi tutkimukseni 
ylläpitää tältä osin perinteisiä käsityksiä ja käsittelytapoja yllä. Stakeholdereiden näkö-
kulmien selvittäminen kuuluu tutkimuksessani vasta ihannemallin soveltamisen alaan.

Valitsin empiirisessä tutkimuksessa menetelmäksi verkkokyselyn laajalle 5 vastaa-
jaryhmälle haastattelututkimuksen sijaan. Verkkokyselyn etuina olivat vastaajamää-
rän kasvattaminen haastattelututkimusta suuremmaksi, vastaamisen helppous itselle 
sopivaan ajankohtaan ja se, että vastaukset tallentuivat alkuperäisessä muodossaan. 
Verkkokyselyn hankaluuksiin kuuluivat taas pinnallisempi ote (lukuun ottamatta vies-
tinnän ammattilaisille suunnattua kyselyä) ja vastaamatta jättämisen helppous. Haas-
tattelututkimuksen etuina olisi ollut mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja paneutua 
syvällisemmin vastaajien näkemyksiin aiheesta. Haastattelujen määrä olisi kuitenkin 
ollut rajallinen ja mahdollisuus haastatella sekä viestinnän johtajia että heidän sisäisiä 
ja ulkoisia yhteistyökumppaneitaan vähäisempi. Päädyin arvottamaan ratkaisussani 
mahdollisuutta saavuttaa yleistettävämpiä tuloksia. Otin sisällöllisen riskin ja valitsin 
empiirisen tutkimukseni toteuttamiseen verkkotutkimuksen.

8.3. TUTKIMUSKYSYMYSTEN OPERATIONALISOINTI 
Tässä alaluvussa käyn lävitse tutkimuskysymysten operationalisoinnin. Tutkimukseni 
muodostuu 5 aineistosta, joista 3 on keskenään täysin vertailukelpoista. Tutkimukse-
ni kohteena voidaan erottaa 3 asiaa: ensimmäiseksi miten viestintäjohtajan asiantun-
tijuus rakentuu, toiseksi mistä osatekijöistä viestintäjohtajan osaaminen rakentuu sekä 
kolmanneksi odotukset viestintäjohtajan asiantuntijuutta ja osaamista kohtaan 2010-lu-
vulla. Käyn seuraavaksi lävitse tutkimuskysymysten operationalisoinnin kysymys kysy-
mykseltä. Empiirisessä tutkimuksessa hyödynsin lomaketutkimusta (verkossa, survey), 
jossa kysymysten muotoilu ja järjestys oli kaikille sama, mutta joka muistutti lähinnä 
puolistrukturoitua haastattelutyyppiä eli haastateltava sai useimmissa kysymyksissä vas-
tata omin sanoin (ks. Eskola & Suoranta 2005, 86).

Ensimmäinen lomaketutkimukseni kysymys käsitteli sitä, miten viestintäjohtajan 
asiantuntijuus rakentuu (liite 2). Teoreettinen viitekehykseni tämän asian kohdalla muo-
dostui kasvatustieteen78, sosiologian79, yhteisöviestinnän80 ja liikkeenjohdon81 teorioiden 
pohjalta. Purin asian aineistojen 1 (viestintäjohtajat), 3 (henkilöstöjohtajat), 4 (markki-
nointijohtajat) ja 5 (toimittajat) kohdalla konkreettisiksi kysymyksiksi “Miten viestintä-
johtajan asiantuntijuus sinun mielestäsi rakentuu?” ja “Miksi mainitsemasi asiat ovat 
mielestäsi tärkeitä?”. Perustelen ensimmäisen ja toisen kysymyksen seuraavasti: Vastaa-
jat voivat määritellä vapaasti, miten heidän mielestään viestintäjohtajan asiantuntijuus 
rakentuu ja mitä osatekijöitä se sisältää. Vastaajat joutuvat myös perustelemaan kan-

78  Bereiter & Scardamalia 1993 “asiantuntijuus ongelmanratkaisutaitona”; Tynjälä 2002 “asiantuntijuus 
jatkuvasti muutoksessa olevana kehittymisprosessina”; Ruohotie 2008 “ammattispesifi tietämys”; Lin-
nakylä & Kankaanranta 2002 “yli-ammatillinen kyvykkyys”

79 Haapakorpi 2009 “asiantuntijuuden legitimiteetti ja auktoriteetti”; Aaltonen & Kovalainen 2001 “johtajuus 
sosiaalisena prosessina”

80 Lauzen & Dozier 1992 “päällikön ja teknikon ammattiroolit”; Holzhausen & Voto 2002 “eettisyys ja orga-
nisaation sisäinen aktivismi”; Hamrefors 2009b “ideologinen ja kontekstuaalinen johtajuus”; Moss & al. 
2000 “päälliköiden vastuut ja toiminta”; Reber & Berger 2006 “johtoryhmätyöskentely”

81 Kulla 2011 “transmoderni aikakausi ja liikkeenjohto”; Åhman 2006; 2007 “itsensä johtaminen, johtoryh-
mätyöskentely”
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tansa, miksi he nostivat mainitsemansa asiat tärkeinä esille. Kysymysten avulla saadaan 
myös selville eri vastaajaryhmien näkemyksien yhtäläisyydet ja erot, millaisia näkemyk-
siä, odotuksia ja vaatimuksia heillä on viestintäjohtajan asiantuntijuudelle. 

Yhteistyökumppanin toivomuksesta purin ensimmäisen käsiteltävän asian aineistossa 
2 (ylin johto) muotoon: “Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät ominai-
suudet? ja “Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät tehtävät?”. Yhteistyö-
kumppanin mielestä asiantuntijuuden teema oli niin laaja ja moniselitteinen, että se pää-
dyttiin korvaamaan ilmaisuilla ominaisuudet ja tehtävät. Vaikka ilmaisut eivät ole täysin 
toisiaan vastaavia, ne saattavat silti merkitä vastaajille samaa asiaa. 

Toinen lomaketutkimukseni kysymys käsitteli sitä, mistä osatekijöistä viestintäjoh-
tajan osaaminen rakentuu (liite 2). Teoreettinen viitekehykseni tämän asian kohdalla 
muodostui kasvatustieteen82, yhteisöviestinnän83 ja liikkeenjohdon84 teorioiden ja mal-
lien pohjalta. Purin asian aineistojen 1, 3, 4, ja 5 kohdalla konkreettiseksi kysymykseksi: 
”Viestintäjohtajan osaaminen voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Jaa 100 % osaa-
mista osa-alueiden kesken sen mukaan, kuinka tärkeinä niitä pidät. Jos haluat koros-
taa joitain tiettyjä osa-alueita, voit merkitä toisille osa-alueille 0 %.” Aineiston 1 kohdal-
la pyysin vastaajia vastaamaan vielä lisäkysymyksiin: “Minkälaisia henkilökohtaisia 
ominaisuuksia / asenteita / kykyjä ja valmiuksia / tietoja/ taitoja / johtamisosaamista 
/ verkostoja/ kokemuksia viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?”. Perustelen tä-
män kysymykseni sillä, että se antaa vastaajien määritellä itse, mistä osatekijöistä vies-
tintäjohtajan osaaminen koostuu. Samalla he määrittelevät, kuinka paljon he eri osate-
kijöitä painottavat. 

Aineiston 1 lisäkysymykset vastaavat siis viestintäjohtajan ihannemallin luonnoksen 
sisältämiä osaamisen 8:aa osatekijää. Kysymysten avulla saadaan selville, millaisia asioi-
ta vastaajat eri osatekijöiden alle liittävät, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja näkemyksillä 
on teoreettiseen aineistoon verrattuna.

Aineiston 2 kohdalla yhteistyökumppani koki osaamisen teeman liian moniselitteisek-
si. Samoin se torjui ajatuksen siitä, että vastaaja antaisi prosenttilukuja eri osaamisen 
osatekijöille. Päädyin hakemaan vastauksia tähän toiseen tutkittavaan asiaan samoilla 
kysymyksillä kuin ensimmäisen tutkimani asian kohdalla. 

Kolmas lomaketutkimukseni kysymys käsitteli viestintäjohtajan asiantuntijuutta ja 
osaamista 2010-luvulla (liite 2). Teoreettinen viitekehykseni tämän asian kohdalla muo-
dostui yhteisöviestinnän85 teorioiden pohjalta. Purin asian aineistojen 1, 3, 4, ja 5 kohdal-
la konkreettiseksi kysymykseksi: ”Jos haluat, voit kommentoida tähän vielä vapaasti 
näkemyksiäsi viestintäjohtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta 2010-luvulla. Kysy-
mykseen vastaaminen oli siis vapaaehtoista.” Perustelen kysymyksen seuraavasti: Vas-
taajille annettiin mahdollisuus kyselyn lopuksi vapaaseen kommentointiin viestintä-
82  Etäpelto & Vähäsantanen 2008 “ammatillinen identiteetti, asiantuntijuuden esilletuonti”; Åhman 2003 

“postmoderni aikakausi”; Ruohotie 2002 “ammatillisen kasvun prosessi”; Isopahkala-Bouret 2008 
“asiantuntijuuden kokemus”

83  (Dozier & Broom 1995 “päällikkö-teknikko roolien vaatimukset”; Grunig L. A. & al. 2002 “eettisyys, 
päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä”; Porter & al. 2009 “verkon hyödyntäminen”; 
Leichty & Springston 1996 “hybridi-roolien osaamisvaatimukset”; van Ruler 2004 “viestintäruudukko ja 
ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina”; Gregory 2009 “viestintäjohtajan osaamisvaatimukset”; 
Beurer-Züllig & al. 2009 “viestinnän ammattiroolit ja osaamisvaatimukset”

84  Mintzberg 2009 “johtajan luonteenpiirteet, johtajan osaamisvaatimukset”; Ulrich 2008 “johtajan tunnus-
piirteet”; Bartram 2006 “johtajan osaamisvaatimukset”; Mumford & al. 2000a; 2000b “johtajan taidot”, 
Sydänmaanlakka 2003 “johtajan osaamisvaatimukset”; Yukl 2010 “johtajuuden prosessi”; Viitala 2005 
“johtajan osaaminen”

85  Iivonen & Åberg 2009 “julkisuuden kentät –malli”; Juholin 2007a; 2007b “työyhteisöviestinnän uusi 
agenda –malli”; Malmelin 2007 “viestintäpääoma”; Invernizzi & al. 2009 “viestintäjohtajan uudet osaa-
misvaatimukset”; Hamrefors 2009 “viestintäjohtajan uudet osaamisvaatimukset”
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johtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta 2010-luvulla. Vuosikymmenen lisäämisellä 
kysymykseen korostettiin tulevaisuus-näkökulmaa. Kysymyksellä myös varmistettiin, 
että vastaajille tulee tunne kuulluksi tulemisesta ja aineistoon voidaan saada täydentä-
viä huomioita ja kommentteja. 

Aineiston 2 kohdalla muutin tämän kysymyksen muotoon “Kenelle viestintäjohtajan 
tulisi mielestänne raportoida?”. Kysymykseen vastaaminen oli pakollista. Kysymyksen 
avulla selvitin johdon arvostuksia: kuinka korkealle hierarkiassa he asettivat viestin-
täjohtajan ja pitivätkö he sitä itsenäisenä vai jollekin muulle funktiolle alisteisena tai 
integroituna toimintana 2010-luvulla.

Tutkimukseni lopussa olevat taustatiedot määrittelin yhteisöviestinnällisen teoreet-
tisen viitekehyksen pohjalta86 (liite 2). 

Aineiston 1 kohdalla kysyin taustatietokysymyksinä vastaajan sukupuolta, nimiket-
tä, koulutustaustaa, kokemusta työvuosina ja kuinka paljon niistä oli viestintäteh-
tävissä, viestintäyksikön kokoa, yrityksen kokoluokkaa ja toimialaa. Lisäksi kysyin 
vastaajan omiin yhteistyösuhteisiinsa liittyviä arvioita: teen yhteistyötä oman yri-
tykseni toimitusjohtajan / ylimmän johdon kanssa / henkilöstöjohtajan / henkilös-
tökehittämisjohtajan / markkinointijohtajan / median (paljon /jonkin verran /vain 
sen, mikä on välttämätöntä) ja olen yhteydessä yhteiskunnallisiin vaikuttajatahoihin 
ja päättäjiin (kyllä/ei). Pyysin vastaajaa myös ottamaan kantaa (kyllä/ei), soveltuuko 
tutkimuksen taustalla oleva ProComin määritelmä viestintäjohtajasta häneen itseensä. 

Perustelen valitsemani taustatietokysymykset seuraavasti: Taustatietokysymykset 
on muodostettu viestintäjohtajan ammattirooliin vaikuttavista tekijöistä. Niiden avul-
la testaan, onko taustamuuttujilla vaikutusta viestintäjohtajan käsityksiin asiantunti-
juudestaan ja osaamisestaan. Lisäksi taustamuuttujien avulla voidaan selvittää, onko 
yhteistyöllä jonkin sidosryhmän kanssa vaikutuksia vastaajien näkemyksiin. Määritel-
män avulla selvitettiin vastaajien ammatillista identiteettiä.

Aineiston 2 kohdalla kysyin taustatietokysymyksinä vastaajan sukupuolta, titteliä, 
toimialaa, yrityksen kokoluokkaa, raportoiko viestintäjohtaja suoraan hänelle vai ei, 
sekä yhteistyön määrää oman yrityksen viestintäjohtajan kanssa (teen paljon  yh-
teistyötä / jonkin verran / vain sen, mikä on välttämätöntä). Perustelen valitsemani 
taustatietokysymykset seuraavasti: taustatietokysymykset on muodostettu viestintä-
johtajan ammattirooliin vaikuttavista tekijöistä. Niiden avulla testataan, onko tausta-
muuttujilla vaikutusta vastaajan näkemyksiin. Lisäksi kartoitetaan vastaajan yhteis-
työsuhteita. Taustamuuttujien avulla voidaan selvittää onko yhteistyöllä vaikutuksia 
vastaajien näkemyksiin. 

Aineistojen 3 ja 4 kohdalla kysyin taustatietokysymyksinä vastaajan sukupuolta, 
titteliä, toimialaa, yrityksen kokoluokkaa sekä yhteistyön määrää oman yrityksen 
viestintäjohtajan kanssa (teen paljon  yhteistyötä / jonkin verran / vain sen, mikä on 
välttämätöntä). Perustelut ovat yhtenevät aineiston 2 taustatietokysymysten peruste-
lujen kanssa. Aineiston 5 kohdalla kysyin taustatietokysymyksinä ainoastaan vastaajan 
sukupuolta ja titteliä sekä minkälaista mediaa hän edustaa (sanoma-, aikakaus-, am-
mattilehdistö, verkkolehti, radio, televisio, uutistoimisto). Toimittajat olisivat voineet 
tulkita kysymystä yhteistyöstä viestintäjohtajan kanssa hyvin erilaisilla tavoilla myön-
teisesti ja kielteisesti, eivätkä vastaukset siten olisi olleet vertailukelpoisia.

86  Dozier & Broom 1995 “päällikkö-teknikko roolien vaatimukset”; Grunig L. A. & al. 2002 “eettisyys, 
päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä”; Porter & al. 2009 “verkon hyödyntäminen”; 
Leichty & Springston 1996 “hybridi-roolien osaamisvaatimukset”; van Ruler 2004 “viestintäruudukko ja 
ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina”; Gregory 2009 “viestintäjohtajan osaamisvaatimukset” 
ja Beurer-Züllig & al. 2009 “viestinnän ammattiroolit ja osaamisvaatimukset”
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8.4. AINEISTORYHMÄT JA AINEISTONKERUUPROSESSI
Tutkimusaineistoni muodostuu 5 osatutkimuksesta, joissa olivat edustettuina eri vas-
taajaryhmät. Taulukossa 15 on jaoteltuna tutkimukseni vastaajaryhmät ja kyselyiden 
vastaanottajat sekä henkilömäärien että vastausprosenttien suhteen. Aineisto sisältää 
1 otoksen (aineisto 1 viestintäjohtajat) ja 4 harkinnanvaraista näytettä (ylin johto, hen-
kilöstö- ja markkinointijohto sekä toimittajat). 

Taulukko 15. Tutkimukseni vastaajat ja vastaanottajat aineistoryhmittäin eriteltyinä. 

Viestintä-
johtajat 

ProCom ry 
(otos)

Ylin johto 
Keskus-
kauppa-
kamari 
(otos)

Henkilöstö-
johtajat 
Henry ry 
(näyte)

Markki-
nointi-
johtajat 

MARK ry 
(näyte)

Toimittajat 
Kuka 

Media –
hakemisto 

(näyte)

Yhteensä

Vastaanottajat N 505 152 190 248 190 1285
Vastaanottajat % 39 12 15 19 15 100
Vastaajat n 69 46 34 47 45 241
Vastaajat % 28,2 18,8 15,1 19,2 18,5 100

Tutkimuskyselyni suunnattiin 1285 hengelle, joista 241 vastasi. Kokonaisvastauspro-
sentti jäi 20:een, mitä voidaan pitää pienenä. Lisäksi on huomattava, että määrällisen 
tutkimusaineistoni vastaajamäärä (N=195)87 on suurempi kuin laadullisen (N=154) 
tutkimusaineistoni vastaajamäärä. Vastaajista 64 % halusi vastata vain määrällisiin ky-
symyksiin ja jätti laadulliset kysymykset kokonaan vastaamatta. 

Määrällinen aineisto sisältää huomattavan määrän 0-vastauksia. Tähän olin varau-
tunut jo ennakolta, kun pyysin vastaajia antamaan arvioita eri osaamisten tärkeydestä 
asteikolla 0—100 prosenttia. Ne vastaajat, jotka todella halusivat korostaa jotain tai 
joitakin osaamisia ylitse muiden, jakoivat siis 100 % yhdelle tai muutamalle osaamisel-
le ja merkitsivät muiden kohdalle 0:n. Vastaajien joukossa on varmasti myös sellaisia, 
jotka ovat jostain muusta syystä merkinneet 0:n. Nollien määrä ei kuitenkaan vaikut-
tanut tutkimustuloksiin, ne pysyivät samansuuntaisina huolimatta siitä, olivatko nollat 
mukana analyysissä vai eivät. 

Aineiston 1 (viestintäjohtajat ja -päälliköt) kohdalla tutkimukseni yhteistyökumppa-
ni oli ProCom — Viestinnän ammattilaiset ry. Viestintäjohtajille tarkoitettu verkkoky-
sely lähetettiin ProComin toimistosta heidän jäsenrekisterissään oleville yrityssektorin 
edustajille, joiden tehtävänimike oli viestintäjohtaja (myös tiedotusjohtaja, yhdistetty 
viestintä- ja jonkin muun vastuualueen johtaja, muu johtajanimike tai näiden kaikkien 
em. englanninkielinen vastine, yht. 122 henkeä), viestintäpäällikkö (myös tiedotus-
päällikkö, viestintä- ja jonkin muun vastuualueen päällikkö, muu päällikkönimike tai 
näiden kaikkien em. englanninkielinen vastine, yht. 368 henkeä) sekä niille, joilla oli 
nimikkeenä vain funktion nimi, päätoimittaja tms. tai näiden englanninkielinen vas-
tine, yht. 16 henkeä). Otoksen poiminnasta vastasi ProCom itse. Ratkaisulla haluttiin 
varmistaa, ettei jäsenten yhteystietojen luottamuksellisuus vaarannu eikä tietoja käy-
tetä myöhemmin muuhun tarkoitukseen. Ks. tarkemmin liite 3. 

Aineiston 2 (ylin johto) kohdalla tutkimukseni yhteistyökumppani oli Keskuskaup-
pakamari, joka on yritysten alueellinen, valtakunnallinen ja globaali yhteistyöverkosto. 
Se toimii asiantuntijana, tiedonvälittäjänä, edunvalvojana, palvelujen tuottajana sekä 
verkostojen luojana, ja sillä on lähes 17 200 jäsentä, valtaosa yrityksiä. Keskuskaup-

87  Ero kokonaisvastaajamäärään johtuu siitä, että ylimmälle johdolle (aineisto 2, N=46) esitettiin ainoas-
taan laadulliset kysymykset. 
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pakamarissa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta, joka muodostuu kauppakama-
rien valitsemista edustajista. Keskuskauppakamarin ylimmän johdon arvio oli, että 
valtuuskunnan jäsenten vastaamishalukkuus tähän tutkimukseen olisi parempi, kuin 
jos jäsenistöstä otettaisiin harkinnanvarainen näyte. Kysely lähetettiin siis jokaiselle 
valtuuskunnan jäsenelle (N 152). Tutkimuskysymyksiä muokattiin paremmin juuri täl-
le kohderyhmälle sopivaksi. Keskuskauppakamarin ylin johto koki alkuperäiset tutki-
muskysymykset liian laajoiksi ja moniselitteisiksi, jotta valtuuskunnan jäsenillä olisi 
riittävästi aikaa ja halukkuutta vastata niihin. Kysymyksissä päädyttiin korvaamaan 
asiantuntijuus ilmaisuilla ”ominaisuudet ja tehtävät”, eli vastaavuus muiden aineisto-
ryhmien kanssa ei ole täydellinen. Silti ne saattavat merkitä vastaajille samaa asiaa. Ks. 
tarkemmin liite 3.

Tutkimusaineistojen vertailussa paljastui merkittävä erottuvuustekijä eri aineistojen 
välillä, joka ei tullut esiin vielä katoanalyysejä tehtäessä: aineiston 2 vastaajat (ylin joh-
to) edustavat selvästi pienempiä yrityksiä kuin aineistoissa 1, 3 ja 4 (viestintäjohtajat ja 
-päälliköt, henkilöstöjohtajat ja -päälliköt, markkinointijohtajat ja -päälliköt). Aineis-
tosta 2 puuttuivat täysin vastaajat yli 500 hengen organisaatioista, kun taas kaikkien 
vastaajien kohdalla prosenttiosuus 1001 tai enemmän henkilöitä omaavista organisaa-
tioista on 37,2 %. Näillä tekijöillä on saattanut olla vaikutusta vastaajien arvostuksiin. 
Syytä siihen, miksi suurten yritysten johto ei vastannut tutkimukseen, ei voi yksise-
litteisesti päätellä88. Tämän johdosta aineiston 2 edustavuus vähenee ja tuloksiin on 
suhtauduttava varauksella. 

 Aineiston 3 (henkilöstöjohtajat ja -päälliköt) kohdalla tutkimukseni yhteistyökump-
pani oli Henkilöstöjohdon ryhmä – Henry ry, joka on Suomessa toimivien yritysten 
ja yhteisöjen henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaavien henkilöiden yh-
distys. Sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely 3 lähetettiin Henryn toimistosta heidän 
jäsenrekisterissään oleville yrityssektorin edustajille, joiden tehtävänimike oli henki-
löstöjohtaja ja henkilöstön kehittämisjohtaja (yht. 152 henkeä) tai henkilöstön kehit-
tämispäällikkö (yht. 38 henkeä). Harkinnanvaraisen näytteen kokoamisesta vastasi 
siis Henry ry. itse. Ratkaisulla haluttiin varmistaa, ettei jäsenten yhteystietojen luot-
tamuksellisuus vaarannu eikä tietoja käytetä myöhemmin muuhun tarkoitukseen. Ks. 
tarkemmin liite 3. 

Aineiston 4 (markkinointijohtajat ja -päälliköt) tutkimukseni yhteistyökumppani oli 
MARK Suomen Markkinointiliitto ry. Sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely 4 lähetet-
tiin MARKin toimistosta heidän jäsenrekisterissään oleville jäsenrekisterissä oleville 
yrityssektorin edustajille, joiden tehtävänimike oli markkinointijohtaja (myös englan-
ninkielinen vastine, yht. 40 henkeä), markkinointipäällikkö (myös englanninkielinen 
vastine, yht. 194 henkeä) sekä muu johtaja tai päällikkö, yht. 14 henkeä. Harkinnanva-
raisen näytteen kokoamisesta vastasi siten MARK itse. Ratkaisulla haluttiin varmistaa, 
ettei jäsenten yhteystietojen luottamuksellisuus vaarannu, eikä tietoja käytetä myö-
hemmin muuhun tarkoitukseen. Ks. tarkemmin liite 3.

Aineiston 5 (toimittajat) kohdalla keräsin potentiaalisten vastaajien nimet ja yhte-
ystiedot Kuka Media 2011 -hakemistosta89, joka kattaa lehdistön ja sähköisen median 
edustajat. Valintakriteereinäni olivat toimittajien edustaman median ilmestymistiheys 
(vähintään 6 kertaa viikossa sanomalehdistön osalta, pois rajattuna kaupunki- ja jär-
jestölehdet), heidän edustamansa media (talouteen ja yritysmaailmaan keskittyvät ai-
88  Kauppakamarin edustaja tarkisti, että valtuuskunnassa oli edustajia yli 500 hengen organisaatioista. 

Todennäköisimpiä syitä vastaamattomuudelle oli ajan ja kiinnostuksen puute, tai kysely jäi muiden 
sähköpostiviestien joukossa jostain muusta syystä huomaamatta. 

89  Hakemiston kokosi vuosittain Infor Oy (vuodesta 2012 alkaen TAT-ryhmä) ja se sisältää n. 4000 yhte-
ystietoa eri medioihin Suomessa. Muita vastaavia hakemistoja ei ole.
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kakauslehdet ja ammattilehdet, suurimmat maakuntalehdet, valtakunnalliset sanoma-
lehdet, pois rajattuna siis markkinointiviestinnällisiin aiheisiin mahdollisesti liittyvä 
yhteistyö), sähköisten medioiden eli televisiokanavien, radioasemien ja verkkolehtien 
toimittajat soveltuvin osin (talousuutisointiin liittyvät ohjelmat, pois rajattu televisioka-
navat, joilla ei ole omaa uutistoimitusta sekä paikallisradiot) sekä uutistoimistot (pois 
rajattuna kuvatoimistot, artikkelipalvelut, ulkomaalaiset kirjeenvaihtajat). 

Mukaan harkinnanvaraiseen näytteeseen valikoitumiseen vaikutti myös henkilökoh-
taisten yhteystietojen saatavuus hakemistosta. Kaikissa em. kriteerit täyttävistä mediois-
ta ei oltu määritelty taloustoimittajaa, ja joissakin niitä oli useampia. Valintakriteeriksi 
muodostui lähettää kysely 1—2 henkilölle, joiden voi nimikkeensä perusteella päätellä 
vastaavan edustamansa median talousuutisten julkaisupäätöksistä. Jos media oli valta-
kunnallinen ja keskittynyt talouteen ja yritysmaailmaan tai sillä oli niitä varten oma alu-
eensa varattuna, kysely lähti 3 henkilölle. Ks. tarkemmin liite 3. 

Aineistonkeruuprosessi alkoi syyskuussa 2011, kun otin yhteyttä mahdollisiin yhteis-
työkumppaneihin. Lokakuun loppuun mennessä olin saanut kaikkien kanssa sovituksi 
yhteistyöstä ja tutkimusprosessin etenemisestä. Tutkimuksen teossa hyödynnettiin 2 
verkkotyökalua: Keskuskauppakamari (aineisto 2) vastasi tutkimuksen teknisestä to-
teuttamisesta itse ja hyödynsi siinä Digium -verkkotyökalua. Aineistojen 1, 3, 4 ja 5 (vies-
tintä-, hr-, markkinointijohtajat, toimittajat) kohdalla tutkimukseni yhteistyökumppa-
ni oli Fountain Park Oy, joka vastasi tutkimuksen teknisestä toteuttamisesta Survette 
-verkkotyökalun avulla. Molemmat verkkotyökalut mahdollistivat sekä määrällisen että 
laadullisen datan keräämisen yhtä aikaa. 

Kyselyt lähetettiin 8.12.2011 (aineisto 1 viestintäjohtajat, 2 henkilöstöjohtajat ja 5 toi-
mittajat), 9.12.2011 (aineisto 2 ylin johto) ja 2.1.2012 (aineisto 4 markkinointijohtajat). 
Aineistonkeruuaika vaihteli 7—12 arkipäivään. Taulukossa 16 on kooste tutkimukseni 5 
aineistoryhmästä ja aineistonkeruuprosessin pääpiirteistä (ks. lisää liitteet 2—4). 

Taulukko 16. Tutkimukseni 5 aineistoryhmää ja aineistonkeruuprosessin pääpiirteet.

Viestintä-
johtajat 
ProCom 
(otos)

Ylin johto 
Keskuskauppa-
kamari (näyte)

Henkilöstö-
johtajat Henry 

ry (näyte)

Markkinointi-
johtajat MARK 

ry (näyte)

Toimittajat 
Kuka Media – 

hakemisto 
(näyte)

Otos/
näyte

Viestintä-
johtajat, 

-päälliköt ja 
vastaavat 
nimikkeet

Valtuuskunnan 
jäsenet

Henkilöstö-
johtajat ja 

henkilöstön 
kehittämis-

johtajat

Markkinointi-
johtajat ja 

-päälliköt, muut 
johtajat

Taloustoimittajat, 
uutis- ja toimitus-

päälliköt, 
esimiehet (talous-
politiikka, uutis-), 

päätoimittajat
Otoksen/
näytteen 
muodos-
taminen 

 ProCom Keskuskauppa-
kamari  Henry Mark Tutkija HS

Kyselyn ja 
muistuksen
lähettämi-
nen

 ProCom

Keskuskauppa-
kamari 

(ei muistutus-
viestiä)

 Henry Mark Fountain Park

Arvio 
vastaa-
misen 
kestosta

15-20 min. 5-10 min. 5-10 min. 5-10 min. 5-10 min.

Aineiston-
keruuaika

 8.-21.12.2011 
(10 arkipäivää)

 9.-19.12.2011 
(7 arkipäivää)

8.-21.12.2011 
(10 arkipäivää)

2.-16.1.2012 
(10 arkipäivää)

8.-23.12.2011 
(12 arkipäivää)
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Osatutkimusten vastausprosentit vaihtelivat 13,6–30,3 prosenttiin. Katoanalyysit löy-
tyvät liitteestä 9. Eniten vastauksia saatiin aineistosta 1 (viestintäjohtajat), jossa vas-
tausprosentti jäi pienimmäksi ja jossa arvioitu vastaamisen kesto oli huomattavasti 
muita osatutkimuksia pidempi. Viestintäjohtajien ja ylimmän johdon otoksia voi luon-
nehtia edustaviksi, sillä kyselyn vastaanottajaksi valittiin jokainen, joka täytti tietyt 
(titteli, jäsenyys) kriteerit perusjoukosta. Henkilöstö- ja markkinointijohtajien sekä 
toimittajien kohdalla on kyse harkinnanvaraisista näytteistä. 

8.5. EMPIIRISEN AINEISTON EDUSTAVUUS 
Tässä alaluvussa selvitän, mitä vertailutietoja eri aineistoista on saatavissa ja mitä reu-
naehtoja lukijan on syytä muistaa, kun tarkastelee tutkimukseni tuloksia. Perustelen 
myös, miksi tutkimukseni oli tehtävä valitsemallani tavalla, vaikka se merkitsi riskinot-
toa empiirisen aineiston luotettavuuden ja yleistettävyyden suhteen. 

Empiirinen aineistoni koostuu 5 osatutkimuksesta eli aineistosta, jotka kerättiin lä-
hes samanaikaisesti eri tahoilla. Laadulliseksi aineistoksi tutkimusaineistoani voidaan 
pitää laajana. Lisäksi hyödynnän eri vastaajaryhmien näkemyksiä (aineistot 1—5) ihan-
nemallin testauksessa enkä rakenna uutta teoriaa sen varaan (empiria vahvistaa, mah-
dollisesti myös täydentää, jo rakennettua teoreettista ihannemallia).

Eettiset näkökulmat saivat minut luottamaan ratkaisuun ottaa tutkimuksellinen ris-
ki, antaa otosten tekeminen ja näytteiden valinta sekä tutkimusprosessin toteuttami-
nen 4 osatutkimuksen kohdalla yhteistyökumppaneille. Tavoitteenani oli alusta alkaen 
saada mahdollisimman moni yksilö vastaamaan tutkimukseeni, jotta sen yleistettävyys 
olisi hyvä. Päätin, että haluan yhdistää sekä määrällistä että laadullista tutkimusotet-
ta, mikä verkkotutkimuksen keinoin olisi mahdollista. Kohderyhmän tavoittamiseen 
tarvitsin siis sähköpostiosoitteita ja yhteistyökumppaneita, jotka voisivat suositella jä-
senistölleen vastaamista kyselyyn. Lisävaatimuksena oli, että yhteistyökumppanit oli-
sivat ammattialojensa suurimpia järjestöjä ja edustaisivat siten parhaiten Suomessa 
toimivia viestintäpäälliköitä ja -johtajia, markkinointipäälliköitä ja -johtajia, henkilös-
töpäälliköitä ja -johtajia sekä yritysjohtajia. Tutkimukseni kohderyhmien yhteystietoja 
ei ole saatavilla ryhmänä julkisista rekistereistä, eikä yhteystietojen kerääminen yksi-
tellen vaikuttanut tarkoituksenmukaiselta ratkaisulta. Olisin voinut pyytää silloiselta 
työnantajaltani (Infor Oy) näiden kohderyhmien yhteystietoja, mutta ongelmana olisi 
silloin ollut se, olisiko osoitelähde ollut luotettava tieteellisiin tarkoituksiin: kyseessä 
olisi ollut kaupallisen yrityksen asiakasrekisteri, jonka ei voida arvioida edustavan luo-
tettavasti suomalaisia viestintä-, markkinointi-, henkilöstö- ja yritysjohtajia ja päälli-
köitä. Tämä vahvisti ratkaisuani kääntyä eri ammattialojen omien järjestöjen puoleen. 

Hyödynsin loogista päättelyä aineistojen 1, 3 ja 4 (viestintä-, henkilöstö- ja markki-
nointijohtajat) kohdalla: koska kyseessä ovat alan suurimmat tai ainoat järjestöt Suo-
messa; ne edustavat kyseistä kohderyhmää Suomessa. Toisin sanoen vastaajia ja otos-
ta tai harkinnanvaraista näytettä voidaan pitää perusjoukkoa edustavina. Luotettavaa 
julkista tietoa näiden kohderyhmien perusjoukkojen määristä ja taustoista ei siis ole 
olemassa. Yllätyksenä itselleni kävi ilmi, että katoanalyysitkin on tehtävä erilaisten ole-
tusten varassa. Järjestöt (ProCom, Henry ja MARK) pystyivät ajamaan jäsenrekisteris-
tään otoksia lähinnä tehtävänimikkeiden perusteella, ja niiden teettämät tutkimukset 
tuottavat vain osin vertailukelpoista tietoa. 

Luotan siihen, että kaikki 3 järjestöä noudattivat toivettani otoksen tai harkinnan-
varaisen näytteen muodostamisperiaatteesta: valituksi tulivat kaikki tietyn nimikkeen 
edustajat (johtajat) ja otos tai näytekokoa kasvatettiin tietyn nimikkeen edustajilla 
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(päälliköt ym.) tiettyyn rajaan asti. Tämä päätös tehtiin yhteisymmärryksessä järjes-
töjen kanssa, koska se oli eettisesti ainoa mahdollinen ratkaisu: Järjestöt eivät voineet 
luovuttaa jäsenrekisterissään olevia yhteystietoja kenellekään ulkopuoliselle henkilöl-
le. Väitöstutkimuksen tekijä olisi ehkä voinut olla mukana tekemässä yhteystietojen 
ajoja jäsenrekisteristä ja nähdä sähköpostilistat, mutta palkkatyöni90 teki sen eettisesti 
mahdottomaksi. Käytännössä siis vastaajia ja otoksia tai harkinnanvaraisia näytteitä ei 
pysty täysin luotettavasti vertaamaan keskenään. 

Tutkimukseni luotettavuuden puolesta puhuvat aineistojen 1–5 vastaajien saman-
suuntaisuus otosten ja harkinnanvaraisten näytteiden, ja edelleen perusjoukonkin, 
kanssa saatavilla olevien tietojen valossa. Tutkimukseni luotettavuutta voidaan tukea 
myös järjestöjen omilla tutkimuksilla ja tiedoilla jäsenkunnastaan. Kun aineistot 1-5 
yhdistetään, vastaajien kokonaismäärä nousee 241 henkeen. Alhaiset vastausprosentit 
merkitsivät laadullisten menetelmien painottumista aineiston analyysissä. Laadullisen 
tutkimuksen näkökulmasta aineistoa voidaan pitää riittävän kokoisena yleistysten te-
kemistä varten (Eskola & Suoranta 2000). Kokonaisvastausprosentti jää edelleen alhai-
seksi, eli se on 20 %, kun harkinnanvaraisen otoksen kokonaismäärä on 1285 henkeä. 

Lisäksi tutkimusaineistojen luotettavuuden puolesta puhuvat laadullisen tutkimuk-
sen sisältämä indikaattori-tutkimusote91 ja näytenäkökulma.92 Tutkimusaineistoni 
sisältävät kysymyksiä yksilöiden asenteista ja käsityksistä. Lisäksi aineistojen analy-
soinnissa on tarkasteltu eri muuttujien keskinäistä korrelaatiota. Tutkimustulosteni 
luotettavuuden puolesta puhuvat myös aiemmat teoreettiset tutkimukset, sillä tut-
kimustulokset pääosin vahvistavat viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
luonnosta (luvut 9 ja 10). 

Tutkimukseni luotettavuutta ja yleistettävyyttä heikentäviä tekijöitä ovat osatutki-
musten alhaiset vastausprosentit ja se, ettei minulla ollut tutkijana kontrollimahdol-
lisuutta otosten ja näytteiden muodostamiseen lukuun ottamatta aineistoa 5 (toimit-
tajat). Syitä, miksi vastausprosentti jäi alhaiseksi kaikissa kyselyissä, lienee useampia: 
Voi olla, että kyselyyn vastaaminen koettiin liian pitkäkestoiseksi (etenkin aineiston 1 
kohdalla). Kyselyyn vastaamisesta ei tarjottu palkintoa tai mahdollisuutta osallistua 
jonkin palkinnon arvontaan. Kyselyn aihe ei ehkä kiinnostanut tai kyselyyn vastaami-
nen koettiin hankalaksi. Kyselyn saatettiin kokea koskevan jotain toista henkilöä tai 
ammattikuntaa kuin mitä vastaanottaja itse koki edustavansa. Vastaanottaja oli saat-
tanut osallistua lähikuukausina jo muihin vastaaviin samantyyppistä teemaa käsittele-
viin kyselyihin. Voi myös olla, että vastaanottaja koki ylipäätänsä saavansa liikaa kyse-
lyitä ja oli haluton osallistumaan mihinkään.

Tutkimustuloksiini on suhtauduttava kriittisellä varovaisuudella myös sen vuoksi, 
että luotettavaa kato-analyysia voidaan tehdä vastaajien, harkinnanvaraisten otosten 
ja perusjoukon välillä vain muutamien taustamuuttujien osalta. Toisaalta tutkimukse-
ni painopiste on aineistojen vertailussa, ja sitä on mahdollista tehdä olemassa olevin 

90  Empiirisen tutkimuksen teon aikaan työnantajani (Infor Oy) edusti yritystä, joka osin pyrki vaikutta-
maan järjestöjen jäsenkuntaan ja tarjosi heille kaupallisia palveluja. Työni apulaisjohtajana teki minusta 
jäävin, edes väitöstutkimuksen tekijänkään roolissa, osallistua tutkimusprosessin toteuttamiseen ja 
sähköpostilistojen näkemiseen.

91  Lomaketutkimuksia, joita oma tutkimukseni edustaa, on mahdollista tarkastella indikaattori-tutkimus-
otteen avulla, siis yksilön asenteina ja käsityksinä. Alasuutarin (1999, 110–111) mukaan “Informaatiota 
jonkin ryhmän, yhteisön tai jossain tietyssä yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten tyypillisistä 
asenteista, ajatustavoista tai käyttäytymismalleista rakennetaan tätä metodia käyttäen siten, että jokai-
selta erilliseltä yksilöltä kysellään hänen omista asenteistaan ja käsityksistään, jonka jälkeen katsotaan 
miten asennemuuttujat ja asemaa tai ryhmäjäsenyyttä kuvaavat muuttujat korreloivat keskenään.”

92  Näyte voi edustaa kokonaisuutta huonosti ja olla teknisesti huono, mutta olennaista on, että näytenä-
kökulmasta tarkasteltuna näyte ei voi tarjota väärää tietoa. (Alasuutari 1999, 114.)



149

Tutkimuksen metodit, rajaukset ja toteutusprosessi

tiedoin. Laadullisen tutkimuksen riskinä on, että perusjoukon ja henkilöhaastatteluista 
koostuvan aineistojen lähdetietojen tarkistaminen useimpien asioiden suhteen on käy-
tännössä mahdotonta (Alasuutari 1999, 102). Tämä riski toteutui tutkimukseni kohdal-
la. Syynä on mm. se, että virallisia tilastoja perusjoukosta ei ole Suomessa saatavilla, 
eivätkä ammattialojen omat järjestötkään ylläpidä jäsenrekistereitä, joista voisi saada 
joka kohden vertailukelpoisia tietoja edes vastaajien ja otosten sekä näytteiden välillä.

Empiirisen aineiston keruussa toteutui lopulta useampi riski. Useimmat yhteistyö-
kumppanit halusivat pitää vastausajan muutamassa minuutissa, minkä vuoksi asiaky-
symyksien määrä jäi vähäiseksi. Yhteistyökumppanit arvelivat ratkaisun lisäävän vas-
taushalukkuutta, mutta vastaajamäärät jäivät silti vähäisiksi. Vastaajia oli kuitenkin 
niin paljon, että tutkimuksen jatkaminen ilman uutta empiiristä tutkimusta oli mah-
dollista. 

8.6. LAADULLISEN AINEISTON ANALYYSITAVAT JA 
KOODAUSPROSESSI 

Lopuksi on syytä vielä tarkentaa laadullisessa analyysissä hyödyntämiäni toiminta-
tapoja ja analyysitekniikkaa. Käsittelen laadullista tutkimusaineistoani tavalla, jota 
teoreettisesti kutsutaan nimellä kvantifi oiminen (quantifying qualitative data) ja jossa 
aineisto koodataan tavalla, joka mahdollistaa sen määrällisen analysoinnin. Käsittely-
tapa tuo tutkimukseeni mukaan sekä sisällön analyysin että sisällön erittelyn piirteitä. 

Sisällön erittely (content analysis) mahdollistaa viestinnän sisällön järjestelmällisen 
analysoinnin ja tuo esiin myös sen, mitkä asiat puuttuvat aineistosta. Sisällön erittelyn 
keskeinen kysymys on ”kuinka pitkälle voi tehdä johtopäätöksiä eri asioiden välisistä 
syy-seuraussuhteista sisällön perusteella?”. Menetelmän avulla on kuitenkin mahdol-
lista tutkia viestinnän sisältöä objektiivisesti, järjestelmällisesti ja määrällisesti. Me-
netelmästä on apua myös vertailujen teossa eri aineistojen välillä. (Hansen & al. 1998, 
91—98; Eskola & Suoranta 1998, 185—188.)

Tutkimuksessani voi nähdä myös grounded-menetelmälle tyypillisiä piirteitä, vaikka 
se ei sitä edustakaan: Datan keräys, analyysi ja lopullinen teorianmuodostus ovat tutki-
muksessani läheisessä suhteessa toisiinsa. Empiirinen aineisto täydentää uutta teoriaa, 
vaikka ei toimikaan sen pohjana. Empiirinen analyysi on omaa vuoropuheluani tutki-
jana datan kanssa. 

Tapani käsitellä laadullista aineistoa ei siis ole perinteistä avointen vastausten koo-
dausta ja analysointia, sillä en arvota vastauksia numeerisesti ja yhdistä niitä myöhem-
min määrälliseen dataan. Laadullinen aineisto säilyy itsenäisenä tulkinnan kohteena, 
jossa analyysi perustuu osin vastaajien, osin koodien suureen määrään. Laadullinen 
analyysini perustuu monivaiheiseen koodaukseen (liite 5) ja koodien avulla saatuihin 
määrällisiin vastauksiin eri osaamisten painotuksista. Aineistojen arviointi kvantitatii-
visten ja kvalitatiivisten menetelmien avulla aloitettiin lähes yhtä aikaa. 

Laadullisen aineiston yksityiskohtaisessa luennassa hyödynsin mikroanalyysiä93. 
Punnitsin jokaisen lauseen ja sanan kaikki mahdolliset merkitykset, kiinnitin huo-
miota vastauksen sisällön lisäksi tapaan, jolla se on ilmaistu, minkä vastaajaryhmän 
edustaja on kyseessä ja mitkä ovat hänen näkökulmansa asiaan. Vertailin eri vastaaja-
ryhmiltä saatuja tuloksia toisiinsa sekä otin kantaa asioihin, joita on mahdollista pitää 
itsestäänselvyyksinä. Hyödynsin muutamia apukysymyksiä, jotta tulkinta olisi saman-
suuntainen kaikissa aineistoissa. Hyödynsin myös fl ip-fl op -tekniikkaa, jossa käsitteitä 
vertaillaan keskenään niin, että niiden sisältö käännetään ylösalaisin tai sisällön jär-
93  Mikroanalyysi menetelmänä vaatii tutkijalta sekä aineiston tarkkaa läpikäyntiä että omaa tulkintaa, joka 

ei koskaan voi olla täysin objektiivista (Strauss & Corbin 1998, 57—59).
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jestystä muutetaan, jotta vastauksen kaikki mahdolliset merkitykset löydetään. Teen 
nämä tulkintaperiaatteeni läpinäkyviksi liitteessä 11. 

Mikroanalyysissäni kävin lävitse kaikkien vastaajaryhmien näkemykset lause lau-
seelta, ja siinä on sekä avoimen että aksiaalisen koodauksen (open and axial coding, 
ks. Strauss & Corbin 1998, 11—13, 31, 93, 101—105; Eskola & Suoranta 1998, 185—188) 
piirteitä. Empiirisen aineiston käsittelyni noudatti avointa koodausta, mutta sitä edelsi 
teoriaan pohjautuva aksiaalinen testikoodaus. Koodaus mahdollisti aineiston vertailun 
ja järjestämisen erilaisiksi ydinkategorioiksi (cathegories). Tutkimuksessani nimitän 
näitä kategorioita osaamiskokonaisuuksiksi, sillä ne ovat käsitteitä jotka viittaavat il-
miöihin (phenomena). Avoimessa koodauksessa etsin siis osaamiskokonaisuuksia ryh-
mittelemällä aineistoa suhteellisen vapaasti, aksiaalisessa koodauksessa ryhmittelin 
teoria-aineiston tiettyihin ennalta määrättyihin käsitteisiin. Nämä käsitteet olivat teo-
rian rakennusaineita ja kutsun niitä osaamisiksi. Koodauksen avulla analysoin myös 
näiden käsitteiden (concepts) välisiä suhteita, mikä osaltaan mahdollisti uuden teorian 
tuottamista. 

Laadullisiin kysymyksiini aloitti vastaamisen 154 henkilöä94. Laadullisten pääky-
symysteni tarkoituksena oli selvittää, miten viestintäjohtajan asiantuntijuus vastaajan 
mielestä rakentuu, ja miksi hän pitää mainitsemiaan asioita tärkeinä. 

Laadullisen aineiston analyysissa vastauksia ei kuitenkaan tarkasteltu henkilöittäin, 
vaan ATLAS.6.1-ohjelman hyödyntämisen vuoksi aineiston tarkastelu tapahtui lausu-
mina: jokainen vastaus tiettyyn kysymykseen käsiteltiin itsenäisenä lausumana ja kan-
nanottona tiettyyn asiaan. Siten yhdellä vastaajalla oli kysymyspatteriston määrästä 
riippuen kahdesta yhteentoista lausumaa (ks. liite 2 tutkimuskysymysten operationali-
sointi). Laadullinen aineistoni koostuu siis 642 lausumasta. Tällä tarkasteluta-
pavalinnalla on seurauksensa aineistoon: jos vastaaja halusi vastauksissaan painottaa 
useamman kerran samaa osaamista, se tuli koodatuksi aineistoon useampaan kertaan 
ja näin ollen osaamisen merkitys korostui. Lähes jokainen lausuma sai koodausproses-
sin aikana useamman koodin ja alunperin laadulliseksi tarkoitettu avoin aineisto alkoi 
tuottaa myös määrällistä dataa.

Tulosten arviointia edelsi teoreettisen aineiston pohjalta tekemäni testikoodaus. 
Kun aloin käydä ATLAS.6.1-ohjelman avulla lävitse ensimmäisen kerran varsinaista 
aineistoa 5 osatutkimusta kesällä 2012 lähdin liikkeelle aineistolähtöisesti. Sen jälkeen 
seurasi koodauksen toinen vaihe, jossa hyödynsin teorian pohjalta muodostamaani 
koodilistausta eli vertasin aineistoa ja ensimmäistä koodilistaa teoreettiseen testikoo-
daukseen. Tämän jälkeen koodasin aineiston vielä 2 kertaan vuosien 2013—2014 ai-
kana, jotta koodilistaus ja koodien määrä antaisivat oikeanmukaisen käsityksen koko 
aineistosta ja eri vastaajaryhmien näkemyksistä. 

Koodausprosessin aikana sekä lisäsin että yhdistin yksittäisiä koodeja. Osa koodeista 
vaihtoi myös luokitusta, eli siirsin sen prosessin aikana osaamiskokonaisuudesta toi-
seen. Koodausprosessini tarkempi kuvaus esimerkkeineen on liitteenä 10.

Koska koodausprosessi on subjektiivista ja tutkijan omat käsitykset ovat siinä läsnä, 
harkitsin aluksi myös rinnakkaiskoodaajan käyttöä. Päädyin kuitenkin luopumaan täs-
tä ajatuksesta seuraavista syistä: Tutkimukseni teoreettisessa osuudessa olen osoitta-
nut (ks. luku 3 ja liite 1), että asiantuntijuuden ja osaamisen määrittely on hyvin subjek-
tiivista. Tutkimukseni reliabiliteettiin ottaa siis kantaa jokainen lukija, joko yhtymällä 
tässä esitettyihin käsityksiin tai muodostamalla omansa. Rinnakkaiskoodaajan käyttö 
ei muuta tätä asetelmaa tai tee tuloksia sen luotettavammaksi lukijan kannalta. Sitä 

94  Heistä 44 oli viestintäjohtajia tai –päälliköitä, 46 ylimmän johdon edustajaa, 34 henkilöstöjohtajaa tai 
–päällikköä, 47 markkinointijohtajaa tai -päällikköä ja 45 toimittajaa.
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vastoin lukijalle on olennaista saada tietää mahdollisimman tarkasti, miten prosessi 
on edennyt ja miten olen tulkintoja aineistosta muodostanut (ks. liite 6). Reliabiliteetin 
varmistamiseksi tein viimeisen aksiaalisen koodauksen yhtäjaksoisesti 4 tammikuussa 
2014, kun edellisestä koodauksesta oli kulunut aikaa 15 kuukautta. 

ATLAS.6.1-ohjelman hyödyntäminen tulosten analysoinnissa mahdollisti koodimer-
kintöjen tekemisen ja aineiston tarkastelun niin, ettei ollut väliä missä kohden aineistoa 
tietty osaaminen tuli esiin. Eli osaaminen sai saman merkinnän, oli se sitten mainittu 
kohdassa taidot, johtamisosaaminen, asiantuntijuus tms. En siis antanut kysymyslo-
makkeessa yhdellekään osaamiselle tai asiantuntijuudelle valmista määritelmää (lu-
kuun ottamatta viestintäjohtajille suunnattua kysymystä siitä, kokivatko he ProComin 
määritelmän viestintäjohtajasta soveltuvan itseensä, vastausvaihtoehtoina ainoastaan 
kyllä/ei). Jokainen vastaaja sai siis tulkita osaamisen merkityksen omista lähtökohdis-
taan ja antaa sille haluamansa sisällön. Tämä ärsytti muutamaa vastaajaa, mutta he 
vastasivat silti avoimiin kysymyksiin. Vastaajalla ei siten tarvinnut olla samaa käsitystä 
itseni kanssa siitä, oliko rohkeus henkilökohtainen ominaisuus, asenne vai kyvykkyys, 
vaan se tuli merkityksi rohkeutena. 

Laadullista aineistoa läpikäydessään tutkija joutuu itse tulkitsemaan aineistoa ja 
antamaan sille merkityksiä. Jotta koko aineisto tulisi läpikäydyksi täysin samoin ar-
vovalinnoin ja näkökulmin, viimeinen koodauskerta oli yhtäjaksoinen niin, ettei mi-
kään muu työ päässyt keskeyttämään sitä. Koodimerkintöjä tehdessäni jouduin muis-
tuttamaan itseäni useasti siitä, että tutkijana tehtäväni oli päästä jokaisen lausuman 
sisältämään ajatukseen kiinni eikä vain etsiä yksittäisiä sanoja, jotka vastaisivat omaa 
koodilistaustani, sillä eihän kukaan vastaajista voinut tietää koodilistaukseni sisältöä. 
Huolellisuutta edellytti rajanveto siitä, että tekee tulkinnan jokaisen lauseen sisällöstä 
kokonaisuutena, mutta ei ryhdy tulkitsemaan liikaa eli ns. rivien välistä, mitä vastaaja 
on mahdollisesti ajatellut tai tarkoittanut. 

Muodostin tutkimukseni teorian ja 5 aineiston pohjalta lopulta 201 eri 
koodia ja 9074 koodausmerkintää. Kaikkien koodien saamat merkintämäärät 
löytyvät koodilistasta (liite 7). Hajonta koodimerkinnöissä oli suurta: muutama teorian 
pohjalta muodostamani koodi jäi kokonaan ilman merkintää ja muutamiin yksittäisiin 
koodeihin tuli yli 200 merkintää. Liitteestä 11 löytyy analyysini koodeista, jotka saivat 
vain vähän merkintöjä osakseen.
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8.7. KESKEISET ASIAT LUVUSSA 8 
Luvussa 8 esittelin tutkimukseni metodit ja niiden hyödyntämisen. Valintani on ollut 
hyödyntää yhdistettyjen metodien (mixed methods) rinnakkaismuotojen yhdistämis-
mallia, minkä vuoksi tutkimuksessani on sekä laadullisia että määrällisiä piirteitä. 

Tutkimuksessani korostuvat erilaiset vertailuasetelmat, ensin teoriaosuudessa eri 
tieteenalojen ja tutkijoiden välillä ja sen jälkeen empiiristen tutkimusaineistojen välil-
lä. Tekemiäni valintoja on ohjannut toisaalta konstruktivistinen ja toisaalta pragmaat-
tinen tieteenfi losofi nen lähestymistapa. 

Tutkimuksessani on 3 vaihetta: Ensin hyödynsin deduktiivista päättelyä rakentaessa-
ni eri teoreettisten lähestymistapojen kautta viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihan-
nemallia. Kun vein ihannemallin empiiriseen testiin, hyödynsin induktiivista päättelyä. 
Lopuksi viimeistellessäni ihannemallin yhdistän nämä päättelytavat abduktiiviseksi 
päättelyksi. 

Tutkimusaineistoni muodostuu 5 osatutkimuksesta, joissa oli edustettuina eri vas-
taajaryhmät: viestintäjohtajille ja –päälliköille, ylimmälle johdolle, henkilöstöjohdolle 
ja -päälliköille, markkinointijohdolle ja -päälliköille sekä toimittajille. Tutkimuskyse-
lyni suunnattiin 1285 hengelle, joista 241 vastasi. Kokonaisvastausprosentti jäi 20:een, 
mitä voidaan pitää pienenä.

Laadulliseksi aineistoksi tutkimusaineistoani voidaan pitää laajana. Laadullisiin 
kysymyksiin vastasi 154 henkeä. Koodausprosessin aikana vastaukset käsiteltiin ky-
symyksittäin, joten laadullinen aineisto on määriteltävissä 642 lausumaksi. Yhdellä 
henkilöllä oli käytössään aineistosta riippuen 2—11 lausumaa. Koko aineiston edusta-
vuutta puoltavia asioita ovat aineistojen 1–5 vastaajien samansuuntaisuus (otosten ja 
harkinnanvaraisten näytteiden ja edelleen perusjoukonkin kanssa) saatavilla olevien 
tietojen valossa, indikaattori-tutkimusote, näytenäkökulma. Lisäksi on huomattava, 
että osatutkimusten tavoite on ollut testata ihannemallia eri vastaajaryhmissä, ei siis 
toimia uuden teorian pohjana. 

Empiiristen osatutkimusten tuloksiin on myös syytä suhtautua kriittisesti: Vastaus-
prosentit jäivät alhaisiksi. Lisäksi katoanalyysiä voi tehdä vain osittain ja aineistosta 2 
jäivät puuttumaan yli 500 hengen organisaatioiden edustajat, mikä heikentää vertail-
tavuutta muihin aineistoihin. 

Seuraavassa luvussa 9 käyn lävitse empiiristen osatutkimusteni tulokset aineistoryh-
mittäin. 
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9. TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa käyn lävitse 5 empiirisen osatutkimukseni tulokset (kuvio 8). Laadullis-
ten tutkimuskysymysten avulla saadut tulokset ovat painoarvoltaan määrällisin tutki-
muskysymyksin kerättyjä suurempia. Esittelen heti tämän luvun alussa merkittävimmät 
tutkimustulokseni. Niiden jälkeen käyn lävitse laadullisen koodausprosessin ja tulkin-
taperiaatteeni. Vasta näiden jälkeen on vuorossa laadullisten tulosten esittely vastaaja-
ryhmittäin. Lopuksi vahvistan saamiani tutkimustuloksia määrällisen datan avulla sekä 
vertailen eri menetelmien avulla saatuja tuloksia toisiinsa. Empiiristen tulosten vertailu 
teoreettisen ihannemallin luonnokseen löytyy seuraavasta luvusta 10, jossa viimeistelen 
ihannemallin. 

9

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
• laadulliset tulokset

• määrälliset tulokset
• tutkimustulosten 

vertailu

PäätelmätIhannemallin 
viimeistely

Empiirinen 
tutkimus

MetoditJohtajuus-
tutkimukset

Johdanto Yhteisö-
viestinnän 
teoriat ja 
ammatti-
roolit

Ihannemalli 
luonnos

Toiminta- 
ja viestintä-
ympäristö 
2010-luvulla

Asiantunti-
juuden 
rakentu-
minen

Viestintä-
johtajan 
osaamis-
tutkimukset

Kuvio 8. Luvun 9 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva. 

Tein tutkimustulosteni laadullisen ja määrällisen analysoinnin limittäin vuosien 2012—
2014 aikana. Määrällisten tutkimuskysymysten avulla selvitän, miten vastaajat arvotta-
vat eri osaamisenlajeja. Laadulliset tutkimuskysymykset tuovat tarkempaa tietoa yksit-
täisistä osaamisista, siitä, mitkä ovat tärkeimmät osaamiset. 

Sekä laadullinen että määrällinen lähestymistapa (ks. taulukko 17) korostavat viestin-
täjohtajan tietoja ja tietämystä eli viestinnän substanssin hallintaa sekä viestintätaitoja. 
Siinä missä määrällinen aineisto nostaa esille asennoitumisen ja verkostot tärkeimpinä 
osaamisina, laadullinen aineisto korostaa vuorovaikutustaitoja, toimintaympäristön ja 
sidosryhmien tuntemista sekä oman yrityksen tuntemisen tärkeyttä. Muita laadullisen 
aineiston esille nostamia asioita ovat strateginen osaaminen, kyky yhdistää viestintä lii-
ketoimintaan ja viestintäjohtajan kokeneisuus. 

Taulukko 17. Viestintäjohtajan tärkeimmät osaamiset, jotka korostuvat sekä laadullisissa että määräl-
lisissä tutkimustuloksissa. Osaamiset on esitetty tärkeysjärjestyksessä.

Laadullisissa tutkimustuloksissa korostuvat osaamiset Määrällisissä tutkimustulok-
sissa korostuvat osaamiset

Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (tiedot) Tiedot
Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (taidot)
Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (taidot)

Taidot

Kyky ajatella strategisesti (kyvyt ja valmiudet)
Strateginen osaaminen (taidot)

Asennoituminen

Oman yrityksen tuntemus (johtamisosaaminen). Taito 
yhdistää viestintä liiketoimintastrategiaan ja auttaa johtoa 
tekemään viestintään liittyviä päätöksiä (johtamisosaaminen)

Verkostot

Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (taidot)
Kokemus (kokemus)
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Empiiristen tutkimustulosten mukaan kaikkein tärkein osaamisalue viestintäjohtajalla 
on juuri viestinnän substanssin hallinta – niin yhteisöviestinnän tiedoissa kuin hen-
kilökohtaisissa käytännön taidoissakin. Kaikki muu tulee vasta tämän tiiviin ytimen 
jälkeen. 

Aineiston koodausta käsittelin jo luvussa 8.6, aineiston koodausprosessi löytyy tar-
kemmin eriteltynä liitteestä 5. Kaikkien koodien saamat merkintämäärät löytyvät koo-
dilistasta (liite 7), joten seuraavassa alaluvussa olen merkinnyt ne näkyviin ainoastaan 
10 tärkeimmän osaamisen kohdalle. Muissa luvuissa eli vastaajaryhmäkohtaisissa tu-
loksissa ilmoitan ne suluissa jokaisen osaamisen kohdalla.

Yllättävää aineistossa oli toisaalta sen napakkuus, osa vastaajista oli kiteyttänyt vas-
tauksensa ytimekkäiksi sanalistoiksi, ja toisaalta se, että osa vastaajista oli halunnut 
vastaustensa olevan huolella punnittuja mielipiteitä, jotka ottivat asioihin kantaa laa-
jemmin. 

Kiteytetyissä vastauksissa haluttiin usein korostaa jotain tiettyä osaamista: 

• ”Tärkein tehtävä on yrityskuvan luominen.” kommentoi henkilöstöjohdon edus-
taja P2.Q2:7

• ”Sis.viestintä” viestintäjohtajan tehtävää tiivisti johdon edustaja P5.Q5:2 ja
• ”Median ja oman yrityksen tunteminen.” summasi tärkeimpiä asioita toimittaja 

P11.Q11:17.

Myös viestintäjohtajat itse osasivat tiivistää: P15.Q15:1 halusi korostaa, että ”Tätä työtä 
ei voi oppia teoriassa.”, P17.Q17:2 asennoitumisesta ”Rohkeus” ja P21.Q21:29 odotuk-
siaan osaamisen suhteen ”Ihmisten ja asioiden johtamista, muutosjohtamista.”

Empiirisen aineiston sisältämiä punnittuja kannanottoja kuvastavat hyvin seuraavat 
lausumat: 

• ”Sekä leadershipia että manageerausta. Kykyä luoda olosuhteet, joissa ih-
misillä on mahdollisuus onnistua ja työskennellä luovasti virheitä pel-
käämättä. Manageerauspuolen osalta tulee taas osata huolehtia siitä, että 
asioiden dokumentointi, työvälineet ja prosessit ovat tuottavaa työskente-
lyä edistävät.” viestintäjohdon edustaja johtamisosaamisesta P21.Q21:10 

• ”Hyvä ja laaja-alainen ammatillinen osaaminen antaa perusedellytyksen tehtä-
vässä onnistumiseen. Liittyy yhä enemmän henkilökohtaiset ominaisuudet ja 
kyvykkyydet kuten verkostoitumis- ja yhteistyötaidot, puolueettomuus, riippu-
mattomuus, sosiaalinen älykkyys, päätöksentekokyky, strateginen ajattelu jne. 
Osaaminen kehittyy yhteistyön kautta liiketoiminnan ja muiden yhteisten toi-
mintojen kanssa, tärkeä keino on kokemusperäisen osaamisen kartuttaminen 
erillisten liiketoiminnan muutosten ja haasteiden pyörteessä. Viestintäjohtajan 
osaamisen kehittämisen edellytyksenä on hänen kuulumisensa johtoryhmään ja 
yrityksen strategian rakentamiseen.” henkilöstöjohdon edustaja viestintäjohta-
jan asiantuntijuudesta P3.Q3:7

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen laadullista aineistoa ja tutkimustuloksia ensin ko-
konaisuutena ja sitten eri vastaajaryhmien näkökulmista. 
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9.1. STRATEGINEN VIESTIJÄ JA VUOROVAIKUTTAJA –
KOKONAISNÄKEMYS VIESTINTÄJOHTAJAN OSAAMISESTA

Aloitan laadullisen aineistoni läpikäynnin esittelemällä kokonaiskuvan osaamisista, 
jotka korostuivat kun kaikkien vastaajaryhmien (viestintäjohtajien, ylimmän johdon, 
henkilöstö- ja markkinointijohdon sekä toimittajien) näkemykset kootaan yhteen. Kun 
tarkastelun kohteena on siis koko laadullinen aineisto (N=154), viestintäjohtajan osaa-
misesta hahmottuva kuva myötäilee paljon aiempaa teoriaa 1980-luvulta asti (ks. tau-
lukko 18): viestintäjohtaja on ennen kaikkea hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
omaava ammattilainen, joka hallitsee viestinnän strategisella tasolla. Toisin sanoen, 
viestintäjohtajan 5 tärkeintä osaamista on järjestyksessä: vahva viestinnän teoriapoh-
ja ja tietämys eli substanssin osaaminen, hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot sekä 
vuorovaikutus- ja sosiaaliset yhteistyötaidot, kyky strategiseen ajatteluun ja strategisen 
osaaminen. 

Tutkimukseni kannalta tärkeimpiä havaintoja kokonaisuudesta ovat myös seuraavat: 
Tietämystä arvostetaan, mutta sen ylläpito ja kehittäminen jäävät arvostuksissa huo-
mattavasti tästä jälkeen. Viestinnän paradigman siirtymää on havaittavissa vain vähän 
käytännön toiminnan tasolla. Lisäksi viestintäpääoman johtamiseen liittyviä osaamisia 
ei vielä pidetä merkittävänä viestintäjohtajan asiantuntijuuden kannalta.

Taulukko 18. Viestintäjohtajan tärkeimmät osaamiset, kun tarkastellaan kaikkia aineistoja (N=154). 
Osaamisen saama koodimerkintöjen määrä on ilmoitettu sulkeissa. Sen jälkeen on 
ilmaistu koodilyhenne95. Tapauksissa, joissa koodit ovat saaneet saman pistemäärän, 
ne on esitetty samalla viivalla eli pistesija on jaettu. Koska listalle nousseista osaami-
sista viimeiset ovat saaneet saman merkintämäärän, tärkeimpien listalle on noussut 10 
sijaan 11 osaamista.

1. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (249) SUO TI
2. Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (245) HVT TA
3. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (239) IHJ TA
4. Kyky ajatella strategisesti (211) EMJ KV
5. Strateginen osaaminen (175) SUO TA
6. Oman yrityksen syvällinen tuntemus (172) LIO JOS
7. Persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys (159) EMJ OM
8. Kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (154) EMJ KOK
9. Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (153) LIO TA
10. Pelisilmä ja tilannetaju (152) EMJ JOS sekä verkostot (152) IHJ VE

Kun edellä mainittua tarkastelua jatketaan, listalle nousevat oman yrityksen syvälli-
nen tuntemus ja näkemyksellisyys, kokeneisuus, toimintaympäristön ja sidosryhmien 
tuntemus sekä jaetulla 10. sijalla pelisilmä ja tilannetaju sekä verkostot. Osaamisten 
painotusten kesken on havaittavissa selkeitä eroavuuksia 10 tärkeimmän osaamisen 
joukossakin: viestinnän tiedot ja taidot sekä vuorovaikutusosaaminen korostuvat huo-
mattavasti muita osaamisia enemmän. 

95  Osaamislajien mukaan muodostetut lyhenteet: OM (henkilökohtaiset ominaisuudet), AS (asennoi-
tuminen), KV (kyvyt ja valmiudet), TI (tietämys ja tiedot), TA (taidot), JOS (johtamisosaaminen), VE 
(verkostot) ja KOK (kokemukset ja kokeneisuus. Osaamiskokonaisuuksien mukaan muodostetut lyhen-
teet: EMJ (eettisyys ja muutosten johtaminen, strateginen johtaminen), IHJ (ihmisten johtaminen), ITJ 
(itsensä johtaminen), HVT (henkilökohtaiset viestintätaidot), LIO (liiketoimintaosaaminen), LUO (luotaus 
ja uuden tiedon luonti), SUO (substanssin osaamisen johtaminen), SYJ (suhde ylimpään johtoon ja 
yhteistyö) ja VPJ (viestintäpääoman johtaminen, arviointi ja kehittäminen).
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Mielenkiintoista on myös, että 10 tärkeimmän osaamisen listalta 3 osaamista on 
mahdollista luonnehtia hyvin organisaatio- ja toimialakeskeiseksi osaamiseksi (oman 
yrityksen syvällinen tuntemus, toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus, verkos-
tot, jossain määrin mahdollisesti myös kokeneisuus) eli työpaikan vaihdoksella saat-
taisi olla merkittävä vaikutus käsitykseen viestintäjohtajan osaamisesta ja sen tasosta.

Tärkeimmän 10 osaamisen listalla nousevat erityisesti esiin siis yhteisöviestinnän 
substanssin ja viestintätaitoihin, strategiseen ajatteluun sekä yrityksen tuntemukseen 
liittyvät teemat.

Koko aineistossa (aineistot 1—5) eri osaamisten saama koodien merkintämäärä vaih-
teli 0:sta 249:ään. Lähelle 10 osaamisen kärkeä yltävät ajantasallaolo organisaation 
suunnitelmista ja toiminnasta, viestinnän ja liiketoimintastrategian yhdistäminen, 
johdon auttaminen tekemään viestintään liittyviä päätöksiä sekä tunne- ja kulttuuriä-
lykkyys.

Sadan koodimerkinnän tai yli sen painoarvolle nousevat henkilökohtainen uskot-
tavuus, ongelmantunnistaminen ja -ratkaisu, taito tulkita organisaation toiminta-
kulttuuria, normeja ja tabuja, työelämäkokemusta painottava ”työelämä ja viestintä”, 
kyvykkyys vakuuttaa muut asiantuntijuuden legitimiteetistä ja työpaikan areenalla 
asiantuntijuudesta, asiantuntijoiden kanssa toimiminen ja tunteisiin vetoaminen. 
Myös luotaukseen liittyvät osaamiset (luotaa toimintaympäristöä, tunnistaa, testaa ja 
arvioi teemoja, auttaa organisaatiotaan ymmärtämään toimintaympäristöään, tunnis-
taa mahdollisuuksia, muuttaa uhat tilaisuuksiksi) koetaan tärkeiksi. Summa summa-
rum, viestintäjohtajan on osattava johtaa viestintää kokonaisvaltaisesti.

Koko laadullinen aineisto sisältää myös muutamia sisäisiä ristiriitaisuuksia: 
• Vaikka odotetaan, että viestintäjohtaja osaa johtaa viestintää kokonaisvaltaises-

ti, viestinnän ilmiöiden ymmärtämistä (eli perusoletusten muutosta), sisäistä 
konsultointia ja organisaation valmentamista viestimään otetaan huomattavasti 
vähemmän esille. 

• Viestinnän substanssiin liittyvän tiedon ja tietämyksen merkitys on hyvin suuri. 
Silti ammatillisen osaamisen kehittämisen (oman yhteisöviestinnän osaamisen 
kehittäminen, digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden kehityksen seuranta) ar-
vostus on huomattavasti pienempää. 

Kiteytyksenä voi todeta laadullisen aineiston korostavan viestintäjohtajan roolia olla 
organisaationsa silmät ja korvat, hänen herkkyyttänsä ymmärtää sisäisiä ja ulkoisia 
sidosryhmiä, vaikuttaa heihin erilaisin viestinnän keinoin ja tukea työllään organi-
saation ydintoimintaa. Ilman henkilökohtaista kokeneisuutta, näkemystä, ja uskot-
tavuutta viestintäjohtaja ei pysty toimimaan vakuuttavasti. Verrattain uutena asiana 
suhteessa teoreettiseen viitekehykseen aineistosta nousee liiketoimintaosaamisen pai-
nottaminen. 

Se, mikä empiirisestä aineistosta puuttuu on näkemys eettisistä kysymyksistä: em-
piria ei ota suoraan kantaa eettisten näkökulmien käsittelyn hallintaan, vaikka teoria-
osuudessa tätä asiaa usein korostetaan kaiken toiminnan edellytyksenä. 
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9.2. VASTAAJAN OMA ASEMA JA SUHDE 
VIESTINTÄJOHTAJAAN VAIKUTTAVAT OSAAMISTEN 
ARVOSTUKSEEN

Tässä luvussa käyn läpi laadulliseen aineistoon pohjautuvat tutkimustulokset eri vas-
taajaryhmien näkökulmista. Empiirisen aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että jo-
kainen vastaajaryhmä arvioi viestintäjohtajan osaamista selkeästi omasta näkökulmas-
taan, omien tavoitteidensa ja työnsä kannalta. Toisin sanoen vastaajaryhmien erilaiset 
intressit tulivat selvästi esiin: vastaajaryhmät korostavat osaamisia, joita pitävät vies-
tinnässä itsensä kannalta oleellisimpina tai keskinäisen yhteistyönsä kannalta tärkeim-
pinä tehtävinä. Vastaukset noudattelivat pääosin 1980—2000-lukujen teoreetikkojen 
käsityksiä viestinnästä ja sen roolista organisaatiossa. 

Täyttääkseen omat ja eri vastaajaryhmien odotukset, viestintäjohtajan on korostet-
tava osaamisensa eri puolia eri vastaajaryhmille. Asiantuntijuudesta tulee kameleontti, 
jossa erilaisten osaamisten olemassaolo ja arvostus on kiinni siitä, kuka osaamista kul-
loinkin tarkastelee. 

9.2.1. OMAKUVA: KOKENUT STRATEGI, JOLLA ON VIESTINNÄN 
TAIDOT JA TIEDOT HALLUSSAAN

Yhteensä 69 viestintäjohtajaa ja -päällikköä vastasi kyselyyn. Kaikki heistä eivät ot-
taneet kantaa jokaiseen avoimeen kysymykseen. Ensimmäisiin avoimiin kysymyksiin 
vastasi noin 44 henkeä, puolessa välin vastaajamäärä putosi 38—36 henkilöön ja vii-
meisen vapaa-ehtoiseen kysymyksen kohdalla se laski 17 henkilöön. Kaiken kaik-
kiaan viestintäjohtajien lausumia on yhteensä 409 kpl eli noin 64 % koko 
aineistosta. Heidän painoarvonsa on siis ollut suuri koko aineistossa, mikä selittää 
osaltaan myös suurta samankaltaisuutta kaikkien aineistojen ja viestintäjohtajien 
osaamisten arvostuslistauksessa. Esim. tärkeimpinä pidetyt 4 osaamista ovat samat, 
vain niiden järjestyksessä on pientä eroavaisuutta. Lisäksi on muistettava, että tältä 
vastaajaryhmältä kysyttiin eri osaamisista huomattavasti laajemmin kuin muilta vas-
taajaryhmiltä. Kun kaikista 8 osaamisesta oli viestintäjohdolle oma kysymyksensä, on 
joidenkin osaamisten lajien (esim. kokemus) koodimerkintöjen määrä voinut nousta 
suuremmaksi kuin se olisi muuten tehnyt. 

Aineistossa 1 (viestintäjohtajat ja -päälliköt) eri osaamisten saama koodien merkin-
tämäärä vaihteli 0:sta 130:een. Viestintäjohtajien oma mielikuva asiantuntijuudes-
ta (ks. taulukko 19) korostaa monipuolista viestinnän taitojen ja tietojen hallintaa ja 
strategista kyvykkyyttä. Ylitse kaiken muun arvostettiin vuorovaikutustaitoja ja sosi-
aalisia yhteistyötaitoa, sekä hyviä henkilökohtaisia viestintätaitoja. Myös kokemuksen 
merkitys on selvästi esillä, se nousi kahteen otteeseen 10 tärkeimmän listalle: ensin 
sijalle 5 yleisen tason kokemuksena ja myöhemmin sijalle 8 tarkennettuna vielä työ-
elämään ja viestintään liittyvään kokemukseen. Näkemyksellisyyttä painotetaan kuten 
koko aineistossa, samoin pelisilmän ja tilannetajun vaatimus sekä verkostot mahtuvat 
tärkeimpien osaamisten joukkoon.

Arvostuksia kuvaa hyvin P15. Q15:3 
”Viestintäjohtajalla on oltava laaja näkemys yrityksen toiminnasta ja siitä, miten 
viestintä istuu tähän kokonaisuuteen. Kypsyminen on tärkeää, raakiletta ei saisi 
päästää tärkeään tehtävään.”, P12. Q12:27 (Asiantuntijuus) ”Rakentuu sopivan 
kokemuksen, erilaisten vaikeiden liemien sekä vankan tiedollisen pohjan varaan. 
Viestintäjohtaja on ollut aktiivinen sekä oman organisaation sisällä että muissa 
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verkostoissa. Työkokemusta vähintään 10 vuotta.” sekä P14.Q14:8 ”Viestintäjohta-
jan pitää olla todellinen moniosaaja ja kyetä omaksumaan nopeasti uusia asioita, 
mutta kuitenkin olla jämäkästi myös omien näkemystensä takana ja perustella ne.”.

Taulukko 19. Viestintäjohtajan tärkeimmät osaamiset, kun tarkastellaan viestintäjohtajien ja -pääl-
liköiden omia näkemyksiä (aineisto 1, N=44). Osaamisen saama koodimerkintöjen 
määrä on ilmoitettu sulkeissa. 

1. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (130)
2. Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (127)
3. Kyky ajatella strategisesti (104)
4. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (100)
5. Kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (92)
6. Strateginen osaaminen (88)
7. Persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys (83)
8. Kokemukset: työelämä ja viestintä (78)
9. Pelisilmä ja tilannetaju (76)
10. Verkostot (70)

Lähelle 10 osaamisen kärkeä pääsevät ongelman tunnistaminen ja –ratkaisu (66), tai-
to yhdistää viestintä liiketoimintastrategiaan ja auttaa johtoa tekemään viestintään 
liittyviä päätöksiä (64) sekä oman yrityksen syvällinen tuntemus (63). Viestintäjoh-
tajan on osattava niin johtaa muita ihmisiä (62) kuin toimia asiantuntijoiden kanssa 
yhteistyössä (61). Hän tarvitsee tunne- (60) ja kulttuuriälykkyyttä (53), kykyä vedota 
tunteisiin (52) ja motivoida (50), ja hän tuntee toimintaympäristönsä sidosryhmineen 
(50). Henkilökohtainen uskottavuus on tärkeää (56), työpaikalla on vakuutettava muut 
omasta asiantuntijuudesta (57) ja sen legitimiteetistä (60), lisäksi ylimmältä johdolta 
on pystyttävä hankkimaan auktoriteetti asiantuntija-asemalleen (55). Omasta asennoi-
tumisesta (58) ja monipuolisesta ja laaja-alaisesta kokemuksesta (51) on hyötyä. 

P16.Q16:9 kommentoi viestintäjohtajan henkilökohtaisia ominaisuuksia seuraavasti: 
”Sellaisia, että osaa esittää omat asiansa organisaatiolle, eikä vain neuvoa muita 
miten heidän pitää viestinsä kertoa eri sidosryhmille. Nopea omaksumiskyky ja ki-
teyttämistaito auttavat. Pitää olla rohkeutta kyseenalaistaa.”

Pidän esille nostettavina osaamisina tässä vastaajaryhmässä kaikkia yli 40 koodimer-
kintää saaneita osaamisia. Merkittävää on siis myös viestintäjohtajan oleminen ajan 
tasalla organisaation suunnitelmista ja toiminnasta (44), kyky työskennellä ylimmän 
johdon kanssa (43), liiketoimintaosaaminen (43) sekä toimialan ja toimintaympäris-
tön tuntemus (41). Hänen on luodattava toimintaympäristöä, tunnistettava, testattava 
ja arvioita teemoja (43) sekä tunnistettava mahdollisuuksia, muutettava uhat tilaisuuk-
siksi (47) ja organisaation sisällä osattava tulkita toimintakulttuuria, normeja ja tabuja 
(40). 

Vaikka edellä mainitut listaukset ovat pitkiä, ne tulevat kootusti vastaan myös yksit-
täisissä lausumissa, kuten P15.Q15:33 kommentoi: 
”Oman kokemuksen pohjalta ilman vahvaa viestinnän asiantuntemusta viestintä-
johtajana ei pärjää. Viestintäjohtajan täytyy tehdä kädet savessa töitä ja omata 
vahvat viestinnälliset perusvalmiudet sekä näkemys eri alueiden kehittämisestä. 
Tässä auttaa vain laaja-alainen työkokemus. Viestintäjohtajan tehtävä on tuoda 
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lisäarvoa yhteisön (liike)toiminnalle. Liiketoiminnan tuntemus auttaa viestinnän 
suunnittelussa, yhteistyössä ja organisaation tavoitteiden ymmärtämisessä. Vies-
tintäjohtaja johtaa usein pientä asiantuntijatiimiä ja toimii erittäin verkottunees-
sa roolissa työyhteisössä. Työssä vaaditaan erityistä herkkyyttä sekä päivittäistä 
sparrauskykyä ja –halua.”

Olennaisia asioita aineistossa 1 ovat myös: avoimuus (40), vastuunkanto (43) ja se, 
että ymmärtää oman lisäarvonsa sekä vaikutusvaltansa muihin (40), kyky ja valmius 
hoitaa hankalia tilanteita (41), mikä yhdistyi vastauksissa erityisesti kriisiviestinnän 
haasteisiin, sekä yleinen johtamisosaaminen (40). Erityisen mielenkiintoista on, että 
empiirisen aineiston pohjalta asennoitumisen alle lisätty koodi ”tuloshakuisuus” tuli 
esille ainoastaan viestintäjohtajien omissa vastauksissa (26). Tätä aihetta kommentoi-
tiin mm. seuraavin tavoin: 

P20.Q20:3
”Taitoa käsitellä muita johtajia ja saada asiansa/äänensä kuuluviin. Hyvä vies-
tintäjohtaja nostaa koko yksikkönsä arvoa näyttämällä konkreettisia esimerkkejä 
miksi viestintä on tärkeä yritykselle., P18.Q18:28 ”Kykyä tarttua toimeen ja haas-
teisiin…”ja P17.Q17:44 ”I can, viestintää voi mitata ja pitääkin, - -.”

Kysymysteknisistä syistä suhtaudun kokemuksen korostumiseen 2 kertaan tärkeim-
pien osaamisten listalla varauksella. Kokonaisuutena ottaen viestintäjohtajat ja -pääl-
liköt pitävät itse tärkeänä ensisijaisesti viestintään liittyviä osaamista ja toissijaisesti 
liiketoimintaosaamista. Ihmisten johtamiseen liittyvä osaaminen on myös runsaasti 
esillä. 

Mm. P16.Q16:14 tiivistää kokonaisuuden seuraavasti: 
”Viestintäjohtajan pitää olla utelias ja ennakkoluuloton. Sosiaaliset kyvyt ovat elin-
tärkeitä tehokkaalle verkottumiselle. Pitää nopeasti osata hahmottaa tilanteet, jois-
sa yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Hyvät verbaaliset taidot niin suullisesti 
kuin kirjallisesti on omattava. Rohkea keskustelujen avaaja ja kommentoija.”

Aineisto sisältää myös muutaman yllätyksen:
• Viestintäjohtajien omissa vastauksissa eivät korostu seuraavat osaamiset, joita 

teoriaosuus pitää tärkeinä: “Eettisyys ja yhteiskuntavastuullinen toiminta (11)”, 
“tuntee eettisen koodiston ja lainsäädännön (19)”96 eikä ”osallistuminen johdon 
strategiseen suunnitteluun, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon (18)” eikä 
”suora yhteys johtoon (22)” . Oman osaamisen kehittäminenkään ei korostu97. 

• Viestintäjohtajat eivät toteuta viestinnän paradigman siirtymää käytännön 
toiminnan tasolla: Työelämän muutokset ja niiden merkityksen ymmärtäminen 
viestinnälle (3), viestinnän perusoletusten muutosten ymmärtämisen vaikutus 
toiminnalle (16). Viestintäpääoman johtamiseen liittyvät osaamiset jäivät kaikil-
ta osin vähäisiksi. 

96  Sitä, onko syy kulttuurinen (asiaa pidetään itsestäänselvyytenä), vai kertooko se vähäisestä arvostuk-
sesta, ei voi suoraan päätellä. Myöskään päätelmiä viestinnän eettisyyden vähäisyydestä tai mahdolli-
sesta lainsäädännön noudattamatta jättämisestä ei voi tehdä.

97  Vaikka yhteisöviestinnän tietämyksen arvostus oli erittäin tärkeä, siihen liittyvät osaamiset jäivät 
vähemmälle huomiolle: kehittää omaa yhteisöviestinnän osaamistaan (14), digitaalisten ja yhteisöllisten 
medioiden kehityksen seuranta (31), halu oppia ja kehittyä, rohkeus ylittää oman osaamisensa rajat 
(39) sekä jatkuva oppiminen ja reflektointi sekä haasteelliset tehtävät (37).
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• Viestintäjohtajat eivät myöskään ota esille omaa asemaansa ja toiminta-
edellytyksiään: ”Määrittelyvalta omaan työhön (12)”, ”selkeät toimintaval-
tuudet (11)”, ”hierarkkinen asema (7)”, kyky markkinoida omaa osaamistaan ja 
vahvuuksiaan (15)”. Vain 21 oli itse valmis muutoksiin ja 15 edisti muutoksia. 
Sitoutuneisuus (1), tunnollisuus (1), omat arvot tukevat organisaation arvoja (0) 
eivät tulleet esille. 

• Viestintäjohtajat eivät ole kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan: 
henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen liittyvää osaaminen (14), 
markkinointi (10) ja myyntiin liittyvät osaamiset (5) olivat vähäisiä. 

• Viestintäjohtajat itse ovat ainoa vastaajaryhmä, jossa täydennetään teoriaa tuo-
malla esiin yleissivistyksen (11) merkitys. 

9.2.2. YLIMMÄN JOHDON NÄKEMYS: VIESTINTÄJOHTAJA ON 
LIIKETOIMINNAN TUKIJA 

Yhteensä 46 ylimmän johdon edustajaa vastasi kyselyyn, heistä 44 molempiin heille 
esitettyihin pääkysymyksiin, jotka olivat erityisesti tälle ryhmälle muotoiltu käsittä-
mään viestintäjohtajien tärkeimpiä ominaisuuksia ja tehtäviä. Ylimmän johdon lausu-
mia on siis yhteensä 90 kpl eli noin 14 % koko aineistosta. Aineistossa 2 (ylin johto) eri 
osaamisten saama koodien merkintämäärä vaihteli 0:sta 63:een. 

Ylimmän johdon mielikuva viestintäjohtajan asiantuntijuudesta (ks. taulukko 20) 
korostaa viestinnän tietojen ja taitojen hallintaa sekä strategista kyvykkyyttä erityi-
sesti liiketoiminnan näkökulmasta. Viestintää tarvitaan tukemaan liiketoimintaa ni-
menomaan viestinnällisissä kysymyksissä ja tuomaan esille erilaisia näkökulmia. 
Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus nousi siten 5 tärkeimmän osaamisen 
joukkoon, ja sitä täydensivät 10 tärkeimmän osaamisen joukossa olevat kulttuuri- ja 
tunneälykkyydet. 

Taulukko 20. Viestintäjohtajan tärkeimmät osaamiset, kun tarkastellaan ylimmän johdon näkemyksiä 
(aineisto 2, N= 46). Osaamisen saama koodimerkintöjen määrä on ilmoitettu sulkeissa. 
Tapauksissa, joissa koodit ovat saaneet saman merkintämäärän, ne on esitetty samalla 
viivalla.

1. Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (63)
2. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (51)
3. Kyky ajatella strategisesti (50)
4. Yhdistää viestinnän ja liiketoimintastrategian, auttaa johtoa tekemään viestintään 

liittyviä päätöksiä (46)
5. Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (45)
6. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (43)
7. Johdon käsitykset viestinnästä ja odotukset sitä kohtaan (41)
8. Kulttuuriälykkyys (40)
9.-10. Tunneälykkyys (39) ja strateginen osaaminen (39)

Ylimmän johdon vastauksissa tuli selvästi esille myös heidän omat käsityksensä vies-
tinnästä ja odotukset sitä kohtaan. Johdon lausumista kysymykseen ”Mitkä ovat vies-
tintäjohtajan tärkeimmät tehtävät?” on mahdollista päätellä, mihin rooliin he sijoit-
tavat viestintäjohtajan ja viestinnän merkityksen yleisellä tasolla: 1980—90-lukujen 
perinteiseen näkemykseen viestinnästä tukitoimintana, jolla on palvelutehtävä (21), 
2000-luvun strategisen kumppanin rooliin, joka yhdistää viestinnän ja liiketoiminnan 
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(19) vai edistykselliseen näkemykseen viestinnän paradigman muutoksesta ja organisaa-
tion valmentamisesta viestimään (4). 

Johdon kommentointi oli yleisesti ottaen muita vastaajaryhmiä tiivistetympää. Tehtä-
viä kommentoivat mm. 

P5.Q5:31 
“Yrityksen/yhteisön strategiasta lähtevä ja strategiaa viestivä — Olennaisen pelkis-
täminen myyvällä tavalla — Johdon kanssa ´samalla aaltopituudella´.”

P5.Q5:34 
“Luoda luottamukselliset suhteet median, ympäröivään yhteiskuntaan ja omaan 
henkilöstöön.”

P5.Q5:6 
“Oikea ja totuudenmukainen informaation välittäminen.”

P5.Q5:14 
“Toimia kehittäjänä ja katalysaattorina ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Huo-
lehtia, että yritys hoitaa sidosryhmäsuhteitaan tasapainoisesti. Huolehtia, että yri-
tyksen mediasuhteet ovat kunnossa. Huolehtia, että yritysjohdon tärkeimmät viestit 
ymmärretään organisaatiossa (strategia, muutosten syyt). Huolehtia siitä, että yri-
tyksen sisällä käydään riittävästi dialogia sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.”

Muut eniten koodimerkintöjä saaneet osaamiset korostavat myös viestinnän ja liiketoi-
minnan välisiä yhteyksiä: osaa johtaa viestintää kokonaisvaltaisesti (38), osaa suunni-
tella toimintaa ja keskittyä tavoitteisiin (30), oman yrityksen syvällinen tuntemus (37), 
ajan tasalla organisaation suunnitelmista ja toiminnasta (37), pelisilmä ja tilannetaju 
(33) sekä persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys (36). Ylin johto otti esille 
usein myös verkostot (35), erityisesti ulkoisen toimintaympäristön verkostot ja sidosryh-
mät (24) ja luotaukseen liittyvät osaamiset: luotaa toimintaympäristöä, tunnistaa, testaa 
ja arvioi teemoja (33), auttaa organisaatiotaan ymmärtämään toimintaympäristöä (31) 
sekä tunnistaa mahdollisuuksia ja muuttaa uhat tilaisuuksiksi (32). Viestintäjohtajan 
ominaisuuksiin ottivat kantaa mm. 

P4. Q4:6
“Asiantuntemus yrityksestä. Viestintätaito. Kommunikointikyky. Toimiva verkosto.” 

P4. Q4:5
“Pitäytyy sovitussa linjassa ja eikä ryhdy ´säveltämään´.” 

P4. Q4:36
“Hyvä kirjallinen ilmaisu ja pelisilmä.” 

P4. Q4:17
“Kyky ymmärtää ja kommunikoida yrityksen strategia, hyvä esittämiskyky kirjalli-
sesti ja suullisesti + kielitaito, kyky tulla toimeen kaikkien sidosryhmien kanssa, hyvä 
network.” 

Merkitystä ylimmälle johdolle on myös viestintäjohtajan taidolla vaikuttaa organisaa-
tionsa legitimiteettiin eli sen olemassaolon oikeutukseen ja yhteisöllisyyteen (33), herk-
kyydellä aktivismille ja läpinäkyvyyden vaatimuksille (27), sekä hänen taidoillaan tulkita 
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oman organisaation toimintakulttuuria, normeja ja tabuja (30) ja vedota tunteisiin (30). 
Tietysti toimialan ja toimintaympäristön tuntemus (28) pitivät olla hallussa, samoin on-
gelman tunnistaminen ja -ratkaisu (27) sekä ymmärrys omasta lisäarvosta sekä vaikutus-
vallasta muihin (26). Näitä asioita tuli esille mm. lausumassa P5. Q5:38

“Pitää itsensä tietoisena siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Tämä on tärkeää niin yrityk-
sen omaehtoisissa, proaktiivisissa toimissa joilla pyritään positiiviseen vaikutukseen 
yrityksen toiminnan kannalta, mm. viestimällä sellaisen vaikutuksia kaikille sidosryh-
mille asiakkaista omistajiin. Samoin se on tärkeää myös reaktiivisissa asioissa, esimer-
kiksi kriisiviestintää tarvitsevissa tilanteissa, jolloin viestintäjohtajan tulee olla aktiivinen 
hankkimaan organisaatiostaan myös se ikävämpi tieto mahdollisine vaikutuksineen yri-
tyksen ja sen asiakkaiden toiminnalle, sekä vaikutuksen laajuus.”

Muina esille nostettavina osaamisina voi pitää vielä viestintäjohtajan kykyä vakuuttaa 
muut omasta asiantuntijuudestaan legitimiteetin osalta (23) ja henkilökohtaista uskot-
tavuutta (22), ulospäinsuuntautuneisuutta (23), vastuunkantoa (22) ja johdonmukaista 
toimintaa (21) sekä taitoa ylittää raja-aitoja ja neuvotella sidosryhmien kansa (21). Medi-
asuhteiden hallinta sai omana kohtanaan 18 koodimerkintää. 

Kokonaisuutena aineisto 2 siis korostaa viestintäjohtajan erityistä roo-
lia viestinnän ja liiketoiminnan yhdistäjänä. Hänen vastuullaan on kuunnella, 
katsella ja ymmärtää asioita eri sidosryhmien näkökulmasta ja sovittaa yrityksen viesti 
liiketoimintaan ja toimintaympäristöön sopivaksi. Johtoryhmän työskentelystä viestintä-
johtaja kuitenkin vaikutti olevan poissa: viestintäjohtajan kykyä osallistua johdon strate-
giseen suunnitteluun, ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon (3), työskennellä johdon 
kanssa (13) tai suoraa yhteyttä johtoon (14) ei arvostettu. Toisin sanoen viestintäjohtajan 
rooliksi jää tehtyjen päätösten viestiminen sidosryhmille mahdollisimman hyvin. 
Aineistosta 2 voi tehdä myös seuraavat havainnot: 

• Ylin johto edellytti viestinnältä yhtä paljon palveluasennetta (9) kuin toimittajat-
kin. Molemmat vastaajaryhmät muodostivat kolmannekset kaikkien vastaajien 
(29) odotuksista.

• Ylin johto painotti huomattavasti muita sisäisiä sidosryhmiä enemmän viestin-
täjohtajan kykyä itsenäiseen toimintaan98 (19), ja siinä se painotti johdonmukai-
suutta (21), nopeutta ja ajantasallaoloa (16) ja aktiivisuutta (19).

• Ylin johto tunnisti jonkin verran viestinnän perusoletusten muutosta ilmiönä 
(13) ja sisäisen konsultoinnin tarpeen (14), vaikka ei nähnyt oleellisena sitä, että 
viestintäjohtaja valmentaisi organisaatiotansa viestimään (7).

• Ylin johto ei pidä viestintäjohtajan osaamisen laajentamista99 tarpeellisena.
• Ylin johto ei tuonut viestintäjohtajan kokeneisuutta eikä sen merkitystä, eikä 

juuri asennoitumistakaan, esille vastauksissaan. Viestintäjohtajan usein johdon 
näkemyksestä kiinni olevia toimintaedellytyksiä100 ei myöskään nostettu esiin. 

98 Johdon lausumissa oli mahdollista erottaa 2 suhtautumistapaa, joilla kummallakin viitattiin itsenäiseen 
toimintaan: toisessa viestintäjohtajalla vaikutti olevan valta tehdä itsenäisiä päätöksiä ja toisessa hän 
vain noudatti johdon kanssa sovittua linjaa ilman yksityiskohtaista johdon valvontaa. Molemmissa 
tapauksissa korostettiin, että viestintäjohtaja työskenteli itsenäisesti.

99 Ylin johto ei nostanut esille tarvetta hallita henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen liittyvää 
osaamista (1), markkinointia (1) tai myyntiä (0), vaikka se tunnisti erikseen maineen ja brändin hallin-
nan ja johtamisen (11). 

100 Kyky hankkia auktoriteetti-asema johdon silmissä (11) ja ylimmän johdon luottamus (8), kyky hankkia 
asiantuntijuuden sisäinen auktoriteetti (20) ja legitimiteetti (23), selkeät toimintavaltuudet (14), hierkki-
nen asema (5) ja määrittelyvaltaa omaan työhön (3).
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9.2.3. HENKILÖSTÖJOHDON NÄKEMYS: VIESTINTÄJOHTAJA 
TULKITSEE JULKISUUDEN KENTTIÄ JA JOHTAA VIESTINTÄÄ

Yhteensä 34 henkilöstöjohdon edustajaa vastasi kyselyyn ja heistä 21 aloitti vastaami-
sen avoimiin kysymyksiin. Molempiin pääkysymyksiin vastasi ainoastaan 14 henkeä, 7 
halusi vielä kommentoida lisäkysymystäkin. Henkilöstöjohdon lausumia on siis 
yhteensä 42 kpl eli noin 6,5 % koko aineistosta. Aineistossa 3 (henkilöstöjoh-
tajat ja -päälliköt) eri osaamisten saama koodien merkintämäärä vaihteli 0:sta 25:een. 

Henkilöstöjohdon mielikuvassa viestintäjohtajan asiantuntijuudesta (ks. taulukko 
21) yhteisöviestinnän substanssin hallinta korostuu yli kaiken muun. Merkillepantavaa 
on, että monet osaamiset ovat saaneet yhtä paljon merkintöjä eli pistesijan 9 jakaa 4 
osaamista samalla merkintämäärällä, eli 10 tärkeimmän osaamisen sijaan on tässä vas-
taajaryhmässä tarkasteltava 12:sta tärkeintä osaamista. 

Taulukko 21. Viestintäjohtajan tärkeimmät osaamiset, kun tarkastellaan henkilöstöjohtajien ja -päälli-
köiden näkemyksiä (aineisto 3, N=21). Osaamisen saama koodimerkintöjen määrä on 
ilmoitettu sulkeissa. Tapauksissa, joissa koodit ovat saaneet saman pistemäärän, ne 
on esitetty samalla viivalla eli pistesija on jaettu. Koska listalle nousseista osaamisista 
viimeiset ovat saaneet saman merkintämäärän, tärkeimpien listalle on noussut 10 
sijaan 12 osaamista. 

1. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (25)
2.-4. Kyky ajatella strategisesti (20), osaa tulkita organisaation toimintakulttuuria, normeja 

ja tabuja (20) sekä kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (20)
5.-6. Kulttuuriälykkyys (19) ja tunneälykkyys (19)
7. Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (18)
8. Yhdistää viestinnän ja liiketoimintastrategian, auttaa johtoa tekemään viestintään 

liittyviä päätöksiä (17) 
9.-12. Pelisilmä ja tilannetaju (16), henkilökohtainen uskottavuus (16), jatkuva oppiminen 

ja refl ektointi sekä haasteelliset tehtävät (16) sekä se, että osaa johtaa viestintää 
kokonaisvaltaisesti (16)

Henkilöstöjohdon vastauksissa korostuu sekä strategisen että psykologisen ymmärryk-
sen vaatimus: viestintäjohtajan on osattava ajatella strategisesti, pystyttävä tulkitsemaan 
organisaation toimintakulttuuria, normeja ja tabuja sekä ylipäänsä oltava kulttuuri- ja 
tunneälykäs. Vasta näiden osaamisten jälkeen voidaan puhua toimintaympäristön ja si-
dosryhmän tuntemuksesta, viestinnän johtamisesta ja viestintäjohtajan kyvyistä yhdis-
tää viestintä liiketoimintaan eri tavoin. Henkilökohtainen uskottavuus korostuu, samoin 
kyky kehittyä.

Päätelmien teko lausumista ”Miten viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu?” edel-
lyttää tutkijan omaa tulkintaa. Tulkintaa vahvistaa lausumien ”Miksi mainitsemasi 
asiat ovat tärkeitä?” analysoinnilla saadut vastaavanlaatuiset tulokset. Henkilöstöjoh-
tajat näkevät viestintäjohtajan ja viestinnän merkityksen yleisellä tasolla seuraavasti: 
1980—90-lukujen perinteinen näkemys viestinnästä tukitoimintana, jolla on palveluteh-
tävä (2), 2000-luvun strategisen kumppanin rooli, joka yhdistää viestinnän ja liiketoi-
minnan (17) ja edistyksellinen näkemys viestinnän paradigman muutoksesta ja organi-
saation valmentamisesta viestimään (2).

Henkilöstöjohdon tärkeimmät odotukset viestintäjohtajan asiantuntijuudelle tiivistyvät: 
P1.Q1:1
”Rooli on muuttunut yhä vahvemmin strategiseksi johtajuuden rooliksi. Viestinnän 
asiantuntijoilla on mahdollisuus laajentaa osaamistaan monipuolisesti ja heidän 
erityisosaamisensa arvostus on tärkeä osa yrityksen johtamista.”
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P1.Q1:3
“Täytyy olla moniosaaja, laaja kokonaisnäkemys busineksestä, hyvä pelisilmä ja 
nähdä rooli johdon sanoman viejänä henkilöstölle, yhteistyössä muun johtoryhmän 
kanssa. Myös saada muun johtoryhmän ymmärtämään viestinnän merkitys, niin 
sisäisesti kuin ulkoisestikin.” 

Lähelle tärkeimpiä osaamisia nousevat viestinnän strateginen osaaminen (15) ja lii-
ketoimintaan liittyvät osaamiset (oman yrityksen syvällinen tuntemus (13), ajantasal-
laolo organisaation suunnitelmista ja toiminnasta (14), liiketoimintaosaaminen (13), 
toimialan ja toimintaympäristön tuntemus (11)) sekä luotaamiseen liittyvät osaamiset 
(luotaa toimintaympäristöä, tunnistaa, testaa ja arvioi teemoja (12), auttaa organisaa-
tiotaan ymmärtämään toimintaympäristöä (14), tunnistaa mahdollisuuksia, muuttaa 
uhat tilaisuuksiksi (14)). Hyvät viestintätaidot (14) sekä vuorovaikutustaidot ja sosiaa-
liset yhteistyötaidot (14) on oltava hallussa. Nämä asiat vahvistaa: 

P3. Q3:4
“Yrityksen toimialan tuntemukseen ja liiketoiminnan menestystekijöiden ymmär-
tämiseen. Viestinnän välineiden hyödyntämiseen ja eri menetelmien toimivuuden 
hahmottamiseen. Ihmisten johtamiseen ja verkostoitumiseen. Ammattitaito kertyy 
tekemällä ja tiiviissä yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa.”

Kun tarkastellaan aineistoa 3, vaikuttaa myös siltä, että henkilöstöjohdolla on suu-
remmat odotukset viestintäjohtajan toiminnalle suhteessa ylimpään johtoon kuin 
viestintäjohtajilla itsellään tai johdolla. Henkilöstöjohtajat pitävät merkittävänä, että 
viestintäjohtaja kykenee osallistumaan johdon strategiseen suunnitteluun, ongelman-
ratkaisuun ja päätöksentekoon (11) ja osaa työskennellä johdon kanssa (12). Hierark-
kista asemaa ei kuitenkaan pidetä tärkeänä (2). 

Henkilöstöjohtajien vastauksissa nousevat esille myös osaamiset, jotka tukevat eni-
ten koodimerkintöjä saaneita osaamisia. Näitä ovat halu oppia ja kehittyä (12), aktiivi-
suus (12) ongelman tunnistaminen ja –ratkaisu (11), organisaation legitimiteettiin vai-
kuttaminen (12) ja herkkyys herkkä aktivismille ja läpinäkyvyyden vaatimuksille (12). 
Kokemusten merkitystä tarkennetaan työelämään ja viestintään liittyviksi (13), myös 
niiden määrään (11) ja laatuun (11) otetaan kantaa sekä kykyyn oppia niistä (12). Mui-
na maininnan arvoisina osaamisina voidaan pitää välittäjänä toimimista ja konfl iktien 
ratkaisua (12), kärsivällisyyttä (12), diplomaattisuutta (11) ja tunteisiin vetoamista (11). 
Näitä seikkoja valaisevat mm. 

 P1.Q1:6
“Enemmän kuin tiedollinen osuus, nyt ja tulevaisuudessa asenteelliset ja elämänko-
kemukseen liittyvät asiat painottuvat.”

P2.Q2:2
“Monipuolinen viestinnän osaaja eli peruskoulutus alalta, uteliaisuus seurata alan 
kehitystä ja kehittää omaa osaamistaan. Toimialatuntemus ja hyvä ymmärrys 
vuorovaikutussuhteista - -.”

Kokonaisuutena aineisto 3 siis korostaa viestintäjohtajan kykyä ymmär-
tää strategisella tasolla viestintää ja liiketoimintaa sekä kykyä ymmär-
tää ihmismielen toimintaa ja vaikuttaa siihen. Lisäksi henkilöstöjohtajat edel-
lyttävät hyviä viestintätaitoja, sosiaalisuutta ja oman itsen jatkuvaa kehittämistä. 
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Aineistosta 3 voi tehdä myös seuraavat havainnot: 
• Henkilöstöjohto ei odota viestintäjohtajalta osaamisen päivittämistä eikä laajen-

tamista.101 Se ei myöskään korosta vastuunkantoa (4) eikä sitoutuneisuutta (0). 
Yllättävää on, että myös mediaan liittyvä osaaminen102 puuttuu vastauksista. 

• Henkilöstöjohdon vastauksissa tulee suhteessa lausumien määrään esille muita 
enemmän vaatimus ympäröivän maailman ilmiöiden ymmärtämisestä: ”työelä-
män muutokset ja niiden merkitys viestinnälle” saa 7 koodimerkintää ja ”viestin-
nän perusoletusten muutosten vaikutus toiminnalle” 9 koodimerkintää. Tässä 
suhteessa aineisto 3 sisältää jonkin verran sisäistä ristiriitaisuutta: ymmärre-
tään, että jokainen organisaatiossa viestii, mutta ei nähdä viestintäjohtajan teh-
täväksi valmentaa organisaatiotaan viestimään paremmin.

• Henkilöstöhallinnon ja viestinnän integraatio ei tule aineistossa esille. Aineiston 
pohjalta ei voi ottaa myöskään kantaa siihen, onko henkilöstöjohdon mielestä 
HR:llä ja viestinnällä yhteistä roolia työyhteisöviestinnässä.

9.2.4. MARKKINOINTIJOHDON NÄKEMYS: VIESTINTÄJOHTAJA 
VASTAA TIEDOTTAMISESTA JA VAIKUTTAA OMISSA 
VERKOSTOISSAAN 

Yhteensä 47 markkinointijohdon edustajaa vastasi kyselyyn heistä 20 aloitti vastaami-
sen myös avoimiin kysymyksiin. Molempiin pääkysymyksiin vastasi 17 henkeä, 10 ha-
lusi vielä kommentoida lisäkysymystäkin. Markkinointijohdon lausumia on siis 
yhteensä 47 kpl eli noin 7,5 % koko aineistosta. Aineistossa 4 (markkinointijoh-
tajat ja -päälliköt) eri osaamisten saama koodien merkintämäärä vaihteli 0:sta 35:een.

Markkinointijohdon näkemyksissä (ks. taulukko 22) korostuu henkilöstöjohdon ta-
voin yhteisöviestinnän substanssin hallinta yli kaiken muun, lisäksi kyky ajatella stra-
tegisesti on hyvin tärkeää. Markkinointijohto arvostaa vuorovaikutustaidot ja sosiaa-
liset yhteistyötaidot selvästi korkeammalle kuin henkilöstöjohto, jopa hieman ylintä 
johtoakin enemmän. Sama toistuu kun tarkastellaan verkostoja: niiden merkitys on 
kriittinen markkinointijohdon mielestä, kun muut johdon edustajat ottavat osaamisen 
esille ensisijaisesti toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemuksen kautta. Osaamis-
ten eri puolia valottavat:

P7.Q7:10
”Ymmärtää yrityksen toimialan ja sidosryhmät, sekä näiden tarpeet.” 

P7.Q7:9
”Viestinnässä usein oikeiden ihmisten tunteminen oikeaan aikaan auttaa ja mah-
dollistaa oikean ja nopean reagoinnin.” 

101  Vaikka henkilöstöjohto kiinnitti huomiota jatkuvan oppimisen tärkeyteen, vähille maininnoille jäivät 
seuraavat siihen liittyvät osaamiset: kehittää omaa yhteisöviestinnän osaamistaan (11) ja digitaalisten 
ja yhteisöllisten medioiden kehityksen seuranta (4). Viestintäjohtajan ei tarvitse laajentaa osaamistaan 
henkilöstöhallintoon eikä henkilöstön kehittämiseen, ajattelun rakenteisiin tai tietämyksenhallintaan 
(3). Markkinointia, myyntiä, asioiden ja projektien johtamistakaan ei tarvitse osata. Muutosvalmiutta ei 
otettu esille (4) eikä muutosten edistämistä (3).

102  Mediasuhteiden hallinta ja journalistinen osaaminen (0), asiantuntijoiden kanssa toimiminen (3), sisäi-
nen konsultointi (9) ja organisaation valmentaminen viestimään (1). Vaikuttaa siis siltä, että henkilös-
töjohtajat joko näkevät edellä mainittujen asioiden sisältyvän johonkin muuhun tärkeänä pitämäänsä 
osaamiseen tai sitten viestintäjohtajan rooli on työskennellä johdon kanssa ja vaikuttaa muihin sidos-
ryhmiin paitsi mediaan. 
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P6.Q6:3
”Lisäksi hänen tulee luonnollisesti tuntea viestinnän keinot ja lainalaisuudet ja pi-
tää itsensä ajan tasalla kehittyvistä, uusista viestinnän muodoista (esim. sosiaali-
nen media).” 

Taulukko 22. Viestintäjohtajan 10 tärkeintä osaamista, kun tarkastellaan markkinointijohtajien ja 
-päälliköiden näkemyksiä (aineisto 4, N=20). Osaamisen saama koodimerkintöjen 
määrä on ilmoitettu sulkeissa. Tapauksissa, joissa koodit ovat saaneet saman merkin-
tämäärän, ne on esitetty samalla viivalla eli pistesija on jaettu. 

1. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (35)
2. Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (30)
3. Kyky ajatella strategisesti (26)
4. Verkostot (24)
5.-6. Strateginen osaaminen (23) ja hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (23)
7. -8. Persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys (22) ja ajan tasalla organisaa-

tion suunnitelmista ja toiminnasta (22)
9.-10. Kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (20) ja henkilökohtainen uskottavuus 

(20)

Markkinointijohdon kannalta on myös oleellista, että viestintäjohtaja tietää mitä orga-
nisaatiossa on meneillään ja muodostaa asioista oman viestinnällisen näkemyksensä. 
Kokemuksen ja henkilökohtaisen uskottavuuden merkitystä ei voi ohittaa. Asiantunti-
juus syntyy:

P8.Q 8:6
“Kokemuksen ja ammattiosaamisen kautta, monipuolisten tuote- ja palvelualojen 
kautta ja 5—10 v. kokemuksen myötä. Vuorovaikutustaitojen ja johtajuuden kautta.” 
P8. Q8:8
“Henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutus ja kokemus.” 

P8. Q8:18
“Viestintäjohtajan aiemmat kokemukset luovat pohjan nykyisen/tulevan viestin-
nän linjaamiseen ja käytännön toteuttamiseen. Kokemuspohjan kartuttamisen 
kesto riippuu myös siitä, kuinka monessa eri yrityksessä/toimialalla/kulttuurissa 
viestintäjohtaja on toiminut. Viestintäjohtajan omasta persoona ja asenne vaikut-
tavat myös hänen asiantuntijuutensa rakentumiseen.” 

Kummankaan pääkysymyksen pohjalta ei ollut mahdollista tulkita, mikä oli markki-
nointijohdon näkemys viestinnästä: tukitoiminto, strateginen kumppani vai edistyk-
sellinen organisaation valmentaja.

Lähelle tärkeimpiä osaamisia nousee hyvin suuri määrä lähes saman pistemäärän 
saaneita osaamisia, jotka liittyvät joko viestinnän ja liiketoiminnan yhdistämiseen tai 
erilaisiin sidosryhmiin vaikuttamiseen. Viestinnän kokonaisvaltainen johtaminen (19), 
ongelman tunnistaminen ja –ratkaisu (19) sekä pelisilmä ja tilannetaju (18) ovat kaikki 
tärkeitä osaamisia. Niitä lähellä ovat oman yrityksen syvällinen tuntemus (19) sekä toi-
mintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (19). Luotauksen merkitys ymmärretään: 
viestintäjohtajan on osattava luodata toimintaympäristöä, tunnistettava, testattava ja 
arvioita teemoja (18) sekä tunnistettava mahdollisuuksia ja muutettava uhat tilaisuuk-
siksi (17). Luontevana jatkumona tälle on taito vaikuttaa organisaationsa legitimiteet-
tiin, sen olemassaolon oikeutukseen ja yhteisöllisyyteen (16). Näitä painottaa mm. 
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P8.Q15
“Asiantuntijuus tässä tehtävässä koostuu mielestäni: johtajaominaisuuksista ja 
johtamiskokemuksesta, viestinnän ja markkinoinnin sekä niiden sääntöjen osaami-
sesta, liiketoiminnan osaamisesta ml. oman yrityksen toimintaympäristön tunte-
minen. Hyvällä viestintäjohtajalla pitää olla jonkin verran kokemusta kaikilta mai-
nituilta osa-alueilta. Johtajakokemus on tärkeää. Samoin liiketoimintaosaaminen.” 

Henkilökohtaisista ominaisuuksista viestintäjohtaja tarvitsee niin kulttuuri- (19) kuin 
tunneälykkyyttäkin (19). Muista johtajaryhmistä poiketen markkinointijohto ottaa 
esille myös asennoitumisen tärkeyden yleisellä tasolla (18). Lisäksi se edellyttää vies-
tintäjohtajalta taitoa toimia asiantuntijoiden kanssa (16). Toisaalta joustavuutta (6) 
ja diplomaattisuutta (4) ei korostettu. Aineistossa tuli suoraan esille tarve yhteistyön 
teosta, niin että sille oli luotava oma koodinsa: viestintäjohtaja ei saa lokeroitua omaan 
yksikköönsä (9): 

P6. Q 6:8
“- - Markkinointitausta olisi hyvä lisä viestintäjohtajan kokemuksessa. Asenteelli-
suudesta poispääseminen markkinointiorganisaatiota kohtaan. Markkinoinnin ja 
viestinnän yhteinen vuosisuunnitelma tulee yhä tärkeämmäksi.” 

P7. Q 7:13
“Hyvin perinteisesti viestintäpäällikkö tai johtaja mieltää viestinnän melko sup-
peaksi osa-alueeksi, jossa markkinointiviestinnällä ei ole roolia. Kuitenkin markki-
nointiviestinnän ja viestinnän rajat ovat kovin häilyviä — nämä yhdistämällä voi-
daan saada merkittävää yrityksen tulokseen vaikuttavaa synenergiaa aikaiseksi. 
Viestintäorganisaation puolelta kohtaa hyvin usein torjuntaa, kun koittaa ehdottaa 
yhteisiä toimenpiteitä viestinnän keinoja käyttäen.”

Aineistosta 4 voi tehdä myös seuraavat havainnot: 
• Markkinointijohto kokee viestintäjohdon olemassaolon ja toiminnan jossakin 

määrin kilpailuasetelmana. Markkinointijohto ei edes oleta, että viestintäjohta-
jan olisi kyettävä osallistumaan johdon strategiseen suunnitteluun, ongelman-
ratkaisuun tai päätöksentekoon (3) tai työskentelemään ylimmän johdon kanssa 
(5). Viestintäjohtaja ei tarvitse suoraa yhteyttä johtoon (4), eikä hänen hierark-
kinen asemansa nouse esille (2).

• Markkinointijohto haluaa säilyttää oman erityisosaamisensa itsellään, viestintä-
johtajan ei tarvitse laajentaa osaamistaan: digitaalisten ja yhteisöllisten medioi-
den kehityksen seurantaan (11), maineen ja brändinhallintaan (9), markkinoin-
tiin (4) eikä myyntiin (1). 

• Mediasuhteiden hallintaa nostetaan esille vain vähän (7).

9.2.5. TOIMITTAJIEN NÄKEMYS: VIESTINTÄJOHTAJA ON 
MEDIASUHTEIDEN YLLÄPITÄJÄ

Yhteensä 45 toimittajien edustajaa vastasi kyselyyn, ja heistä 23 aloitti vastaamisen 
myös avoimiin kysymyksiin. Molempiin pääkysymyksiin vastasi 20 henkeä, 11 halu-
si vielä kommentoida lisäkysymystäkin. Toimittajien lausumia on siis yhteensä 
54 kpl eli noin 8,5 % koko aineistosta. Aineistossa 5 (toimittajat) eri osaamisten 
saama koodien merkintämäärä vaihteli 0:sta 40:een. 
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Toimittajille on selvästi kaikkein tärkeintä se, että viestintäjohtaja tuntee oman orga-
nisaationsa, on viestinnän ammattilainen ja ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu (ks. tau-
lukko 23). Olennaista on, kuten ilmaisevat: 

P11. Q 11:2
”Pitää tuntea fi rma ja toimiala. Pitää osata auttaa nopeasti. Pitää olla oikea asenne. 
Pitää ymmärtää, että viestintäjohtaja ei ole tukko vaan portinavaaja ja opastaja.”

P10. Q 10:19
”Ellei ymmärrä kysymyksien asiasisältöä on vaikea keskustella tai toimia ammat-
titaitoisesti. Ellei osaa tai halua hankkia kaivattuja tietoja on väärässä työtehtä-
vässä.” 

Huomattavasti 3 tärkeimmän osaamisen jälkeen erottuvat odotukset mediasuhteiden 
hallinnasta ja journalistisesta ymmärryksestä — osaamisista, jotka eivät saa muissa 
vastaajaryhmissä lähellekään yhtä suurta painoarvoa, jos saavat sitä laisinkaan. Vuo-
rovaikutustaitoja ja sosiaalisia yhteistyötaitoja arvostetaan erittäin paljon, samoin hen-
kilökohtaisia viestintätaitoja. Kymmenen kärkeen yltävät myös toimintaympäristön ja 
sidosryhmien tuntemus sekä kokemusten että verkostojen arvostaminen. 

Aineiston 5 perusteella voi todeta, että tärkeimmistä osaamisista toimittajilla on hy-
vin samansuuntaiset odotukset muiden vastaajaryhmien kanssa. Eroavaisuudet tule-
vat ilmi lähinnä osaamisten keskinäisessä arvostusjärjestyksessä ja tietysti mediasuh-
teiden korostamisessa. 

Taulukko 23. Viestintäjohtajan 10 tärkeintä osaamista, kun tarkastellaan toimittajien näkemyksiä 
(aineisto 1, N= 23). Osaamisen saama koodimerkintöjen määrä on ilmoitettu sulkeissa. 
Tapauksissa, joissa koodit ovat saaneet saman merkintämäärän, ne on esitetty samalla 
viivalla eli pistesija on jaettu.

1. Oman yrityksen syvällinen tuntemus (40)
2. Yhteisöviestinnän substanssin hallinta (38) 
3. Ajan tasalla olo organisaation suunnitelmista ja toiminnasta (32)
4. Mediasuhteiden hallinta (25)
5.-6. Journalistinen ymmärrys ja tieto (22) sekä vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset 

yhteistyötaidot (22)
7. Toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (21)
8. Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (18)
9. Kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (17)
10. Verkostot (16)

Asiantuntijuuden syntymistä kuvailevat laajemmin:
P 11. Q11:10: 
“Faktojen hallinnasta, tiedotusvälineiden ja niiden toimintatapojen tuntemisesta, 
luotettavuudesta, rehellisyydestä ja avoimuudesta. Toimittajatausta ei ole aina-
kaan haitaksi. Viestintäjohtajan pitää olla tavoitettavissa. Ja hänen on pystyttävä 
kertomaan kuka pystyy auttamaan ellei itse siihen pysty. Toimittaja kaipaa tietoa, 
ei välttämättä tiedotteita.” 

P11. Q11:9
”Se on tasapainoa siitä, että ymmärtää sekä edustamansa organisaation että me-
dian toimintaa, tajuaa intressien eroavaisuudet, mutta osaa tasapainotella niiden 
kanssa. Vaatii sekä käytännön kokemusta että joustavaa persoonaa, vie vuosia.” 
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Toimittajien vastauksissa tulivat selvästi esille myös heidän odotuksensa viestintäjoh-
tajan roolista. Lausumista kysymykseen ”Mitkä ovat viestintäjohtajan tärkeimmät teh-
tävät?” on mahdollista päätellä, että 11 henkeä kannatti perinteistä tiedottaja-roolia 
”tuntee yrityksensä ja palvelee mediaa”, 11 henkeä piti viestintäjohtajaa strategisempa-
na ja kokeneempana ammattilaisena, jolla oli valtuudet puhua organisaationsa puoles-
ta, edistyksellinen näkemys viestintäjohtajasta valmentajana sai 1 kannattajan. 

Lähelle 10 kärkeä kipuavat osaamisista henkilökohtainen uskottavuus (15) ja viestin-
täjohtajan taito tulkita organisaation toimintakulttuuria, normeja ja tabuja (13). Koke-
neisuutta toimittajat täsmentävät nimenomaan työelämän ja viestinnän kokemuksiin 
(11), vain muutama koki tärkeäksi aiemman toimittajakokemuksen (3). Muiden vastaa-
jaryhmien tavoin toimittajat liittivät tärkeiden osaamisten joukkoon viestintäjohtajan 
kyvyn ajatella strategisesti (11) ja strategisen osaamisen (10).

Olennaista toimittajien kannalta vaikuttaa olevan viestintäjohtajan kyky hankkia 
auktoriteettia omalle asiantuntija-asemalle ylimmältä johdolta (10) sekä nauttia sen 
luottamusta (10). Myös muiden vakuuttaminen asiantuntijuudesta, sen legitimiteetistä 
oli tärkeää (10). Valtuudet puhua johdon äänellä otettiin esiin 5 kertaa, mutta viestin-
täjohtajan ei kuitenkaan tarvinnut osata työskennellä ylimmän johdon kanssa (4) tai 
omata hierarkkista asemaa (2). Sisäisenä konsulttina toimiminen (6) ja organisaation 
valmentaminen viestimään (3) saivat muutaman maininnan. 

Kaiken kaikkiaan toimittajat haluavat viestintäjohtajan, joka ymmärtää yhteisövies-
tinnän, organisaationsa ja median toimintaa, omaa hyvät viestintätaidot ja osaa olla 
hyödyksi: palvelee toimittajien tarpeita kokemuksensa ja verkostojensa avulla. Toi-
mittajien odotus viestintäjohtajien palveluasenteesta (9) on sama kuin johtajillakin, se 
muodostaa kolmasosan kaikkien vastaajien toiveesta (29). Kuten P10. Q 10:20 toteaa 
osuvasti: 

“Viestintäjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että hänen edustamansa organisaatio 
saa julkisuudessa tarvitsemansa huomion ja ylläpitää hyvää mainetta. Viestintä-
johtaja on myös ylimmän johdon konsultti viestintään liittyvissä asioissa, sen vuok-
si eri ominaisuudet painottuvat oman organisaation sparraamisessa ja toisaalta 
sidosryhmien kanssa kommunikoidessa.“

Aineistosta 5 voi tehdä myös seuraavat havainnot: 
• Toimittajat pitivät ensisijaisen tärkeänä oman organisaation tuntemista ja hyvin 

tärkeänä ajantasallaoloa sen suunnitelmista. 
• Toimittajat eivät kuitenkaan edellytä, että viestintäjohtajan olisi oltava yleisesti 

ottaen nopea ja ajan tasalla (4), tavoitettavissa (3), diplomaattinen (3), idearikas 
(2) tai avoin (1). 

• Toimittajilla on ristiriitaisia näkemyksiä viestintäjohtajan roolista: toisaalta ha-
luttiin, että tällä on valtuudet puhua johdon äänellä (5), mutta johdon äänitorvi 
(4) tämä ei saa olla. Viestintäjohtajan suora yhteys johtoon (6) ei noussut vasta-
uksissa esille.
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9.2.6. VASTAAJARYHMIEN NÄKEMYKSET VERTAILUSSA
Kun vastaajaryhmien näkemyksiä vertaillaan keskenään, luvussa 9.2 esitelty kokonais-
kuva laadullisista tuloksista syvenee. Vertailu tuo esiin selvästi yhtäläisyydet ja erot 
eri vastaajaryhmien välillä. Myös se, miten vastaajaryhmien arvostukset heijastavat 
heidän edustamaansa positiota ja omaa suhdettaan viestintäjohtajaan, tulee esiin (tau-
lukko 24).

Yhtäläisyyksinä vastaajaryhmien arvostuksissa voidaan pitää yhteisöviestinnän 
substanssin hallintaa, jota sidosryhmät pitävät jopa tärkeämpänä osaamisena kuin 
viestintäjohtajat itse. Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot nousevat selvästi esiin 
viestintäjohtajien ja ylimmän johdon näkemyksissä, ja ne tulevat esiin myös markki-
nointijohdon ja toimittajien listauksissa, mutta eivät edes mahdu henkilöstöjohtajien 
listalle. 

Vuorovaikutustaitojen osuus taas korostuu viestintä- ja markkinointijohdon näke-
myksissä, ja nousevat listalle myös ylimmän johdon ja toimittajien kohdalla, sekä puut-
tuvat taas henkilöstöjohdon listalta. 

Toimittajien tärkeimpänä pitämä oman yrityksen tunteminen -osaaminen ei nouse 
minkään muun vastaajaryhmän listalle, ei myöskään heidän esille nostamansa medi-
asuhteiden hallinta ja journalistinen ymmärrys. Kyky ajatella strategisesti -osaaminen 
on taas kaikkien muiden paitsi toimittajien listalla mukana. 
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Taulukko 24. Vertailu siitä, miten eri vastaanottajat painotukset eroavat 10 tärkeimmän osaamisen 
kohdalla. 

Viestintäjohtajat 
ja –päälliköt

Ylin johto Henkilöstö-
johtajat ja –päälliköt

Markkinointi-
johtajat ja –
päälliköt

Toimittajat

1. Vuorovaikutus-
taidot ja 
sosiaaliset 
yhteistyötaidot 

Hyvät hen-
kilökohtaiset 
viestintätaidot 

Yhteisö-viestinnän 
substanssin 
hallinta 

Yhteisö-
viestinnän 
substanssin 
hallinta 

Oman yrityksen 
syvällinen 
tuntemus 

2. Hyvät 
henkilökohtaiset 
viestintätaidot 

Yhteisö-
viestinnän 
substanssin 
hallinta 

Kyky ajatella 
strategisesti, osaa 
tulkita organisaation 
toimintakulttuuria, 
normeja ja tabuja 
sekä kokemukset 
ja kokeneisuus 
yleisellä tasolla

Vuorovaikutus-
taidot ja 
sosiaaliset 
yhteistyötaidot 

Yhteisö-
viestinnän 
substanssin 
hallinta 

3. Kyky ajatella 
strategisesti 

Kyky ajatella 
strategisesti 

Kulttuuriälykkyys ja 
tunneälykkyys 

Kyky ajatella 
strategisesti 

Ajantasallaolo 
organisaation 
suunnitelmista ja 
toiminnasta 

4. Yhteisö-
viestinnän 
substanssin 
hallinta 

Yhdistää 
viestinnän ja 
liiketoiminta-
strategian, 
auttaa johtoa 
tekemään 
viestintään 
liittyviä 
päätöksiä 

Toiminta-ympäristön 
ja sidosryhmien 
tuntemus 

Verkostot Mediasuhteiden 
hallinta 

5. Kokemukset ja 
kokeneisuus 
yleisellä tasolla 

Toiminta-
ympäristön ja 
sidosryhmien 
tuntemus 

Yhdistää viestinnän 
ja liiketoiminta-
strategian, auttaa 
johtoa tekemään 
viestintään liittyviä 
päätöksiä 

Strateginen 
osaaminen 
ja hyvät 
henkilökohtaiset 
viestintätaidot 

Journalistinen 
ymmärrys 
ja tieto sekä 
vuorovaikutus-
taidot ja 
sosiaaliset 
yhteistyötaidot 

6. Strateginen 
osaaminen 

Vuorovaikutus-
taidot ja 
sosiaaliset 
yhteistyötaidot 

Pelisilmä ja tilanne-
taju, henkilökohtai-
nen uskottavuus, 
jatkuva oppiminen 
ja refl ektointi 
sekä haasteelliset 
tehtävät sekä se, 
että osaa johtaa 
viestintää kokonais-
valtaisesti 

Persoonaan 
liittyvät 
pysyvät tekijät: 
näkemyksellisyys 
ja ajan tasalla 
organisaation 
suunnitelmista ja 
toiminnasta 

Toiminta-
ympäristön ja 
sidosryhmien 
tuntemus 

7. Persoonaan 
liittyvät pysyvät 
tekijät: näkemyk-
sellisyys 

Johdon 
käsitykset 
viestinnästä ja 
odotukset sitä 
kohtaan 

Kokemukset ja 
kokeneisuus 
yleisellä tasolla ja 
henkilö-kohtainen 
uskottavuus 

Hyvät 
henkilökohtaiset 
viestintätaidot 

8. Kokemukset: 
työelämä ja 
viestintä 

Kulttuuriälyk-
kyys 

Kokemukset ja 
kokeneisuus 
yleisellä tasolla 

9. Pelisilmä ja 
tilannetaju 

Tunneälykkyys 
ja strateginen 
osaaminen 

Verkostot 

10. Verkostot Hyvät hen-
kilökohtaiset 
viestintätaidot 
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Sekä viestintä- että markkinointijohtajat ja toimittajat nostavat esille verkostojen mer-
kityksen. Mielenkiintoista on, että jokaisella vastaajaryhmillä vaikuttaa olevan jokin 
tietty osaamisen painottaminen, joka saa tukea joltain toiselta yksittäiseltä vastaaja-
ryhmältä. Viestintäjohtajien itsensä kohdalla se on sekä näkemyksellisyys (vahvistus 
markkinointijohdolta) että pelisilmä ja tilannetaju (vahvistus henkilöstöjohdolta). 
Ylimmän johdon kohdalla tätä edustaa tunne- ja kulttuuriälykkyys sekä viestinnän ja 
liiketoiminnan yhdistäminen, jonka henkilöstöjohto vahvistaa (se myös tiukentaa vaa-
timusta). Markkinointijohto haluaa viestintäjohtajan olevan ajan tasalla, samaa miel-
tä ovat toimittajat. Ylimmän johdon kohdalla tulevat esiin myös sen omat käsitykset 
viestinnästä ja odotukset sitä kohtaan. Henkilöstöjohto puolestaan korostaa jatkuvaa 
oppimista ja viestintäjohtajan viestinnän johtamistaitoja.

Tässä luvussa 9.3 olen käynyt lävitse laadullisen aineistoni tutkimustulokset siitä, 
miten eri vastaajaryhmät käsittävät viestintäjohtajan asiantuntijuuden ja osaamisen, 
sekä sen, mitä odotuksia eri ryhmillä on näitä asioita kohtaan. Seuraavassa luvussa 
esittelen tutkimukseni määrällisen aineiston, jonka avulla selvitin, miten vastaajaryh-
mät arvostavat erilaisia osaamisia, kun he joutuvat vertailemaan näiden keskinäistä 
tärkeysjärjestystä. Toisin sanoen halusin selvittää tarkemmin, tuleeko osaamisten tär-
keysjärjestykseen muutoksia, jos arvostusta kysytään pyytämällä vastaajia itseään lait-
tamaan eri osaamislajit tärkeysjärjestykseen. 

9.3. MÄÄRÄLLISET TUTKIMUSTULOKSET
Empiirisessä tutkimuksessani olen eri tutkimuskysymysten kohdalla hyödyntänyt no-
minaali- eli luokittelu-, järjestys- ja suhdeasteikkoja (liite 8). Lukija löytää liitteestä ky-
symyskohtaisesti sekä tiedot käytetystä asteikosta että selvityksen siitä, miten yhdistin 
muutamia asteikkoja aineistojen analyysivaiheessa.

Määrällisen tutkimusaineistoni yleistettävyyttä tarkasteltiin khii2 -testin avulla. 
Viestintäjohtajan osaamiselle annetut painoarvot ja yhteistyön tekeminen viestin-
täjohtajan kanssa ristiintaulukoitiin vastaajaryhmittäin. Aineiston 1 (viestintäjohto) 
kohdalla osaamiselle annettujen painoarvojen kanssa ristiintaulukoitiin myös erilaiset 
taustamuuttujat.

Tutkimuksessani vastaaja saattoi painottaa eri osaamisia 0—100 %:n verran. Tällä 
vastaustavalla haettiin laadullista tietoa vastaanottajan arvostuksista. On mahdollista, 
että vastaaja on valinnut osaamiselle painoarvon 0 kahdesta syystä: hän on halunnut 
antaa painoarvoksi 0 tai hän ei ole osannut tai halunnut vastata kysymykseen. Kun ai-
neistot 1 ja 3—5103 (N 195: viestintäjohtajat ja -päälliköt, henkilöstöjohtajat ja -päälliköt, 
markkinointijohtajat ja -päälliköt sekä toimittajat) ajettiin tarkoin eriteltyinä ristiin 
yhteistyön tekemisen ja eri osaamisten arvostusten kanssa, kaikesta saa-
dusta tietomäärästä nousi esiin ainoastaan 3 tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta:

• Viestintäjohtajan tiedot. (N 156 aineistoista 1, 3—5) Vastaajat104, jotka kokevat 
tekevänsä vain vähän yhteistyötä, arvottavat viestintäjohtajan osaamisessa tietoja 
painoarvolla 21 % tai yli sen. Kokonaisuutena tämä vastaajajoukko arvottaa tiedot 
selvästi muita korkeammalle eli 38 % :iin, kun kaikkien vastaajien arvostuksia ku-
vaava vertailuluku on 14 %. Vastaajat ovat siis olleet sekä viestintäjohdon edustajia, 

103 Huom. Aineisto 2 määrälliset tulokset sisältävät vain vastauksia taustatietokysymyksiin. Osaamisten 
arvostusta prosentein ei ylimmältä johdolta kysytty.

104 Siis sekä viestintäjohtajat, jotka tekevät vähän yhteistyötä muiden (ylin johto, henkilöstö- ja markkinoin-
tijohto, toimittajat) kanssa, että henkilöstö- ja markkinointijohdon edustajat ja toimittajat, jotka tekevät 
vähän yhteistyötä viestintäjohtajan kanssa. 
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jotka arvioivat omaa yhteistyön määräänsä muiden kanssa, että muiden ryhmien 
edustajia, jotka arvioivat viestintäjohtajien kanssa tekemäänsä yhteistyön määrää. 

• Viestintäjohtajan johtamisosaaminen. (N 69 viestintäjohtajat) Vastaajat, 
jotka kokevat tekevänsä vain vähän yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, ar-
vostavat johtamisosaamista selvästi muita vähemmän. Tästä vastaajajoukosta 
36,8 % arvottaa johtamisosaamisen 0 %:iin. Kaikkien vastaajien kohdalla 0 % 
arvotuksen johtamisosaamiselle antaa vain 13 % vastaajista.

• Viestintäjohtajan osaaminen, verkostot. (N 69 viestintäjohtajat) Vastaajat, 
jotka kokevat tekevänsä vain vähän yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa, arvos-
tavat verkostoja selvästi joko enemmän tai vähemmän kuin muut. Tästä vastaa-
jajoukosta 15,8 % arvottaa verkostot siis yli 20 %:n painoarvolle, kun kaikkien 
viestintäjohtajien kohdalla vertailuluku on 5,8 %. Ja toisaalta tästä vastaajajou-
kosta 42 % ei arvosta verkostoja, kun kaikkien vastaajien kohdalla vertailuluku 
on 17,4 %. Niistä, jotka tekivät erittäin vähän tai vähän yhteistyötä toimitusjoh-
tajan kanssa, 78,7 % ei kokenut ProComin viestintäjohtajan määritelmän sovel-
tuvan itseensä. 

Kun kaikki aineistot (N 195) ajettiin ristiin yrityksen kokoluokan ja eri osaa-
misten arvostusten kanssa, ainoa merkitsevä eroavuus löytyi viestintäjohtajan 
kokeneisuuden kohdalta: Yrityksissä, joissa henkilöstön määrä on 51—500, noin 2/3 
vastaajista ei arvota kokemusta mitenkään vaan antaa sille arvon 0 %, kun koko aineis-
tossa vertailuluku on 45,4 %. 

Määrällisten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että viestintäjohtajat kokivat hel-
pommaksi antaa osaamiselleen painoarvoja, muilla vastaajaryhmillä löytyi huomatta-
vasti enemmän 0 %:n vaihtoehtoja, jotka voi tulkita myös “ei osaa / halua sanoa” -vas-
taukseksi. Jos määrällisten aineistojen tarkastelua nostetaan kohtaan, jossa 
havaintoja löytyy 90 %:lla vastaajista tai yli sen, aineistojen väliset erot 
kaventuvat kaikissa 8 osaamislajissa. Suurimmat eroavuudet löytyvät edelleen 
osaamisesta “tiedot”, jossa niiden painoarvo on suurin toimittajille verrattuna muihin 
vastaajaryhmiin, eli tarkastelu ei tuo uutta tietoa tutkimukseen. 

Koska merkittävien erojen löytyminen kaikista aineistoista jäi vaatimattomalle ta-
solle, aineistot päätettiin ajaa uudelleen erilaisten ristiintaulukointien ja khii2 -testin 
avulla. Vaikka eri vastausluokkia yhdistettiin (yksityiskohtaisia luokituksia yhdistettiin, 
jotta havaintojen määrä vastausluokkaa kohden suureni, ks. liite 8), tulokset säilyivät 
edelleen aineistojen koon takia samansuuntaisina, eli tilastollisesti niitä ei voida pitää 
merkittävinä. Tulokset kuitenkin tukevat laadullisen aineiston löydöksiä ja auttavat 
tulkitsemaan niitä. Käyn seuraavaksi lävitse henkilöstö- ja markkinointijohdon sekä 
toimittajien arvostukset. Viimeisenä on vuorossa viestintäjohtajien omat arvostukset 
eri taustamuuttajien avulla eriteltyinä. 

9.3.1. VASTAAJAN OMA POSITIO VAIKUTTAA 
VIESTINTÄJOHTAJAN OSAAMISLAJIN ARVOSTUKSEEN 

Tässä alaluvussa käyn lävitse määrälliset tutkimustulokset vastaajaryhmäkohtaisesti 
eli henkilöstö- ja markkinointijohdon sekä toimittajien arvostukset viestintäjohtajan 
8 osaamisesta. Ylin johto ei siis vastannut näihin kysymyksiin (ks. luku 8.3.2). Pai-
noarvot vaihtelevat eri asioissa keskimäärin 2—5 prosentin verran, eli vastaajaryhmät 
arvottavat eri osaamisten välisiä painoarvoja suhteellisen vähäisiksi. Vastaajat ovat siis 
halunneet joko painottaa kaikkien osaamisten tärkeyttä tai välttää kärjistysten ja arvo-
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valintojen tekemistä eri osaamisten välillä. Määrällisten tutkimustulosten pohjalta on 
silti mahdollista erottaa, miten arvostukset vaihtelevat eri vastaajaryhmien ja osaamis-
ten kohdalla (ks. taulukko 25). Tutkimustulosten kannalta oleellista ovat osaamisten 
keskinäiset suhteet eli niiden järjestys vastaajaryhmien arvostuksissa.

Taulukko 25. Henkilöstöjohtajien ja päälliköiden, markkinointijohtajien ja -päälliköiden, toimittajien ja 
viestintäjohtajien ja -päälliköiden omat arvostukset 8:sta osaamisen lajista. Vastaajilla 
oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 0—100 %:iin. Vastaukset sisältävät 
0-arviot. N=195, koska aineisto 2 ylin johto (N 46) puuttuu siitä. Tutkimustulosten kan-
nalta oleellista ovat osaamisten keskinäiset suhteet eli niiden järjestys vastaajaryhmien 
arvostuksissa. 
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Henkilöstöjohtajat ja -päälliköt (aineisto 3) arvottavat eniten asennoitumista ja taitoja 
sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Vähiten painoarvoa he antavat kokeneisuudel-
le, verkostoille ja tiedoille. Henkilöstöjohtajat arvottivat huomattavasti kaikkia muita 
vastaajaryhmiä vähemmän juuri tietoja. Tässä on selvä ristiriita laadullisen aineiston 
tuottamien tulosten kanssa, jossa tärkeimmän 5 osaamisen listalle nousevat tietojen 
hallinta ja kokeneisuus. Tulosten pohjalta herääkin kysymyksiä: Ovatko tärkeimpinä 
pidetyt asiat aina arvostetuimpia vai ratkaiseeko kysyttäessä asiaa vähän toisella tavoin 
kuitenkin jokin muu seikka vastaajan arvostuksen? Mikä tämä muu seikka tai seikat 
voisivat olla? Kun vastaaja miettii arvostuksiaan, pitääkö hän jotain asiaa niin itses-
täänselvyytenä, että valinta tapahtuu muita asioita painottaen? Vai johtuuko tulosten 
selvä ristiriitaisuus vastaajien määrän muutoksesta?

Henkilöstöjohdon edustajat arvottavat huomattavasti vähemmän kuin viestintäjoh-
tajat itse taitoja ja johtamisosaamista. Laadullisesta aineistosta ilmenee, että henki-
löstöjohto odottaa viestintäjohtajilta enemmän osaamista kuin nämä itse osallistua 
johtoryhmätason työskentelyyn. Tämäkin seikka herättää kysymyksiä: Mieltävätkö 
vastaajat eri tavoin johtamisosaamisen laadullisten ja määrällisten kysymysten koh-
dalla? Näkevätkö henkilöstöjohdon edustajat viestintäjohtajan enemmän viestinnän 
asiantuntijana kuin johtajana organisaatiossa? Vai johtuuko tässäkin kohtaa tulosten 
selvä ristiriitaisuus vastaajien määrän muutoksesta?

 Henkilöstöjohdon edustajat ovat sisäinen sidosryhmä, joka useimmiten vastaa orga-
nisaatiossa henkilöstönkehittämisen ja rekrytointien kokonaisuudesta. He ovat tottu-
neita arvottamaan erilaisia osaamisia ja yksilöitä, tekemään valintoja tilanteissa, joissa 
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hyviäkin vaihtoehtoja on runsaasti. On mahdollista, että sen vuoksi heillä korostuvat 
enemmän yksilön motivoituneisuuteen ja suorituspotentiaaliin liittyvät asiat, jotka ker-
tovat oppimiskyvystä ja ongelmanratkaisutaidoista, kuin yksilön tietämys ja verkostot, 
jotka ovat molemmat osaamisina tilanne- ja aikasidonnaisia sekä arviointitilanteissa 
itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita, joiden perusteella valintoja ei voi tehdä. Tätä tul-
kintaa vahvistavat laadullisen aineiston puolella saadut painotukset henkilökohtaisen 
uskottavuuden ja jatkuvan oppimisen osalta. 

Markkinointijohtajat ja -päälliköt (aineisto 4) arvottavat eniten viestintäjohtajan ver-
kostoja ja taitoja. Vähiten he arvostivat viestintäjohtajien kokeneisuutta ja johtamis-
osaamista. Tässä kohden tutkimustulokset ovat siis samansuuntaisia ja määrällinen 
aineisto vahvistaa laadullisen aineiston havaintoja. Ristiriidat tietämyksen ja koke-
musten tärkeyden ja arvostusten välillä nousevat myös tässä esiin ja herättävät kysy-
mykset: Ovatko ristiriidat sittenkin näennäisiä eli näkevätkö vastaajat tiedot johonkin 
muuhun kuin yhteisöviestinnän substanssiin liittyvinä asioina? Onko kokemus osaa-
mista, jota pidetään tärkeänä, mutta valintatilanteessa siitä on mahdollista neuvotella? 
Viestinnän ja markkinoinnin yhdistyminen eli integraatio on puhututtanut teoriassa 
ja käytännössä paljon koko 2000-luvun ajan, ja toimintojen on koettu myös olevan 
sisäisessä kilpailutilanteessa. Vastaajien kohdalla ei ole selvitettävissä, onko heidän 
organisaatioissaan viestintä ja markkinointi yhdistetty tai toimiiko toinen toisen alai-
suudessa. Laadullisessa aineistossa tuli esiin markkinointijohdon toive yhteistyöstä. 
On mahdollista, että tämä selittää johtamisosaamisen vähäistä arvostusta: viestintä 
koetaan toimintona markkinoinnin osa-alueeksi, joten markkinoinnissa tarvitaan joh-
tamisosaamista, muiden kohdalla sitä ei pidetä oleellisena eli sitä ei arvosteta. Tämä 
mahdollinen organisatorinen kilpailuasetelma teoriassa ja käytännönkin tasolla saat-
taa tuoda selittävän tekijän markkinointijohdon vastausten yleiseen kriittisyyteen. 

Toimittajien edustajat (aineisto 5) arvottavat määrällistenkin tulosten perusteella 
selkeästi eniten ja muita vastaajaryhmiä enemmän viestintäjohtajan tietoja. Tämä vah-
vistaa laadullisen aineiston puolella saatuja tuloksia. Tulos on looginen toimittajien 
näkökulmasta: ulkoisena sidosryhmänä viestintäjohtaja on heille ensisijaisesti tieto-
lähde, oleellista on että viestinnän kautta saadut tiedot ovat oikeellisia ja näkemykset 
paikkansapitäviä. Vähiten toimittajien edustajat arvottivat johtamisosaamista ja koke-
neisuutta. Johtamisosaamisen arvostuksen vähäisyyden voi tulkita juontuvan toimit-
tajan ulkoisen sidosryhmän näkökulmasta, jossa johtamisosaamisella ei ole vaikutusta 
sidosryhmän omaan toimintaan. Mielenkiintoinen särö laadullisen aineiston vastauk-
siin verrattuna tulee sen sijaan kokeneisuuden arvostuksesta: toisaalta se nousee 10 
tärkeimmän osaamisen listalle ja toisaalta jää arvostuksissa vähäiseksi. Tulkitsen tätä 
asiaa muiden vastausten antamien tulosten pohjalta niin, että toimittajat ovat tarpeen 
tullen valmiita tinkimään odotuksistaan viestintäjohtajan kokeneisuuden suhteen, 
kunhan tämän tietämys on kunnossa ja yhteistyön tekeminen sujuvaa.

Kokonaisuutena ottaen voi todeta, että suurin osa havainnoista kaikissa vastaajaryh-
missä noudattelee keskiarvon linjauksia – merkittäviä eroja nousee esiin koko aineis-
tosta vain muutama. Keskeisimmät ja kriittisimmät osaamiset näyttävät määrällisen 
empiirisen aineiston perusteella liittyvän viestintäjohtajan taitoihin, tietoihin, johta-
misosaamiseen ja asennoitumiseen. Eri vastaajaryhmien väliltä löytyy kuitenkin näkö-
kulmaeroja ja painotuksia, jotka vahvistavat usein käytännön työelämässä havaittavan 
ilmiön: se mikä yhdelle vastaajaryhmälle on tärkeää, ei välttämättä ole sitä 
muille. Eikä tärkein ja arvostetuin osaaminen automaattisesti merkitse sa-
maa osaamista. 
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Aineistot 1, 3, 4 ja 5 ajettiin vielä kolmannen kerran ristiin ja testattiin khii2 -testin 
avulla. Tässä testissä yhdistettiin eri osaamisille annetut prosenttiluokat seuraavas-
ti: 0 %, 1—20 % ja yli 21 %. Perusteena ratkaisulle oli, että vastaajista vain muutama 
käytti koko asteikkoa hyväksensä ja tällä mallilla aineistosta pystyttiin erottamaan pois 
0 prosenttiyksikköä —vastaukset. Testauksen jälkeen tulokset säilyivät samoina eikä 
uusia eroavaisuuksia tullut mistään aineistosta esiin. Toisin sanoen 0-vastausten 
poistaminen aineistosta ei muuta eri osaamisille annettujen painoarvojen 
välisiä suhteita ja kokonaistuloksia voidaan pitää vahvistettuina. 

9.3.2. VIESTINTÄJOHTAJAT KOROSTAVAT 
JOHTAMISOSAAMISTA 

Viestintäjohtajat ja –päälliköt (aineisto 1, N=69) arvostavat määrällisten tutkimustu-
losten perusteella eniten johtamisosaamistaan, taitojaan, tietojaan sekä kokemustaan 
(ks. taulukko 26). Johtamisosaamisen ja kokeneisuuden arvostaminen on selkeästi 
suurempaa kuin vastaajaryhmillä 3, 4 ja 5. Muissa osaamisissa arvostukset ovat lä-
hempänä toisiaan lukuun ottamatta tietoja ja tietämystä. Niitä toimittajat arvostavat 
erittäin paljon ja viestintäjohtajat paljon, mutta henkilöstö- ja markkinointijohdon 
edustajat huomattavasti vähäisemmässä määrin. 

Vähiten merkitystä viestintäjohdon edustajille itselleen on kyvyillä ja valmiuksilla. 
Mielenkiintoista on, että henkilökohtaisia ominaisuuksia, asennoitumista ja verkostoja 
arvostetaan tulosten perusteella käytännössä yhtä paljon. Laadullisten tulosten puolel-
la verkostot nousevat näitä muita tekijöitä tärkeämmäksi. 

Taulukko 26. Viestintäjohtajien ja -päälliköiden (aineisto 1) omat arvostukset 8 osaamisesta. Vas-
taajilla oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 0—100 %. Vastaukset sisältävät 
0-arviot.
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Yleisesti ottaen määrälliset tutkimustulokset viestintäjohtajien itsensä kohdalla vahvis-
tavat laadullisia tutkimustuloksia ja ovat samansuuntaisia niiden kanssa. Ainoa selkeä 
eroavaisuus on johtamisosaamisessa, joka ei selkeästi erotu 10 tärkeimmän osaamisen 
listalta omana kohtanaan. Tämä herättää kysymyksiä: Ovatko vastaajat kokeneet johta-
misosaamisen erilaisena osaamisena laadullisten ja määrällisten kysymysten kohdalla? 
Ovatko vastaajat ajatelleet johtamisosaamisen sisältyvän osaamisiin (esim. kyky ajatel-
la strategisesti ja strateginen osaaminen, pelisilmä ja tilannetaju), jotka ovat nousseet 
listalle? Toisaalta, jos johtamisosaaminen on arvostetuinta, niin miksi liiketoimintaan 
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liittyvät osaamiset tai suoraan asioiden tai ihmisten johtaminen ei nouse laadullisissa 
vastauksissa tärkeimmän 10 joukkoon? Vai johtuuko tulosten ristiriitaisuus tältä osin 
vastaajien määrän muutoksesta? Tältä osin tuloksia ei mielestäni voi tulkita suoraan 
suuntaan eikä toiseen. Tulokset sen sijaan korostavat määrittelyjen tärkeyttä silloin, 
kun asetetaan tärkeysjärjestyksiä. Jotta ymmärtäisimme mikä on tärkeintä, meillä on 
oltava yhteinen ymmärrys käsitteistä, joita käytämme. 

9.3.3. VIESTINTÄJOHTAJIEN ARVOSTUKSIIN VAIKUTTAVAT 
HEIDÄN OMA TYÖNANTAJANSA, TAPANSA TOIMIA JA 
KOKENEISUUTENSA

Kun viestintäjohdon edustajien arvostuksia vertaillaan eri taustamuuttujien mukaan, 
saadaan määrällisestä aineistosta irti enemmän. Eroavaisuuksia viestintäjohdon ar-
vostuksiin on mahdollista saada, kun vastauksia tarkastellaan sen mukaan, mitä toimi-
alaa ja kuinka suurta yritystä viestintäjohtaja edustaa, kuinka suuri viestintäyksikkö on 
ja kuinka kokenut viestintäjohtaja itse on. Lopuksi tarkastelen, vaikuttaako vastaajien 
arvostuksiin se, kuinka paljon tämä itse kokee tekevänsä yhteistyötä muiden vastaaja-
ryhmien kanssa. 

Aineisto 1 on mahdollista jakaa toimialatietojen mukaan 2 pääluokkaan: 
palveluihin ja kauppaan N=20 (rahoitustoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa, kou-
lutus, muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, kiinteistö-, vuokraus- ja tut-
kimuspalvelut, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, julkinen hallinto, maanpuolustus) 
sekä teollisuuteen N=36 (teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, kaivostoiminta, 
kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne, rakentaminen). Tässä kohden on muistettava, 
että 13 vastaajan kohdalta puuttuu toimialatieto.

Johtamisosaaminen, taidot ja tiedot säilyvät arvostetuimpina osaamisina tässä 
karkeassa toimialajaottelussakin (ks. taulukko 27). Muutamia havaintoja on kuiten-
kin mahdollista tehdä: Viestintätaitoja ja kokeneisuutta painottavat eniten vastaajat, 
joiden toimialasta ei ole tarkempaa tietoa. Palvelun ja kaupan edustajat painottavat 
kuitenkin enemmän taitoja, kun taas teollisuuden edustajat painottavat enemmän ko-
keneisuutta.

Taulukko 27. Eri toimialojen mukaan eritellyt viestintäjohtajien ja –päälliköiden (aineisto 1) omat 
arvostukset 8 osaamisesta. Vastaajilla oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 
0—100 %:iin. Vastaukset sisältävät 0-arviot.
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Aineisto 1 on mahdollista jakaa myös vastaajien edustamien yritysten koon mukaan 
2 pääluokkaan: yli 500 henkeä ja 500 henkeä tai alle sen olevat yritykset 
eli karkeasti ilmaistuna suuriin ja pieniin yrityksiin (taulukko 28). Suurten yritysten 
edustajat (N=47) muodostavat lähes 2/3 aineiston 1 vastaajien kokonaismäärästä, jo-
ten on loogista, että heidän osaltaan tulokset ovat samansuuntaisia kaikkien viestintä-
johtajien arvostusten kanssa. Johtamisosaamisen arvostus korostuu erityisesti suurten 
yritysten edustajien kohdalla. Tärkeä havainto on myös se, että nollavastauksia esiintyi 
isoissa organisaatioissa enemmän kuin pienissä organisaatioissa.

Pienten yritysten edustajien (N=22) arvostuksissa on havaittavissa selkeitä paino-
tuseroja verrattuna suurten yritysten edustajien arvostuksiin. Pienissä yrityksissä 
arvostetaan selkeästi enemmän niin viestinnän taitoja kuin tietojakin, mutta myös 
asennoitumista sekä kykyjä ja valmiuksiakin. Tulkintani on, että pienessä yrityksessä 
viestinnän voimavarat (aika, henkilöstö, raha jne.) ovat vähäisempiä suhteessa viestin-
nällisiin haasteisiin eikä viestintäjohtaja ei voi rajata työtehtäviään samalla tavoin kuin 
suuremmassa yrityksessä. Todennäköistä on, että pienemmissä yrityksissä myös vies-
tintäjohtajan henkilökohtainen olemus ja toimintatavat tulevat korostetummin esille.

Taulukko 28. Yrityksen kokoluokan mukaan eritellyt viestintäjohtajien ja -päälliköiden (aineisto 1) omat 
arvostukset 8 osaamisesta. Vastaajilla oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 
0—100 %:iin. Vastaukset sisältävät 0-arviot.
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Aineisto 1 on mahdollista jakaa myös viestintäyksikön koon mukaan 3 pää-
luokkaan: suuriin viestintäyksiköihin, joissa työskentelee 6 henkeä tai yli (N 29), 
keskisuuriin, joissa työskentelee 3—5 henkeä (N 21) ja pieniin, joissa työskente-
lee 2 henkeä tai alle sen (N 19). Suurissa viestintäyksiköissä arvostettiin selvästi muita 
enemmän johtamisosaamista, keskisuurissa asennoitumista ja verkostoja ja pienissä 
kokeneisuutta. Osaamisten arvostus oli samansuuntaisinta keskisuurissa ja pienissä 
yrityksissä. Kuitenkin niin, että mitä pienempi yritys, sitä enemmän merkitystä on hen-
kilökohtaisilla kyvyillä ja valmiuksilla sekä taidoilla (ks. taulukko 29). 

Tulkitsen tätä tulosta niin, että suuremmassa viestintäyksikössä viestintäjohtaja kes-
kittyy erilaisiin haasteisiin kuin pienemmissä. Suuren viestintäyksikön viestintäjohtaja 
keskittyy sekä yksikkönsä että viestinnän johtamiseen, joten hänen osaamisessaan ko-
rostuvat siksi johtamisosaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja viestintätaidot. 
Keskisuurissa yrityksissä viestintäjohtaja keskittyy yksikkönsä ja viestinnän johtami-
sen lisäksi viestinnän toteuttamiseen, joten jokaisen osaamisen arvostusta tulee voi-
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makkaasti esiin. Pienissä yrityksissä viestintäjohtaja sekä johtaa viestintää että huo-
lehtii sen toteuttamisesta, joten käytännön toimintaan liittyvät osaamiset korostuvat. 

Taulukko 29. Viestintäyksikön koon mukaan eritellyt viestintäjohtajien ja -päälliköiden (aineisto 1) omat 
arvostukset 8 osaamisesta. Vastaajilla oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 
0—100%:iin. Vastaukset sisältävät 0-arviot.
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Aineisto 1 on mahdollista jakaa myös viestintäjohtajan ja -päällikön kokeneisuu-
den mukaan 3 pääluokkaan: erittäin kokeneisiin, joilla on 16 vuotta tai yli sen 
kokemusta viestinnästä (N=22), kokeneisiin, joilla on 11—15 vuotta kokemusta (N=19) 
ja ammattilaisiin, joilla on kokemusta 10 vuotta tai alle sen (N=28). Erittäin kokeneet 
arvostavat selkeästi muita enemmän henkilökohtaisia ominaisuuksia, lisäksi he arvos-
tavat johtamisosaamista ja kokeneisuutta. Kokeneet arvostavat johtamisosaamista ja 
taitoja selvästi muita enemmän. Ammattilaiset puolestaan arvostavat verkostoja ja asen-
noitumista. Ammattilaisten arvostuksissa on eniten samankaltaisuutta koko aineiston 1 
arvostusten kanssa (ks. taulukko 30). 

Mielenkiintoista on, että henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä kykyjen ja valmiuk-
sien kohdalla on havaittavissa suurta eroavaisuutta sen mukaan, kuinka kokeneita vas-
taajat ovat: niitä arvostavat sekä erittäin kokeneet että ammattilaiset, eivät niinkään ko-
keneet vastaajat. 

Taulukko 30. Kokeneisuuden mukaan eritellyt viestintäjohtajien ja -päälliköiden (aineisto 1) omat 
arvostukset 8 osaamisesta. Vastaajilla oli mahdollisuus arvottaa osaamisen tärkeyttä 
0—100%:iin. Vastaukset sisältävät 0-arviot.
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Aineiston 1 viestintäjohtajilta kysyttiin myös heidän omaan käsitystään tekemänsä yh-
teistyön määrästä eri tahojen (yrityksen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryh-
mä, henkilöstöjohtaja, markkinointijohtaja ja media) kanssa. Vaikuttaako yhteistyön 
määrä osaamisten arvostuksiin –kysymyksen selvittämisessä tarkasteltiin asiaa kui-
tenkin vain johtoryhmätasolla, jossa vastaajien mukaan tehtiin eniten yhteistyötä. 

Vastaajat jaettiin 2 luokkaan sen mukaan, tekevätkö he erittäin paljon tai paljon 
(N 37) vai kohtuullisesti, vähän tai erittäin vähän yhteistyötä (N 32) yrityk-
sensä johtoryhmän kanssa (taulukko 31). Ne vastaajat, jotka tekevät erittäin paljon tai 
paljon yhteistyötä arvostavat taitoja ja asennoitumista huomattavasti muita vastaajia 
enemmän. Lisäksi on huomattava, että he arvostavat kaikkia osaamisia enemmän kuin 
muut vastaajat, lukuun ottamatta johtamisosaamista, jonka arvostus on yhtä suurta. 
Tulosten perusteella vaikuttaa siis siltä, että mitä enemmän yhteistyötä tehdään orga-
nisaation johtoryhmän kanssa, sitä enemmän myös kaikkia osaamisen lajeja arvoste-
taan.

Taulukko 31. Yrityksensä johtoryhmän kanssa eri määrin yhteistyötä tekevien viestintäjohtajien ja 
-päälliköiden (aineisto 1) omat arvostukset 8 osaamisesta. Vastaajilla oli mahdollisuus 
arvottaa osaamisen tärkeyttä 0—100 %:iin. Vastaukset sisältävät 0-arviot.
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9.3.4. VIESTINTÄJOHTAJA YHTEISTYÖN TEKIJÄNÄ 
Määrällinen tutkimusaineisto tuo esiin, että viestintäjohtajan muiden kanssa tekemän 
yhteistyön määrä vaihtelee sen mukaan, mikä yhteistyötaho (yrityksen hallituksen jä-
senet, toimitusjohtaja, johtoryhmä, henkilöstöjohtaja, markkinointijohtaja ja media) 
on tarkastelun kohteena. 

Viestintäjohtajat kokevat itselleen vieraimmaksi yhteistyön tekemisen yrityksen-
sä hallituksen jäsenten kanssa. Vain pieni osa viestintäjohtajista (8,7 %) teki erittäin 
paljon tai paljon yhteistyötä heidän kanssaan. Toimitusjohtajien kohdalla yhteistyön 
määrä lisääntyi selvästi, vastaajista 44,9 % teki erittäin paljon tai paljon yhteistyötä 
heidän kanssaan. Yrityksen johtoryhmän kanssa yhteistyötä tekee erittäin paljon tai 
paljon 53,6 % vastaajista. 

Kun arvioidaan eri johtajien välistä yhteistyötä, luvut laskevat hieman. Vastanneista 
viestintäjohtajista 39,1 % tekee erittäin paljon tai paljon yhteistyötä henkilöstöjohta-
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jan kanssa. Markkinointijohtajan kohdalla tilanne ei ole yhtä selkeä, sillä vastaajista 
20,3 % ei ottanut kantaa kysymykseen. Kuitenkin niistä viestintäjohtajista, jotka ottivat 
asiaan kantaa, 40,5 % tekee erittäin paljon tai paljon yhteistyötä markkinointijohtajan 
kanssa. Tulkintani on, että vastaamisen vaikeus johtui tällä kohden jostain seuraavasta 
tekijästä: markkinointi ja viestintä on yhdistetty samoille vastuuhenkilöille, yrityksessä 
ei ole markkinointijohtajan nimikkeellä olevaa henkilöä tai ei lainkaan markkinoinnin 
ammattilaista. 

Vastanneista viestintäjohtajista ja -päälliköistä teki erittäin paljon tai paljon yhteis-
työtä median kanssa 33,3 %, kohtalaisesti 30,4 % ja vähän tai erittäin vähän 36,2 %.

Kun yhteistyön tekemisen asetelma käännetään toisinpäin ja tarkastellaan muista 
aineistoista (2—5) saatuja tuloksia, havaitaan että näkemykset yhteistyön määrästä 
ovat hyvin samansuuntaisia vastaajien kesken. Viestintäjohtajien ja toimitusjohtajien 
näkemysten eroavaisuutta saattaa selittää se, että aineistosta 2 puuttuivat vastaukset 
suurten yritysten edustajilta, kun taas viestintäjohtajista 2/3 edusti juuri näitä.

Aineistolle 2 (ylin johto N=46) esitettiin taustatietojen yhteydessä 2 kysymystä, joista 
saatua tietoa voi tältä osin tulkita määrällisten tutkimustulosten analyysissä. Ylimmältä 
johdolta kysyttiin, kuinka paljon johtaja kokee tekevänsä yhteistyötä viestintäjohtajan 
kanssa. Vastaajista 58,7 % on sitä mieltä, että tekee itse yhteistyötä viestintäjohtajan 
kanssa paljon. Heiltä kysyttiin myös, kenelle viestintäjohtajan tulisi raportoida, eikä 
valmiita vastausvaihtoehtoja tarjottu. Vastaajista suurin enemmistö (67,3 %) kannattaa 
toimitus- tai pääjohtajalle raportointia. Jonkin verran kannatusta saavat vaihtoehdot: 
raportointi johdolle tai johtoryhmälle (10,8 %), toimitusjohtajalle tai hallintojohtajalle 
6,5 % ja toimitusjohtajalle tai markkinointijohtajalle (6,5 %). Osa vastaajista (8,7 %) ei 
halua ottaa asiaan kantaa. 

Aineisto 3 (henkilöstöjohtajat ja -päälliköt) vastaajista 55,9 % ilmoittaa tekevänsä 
yhteistyötä viestintäjohtajan kanssa erittäin paljon tai paljon. Aineisto 4 (markkinoin-
tijohtajat ja -päälliköt) kohdalla tilanne ei ole yhtä yksiselitteinen, sillä vastaajista 
29,8 % ei vastaa tähän kysymykseen. Kuitenkin niistä markkinointijohdon edustajista, 
jotka ottavat kantaa asiaan, 42,5 % kokee tekevänsä erittäin paljon tai paljon yhteis-
työtä viestintäjohtajan kanssa. Tulkitsen vastaamisen vaikeutta tässä kohden saman-
suuntaisesti kuin viestintäjohtajienkin kohdalla: markkinointi ja viestintä on yhdistet-
ty samoille vastuuhenkilöille tai yrityksessä ei ole viestintäjohtajan nimikkeellä olevaa 
henkilöä tai ei lainkaan viestinnän ammattilaista. 

Aineiston 5 (toimittajat) vastaajista 17,7 % ilmoittaa tekevänsä erittäin paljon tai pal-
jon yhteistyötä viestintäjohtajan kanssa, 46,7 % kohtalaisesti ja 35,6 % vähän tai erit-
täin vähän. 

Yritysten toimiala ei vaikuta vastaajaryhmien näkemyksiin, sillä vastaajarakenne 
on samansuuntainen aineistoissa 1—4. Tärkeää tässä kohdin on huomata, että jos yh-
teistyön tekemiseen kantaa ottavista vastauksista poistetaan 0-vastaukset, yhteistyön 
määrä lisääntyy kaikissa vastaajaryhmissä.

Yhteenvetona totean määrällisen tutkimusaineistoni antavan viitteitä siitä, että vies-
tintäjohtajan asiantuntijuuden teoreettista ihannemallia voidaan pitää validina, mutta 
havaintojen määrän pienuuden vuoksi tutkimustulosten yleistettävyyteen on suhtau-
duttava varauksella. Tutkimukseni kvantitatiivisten kysymysten tulokset eli määrälli-
nen aineisto tuottaa näin ollen lähinnä laadullista aineistoa täydentävää tietoa: osittain 
se vahvistaa laadullisten kysymysten avulla saatua tietoa, osittain se tuo siihen särmää 
(tärkeinä pidetyt osaamiset eivät aina ole arvostetuimpia) sekä tuottaa tarpeen kysyä 
useita lisäkysymyksiä.
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9.4. KESKEISET ASIAT LUVUSSA 9
Luvussa 9 esittelin tutkimustulokseni. Laadullisten tutkimuskysymysten avulla saadut 
tulokset ovat painoarvoltaan määrällisin tutkimuskysymyksin kerättyjä suurempia. 
Laadullisen aineiston laajuus mahdollistaa tulosten yleistettävyyden ja hyödyntämisen 
ihannemallin testaukseen, ja määrällinen aineisto täydentää laadullisin menetelmien 
saatuja tuloksia. 

Empiiristen, sekä laadullisten että määrällisten, tutkimustulosten mukaan kaikkein 
tärkein osaamisalue viestintäjohtajalla on juuri viestinnän substanssin hallinta. Sen 
jälkeen korostuvat henkilökohtaiset viestintätaidot. Laadullisessa aineistossa nousevat 
erityisesti esille vuorovaikutustaidot, toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus 
sekä oman yrityksen tuntemisen tärkeys. Määrällisessä aineistossa nousevat esille sen 
sijaan asennoituminen ja verkostot. Vastaajien arvostuksiin vaikutti heidän oma ase-
mansa ja suhteensa viestintäjohtajaan. Viestintäjohtajien omiin arvostuksiin vaikutti-
vat heidän työpaikkansa, tapansa toimia ja kokeneisuutensa. 

Viestintäjohtajasta tutkimustulosten pohjalta piirtyvä kuva vastaa teoreetikkojen 
1980—2000-lukujen näkemystä. Tutkimukseni premissinä olevaa viestinnän paradig-
man siirtymää ei ole empiirisen aineiston pohjalta erotettavissa. Mielenkiintoista on, 
ettei empiirisessä aineistossa tule esiin eettisten kysymysten hallinta eikä oman yh-
teisöosaamisen kehittämistä nähdä suuresti tarpeellisena, kun tarvittavat tiedot subs-
tanssista on kerran omaksuttu. 

 Päätän tutkimustuloksien tarkastelun kokonaiskuvaan siitä, miltä empiiriset tutki-
mustulokset näyttävät osaamiskokonaisuuksien näkökulmasta tarkasteltuina. Osaa-
miskokonaisuudet on luotu ja nimetty teoriaosuuden pohjalta, ennen empiirista ihan-
nemallin testausta105, jossa olen täydentänyt niitä. Eettisyys ja muutosten johtaminen, 
strateginen johtaminen -osaamiskokonaisuuteen täsmentyy yhteensä 56 koodia, ja 
siinä olevien koodimerkintöjen määrä oli selvästi kaikkia muita enemmän: 2697 mer-
kintää. Osaamiskokonaisuus ”ihmisten johtaminen” nousee toiselle sijalle 40 koodilla 
ja 2189 merkinnällä. Kolmantena on ”substanssin osaamisen johtaminen” 26 koodilla 
ja 1129 merkinnällä, ja sen jälkeen erot osaamiskokonaisuuksien välillä kaventuvatkin. 
”Suhde ylimpään johtoon & yhteistyö” sisältää 17 koodia ja 676 merkintää, ”itsensä 
johtaminen” 33 koodia ja 648 merkintää ja ”liiketoimintaosaaminen” 5 koodia ja 648 
merkintää. Vasta seitsemäntenä tulevat ”Henkilökohtaiset viestintätaidot” saavat 11 
koodia ja 517 merkintää, ”luotaus ja uuden tiedon luonti” saa 4 koodilla 386 merkintää, 
ja viimeisenä tulee ”viestintäpääoman johtaminen, arviointi ja kehittäminen” 7 koodil-
la ja 174 merkinnällä.

 Koodien ja koodimerkintöjen määrästä voi tehdä seuraavat päätelmät: Paljon koo-
deja ja merkintöjä saaneet osaamiskokonaisuudet ovat erittäin moniselitteisiä ja tär-
keiksi koettuja: ne sisältävät erilaista osaamista, joita viestintäjohtajalla yleisesti odo-
tetaan olevan. Tästä syystä yhteisen ymmärryksen muodostamiseen niistä kannattaa 
kiinnittää erityisesti huomiota. Rajatumman määrän koodeja ja merkintöjä saaneiden 
osaamiskokonaisuuksien arvostus on vähäisempää, eikä näitä osaamisia odoteta ylei-
sesti olevan viestintäjohtajalla. 

Mielenkiintoista on, että tässä tarkastelutavassa osaamiskokonaisuuksien keskinäi-
nen järjestys muuttuu jonkin verran. Huomio kohdistuu eettisyyden, muutosten ja 
strategisen johtamisen lisäksi ihmisten johtamiseen. Tämä selittyy sillä, että olen luo-
kitellut ”eettisyys ja muutosten johtaminen, strateginen johtaminen” -kokonaisuuteen 

105  Siksi yhden osaamiskokonaisuuden nimenä on Eettisyys, muutosten johtaminen ja strateginen johta-
minen, vaikka empiirinen aineisto ei sitä nosta esiin.
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paljon muutakin osaamista kuin eettiset kysymykset ja muutokset; siihen kuuluvat 
mm. pelisilmä ja tilannetaju, näkemyksellisyys, henkilökohtainen uskottavuus, kyky 
ajatella strategisesti, ongelman tunnistaminen ja –ratkaisu, organisaationkulttuurin 
tulkitseminen106. Ihmisten johtaminen sisältää kulttuuri- ja tunneälykkyyden, vuoro-
vaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot, asiantuntijoiden kanssa toimimisen ja or-
ganisaation legitimiteettiin vaikuttamisen.

Itsensä johtamisessa korostuvat oppimiseen liittyvät asiat (esim. halu oppia, rohkeus 
ylittää oman osaamisen rajat, jatkuva kokemuksista oppiminen). Substanssin osaami-
sen johtamisen ytimenä on nimensä mukainen yhteisöviestinnän substanssin hallinta, 
strateginen osaaminen ja viestinnän kokonaisvaltainen johtaminen. Suhteessa ylim-
pään johtoon painottuvat juuri yhteistyön tekeminen, johdon tukeminen viestintään 
liittyvissä päätöksissä sekä johdon käsitykset viestinnästä ja viestintäjohtajan kyky 
hankkia auktoriteetti omalle asiantuntija-asemalleen. Henkilökohtaisissa viestintätai-
doissa viitataan yleisesti vain hyviin sellaisiin, liiketoimintaosaamisessa kaikki osaa-
miset koetaan merkittäviksi. Vähimmälle huomiolle jäävät edelleen viestintäpääoman 
johtaminen, arviointi ja kehittäminen sekä luotaus ja uuden tiedon luonti.

Huomattavaa on, että tutkimusmenetelmän valinta on voinut vaikuttaa tuloksiin. Jos 
vastaajilta olisi kysytty esimerkiksi kaikkien koodilistassa olevien osaamisten tärkeyt-
tä, he olisivat voineet todeta monia muitakin asioita tärkeiksi. Tärkeimpien osaamisten 
lista olisi voinut muuttua ja osaamisten mainintamäärien ero kaventua. Omalla ratkai-
sullani halusin lähteä osaamisten tärkeyden lisäksi selvittämään sitä, miten vastaaja-
ryhmät asettivat niitä keskinäiseen tärkeysjärjestykseen. Halusin siis selvittää lisäksi, 
mitkä ovat pohjimmiltaan niitä kaikkein tärkeimpiä osaamisia, joita myös arvostetaan 
käytännössä. 

 Seuraavassa luvussa 10 vertaan empiirisiä tutkimustuloksiani viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin luonnokseen eli etsin empiirisestä tutkimusaineistosta 
vastauksia 2. tutkimuskysymykseeni: vastaako viestintäjohtajan asiantunti-
juuden ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kohdistuvia odo-
tuksia ja vaatimuksia sekä ammatillista identiteettiä. Luvussa 10 teen myös 
katsauksen uusimpiin teorioihin. Lopuksi viimeistelen teoreettisen ihannemallini em-
piiristen tulosten ja uusimman teorian pohjalta.

106  Eettisyys, muutosten johtaminen ja strateginen johtaminen sisältää hyvin paljon erilaisia osaamisia. 
Tähän luokkaan kuuluvia osaamisia ei voi rajata yksinomaan viestintään tai johtamiseen liittyviksi 
osaamisiksi eikä siihen, toimiiko viestintäjohtaja itsenäisesti vai yhdessä muiden kanssa. Ne kuuluvat 
kaikkiin toimintamalleihin, ks. lisää taulukko 14.
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10. IHANNEMALLIN TÄYDENNYKSET 
EMPIRIAN POHJALTA JA VIIMEISTELY

Tässä luvussa 10 vertaan tutkimustuloksiani teoreettisen ihannemallin luonnokseen 
ja täydennän sitä empirian pohjalta. Lisäksi vahvistan ihannemallia uusimmilla tutki-
mustuloksilla, joita mallin rakentamisen jälkeen on ilmestynyt. Sen jälkeen viimeiste-
len ihannemallin. 

10
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Kuvio 9.  Luvun 10 rakenne ja tutkimukseni kokonaiskuva. 

Luvun lopuksi arvioin viimeisteltyä viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia. 
Pohdin sen suhdetta aiempaan yhteisöviestinnän teoriaan ja sen validiteettia. Lisäksi 
vastaan molempiin tutkimuskysymyksiini. 

10.1. TUTKIMUSTULOKSET IHANNEMALLIN LUONNOKSEEN 
PEILATTUNA 

Empiiriset tutkimustulokseni kokonaisuutena korostavat viestintäjohtajan asiantunti-
juudessa ensisijaisesti viestintään liittyvien osaamisten tärkeyttä: vuorovaikutus- ja so-
siaalisia yhteistyötaitoja, henkilökohtaisia viestintätaitoja sekä yhteisöviestinnän subs-
tanssin hallintaa. Sen jälkeen korostuvat strategisen ajattelun kyvyt ja taidot, oman 
yrityksen tunteminen ja johdon tukeminen tekemään viestintään liittyviä päätöksiä eli 
taito yhdistää viestintä liiketoimintastrategiaan. Vastaavat asiat löytyvät myös viestin-
täjohtajan teoreettisen ihannemallin luonnoksesta. 

Olen koonnut taulukkoon 32 yhteenvedon empirian ja teorian ihannemallin strate-
giseen ytimeen tuomista rakennusaineista. Strateginen ydin muodostuu osaamisista, 
joita viestintäjohtajalla on oltava olemassa, sekä osaamisista, joista tulee neuvotella 
(neuvottelu on siis mahdollista siitä, miten osaamista joko kehitetään tulevaisuudessa 
tai sen määrä ja olemassaolovaatimukset neuvotellaan kontekstikohtaisesti sopivalle 
tasolle). Teorian puolelta strategiseen ytimeen nousevat osaamiset esittelin luvussa 
7.1., muut ovat kontekstikohtaisesti neuvoteltavia osaamisia. 

Empiirisestä aineistosta nostan osaamiset strategiseen ytimeen seuraavin kritee-
rein: Jos osaaminen on koko laadullisen aineiston 5 tärkeimmän listalla, se kuuluu 
strategiseen ytimeen, jonka on oltava aina olemassa. Sekä teoreettinen lähestymistapa 
että empiirinen aineisto korostavat erityisesti yhteisöviestinnän substanssin hallintaa, 
kykyä ajatella strategisesti ja strategista osaamista. Samoin yhteistyökyky (erityisesti 
johdon kanssa) ja verkostot korostuvat molemmissa. Siinä missä empiirinen aineisto 
tuo esille vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia yhteistyötaitoja ja verkostoja, teoreettinen 
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lähestymistapa korostaa eri suhteiden rakentamista ja ylläpitoa verkostojen lisäksi. On 
siis perusteltua väittää, että nämä asiat kuuluvat ihannemallin strategiseen ytimeen, ja 
niiden on oltava aina olemassa. Teoria painottaa myös viestintäpääoman johtamista 
selvästi empiriaa enemmän. Lisäksi vain teoreettinen aineisto tuo esiin eettisen toi-
minnan ja kyvyn käydä keskustelua eettisistä kysymyksistä.

Taulukko 32. Empirian ja teorian ihannemallin strategiseen ytimeen nostamat osaamiset. Olen ko-
rostanut taulukossa lihavoinnilla osaamiset, jotka ovat samansuuntaisia sekä empirias-
sa että teoriassa. 

Empiria Teoria
Strateginen 
ydin: osaamiset, 
joiden on aina 
oltava olemassa

Yhteisöviestinnän substanssin hallinta

Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot, 
vuorovaikutus-taidot ja sosiaaliset 
yhteistyötaidot

Kyky ajatella strategisesti, strateginen 
osaaminen

Yhteisöviestinnän 
substanssin hallinta.

Eettinen toiminta

Kyky ajatella strategisesti, 
strateginen osaaminen

Kyky tehdä yhteistyötä johdon 
kanssa, hyvät suhteet johtoon. 
Sisäinen konsultointi.

Viestinnän johtaminen, luotaus ja 
uuden tiedon luonti 

Osaa johtaa viestintäpääomaa 

Sidosryhmäsuhteiden 
rakentaminen ja ylläpito

Selkeä ammatti-identiteetti, kyky 
vakuuttaa toiset asiantuntijuudestaan 
(legitimiteetti & auktoriteetti)

Strateginen 
ydin: osaamiset, 
joista tulee 
neuvotella

Oman yrityksen syvällinen tuntemus, 
ajan tasalla organisaation suunnitelmista 
ja toiminnasta, osaa tulkita organisaation 
toimintakulttuuria, normeja ja tabuja

Osaa johtaa viestintää 
kokonaisvaltaisesti, yhdistää 
viestinnän ja liiketoimintastrategian, 
auttaa johtoa tekemään viestintään 
liittyviä päätöksiä, johdon käsitykset 
viestinnästä ja odotukset sitä kohtaan

Henkilökohtainen uskottavuus,
persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: 
näkemyksellisyys, pelisilmä ja tilannetaju, 
kulttuuri- ja tunneälykkyys

Toimintaympäristön ja sidosryhmien 
tuntemus, verkostot

Mediasuhteiden hallinta, journalistinen 
ymmärrys ja tieto

Kokemukset ja kokeneisuus, jatkuva 
oppiminen ja refl ektointi sekä 
haasteelliset tehtävät 

Diplomaattisuus, empaattisuus, 
osaa vedota tunteisiin

Itsensä johtaminen (omien 
tunteiden ja käytöksen hallinta, 
epävarmuudensietokyky, kykenee 
työskentelemään jatkuvien 
keskeytysten lomassa

Muutosten edistäminen

Sisäisten & ulkoisten verkostojen 
rakentaminen ja ylläpito
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Strategiseen ytimeen kuuluu myös osaamista, josta tulee neuvotella kontekstikohtai-
sesti. Sellaiset osaamiset, joista ei ole yhtä suurta yksimielisyyttä eri teoreetikkojen vä-
lillä, mutta jotka kuitenkin kuuluvat strategiseen ytimeen, ja osaamiset, joita empiria 
ei nosta 5 tärkeimmän, vaan 10 tärkeimmän osaamisen joukkoon, katson kuuluviksi 
strategisen ytimen neuvoteltavissa olevaan osuuteen. Sekä empiria että teoria nostavat 
tähän luokkaan tunneälykkyyteen kuuluvat asiat. Empiria myös korostaa viestintäjoh-
tajan henkilökohtaista uskottavuutta, näkemystä, pelisilmää ja tilannetajua, kun taas 
teoria tarkastelee ennemminkin viestintäjohtajan kykyä vakuuttaa muut omasta asian-
tuntijuudestaan ja johtaa itseään. Kun empiria painottaa kokeneisuutta, oman organi-
saation ja median toiminnan tuntemisen tärkeyttä, teorian painotukset ovat eettisessä 
toiminnassa, diplomatiassa ja empatiassa ja muutosten edistämisessä. On siis perustel-
tua väittää, että nämä asiat kuuluvat ihannemallin strategiseen ytimeen, mutta niiden 
olemassaolon tarpeesta ja määrästä on mahdollista ja tulee neuvotella. 

Muut empirian esiin nostamat asiat ovat kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevaa 
osaamista. Niitä osaamisia, jotka empiriassa saivat ainoastaan haja-mainintoja (10 
koodimerkintää tai alle sen), voidaan pitää tapauskohtaisesti oleellisina osaamisina, 
mutta ihannemallin näkökulmasta niillä ei ole yksittäistä painoarvoa. Ja jos havainnot 
puuttuivat kokonaan, niin niilläkään osaamisilla ei empirian näkökulmasta ollut pai-
noarvoa ihannemalliin. 

Empiirinen aineisto ei siis vahvistanut kaikkea teoreettisen ytimen sisältämää osaa-
mista, sillä havainnot etiikasta ja viestintäpääoman johtamisesta jäivät vähäisiksi, 
muilta osin poikkeamia ei ollut. Kuitenkin, kun koko empiiristä tutkimusta tarkastel-
laan, tulee selvästi esiin eroavaisuus teorian painottamista osaamisista: liiketoimin-
taosaamiseen liittyvät osaamiset nousevat kaikki tärkeään asemaan. Tiivistetysti voi 
todeta, että empiirinen aineisto ei poista mitään teoreettisista osaamisvaatimuksista, 
vaan se lisää niitä.

Koska olen rakentanut ihannemallin teoreettisen luonnoksen vuonna 2011 ja kerän-
nyt 12/2011—01/2012 empiirisen aineistoni, on tarpeellista täydentää ihannemallin 
strategista ydintä vielä uusimmalla tieteellisellä tutkimuksella. Seuraavaksi on siis aika 
päivittää teoria-osuuteni. 

10.2. PÄIVITYS TEORIAAN JA IHANNEMALLIIN
Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin rakentamisen ja testaamisen jälkeen 
eli vuoden 2011 jälkeen yhteisöviestinnän tieteellinen keskustelu viestintäjohtajan 
ammattirooleihin ja osaamiseen liittyvistä asioista on vilkastunut. On syntynyt paljon 
uutta tutkimusta, joka liittyy viestinnän opetuksen uudistamiseen, viestinnän ammat-
tilaisen uraan, ammattiroolien toteutumiseen sekä viestintäjohtajan johtajuuteen ja 
osaamisiin. Tässä luvussa esitän tiivistetysti uusimman tutkimuksen ja teoreettisen 
ajattelun vaikutuksen viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin luonnokseen. 
Liitteessä 9 käyn läpi laajemmin uusimman tutkimuksen sisältöä. 

Viestinnän ammattilaisten urakehitystä107 (Yaxley 2012; Berger & al. 2007) tutkit-
taessa on siirrytty sukupuoli-näkökulmasta (Pompper & Jung 2013; Tsetsura 2011a) 
monikulttuurisuuteen (Munshi & Edwards 2011; Waymer & Dyson 2011; Logan 2011; 
ks. myös Gregory & Halff 2013) ja työnteon aiheuttaman stressin näkökulmaan (Jin & al. 

107  Tutkijat näkevät urakehityksen edelleen vastuullisimpina tehtävinä ja hierarkkisena asemana organi-
saatiossa. Tiettyä reittiä etenemiseen ei ole. Kehitykseen vaikuttavat mm.: onnistuneet suoritukset, ver-
kosto, viestintätaidot (myös strategisella tasolla), muiden näkemykset viestinnästä ja sen arvosta sekä 
intohimo työhön ja viestintäalaan. Myös monipuolisella kokeneisuudella, aktiivisuudella ja ennakoinnilla 
sekä henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on vaikutusta. 
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2014; Shen & Jiang 2013; Jing 2012). Teoriat vahvistavat tutkimukseni ajatusta siitä, 
että yksilö voi kehittää työtänsä ja työuraansa ihannemallin avulla tietoisemmin muut-
tuvassa toimintaympäristössä, jossa organisaatiot viestivät tavalla tai toisella 24 h vuo-
rokaudessa. 

Johtajuus viestinnässä (viestintäjohtajan johtamistaidot ja -tyylit, luonteenpiirteet 
jne.) on noussut tutkimuksen kohteeksi. Näiden tutkimusten painoarvo omalle tutki-
mukselleni on merkittävä, koska ne ovat sisällöltään aivan oman tutkimukseni ytimes-
sä. Tutkimuksissa (mm. Waters 2013; Meng 2012, Meng & al. 2012; Shin & al. 2011; 
Werder ja Holzthausen 2009; Jin 2010; Aldoory & Toth 2004) korostuu useita vuo-
rovaikutuksellisen viestinnän rakentamiseen liittyviä osaamisia: eettisyys, ymmärrys 
toimintaympäristön vuorovaikutussuhteista, verkostoituminen, empaattisuus, neuvot-
telutaidot, muutosten edistäminen, hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tunne- 
ja kulttuuriälykkyys. Johtajuus-tutkimukset vahvistavat siten ihannemallin ytimeen jo 
löytyneitä osaamisia. Ne myös täydentävät ihannemallia seuraavilta osin: viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ytimeen kuuluu aina tilannetaju ja kyky luoda uutta tietoa. Stra-
tegisen ytimen neuvoteltavissa oleva osaaminen täydentyy seuraavilla: johtamistaidot, 
aloitteellisuus, karismaattisuus, joustavuus, myönteisyys sekä taito motivoida. 

Uusin tutkimus viestintäjohtajan strategisesta osaamisesta (A.W. P. Society 2014a, 
2014b; ks. myös Melbourne Mandate) sisältää piirteitä, jotka ovat samansuuntaisia 
tutkimukseni premissien kanssa (median murros ja sosiaalinen media, viestivät or-
ganisaatiot, lisääntyvä tarve arvokeskustelulle). Ne siis vahvistavat omaa käsitystäni 
käynnissä olevasta viestinnän paradigman siirtymästä. Erityisesti korostuvia osaami-
sia ihannemallin ytimessä ovat kyky käydä keskustelua etiikasta ja arvoista (Lee 2012; 
Lee & Cheng 2011; IPRA 2011; Eschenfelder 2011; Austin & Toth 2011), viestivän or-
ganisaation kehittäminen (Heide & Simonsson 2011) ja viestinnän strategisen tason 
osaaminen (Sha 2011; EMC 2012; EMC 2013; Procom & al. 2013; Procom 2014). 

 Myös viestintäjohtajan nauttimaa arvostusta on tutkittu viime vuosien aikana. Kiin-
nostuksen kohteena ovat olleet pääsääntöisesti johdon näkemykset (Simcic Brønn 
2014; AWP Society 2013; Kanihan & al. 2013; Johansson ja Ottestig 2012) viestintäjoh-
tajan osaamisesta, asemasta (ks. myös Sommerfeldt & Taylor 2011; Sterne 2008), joh-
toryhmätyöskentelyyn osallistumisesta ja tärkeimmistä tehtävistä. Nämä tutkimukset 
tukevat ihannemallin käsitystä strategisen osaamisen, ajattelun ja kokeneisuuden tär-
keydestä sekä sosiaalisten yhteistyötaitojen merkittävästä roolista. Lisäksi tutkimukset 
vahvistavat ratkaisuani nostaa luotaus ja uuden tiedon luonti omaksi osaamiskokonai-
suudekseen ja painottaa erikseen myös suhdetta ylimpään johtoon ja yhteistyön tekoa 
heidän kanssaan. Nämä tutkimukset myös vahvistavat empiirisen tutkimuksen kautta 
noussutta painotusta liiketoimintaosaamisen tärkeydestä sekä lisäävät myös johtamis-
osaamisen strategisen ytimen neuvoteltavissa olevaan osaamiseen.

Viestinnän ammattiroolien tutkimus on myös aktivoitunut viimeisten vuosien aikana. 
Tutkimuksessa on pyritty testaamaan eri roolien olemassaoloa eri puolilla maailmaa. 
(Mellado & Barria 2012; Steyn 2009.) Uusia näkökulmia tämäntyyppiset tutkimuk-
set eivät kuitenkaan ole tuoneet tieteelliseen ammattiroolikeskusteluun. Tutkimukseni 
kannalta erittäin tärkeä merkitys on ollut kuitenkin on Gregoryllä, joka yhdessä Wil-
lisin kanssa on päivittänyt viestinnän ammattiroolit 2010-luvulle uudessa teoriassaan 
strategisesta viestinnästä, jossa viestintä yhdistyy organisaation strategiseen johtami-
seen. Heidän näkemyksensä ovat samansuuntaisia premissieni kanssa (oletukset tur-
bulentista toimintaympäristöstä ja menestymisen edellytyksenä oleva oletus viestivästä 
organisaatiosta). Asiantuntijuuden ydin vahvistuu edelleen: viestintäjohtajan tilanne-
taju korostuu, hänen on osattava suojella ja rakentaa organisaationsa legitimiteettiä. 
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Strategisen ytimen neuvoteltavissa oleva osaaminen täydentyy teknisellä osaamisella: 
viestintäjohtajan on osattava toimia tarvittaessa myös käytännön viestintätehtävissä. 
Kaiken kaikkiaan viestintäjohtajan asiantuntijuus vaikuttaa olevan kansainvälisten 
tutkimusten perusteella universaali, vähintäänkin länsimainen, ilmiö, jossa kulttuuri-
silla tekijöillä ei ilmeisesti ole kovin suurta merkitystä.

Seuraavissa luvuissa täydennän viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin 
luonnoksen päivitetyn teoriakatsauksen pohjalta ja arvioin ihannemallin sisältöä.

10.3. STRATEGISEN YTIMEN TÄYDENTÄMINEN 
Tutkimuksessani olen selvittänyt miten viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu ja 
mitä osatekijöitä siihen tarvitaan. Teoria ja empiria ovat painottaneet osin samoja asioi-
ta, osin täydentäneet toisiaan. Tässä luvussa täydennän ihannemallia päivitetyllä teo-
rialla ja viimeistelen sen. Viimeistellyssä ihannemallissa painottuvat teoreettiset mallit 
ja tutkimukset: jos taustalla ollut teoria tai päivitetty teoria tai molemmat painottavat 
tiettyä osaamista aina olemassa olevana, se on myös ihannemallissa sitä, vaikka empirian 
mukaan osaamisesta olisi ollut mahdollista neuvotella. Lisäksi olen painottanut päivi-
tettyjen teorioiden ja tutkimusten merkitystä nostamalla niiden perusteella ihannemal-
lin strategisen ytimen neuvoteltavissa olevaan osaan osaamisia, jotka tulevat esiin myös 
empiirisessä aineistossa, vaikka eivät yltäneetkään empirian 10 tärkeimmän osaamisen 
listalle.

Ihannemallin luonnoksessa viestintäjohtajan osaamiset on jaoteltu kahteen pääluok-
kaan: strategiseen ytimeen ja kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevaan osaamiseen. 
Lisäksi tuo strateginen ydin on jaettu osaamiseen, jota viestintäjohtajalla on aina oltava, 
ja strategiseen osaamiseen, josta tulee neuvotella. Tämä jaottelu säilyy myös viimeistel-
lyssä ihannemallissa. Ihannemallin ymmärtämisen ja soveltamisen kannalta on selvem-
pää, että tässä vaiheessa luokittelen strategiseen ytimeen kuuluvat osaamiset myös sen 
mukaan, ovatko ne edellytyksiä viestintäjohtajan asemalle ja toiminnalle viestintään ja 
toimintaan liittyviä osaamisia vai ovatko ne toimintatapoja ja johtamistyylejä. 

Olen kiteyttänyt taulukkoon 33 viestintäjohtajan ihannemallin strategisen ytimen 
sisällön. Koska olen tutkimukseni jokaisessa vaiheessa tehnyt läpinäkyväksi ajatusten 
siirtymisen ihannemalliin, esitän teorian, empirian ja teoriapäivityksen osuuden ihan-
nemallin sisällössä vain tuossa taulukossa.
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Taulukko 33. Viestintäjohtajan viimeistellyn ihannemallin strategisen ytimen sisältö. Osaamisten 
jälkeen suluissa oleva lyhenne108 kertoo, mihin osaamisen johtamiskokonaisuuteen 
olen sen sijoittanut. Empiria korosti alleviivattuja osaamisia. Kursivoidut osaamiset ovat 
päivitetyn teorian vahvistamia. Lihavoidut ovat osaamisia, jotka löytyivät sekä taustalla 
olleesta ja päivitetystä teoriasta että empiriasta. 

Edellytykset, 
joiden on oltava 
olemassa

Osaaminen Tapa toimia & 
johtamistyyli

Strateginen 
ydin: 
osaamiset, 
joiden on 
aina oltava 
olemassa

Eettisyys (EMJ)

Hyvät suhteet 
johtoon (SYJ)

Selkeä ammatti-
identiteetti (ITJ), 
kyky vakuuttaa 
toiset asiantunti-
juudestaan (EMJ)

Yhteisöviestinnän substanssin 
hallinta (SUO)

Hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot 
(HVT)

Kyky ajatella strategisesti (EMJ), 
strateginen osaaminen (SUO)

Älykkyys ja tilannetaju (EMJ)

Kyky tehdä yhteistyötä johdon 
kanssa (SYJ)

Viestinnän johtaminen (SUO), 
viestintäpääoman johtaminen (VPJ)

Osaa suojella ja rakentaa 
organisaationsa legitimiteettiä (IHJ)

Luotaus ja uuden tiedon luonti (LUO)

Liiketoimintaosaaminen (LIO)

Hyvät vuorovaikutus-
taidot ja sosiaaliset 
yhteistyötaidot (IHJ)

Sisäinen konsultointi 
(IHJ)

Sidosryhmäsuhteiden 
rakentaminen ja 
ylläpito (IHJ)

Strateginen 
ydin: 
osaamiset, 
joista tulee 
neuvotella

Kokemukset ja 
kokeneisuus (ITJ)

Haasteelliset 
tehtävät (ITJ)

Itsensä 
johtaminen (ITJ)

Karismaattisuus 
(ITJ)

Oman yrityksen syvällinen tuntemus 
(LIO), ajan tasalla organisaation 
suunnitelmista ja toiminnasta 
(LIO), osaa tulkita organisaation 
toimintakulttuuria, normeja ja tabuja 
(EMJ)

Kulttuuri- ja tunneälykkyys (IHJ)

Toimintaympäristön ja sidosryhmien 
tuntemus (LIO), verkostot (IHJ)

Mediasuhteiden hallinta, journalistinen 
ymmärrys ja tieto (SUO)

Taito motivoida, osaa vedota tunteisiin 
(IHJ)

Osaa kehittää organisaationsa 
viestintävalmiuksia (VPJ)

Osaa hallita mainetta ja brändiä (SUO)

Tekninen osaaminen (SUO)

Jatkuva oppiminen ja 
refl ektointi (ITJ)

Diplomaattisuus (EMJ), 
empaattisuus (IHJ)

Muutosten edistäminen 
(EMJ)

Johtamistaidot (EMJ, 
IHJ)

Aloitteellisuus, 
joustavuus, myönteisyys 
(EMJ)

Seuraa digitaalisten ja 
yhteisöllisten medioiden 
kehitystä (SUO)

108  Osaamiskokonaisuuksien lyhenteet: EMJ (eettisyys, muutosten johtaminen ja strateginen johtaminen), 
HVT (henkilökohtaiset viestintätaidot), IHJ (ihmisten johtaminen), ITJ (itsensä johtaminen), LIO (liiketoi-
mintaosaaminen), LUO (luotaus ja uuden tiedon luonti), SUO (substanssin osaamisen johtaminen), SYJ 
(suhde ylimpään johtoon & yhteistyö), VPJ (viestintäpääoman johtaminen, arviointi ja kehittäminen). 
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Ihannemallin mukaan viestintäjohtajan osaamisen strateginen ydin, jonka on aina 
oltava olemassa, muodostuu siis seuraavista toiminnan edellytyksistä: Viestintäjohtaja 
toimii eettisesti, hänen ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja käy keskustelua eet-
tisistä kysymyksistä. Hän arvioi organisaation suunnitelmia ja toimintaa sekä niiden 
seuraamuksia, myös moraaliselta kannalta. Hänen edistää organisaation arvokes-
kustelua ja arvojen toteutumista käytännössä. Viestintäjohtajalla on itsellään selkeä 
ammatti-identiteetti ja kyky vakuuttaa toiset asiantuntijuudestaan, olipa kyse sitten 
asiantuntijuuden legitimiteettiin tai auktoriteettiin kuuluvasta osa-alueesta hänen 
henkilökohtainen uskottavuutensa on erittäin tärkeää. Viestintäjohtajalla on hyvät 
suhteet erityisesti organisaation ylimpään johtoon, sillä johdon käsitykset viestinnästä 
ja odotukset sitä kohtaan vaikuttavat viestintäjohtajan ja viestinnän tehokkuuteen.

Strategiseen ytimeen kuuluu aina myös osaamista: Viestintäjohtaja hallitsee yhtei-
söviestinnän substanssin ja omaa hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot. Hänellä on 
kyky ajatella strategisesti ja strategista osaamista sekä näkemyksellisyyttä. Hän luotaa 
toimintaympäristöä ja tuottaa uutta tietoa. Erityisesti viestintäjohtajalla on tilanteisiin 
liittyvää älykkyyttä, pelisilmää ja tilannetajua. Hän johtaa viestintää kokonaisvaltaises-
ti: yhdistää viestinnän ja liiketoimintastrategian, auttaa johtoa tekemään viestintään 
liittyviä päätöksiä. Viestintäjohtaja suojelee ja rakentaa organisaationsa legitimiteettiä.

Strateginen ydin sisältää aina myös toimintatapoja ja johtamistyylejä: Viestintä-
johtajan vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot ovat hyvät. Hän toimii niin 
sisäisenä konsulttina kuin sidosryhmäsuhteiden ja verkostojen rakentajana ja ylläpitä-
jänäkin.

Viimeistellyn ihannemallin strategiseen ytimeen kuuluu myös osaamista, 
josta tulee neuvotella kontekstikohtaisesti. Viestintäjohtajan aseman ja toi-
minnan edellytyksiä punnittaessa on mahdollista tapauskohtaisesti sopia tarvittavasta 
karismasta ja kokeneisuuden määrästä sekä haasteellisten tehtävien olemassaolosta. 
Neuvoteltavissa ovat myös useat itsensä johtamisen teemaan liittyvät osaamiset, kuten 
viestintäjohtajan oma tunteiden ja käytöksen hallinta, epävarmuudensietokyky sekä 
se, kuinka hyvin hän kykenee työskentelemään jatkuvien keskeytysten lomassa. 

Strategiseen ytimeen kuuluvat neuvoteltavissa olevat osaamiset liittyvät kiinteästi 
yrityksen toimintaan: kuinka paljon ja millaista liiketoimintaosaamista viestintäjohta-
ja tarvitsee, kuinka syvällisesti hän tuntee oman organisaationsa ja on ajan tasalla sen 
suunnitelmista ja toiminnasta, kuinka hyvin hän pystyy tulkitsemaan organisaationsa 
toimintakulttuuria, normeja ja tabuja sekä kuinka hyvin hän osaa kehittää organisaa-
tionsa viestintävalmiuksia eli rakentaa kuuntelevaa ja osallistavaa organisaatiokult-
tuuria sekä rakenteiden että prosessien ulottuvuuksissa. Lisäksi on harkittava kuinka 
hyvin viestintäjohtajan on tunnettava organisaation toimintaympäristöä ja millaiset 
verkostot hänellä on oltava. Muita neuvoteltavia ydinosaamisia ovat kulttuuri- ja tun-
neälykkyys, taito motivoida ja vedota tunteisiin, maineen ja brändin hallinta, sekä me-
diasuhteiden hallinta ja journalistinen ymmärrys. 

Strategiseen ytimeen kuuluvien neuvoteltavissa olevien toimintatapojen ja johtamis-
tyylien kohdalla on kontekstikohtaisesti otettava kantaa, kuinka paljon viestintäjohta-
jan on jatkuvasti opittava uutta ja refl ektoitava, kuinka paljon ja millaisia haasteellisia 
tehtäviä hänellä voi olla sekä kuinka paljon ja miten hänen on seurattava digitaalis-
ten ja yhteisöllisten medioiden kehitystä. Lisäksi punnittavaksi tulee viestintäjohta-
jan aloitteellisuus, kyky edistää muutoksia ja hänen johtamistaitojensa laajuus. Myös 
viestintäjohtajan diplomaattisuuden, empaattisuuden, joustavuuden ja myönteisyyden 
tarvittavaa määrää on arvioitava. 
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Viestintäjohtajan strateginen ydin sisältää siis teoriaosuudessa tunnistamani 8 osaa-
misen lajia: niin henkilökohtaisia ominaisuuksia, asennoitumista, kyvykkyyksiä ja 
valmiuksia, viestintään liittyvää tietoa ja tietämystä, viestintätaitoja, johtamistaitoja, 
verkostoja ja kokemuksia. Viestintäjohtajan strategiseen ytimeen sisältyy myös näi-
den 8 osaamisen lajin pohjalta johtamani 9 osaamiskokonaisuuden osia (ks. luku 7.1). 
Strategisessa ytimessä sekä aina oltavissa että neuvoteltavissa olevissa osaamisissa ko-
rostuvat 3 osaamiskokonaisuutta ovat: substanssin osaamisen johtaminen, eettisyys, 
muutosten johtaminen ja strateginen johtaminen sekä ihmisten johtaminen. Neuvo-
teltavissa olevien osaamisten kohdalla muita korostuvia osaamiskokonaisuuksia ovat 
itsensä johtaminen ja liiketoimintaosaaminen. Se, että muita osaamiskokonaisuuksia 
(suhde ylimpään johtoon & yhteistyö, henkilökohtaiset viestintätaidot, luotaus ja uuden 
tiedon luonti sekä viestintäpääoman johtaminen) esiintyi vain kerran tai pari strategi-
sessa ytimessä, ei vähennä niiden merkittävyyttä tuon ytimen tärkeänä osa-alueena. 

Strategisen ytimen lisäksi ihannemalliin sisältyy paljon muutakin osaa-
mista, mihin on mahdollista ottaa kantaa kontekstikohtaisesti. Nämä osaa-
miset ovat strategisen ytimen ulkopuolelle jääneitä, teoriassa ja empiriassa tunnista-
miani osaamisia. Liitteessä 10 käyn vielä tarkemmin lävitse, mitkä nämä osaamiset 
ovat ja kuuluvatko ne viestintäjohtajan aseman ja toiminnan edellytyksiin, osaamiseen 
vai toimintatapoihin ja johtamistyyleihin. 

Tässä alaluvussa olen viimeistellyt viestintäjohtajan ihannemallin strategisen yti-
men. Seuraavaksi arvioin ihannemallia vielä kokonaisuutena. 

10.4. IHANNEMALLIN ARVIOINTI 
Tässä luvussa palaan tutkimuskysymyksiini ja arvioin tutkimukseni tuloksena synty-
nyttä ihannemallia kokonaisuutena. Tarkastelen, miten ihannemallissa on erotettavis-
sa yhteisöviestinnän aiemmat teoreettiset mallit ammattiroolien ja osaamistutkimus-
ten näkökulmista, eli onko ihannemalli onnistunut tuottamaan postmodernin, teorioita 
kokonaisuudeksi yhdistävän uuden tavan hahmottaa viestintäjohtajan asiantuntijuut-
ta. Lopuksi arvioin tutkimukseni tavoitteiden toteutumista: onko ihannemalli reliaa-
beli ja validi malli viestintäjohtajan asiantuntijuudesta ja olenko sen avulla onnistunut 
löytämään konkreettisen työkalun siihen, miten viestintäjohtajan asiantuntijuutta voi 
tarkastella. Otan kantaa sen sisällön rakenteeseen, kattavuuteen ja ajanmukaisuuteen 
sekä mallin sisäiseen dynamiikkaan. Arvioin myös sitä, mitä ihannemallista jää puut-
tumaan ja mitkä ovat sen heikkoudet.

10.4.1. MALLIN SUHDE AIEMPAAN TEORIAAN
Tutkimukseni tavoitteena oli löytää uudenlainen tapa jäsentää viestintäjohtajan asian-
tuntijuutta. Lähdin ajatuksesta, että olisi mahdollista yhdistää vanhat mallit ammat-
tirooleista uudempien osaamistutkimusten antiin monitieteellisellä tavalla, jota ei 
aiemmin yhteisöviestinnän tutkimuksessa ole hyödynnetty. Tutkimusprosessini aika-
na tieteellinen keskustelu viestintäjohtajan asiantuntijuudesta vilkastui, siihen alkoi 
tulla lisää näkökulmia, uusia tutkimuksia ja uutta teoriaa julkaistiin. Tämä päivitetty 
teoriaosuus ehti vaikuttaa ihannemallin muotoutumiseen, joten sitä on mahdollista 
pitää pragmaattisen lähestymistavan postmodernina tuotoksena: ihannemalli kokoaa 
itseensä sekä vanhoja että uusia ajatuksia eri puolilta ja jäsentää ne uudenlaiseksi ko-
konaisuudeksi. 

Ihannemallin strategisessa ytimessä on vielä erotettavissa vuodelta 1979 peräisin 
oleva Broomin näkemys ammattirooleista eli asiantuntijan, ongelmanratkaisijan, fasi-
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litaattorin ja viestintäteknikon roolit. Sieltä löytyy myös klassinen näkemys päällikös-
tä, joka kantaa vastuun viestinnän suunnittelusta sen toteuttamiseen ja toimii johdon 
tukena (Dozier & Broom 1995 & Lauzen & Dozier 1992). Omassa ihannemallissani on 
siirrytty eteenpäin symmetrisen viestinnän tavoitteesta vastuullista dialogia käyvän 
viestivän organisaation tavoitteeseen, mutta Grunigin (Porter & al. 2009) näkemyk-
sen mukainen ammattirooli strategisella tasolla johdon kanssa työskentelevästä vies-
tintäjohtajasta ihannemallin ytimestä kuitenkin löytyy, ja hallinnollinenkin rooli tulee 
esiin ihannemallin neuvoteltavissa olevassa osaamisessa. Ihannemallini on rakennettu 
Stockholm Accords (2010) ja Melbourne Mandate (2013) -periaatejulistusten heijasta-
maan maailmaan, jossa viestintä on strateginen organisaation menestymisen väline ja 
osa organisaation johtamista. 

Ihannemallin ytimessä on Leichtyn & Springstonin (1996) ammattirooleista erotet-
tavissa lähinnä sisäisen viestijän ja päälliköiden roolit. Van Rulerin (2004) ammatti-
rooleja löytyy vain osittain, sillä mallin taustalla olevat näkemykset viestinnästä ovat 
lähempänä yksisuuntaista viestintää ja kaksisuuntaisenkin viestinnän kohdalla enem-
män suostuttelevaa vuoropuhelua kuin aitoa dialogia. Varauksin ihannemalli siis sisäl-
tää yhteyspäällikön, sillanrakentajan ja fasilitaattorin piirteitä. Van Rulerin näkemys, 
jossa ammattirooli on yhteydessä valittuun viestintästrategiaan, sisältää kuitenkin 
samankaltaisuutta ihannemallin sisällön kontekstikohtaisuuteen liittävässä ajattelus-
sa. Samoin Van Woerkumin ja Aartsin (2008) näkemys yhteisöviestinnän toimintata-
voista ja vuorovaikutussuhteista liittyy ajatukseen toimintaympäristön ja julkisuuden 
kenttien jatkuvasta dynaamisesta muutoksesta, eli sekin näkyy ihannemallin konteks-
tikohtaisuudessa. 

Mossin & al. (Moss & al. 2000; DeSanto & Moss 2004) ajattelusta löytyy myös suoria 
yhtymäkohtia ihannemallin ytimen sisältöön: päällikköroolin osatekijät analyytikos-
ta strategisen neuvonantajan, ongelmanratkaisijan, keskusteluteemojen asiantuntijan 
ja viestintäteknikon rooliin ovat tunnistettavissa myös strategisessa ytimessä. Beu-
rer-Zülligin & al. (2009) ammattirooleista ihannemallin ytimessä korostuvat selvästi 
neuvottelijoiden, neuvonantajan sekä ulkoisen viestijän roolit.

Toimintamallien kohdalla ytimessä näkyvät erityisesti muutosten edistäminen ja 
verkostoituminen (Choi & Choi 2009), Nothhaftin (2010) toimintamallien (perehdyt-
täjä, järjen ääni ja vastuunkantaja) vaikutus näkyy erityisesti strategisen ytimen neu-
voteltavissa olevien osaamisten taustalla. Hamreforsin (2009b; 2010) roolit välittäjä, 
valmentaja ja vaikuttaja tulevat myös esiin, samoin Eupean Communications Monitor 
2010 -tutkimuksen (Zerfass & al. 2010; 2011) organisaation tavoitteen mukaan vaih-
televat roolit neuvonantaja, strateginen fasilitaattori, toiminnan tuki ja yksinäinen 
asiantuntija. Lisäksi ihannemallin ytimestä voidaan erottaa ongelmia ratkaiseva vies-
tintästrategi, joka osaa myös viestintäteknikon tehtäviä (Werder ja Holzthausen 2011; 
Meng & al. 2012).

Ihannemallin aina sisältämä eettisyyden vaatimus vastaa Holzhausenin & Voton 
(2002), Bergerin (2005), L.A. Grunigin (2008) sekä Sisonin (2010) ja L’Etangin (2010) 
odotuksiin kriittisenä ajattelijana ja sydämenä, joka edistää ja valvoo organisaation ar-
vojen toteutumista ja sääntöjen noudattamista. Suhteellisen uutena ajatuksena ihan-
nemallin neuvoteltava osuus painottaa sekä tunteisiin liittyvän osaamisen merkitystä 
(Meng 2012; Werder ja Holzthausen 2009; Aldoory & Toth 2004) että liiketoiminta- ja 
johtamisosaamista (ProCom 2014; EMC 2013; Procom & al. 2013; Melbourne Mandate 
2012; EMC 2012; Heide & Simonsson 2011; Sha 2011).

Yksittäisistä vaikuttajista suurin merkitys ihannemallin ytimen sisältöön on ollut 
Gregoryllä (Gregory 2008, 2009; Gregory & Willis 2013). Hänen ajatuksensa viestintä-
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johtajan 10 tärkeimmästä osaamisesta löytyvät ihannemallista, ja Willisin kanssa luotu 
teoria erottuu: osaamisten kontekstikohtaisuus ja uusi näkemys ammattirooleista var-
mistajana, ohjaajana, katalysaattorina ja toteuttajana.

Yhteenvetona totean ihannemallin strategisen ytimen onnistuneen luomaan yhtei-
sen kehikon erilaisille tavoille jäsentää viestintäjohtajan asiantuntijuutta. Ihannemal-
lissa erilaisten näkemysten yhteiset piirteet tulevat korostetusti esille ja samalla niiden 
luonne myös täsmentyy ja täydentyy. 

10.4.2. VASTAUKSET TUTKIMUSKYSYMYKSIINI JA MALLIN 
VALIDITEETTI 

Tässä luvussa vastaan molempiin tutkimuskysymyksiini ja arvioin ihannemallin validi-
teettia. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, mitä osatekijöitä viestintä-
johtajan asiantuntijuuteen tarvitaan. Tutkimusprosessin aikana selvitin, miten 
sosiologisen, kasvatustieteellisen ja yhteisöviestinnällisten lähestymistapojen mukaan 
viestintäjohtajan asiantuntijuus rakentuu. Muodostin teorioiden pohjalta asiantunti-
juuden rakentumisen prosessin, jossa yksilö kehittää omaa osaamistaan ja toteuttaa 
sitä erilaisissa ammattirooleissa sekä neuvottelee asiantuntijuudestaan eri julkisuu-
den kenttien edustajien kanssa (ks. luku 1, kuva 1). Empiirisen aineiston pohjalta tuota 
prosessia ei voinut suoraan todentaa, mutta sen olemassaolosta löytyi jonkin verran 
viitteitä. Empiirisessä aineistossa viitattiin asiantuntijuuden rakentumiseen kokenei-
suuden kautta: sen määrään (pitkäkestoinen, useita vuosia) ja laatuun (monipuolinen, 
laaja) otettiin kantaa. Asiantuntijuus rakentui siis yksilön osaamisen kehittymisen ja 
toiminnan seurauksena vaihtelevissa työelämän ja viestinnän tilanteissa. Ihannemallin 
sisältämän neuvottelun olemassaoloon viittaavat eri vastaajaryhmien (viestintäjohtajat 
itse, ylin johto, henkilöstöjohtajat ja -päälliköt, markkinointijohtajat ja -päälliköt, toi-
mittajat) erilaiset näkemykset viestintäjohtajan osaamisesta. Empirian näkökulmasta 
ihannemallin sisältämää asiantuntijuuden rakentumisen prosessia voidaan pienin va-
rauksin pitää validina. 

Tutkimusprosessin aikana selvitin asiantuntijuuden osatekijöitä yhteisöviestinnällis-
ten teorioiden (ammattiroolit) ja tutkimusten avulla. Vahvistin ja täydensin näkemys-
täni ottamalla mukaan myös muutamia tietämyksenhallintaan, henkilöstöhallintoon ja 
liikkeenjohtoon kuuluvia teoreettisia havaintoja. Tällä ratkaisulla halusin varmistaa, 
että viestintäjohtajan ihannemalli sisältäisi myös sellaista osaamista, jota muilta ns. 
tukifunktioiden johtajilta edellytetään (HR), sekä sellaista osaamista, jota edellytetään 
muilta ylimpään johtoon osallistuvilta. Lopuksi täydensin ihannemallia vielä uusim-
man yhteisöviestinnän teorian pohjalta. 

Eri teorioiden ja mallien avulla erotin empiiristä tutkimusta edeltäneessä testikoo-
dauksessani yhteensä 244 osaamista, joiden havaitsin edustavan 8:aa erilaista osaami-
sen lajia (henkilökohtaiset ominaisuudet, asennoituminen, kyvyt ja valmiudet, tietämys 
ja tiedot, viestintätaidot, johtamisosaaminen, verkostot, kokeneisuus, ks. liitteet 1 ja 5). 
Hyödynsin tätä jaottelua täsmentäessäni 1. tutkimuskysymykseni apukysymyksiä: 

• Millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia arvoja ja millaista asennoitumista viestintäjohtaja tarvitsee?
• Millaisia suorituksen mahdollistavia kykyä ja valmiuksia viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaisia tietoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaisia taitoja viestintäjohtaja tarvitsee?
• Minkälaiset kokemukset ja toiminta kuvaavat viestintäjohtajan osaamista?
• Millaisia verkostoja viestintäjohtaja tarvitsee?
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Tutkimukseni ja sen soveltamisen kannalta oli loogista järjestellä kaikki testikoodauk-
sessa erotetut 244 osaamista sellaisiin luokkiin, joissa niitä voisi paremmin arvioida 
ja kehittää. Tämän luokittelun tuloksena syntyi 9 osaamiskokonaisuutta (ks. luku 7.1), 
jotka sisälsivät erilaisia määriä eri osaamisen lajeja. Ihannemallissa on erotettavissa 
mihin osaamislajiin ja -kokonaisuuteen mikäkin osaaminen kuuluu. Oleellista on, että 
kaikki nämä osaamiset vahvistettuina luvun 10.2 osaamisilla muodostavat ihanne-
mallin teoreettisen taustan. Empirian avulla testasin, voidaanko näitä osaamisia pi-
tää valideina, mitkä asiat painottuvat, mitkä puuttuvat ja miten teoriaa on mahdollista 
täydentää. Empiirinen aineisto validoi muutamin painotuseroin ihannemallin teoreet-
tisen osuuden. Empiirisen osuuden ihannemalliin tuomat osaamiset (tilannetaju, liike-
toimintaosaaminen) vahvistuivat päivitetyssä teoriakatsauksessa. Empirian pohjalta ei 
mikään teoreettinen osaaminen poistunut ihannemallista. Empiria vahvisti ja toi hyvin 
esille, että viestintäjohtajan osaamisen tarkasteluun vaikuttavat arvioijan oma asema 
ja ennakkokäsitykset viestinnästä. Premissieni mukaista ajatusta viestinnän paradig-
man siirtymästä ei empiria kuitenkaan tukenut. 

Ihannemallin sisällön rakenteen jakautuminen strategiseen ytimeen ja kontekstikoh-
taisesti määriteltävissä olevaan osaamiseen on perusteltu sekä teorian että empirian 
näkökulmasta: On olemassa osaamisia, joiden tärkeydestä vallitsee laaja yhteisymmär-
rys, ja asioita, joiden kohdalla näkemykset eroavat toisistaan. Tässäkin kohden empii-
rinen aineisto validoi pienin muutoksin ihannemallin teoreettisen osuuden.

Ihannemallin sisältö kattaa suuren kirjon erilaisia osaamisia, joista osa on luonneh-
dittu ns. kestämään aikaa, eli ne itsessään sisältävät ajatuksellisesti ajallisen jatkumon 
(esim. jatkuva oppiminen, ajan tasalla oleminen, seuraa eri digitaalisten ja yhteisöllis-
ten medioiden kehitystä), sekä mahdollisuuden nostaa kontekstikohtaiseen neuvotte-
luun myös muita osaamisia, jos sen osapuolet (yksilö, organisaatio tai muut julkisuu-
den kenttien edustajat) kokevat sen tarpeelliseksi. Ihannemallia voidaan pitää näistä 
syistä kattavana sekä ajanmukaisena sisältönsä puolesta. 

Edellä olevien arvioiden perusteella on mahdollista ottaa kantaa toiseen tutki-
muskysymykseni eli siihen, vastaako viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kohdistuvia odotuksia ja 
vaatimuksia sekä viestintäjohtajan ammatillista identiteettiä. Empiirinen ai-
neisto on validoinut tutkimukseni teoreettisen taustan, strategisen ytimen ja konteks-
tikohtaisesti määriteltävissä olevat osaamiset (ihannemalli) sekä pienellä varauksella 
myös asiantuntijuuden rakentumisen prosessin. Empiirinen aineisto toi esiin erilai-
set viestintäjohtajan asiantuntijuuteen liittyvät odotukset ja osittain myös sen, miten 
asiantuntijuus eri julkisuuden kenttien edustajien mukaan rakentuu. Täydensin nä-
kemykset viimeisteltyyn ihannemalliin, joten väitän, että viestintäjohtajan asiantunti-
juuden ihannemalli vastaa viestintäjohtajan asiantuntijuuteen kohdistuvia odotuksia 
ja ammatillista legitimiteettiä. 

Seuraavassa luvussa 11 arvioin vielä kriittisesti omaa tutkimustani, viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden ihannemallin soveltamista käytäntöön sekä tutkimukseni merkitystä.
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Tämä luku 11 huipentaa tutkimukseni. Tässä luvussa otan ensin kantaa viestintäjoh-
tajan asiantuntijuuden ihannemallin käytäntöön soveltamiseen. Seuraavaksi pohdin 
kriittisesti omaa tutkimustani ja sen taustalla olevia premissejä. Lopuksi arvioin tut-
kimustulosteni merkitystä yhteisöviestinnän teorian, organisaatioiden ja yksilöiden 
näkökulmasta. 

11.1. IHANNEMALLIN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tutkimuksessani selvitin, miten viestintäjohtajan asiantuntijuutta on mahdollista ar-
vioida 2010-luvulla ja mitä osatekijöitä tuohon asiantuntijuuteen tarvitaan. Tutkimuk-
sessani erotin teorian pohjalta osaamiset, jotka kuuluvat viestintäjohtajan asiantun-
tijuuden strategiseen ytimeen, sekä kontekstikohtaisesti määriteltävät osaamiset (ks. 
kuva 26). Lisäksi erotin asiantuntijuuden rakentumisen prosessin, joka toiminnan ta-
solla osoittaa, miten asiantuntijuus ja käsitykset siitä, kehittyvät. 

Kuva 26. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden viimeistelty ihannemalli. Seuraavassa kuvassa 31 esitän 
vielä yksityiskohtaisemmin ihannemallin kehikkoon sisältyvän viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
strategisen ytimen. 

Tutkimukseni sisältää 2 näkökulmaa osaamiseen, ja tunnistin osaamisen 8 osatekijää 
eli osaamislajia ja 9 osaamiskokonaisuutta (ks. luku 7.1). Viestintäjohtajan ihannemal-
lin strategisen ytimen sisällön arvoitus on siis teoreettisella tasolla ratkennut (kuva 27). 
Empiirian painottamat yhteisöviestinnän substanssin ja viestintätaitojen, strategisen 
ajattelun sekä yrityksen tuntemukseen liittyvät osaamiset jalostuivat viimeistellyssä 
mallissa viestinnän, strategian ja johtamisen teemoiksi. Tutkimukseni tuotti myös lis-
tauksen kontekstikohtaisesti määriteltävistä osaamisista (liite 10). 
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Kuva 27. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin strateginen ydin sisältää viestinnän, strategi-
an ja johtamisen teemat. Ytimessä on erotettavissa 9 osaamiskokonaisuutta, ks. tarkemmin 
taulukko 33. 

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli kuvaa abstraktia tavoitetta, jota käy-
tännön toiminnassa ja sen kehittämisessä tavoitellaan: Yksilö pyrkii kehittymään 
omien tärkeinä pitämiensä osaamisten suhteen saavuttaakseen jonkin osaamisen tai 
edetäkseen urallaan. Organisaatio pyrkii omiin tavoitteisiinsa ja tarvitsee sitä varten 
juuri tietynlaisia osaamisia. Ihannemalli ei ole siksi kuva todellisuudesta, vaan se on 
ennemminkin peili, jota vasten voidaan arvioida tietyn yksilön osaamiseen tai tiettyyn 
tehtävään organisaatiossa liittyviä osaamisia, ja joka myös antaa suunnan osaamisten 
kehittämiselle. Tässä piilee myös ihannemallin heikkous: se on altis erilaisille tulkin-
noille, jotka vaihtuvat erilaisissa konteksteissa esittäjän mukaan. Ihannemallia sovel-
lettaessa on varmistettava, että osaamiseen liittyvistä käsitteistä ja määrittelyistä on 
eri osapuolten välillä olemassa yhteinen ymmärrys. Tämän heikkouden takia ihanne-
mallin strategisessa ytimessä on tunnistettu osaamiset, joiden on aina oltava olemassa, 
sekä korostettu mallin konteksti- ja aikasidonnaisuutta. 

Ihannemallin tyypillisiä soveltamistilanteita yksilön ja organisaation välillä ovat 
rekrytoinnit ja kehityskeskustelut. Ihannemalli tarjoaa mahdollisuuden tarkastella 
osaamista sekä objektiivisesti käyttäytymisenä että roolina, jossa yksilö toimii. Sen 
avulla voidaan arvioida menneitä suorituksia ja suunnitella tulevaa. Ihannemallin 
avulla organisaatio voi etukäteen suunnitella millaista osaamista se tarvitsee, jotta se 
saavuttaa tietyt tavoitteensa (ks. tulevaisuusorientoituneet kompetenssit, taulukko 
34). Ihannemalli antaa myös mahdollisuuden muokata kyseistä tehtävää rekrytointi-
tilanteessa esiin tulevien osaamisten mukaan (ks. työnkuvamäärittelyt, taulukko 34). 
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Taulukko 34. Perinteisen työnkuvamäärittelyn ja kompetenssien määrittelyn vertailu eri ulottuvuuk-
sissa (Sanchez & Levine 2009, 54).

Ulottuvuus Perinteinen 
työnkuvamäärittely

Kompetenssien määrittely

Tarkoitus Kuvailee käyttäytymistä Vaikuttaa käyttäytymiseen
Näkemys työstä Kuvailun kohteena oleva 

ulkopuolinen objekti
Rooli, jossa toimitaan

Huomion keskipiste Työtehtävä Organisaatio
Ajankohta Menneisyys Tulevaisuus
Suoritustaso Tyypillinen Maksimaalinen
Mittaamisen lähestymistapa Latentit piirteet Realistinen arviointi

Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältämä ”neuvottelu” on teoreet-
tinen ilmaisu. Käytännön tasolla tässä neuvottelussa on usein kyse osapuolten asen-
noitumisesta, ennakkokäsityksistä ja niiden tarkistamisesta, keskinäisestä vuoropuhe-
lusta ja mielipiteiden muuttamisesta109. Kokonaisuudessaan ihannemallin strateginen 
ja neuvoteltavissa oleva sisältö muodostavat laajan arviointikehikon viestintäjohtajan 
asiantuntijuudelle. Siksi ei olekaan realistista, eikä tarkoituksenmukaistakaan, että yk-
silön, organisaation ja julkisuuden kenttien edustajien käymässä neuvottelussa käy-
dään aina kaikkia mahdollisia osaamisia lävitse. 

 Strategisen ytimen osaamiset, joista tulee neuvotella (osapuolten on siis ymmärret-
tävä osaamisen tärkeys sekä muodostettava oma kantansa osaamiseen ja sen kehittä-
miseen), on otettava esille ainakin kerran yksilön ja organisaation välillä. Konteksti-
kohtaisesti neuvoteltavista osaamisista osapuolten on hyvä olla tietoisia, mutta kaikista 
niistä ei ole välttämätöntä käydä keskustelua (osapuolet voivat hyödyntää listausta ta-
hoillaan valmistautuessaan neuvotteluun, ottaa omasta näkökulmastaan kantaa osaa-
misten tarpeellisuuteen ja ymmärtää, mitä rajauksia neuvottelussa mahdollisesti on). 
Myöhemmissä neuvotteluissa (kehitys- ja muissa työelämään liittyvissä keskusteluis-
sa) on mahdollista yhdessä rajata keskustelua tiiviimmin tärkeimmiksi koettujen osaa-
misten ja osaamiskokonaisuuksien ympärille. 

Neuvottelun osapuolet voivat arvioida etukäteen ja neuvottelun aikana esim. seuraa-
via asioita:

• Ketkä osallistuvat neuvotteluun ja mitä julkisuuden kenttiä he edustavat?
• Mitä osaamisia eri julkisuuden kenttien edustajilla on tapana painottaa? Miten 

he mieltävät osaamisen ja asiantuntijuuden?
• Kuinka paljon neuvottelun osapuolten välillä on yhteistyötä? Millaisia kokemuk-

sia heillä on siitä? Vaikuttaako tehdyn yhteistyön määrä heidän näkemyksiinsä 
osaamisista?

Keskustelussa osaamisesta ei olekaan kyse laadullisesta määrittelystä (hyvä/huono, 
riittävä/riittämätön) vaan kattavuudesta (kuinka paljon/vähän erilaista osaamista, 
missä kontekstissa tarvitaan mitäkin osaamista). Osaamista tuleekin arvioida sen pe-
rusteella, mahdollistaako osaaminen toiminnan erilaisissa konteksteissa. Organisaa-
tio voi myös valita tietyn kontekstin osaamiselle, jolloin sen muuttuessa merkittävästi 
osaamisesta neuvotellaan uudelleen. Olipa kyse strategisesta ytimestä tai muusta osaa-

109 Yksilön neuvottelu muiden julkisuuden kenttien edustajien kanssa onkin jatkuva vuorovaikutuksen 
prosessi, johon osapuolten asennoituminen ja ennakkokäsitykset vaikuttavat. Käytännössä neuvottelu 
on toimintaa, arkista yhteistyötä, jonka perusteella osapuolet voivat tarkistaa näkemyksiään. 
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misesta, ihannemallin neuvoteltavissa olevien osaamisten kohdalla on olennaista kon-
tekstikohtaisesti arvioida seuraavia asioita: 

• Kuinka paljon erilaisia osaamisia tarvitaan?
• Kuinka paljon on realistista olettaa yhdellä yksilöllä olevan erilaisia osaamisia?
• Miten osaamiset liittyvät organisaation strategiaan? Mitä osaamista halutaan 

painottaa? Onko jokin tai ovatko jotkin osaamiset selvästi tärkeämpiä tietyssä 
työtehtävässä, tietyssä toimialalla tai tietyssä organisaation kehitysvaiheessa? 
(esim. tarvitaanko paljon rutiinien sietokykyä tai muutosjohtajuutta)

• Jos osaaminen on avoin määrittelylle, miten tarkennamme sitä (esim. henkilö-
kohtaisissa ominaisuuksissa ja asennoitumisessa on hyvä selventää tarkemmin, 
mikä on toivottavaa ja missä määrin)?

• Kuinka paljon ja miten syvää yksittäistä osaamista tarvitaan?
• Mistä osaamisista on mahdollista joustaa? Voiko joustossa olla kyse osaamisen 

määrästä tai aikataulusta sen saavuttamiseen?
• Onko olemassa jokin osaaminen, jota ei ole ihannemallissa huomioitu, mutta 

joka on tietyssä työtehtävässä oleellista tai hyvin suositeltavaa hallita (esim. viit-
tomakieli tai muu erityistaito tai tieto)?

• Onko mahdollista, että ajateltua työtehtävää voidaan muokata yksilön osaamis-
ten ja vahvuuksien suuntaan (esim. muutetaan työn kvalifi kaatioita eli työnku-
vaa, haettavaa tehtävää tai sen tasoa, tai jopa ajatusta siitä, minkälainen yksilö 
on paras mahdollinen kyseiseen tehtävään)? 

• Kuinka pitkään neuvotellut asiat ovat voimassa? Onko jokin asia, tilanne tai ai-
karaja, jossa osaamisten painoarvo tai olemassaolo muuttuu niin paljon, että 
osaamisista on neuvoteltava uudelleen merkittävissä määrin?

• Muut kontekstikohtaisesti oleelliset kysymykset?

Ihannemalli arviointityökaluna auttaa yksilöä ja organisaatiota keskustelemaan osaami-
sesta laaja-alaisesti organisaation strategiaan liittyvänä kysymyksenä. Neuvottelun ku-
luessa osapuolet voivat joko muodostaa yhteisen näkemyksen osaamisesta tai mukautua 
toisen osapuolen näkemykseen. Tässä on tosin olemassa normatiivisuuden riski: muo-
dostavatko osapuolet näkemyksensä sen mukaan, mitä he kuvittelevat itseltään odotet-
tavan vai sen mukaan, mitä mieltä he todella ovat. 

Tässä luvussa kävin läpi, miten viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia voi 
soveltaa käytäntöön. Täydensin tutkimukseni tarjoamia konkreettisia työkaluja listauk-
silla, joiden avulla osapuolet voivat valmistautua neuvotteluun asiantuntijuudesta. Seu-
raavaksi onkin jo aika pohtia kriittisesti tutkimustani ja sen taustalla olevia premissejä. 

11.2. TUTKIMUKSEN JA PREMISSIEN ARVIOINTI
Tässä luvussa arvioin ensin tutkimustani ja sen tuloksia kriittisesti. Sen jälkeen otan 
kantaa tutkimukseni premissien olemassaoloon ja oikeellisuuteen. Tutkimusfi losofi -
ana pragmaattinen ote on haastava valinta, koska se jättää tieteenfi losofi sen taustan 
ohueksi. Toisaalta, yhteisöviestinnän teoria on verrattain nuori tieteenala, jossa tehtyjä 
valintoja on usein leimannut juuri pragmaattinen ote. Kokonaisuudessaan tutkimuk-
sessani on vahva teoreettinen perusta ja näkemys. Verrattain pieneksi jäänyttä em-
piiristä aineistoa olen käyttänyt nimenomaan teoreettisen ihannemallin validointiin, 
tähän tarkoitukseen se on riittävä. Empirian pohjalta löytyi myös tarkennuksia ja täy-
dennyksiä teoreettiseen malliin, päivitetty teoria vahvisti omat havaintoni. Tutkimus-
tuloksiini on todennäköisesti vaikuttanut kansallinen konteksti: se, miten me suoma-
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laiset nostamme esiin ja käsittelemme asioita. Tämä on näkynyt mielestäni erityisesti 
etiikkaan ja arvoihin liittyvissä osaamisissa.

Tutkimukseni tuloksena syntynyt ihannemalli on altis kritiikille, koska se ei ota kan-
taa osaamisten määrään ja laatuun, keskinäiseen painoarvoon eikä tärkeysjärjestyk-
seen lukuun ottamatta jakoa strategiseen ytimeen ja kontekstikohtaisesti määriteltä-
vissä olevaan osaamiseen. Ihannemallin kontekstikohtainen luonne tekee tällaiset 
kannanotot jopa mahdottomiksi, pikemminkin se kannustaa tarkastelemaan osaamis-
ta uudesta näkökulmasta: arvostamalla yksilön osaamisten kokonaisuutta (paljon eri-
laista osaamista, joista osa liittyy kontekstiin) sekä osaamisten tilannesidonnaisuutta. 
Joten vaikka ihannemalli sisältää paljon osaamisiin liittyviä jatkumoita, on periaat-
teessa mahdollista, että malli itsessäänkin on ainakin jossain määrin tilanne- ja aikasi-
donnainen suomalaiseen työelämäkontekstiin 2010-luvun alussa.

Ihannemallista jäävät puuttumaan sovellusohjeet eri toimialoille, eli jokaisen yri-
tyksen on ratkaistava, onko sen omalla toimialalla jotain erityispiirrettä, joka vaatisi 
viestintäjohtajalta lisää jotain osaamista110 tai toimintaa. Lisäksi ihannemallin sovellet-
tavuus muille sektoreille (järjestö, julkinen) vaatii strategisen ytimen sisällön riittävyy-
den arviointia ja mahdollisesti myös muokkaamista. Asiantuntijuuden rakentumisen 
prosessi on sitä vastoin luonteeltaan universaalimpi, sitä voi muilla sektoreilla hyödyn-
tää suoraan.

 Tutkimukseni taustalla vaikuttivat premissit julkisuuden kentistä ja työyhteisövies-
tinnän uudesta agendasta. Tutkimukseni perustuu oletukseen, että viestintäjohtajan 
toiminta- ja viestintäympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja että näillä 
muutoksilla on vaikutusta myös siihen, minkälaista osaamista viestintäjohtaja tarvit-
see. Molemmissa premisseissäni viestinnän paradigma on siirtynyt kaksisuuntaisesta 
viestinnästä aitoon vuoropuheluun, jossa julkisuuteen voi hallinnan sijasta ainoastaan 
vaikuttaa. 

Mielenkiintoista on, että tutkimukseni antoi vain osin vahvistusta premissieni ole-
massaoloon. On siis syytä pohtia, pitävätkö taustaoletukseni paikkaansa ja mitä mer-
kitystä tällä kysymyksellä on tutkimukseni kannalta. Tutkimukseni teoriaosuuden 
pohjalta löytyy näyttöä viestinnän paradigman siirtymisen puolesta ja vastaan. Empi-
ria ei tue käsitystä paradigman siirtymästä. Paradigmat kuitenkin siirtyvät hitaasti, ja 
niiden vaihtuessa on usein merkkejä sekä vanhan että uuden paradigman mukaisesta 
toiminnasta. Väitän, että elämme tällaista siirtymäkautta paraikaa, sillä merkit uu-
denlaisen viestinnän tarpeesta lisääntyvät sekä teoriassa että käytännössä: On selvästi 
havaittavissa, että tuoreimmissa tutkimuksissa, ja etenkin eurooppalaisten tutkijoiden 
näkemyksissä, lisääntyy samansuuntainen ajattelu premissieni kanssa. Melbourne 
Mandate -periaatejulistuksessa (2012) painottuu myös premissieni mukainen käsi-
tys viestinnästä: viestinnän ammattilaisten rooli on keskeinen organisaation luonteen 
(character) ja arvojen määrittelyssä ja ylläpidossa sekä kuuntelevan ja osallistavan or-
ganisaatiokulttuurin rakentamisessa heidän tehtävänsä on opettaa organisaationsa ja 
sen jäsenet käyttäytymään vastuullisesti.

Premissieni sisältämät taustaoletukset vaikuttavat olevan olemassa myös organisaa-
tioiden toimintaympäristöissä: Organisaatioiden kilpailu globaalissa toimintaympä-
ristössä lisääntyy edelleen, kehittyvien maiden merkitys kasvaa ja viestintätekniikan 
vaikutus korostuu. Yhä enemmän huomiota kiinnitetään viestinnän ja johtamisen vä-
lisiin yhteyksiin, johtamisviestintään ja johtajien arvoihin, viestinnän ammattilaisten 
johtamisosaamiseen sekä yritysten legitimiteetin ja maineen ylläpitoon. Johtajuuskin 

110  Jos yritys tarjoaa tiettyjä palveluja ja tuotteita, voi olla tarpeellista että viestintäjohtaja käyttää niitä itse 
tai ainakin osaa käyttää niitä (osaa ajaa autoa, hallitsee tietyn urheilulajin jne.).
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määritellään uudelleen, sillä transaktionaalinen johtamistapa ei toimi enää, etenkään 
Y-sukupolven kohdalla. Mobiiliviestinnän merkitys kasvaa, sosiaalista mediaa käyte-
tään yhä enemmän proaktiiviseen viestintään, ja sisältömarkkinoinnista on tulossa jo 
mediasuhteiden hoitoa tärkeämpää. Organisaation maineesta huolehtiminen kuuluu 
jokaiselle sen jäsenelle, ja olennaista on eettisyys kaikessa toiminnassa ja viestinnässä. 
(SHRM 2014a; 2014b; WEF 2014; Holmes Report 2014; Edelman 2014; PRSA 2014; 
CIPR 2014; Procom 2014.) 

Jos premissini siis pitävät paikkansa, avoimeksi jää vielä kysymys, riittääkö viestintä-
johtajalle symmetrinen viestintä edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa vai tarvitaanko 
jotain muuta viestinnän mallia? Symmetrinen viestintä tähtäsi kaksisuuntaisen vies-
tinnän, tosin lähinnä suostuttelun avulla, tasapainotilan saavuttamiseen organisaation 
ja sen yleisöjen välillä. Mielestäni tavoite tasapainotilan saavuttamisesta alati moni-
mutkaistuvassa verkottuneessa dynaamisessa toimintaympäristössä ei ole realistinen 
ajatus edes teorian tasolla. Jokainen organisaation jäsen toimii ja viestii erilaisissa 
organisaation sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa. Organisaatioiden toimintaympä-
ristöissä muutokset edistävät toisiaan, keskusteluteemat leimahtelevat ja yksittäisten 
viestinnän vastaanottajien (kuluttajat, asiakkaat, stakeholderit jne.) vaikutusvalta on 
edelleen kasvussa digitaalisen kehityksen myötä. Viestintäjohtajan mahdollisuudet on-
nistua tehtävässään ja edistää organisaationsa menestymistä ovat parempia vuorovai-
kutukseen perustuvan viestinnän paradigman avulla. Viestintäjohtaja tarvitsee tuek-
seen vastuullisen dialogin mallin (Juholin & Åberg 2014), uudenlaista asennoitumista 
ja osaamista, joka on myös huomioitu ihannemallissa. 

Väitän, että viestintäjohtajan työ on 2010-luvulla yhä enemmän toimimista sisäise-
nä konsulttina yrityksen kehittämiseksi viestiväksi organisaatioksi, ylimmän johdon 
kumppanina olemista myös muiden kuin viestinnällisten päätösten teossa, ulkois-
ta luotausta ja vastuullista vuoropuhelua eri julkisuuden kenttien edustajien kanssa. 
Viestintäjohtajan roolista tulee silloin strategisempi, viestinnästä tulee osa strategista 
johtamista ja yrityksen menestymisen edellytykset lisääntyvät. Vanhat viestinnän mal-
lit eivät tue riittävästi tämän kehityksen toteutumista. 

Viestintäjohtajan roolin kehittyminen strategiseksi ei tapahdu itsestään. Mielestäni 
on huolestuttavaa, että paradigman siirtymisestä oli empiriassa vain vähän viitteitä. 
Oliko kyse siitä, etteivät vastaajat olleet tietoisia uudenlaisesta viestinnästä111 vai ettei-
vät he kokeneet jostain syystä vuorovaikutteista viestintää organisaatiolleen tai omalle 
roolilleen soveltuvaksi? Mikään paradigma ei siirry teorian vaan käytännön toiminnan 
tasolla eli silloin vasta, kun viestinnän ammattilaiset ja viestintäjohtajat muuttavat toi-
mintaansa ja kun uusia tekijöitä tulee alalle. 

Uskon, että paradigman siirtymä on jo käynnistymässä, sillä vanhoissa, tutuissa 
toimintatavoissa pitäytyminen käy yhä hankalammaksi: Organisaatioiden viestintä 
ja markkinointitoimintoja järjestetään uudelleen yhä enenevässä määrin, niiden inte-
graation määrä lisääntyy112. Myös viestinnän ulkoistaminen lisääntyy. Odotukset vies-
tinnän suhteen digitaalisen ja sosiaalisen median viestinnän kehityksen myötä lisään-
tyvät. (Holmes Report 2014; PRSA 2014; Edelman 2014; CIPR 2014; Procom 2014.) 
Viestintäjohtaja ei voi johtaa viestintää enää samoin keinoin kuin ennen, sillä hänellä 
ei ole valtaa kontrolloida organisaation jäsenten viestintää, hänen voimavaransa ovat 
rajalliset, ja julkista keskustelua käydään median lisäksi myös muilla kentillä. 

111 Esim. vastaajien opinnot ja mahdollinen täydennyskoulutus eivät ole vielä sisältäneet ajatuksia vastuul-
lisesta vuoropuhelusta.

112 Suomessa yhteinen viestinnän ja markkinoinnin organisaatio oli 46 %:lla viestinnän ammattilaiset 2013 
-tutkimukseen vastanneista (Procom & al. 2013). 



201

Päätelmät

Suomessa keskustelua viestinnän paradigman mahdollisesta siirtymästä käydään 
selvästi vähemmän kuin kansainvälisellä tasolla: Tieteellistä keskustelua ei vielä jul-
kisesti juurikaan ole. Viestinnän ammattilaisten keskuudessa tehdyissä uusimmissa 
tutkimuksissa (Procom & al. 2013113; Procom 2014114) tunnistetaan kyllä toiminta- ja 
viestintäympäristön muutokset ja niiden vaikutus viestintätyöhön, mutta epäselväk-
si jää, miten viestinnän ammattilaisten osaamista käytännössä kehitetään enemmän 
liiketoimintaosaamisen suuntaan ja millä keinoin he voivat tulevaisuudessa parhaiten 
huolehtia organisaationsa brändeistä, maineesta, vaikuttajaviestinnästä, yhteiskunta-
suhteista, strategiaviestinnästä ja digitaalisesta viestinnästä. 

11.3. TUTKIMUKSEN MERKITYS
Kun aloitin tutkimukseni vuonna 2008, keskustelu viestintäjohtajan asiantuntijuu-
desta kiteytyi ammattiroolien ympärille. Eri tutkijat kävivät sitä harvakseltaan, ei-
vätkä juuri kommentoineet toistensa ajatuksia. Kansainvälisellä tasolla keskustelua 
viestinnän ammattilaisten ja viestintäjohtajan osaamisesta on käyty viime vuosina 
erittäin vilkkaasti (ks. tarkemmin liite 15). Myös yhteisöviestinnän ammattimaisuu-
teen, opiskeluvaatimuksiin ja pätevöitymiseen on kiinnitetty hyvin paljon huomiota 
(Hocke-Mirzashvili & Hickerson 2014; Swerling & al. 2014; IABC 2014; Concalves & 
al. 2013; Shen & Toth 2013; Paskin 2013; Brunton & Jeffrey 2012; Merkelsen 2011; Sha 
2011; Pieczka 2011; Berger & al. 2007). Suomessa viestinnän osaamisessa on totuttu 
luottamaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoihin, sillä viestinnän ammattilai-
set ovat Suomessa valtaosin korkeakoulutettuja (ProCom 2011; 2013). Tutkimukseni 
asettaakin yhteisen haasteen suomalaisille yhteisöviestinnän tutkijoille, yliopistoille, 
ammattikorkeakouluille, täydennyskouluttajille ja viestinnän ammattilaisille arvioida 
uudelleen viestintäjohtajan (sovellettuna myös viestintäyksikön ja viestinnän ammat-
tilaisen) asiantuntijuutta ja osaamista. Väitän, että nykyisiä tutkintojen ja täydennys-
koulutusten opetussisältöjä ja osaamisvaatimuksiin tulisi tarkastella laajemmin johta-
misen ja monikulttuurisuuden näkökulmista (vrt. Meng 2013; Erzikova & Berger 2012; 
Willis & McKie 2011; Tsetsura 2011b; Xifra & McKie 2011). Ihannemalli perusteella 
väitän, että koulutuksessa tulee olla enemmän myös organisaatiokulttuurin rakenta-
miseen, muutosten johtamiseen ja liiketoimintaosaamiseen liittyvää sisältöä. Niihin 
liittyvän osaamisen kehittämistä ei ole syytä jättää yksilön oman aktiivisuuden varaan. 
Tutkimukseni tavoitteena oli tukea viestinnän ammattimaistumista. Toivottavasti se 
toimii myös virittäjänä kansallisessa keskustelussa viestinnän professiosta ja auttaa ot-
tamaan osaa kansainväliseen keskusteluunkin. 

Yhteisöviestinnän tutkimuksen kannalta tutkimukseni rakentaa vuoropuhelua ja 
synteesiä olemassa olevista teorioista ja samalla tarjoaa keskusteluun myös jotakin 
uutta: tavan jäsentää ja arvioida viestintäjohtajan asiantuntijuutta. Tutkimukseni tuo 
viestintäjohtajan asiantuntijuuden arviointiin uutta näkökulmaa yhteisöviestinnän 
substanssin ulkopuolelta: itsensä johtamista, ihmisten ja muutosten johtamista, liike-
toimintaosaamisen painottamista. Tutkimukseni myös nostaa esiin yhteisöviestinnän 
johtamisessa vähemmälle huomiolle jääneitä asioita: viestintäpääoman johtamista, 
luotausta ja uuden tiedon luontia keskeiseen asemaan. Suhteellisen uusina yksittäisinä 
osaamisina tutkimuksessani tulee esille kyky vaikuttaa tunteisiin ja koko organisaation 
113 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus teettivät Taloustutkimus 

Oy:llä Viestinnän ammattilaiset 2013 -tutkimuksen vuonna 2013. Vastaajia on yhteensä 1463 henkeä, 
joista päällikkötason tehtävissä toimii 23 %. Vastaajien organisaatioissa viestintä on 61 %:lla edustettu-
na johtoryhmässä (jäsen tai läsnäolo-oikeus). 

114 Viestintä 2020 -tutkimus, tilaaja ProCom ry. ja toteuttaja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Tehty 
01/2014. Vastaajia on yhteensä 155 henkeä, joista 86 % toimii päällikkötason tehtävissä.
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viestintävalmiuksien kehittäminen. Lisäksi tutkimukseni vahvistaa perinteisesti kes-
keisinä pidettyjen osaamisten merkitystä: eettisten kysymysten hallintaa, viestinnän 
tietämystä ja taitoja, yhteistyötä johdon kanssa. 

Yritysten näkökulmasta viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli tarjoaa työ-
kalun yhdistää viestintä tiiviimmin osaksi organisaation strategista johtamista. Yrityk-
set voivat hyödyntää ihannemallia niin rekrytoinnissa kuin osaamisen kehittämises-
säkin. Se tarjoaa toimivan työkalun, joka tekee yksilön osaamiset ja muiden odotukset 
näkyvämmiksi, helpottaa osaamisten määrittelyä ja niistä keskustelemista sekä niiden 
huomioimista päätöksenteossa. Ihannemalli ei kuitenkaan tarjoa oikotietä osaamisten 
saavuttamiseen tai hankkimiseen, eikä sen hyödyntäminen takaa organisaatiolle väli-
töntä menestystä.

Onnistuminen viestintäjohtajan rekrytoinnissa ja hänen sitouttamisessaan yrityk-
seen on tärkeää, sillä viestintäjohtajalla on kriittinen asema legitimiteetin ja maineen 
johtamisessa115. Jos yrityksen legitimiteettiin tulee kolhuja, sen olemassaolon ja toi-
minnan oikeutus yhteiskunnassa vaarantuu, mikä voi puolestaan vaikuttaa yrityksen 
toimintaan, rahoitukseen, tuotantoon, myyntiin, tulokseen jne. Jos yrityksen mainee-
seen tulee kolhuja, voivat nekin vaikuttaa rahoitukseen, yrityksen arvoon, myyntiin ja 
tulokseen116. 

Yleisradion (2014) uutisoinnin mukaan suomalaisissa yrityksissä investoidaan yhä 
enemmän työpaikkojen vähentämiseen ja investoinnit tuotantoon ovat kutistuneet vii-
meisen 20 vuoden aikana. Todennäköisesti YT-neuvotteluita käydään monessa vies-
tintäyksikössäkin. Viestinnän ammattilaiset 2013 -tutkimustulosten mukaan aiempaa 
suurempi osa viestintäyksiköistä toimii pienellä budjetilla, lisäksi viestintäbudjetin 
koko on pienentynyt selvästi. Yksityisen sektorin palkat ovat myös pudonneet —4,6 % 
verrattuna vuoteen 2011117. (Procom & al. 2013). Tässä tilanteessa mielestäni sekä orga-
nisaation että yksilön on kiinnitettävä huomiota sekä viestinnän ammattimaisuuteen 
ja viestijöiden itsetuntoon. Osaamisten olemassaolosta, kehittymisestä ja määrästä 
on saatava aikaan yhteinen ymmärrys. Organisaatioiden erilaiset strategiset haasteet 
vaativat erilaista osaamista, yksilöiden vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet vaihtele-
vat. Ihannemalli tarjoaa myös välineen ottaa puheeksi asioita ja osaamisia, jotka ehkä 
muuten jäisivät keskustelusta puuttumaan (esim. henkilökohtaiset ominaisuudet, 
asennoituminen, kyvyt ja valmiudet). Kyse ei ole niinkään siitä, venyykö yksi ihminen 
(tai viestintäyksikkö) kaikkeen, vaan siitä, minkälaisia valintoja tehdään. Kenenkään ei 
tarvitse hallita jokaista osaamista, olennaista on johtaa itseään, viestintää ja organisaa-
tiota tietoisesti haluttuun suuntaan. 

Ihannemalli tarjoaa myös yksilöille uuden tavan jäsentää asiantuntijuuttaan ja kehit-
tää sitä eteenpäin. Yksilöt voivat hyödyntää sitä sekä suunnitellessaan työuraansa että 
kehittäessään osaamistaan ja työnkuvaansa. Ihannemalli auttaa tunnistamaan omia 
vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämiskohteita siitä huolimatta, toimiiko yksilö vies-
tintäjohtajan tehtävissä vai onko tuo tehtävä hänelle vielä tavoite. Hän voi työuransa 
aikana muuttaa arvovalintojaan ja punnita osaamistaan uudelleen, ihannemallin hyö-
dyntäminen tekee harkinnasta kuitenkin päämäärätietoisempaa. 

Ihannemallin avulla yksilö voi valmistautua neuvottelemaan osaamisestaan erilai-
sissa työelämän tilanteissa julkisuuden eri kenttien edustajien kanssa. Rekrytointiti-
lanteessa hän voi korostaa tiettyä osaamistaan, jonka näkee soveltuvan erityisesti yri-
115  Legitimiteetti ja maine pohjautuvat tekoihin, joten yritys joutuu lunastamaan ne joka päivä. Niihin on 

kuitenkin mahdollista vaikuttaa viestinnän keinoin.
116  Legitimiteettikriisistä on kärsinyt vuonna 2013 mm. Talvivaaran kaivos, mainekriisistä Nokia Oyj. 
117  Laskuun voi vaikuttaa myös eläköityminen: kallispalkkaisten kokeneiden viestinnän ammattilaisten 

tilalle on voitu nimittää ja palkata nuorempia tekijöitä, joiden palkka on pienempi. 



203

Päätelmät

tyksen tilanteeseen ja vaikuttaa tehtäväkuvan täsmentämiseen. Hän ei voi yksin hallita 
toimintansa edellytyksiä, osaamistaan tai toimintatapojaan, mutta hän voi vaikuttaa 
niihin – väittäisin, että enemmän kuin kukaan muu voi sitä tehdä. Viestintäjohtajan 
tai johtajaksi haluavan viestinnän ammattilaisen on siis hyväksyttävä asemaansa liitty-
vä kyseenalaistaminen ja hankittava toiminnalleen oikeutus kuten muukin johto jou-
tuu tekemään. Yksilön ei siis heti (eikä ehkä myöhemminkään) tarvitse hallita kaikkia 
osaamisia, eikä kaikkia osaamisia tarvita kaikissa tilanteissa. On osattava sietää kon-
tekstikohtaista rajallisuutta ja rakennettava itsestään viestinnän johtajaa, joka taipuu 
moneen, mutta pitää oman linjansa. 

Tutkimukseni tuotti myös teoreettisen mallin siitä, miten viestintäjohtajan asiantun-
tijuus rakentuu. Tutkimukseni tuotti myös konkreettisia työkaluja viestintäjohtajan 
asiantuntijuuden arviointiin ja kehittämiseen: strategisen ytimen sisältämän osaamis-
ten listauksen, kontekstikohtaisesti neuvoteltavissa olevan osaamisten listauksen sekä 
kysymyslistaukset siitä, miten neuvotteluun asiantuntijuudesta voi valmistautua. Yk-
silö ja organisaatio voivat hyödyntää ihannemallia omien arvojensa ja tavoitteidensa 
näkökulmasta.

Tutkimukseni tarjoaa mahdollisuuden laajaan jatkotutkimukseen: Toisaalta olisi 
mielenkiintoista testata ihannemallin soveltuvuutta eri strategiavaiheissa olevissa yri-
tyksissä ja selvittää, miten se palvelee sekä organisaation että yksilöiden tarpeita. Toi-
saalta olisi myös kiinnostavaa saada selville, millä edellytyksillä ja sopeuttamistavoilla 
ihannemalli soveltuisi muille sektoreille (julkinen, järjestö). 
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1. OSAAMISEN 8 OSATEKIJÄÄ

Tässä liitteessä 1 käyn lävitse viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallin sisältä-
mät osaamisen 8 osatekijää, jotka ovat: henkilökohtaiset luonteenpiirteet, asennoitumi-
nen, kyvyt ja valmiudet, tietämys ja tiedot, taidot, johtamisosaaminen, kokeneisuus ja 
kokemukset sekä verkostot. Käsitteitä asiantuntemus, osaaminen, ominaisuudet, tiedot, 
taidot, tietämys, kyvyt ja valmiudet, kokemus jne. yhdistää se, ettei niillä ole yleiskieles-
sä yksiselitteisiä määritelmiä. Siksi tuon esiin alaviitteissä näiden asiakokonaisuuksien 
määrittelyjä eri vuosikymmeniltä. En ota kantaa, olisiko jokin määritelmistä parempi 
kuin jokin toinen, vaan hyväksyn määritelmien kirjavuuden ja päällekkäisyyden. Tutki-
mukseni empiirisessä osassa vastaajat ovat todennäköisesti tulkinneet asioita eri aika-
kausien määritelmien valossa. 

Olen käyttänyt subjektiivista harkintaa päättäessäni, minkä osatekijän alle tietty toi-
mintatapa, ominaisuus jne. kuuluu. Perustelen valintani halulla niputtaa samantyyppi-
siä asioita yhden osatekijän alle. Monin paikoin valinnan olisi voinut tehdä perustellusti 
toisinkin. Monet asiat ovat myös niin laajoja, että ne olisi voinut lisätä useamman osa-
tekijän kohdalle. Myös tässä kohden olen käyttänyt subjektiivista harkintaa ja valinnut 
mielestäni osuvimman vaihtoehdon. Perustelen tämän halulla selkeyttää osatekijöitä ja 
tiivistää mallia niin, että asiat on siellä esitetty vain kertaalleen. Jotta lukija voisi seura-
ta päättelyäni ja muodostaa oman mielipiteensä, olen teoriaosuudessa ilmaissut alalu-
ku-numeroin, mihin ajatukset on liitetty. 

Koska osaamista voidaan tarkastella myös toimialasta riippumattomana yleistietoina, 
oman toimialan tuntemisena, liiketoimintaosaamisena, asiakassuhteiden hallintana, 
työyhteisöosaamisena, henkilökohtaisina ominaisuuksina ja asenteina sekä tutkimus- ja 
kehitysosaamisena, olen soveltuvin osin hyödyntänyt näitä ilmauksia eritellessäni osate-
kijöiden sisältöä. 

1.1 VIESTINTÄJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISET OMINAISUUDET
Viestintäjohtajan henkilökohtaiset ominaisuudet1 ovat hänen henkilökohtainen karis-
mansa, habituksensa sekä joukko muita, hänen persoonaansa ja lahjakkuuteensa liit-
tyviä tekijöitä. Näitä ominaisuuksia ovat innostuneisuus ja energisyys, myönteisyys, 
miellyttävyys ja itsevarmuus, kärsivällisyys, sovittelevuus ja joustavuus, luotettavuus, oi-
keudenmukaisuus, aitous ja vilpittömyys sekä kulttuuri- ja tunneälykkyys, tunnollisuus, 
sitoutuneisuus, vakaa tunne-elämä sekä avoimuus uusille kokemuksille. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat viestintäjohtajan kaikkeen toimintaan: 
niin yksilölliseen kuin yhteisölliseen, niin viestintään kuin johtamiseenkin. Niiden mer-
kitys korostuu strategisessa ytimessä, osaamisessa ja toimintamalleissa eli osaamisen 
kaikille yhteisissä osatekijöissä.

Henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa us-
kottavuus syntyy vasta ajan kanssa ja katoaa nopeasti. Monella ominaisuudella on myös 
varjopuolensa. On hyvä muistaa, että henkilökohtaisten ominaisuuksien keskinäinen 
tärkeysjärjestys, ja niiden määrä ja laajuus, ovat arvioija-, henkilö- ja tilannesidonnaisia. 

1  Ominainen ‘luonteenomainen, erityinen’; ominaisuus ‘—‘ (Kivimies 1971). Ominainen ‘luonteenomai-
nen, kuvaava, tyypillinen, leimaa antava, tunnusomainen, tunnusmerkillinen, karakteristinen’; ominai-
suus ‘piirre, puoli, tuntomerkki, olemus, luonne, laatu, kvaliteetti, attribuutti’ (Jäppinen 1999). Ominai-
nen ‘luonteen-, tunnusomainen, tyypillinen, leimallinen, tunnusmerkillinen, karakteristinen’; ominaisuus 
‘jollekin ominainen, johonkin kuuluva seikka tai piirre’ (Kotus 2006).
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Siksi jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden olemassaoloa tai puuttumista ei voida suo-
raan arvioida myönteiseksi tai kielteiseksi asiaksi yksilölle. 

1.2 VIESTINTÄJOHTAJAN ASENNOITUMINEN
Viestintäjohtajan asennoitumisessa2 korostuvat erityisesti eettisen ja johdonmukaisen 
toiminnan vaatimukset. Viestintäjohtajan omien arvojen on tuettava organisaation arvo-
ja, ja hänen on myös itse edistettävä niitä. Viestintäjohtajan asennoitumiseen kuuluvat 
sitkeys, organisaation omanatuntona toimiminen sekä yhteiskuntavastuuseen ja kes-
tävään kehitykseen liittyvien asioiden edistäminen. Lisäksi hänen on pystyttävä arvioi-
maan organisaation suunnitelmia ja toimintaa sekä niiden seuraamuksia myös moraali-
selta kannalta.

Asennoitumiseen kuuluu halu kehittyä ja oppia sekä rohkeus ylittää oman osaamisen-
sa rajat. Viestintäjohtajan on osattava motivoida itseään, oltava valmis muutoksiin ja 
suhtauduttava niihin myönteisesti. Hän hallitsee tunteensa ja käyttäytyy rauhallisesti, 
hänellä on hyvä itsetunto. Hän ymmärtää itsensä johtajaksi ja on tietoinen omasta vai-
kutusvallastaan muihin.

Viestintäjohtaja kantaa vastuun oman toimintansa lisäksi koko viestintätoiminnosta 
sekä yhteisöviestinnän tasosta, sen suunnittelusta, onnistumisesta ja epäonnistumisesta. 

Viestintäjohtaja kokee itsensä johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi. Hänen on aktii-
vinen ja luottaa toisiin johtoryhmän jäseniin, osaa kyseenalaistaa heidän ajatteluaan ja 
hyväksyy, että hänen omaa ajatteluansa kyseenalaistetaan samalla tavoin. 

Asennoituminen vaikuttaa viestintäjohtajan kaikkeen toimintaan: niin yksilölliseen 
kuin yhteisölliseen, niin viestintään kuin johtamiseenkin. Myös sen merkitys korostuu 
strategisessa ytimessä, osaamisessa ja toimintamalleissa eli osaamisen kaikille yhteisissä 
osatekijöissä.

1.3 VIESTINTÄJOHTAJAN KYVYT JA VALMIUDET
Viestintäjohtajan kyvyt3 ja valmiudet4 sisältävät asioita, joihin viestintäjohtaja itse voi 
vaikuttaa ja asioita, joihin hän ei itse välttämättä voi vaikuttaa. Viestintäjohtajan yhtei-
sölliseen toimintaan liittyviä kykyjä ovat: kyky vakuuttaa toiset julkisuuden ja työpai-
kan areenoilla asiantuntijuudestaan (osaa hankkia legitimiteetin asiantuntija-asemal-
leen). Virallisella areenalla eli lainsäädännön tasolla tämä ei ainakaan toistaiseksi ole 
mahdollista. Viestintäjohtajan on osattava hankkia auktoriteetti asiantuntija-asemal-
leen, eli hänellä on oltava määrittelyvalta työhönsä ja valtuutus tietyn toiminta-alueen 
hallintaan. Johtajuus edellyttää yhtäaikaista auktoriteetti-asemaa. Hänen toimintaky-
kyynsä vaikuttavat myös kulttuuriset merkityksenannot. Viestintäjohtajan asiantunti-
juuteen vaikuttavat ylimmän johdon arvostus, heidän käsityksensä viestinnästä ja sii-
2 Asenne ‘asennoituminen, asennoitumistapa, suhtautuminen, kanta, käytös’ (Kivimies 1971). Asenne 

‘katsomus, näkemys, näkökulma, näkökanta, kanta, katsontakanta, ajattelutapa, suhtautumistapa, 
suhtautuminen’ (Jäppinen 1999). Asenne ‘asennoituminen, suhtautuminen, asennoitumis-, suhtautu-
mistapa, kanta’ (Kotus 2006).

3 Kyky ‘pystyvyys, voima, kelpoisuus, lahjakkuus, (luonnon)lahjat, luontumus, taipumus’; kykenevä 
‘kyvykäs, pystyvä, kelpaava, lahjakas, taitava’ (Kivimies 1971).  Kyky ‘taito, taipumus, lahja, valmius, 
voima, mahti, edellytykset, voimavarat, suorituskyky, potentiaali, kapasiteetti’; kykenevä ‘riittävät edel-
lytykset omaava, pätevä, ammattitaitoinen, kompetentti’ (Jäppinen 1999). Kyky ‘jonkin ominaisuus tai 
henkilökohtaiset edellytykset pystyä tekemään jotakin, pystyvyys, kyvykkyys, kelpoisuus, taito, lahja’; 
kykenevä ‘pystyvä, kelpaava, kyvykäs, kätevä, pätevä tms.’ (Kotus 2006).

4 Valmius ‘—‘ (Kivimies 1971). Valmius ‘kyky, taito, taipumus, lahja, voima, mahti, edellytykset, voima-
varat, suorituskyky, potentiaali, kapasiteetti’ (Jäppinen 1999). Valmius ‘1)valmis, 2)monitulkintaisuuden 
vuoksi usein selvemmin toisin: kyky, tietoja ja taitoja, pystyy toimimaan, mahdollisuus, halukkuus’ 
(Kotus 2006).
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hen kohdistamansa odotukset. Viestintäjohtajan asiantuntijuuteen heijastuvat hänen 
uskottavuutensa ja hierarkkinen asemansa. Lisäksi toimintaympäristöllä ja toimialalla 
on vaikutusta. Nämä tekijät kuuluvat kaikille yhteisiin osaamisen osatekijöihin. Muista 
kykyihin ja valmiuksiin liittyvistä osatekijöistä on enemmän mahdollisuuksia neuvo-
tella.

Viestintäjohtajan yksilölliseen toimintaan liittyviä kykyjä ovat: kyky osata johtaa it-
seään sisäisesti (refl ektoida, ajatella strategisesti), ulkoisesti (aika, tieto, stressi, ura) 
sekä aikatauluttaa toimintaansa (isojen asioiden palastelu, asioiden tärkeysjärjestykseen 
laittaminen, esityslistojen laatiminen, useiden asioiden tekeminen yhtä aikaa ja ajoitus). 
Viestintäjohtaja on oltava tietoinen omasta itsestään ja kyvyistään, lisäksi hänen on osat-
tava tehdä osaamisensa ja vahvuutensa näkyviksi sekä markkinoitava niitä. Viestintäjoh-
tajan kykyjen kehittäminen liittyy hänen persoonansa ja toimintatapojensa kehittämi-
seen pitkällä aikavälillä. 

Edellisten lisäksi viestintäjohtajalle voidaan asettaa kykyvaatimuksia, joiden toteutu-
minen yhdistyy koko organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen: kyky muokata tule-
vaisuutta ja saada asiat toteutumaan sekä kyky kehittää ja johtaa organisaationsa viestin-
täpääomaa osana aineetonta pääomaa.

Viestintäjohtajan valmiuksia ovat: suora yhteys johtoon, selkeät toimintavaltuudet ja 
ajantasallaolo organisaation suunnitelmista ja toiminnasta. Muita valmiuksia ovat kyky 
ajatella laaja-alaisesti ja strategisesti pitkällä aikavälillä, analyyttinen ja selkeä ajattelu 
ja taito mennä monimutkaisten asioiden ytimeen. Haasteelliset tehtävät ovat olennaisia 
hänen kehittymisensä kannalta. 

Viestintäjohtaja osaa visioida, on aloitteellinen ja joustava. Hänellä on hyvä epävar-
muuden- ja paineensietokyky, hän pystyy tekemään vaikeita päätöksiä saatavilla olevan 
informaation varassa nopeasti. Hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn, ja osaa työsken-
nellä jatkuvien keskeytysten lomassa sekä siirtyä sujuvasti aiheesta toiseen.

1.4 VIESTINTÄJOHTAJAN TIETÄMYS JA TIEDOT
Viestintäjohtajan tietämys ja tiedot5 ovat sekä ammattispesifi siä että laaja-alaista, eli ne 
sisältävät myös yliammatillista kyvykkyyttä. Viestintäjohtaja on tietoinen omasta amma-
tillisesta identiteetistään ja sukupuolensa mahdollisesta vaikutuksesta tietyssä ammatti-
roolissa toimimiseen. Yhteisöviestinnän substanssin hallinnan lisäksi viestintäjohtajalla 
on tietämystä tietämyksenhallinnasta, henkilöstön kehittämisestä ja oppimisesta. Vies-
tintäjohtaja ymmärtää ajattelun rakenteita, eli hän tietää, millaisin tavoin yksilöt havain-
noivat asioita ja muodostavat mielipiteitä.

Toimialasta riippumattomat yleistiedot merkitsevät viestintäjohtajalle yhteisövies-
tinnän tietämystä ja osaamista. Viestintäjohtaja tunnistaa, minkä paradigman mukaan 
yritys, organisaatio, viestintäyksikkö ja hän itse toimivat. Lisäksi hän ymmärtää, mitkä 
vaikutukset paradigmalla on organisaation toimintaan ja yhteisöviestintään. Hän hallit-
see yhteisöviestinnän substanssin, seuraa alan kehitystä ja kehittää omaa yhteisöviestin-
nän osaamistaan. Hän tuntee yhteisöviestinnän eettisen koodiston ja lainsäädännön sekä 
noudattaa niitä. Viestintäjohtaja ymmärtää yhteyden viestinnän toimintovaihtoehtojen ja 

5  Tieto ‘tietäminen, tietämys, tuntemus, neuvo, selitys, uutinen, sana, sanoma, viesti’ (Kivimies 1971). 
Tieto ‘1) sanoma, viesti, ilmoitus, tiedonanto, tiedotus, tiedote, uutinen, raportti, asia, sana, informaatio, 
info, 2) tietämys, tietous, tuntemus, oppi, viisaus’ (Jäppinen 1999). Tieto ‘1)tietäminen, jostakin selvillä 
oleminen, tosiasioiden tunteminen, tietoisuus, 2) todellisuuteen, tosiasioihin perustuva käsitys jostakin, 
3) asia, seikka, joka jostakin tiedetään tai annetaan, saadaan tietää, informaatio, data, 4) ilmoitus, 
sanoma, viesti, uutinen, 5)opintojen tms. avulla hankittu tietämys, tietous, oppi, viisaus, 6) eräiden 
tieteenalojen ja oppiaineiden nimityksissä’ (Kotus 2006).
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tiedonkäsityksen välillä. Hän osaa laatia organisaatiolleen kulloiseenkin ajankohtaan ja 
tilanteeseen sopivan viestintästrategian sekä valita itselleen tilanteeseen sopivan roolin.

Tärkeää on huomata, että ihannemalli ei ota täsmällistä kantaa yksilön tietämyksen ja 
tietopohjan laajuuteen, syvyyteen eikä ajantasaisuuteen – yksilön tietämys saattaa olla 
hyvin laaja, mutta tiedot osin tai kokonaan vanhentuneita. Siksi on tärkeää täsmentää 
kontekstikohtaisesti, minkälaista tietoa, ja kuinka paljon, tarvitaan. Tietämys ja tiedot 
ovat siten neuvoteltavissa olevaa strategista ja operatiivista osaamista. Lisäksi ne vaativat 
jatkuvaa päivittämistä. 

1.5 VIESTINTÄJOHTAJAN TAIDOT 
Viestintäjohtajan taidoista6 käsitteellinen ajattelu, syiden ja seurausten tunnistaminen, 
ongelman tunnistaminen ja -ratkaisu sekä arviointitaidot kuuluvat strategiseen osaa-
miseen, jotka ovat kaikille yhteisiä osatekijöitä. Ne vievät käytäntöön viestintäjohtajan 
kyvyissä ja valmiuksissa mainittuja ajatteluun liittyviä osaamisia. Viestintäjohtajan stra-
tegisimpia taitoja ovat kyky myötävaikuttaa organisaationsa legitimiteettiin eli olemas-
saolon oikeutukseen sekä taito luoda yhteisöllisyyttä. Olennaista on, että hän osaa ylittää 
raja-aitoja ja neuvotella eri sidosryhmien kanssa. 

Viestintäjohtaja osaa kehittää ja johtaa organisaationsa viestintäpääomaa osana ainee-
tonta pääomaa. Erityisesti hän kiinnittää huomionsa sosiaalisen pääoman rakentami-
seen. Viestintäjohtaja rakentaa ja ylläpitää luottamusta, ottaa toiminnassaan huomioon 
uudet vaatimukset läpinäkyvyydestä ja aktiiviset yleisöt.

Viestintäjohtajalla on hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (kuunteleminen, haastat-
telu, puhe, esiintyminen, kirjoittaminen, tiedonhankinta ja -levittäminen), mukaan lu-
kien sanattomat viestintätaidot (visuaalinen lukutaito, aistiminen). Hän osaa hyödyntää 
erilaisia narratiiveja (kerronnallisia aineksia) ja kertoa tarinoita.

Viestintäjohtajalla on henkilösuhteisiin liittyviä vuorovaikutustaitoja (yksilöiden va-
likointi, opettaminen, perehdytys, mentorointi, valmennus, asiantuntijoiden kanssa 
toimiminen, tiiminrakennus, konfl iktien ratkaisu ja välittäjänä toimiminen, prosessien 
fasilitointi ja kokousten johtaminen, organisaation ja yksikön johtaminen eli kulttuurin 
rakentaminen), jotka liittyvät strategisiin taitoihin toimia sisäisenä konsulttina ja asioi-
den alkuunpanijana. 

Viestintäjohtajalla on erinomaiset sosiaaliset yhteistyötaidot, kyky vastaanottaa ja vai-
kuttaa. Hän viestii yhdenmukaisesti ja vakuuttavasti, omaa hyvät argumentaatiotaidot. 
Hän puhuu tärkeiden asioiden ja terveen järjenkäytön puolesta. Hän ymmärtää toisia, 
on empaattinen, tunnistaa tunteiden merkityksen viestinnässä ja osaa vedota niihin. Hän 
pyrkii kohti kaikkien eduksi olevaa ratkaisua diplomaattisesti ja osaa toimia kansainvä-
lisesti.

Viestintäjohtaja on herkkä kulttuuriselle monimuotoisuudelle, poliittisille toimin-
taympäristöille, mediaympäristöille ja aktivismille. Hän osaa myös tulkita ja ymmärtää 
organisaationsa sisäisen toimintakulttuurin piirteitä, normeja ja tabuja. Hän tarvitsee 

6  Taito ‘kyky, taitavuus, taituruus, perehtymys, lahjakkuus, avu’ (Kivimies 1971). Taito ‘kyky, taipumus, 
lahja, valmius, voima, mahti, edellytykset, voimavarat, suorituskyky, potentiaali, kapasiteetti’; taitaa ‘1)
osata, hallita, 2) kyetä, pystyä, voida, saattaa, jaksaa, mahtaa; taitava ‘kätevä, hyvä, lahjakas, pystyvä, 
osaava, etevä, kyvykäs, näppärä, taiturillinen, taiturimainen, virtuoosinen, virtuoosimainen’ (Jäppinen 
1999). Taito ‘harjaantumisen tai oppimisen avulla saavutettu tai luontainen (käytännön) kyky, jonkin 
toiminnan tm. hallinta, taitaminen, osaaminen; taitaa ‘1)ilmaisemassa lauseen sisällön todennäköiseksi, 
luultavaksi, mahdolliseksi, 2)tavallisemmin osata, kyetä, pystyä, voida, 3)mahtaa; taitava ‘1)joka osaa 
jotakin (erittäin) hyvin, osaava, etevä, kyvykäs, lahjakas, näppärä, 2) taitoa osoittava, hyvin tehty, taitu-
rillinen’ (Kotus 2006).
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myös kielitaitoa. Kansainvälisissä tehtävissä toimiville liike-elämän englanti (BELF) on 
perusvaatimus.

Toimialasta riippumattomat yleistaidot merkitsevät viestintäjohtajalle yhteisöviestin-
tään ja oppimiseen liittyvien asioiden osaamista, tietämyksen soveltamista käytäntöön. 
Viestintäjohtaja hallitsee mediasuhteet, seuraa digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden 
kehitystä, tuntee uusimman viestintätekniikan ja osaa hyödyntää sitä strategisella taval-
la. Hän osaa refl ektoida omaa toimintaansa ja pitää huolta jatkuvasta oppimisestaan. 

Viestintäjohtaja tuntee organisaationsa toimintaympäristön, sen dynamiikan ja sidos-
ryhmät. Hän luotaa jatkuvasti toimintaympäristöä, auttaa organisaatiotaan ymmärtä-
mään sitä, tunnistaa mahdollisuuksia ja muuttaa uhkia tilaisuuksiksi. Hänen osaa antaa 
äänen sidosryhmille suhteessa organisaatioonsa ja sen johtoon. 

Viestintäjohtaja hallitsee yritystoiminnan perusperiaatteet. Hänellä on liiketoiminta-
osaamista (aineellisten-, taloudellisten- ja henkilövoimavarojen johtaminen, toiminnan 
analysointi), strategiaosaamista, muutosten ja kriisien johtamiskykyä sekä tulosvastuul-
lisuutta. Viestintäjohtaja ymmärtää, miten työelämän muutokset vaikuttavat organisaa-
tion toimintaan ja viestintään. Hän edistää muutoksia ja kykenee ehdottamaan ylimmäl-
le johdolle liiketoiminnallista ratkaisua pelkän viestinnällisen ratkaisun sijaan.

Viestintäjohtajalla on hallinto-osaamista eli organisointitaitoja (voimavarojen koh-
dentaminen, delegointi, valtuuttaminen, järjestelmällisyys, tavoitteiden asettaminen ja 
suorituksen arviointi) sekä organisaation yhteen liittämiseen kuuluvia taitoja (edusta-
minen, yhteistyö, lobbaaminen, toiminnan edistäminen, suojeleminen sekä puskurina 
toimiminen).

Tärkeää on tässäkin kohden huomata, että ihannemalli ei ota täsmällistä kantaa yk-
silön taitojen laajuuteen, syvyyteen eikä ajantasaisuuteen – yksilön taidot saattavat olla 
laajoja, mutta paikoin ruosteessa, jos niitä ei ole ylläpidetty. Siksi on tärkeää täsmentää 
kontekstikohtaisesti, minkälaisia taitoja, ja kuinka paljon, tarvitaan. Vain osa edellä mai-
nituista taidoista kuului kaikille yhteisiin osaamisen osatekijöihin. Useimmissa kohdissa 
taidot ovat neuvoteltavissa olevaa strategista ja operatiivista osaamista. On hyvä muistaa, 
että kaikki taidotkin vaativat jatkuvaa päivittämistä. 

1.6 VIESTINTÄJOHTAJAN JOHTAMISOSAAMINEN
Viestintäjohtajan johtamisosaaminen perustuu siihen, että hän osaa yhdistää liiketoi-
mintastrategian ja viestinnän. Viestintäjohtajan toimintaan kuuluu yleistä johtamis-
osaamista, kykyä työskennellä ylimmän johdon kanssa, johtaa yhteisöviestintää sekä 
kykyä tutkia ja kehittää toimintaa. Hänen on osattava hyödyntää tasapainoisesti henki-
lökohtaista, henkilösuhteisiin liittyvää, hallinnollista, tiedollista ja toiminnallista osaa-
mistaan eri konteksteissa. 

Johtamisosaamisessa yhdistyvät monet aiemmissa (mm. kyvyt ja valmiudet) osaa-
misissa mainitut asiat konkreettisemmin ilmaistuna. Johtamisosaaminen sisältää sekä 
strategisen tason, toimintamallien että operatiivisen tason osaamista. 

Viestintäjohtaja osaa johtaa itseään ja muita sekä tehdä päätöksiä. Hän osaa suunni-
tella toimintaa ja keskittyä organisaation tavoitteisiin. Hän valmistautuu huolellisesti ja 
perusteellisesti haasteellisiin tilanteisiin. Hän osaa tehdä luovia kokeiluja sekä kehittää 
omaa työtään. Viestintäjohtaja tarjoaa vision tulevaisuudesta, suunnan toiminnalle ja 
tuo esiin organisaation ihanteet. Hän osaa myös tarjota kokonaiskuvia organisaatiosta. 

Viestintäjohtaja kykenee osallistumaan johdon strategiseen suunnitteluun, ongelman-
ratkaisu- ja päätöksentekoprosesseihin. Hänen toiminnallinen osaaminensa on suunnit-
telutaitoja (suunnittelu, pelisilmä, visiointi) ja mobilisointitaitoja (häiriötilanteiden hoi-
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to, projektin johtaminen, neuvottelu ja välittäjänä toimiminen, politikointi ja muutosten 
johtaminen). 

Viestintäjohtaja vastaa viestintäyksikön hallinnosta, asettaa strategiset tavoitteet yh-
teisöviestinnälle ja ratkaisee viestintäongelmia strategisella tasolla. Hän osaa kehittää ja 
johtaa strategista viestintää. Hän osaa hyödyntää erilaisia viestintämalleja ja vaikuttaa 
organisaatiotansa informaatiovirtoihin (vrt. viestintäpääoman kehittäminen), edistää 
haluttuihin mukaanpääsyä, tukee horisontaalista ja vertikaalista tiedonsiirtoa sekä 

-jalostamista organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Toisin sanoen viestintäjohtaja seuraa 
aktiivisesti toimintaympäristöään, tunnistaa keskusteluteemoja, hankkii, luotaa, testaa 
ja arvioi erilaista informaatiota. 

Viestintäjohtaja osaa luoda edellytyksiä viestinnälle, uuden tiedon luomiselle ja oppimi-
selle. Hän rohkaisee avoimuuteen ja tiedonjakamiseen sekä valmentaa organisaationsa 
viestimään. Hän kehittää koko organisaationsa viestintätaitoja prosessien, rakenteiden, 
sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden sekä suhdeverkostojen ulottuvuuksissa. Osaami-
sen painopiste siirtyy itse viestintätehtävistä muiden viestintäosaamisen kehittämiseen 
ja kokonaisvaltaisempaan viestinnän johtamiseen (vrt. sisäinen konsultointi).

Johtamisosaamisessa on paljon piirteitä, joita on jo aiemmin mainittu muuallakin – 
kysymys on eri näkökulman, johtamisen, painottamisesta kun ne tulevat tässä uudelleen 
mainittuina: Viestintäjohtajalla on kyky ajatella kriittisesti, laaja-alaisesti ja strategisesti 
pitkällä tähtäimellä. Hän osaa suunnitella toimintaa ja keskittyä organisaation tavoit-
teisiin. Hän kehittää muiden päälliköiden ja johtajien kanssa suunnitelmia ja toimin-
tatapoja. Hän myös auttaa asiantuntijana johtoa viestintään liittyvien päätösten teossa. 
Lisäksi hänen on kyettävä ehdottamaan ylimmälle johdolle liiketoiminnallista ratkaisua. 
Viestintäjohtajan on osattava kyseenalaistaa ylimmän johdon ajattelua ja hyväksyä, että 
hänen oma ajattelunsa kyseenalaistetaan.

1.7 VIESTINTÄJOHTAJAN VERKOSTOT
Viestintäjohtajan verkostot ovat strategisesti tärkeitä, koska hänen osaamisensa yti-
meen kuuluu raja-aitojen ylittäminen ja sidosryhmien kanssa neuvottelu. Verkostoitu-
minen on aina yhteisöllistä toimintaa, jossa ollaan vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa. Tärkeää on muistaa, että yksilö voi vaikuttaa omien verkostojensa olemassaoloon, 
mutta ei hallita niitä: verkostot ovat riippuvaisia kaikkien jäsentensä subjektiivisesta 
tahdosta ja toiminnasta. 

Yksilön on mahdollista kehittää verkostoitumistaan, rakentaa ja ylläpitää erilaisia kon-
takteja erilaisten sidosryhmien kanssa. Ei voida yksiselitteisesti väittää, että tietyt ver-
kostot edistäisivät tai estäisivät viestintäjohtajan toimintaa, mutta voidaan väittää, että 
viestintäjohtajan verkostoilla on vaikutusta hänen toimintamahdollisuuksiinsa. Kuten 
muidenkin asiantuntijoiden kohdalla, viestintäjohtajan asiantuntija-asemaan vaikutta-
vat hänen jäsenyytensä erilaisissa asiantuntijaverkostoissa.

Viestintäjohtaja verkostoituu ja ylittää toiminnassaan erilaisia raja-aitoja jatkuvasti. 
Hän keskustelee luontevasti ja luotaa mielipiteitä joka tasolla työskentelevien ihmisten 
kanssa organisaation sisä- ja ulkopuolella. Olennaista viestintäjohtajan toimintaedelly-
tysten kannalta on se, että hänellä on hyvät verkostot johtoon. Sen jälkeen on muiden 
verkostojen, organisaation toimintaympäristön ja sidosryhmien edustajien, vuoro. 
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1.8 VIESTINTÄJOHTAJAN KOKENEISUUS JA KOKEMUKSET 
Viestintäjohtajan kokeneisuus7 ja kokemukset tekevät mahdolliseksi hänen itserefl ek-
tion kautta oppimisensa ja liittyvät kaikkeen hänen toimintaansa: niin yksilölliseen 
kuin yhteisölliseen, niin viestintään kuin johtamiseenkin. 

Kokeneisuus syntyy kokemusten kautta, ja sitä osaamisena luonnehtivat seuraavat 
asiat: Asiantuntijuus on yksilön ominaisuus, jonka rakentumiseen ja kehittymiseen 
liittyy vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa. Viestintäjohtajan oma kokemus ja 
tunne asiantuntijuudestaan vaikuttavat hänen toimintakykyynsä. Lisäksi kokemukset 
vaikuttavat hänen kykyynsä ratkaista ongelmia. Työssä oppiminen ja erilaiset työkoke-
mukset määrittävät asiantuntijuutta. Myös kulttuurisilla merkityksenannoilla on vaiku-
tusta. Viestintäjohtajan kehittymisen kannalta on tärkeää osallistuminen johdon päätök-
sentekoon. 

Kokemukset linkittyvät kaikkiin muihin viestintäjohtajan osaamisiin. Ne syntyvät nii-
den mahdollistamien toimintavaihtoehtojen ja itse toiminnan kautta. Ne myös ohjaavat 
viestintäjohtajan päätöksentekoa ja myöhempää toimintaa. Kokeneisuus on osaaminen, 
josta on neuvoteltava kontekstikohtaisesti. Yleispätevää määritelmää siitä, minkälaista 
kokemusta ja kuinka paljon viestintäjohtaja tarvitsee, ei voida tehdä. Kontekstikohtainen 
määrittely edellyttää neuvottelua mm. siitä, kuinka paljon viestintäjohtaja tarvitsee yleis-
tä elämänkokemusta, työelämäkokemusta, viestinnän ammattilaisena toimimisen koke-
musta, kokemusta tietyistä hierarkkisista asemista, erilaisista haasteista ja työtehtävistä.

7  Kokemus ‘perehtyneisyys, tapaus, huomio, havainto, elämys’ (Kivimies 1971). Kokemus ‘1)elämys, 
tapaus, 2) tottumus, harjaannus, tuntemus, perehtyneisyys, rutiini’; kokenut ‘asiantunteva, perehtynyt, 
pragmaattinen’ (Jäppinen 1999). Kokemus ‘1)kokeilemalla saatu tieto tai taito, perehtyneisyys, har-
jaannus, tottumus, 2) koettu tapaus, elämys; kokenut ‘jolla on kokemusta tai kokemuksia, perehtynyt’ 
(Kotus 2006).
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2. TUTKIMUSKYSYMYSTEN 
OPERATIONALISOINTI

AINEISTO 1, VIESTINTÄJOHTAJAT 

Viitekehys Tutkittava ilmiö
Kasvatustiede: Bereiter & Scardamalia 1993 (asiantuntijuus ongelmanratkaisutaitona); Tynjälä 
2002 (asiantuntijuus jatkuvasti muutoksessa olevana kehittymisprosessina); Ruohotie 2008 
(ammattispesifi  tietämys); Linnakylä & Kankaanranta  2002 (yli-ammatillinen kyvykkyys)

Sosiologia: Haapakorpi 2009 (asiantuntijuuden legitimiteetti ja auktoriteetti); Aaltonen & Kova-
lainen 2001 (johtajuus sosiaalisena prosessina)

Yhteisöviestintä: Lauzen & Dozier 1992 (päällikön ja teknikon ammattiroolit); Holzhausen & 
Voto 2002 (eettisyys ja organisaation sisäinen aktivismi); Hamrefors 2009b (ideologinen ja 
kontekstuaalinen johtajuus); Moss & al. 2000 (päälliköiden vastuut ja toiminta); Reber & Berger 
2006 (johtoryhmätyöskentely)

Liikkeenjohto: Kulla 2011 (transmoderni aikakausi ja liikkeenjohto); Åhman 2006; 2007 (itsensä 
johtaminen, johtoryhmätyöskentely)

Miten viestintäjohtajan
asiantuntijuus rakentuu?

Kasvatustiede: Etäpelto & Vähäsantanen 2008 (ammatillinen identiteetti, asiantuntijuuden esil-
letuonti); Åhman 2003 (postmoderni aikakausi); Ruohotie 2002 (ammatillisen kasvun prosessi); 
Isopahkala-Bouret 2008 (asiantuntijuuden kokemus)

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); van 
Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 2009 
(viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroolit ja 
osaamisvaatimukset)

Liikkeenjohto: Mintzberg 2009 (johtajan luonteenpiirteet, johtajan osaamisvaatimukset); Ulrich 
2008 (johtajan tunnuspiirteet); Bartram 2006 (johtajan osaamisvaatimukset); Mumford & al. 
2000a; 2000b (johtajan taidot), Sydänmaanlakka 2003 (johtajan osaamisvaatimukset); Yukl 
2010 (johtajuuden prosessi); Viitala 2005 (johtajan osaaminen)

Mistä osatekijöistä 
viestintäjohtajan 
osaaminen rakentuu? 

Yhteisöviestintä: Iivonen & Åberg 2009 (julkisuuden kentät –malli); Juholin 2007a; 2007b 
(työyhteisöviestinnän uusi agenda –malli); Malmelin 2007 (viestintäpääoma); Invernizzi & al. 
2009 (viestintäjohtajan uudet osaamisvaatimukset); Hamrefors 2009 (viestintäjohtajan uudet 
osaamisvaatimukset)

Viestintäjohtajan 
asiantuntijuus ja 
osaaminen 2010-luvulla

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); van 
Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 2009 
(viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroolit ja 
osaamisvaatimukset)

Taustatiedot
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Operationalisoidut tutkimuskysymykset 
lomaketutkimuksessa Perustelu
1 Miten viestintäjohtajan asiantuntijuus sinun mielestäsi rakentuu?
2 Miksi mainitsemasi asiat ovat mielestäsi tärkeitä?

Vastaajat voivat määritellä vapaasti, miten 
heidän mielestään viestintäjohtajan asiantun-
tijuus rakentuu ja mitä osatekijöitä se sisältää. 
Vastaajat joutuvat myös perustelemaan kan-
tansa, miksi he nostivat mainitsemansa asiat 
tärkeinä esille.

Kysymysten avulla saadaan selville eri vastaa-
jaryhmien näkemyksien yhtäläisyydet ja erot, 
millaisia näkemyksiä, odotuksia ja vaatimuksia 
heillä on viestintäjohtajan asiantuntijuudelle. 

3 Viestintäjohtajan osaaminen voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Jaa 
100 % osaamista osa-alueiden kesken sen mukaan, kuinka tärkeinä 
niitä pidät. Jos haluat korostaa joitain tiettyjä osa-alueita, voit merkitä 
toisille osa-alueille 0%. 

4 Minkälaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia viestintäjohtaja sinun 
mielestäsi tarvitsee?

5 Millaisia asenteita viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?
6 Minkälaisia kykyjä ja valmiuksia viestintäjohtaja sinun mielestäsi 

tarvitsee?
7 Mitä tietoja viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?
8 Mitä taitoja viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?
9 Millaista johtamisosaamista viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?
10 Millaiset verkostot viestintäjohtaja sinun mielestäsi tarvitsee?
11 Millaisia kokemuksia viestintäjohtaja tarvitsee?

Vastaajat voivat määritellä kysymyksessä 3 
vapaasti, mistä osatekijöistä viestintäjohtajan 
osaaminen koostuu. Samalla he määrittelevät, 
kuinka paljon he eri osa-tekijöitä arvostavat.

Kysymykset 4–12 kattavat teorian pohjalta löy-
tämäni viestintäjohtajan osaamisen osatekijät. 
Kysymysten avulla saadaan selville, millaisia 
asioita vastaajat eri osatekijöiden alle liittävät, 
millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja näkemyksillä 
on teoreettiseen aineistoon verrattuna. 

12 Jos haluat, voit kommentoida tähän vielä vapaasti näkemyksiäsi vies-
tintäjohtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta 2010-luvulla:

Vastaajille annetaan mahdollisuus kyselyn 
lopuksi vapaaseen kommentointiin viestintä-
johtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta 
2010-luvulla. 

Vuosikymmenen lisäämisellä kysymykseen 
korostetaan tulevaisuus-näkökulmaa. 

Kysymyksellä  myös varmistetaan, että 
vastaajille tulee tunne kuulluksi tulemisesta ja 
aineistoon voidaan saada täydentäviä huomi-
oita ja kommentteja.

1 Sukupuoli
2 Nimike
3 Koulutustausta 
4 Kokemus työvuosina xx, joista viestintätehtävissä xx vuotta.
5 Viestintäyksikön koko 
6 Yrityksen kokoluokka
7 Toimiala
8 Teen yhteistyötä oman yritykseni hallituksen jäsenten kanssa (erittäin 

paljon/paljon/kohtalaisesti/vähän/ erittäin vähän)
9 Teen yhteistyötä oman yritykseni toimitusjohtajan kanssa (erittäin 

paljon/paljon/kohtalaisesti/vähän/ erittäin vähän)
10 Teen yhteistyötä oman yritykseni johtoryhmän kanssa (erittäin paljon/

paljon/kohtalaisesti/vähän/ erittäin vähän)
11 Teen yhteistyötä oman yritykseni henkilöstöjohtajan/ henkilöstön- 

kehittämisjohtajan kanssa (erittäin paljon/paljon/kohtalaisesti/vähän/ 
erittäin vähän)

12 Teen yhteistyötä oman yritykseni markkinointijohtajan kanssa (erittäin 
paljon/paljon/kohtalaisesti/vähän/ erittäin vähän)

13 Teen yhteistyötä median kanssa (erittäin paljon/ paljon/ kohtalaisesti/ 
vähän/ erittäin vähän)

14 Soveltuuko määritelmä ProComin määritelmä sinuun (kyllä/ei)

Taustatietokysymykset 1–7 on muodostettu 
viestintäjohtajan ammattirooliin vaikuttavista 
tekijöistä. Niiden avulla testataan, onko tausta-
muuttujilla vaikutusta viestintäjohtajan käsityk-
siin asiantuntijuudestaan ja osaamisestaan.

Taustatietokysymykset 8–12 kartoittavat 
vastaajan yhteistyösuhteita. Taustamuuttuji-
en avulla voidaan selvittää onko yhteistyöllä 
vaikutuksia vastaajien näkemyksiin. 

Taustatietokysymys 14 selvitti, miten hyvin 
ProComin määritelmä viestintäjohtajista sovel-
tuu vastaajiin. 
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AINEISTO 2, YLIN JOHTO 

Huom. Keskuskauppakamarin ylimmän johdon ehdotuksesta tutkimuskysymyksiä 
muokattiin paremmin juuri tälle kohderyhmälle sopivaksi. Heidän mielestään alku-
peräiset tutkimuskysymykset olivat liian laajoja, jotta johdolla olisi riittävästi aikaa ja 
halukkuutta vastata niihin. Vastausten saamiseksi tutkimuskysymyksiä muokattiin, eli 
aineiston vastaavuus muiden aineistoryhmien kanssa ei ole täydellinen. 

Viitekehys Tutkittava ilmiö

Kasvatustiede: Bereiter & Scardamalia 1993 (asiantuntijuus ongelmanratkaisutaitona); Tynjälä 
2002 (asiantuntijuus jatkuvasti muutoksessa olevana kehittymisprosessina); Ruohotie 2008 
(ammattispesifi  tietämys); Linnakylä & Kankaanranta  2002 (yli-ammatillinen kyvykkyys)

Sosiologia: Haapakorpi 2009 (asiantuntijuuden legitimiteetti ja auktoriteetti);  Aaltonen & Kova-
lainen 2001 (johtajuus sosiaalisena prosessina)

Yhteisöviestintä:

Lauzen & Dozier 1992 (päällikön ja teknikon ammattiroolit); Holzhausen & Voto 2002 (eetti-
syys ja organisaation sisäinen aktivismi); Hamrefors 2009b (ideologinen ja kontekstuaalinen 
johtajuus); Moss & al. 2000 (päälliköiden vastuut ja toiminta); Reber & Berger 2006 (johtoryh-
mätyöskentely)

Liikkeenjohto: Kulla 2011 (transmoderni aikakausi ja liikkeenjohto); Åhman 2006; 2007 (itsen-
sä johtaminen, johtoryhmätyöskentely)

Miten viestintäjohtajan
asiantuntijuus rakentuu?

Kasvatustiede: Etäpelto & Vähäsantanen 2008 (ammatillinen identiteetti, asiantuntijuuden 
esilletuonti); Åhman 2003 (postmoderni aikakausi); Ruohotie 2002 (ammatillisen kasvun 
prosessi); Isopahkala-Bouret 2008 (asiantuntijuuden kokemus)

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); 
van Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 
2009 (viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroo-
lit ja osaamisvaatimukset)

Liikkeenjohto: Mintzberg 2009 (johtajan luonteenpiirteet, johtajan osaamisvaatimukset); Ulrich 
2008 (johtajan tunnuspiirteet); Bartram 2006 (johtajan osaamisvaatimukset); Mumford & al. 
2000a; 2000b (johtajan taidot), Sydänmaanlakka 2003 (johtajan osaamisvaatimukset); Yukl 
2010 (johtajuuden prosessi); Viitala 2005 (johtajan osaaminen)

Mistä osatekijöistä 
viestintäjohtajan 
osaaminen rakentuu? 

Yhteisöviestintä: Iivonen & Åberg 2009 (julkisuuden kentät –malli); Juholin 2007a; 2007b 
(työyhteisöviestinnän uusi agenda –malli); Malmelin 2007 (viestintäpääoma); Invernizzi & al. 
2009 (viestintäjohtajan uudet osaamisvaatimukset); Hamrefors 2009 (viestintäjohtajan uudet 
osaamisvaatimukset)

Viestintäjohtajan 
asiantuntijuus ja 
osaaminen 2010-luvulla

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); 
van Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 
2009 (viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroo-
lit ja osaamisvaatimukset)

Taustatiedot
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Operationalisoidut tutkimuskysymykset 
lomaketutkimuksessa Perustelu

Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät ominaisuudet?

Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Asiantuntijuuden teema koettiin liian laajaksi 
ja moniselitteiseksi, joten se päädyttiin kor-
vaamaan ilmaisulla ominaisuudet ja tehtävät. 
Vaikka ilmaisut eivät ole täysin toisiaan 
vastaavia, ne saattavat silti merkitä vastaajille 
samaa asiaa. 

Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät ominaisuudet?

Mitkä ovat mielestänne viestintäjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Osaamisen teema koettiin liian moniselit-
teiseksi, lisäksi torjuttiin ajatus siitä, että 
vastaaja antaisi prosenttilukuja eri osaamisen 
osatekijöille. Vastauksia tähän 2. tutkittavaan 
ilmiöön päädyttiin hakemaan samoilla kysy-
myksillä kuin kohdassa 1. 

Kenelle viestintäjohtajan tulisi mielestänne raportoida? Kysymyksen avulla selvitetään johdon 
arvostuksia, kuinka korkealle hierarkiassa 
he asettivat viestintäjohtajan ja pitivätkö he 
sitä itsenäisenä vai jollekin muulle funkti-
olle alisteisena tai integroituna toimintana 
2010-luvulla.

1 Sukupuoli
2 Titteli
3 Toimiala
4 Yrityksen kokoluokka
5 Viestintäjohtaja raportoi suoraan minulle (kyllä/ei)
6 Yhteistyö oman yrityksen viestintäjohtajan kanssa (teen paljon  
yhteistyötä/ kohtalaisesti/ vähän)

Taustatietokysymykset 1—4 on muodostettu 
viestintäjohtajan ammattirooliin vaikutta-
vista tekijöistä. Niiden avulla testataan, 
onko taustamuuttujilla vaikutusta vastaajan 
näkemyksiin.

Taustatietokysymyksillä 5—6 kartoitetaan 
vastaajan yhteistyösuhteita. Taustamuuttujien 
avulla voidaan selvittää onko yhteistyöllä 
vaikutuksia vastaajien näkemyksiin. 
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AINEISTO 3, HENKILÖSTÖJOHTAJAT JA 
HENKILÖSTÖNKEHITTÄMISJOHTAJAT, 
AINEISTO 4, MARKKINOINTIJOHTAJAT JA 
AINEISTO 5, TALOUSTOIMITTAJAT 

Viitekehys Tutkittava ilmiö

Kasvatustiede: Bereiter & Scardamalia 1993 (asiantuntijuus ongelmanratkaisutaitona); Tynjälä 
2002 (asiantuntijuus jatkuvasti muutoksessa olevana kehittymisprosessina); Ruohotie 2008 
(ammattispesifi  tietämys); Linnakylä & Kankaanranta  2002 (yli-ammatillinen kyvykkyys)

Sosiologia: Haapakorpi 2009 (asiantuntijuuden legitimiteetti ja auktoriteetti); Aaltonen & Kova-
lainen 2001 (johtajuus sosiaalisena prosessina)

Yhteisöviestintä: Lauzen & Dozier 1992 (päällikön ja teknikon ammattiroolit); Holzhausen 
& Voto 2002 (eettisyys ja organisaation sisäinen aktivismi); Hamrefors 2009b (ideologinen 
ja kontekstuaalinen johtajuus); Moss & al. 2000 (päälliköiden vastuut ja toiminta); Reber & 
Berger 2006 (johtoryhmätyöskentely)

Liikkeenjohto: Kulla 2011 (transmoderni aikakausi ja liikkeenjohto); Åhman 2006; 2007 (itsen-
sä johtaminen, johtoryhmätyöskentely)

Miten viestintäjohtajan
asiantuntijuus rakentuu?

Kasvatustiede: Etäpelto & Vähäsantanen 2008 (ammatillinen identiteetti, asiantuntijuuden 
esilletuonti); Åhman 2003 (postmoderni aikakausi); Ruohotie 2002 (ammatillisen kasvun 
prosessi); Isopahkala-Bouret 2008 (asiantuntijuuden kokemus)

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); 
van Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 
2009 (viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroo-
lit ja osaamisvaatimukset)

Liikkeenjohto: Mintzberg 2009 (johtajan luonteenpiirteet, johtajan osaamisvaatimukset); Ulrich 
2008 (johtajan tunnuspiirteet); Bartram 2006 (johtajan osaamisvaatimukset); Mumford & al. 
2000a; 2000b (johtajan taidot), Sydänmaanlakka 2003 (johtajan osaamisvaatimukset); Yukl 
2010 (johtajuuden prosessi); Viitala 2005 (johtajan osaaminen)

Mistä osatekijöistä 
viestintäjohtajan 
osaaminen rakentuu?

Yhteisöviestintä: Iivonen & Åberg 2009 (julkisuuden kentät –malli); Juholin 2007a; 2007b 
(työyhteisöviestinnän uusi agenda –malli); Malmelin 2007 (viestintäpääoma); Invernizzi & al. 
2009 (viestintäjohtajan uudet osaamisvaatimukset); Hamrefors 2009 (viestintäjohtajan uudet 
osaamisvaatimukset)

Viestintäjohtajan 
asiantuntijuus ja 
osaaminen 2010-luvulla

Yhteisöviestintä: Dozier & Broom 1995 (päällikkö-teknikko roolien vaatimukset); Grunig L. A. & 
al. 2002 (eettisyys, päällikön osaamisvaatimukset ja symmetrinen viestintä); Porter & al. 2009 
(verkon hyödyntäminen); Leichty & Springston 1996 (hybridi-roolien osaamisvaatimukset); 
van Ruler 2004 (viestintäruudukko ja ammattiroolit viestinnän strategisina valintoina); Gregory 
2009 (viestintäjohtajan osaamisvaatimukset); Beurer-Züllig & al. 2009 (viestinnän ammattiroo-
lit ja osaamisvaatimukset)

Taustatiedot
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Operationalisoidut tutkimuskysymykset 
lomaketutkimuksessa Perustelu

1 Miten viestintäjohtajan asiantuntijuus sinun mielestäsi rakentuu?

2 Miksi mainitsemasi asiat ovat mielestäsi tärkeitä?

Vastaajat voivat määritellä vapaasti, miten 
heidän mielestään viestintäjohtajan asiantun-
tijuus rakentuu ja mitä osatekijöitä se sisältää. 
Vastaajat joutuvat myös perustelemaan 
kantansa, miksi he nostivat mainitsemansa 
asiat tärkeinä esille.

Kysymysten avulla saadaan selville eri 
vastaajaryhmien näkemyksien yhtäläisyydet 
ja erot, millaisia näkemyksiä, odotuksia ja 
vaatimuksia heillä on viestintäjohtajan asian-
tuntijuudelle.

3 Viestintäjohtajan osaaminen voidaan jakaa erilaisiin osa-alueisiin. Jaa 
100 % osaamista osa-alueiden kesken sen mukaan, kuinka tärkeinä 
niitä pidät. Jos haluat korostaa joitain tiettyjä osa-alueita, voit merkitä 
toisille osa-alueille 0%. 

Vastaajat voivat määritellä vapaasti, mistä 
osatekijöistä viestintäjohtajan osaaminen 
koostuu. Samalla he määrittelevät, kuinka 
paljon he eri osa-tekijöitä arvostavat.

Vastaajat neuvottelevat viestintäjohtajan 
asiantuntijuudesta omien subjektiivisten 
näkemystensä pohjalta. Näkemykset voivat 
perustua tietoon, asenteeseen, kokemukseen 
jne. ja ovat luonteeltaan muuttuvia. 

Tiivis kysely motivoi vastaamaan. Kysymys 
antaa mahdollisuuden painottaa sitä, mitkä 
vastaaja kokee ratkaiseviksi seikoiksi yleisellä 
tasolla. Yleisen tason vastaus riittää tuomaan 
lisäarvoa väitöstutkimukseen.

Jos haluat, voit kommentoida tähän vielä vapaasti näkemyksiäsi viestin-
täjohtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta 2010-luvulla:

Vastaajille annetaan mahdollisuus kyselyn 
lopuksi vapaaseen kommentointiin viestintä-
johtajan asiantuntijuudesta ja osaamisesta. 

Vuosikymmenen lisäämisellä kysymykseen 
korostetaan tulevaisuus-näkökulmaa. 

Kysymyksellä varmistetaan, että heille tulee 
tunne kuulluksi tulemisesta ja aineistoon 
voidaan saada täydentäviä huomioita ja 
kommentteja.

1 Sukupuoli
2 Titteli
3 Toimiala
4 Yrityksen kokoluokka
5 Yhteistyö oman yrityksen viestintäjohtajan kanssa (teen erittäin paljon/ 

paljon/ kohtalaisesti/ vähän/ erittäin vähän yhteistyötä/)

Taustamuuttujat 1–2 kysytään aina. Tausta-
muuttujien avulla saadaan selville, vaikuttaa-
ko sukupuoli tai titteli vastaajien näkemyksiin.

Taustamuuttujat 3–5 kysytään henkilöstön ke-
hittämisjohtajilta ja henkilöstö- ja markkinoin-
tijohtajilta. Taustamuuttujien avulla saadaan 
selville, onko yrityksen toimialalla, koolla tai 
viestintäjohtajan kanssa tehdyllä yhteistyöllä 
vaikutusta vastaajien näkemyksiin.

Taustamuuttujaa 3, toimiala, tarkennettiin 
taloustoimittajien kyselyssä  seuraavasti: 
edustan sanoma/aikakaus/ammatti/verkkome-
diaa/radiota/
televisiota/uutistoimistoa. Heiltä ei kysytty 
taustamuuttujia 4—5. 



236   

3. TUTKIMUKSENI 
AINEISTONKERUUPROSESSI 
AINEISTORYHMITTÄIN:

AINEISTO 1 (VIESTINTÄJOHTAJAT JA -PÄÄLLIKÖT)
Tutkimuskysely 1 lähetettiin yhteensä 505 henkilölle, vastauksia saatiin 83 eli vas-
tausprosentti oli 16,4 %. Tämä aineisto sisälsi kuitenkin tyhjiä vastauksia 14 kpl, joten 
kyselyn todellinen vastaajamäärä laski 69 henkilöön ja vastausprosentiksi jäi 13,6 %. 
Kyselyyn saattoi vastata 8.—21.12.2011 (yhteensä 10 arkipäivää), vastaamisen kestoai-
ka-arvio oli 15—20 minuuttia. Muistutusviesti lähetettiin 3 arkipäivää ennen määrä-
ajan umpeutumista niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet.

Vastaamista motivoitiin aineiston 1 kohdalla seuraavin argumentein: “Tavoitteeni 
on löytää viestintäjohtajan teoreettinen ihannemalli, jota voisi soveltaa eri tilanteis-
sa.  Tutkimuksen tarkoituksena ei siis ole kartoittaa nykytilaa, vaan selvittää vastaa-
jien odotuksia ja  vaatimuksia viestintäjohtajan asiantuntijuudelle. Lisäksi selvitän, 
miten asiantuntijuuteen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä arvioidaan ja määritellään 
käytännössä. Tutkimus sisältää tämän aloitussivun lisäksi neljä sivua. Toivon, että 
osallistut ihannemallin kehittämiseen ja vastaat tähän kyselyyn. Pohdintojesi laajuu-
desta riippuen se vie aikaa n. 15—30 minuuttia. Tutkimukseen vastataan nimettömä-
nä, eikä tuloksia tulla missään vaiheessa julkistamaan tunnistetiedoin. Tutkimusta 
ohjaavat professorit Leif Åberg ja Elisa Juholin. Tämä yritysten viestintäjohtajille 
suunnattu tutkimus on yksi viidestä väitöskirjani tutkimuksesta. Muut tutkimukset 
on suunnattu yritysjohdolle, henkilöstö- ja markkinointijohdolle sekä toimittajille.” 
Tutkimuskysely lähetettiin kuvallani varustettuna.

AINEISTO 2 (YLIN JOHTO)
Keskuskauppakamari lähetti verkkokyselyn suoraan omalle valtuuskunnalleen eli  
152 henkilölle. Vastauksia saatiin 46 eli vastausprosentti oli 30,3 %. Kyselyyn saattoi 
vastata 9.—19.12.2011 (yhteensä 7 arkipäivää), vastaamisen kestoaika-arvio oli 5—10 
minuuttia. Muistutusviestiä ei lähetetty. Tältä osinkin aineisto poikkesi muista, vas-
taamisaika oli selkeästi lyhyempi. Keskuskauppakamari toteutti tutkimuksen verkko-
työkalulla, Digiumilla, jota se hyödyntää muissakin tutkimuksissaan. 

Pyysin motivoimaan vastaamista seuraavin argumentein: “Viestintäjohtajan asian-
tuntijuuden ihannemallia rakennettaessa on tärkeää, että hänen esimiehensä, yri-
tyksen johdon ja toimitusjohtajan näkemykset ja odotukset tulevat huomioiduiksi. 
Koskaan aiemmin, ei asiasta ole kysytty suomalaiselta yritysjohdolta. Yksi tutkimus 
aiheesta löytyy Isosta Britanniasta 2000-luvulta.” Keskuskauppakamari lähetti tutki-
muskyselyn ylimmän johtajansa nimissä. 

AINEISTO 3 (HENKILÖSTÖJOHTAJAT JA HENKILÖSTÖN 
KEHITTÄMISJOHTAJAT)
Sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely 3 lähetettiin yhteensä 190 henkilölle, vastauksia 
saatiin 37 eli vastausprosentti oli 19,5 %. Tämä aineisto sisälsi kuitenkin tyhjiä vastauk-
sia 3 kpl, joten kyselyn todellinen vastaajamäärä laski 34 henkilöön ja vastausprosen-
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tiksi jäi 17,8 %. Kyselyyn saattoi vastata 8.—21.12.2011 (yhteensä 10 arkipäivää), vas-
taamisen kestoaika-arvio oli 5—10 minuuttia. Muistutusviesti lähetettiin 3 arkipäivää 
ennen määräajan umpeutumista niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet.

Vastaamista motivoitiin seuraavin argumentein: “Tavoitteeni on löytää viestintä-
johtajan teoreettinen ihannemalli, jota voisi soveltaa eri tilanteissa. Tutkimuksen 
tarkoituksena ei siis ole kartoittaa nykytilaa, vaan selvittää vastaajien odotuksia ja 
vaatimuksia viestintäjohtajan asiantuntijuudelle. Lisäksi selvitän, miten asiantun-
tijuuteen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä arvioidaan ja määritellään käytännössä. 
Henkilöstöjohdolla on yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä viestintäjohtajan kanssa, li-
säksi he vaikuttavat viestintäjohtajan rekrytointiin, asiantuntijuuden arviointiin ja 
kehittämiseen. Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia rakennettaessa on 
tärkeää, että henkilöstöjohdon näkemykset ja odotukset tulevat huomioiduiksi. Kos-
kaan aiemmin ei asiasta ole kysytty henkilöstöjohdolta. Sinulla on nyt mahdollisuus 
vaikuttaa. Tutkimus sisältää tämän aloitussivun lisäksi neljä sivua. Toivon, että osal-
listut ihannemallin kehittämiseen ja vastaat tähän kyselyyn. Pohdintojesi laajuudesta 
riippuen se vie aikaa n. 5—10 minuuttia. Tutkimukseen vastataan nimettömänä, eikä 
tuloksia tulla missään vaiheessa julkistamaan tunnistetiedoin.   Tutkimusta ohjaavat 
professorit Leif Åberg ja Elisa Juholin. Tämä yritysten henkilöstöjohtajille suunnattu 
tutkimus on yksi viidestä väitöskirjani tutkimuksesta. Muut tutkimukset on suunnat-
tu yritysjohdolle, viestintä- ja markkinointijohdolle sekä toimittajille.” Tutkimuskyse-
ly lähetettiin kuvallani varustettuna.

AINEISTO 4 (MARKKINOINTIJOHTAJAT JA -PÄÄLLIKÖT) 
Sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely 4 lähetettiin yhteensä 248 henkilölle, vastauk-
sia saatiin 61 eli vastausprosentti oli 24,6 %. Tämä aineisto sisälsi kuitenkin tyhjiä vas-
tauksia 14 kpl, joten kyselyn todellinen vastaajamäärä laski 47 henkilöön ja vastaus-
prosentiksi jäi 18,9 %. Kyselyyn saattoi vastata 2.—16.1.2012 (yhteensä 10 arkipäivää), 
vastaamisen kestoaika-arvio oli 5—10 minuuttia. Muistutusviesti lähetettiin 3 arkipäi-
vää ennen määräajan umpeutumista niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet.

Vastaamista motivoitiin seuraavin argumentein: “Tavoitteeni on löytää viestintä-
johtajan teoreettinen ihannemalli, jota voisi soveltaa eri tilanteissa.  Tutkimuksen 
tarkoituksena ei siis ole kartoittaa nykytilaa, vaan selvittää vastaajien odotuksia 
ja  vaatimuksia viestintäjohtajan asiantuntijuudelle. Lisäksi selvitän, miten asian-
tuntijuuteen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä arvioidaan ja määritellään käytän-
nössä.  Markkinointijohdolla on yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä viestintäjohtajan 
kanssa. He voivat myös työskennellä samassa yksikössä tai toistensa alaisuudessa. 
Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia rakennettaessa on tärkeää, että 
markkinointijohdon näkemykset ja odotukset tulevat huomioiduksi. Koskaan aiem-
min ei asiasta on kysytty markkinointijohdolta. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikut-
taa. Tutkimus sisältää tämän aloitussivun lisäksi neljä sivua. Toivon, että osallistut 
ihannemallin kehittämiseen ja vastaat tähän kyselyyn. Pohdintojesi laajuudesta riip-
puen se vie aikaa n. 5—10 minuuttia. Tutkimukseen vastataan nimettömänä, eikä 
tuloksia tulla missään vaiheessa julkistamaan tunnistetiedoin. Tutkimusta ohjaavat 
professorit Leif Åberg ja Elisa Juholin. Tämä yritysten markkinointijohdolle suun-
nattu tutkimus on yksi viidestä väitöskirjani tutkimuksesta. Muut tutkimukset on 
suunnattu yritysjohdolle, viestintä- ja henkilöstöjohdolle sekä toimittajille.” Tutki-
muskysely lähetettiin kuvallani varustettuna.
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AINEISTO 5 (TOIMITTAJAT)
Sidosryhmille tarkoitettu verkkokysely 5 lähetettiin suoraan Fountain Park Oy:stä mi-
nun nimissäni. Kysely lähetettiin taloustoimittajille ja uutispäälliköille (47 henkilöä), 
toimituspäälliköille ja talous-, politiikka- ja uutisosastojen esimiehille (73 henkilöä)  
sekä päätoimittajille (70 henkilöä) eli yhteensä 190 hengelle. Vastauksia saatiin 50 eli 
vastausprosentti oli 26,3 %. Tämä aineisto sisälsi kuitenkin tyhjiä vastauksia 5 kpl, jo-
ten kyselyn todellinen vastaajamäärä laski 45 henkilöön ja vastausprosentiksi jäi 23,6 
%. Kyselyyn saattoi vastata 8.—23.12.2011 (yhteensä 12 arkipäivää), vastaamisen kes-
toaika-arvio oli 5—10 minuuttia. Muistutusviesti lähetettiin 3 arkipäivää ennen määrä-
ajan umpeutumista niille, jotka eivät vielä olleet vastanneet.

Vastaamista motivoitiin seuraavin argumentein: “Teen Helsingin yliopistoon väi-
töskirjaa yrityssektorin viestintäjohtajan asiantuntijuudesta. Tavoitteeni on löytää 
viestintäjohtajan teoreettinen ihannemalli, jota voisi soveltaa eri tilanteissa. Toivon, 
että annat ajastasi 5—10 minuuttia ja vastaat kolmeen kysymykseen aiheesta  “Mitä 
SINÄ ODOTAT viestintäjohtajalta”.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vastaa-
jien odotuksia ja vaatimuksia viestintäjohtajan asiantuntijuudelle, ei siis kartoittaa 
nykytilaa. Lisäksi selvitän, miten asiantuntijuuteen ja osaamiseen liittyviä tekijöitä 
arvioidaan ja määritellään käytännössä. Toimittajat ovat työssään yhteydessä yri-
tysten viestintäjohtajiin ja viestintäjohtajat ovat myös aktiivisesti yhteydessä heihin. 
Viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemallia rakennettaessa on tärkeää, että toi-
mittajien näkemykset ja odotukset tulevat huomioiduksi. Sinulla on nyt mahdollisuus 
vaikuttaa. Tutkimus sisältää tämän aloitussivun lisäksi neljä sivua. Tutkimukseen 
vastataan nimettömänä, eikä tuloksia tulla missään vaiheessa julkistamaan tunnis-
tetiedoin. Tutkimusta ohjaavat professorit Leif Åberg ja Elisa Juholin. Tämä toimit-
tajille suunnattu tutkimus on yksi viidestä väitöskirjani tutkimuksesta. Muut tutki-
mukset on suunnattu yritysjohdolle, viestintä-, henkilöstö- ja markkinointijohdolle.” 
Tutkimuskysely lähetettiin kuvallani varustettuna.
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4. TUTKIMUSAINEISTOJEN 1–5 
KATOANALYYSIT

AINEISTO 1 KATOANALYYSI (VIESTINTÄJOHTAJAT)
Kato-analyysia aineistosta 1 on mahdollista tehdä ainoastaan osittain: tiedossa on vas-
taajien sukupuolet sekä nimikkeet, eikä näitä tietoja ole mahdollista yhdistää (taulukko 
1). Vertailutietona voidaan lisäksi käyttää myös Viestinnän ammattilaiset 2011 

-tutkimuksen tietoja (vastaajia 1378), mutta siltä osin on syytä muistaa, että tähän tut-
kimukseen ovat osallistuneet ProComin jäsenten (840 henkeä) lisäksi myös Viestinnän 
asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n (416 henkeä), Julkisen alan tiedottajat ry:n 
(242 henkeä), Kirkon tiedotuskeskuksen (148 henkeä) sekä Suomen IR-yhdistyksen jäse-
net (89 henkeä), eikä vastaajia voi erotella sen mukaan, minkä järjestön jäseniä he ovat. 

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimuksen mukaan viestintäammattilaisten koke-
mus on keskimäärin 12,5 vuotta viestintätehtävissä. Yrityksissä heitä työskentelee n. 41 % 
(lisäksi vielä viestintä- ja mainostoimistot, joita 11 %). Markkinoinnin kanssa työskente-
lee 40 % yhteisenä organisaationa ja toiset 40 % läheisessä yhteistyössä, mutta erillisinä 
toimintoina. Yksityisen sektorin edustajista 69 % raportoi suoraan ylimmälle johdolle, 
20 % hallintojohdolle ja 9 % markkinointijohdolle. 

Taulukko 1. Aineiston 1, viestintäjohtajat ja -päälliköt, katoanalyysi (n 69, N 505). Vastaajien, otok-
sen eli vastaanottajien sekä perusjoukon eli Viestinnän ammattilaiset 2011 tutkimuksen 
taustatietoja keskinäisessä vertailussa.  

 Muuttuja Vastaajat n Vastaa-
jat %

Otos 
N

Otos 
%

Perus-
joukko 

N

Perus-
joukko 

%
Sukupuoli Nainen 63 91 457 90 1213 88

Mies 6 9 48 10 165 12
Nimike Viestintäjohtaja 17 24,6 122 24,1 179 13

Viestintäpäällikkö 42 60,8 368 72,8 524 38
Muu nimike 10 14,5 16 3,5 .. ..

Tutkinto Korkeakoulututkinto 54 78,3 .. .. 161 63
Ammattikorkea-
koulututkinto 6 8,7 .. .. 161 4

Opistotaso 7 10,2 .. .. 161 7
Viestintä-yksikön 
koko Alle 5 henkeä 39 56,5 .. .. 565 60

6-20 henkeä 20 29 .. .. 565 28
Yli 21 henkeä 10 14,5 .. .. 565 11

Yrityksen koko Alle 500 henkeä 22 32 192 38 565 56
501 henkeä tai yli 47 68 313 62 565 44

Toimiala Teollisuus, moniala, 
rakennus 25 36 .. .. 565 18

Koulutus, tutkimus 1 1,5 .. .. 565 8
Tietotekniikka, 
liikenne, media - 0 .. .. 565 8

Terveydenhuolto, 
muut palvelut 17 24,5 .. .. 565 9

Rahoitus ja vakuutus 2 3 .. .. 565 4
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 Muuttuja Vastaajat n Vastaa-
jat %

Otos 
N

Otos 
%

Perus-
joukko 

N

Perus-
joukko 

%
Kuljetus, energia, 
viestinvälitys 10 14,5 .. .. 565 3

Muu ala 13 19 .. .. 565 2
Julkishallinto 1 1,5 .. .. .. ..

Yhteistyön 
tekeminen

Ylimmän johdon 
kanssa (hallituksen 
jäsenet, johtoryhmä)

65 94 .. .. 565 69

Henkilöstöjohdon 
kanssa 48 69,5 .. .. 565 20

Markkinointijohdon 
kanssa 41 59 .. .. 565 9

∑ 69 505 1378
1

Aineiston 1 osalta vastaavuus voidaan löytää vastaajien, harkinnanvaraisen otoksen ja 
perusjoukon sukupuolijakauman kohdalla. Nimikkeiden osalta tilanne on samanlainen 
muutoin, paitsi että perusjoukosta löytyy 10 prosenttiyksikköä vähemmän viestintäjoh-
tajia, joten tältä osin tuloksiin on suhtauduttava varauksella. Koulutustaustaa ja koke-
neisuutta on mahdollista verrata vastaajien ja perusjoukon välillä, ja niissä löytyy vas-
taavuutta: molemmat ryhmät ovat pääosin korkeasti koulutettuja, tosin vastaajat ovat 
kokeneempia kuin perusjoukko. Yritysten kokoluokkaa vertailtaessa löytyi myös vastaa-
vuutta vastaajien, harkinnanvaraisen otoksen ja perusjoukon välillä. 

Toimialojen kohdalla luotettavuuteen on syytä suhtautua varauksella: kyselyyn vastan-
neiden joukossa ei ole lainkaan tietoliikenne-, tekniikka- eikä media-toimialan edustajia. 
Muilta osin vastaajien jakautuminen on verrattavissa harkinnanvaraiseen otokseen. 

Aineisto 2 katoanalyysi (ylin johto)
Aineiston 2 perusoletuksena on, että Keskuskauppakamarin valtuuskunta  edustaa luo-

tettavasti suomalaista ylintä johtoa. Taulukossa 2 olen vertaillut vastaajien ja näytteen eli 
kyselyn vastaanottajien suhdetta sukupuolen ja heidän edustamiensa toimintasektorien 
suhteen. Huom. kysely lähti siis myös julkisen sektorin edustajille. 

Taulukko 2. Aineiston 2, ylin johto, katoanalyysi (n 46, N 152). Vastaajat ja näytteen vastaanottajat 
on eroteltu taulukkoon sukupuolen ja edustamansa toimintasektorin suhteen.

Vastaajat n Vastaajat % Näyte N Näyte %
Yrityssektori, nainen 4 9 14 9
Yrityssektori, mies 42 89 130 86
Julkinen sektori, nainen - 0 1 0.4
Julkinen sektori, mies 1 2 7 4,6
∑ 47 100 152 100

Aineiston 2 osalta voidaan katoanalyysin pohjalta todeta, että naisten osuus vastaajista 
(8,6 %) jäi vähän pienemmäksi kuin koko vastaajajoukossa (9,2 %). Vastaajiksi valikoi-
tuivat yrityssektorin edustajat, joille kysely oli tarkoitettukin. Muita vertailutietoja ei 
ole käytettävissä.

Aineisto 3 katoanalyysi (henkilöstöjohtajat ja henkilöstön kehittämisjohtajat)
Katoanalyysia aineistosta 3 on mahdollista tehdä ainoastaan osittain: tiedossa on vas-

taajien sukupuolet sekä nimikkeet, mutta näitä tietoja ei ole mahdollista edes yhdistää 
harkinnanvaraisen näytteen eli vastaanottajien kohdalla (taulukko 3). Vertailutietona 
1  Yhteistyön tekemisessä huomioitiin vaihtoehdot:  tekee yhteistyötä erittäin paljon, paljon ja kohtalaisesti.
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voidaan käyttää myös kokonaistietoja perusjoukosta eli Henry ry:n jäsenkunnasta, jot-
ka pohjautuvat vuoden 2011 jäsenrekisteriin. Siinä yhteisluvut on koostettu hieman eri 
tavoin eli henkilöstöjohtajia on 310, henkilöstön kehittämisjohtajia ja -päälliköitä 248 
sekä henkilöstöpäälliköitä 543. Jäsenistön sukupuolia ei tilastoida. 

Taulukko 3. Aineiston 3, henkilöstöjohtajat ja henkilöstön kehittämisjohtajat, katoanalyysi (n 34, N 
190). Vastaajat ja harkinnanvaraisen näytteen vastaanottajat on eroteltu taulukkoon 
sukupuolen ja nimikkeen suhteen.

Vastaajat n Vastaajat % Näyte N Näyte %

Nainen 27 80 145 76

Mies 7 20 45 24

Henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehit-
tämisjohtaja

28 82 152 80

Henkilöstön kehittämispäällikkö - 0 38 20

jokin muu nimike 6 18 - 0

∑ 34 190

Aineiston 3 kohdalla voidaan todeta, että vastaajien ja harkinnanvaraisen näytteen su-
kupuolijakaumissa löytyy vastaavuutta, samoin henkilöstöjohtaja-nimikkeen kohdalla. 
Suurin eroavuus, mikä heikentää aineiston luotettavuutta, tulee muissa nimikkeissä: 
vastaajista puuttuvat kokonaan (0 %) henkilöstön kehittämispäällikön edustajat, toisaal-
ta siellä on jokin muu nimike -ryhmän edustajia (18 %). On mahdollista, että nämä jokin 
muu nimike -ryhmän edustajat ovat henkilöstöpäälliköitä, mutta varmuutta siitä ei ole.

AINEISTO 2 KATOANALYYSI (MARKKINOINTIJOHTO)
Katoanalyysia aineistosta 4, markkinointijohtajat ja markkinointipäälliköt, on mahdol-
lista tehdä seuraavilta osin: tiedossa on vastaajien sukupuolet sekä nimikkeet, mutta 
näitä tietoja ei ole mahdollista edes yhdistää harkinnanvaraisen näytteen eli vastaan-
ottajien kohdalla (taulukko 4).  Vertailutietona voidaan käyttää myös tietoja perus-
joukosta eli MARK ry:n jäsenkunnasta: Vuonna 2012 jäsenistöstä oli naisia 62,1 % ja 
miehiä 37,9 %. Vuonna 2007 tehdyn jäsentutkimuksen mukaan 75 % jäsenistöstä oli 
markkinointipäälliköitä ja 20 % oli markkinointijohtajia, 5 %:lla jäsenistöstä oli jokin 
muu nimike. Nämä luvut ovat samansuuntaisia vastaajien ja harkinnanvaraisen näyt-
teen kanssa. 

Taulukko 4. Aineiston 4, markkinointijohtajat ja markkinointipäälliköt, katoanalyysi (n 47, N 248). 
Vastaajat ja harkinnanvaraisen näytteen vastaanottajat on eroteltu taulukkoon suku-
puolen ja nimikkeen suhteen.

Vastaajat n Vastaajat % Näyte N Näyte %

Nainen 33 70 171 68,8

Mies 14 30 77 31,2

markkinointijohtaja 13 28 48 19

markkinointipäällikkö 25 53 200 81

jokin muu nimike 9 19 - 0

∑ 47 248
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Aineiston 4 kohdalla voidaan todeta, että vastaajien ja harkinnanvaraisen näytteen 
sukupuolijakauma on samanlainen. Nimikkeiden osalta vastaavuuteen on syytä suh-
tautua kriittisesti: kyselyyn vastasi suhteellisesti 10 % enemmän markkinointijohtajia 
kuin näytteessä oli, markkinointipäälliköistä vastasi lähes 30 % vähemmän ja lisäksi 
vastaajissa oli 19 % jonkin muun nimikkeen edustajia.  

AINEISTO 5 KATOANALYYSI (TOIMITTAJAT)
Vertailukelpoinen katoanalyysi on mahdollista tehdä aineiston 5 osalta, jonka perus-
oletuksena on se, että Kuka Media 2011 -hakemisto kattaa luotettavasti suomalaista 
mediakenttää sekä päätoimittajia, uutispäälliköitä ja taloustoimittajia. Taulukossa 5 
olen vertaillut vastaajien, ja harkinnanvaraisen näytteen eli kyselyn vastaanottajien, 
suhdetta nimikkeen ja edustamansa median suhteen. 

Taulukko 5. Aineiston 5, toimittajat, katoanalyysi (n 45, N 190). Vastaajat ja harkinnanvaraisen 
näytteen vastaanottajat on eroteltu taulukkoon sukupuolen, nimikkeen ja heidän edus-
tamansa median suhteen. 

Vastaajat n Vastaajat % Näyte N Näyte %
Päätoimittaja, lehdistö  15 33 62  32,6
Päätoimittaja, sähköiset mediat 2 4,5 6  3
Toimituspäällikkö, talous-politiikka, 
uutis-esimies, lehdistö

_ 0 46  24

Toimituspäällikkö, talous-politiikka-, 
uutis-osastojen esimies, sähköiset 
mediat

2 4,5 26  13,7

Uutispäällikkö, taloustoimittaja, 
lehdistö

13 29 30 15,8

Uutispäällikkö, taloustoimittaja, 
sähköiset mediat

1 2 13  6,8

Jokin muu nimike 8 18 - 0
Uutistoimiston tai jonkin muun 
edustaja

4 9 7 3,6

∑ 45 100 190 100

Päätoimittajia oli vastaajissa 17 eli 33 % ja harkinnanvaraisessa näytteessä 68 eli 36 %, 
toimituspäällikkö ja talous-, politiikka-, ja uutis-osastojen esimiehiä vastaajissa oli 2 eli 

4,5 % ja harkinnanvaraisessa näytteessä 72 eli  38 %, uutispäälliköitä ja taloustoimit-
tajia oli vastaajissa 14 eli 31 % ja harkinnanvaraisessa näytteessä 43 eli 23 %. Jonkin 
muun nimikkeen edustajista 4  eli 50 % edusti lehdistöä ja 4 eli toinen 50 % radiota.  

Kaiken kaikkiaan sanomalehdistön edustajia oli vastaajissa 32 eli 71 %, harkinnanva-
raisessa näytteessä heitä oli 138 eli 73 %. Sähköisten medioiden (tv, radio) edustajia oli 
vastaajissa 9 eli 20 %, harkinnanvaraisessa näytteessä heitä oli 44 eli 23 %. 

Aineiston 5 kohdalla voidaan lisäksi todeta, että vastaajien ja harkinnanvaraisen 
näytteen sukupuolijakaumat eroavat toisistaan: vastaajista 20 eli 44,4 % on naisia, kun 
taas näytteessä naisia oli 49 eli 25,7 %.  Vastaajien ja harkinnanvaraisen näytteen edus-
tajien väliltä löytyi vastaavuudet siis sukupuolta lukuun ottamatta.
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5. TUTKIMUKSENI KOODAUSPROSESSI

Tutkimukseni koodausprosessi muodostui 4 vaiheesta vuosien 2012—2014 aikana. En-
simmäinen vaihe (helmikuu 2012) oli teorian pohjalta tekemäni testikoodaus,  jossa 
hyödynsin teorian pohjalta erottamaani jaottelua osaamisten 8 lajista. Testikoodauk-
sessa löytyi yhteensä 244 koodia, jotka jakaantuivat seuraavasti: henkilökohtaiset omi-
naisuudet (21), asennoituminen (28), kyvyt ja valmiudet (48), tietämys ja tiedot (15), 
taidot (87), johtamisosaaminen (34) verkostot (6) sekä kokeneisuus ja kokemukset (5).  

Toisessa  vaiheessa (maalis-toukokuu 2012) siirsin tekemäni testikoodauksen sivuun 
ja lähdin liikkeelle empiirisen aineiston ehdoilla. Tässä vaiheessa hyödynsin avointa 
koodausta, jossa aineiston pohjalta tunnistin ja nimesin koodeja sekä lisäsin niitä. 
Osaamisen 8 lajia toimivat ajatteluni kehikkona, mutta etsin niille sisältöjä eli yksittäi-
siä osaamisia täysin aineistolähtöisesti. Avoimessa koodauksessa löytyi yhteensä 228 
koodia, jotka jakaantuivat seuraavasti: henkilökohtaiset ominaisuudet (23), asennoi-
tuminen (29), kyvyt ja valmiudet (42), tietämys ja tiedot (16), taidot (60), johtamis-
osaaminen (32) verkostot (5) sekä kokeneisuus ja kokemukset (6) sekä kieltoilmaisuin 
ilmaistuja uusia koodeja XX (15).  Näissä XX-koodatuissa kohdissa vastaaja halusi ko-
rostaa, tietyn ominaisuuden, toimintatavan tai tietämyksen alueen puuttumista (esim. 
ei tarvitse olla kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija). 

Kolmannessa vaiheessa (kesä-elokuussa 2012) siirryin aineiston aksiaaliseen koo-
daukseen. Tein koodausta lyhyehköissä muutaman tunnin pätkissä vastaajaryhmittäin. 
Tässä vaiheessa vertailin teorian pohjalta tekemääni testikoodausta, avointa koodausta 
ja empiiristä aineistoa toisiinsa. Havaitsin, että testikoodaus ja avoin koodaus sisälsivät 
päällekkäisyyksiä ja toisaalta empirian pohjalta nousi myös esiin asioita, jotka eivät 
tulleet ilmi testikoodauksessa. Tein koodauksen käymällä koko laadullisen aineiston 
kahdesti lävitse. Koodauksen pohjalta erotin aineistosta tutkimukseni ydinkategoriat 
eli 9 osaamiskokonaisuutta. Osaamislajien sijaan tarkastelutasoksi siis vaihtuivat osaa-
miskokonaisuudet. Aksiaalisen koodauksen pohjalta erotin 188 koodia, jotka jakaan-
tuivat seuraavasti: eettisyys ja muutosten johtaminen, strateginen johtaminen (41), 
henkilökohtaiset viestintätaidot (11), ihmisten johtaminen (39), itsensä johtaminen 
(45), liiketoimintaosaaminen (3), luotaus ja uuden tiedon luonti (4), substanssin osaa-
misen johtaminen  (21), suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö (13) ja viestintäpääoman 
johtaminen, arviointi ja kehittäminen (11). 

Neljännessä vaiheessa (tammikuu 2014) tein aksiaalisen koodauksen uudelleen. 
Tauon pituus (n. 15 kk) mahdollisti aineiston tarkastelun vailla selkeitä muistikuvia 
aiemmista ratkaisuista ja niiden perusteluista. Toinen reliabiliteettia vahvistava asia 
on, että koodaus oli nyt yhtäjaksoista, mikään muu työ ei sitä keskeyttänyt. Koodaus-
prosessi kesti lähes 4 viikkoa. Tässä koodausprosessissa tehdyt tulkinnat ja perustelut 
niille on avattu liitteessä xx. Tämän vaiheen koodauksen tuloksena aineistoon tehtyjen 
koodimerkintöjen määrä käytännössä kolminkertaistui, koodimerkintöjä tuli yhteensä 
9074. Vuoden 2014 aksiaalisen koodauksen pohjalta erotin lopulta 201 koodia,  joista 
41 koodia lisättiin empiirisen aineiston pohjalta. Kaikkiaan koodit jakaantuivat seuraa-
vasti: eettisyys ja muutosten johtaminen, strateginen johtaminen (56), henkilökohtai-
set viestintätaidot (11), ihmisten johtaminen (40), itsensä johtaminen (33), liiketoimin-
taosaaminen (5), luotaus ja uuden tiedon luonti (4), substanssin osaamisen johtaminen 
(26), suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö (17) ja viestintäpääoman johtaminen, arvi-
ointi ja kehittäminen (7), sekä koodit XO (ei ole viestintäjohtajaa) ja ZZ (tyhjä vastaus). 
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Taulukko 1. Esimerkkejä tutkimukseni koodausprosessista, miten se eteni teorian pohjalta tehdystä 
testikoodauksesta aksiaalisen koodauksen toistoon. Lukuohje: Taulukon vaakarivit 
sisältävät esimerkkejä aineistosta ja havainnollistavat, miten koodaus kehittyi teorian 
ja empiirisen aineiston pohjalta joskus teoria- ja joskus empiriavetoisesti. Taulukon sa-
rakkeet kertovat, mitä tapahtui prosessin eri vaiheissa (säilyikö, yhdistyikö vai eriytyikö 
koodi), ja mihin ydinkategoriaan koodi lopulta päätyi. 

Vaihe 1 
Testikoodaus 
teorian pohjalta

Vaihe 2
Avoin aineisto-
lähtöinen koodaus

Vaihe 3 
Aksiaalinen koodaus (2012)

Koodien lkm 244 228 188

Teoria säilyy
JOS valmentaa 
organisaationsa 
viestimään

Ei uusia koodeja Koodi säilyy

Teoria säilyy TA liiketoiminta-
osaaminen Ei uusia koodeja Koodi säilyy

Empiria lisää 
koodin Ei koodia OM LIS ennakko-

luulottomuus Koodi säilyy

Empiria 
lisää koodin 
Empirian 
pohjalta 
löytyy koodi, 
kun koodaus 
toistetaan

Ei koodia Ei koodia Ei koodia

Teoria + teoria
(nimi muuttuu) Koodit löytyvät Ei uusia koodeja

Teoria + teoria
(nimi yhdistetty, 
osaamislaji 
säilyy)

Koodit löytyvät Ei uusia koodeja

Teoria + teoria
(osaamislajiin 
muutoksia)

Koodit löytyvät Ei uusia koodeja
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Vaihe 4 
Aksiaalisen koodauksen toisto (2014)

Ydinkategoria

201

Koodi säilyy Viestintä-pääoman johtaminen, arviointi ja 
kehittäminen

Koodi säilyy Liike-toiminta- osaaminen

Koodi säilyy Eettisyys ja muutosten johtaminen, 
strateginen johtaminen

TI LIS journalistinen ymmärrys ja tieto Substanssin osaamisen johtaminen

Koodi saa uuden nimen: TA suullinen 
ilmaisutaito Henkilö-kohtaiset viestintä-taidot

Koodi säilyy Itsensä johtaminen

Koodi säilyy Ihmisten johtaminen

Koodausprosessin aikana koodien määrä lopulta tiivistyi n. 80 %:iin alkuperäisestä, 
vaikka koodilista sisältääkin useita aineiston pohjalta lisättyjä koodeja. Koodien määrää 
voi silti piti runsaana. Osa koodeista kuvaa osaamisia hyvin yksityiskohtaisella tasolla, 
osa on luonteeltaan laajempia, ja ne sisältävät jatkumoita (esim. kehittää omaa osaamis-
taan) eli niissä ei yksilö koskaan tule lopullisesti valmiiksi. Lopullinen koodilista löytyy 
liitteestä 7.
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Selitykset taulukossa oleviin lyhenteisiin:
• LIS (lisätty koodi)
• Osaamislajien mukaan muodostetut lyhenteet: OM (henkilökohtaiset ominai-

suudet), AS (asennoituminen), KV (kyvyt ja valmiudet), TI (tietämys ja tiedot), 
TA (taidot), JOS (johtamisosaaminen), VE (verkostot) ja KOK (kokemukset ja 
kokeneisuus

Vaihe 1 
Testikoodaus 
teorian pohjalta

Vaihe 2
Avoin aineisto-
lähtöinen koodaus

Vaihe 3 
Aksiaalinen koodaus (2012)

Teoria + teoria
(nimi yhdistetty, 
osaamislajiin 
muutoksia)

Koodit löytyvät Ei uusia koodeja

Teoria + teoria
(nimi yhdistetty, 
osaamislajiin 
muutoksia, eri 
osaamiskoko-
naisuuksien alla 
olleet koodit 
yhdistyvät)

Koodit löytyvät Ei uusia koodeja

Teoria + 
empiria 
yhdistyvät
(nimi säilyy 
teorian 
mukaisena)

TI tietoisuus 
sukupuolen 
mahdollisesta 
vaikutuksesta 
ammattiroolissa 
toimimiseen

OM LIS 
sukupuoli: mies

Teoria + 
empiria 
yhdistyvät
(nimitykset 
yhdistyvät)

KV hyvä 
epävarmuuden-
sietokyky

XX ei huono 
paineensietokyky 

Teoria yhteen 
ja erilleen 
(osaamislaji 
vaihtuu empirian 
vaikutuksesta) 

Koodit löytyvät Ei uusia koodeja

Empiria ja 
teoria yhteen 
ja erilleen 
(nimitykset 
säilyvät)

AS halu oppia ja 
kehittyä
TA jatkuva 
oppiminen…

KV LIS nopea 
omaksumiskyky

Luokittelu 
vaihtuu sekä 
osaamislajin 
että kokonaisuu-
denkohdalla

Ei koodia XX virheet ja 
epäonnistuminen

SUO xx virheet ja epäonnistuminen
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Vaihe 4 
Aksiaalisen koodauksen toisto (2014)

Ydinkategoria

Koodi säilyy Suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö

Koodi säilyy Luotaus ja uuden tiedon luonti

Koodi säilyy Itsensä johtaminen

Koodi säilyy Itsensä johtaminen

Ihmisten johtaminen

Itsensä johtaminen

IHJ AS virheet ja epäonnistuminen, niiden 
hyväksyntä oman itsen ja muiden kohdalla

Ihmisten johtaminen

• Osaamiskokonaisuuksien mukaan muodostetut lyhenteet: EMJ (eettisyys ja 
muutosten johtaminen, strateginen johtaminen), IHJ (ihmisten johtaminen), 
ITJ (itsensä johtaminen), HVT (henkilökohtaiset viestintätaidot), LIO (liike-
toimintaosaaminen), LUO (luotaus ja uuden tiedon luonti), SUO (substanssin 
osaamisen johtaminen), SYJ (suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö) ja VPJ (vies-
tintäpääoman johtaminen, arviointi ja kehittäminen).
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6. LAADULLISEN AINEISTON 
TULKINTAPERIAATTEET 

Laadullisen aineiston tulkinta on jossain määrin aina subjektiivista. Jotta lukija voi tehdä 
omat johtopäätöksensä, teen tässä liitteessä omat valintani läpinäkyviksi. Käyn ensin lä-
vitse omat tulkintaperiaatteeni ja lopuksi otan kantaa koodeihin, joiden merkintämäärä 
jäi vaatimattomaksi.

Koodausprosessin aikana etsin merkityksiä niin yksittäisistä sanoista, kuin kokonai-
sista lausumistakin. Jouduin pitämään mielessä, että tutkijana tehtäväni on ymmärtää 
jokaisen lausuman sisältämät ajatukset mahdollisimman tarkasti mutta että en saisi yli-
tulkita vastauksia eli lukea ns. rivien välistä vastaajan mahdollisia tarkoituksia ja aja-
tuksia. Tulkinta oli kuitenkin välttämätöntä siksi, ettei vastaajille määritelty etukäteen 
tutkimuksen käsitteitä, eikä heillä ollut myöskään tietoa koodilistauksestani (ks. liite 12). 

1. NÄIN TULKITSIN LAUSUMIEN MONISELITTEISYYTTÄ JA ERI 
ILMIÖIDEN ESILLETULOA 
Tässä luvussa käyn lävitse esimerkein kohdat, jotka koodausprosessissa edellyttivät 
tulkintaa. Osa tulkinnoista juonsi juurensa vastausten moniselitteisyyteen, osa teorian 
ja käytännön tapoihin ilmaista asiat eri tavoin. Tulkintaa tehdessäni hyödynsin erilai-
sia periaatteita ja apukysymyksiä seuraavasti: 

Jos lausuma oli tulkittavissa useammalla eri tavalla, tulkitsin sen kai-
killa mahdollisilla tavoilla. Esim. henkilöstöjohdon edustajan lausuma viestin-
täjohtajan asiantuntijuudesta (P2.Q2:2): ”Monipuolinen viestinnän osaaja eli perus-
koulutus alalta, uteliaisuus seurata alan kehitystä ja  kehittää omaa osaamistaan. 
Toimialatuntemus ja hyvä ymmärrys vuorovaikutussuhteista. Niistä rakentuu hy-
vää osaamista yritysten ja yhteisöjen käyttöön.” Lausumasta ei käynyt suoraan sel-
ville, tarkoittiko peruskoulutus alalta enemmän muodollista pätevyyttä kuin viestin-
nän substanssin hallintaa. Lisäksi oli tulkinnanvaraista, tarkoittiko vastaaja hyvällä 
ymmärryksellä vuorovaikutussuhteista sosiaalisia yhteistyötaitoja, organisaation ja 
toimintaympäristön ja niissä olevien vuorovaikutussuhteiden tunnistamista ja tunte-
musta sekä yhteiskunnallisten lainalaisuuksien tuntemista vai kaikkia näitä. Tutkijan 
valintani on tulkita asia mahdollisimman laaja-alaisesti. Sama ilmaisu saattoi siis saa-
da useamman koodin. Koodasin lausuman seuraavasti:

Monipuolinen 
viestinnän osaaja eli 
peruskoulutus alalta

HVT TA hyvät viestintätaidot
SUO TI LIS muodollinen pätevyys ja koulutus
SUO TI yhteisöviestinnän substanssin hallinta 

Uteliaisuus seurata 
alan kehitystä ja 
kehittää omaa osaa-
mistaan.

ITJ AS halu oppia ja kehittyä 
ITJ KV henkilökohtaiset kyvyt yleisellä tasolla
ITJ TA jatkuva oppiminen, refl ektointi ja haasteelliset tehtävät
SUO TI kehittää omaa yhteisöviestinnän osaamistaan
ITJ JOS osaa kehittää omaa työtään

Toimialatuntemus ja hyvä ymmärrys vuorovaikutussuhteista. 
Niistä rakentuu hyvää osaamista yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

LIO KV toimiala ja toimintaympäristö
LUO TI LIS tietää ja ymmärtää yhteiskunnalliset lainalaisuudet
LUO TA auttaa organisaatiotaan ymmärtämään toimintaympäristöä 
EMJ TA osaa tulkita organisaation toimintakulttuuria, normeja ja tabuja
IHJ TA sosiaaliset yhteistyötaidot (sis. vuorovaikutustaidot)
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Sisällöllistä tulkintaa joutui tekemään myös kohdissa, joissa vastaajat käyttivät ennal-
ta määrittelemättömiä käsitteitä, esim. markkinointijohdon edustaja kommentoi nä-
kemystään viestintäjohtajan asiantuntijuudesta 2010-luvulla seuraavasti (P6. Q6:9): 
”Riittää, että hallitsee viestinnän — markkinointiguru ei tarvitse olla.”  ja henkilöstö-
johtaja määrittelee asiantuntijuuden koostumusta seuraavasti (P3. Q3:8): ”Näkemyk-
sestä, kokemuksesta, osaamisesta, asenteesta, yhteistyökyvystä.” Tutkijan valintani 
oli käytyäni kaikki aineistot lävitse tehdä tarkastelun kohteena olevalle käsit-
teelle karkea määrittely ja noudattaa samaa tulkintaa kaikkien aineis-
tojen koodauksessa. Tein määrittelyni mukaisen koodauksen tapauksissa, joissa 
vastaaja viittasi kyseiseen osaamiseen tarkemmin sitä rajaamatta.   

Näin ”viestinnän” osaamisen määrittelyksi ja koodaustavaksi tuli:   

• HVT TA hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot
• IHJ TA vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot 
• SUO TI yhteisöviestinnän substanssin hallinta

Myös ”johtamisen” kohdalla tarvittiin vastaavaa tulkintaa. Esim. viestintäjohtaja kom-
mentoi tarvittavaa johtamisosaamista sanoen (P21. Q 21:3): ”Ei mitään sen kummem-
paa kuin muutkaan johtajat.” Valintani oli koodata johtaminen seuraavasti: 

• IHJ JOS yleinen johtamisosaaminen
•  EMJ JOS asioiden johtaminen
• EMJ JOS projektin johtaminen
• IHJ JOS osaa johtaa muita ihmisiä.

En sisällyttänyt mahdollisuutta ”itsensä johtaminen” tähän mukaan siksi, että koko 
aineistossa on viestintäjohtajan ominaisuuksiin ja häntä itseään lähellä olevaan toi-
mintaan liittyviä koodimerkintöjä vähän. ”Itsensä johtaminen” sai vain 19 suoraa mai-
nintaa koko aineistossa, ja sitä lähellä olevat osaamiset saivat mainintoja sitäkin vä-
hemmän: ottaa vastuun itsestään (6), osaa motivoida itseään (10) jne. Jotta itsensä 
johtamisen kategoriaan olisi kertynyt enemmän mainintoja, vastausten tulkintaa olisi 
pitänyt viedä pidemmälle. Siksi suoraviivaisia päätelmiä itsensä johtamisen tärkeydes-
tä viestintäjohtajan asiantuntijuudessa ei ole syytä tehdä. Tässä empiirisessä aineis-
tossa itsensä johtaminen ei korostunut niin, että se olisi ollut syytä sisällyttää yleisen 
johtamisosaamisen alle. Jos kysymykset olisi asetettu toisin tai osaaminen nostettu 
teemana esiin, tulos olisi voinut olla toisenlainen.

Koodauksessa tarvittiin myös apukysymyksiä ja sen miettimistä, kuin-
ka pitkälle tulkintaa voi tehdä. Hyvä apukysymys oli miettiä, mitä kaikkea lau-
sumaan sisältyy? Tulkintaa helpotti syy—seuraus-suhteen pohtiminen: täytyykö tämän 
koodilistassa olevan osaamisen olla olemassa, jotta lausuma toteutuu? Tai voiko lau-
suma pitää paikkansa ilman tätä osaamista? Jos asiayhteydestä oli mahdollista päätel-
lä tietyn osaamisen kohdalla erittäin todennäköinen ”kyllä”-vastaus, osaaminen tuli 
merkityksi. Jos osaaminen edellytti enemmän omaa tulkintaa, se jäi merkitsemättä. 
Esim. johdon edustaja kiteytti viestintäjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi seuraavan 
(P5.Q5:40): ”Olla jatkuvasti hereillä”. Koodaus edellytti tulkintaa siitä, mitä kaikkea 
lausuman on mahdollista tarkoittaa, erityisesti yritysjohdon näkökulmasta. Hereillä on 
monitulkintainen ilmaisu: se viittaa niin vastuunkantoon kuin monipuoliseen strate-
giseen kyvykkyyteen. ”Jatkuva hereillä oleminen” kokonaisuutena vaatii tulkintaa eri 
näkökulmista. Koodasin lausuman seuraavasti:
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Olla jatkuvasti hereillä EMJ AS aktiivisuus
EMJ AS LIS nopea ja ajan tasalla (yleisesti ottaen)
EMJ AS vastuunkanto
EMJ KV kyky ajatella strategisesti
EMJ TA ongelman tunnistaminen ja –ratkaisu
EMJ JOS LIS pelisilmä ja tilannetaju
EMJ OM persoonaan liittyvät pysyvät kyvyt: näkemyksellisyys

Olla jatkuvasti hereillä Tulkinta, organisaation ulkopuolella tarkoittaa:
IHJ VE verkostot
LIO TA toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus
LUO JOS luotaa toimintaympäristöä, tunnistaa, testaa, arvioi 
teemoja 
IHJ TA on herkkä aktivismille ja läpinäkyvyyden vaatimuksille

Tulkinta, organisaation sisäpuolella tarkoittaa:
LIO KV ajantasallaolo organisaation suunnitelmista ja toiminnasta
IHJ TA osaa antaa äänen sidosryhmille suhteessa organisaatioon 
ja johtoon

Tulkinta, vaatii seuraavat osaamiset: 
IHJ OM ulospäin suuntautuneisuus 
IHJ TA vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot
HVT TA hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot
HVT TA kuuntelu
IHJ OM kulttuuriälykkyys
IHJ OM tunneälykkyys
ITJ TA jatkuva oppiminen, refl ektointi ja haasteelliset tehtävät
(ei voi olla ”hereillä”, jos ei ole näitä ominaisuuksia ja toimintatapo-
ja, joko ei huomaa asioita, saa tietoja jne.)

Teoria ja käytäntö ilmaisevat itsensä välillä eri tavoin. Tulkintaa tarvittiin ratkai-
semaan koodaus, kun vastauksissa, joissa tunnistettiin tietty ilmiö, ei 
kuitenkaan nimetty sitä, tai se nimettiin eri tavoin kuin teorioissa. Näissä 
tapauksissa yksittäiset sanat kertovat lausumasta jotain, mutta lausuma kokonaisuu-
tena tarkasteltuna kertoo vielä jotain enemmän. Esim. viestintäjohtaja kuvailee seu-
raavasti, millaisia kykyjä ja valmiuksia viestintäjohtajan osaamiseen sisältyy: “Viestin-
täjohtajan tulee kuunnella ja pyrkiä tunnistamaan heikotkin signaalit, jotta niihin 
voidaan ennakoivasti reagoida, jotta mahdollisilta kriiseiltä voitaisiin välttyä. Vies-
tintäjohtajan tulee pyrkiä luomaan sellainen työympäristö, jossa jokainen uskaltaa 
kertoa rehellisesti oman näkemyksensä. Tällä tavoin voidaan luoda avoin, toimiva ja 
positiivinen työympäristö, jossa jokainen voi toimia omien kykyjensä ja voimavaro-
jensa mukaan. Oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen tulee kannustaa omalla esimer-
killisellä toiminnalla.” Koodasin lausuman seuraavasti:
“Viestintäjohtajan 
tulee kuunnella 
ja pyrkiä tunnis-
tamaan heikotkin 
signaalit,

LUO JOS luotaa toimintaympäristöä, 
tunnistaa, testaa, arvioi teemoja 
IHJ TA on herkkä aktivismille ja läpinäkyvyyden vaatimuksille
LIO KV ajantasallaolo organisaation suunnitelmista ja toiminnasta
EMJ TA osaa tulkita organisaationsa toimintakulttuuria, normeja ja tabuja
EMJ JOS asioiden johtaminen

jotta niihin voi-
daan ennakoivasti 
reagoida, 

EMJ KV kyky ajatella strategisesti
SUO TA strateginen osaaminen
EMJ JOS LIS pelisilmä ja tilannetaju
EMJ TA ongelmantunnistaminen ja –ratkaisu
EMJ OM LIS persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys
LUO TA auttaa organisaatiotaan ymmärtämään toimintaympäristöään
EMJ AS vastuunkanto
IHJ TA osaa vedota tunteisiin
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jotta mahdollisilta 
kriiseiltä voitaisiin 
välttyä.  

EMJ KV hankalien tilanteiden hoitaminen
IHJ TA välittäjänä toimiminen ja konfl iktien ratkaisu
SUO TA puskurina toimiminen ja toiminnan suojeleminen
LUO TA tunnistaa mahdollisuuksia, muuttaa uhat tilaisuuksiksi

Viestintäjohta-
jan tulee pyrkiä 
luomaan sellainen 
työympäristö, 
jossa jokainen 
uskaltaa kertoa 
rehellisesti oman 
näkemyksensä.

EMJ OM LIS ennakkoluulottomuus
EMJ AS johdonmukainen toiminta
IHJ JOS yleinen johtamisosaaminen
IHJ OM kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys
IHJ VE sisäinen toimintaympäristö (organisaatio & viestintäjohtaja)
IHJ JOS esimiestaidot
IHJ JOS osaa johtaa muita ihmisiä
IHJ TA asiantuntijoiden kanssa toimiminen
IHJ TA sisäinen konsultointi
IHJ TA delegointi ja valtuuttaminen
IHJ TA tiiminrakennus ja ryhmätyöskentely
IHJ TA motivointi
IHJ TA vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot

Tällä tavoin voi-
daan luoda avoin, 
toimiva ja positiivi-
nen työympäristö, 
jossa jokainen 
voi toimia omien 
kykyjensä ja 
voimavarojensa 
mukaan.

EMJ OM avoimuus
IHJ OM LIS empaattisuus
EMJ OM myönteisyys
IHJ JOS virheet ja epäonnistumiset, 
niiden hyväksyminen itsen ja muiden kohdalla
SYJ KV määrittelyvalta omaan työhön
SUO JOS osaa johtaa viestintää kokonaisvaltaisesti

Oma-aloitteisuu-
teen ja aktiivi-
suuteen tulee 
kannustaa omalla 
esimerkillisellä 
toiminnalla

EMJ AS aktiivisuus
EMJ AS asennoituminen
EMJ OM aitous
EMJ KV henkilökohtainen uskottavuus
EMJ OM persoonallisuus
EMJ AS ymmärtää oman vaikutusvaltansa muihin sekä oman lisäarvon
ITJ AS osaa motivoida itseään
ITJ AS ottaa vastuun itsestään
ITJ AS ymmärtää itsensä johtajaksi
ITJ KV henkilökohtaiset kyvyt yleisellä tasolla
ITJ JOS itsensä johtaminen
ITJ AS halu oppia ja kehittyä
ITJ KOK kokemuksista oppiminen ja ongelmanratkaisukyky
ITJ TA jatkuva oppiminen, refl ektointi ja haasteelliset tehtävät
Tulkinta: Jotta lausuma kokonaisuudessaan voi olla totta, on viestintäjoh-
tajalla oltava myös:
SUO TI yhteisöviestinnän substanssin hallinta
LIO TA toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus
LIO JOS oman yrityksen syvällinen tuntemus
IHJ OM kulttuuriälykkyys
IHJ OM tunneälykkyys
IHJ VE verkostot

Edellä mainittujen koodien lisäksi lausuma kuitenkin kertoo myös, että vastaaja ym-
märtää viestinnän ilmiöitä ja viestintäpääoman kehittämistä, vaikka ei käytäkään näis-
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tä teorianmukaisia ilmaisuja. Lausumaan on siksi mahdollista lisätä aiempien lisäksi 
seuraavat koodit: 

jotta niihin voidaan ennakoivasti reagoida, 
jotta mahdollisilta kriiseiltä voitaisiin 
välttyä. 

IHJ TA osaa vaikuttaa legitimiteettiin:
olemassaolon oikeutukseen ja yhteisöllisyyteen

Viestintäjohtajan tulee pyrkiä luomaan 
sellainen työympäristö, jossa jokainen 
uskaltaa kertoa rehellisesti oman 
näkemyksensä.Tällä tavoin voidaan luoda 
avoin, toimiva 
ja positiivinen työympäristö, jossa 
jokainen voi toimia omien kykyjensä ja 
voimavarojensa mukaan.

SUO TI viestinnän perusoletusten 
muutosten vaikutus toiminnalle
VPJ JOS luo edellytyksiä viestinnälle, uuden
tiedon luomiselle ja oppimiselle 
VPJ JOS valmentaa organisaationsa
viestimään 
VPJ TA organisaatiokulttuurin rakentaminen 
(organisaation ja yksilön johtaminen)

Teorian ja käytännön ilmaisun erot tulevat esiin myös, kun kyse on organisaation le-
gitimiteettiin eli olemassaolon oikeutukseen ja yhteisöllisyyteen vaikuttamisesta. Apu-
kysymyksenä oli usein käytettävä ajatusta ”Kuvaileeko vastaaja tilannetta, jossa vies-
tintäjohtaja vaikuttaa tai hänen on osattava vaikuttaa organisaationsa legitimiteettiin 
ja sen edellytyksiin?” Vastaajien puheessa ilmiö tulee esiin kun tarkastellaan lausuman 
sisältämiä ajatuksia kokonaisuutena: 

”Viestintäjohtajan on tärkeää tuntea yrityksen liiketoiminta ja markkina. Lisäksi 
hänen on ymmärrettävä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä asioita: miksi asiakkaat/
työntekijät ajattelevat/toimivat/käyttäytyvät niin kuin tekevät. Viestintäjohtajan on 
oltava ajan tasalla trendeistä, ismeistä, sosiaalisesta mediasta, ja osattava liittää ne 
oikeaan kontekstiin. Ei liioitella eikä vähätellä.” 

henkilöstöjohdon edustaja P3.Q3:11 

”Yrityksen toimintalogiikan ja sidosryhmien odotusten syvällinen ymmärtäminen. 
Yhteiskunnan muutosilmiöiden tunnistaminen. Kyky rakentaa faktoihin perustuvia 
yrityksen tavoitteita tukevia mielikuvia.” johdon edustaja P4. Q 4:13

Tulkinta: Vastaajat korostavat viestintäjohtajan kykyä havainnoida ympäristöään, 
niin ihmisiä, asioita kuin ilmiöitäkin. Viestintäjohtajan on kyettävä muodostamaan 
realistinen näkemys tilanteesta ja osattava vaikuttaa siihen organisaation kannalta 
olennaisella tavalla. Hänen on siis tunnistettava, vaikuttavatko em. kohdat organisaa-
tion olemassaoloon ja toimintaan, ja hänen on osattava reagoida tavalla, joka joko li-
sää olemassaolon oikeutusta tai yhteisöllisyyttä. Olen alleviivannut lausumien kohdat, 
joissa nämä asiat mielestäni tulevat esiin. 

Teoria on myös täsmällisempää kuin käytäntö. Teoriassa voi olla olennaista 
erottaa toisistaan sellaisia asioita, jotka käytännön tasolla ilmaistaan 
yhtenä asiana tai osaamisena. Esim. teoriassa on olennaista erotella asiantun-
tijuuden vakuuttamisessa sen molemmat puolet: asiantuntijuuden auktoriteetti ja le-
gitimiteetti. Käytännössä vastaajat ottavat esille asian kyvyllä vakuuttaa toiset omasta 
asiantuntijuudestaan. Ellei vastauksesta ollut pääteltävissä vastaajan tarkoittavan vain 
asiantuntijuuden toista osa-aluetta, molemmat niistä tulivat koodatuiksi. 

Tapauksissa, joissa vastaajat käyttivät moniselitteistä ilmaisua, joka yh-
disti monta eri osaamista ja sellaisenaan puuttui teoriasta, lisäsin koodin 
koodilistaan. Esim. useampi vastaaja viittasi vastauksessaan joko täsmällisesti pelisil-
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mään tai yleisesti ottaen tilannetajuun sekä kykyyn muodostaan oma näkemys asioi-
den tilasta ja tarvittavista toimintatavoista. Sen lisäksi, että näissä kohdissa on usein 
kyse kyvystä ajatella strategisesti, tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia, on mahdollis-
ta että kyse onkin ihan uudenlaisesta osaamisten yhdistelmästä, jonka on esiinnyttävä 
samanaikaisesti ollakseen olemassa: kyvystä tunnistaa tilanne, ajatella strategisesti, 
tehdä toimintasuunnitelma, joka soveltuisi juuri käsillä olevaan asiaan tietyssä kon-
tekstissa. Lisäsin siis omiksi koodeiksensa: EMJ JOS LIS pelisilmä ja tilannetaju sekä 
EMJ OM LIS persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys.   

Usea vastaaja otti esille myös “henkilökohtaisen uskottavuuden”, mutta ei eritellyt 
sen muodostumista tai sisältöä tarkemmin. Koska henkilökohtainen uskottavuus voi 
merkitä vastaajille erilaisia osaamisia ja asioita, tein sille oman koodin: EMJ KV hen-
kilökohtainen uskottavuus. 

Joka kerran, kun vastaaja otti esille osaamisen, joka ei sisältynyt teorian pohjalta koo-
dilistaan, lisäsin sille koodin huolimatta asian ilmenemistiheydestä. Tällaiset osaamiset 
olivat sekä useammin esille tulevia osaamisia (esim. ennakkoluulottomuus, on nopea ja 
ajan tasalla) että hajamainintoja saavia osaamisia (utelias, tarkka tai ei saa olla ylimieli-
nen, toimittajan kaveri tai johdon äänitorvi). Ratkaisuni kasvatti koodien määrää, esim. 
lisätyistä koodeista 5 merkintää tai sitä vähemmän sai yhteensä 16 koodia.

Tutkimusaineistoni sisälsi lopulta 201 eri koodia ja 9074 koodausmerkintää (ks. liite 12).

2. TARPEETTOMIA KOODEJA VAI HUONOSTI LAADITTUJA 
KYSYMYKSIÄ? 
Muutamassa kohden empiirisestä aineistosta ei löytynyt laisinkaan havaintoja vastaa-
maan teoreettista koodausta. Havainnot puuttuivat täysin seuraavissa kohdin: 

• Itsensä johtaminen: tietoisuus ammatillisesta identiteetistä.
• Eettisyys ja muutosten johtaminen: viestintäjohtajan arvot tukevat organisaation ar-

voja.
• Ihmisten johtaminen: kokousten johtaminen.
• Suhde ylimpään johtoon: kokee itsensä johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi.

Kun näihin 0-havaintoihin yhdistää vain muutamia hajamainintoja ja vähäisen painoar-
von saaneet osaamiset, paljastuu, että vain vähän havaintomerkintöjä saaneet osaamiset 
on mahdollista ryhmitellä 3 luokkaan: 

• Viestintäjohtajaan itseensä liittyvät osaamiset: tietoisuus ammatillisesta identitee-
tistä (0), viestintäjohtajan arvot tukevat organisaation arvoja (0),  tietoisuus suku-
puolen vaikutuksesta ammattiroolissa toimimiseen (1), kokee itsensä johtoryhmän 
täysivaltaiseksi jäseneksi (0), myyntiä ymmärtävä, myyntihenkinen (1), habitus eli 
ulkomuoto ja olemus (3), henkilökohtainen karisma (3), energisyys (3),  innostu-
neisuus (4), utelias (4), miellyttävä (4), aitous (7), hyvä itsetunto (7), yleinen elä-
mänkokemus (7) sekä tunne omasta asiantuntijuudesta ja kokeneisuudesta (9). Toi-
saalta aineiston pohjalta myös lisätty koodit: tarkka (1), älykäs (kohtuullisen) (1), 
huumorintaju (3) ja nöyrä (8).

• Viestintäjohtajan toimintaan liittyvät osaamiset: kokousten johtaminen (0), osaa 
siirtyä sujuvasti aiheesta toiseen ja työskennellä jatkuvien keskeytysten lomassa (1), 
tunnollisuus (2), luottaa toisiin johtoryhmän jäseniin (3), keskittymiskyky (4), suo-
rituksen arviointi (4), myynti (5), visuaalinen ilmaisutaito (6), sitoutuneisuus (6), 
tarjoaa vision, suunnan toiminnalle ja ihanteet (7), osaa toimia kansainvälisesti (7), 
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kyky johtaa itseään sisäisesti, olla tietoinen omasta itsestään ja kyvyistään (refl ek-
toida ja ajatella strategisesti) (8), osaa asettaa tavoitteita (10) sekä hyväksyy, että 
johtoryhmä kyseenalaistaa hänen ajatteluaan (10). Toisaalta aineiston pohjalta on 
myös lisätty koodit: lukutaito (1), on tavoitettavissa (6), suurpiirteisyys (6), yleinen 
johtamiskokemus (viestinnän tai muun alan) (6) ja toimittajakokemus (9).

• Lisäksi aineiston pohjalta kertyi koodatuksi omina kohtinaan yksittäisiä mainin-
toja, joita viestintäjohtaja ei saa olla: ylimielinen (1), herkkä loukkaantumaan (1), 
ei ole perehtynyt asioihin (1), perfektionisti ja ylilaadun tekijä (1), innovaattori (1), 
narsisti (1), nöyristelijä (2), ei keskity oleelliseen ja ydinasioihin (2), johdon ääni-
torvi (4), tai joita hänen ei tarvitse olla: kuluttajakäyttäytymisen (1) tai mittaamisen 
(1) asiantuntija,  toimittajan kaveri (1) eikä ottaa osaa sisäänlämpiäviin viestinnän 
ammattilaisten verkostoihin (2).

Vaikuttaa siis siltä, että hyvin lähelle viestintäjohtajan persoonaa, henkilökohtaisia 
ominaisuuksia ja ammatilliseen identiteettiin ja kokemukseen liittyvät osaamiset jäivät 
vähille merkinnöille kaikissa 5 osatutkimuksessa. Viestintäjohtajan toimintaa kuvaa-
vissa osaamisissa sama ilmiö toistui: mitä lähempänä toiminta oli viestintäjohtajaa it-
seään, sen vähemmän se sai merkintöjä. Kolmantena ryhmänä erottautuivat aineiston 
puolelta lisätyt koodit asioista, joita viestintäjohtajan ei tarvitse olla, tai joita hän ei saa 
omata. 

Tulkintani mukaan vähäinen koodimerkintöjen määrä kertoo monessa 
kohdassa todennäköisimmin siitä, että vastaaja spontaanisti piti joitain 
osaamisia itsestään selvyyksinä (kansainvälisyys, sitoutuminen, tunnollisuus), 
vastasi yleisemmällä tasolla kysymykseen (eikä siis täsmällisesti: kokousten 
johtaminen, suorituksen arviointi), halusi kommentoida asioita mielestään 
korrektisti tai suomalaisen työkulttuuriperinteen mukaisesti (korostaa 
henkilökohtaista uskottavuutta karisman ja habituksen sijaan) tai halusi erityises-
ti painottaa jotain itselleen tärkeää seikkaa (suurpiirteisyys, nöyristelijä jne.), 

 Kaikista näistä erittäin vähän tai ei lainkaan merkintöjä saaneista osaamisista yllät-
tävin oli taito toimia kansainvälisesti. On mahdollista, että vähäisen arvostuksen sijaan 
pieni koodien merkintämäärä kertoo, että kansainvälisyys oli monelle vastaajalle niin 
itsestään selvä asia 2010-luvulla, ettei sitä tarvinnut erikseen nostaa esille tai sitä ei 
nähty syystä tai toisesta asiantuntijuuteen kuuluvana taitona. Tulkintaa tai pidemmälle 
vietyjä päätelmiä kansainvälisyydestä tai sen merkityksestä ei voi tehdä tämän tulok-
sen perusteella. 

Empirian näkökulmasta nämä vähäisille merkinnöille jääneet osaamiset ovat asioi-
ta, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan painoarvoa viestintäjohtajan asiantuntijuuden 
ihannemallissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei näillä osaamisilla voisi olla merkitystä 
teorian näkökulmasta tai tapauskohtaisesti. Vähän merkintöjä saaneissa koodeissa voi 
siis olla kyse siis sekä tarpeettomista asioista että huonosti laadituista kysymyksistä. 
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7. TUTKIMUKSENI LAADULLISEN 
AINEISTON KOODILISTA: 

Jokaisen koodin perään on merkitty luku, joka kertoo kuinka usein osaaminen mainit-
tiin laadullisessa tutkimusaineistossa eli yhteensä kaikissa 5 osatutkimuksessa. 

Teorian pohjalta koodien lukumääräksi muodostui 157 kpl, aineiston pohjalta koo-
deja lisättiin vielä 41 kpl, ja lisäksi 3 koodia tarvittiin muuta määrittelyä varten (ks. 
alla). Yhteensä koodeja on siten 201 kpl. 

KÄYTETYT LYHENTEET: 
OM = henkilökohtaiset ominaisuudet
AS = asennoituminen
KV = kyvyt ja valmiudet
TI = tietämys ja tiedot
TA = taidot
JOS = johtamisosaaminen
VE = verkostot
LIS = tiettyyn osaamis-alueeseen lisätty koodi empiirisen aineiston pohjalta

3 muuten tarvittua koodia:
XX = ei saa olla kyseistä ominaisuutta, asennetta tai toimintatapaa, lisätty koodi em-
piirisen aineiston pohjalta
XO = ei ole viestintäjohtajaa (9)
ZZ = tyhjä vastaus (3)

1. ITSENSÄ JOHTAMINEN (ITJ) (648)
AS asennoituminen (88)
AS hallitsee tunteensa, neutraali asenne ja rauhallinen käytös (26)
AS halu oppia ja kehittyä, rohkeus ylittää oman osaamisensa rajat (62)
AS hyvä itsetunto (7)
AS LIS tuloshakuisuus (26)
AS osaa motivoida itseään (10)
AS osaa ottaa vastuun itsestään (6)
AS ymmärtää itsensä johtajaksi (29)
JOS itsensä johtaminen (19)
JOS osaa kehittää omaa työtään (24)
KOK kokemuksista oppiminen ja ongelmanratkaisukyky (61)
KOK tunne omasta asiantuntijuudesta ja kokeneisuudesta (9)
KOK yleinen elämänkokemus (7)
KV hyvä epävarmuudensietokyky ja paineensietokyky (22)
KV haasteelliset tehtävät (12)
KV henkilökohtaiset kyvyt (yleisellä tasolla)  (48)
KV keskittymiskyky (4)
KV kykenee itsenäiseen työskentelyyn (32)
KV kyky johtaa itseään sisäisesti: olla tietoinen omasta itsestään ja kyvyistään (refl ek-
toida ja ajatella strategisesti) (8)
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KV kyky johtaa itseään ulkoisesti: ajanhallinta, stressi, tietämys, ura  (15)
KV LIS nopea omaksumiskyky (18)
KV osaa siirtyä sujuvasti aiheesta toiseen ja työskennellä jatkuvien keskeytysten lomas-
sa  (1)
OM habitus eli ulkomuoto ja olemus (3)
OM henkilökohtainen karisma (3)
OM LIS huumorintaju (3)
OM LIS nöyrä (8)
OM LIS tarkkuus (1)
OM LIS älykäs (kohtuullisen) (1)
OM rohkeus (26)
TA jatkuva oppiminen ja refl ektointi sekä haasteelliset tehtävät (66)
TI tietoisuus ammatillisesta identiteetistä (0)
TI tietoisuus sukupuolen vaikutuksesta ammattiroolissa toimimiseen (1)
XX nöyristelijä (2)

Osaamiskokonaisuuteen “itsensä johtaminen” löytyi teorian pohjalta 26 koodia ja ai-
neiston pohjalta 7 koodia lisää, yhteensä siis 33 koodia. 

2. HENKILÖKOHTAISET VIESTINTÄTAIDOT (HVT) (517)
TA edustaminen (14)
TA esiintyminen (35)
TA hyvät henkilökohtaiset viestintätaidot (245)
TA kielitaito (25)
TA kirjoittaminen (49)
TA kuuntelu (33)
TA LIS lukutaito (1)
TA visuaalinen ilmaisutaito (6)
TA suullinen ilmaisutaito (46)
TA tiedonlevittäminen (45)
TA viestintätekniset taidot (17)

Osaamiskokonaisuuteen “henkilökohtaiset viestintätaidot” löytyi teorian pohjalta 10 
koodia ja aineiston pohjalta 1 koodi lisää, yhteensä siis 11 koodia. 

3. LUOTAUS JA UUDEN TIEDON LUONTI (LUO) (386)
JOS luotaa toimintaympäristöä, tunnistaa, testaa ja arvioi teemoja (110)
TA auttaa organisaatiotaan ymmärtämään toimintaympäristöä (100)
TA tunnistaa mahdollisuuksia, muuttaa uhat tilaisuuksiksi (111)
TI LIS tietää ja ymmärtää yhteiskunnalliset lainalaisuudet (65)

Osaamiskokonaisuuteen “luotaus” löytyi teorian pohjalta 3 koodia ja aineiston pohjalta 
1 koodi lisää, yhteensä siis 4 koodia. 

4. SUBSTANSSIN OSAAMISEN JOHTAMINEN (SUO) (1129)
JOS osaa johtaa viestintää kokonaisvaltaisesti (113)
JOS osaa suunnitella toimintaa ja keskittyä tavoitteisiin (72)
JOS osaa tehdä päätöksiä (22)
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JOS tarjoaa vision, suunnan toiminnalle ja ihanteet (7)
KOK LIS toimittajakokemus (9)
OM LIS yleissivistys (14)
TA digitaalisten ja yhteisöllisten medioiden kehityksen seuranta (51)
TA LIS osto-osaaminen (14)
TA mediasuhteiden hallinta (88)
TA osaa asettaa tavoitteita (10)
TA puskurina toimiminen ja toiminnan suojeleminen (23)
TA strateginen osaaminen (175)
TI kehittää omaa yhteisöviestinnän osaamistaan (37)
TI laaja-alainen tietämys eli yliammatillinen kyvykkyys (30)
TI LIS journalistinen ymmärrys ja tieto (39)
TI maineen/brändin hallinta ja johtaminen (34)
TI LIS muodollinen pätevyys ja koulutus (24)
TI markkinointi (17)
TI myynti (5)
TI myyntiä ymmärtävä, myyntihenkinen (1)
TI henkilöstöhallintoon ja henkilöstön kehittämiseen, sekä ajattelun rakenteisiin ja tie-
tämyksenhallintaan liittyvä osaaminen (19)
TI työelämän muutokset ja niiden merkitys viestinnälle (ilmiöiden ymmärtäminen) (24)
TI viestinnän perusoletusten muutosten vaikutus toiminnalle (ilmiöiden ymmärtämi-
nen) (50)
TI yhteisöviestinnän substanssin hallinta (249)
XX kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija (1)
XX mittaaminen (1)

Osaamiskokonaisuuteen “substanssin osaamisen johtaminen” löytyi teorian pohjalta 19 
koodia ja aineiston pohjalta 7 koodia lisää, yhteensä siis 26 koodia. 

5. EETTISYYS JA MUUTOSTEN JOHTAMINEN, STRATEGINEN 
JOHTAMINEN (EMJ) (2697)
AS aktiivisuus (65)
AS eettisyys (ja yhteiskuntavastuullinen toiminta) (11)
AS johdonmukainen toiminta (48)
AS LIS jämäkkyys (ja päättäväisyys) (20)
AS LIS nopea ja ajan tasalla (49)
AS LIS on tavoitettavissa (6)
AS LIS realistisuus (19)
AS LIS suurpiirteisyys (6)
AS LIS usko onnistumiseen ja tulevaisuuteen (11)
AS LIS utelias (4)
AS on valmis muutoksiin (31)
AS vastuunkanto (76)
AS viestintäjohtajan arvot tukevat organisaation arvoja (0)
AS ymmärtää oman lisäarvonsa sekä vaikutusvaltansa muihin (86)
JOS asioiden johtaminen (73)
JOS LIS pelisilmä ja tilannetaju (152)
JOS luova kokeileminen (24)
JOS projektin johtaminen (38)



258   

KOK kokemukset ja kokeneisuus yleisellä tasolla (154)
KOK kokemusten laatu (74)
KOK kokemusten määrä (60)
KOK LIS yleinen johtamiskokemus (viestinnän tai muun alan) (6)
KOK työelämä ja viestintä  (112)
KV hankalien tilanteiden hoitaminen (mukaan lukien kriisitilanteet) (50)
KV henkilökohtainen uskottavuus (129)
KV kyky aikatauluttaa toimintaa: priorisointi, ajoitus, usean asian tekeminen yhtä ai-
kaa, isojen asioiden paloittelu, itsensä ulkoinen johtaminen, esityslistojen laadinta (58)
KV kyky ajatella strategisesti (211)
KV ottaa hallittuja riskejä (13)
KV vakuuttaa muut julkisuuden areenoilla asiantuntijuudestaan (61)
KV vakuuttaa muut työpaikan areenalla asiantuntijuudestaan (102)
KV vakuuttaminen asiantuntijuudesta, legitimiteetti (110)  
OM aitous (7)
OM avoimuus (58)
OM diplomaattisuus, sovittelevuus ja terveen järjenkäytön puolesta puhuminen (72)
OM energisyys (3)
OM innostuneisuus (4)
OM LIS ennakkoluulottomuus (51)
OM LIS idearikkaus (13)
OM LIS persoonaan liittyvät pysyvät tekijät: näkemyksellisyys (159)
OM luotettava, luotettavuus (tietojen oikeellisuus), luottamus joka syntyy onnistumi-
sesta (32)
OM myönteisyys (21)
OM oikeudenmukaisuus (13) 
OM persoonallisuus (70)
OM sitoutuneisuus (6)
OM tunnollisuus (2)
TA itsenäinen toiminta (30)
TA muutosten edistäminen (24)
TA ongelman tunnistaminen ja -ratkaisu (128)
TA osaa toimia kansainvälisesti (7)
TA osaa tulkita organisaation toimintakulttuuria, normeja ja tabuja (112)
TI tuntee eettisen koodiston ja lainsäädännön (19)
XX ei ole ylimielinen (arrogantti)  (1)
XX ei ole herkkä loukkaantumaan (2)
XX ei keskity oleelliseen ja ydinasioihin (2)  
XX ei ole perehtynyt asioihin (1)
XX ei saa olla narsisti (1)

Osaamiskokonaisuuteen “eettisyys ja muutosten johtaminen” löytyi teorian pohjalta 
39 koodia ja aineiston pohjalta 17 koodia lisää, yhteensä siis 56 koodia. 

6. LIIKETOIMINTAOSAAMINEN (LIO) (648)
JOS oman yrityksen syvällinen tuntemus (172)
KV on ajan tasalla organisaation suunnitelmista ja toiminnasta (149)
KV toimiala ja toimintaympäristö (99)
TA liiketoimintaosaaminen (75)
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TA toimintaympäristön ja sidosryhmien tuntemus (153)

Osaamiskokonaisuuteen “liiketoimintaosaaminen” löytyi teorian pohjalta 4 koodia. Ai-
neistosta ei noussut esille tarvetta koodien määrän lisäämiseen. 

7. VIESTINTÄPÄÄOMAN JOHTAMINEN, ARVIOINTI JA 
KEHITTÄMINEN (VPJ) (174)
JOS rohkaisee avoimuuteen ja tiedonjakamiseen, vaikuttaa informaatiovirtoihin (luo 
edellytyksiä viestinnälle, uuden tiedon luomiselle ja oppimiselle) (24)
JOS osaa tarjota kokonaiskuvia organisaatiosta (42)
JOS tutkimus- ja kehitysosaaminen (20)
JOS valmentaa organisaationsa viestimään (23)
TA organisaatiokulttuurin rakentaminen (organisaation ja yksilön johtaminen) (20)
TA osaa kehittää ja johtaa viestintäpääomaa (28)
TA prosessien fasilitointi (17)

Osaamiskokonaisuuteen “viestintäpääoman johtaminen” löytyi teorian pohjalta 7 koo-
dia. Aineistosta ei noussut esille tarvetta koodien määrän lisäämiseen.  

8. IHMISTEN JOHTAMINEN (IHJ) (2189)
AS LIS palveluasenne (29)
AS virheet ja epäonnistuminen, niiden hyväksyntä oman itsen ja muiden kohdalla (11)
JOS esimiestaidot (32)
JOS hallinto-osaaminen eli organisointitaidot (47)
JOS osaa johtaa muita ihmisiä (80)
JOS yleinen johtamisosaaminen (58)
OM joustavuus (45)
OM kulttuuriälykkyys (136)
OM kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys (37)
OM empaattisuus (24) 
OM LIS ulospäin suuntautuneisuus (48)
OM miellyttävyys (4)
OM tunneälykkyys (143)
TA asiantuntijoiden kanssa toimiminen (107)
TA delegointi ja valtuuttaminen (38)
TA kokousten johtaminen (0)
TA lobbaaminen (16)
TA motivointi (74)
TA on herkkä aktivismille ja läpinäkyvyyden vaatimuksille (88)
TA osaa välittää sidosryhmien äänen organisaatiolle ja sen johdolle (34)
TA osaa vaikuttaa organisaationsa legitimiteettiin: olemassaolon oikeutukseen ja yh-
teisöllisyyteen (97)
TA osaa vedota tunteisiin (107)
TA sisäinen konsultointi (71)
TA vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset yhteistyötaidot (239)
TA suorituksen arviointi (4)
TA ryhmätyöskentely ja tiiminrakennus (13)
TA valikointi, opetus, perehdytys, valmennus (11)
TA voimavarojen kohdentaminen (64)
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TA välittäjänä toimiminen ja konfl iktien ratkaisu  (82)
TA ylittää raja-aitoja ja neuvottelee sidosryhmien kanssa (71)
VE sisäinen toimintaympäristö (organisaation ja viestintäjohtaja) (70)
VE ulkoinen toimintaympäristö ja sidosryhmät (organisaation ja viestintäjohtaja) (76)
VE verkostojen laatu ja määrä (28)
VE verkostot (152)
VE viestintäjohtajan muut asiantuntijaverkostot (38)
XX innovaattori (1)
XX lokeroitunut omaan boksiin tai haluaa sitä (10)
XX sisäänpäin lämpiävät viestinnän ammattilaisten verkostot (2)
XX toimittajan kaveri (1)
XX ylilaatu ja perfektionismi (1)

Osaamiskokonaisuuteen “ihmisten johtaminen” löytyi teorian pohjalta 33 koodia ja ai-
neiston pohjalta 7 koodia lisää, yhteensä siis 40 koodia. 

9. SUHDE YLIMPÄÄN JOHTOON JA YHTEISTYÖ (676)
AS hyväksyy, että johtoryhmä kyseenalaistaa hänen ajatteluaan (10)
AS kokee itsensä johtoryhmän täysivaltaiseksi jäseneksi (0)
AS luottaa toisiin johtoryhmän jäseniin (3)
JOS kykenee osallistumaan johdon strategiseen suunnitteluun, ongelmanratkaisuun ja 
päätöksentekoon (36)
JOS osaa kyseenalaistaa johtoryhmän jäsenten ajattelua (25)
JOS osaa työskennellä ylimmän johdon kanssa (77)
JOS viestintäjohtaja puhuu johdon äänellä (on myös valtuutettu siihen) (16)
JOS yhdistää viestinnän ja liiketoimintastrategian, auttaa johtoa tekemään viestintään 
liittyviä päätöksiä (148)
KV auktoriteetin hankinta omalle asiantuntija-asemalle (85)
KV hierarkkinen asema (18)
KV johdon käsitykset viestinnästä ja odotukset sitä kohtaan (73)
KV määrittelyvalta omaan työhön (22)
KV nauttii ylimmän johdon arvostusta (47)
KV osaa markkinoida osaamistaan ja vahvuuksiaan (20) 
KV selkeät toimivaltuudet (37)
KV suora yhteys johtoon (55)
XX ei ole johdon äänitorvi (4)

Osaamiskokonaisuuteen “suhde ylimpään johtoon” löytyi teorian pohjalta 16 koodia ja 
aineiston pohjalta 1 koodi lisää, yhteensä siis 17 koodia. 
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8. EMPIRIASSA KÄYTETYT ASTEIKOT

Empiirisessä tutkimuksessani olen hyödyntänyt monipuolisesti erilaisia asteikkoja. 
Tässä liitteessä esittelen asteikot ja käyn läpi, miten olen joutunut niitä paikoin 
yhdistämään aineistojen analyysivaiheessa.

Sukupuoli: 
(nominaali- eli luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 mies
2 nainen

Ammattinimike: 
(nominaali- eli luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 viestintä/tiedotusjohtaja
2 viestintä/tiedotuspäällikkö
3 jokin muu
4 tiedottaja/viestinnän suunnittelija
5 henkilöstöjohtaja/
henkilöstönkehittämisjohtaja
6 markkinointijohtaja/
markkinointipäällikkö
7 päätoimittaja
8 uutispäällikkö/uutistoimituksen 
esimies/taloustoimittaja

Media (nominaali- eli 
luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 sanomalehti
2 aikakauslehti/ammattilehti
3 televisio/radio
4 uutistoimisto
5 verkkomedia
6 jokin muu

Koulutustausta 
(nominaali- eli luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 ylempi korkeakoulututkinto, 
tutkijakoulutus, lisensiaatti tai ylempi (2 
h viimeksi mainittua)
2 alempi korkeakoulututkinto
3 ammattikorkeakoulu
4 opistotaso
5 jokin muu

Työkokemus 
(suhdeasteikko)
0 tieto puuttuu
1 = 26 vuotta tai enemmän
2 = 21—25 vuotta
3 = 16—20 vuotta
4 = 11—15 vuotta
5 = 6—10 vuotta
6 = 5 vuotta tai alle 

Kokemus viestintätehtävistä 
(suhdeasteikko)
0 tieto puuttuu
1 = 26 vuotta tai enemmän
2 = 21—25 vuotta
3 = 16—20 vuotta
4 = 11—15 vuotta
5 = 6—10 vuotta
6 = 5 vuotta tai alle 

Viestintäyksikön koko 
(suhdeasteikko)
0 tieto puuttuu
1 = 51 tai enemmän
2 = 21—50 henkeä
3 = yli 21 henkeä
4 = 11—20 henkeä
5 = 6—10 henkeä
6 = 3—5 henkeä
7 = 2 henkeä tai alle sen 

Viestintäjohtaja raportoi suoraan 
minulle (kysymys aineistolle 
2, ylin johto) (nominaali- eli 
luokitteluasteikko)
1 kyllä
2 ei
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Kuinka paljon keskimäärin 
teet itse yhteistyötä yrityksesi 
hallituksen jäsenten kanssa? 
(järjestysasteikko)
0 tieto puuttuu
1 erittäin paljon
2 paljon
3 kohtalaisesti
4 vähän
5 erittäin vähän 
6 ei osaa sanoa

Kuinka paljon keskimäärin 
teet itse yhteistyötä yrityksesi 
toimitusjohtajan kanssa?
(järjestysasteikko)
0 tieto puuttuu
1 erittäin paljon
2 paljon
3 kohtalaisesti
4 vähän
5 erittäin vähän 
6 ei osaa sanoa

Kuinka paljon keskimäärin teet itse 
yhteistyötä yrityksesi johtoryhmän 
kanssa?
(järjestysasteikko)
0 tieto puuttuu
1 erittäin paljon
2 paljon
3 kohtalaisesti
4 vähän
5 erittäin vähän 
6 ei osaa sanoa

Kuinka paljon keskimäärin 
teet itse yhteistyötä yrityksesi 
henkilöstöjohtajan kanssa?
(järjestysasteikko)
0 tieto puuttuu
1 erittäin paljon
2 paljon
3 kohtalaisesti
4 vähän
5 erittäin vähän 
6 ei osaa sanoa

Kuinka paljon keskimäärin 
teet itse yhteistyötä yrityksesi 
markkinointijohtajan kanssa?
(järjestysasteikko)
0 tieto puuttuu
1 erittäin paljon
2 paljon
3 kohtalaisesti
4 vähän
5 erittäin vähän 
6 ei osaa sanoa

-> Huom.! Aineiston 2 (ylin johto) 
kohdalla käytetty alun perin eri 
asteikkoa, ja sitä on muunnettu 
yhteensopivaksi muun aineiston 
kanssa seuraavasti:
(järjestysasteikko)
1 teen paljon yhteistyötä — muunnettu 2
2 yhteistyötä jonkin verran — muunnettu 
3
3 yhteistyötä on vähän — muunnettu 4 

Yrityksen koko (henkilöstön 
määrällä mitattuna) 
(suhdeasteikko)
0 tieto puuttuu
1 = 1001 tai enemmän (yhdistetty 
valinnat 1001—2000, 2001—3000, yli 
3001 henkeä)
2 = 501—1000 henkeä
3 = 201—500 henkeä (yhdistetty valinnat 
201—300, 301—400, 401—500 henkeä)
4 = 101—200 henkeä 
5 = 51—100 henkeä
6 = 21—50 henkeä
7 = 20 henkeä tai alle

-> Huom.! Aineiston 2 (ylin johto) 
kohdalla käytetty alun perin eri 
asteikkoa, ja sitä on muunnettu 
yhteensopivaksi muun aineiston 
kanssa seuraavasti:
(suhdeasteikko)
1 = 1-9 henkeä — muunnettu 7
2 = 10-49 henkeä — muunnettu 6
3 = 50-99 henkeä — muunnettu 5
4 = 100-249 henkeä — säilyy 4
5 = 250 ja enemmän — muunnettu 3
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Yrityksen toimiala (nominaali- eli 
luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 teollisuus
2 rahoitustoiminta
3 sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, yhdistetty 
tähän myös: kaivostoiminta (2 kpl) & 
maatalous, metsä ja riistatalous (1 kpl)
4 kuljetus-, varastointi- ja tietoliikenne
5 rakentaminen
6 tukku- ja vähittäiskauppa
7 koulutus
8 muut yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut, yhdistetty 
tähän myös: kiinteistö-, vuokraus- ja 
tutkimuspalvelut (2 kpl)
9 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, 
yhdistetty tähän myös: julkinen hallinto 
ja maanpuolustus (3 kpl)

Soveltuuko edellä esitetty 
määritelmä sinuun? (ProComin 
viestintäjohtajan määrittely) 
(nominaali- eli luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 kyllä 
2 ei

Kenelle viestintäjohtajan tulisi 
mielestänne raportoida? (Huom. 
vastaajille ei annettu valmiita 
vaihtoehtoja tässä kohdin, vaihtoehdot 
koodattu empiirisen aineiston 
perusteella, siksi toimitusjohtaja-nimike 
esiintyy useammassa kohdassa)
(nominaali- eli luokitteluasteikko)
0 tieto puuttuu
1 toimitusjohtajalle/pääjohtajalle
2 johdolle/johtoryhmälle
3 toimitusjohtaja tai hallintojohtaja
4 toimitusjohtaja tai markkinointijohtaja
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9. TEORIAPÄIVITYS IHANNEMALLIN 
LUONNOKSEEN

1. VIESTINNÄN AMMATTILAISEN URAAN JA TYÖHÖN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS
Vaikuttaa siltä, että sukupuolen vaikutuksesta työntekoon ja urakehitykseen (Pompper 
& Jung 2013; Tsetsura 2011a) liittyvästä tutkimuksesta on siirrytty enemmän monikult-
tuurisuuden ja rodun vaikutusten tutkimukseen (Munshi & Edwards 2011; Waymer & 
Dyson 2011; Logan 2011; ks. myös Gregory & Halff 2013). Urakehityksessä ei ole näh-
tävissä tietynlaista vakiintunutta reittiä, jota seuraamalla ura etenisi vastuullisempiin 
tehtäviin ylemmäksi organisaatiossa tai että ura vauhdittuisi työpaikkaa vaihtamalla1  
(ks. myös Yaxley 2012). Urakehityksen yhteisiä piirteitä ovat onnistuneet suoritukset 
viestinnässä, tiivis verkosto, erinomaiset viestintätaidot (myös strategisella tasolla), 
muiden näkemykset viestinnästä ja sen arvosta sekä intohimo työhön ja viestintäalaan.  
Myös monipuolisella kokeneisuudella, aktiivisuudella ja ennakoinnilla sekä henkilö-
kohtaisilla ominaisuuksilla oli vaikutusta. (Berger & al. 2007.)

Uutena näkökulmana viestinnän tutkimukseen ovat tulleet työn ja vapaa-ajan yh-
teensovittamiseen liittyvät tutkimukset. Näiden tutkimusten taustalla on nähtävissä 
paradigmojeni mukaista siirtymää uudentyyppiseen toimintaympäristöön ja tapaan 
tehdä töitä: Tekninen kehitys on tehnyt viestinnästä ympärivuorokautista, mikä asettaa 
viestinnän ammattilaisen työlle enemmän haasteita työn ja muun elämän tasapainon 
ylläpitämisessä. Shen ja Jiang (2013) tunnistavat useampia perhetilanteeseen (kuka on 
pääelättäjä, muun perheen tuki, ulkopuolisen avun käyttö jne.) ja palkkatasoon (mitä 
suurempi palkka, sitä vaikeampi erottaa vapaa-aika työstä, mutta toisaalta ei stressiä 
lastenhoidosta) liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön kokemukseen työn ja elä-
män välisestä tasapainosta. Jing (2012) toteaa olennaiseksi stressiä vähentäväksi kei-
noksi lähiesimiehen suhtautumistavan sekä  yksilöllisen että tasapuolisen huomioon 
ottamisen. Jin & al. (2014) tuovat esille rationaalisen ja myönteisen ajattelun taidot 
keinoina vähentää stressiä, kun työ ja elämä eivät tunnu olevan tasapainossa. 

2. VIESTINTÄJOHTAJAN JOHTAMISOSAAMISEEN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS 
Johtajuus 2 viestinnässä muodostuu Mengin (2012) mukaan seuraavista osaamisista:  
Viestintäjohtajan tehokkuuteen vaikuttavat hänen johtamistaitonsa ja luonteenpiir-
teensä, kykynsä johtaa itseään (self-dynamics). Ryhmätyötaidot liittyvät viestintäyksi-
kön johtamisen haasteisiin. Asiantuntijuutta korostaa ammattietiikan noudattaminen. 
Myös vuorovaikutteisten suhteiden rakentaminen ja verkostoituminen on tärkeää. 
Kyky strategiseen päätöksentekoon liittyy toisaalta ymmärrykseen yhteiskunnasta ja 
toimintaympäristöstä, toisaalta ymmärrykseen organisaation sisäisistä rakenteista, 
1 Urakehitys nähdään siis edelleen yksiulotteisesti vastuullisempina tehtävinä ja hierarkkisena asemana 

organisaatiossa.
2 Useammassa uudessa tutkimuksessa on nähty tarpeelliseksi määritellä, mitä johtajuudella tarkoitetaan. 

Erityisesti Northousen (2007; 3, 91) määritelmää johtajuudesta on hyödynnetty laajasti: Johtajuus on 
prosessi, jossa yksilö vaikuttaa ryhmään yksilöitä, jotta yhteinen tavoite voidaan saavuttaa. Johtajuu-
dessa on sekä ohjaava että tukeva ulottuvuus, molempia pitää osata hyödyntää tilannekohtaisesti.
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prosesseista ja käytännöistä. Näiden lisäksi viestintäjohtajan on vielä osattava viestin-
tään liittyvä tietämyksenhallinta, jossa tiedosta syntyy erilaisia strategioita ja ratkaisu-
ja. Viestintäjohtajan (kuten viestinnänkin) johtajuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ovat organisaation viestintämyönteinen kulttuuri ja joustava organisaatiora-
kenne.

Meng & al. (2012) tutkivat myös viestintäjohtajien omia käsityksiä johtajuuteensa 
liittyvistä tekijöistä. Heidän tutkimuksessaan korostuvat strateginen päätöksentekoky-
ky, ongelmanratkaisukyky sekä viestintään liittyvä tietämys ja osaaminen. Johtamis-
osaamisessa ja sen kehittämisessä on merkitystä kokeneisuudella viestintätehtävistä, 
yksilön omalla aloitteellisuudella ja tahdolla sekä roolimalleilla. Viestintäjohtaja eroaa 
muista johtajista siinä, että hänellä on oltava voimakkaasti vaikuttava näkemys viestin-
nästä, hänen on ymmärrettävä mediaa ja tietojärjestelmiä, ja lisäksi hänen on pystyttä-
vä tehokkaasti laatimaan ja toteuttamaan strategisia viestintäsuunnitelmia.   

Myös viestintäjohtajien johtamistyylejä on alettu tutkia: Viestintäjohtajat suosivat 
karismaattista (transformaalista) johtamistyyliä autoritaarisen (transaktionaalisen) si-
jaan. Myös tilannejohtaminen saa kannatusta. Viestintäjohtajalla on oltava karismaa, 
visio tulevasta ja hänen on kyettävä saamaan muut toimimaan. (Aldoory & Toth 2004.) 
Empaattisuus on merkittävä osa karismaattista johtamistyyliä, ja sillä on havaittu ole-
van suuri merkitys luottamuksen saavuttamisen sekä muiden tunteisiin ja asenteisiin 
vaikuttamisen kannalta. Viestintäjohtaja tarvitsee tunneälykkyyttä, hänen on oltava 
empaattinen, joustava ja strateginen päätösvallan jaon suhteen. Lisäksi hänen on ol-
tava hyvä motivoimaan ja innostamaan muita, myönteinen suhtautumistavaltaan sekä 
pystyttävä tekemään tarpeen tullen myönnytyksiä. Lisäksi viestintäjohtaja tarvitsee 
neuvottelutaitoja ja kykyä vaikuttaa ylimpään johtoon. (Jin 2010.)

Werder ja Holzthausen (2009) tutkivat viestintäjohtajien käsityksiä omasta johtamis-
tyylistään ja huomasivat, että viestintäjohtajan valitsemaan johtamistyyliin vaikuttavat 
oma sukupuoli, hierarkkinen asema ja organisaation tyyppi. Werder ja Holzthausen 
erottavat viestintäyksiköissä 2 johtamistyyliä: Osallistavat johtajat (inclusive leaders) 
suosivat yhteistyötä, he osallistavat muita päätöksentekoon ja toimivat muutenkin 
muita mukaan ottavalla tavalla. Karismaattisilla johtajilla (transformational leaders) 
on selkeä näkemys (visio) tulevaisuudesta, he edistävät muutoksia, ovat hyviä teke-
mään linjauksia, innostavat viestinnällään muita sekä ovat luovia riskien ottajia. Joh-
tamistyylillä oli yhteys viestintästrategian luonteeseen, eli siihen, oliko se tulkittavissa 
ensisijaisesti informatiiviseksi, fasilitoivaksi, yhteistyötä edistäväksi vai valtaa ilmen-
täväksi. Lisäksi johtamistyyli lisäsi viestinnän tehoa muissa paitsi valtaa ilmentävissä 
strategioissa.  Suostuttelevaan viestintästrategiaan ei johtamistyylillä ollut vaikutusta. 
Transaktionaalista johtamistyyliä ei viestintäyksilöissä tullut esiin. 

Myöhemmässä tutkimuksessaan Werder ja Holzthausen (2011) ovat erottaneet vies-
tintästrategin roolin (luotaa ympäristöä, osallistuu strategian rakentamiseen ja muu-
tosjohtamiseen), ja havainneet, että jokaisen viestinnän ammattilaisen toimenkuvaan 
kuuluu jonkin verran viestintäteknikon rooliin laskettavia töitä. Muita tutkimuksen 
havaintoja ovat, että päätöksiä tehdessään viestinnän ammattilaiset luottavat kerää-
miinsä tietoihin ja että organisaatiorakenteet vaikuttavat toimintatyyleihin. 

Watersin (2013) mukaan juuri mahdollisuuksiin ja tilannetekijöihin keskittyvä joh-
tamismalli (johtajuuden kontingenssi teoria) soveltuu hyvin viestinnän johtamisen tar-
kastelutavaksi (vrt. Grunig, 4.3; Van Ruler, 4.6) autoritaarisen ja karismaattisen joh-
tamistyylin sijaan. Tässä mallissa johtajat ovat motivoituneita joko tavoitteistaan tai 
vuorovaikutussuhteistaan, mikä vaikuttaa heidän tapaansa johtaa ja olla tehokkaita. 
Viestintäjohtajien työssä yhdistyy organisaation tavoitteiden edistäminen ja suhteiden 
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ylläpito, mistä seuraa strategisen toimintatavan valinta: oma johtamistyyli ja organi-
saation johdettu viestintä perustuu joko vastavuoroisuuteen, vastuullisuuteen, rapor-
tointiin ja tiedon tarjontaan tai vuorovaikutussuhteiden ylläpitoon. Viestintäjohtajan 
on siis osattava valita oikeanlainen johtamistyyli ja strateginen toimintatapa vaihtu-
vien tilanteiden mukaan. 

Shin & al. (2011) havaitsivatkin tutkiessaan viestintäjohtajien toimintaa rutiinitilan-
teissa ja niiden ulkopuolella, että kulttuuriset tekijät ja tilannetekijät vaikuttavat sii-
hen, mitä johtamistyyliä viestintäjohtajat itse suosivat. 

Läpikäymäni uudet teoriat korostavat suurelta osin samoja asioita kuin ihannemal-
lin luonnoksessa strategisessa ytimessä jo on: Viestintäjohtajalla on aina oltava eet-
tisyyttä, viestinnän substanssin osaamisen hallinta, yhteistyötaidot ja verkostot, kyky 
ajatella strategisesti (Waters 2013; Meng 2012, Meng & al. 2012). Myös ihannemallin 
luonnoksen strategisen ytimen neuvoteltavissa olevat asiat saavat vahvistusta: Vies-
tintäjohtajan on osattava johtaa itseään, hänen luonteenpiirteillään on merkitystä, ja 
hänen on oltava tunneälykäs ja empaattinen. Myös kokeneisuutta tarvitaan, samoin 
ymmärrystä yhteiskunnasta ja organisaation toimintaympäristöstä sekä syvällinen 
ymmärrys organisaation toiminnasta ja taitoa muutosten edistämiseen (Meng 2012; 
Werder ja Holzthausen 2009; Aldoory & Toth 2004).

Tässä läpikäymieni tutkimusten painoarvo on merkittävä, koska ne ovat teemaltaan 
myös oman tutkimukseni ytimessä, viestintäjohtajan johtajuudessa. Näiden tutkimus-
ten pohjalta täydennän strategiseen ytimeen vielä seuraavat asiat: Viestintäjohtajalla 
on aina oltava tilannetajua ja kyky luoda uutta tietoa (Waters 2013; Meng 2012). Stra-
tegisen ytimen neuvoteltavissa oleva osaaminen täydentyy seuraavilla: johtamistaidot, 
aloitteellisuus, karismaattisuus, joustavuus, myönteisyys sekä taito motivoida (Meng 
2012; Meng & al. 2012; Jin 2010; Aldoory & Toth 2004).

3. VIESTINTÄJOHTAJAN STRATEGISEN VIESTINNÄN 
OSAAMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUS
Uusin tutkimus viestintäjohtajan strategisen viestinnän osaamisesta tunnistaa premis-
sieni mukaisen viestinnän paradigman siirtymän. Tutkimusten yhteisiä nimittäjiä ovat 
median murros ja sosiaalinen media, viestivän organisaation idean tunnistaminen sekä 
arvokeskustelun esiin nostaminen.     

Median murros perinteisestä digitaaliseen ja sosiaaliseen mediaan lisäävät vaati-
muksia organisaatioiden kyvylle kuunnella ja käydä vuoropuhelua sekä viestiä omista 
arvoistaan, uskomuksistaan, tavoitteistaan ja toiminnastaan. Viestintäjohtaja edistää 
organisaatiossa käytävää arvokeskustelua, sitä että organisaatio määrittelee arvon-
sa, toimii niiden mukaisesti, ja tarvittaessa korjaa toimintatapojaan. (A.W. P. Society 
2014a, 2014b.)

Myös Melbourne Mandate -periaatejulistus (2012) painottaa viestinnän ammattilais-
ten roolia organisaationsa luonteen (character) ja arvojen määrittelyssä ja ylläpidossa 
sekä kuuntelevan ja osallistavan organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Heidän tehtä-
vänsä on opettaa organisaationsa ja sen jäsenet käyttäytymään vastuullisesti.  

Erittäin tärkeäksi nousee kyky ottaa huomioon eettiset näkökulmat päätöksenteossa. 
Teema on esillä niin käytännön viestinnässä (Lee 2012; IPRA 2011), viestinnän johta-
juudessa (Lee & Cheng 2011) kuin opetuksessakin (Eschenfelder 2011; Austin & Toth 
2011). Eettiseen johtajuuteen kuuluu vahva henkilökohtainen eettinen näkemys, johon 
sisältyy oikeudenmukaisuutta luotettavuutta, rehellisyyttä, rohkeutta ja empaattisuut-
ta. Siihen kuuluu myös käyttäytyminen ja tapa kohdella muita ihmisiä sekä kyky viestiä 
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sanallisin ja sanattomin keinoin eettisistä arvovalinnoista ja toimia sitten niiden mu-
kaisesti. (Lee & Cheng 2011.) 

Viestintäjohtajien haasteena onkin kehittää koko organisaation viestintää eri tavoin: 
niin viestinnän olemassaolon varmistamisen organisaation rakenteissa ja prosesseissa 
(meta-communications)  kuin viestintäolosuhteiden parantamisen, viestintäkoulutuk-
sen ja jatkuvan arvioinninkin keinoin (Heide & Simonsson 2011, ks. myös Hamrefors, 
5.2). 

Shan (2011) mukaan 2010-luvulla viestinnän päätehtävät jakautuvat 4 luokkaan: 
viestinnän johtamiseen, keskusteluteemojen johtamiseen, yhteisöviestinnän toteutta-
miseen ja mediasuhteiden hallintaan. Viestinnän ammattitaidon kulmakivinä olevat 
tiedot, taidot ja kyvykkyydet keskittyvät liiketoimintaosaamiseen, mediasuhteiden 
hallintaan ja viestinnän substanssiin liittyvään tietämykseen. Strateginen suunnittelu 
(tutkimusten teosta toteuttamiseen ja arviointiin) sekä etiikka ja lainsäädännölliset ky-
symykset liittyivät nimenomaan liiketoimintosaamiseen ja mediasuhteisiin.  

Vuoden 2012 European Communication Monitor  (EMC 2012) 3-tutkimuksessa pai-
nopiste oli strategisessa viestinnässä ja siihen liittyvissä osaamisissa. Tuloksissa ko-
rostuivat eettisten kysymysten viestinnälle tuomat haasteet sekä sosiaalisen median  
ja mobiilisovellusten hyödyntäminen. Vastaajien mielestä viestinnän ammattilaisten 
asiantuntemuksen suurimpina kynnyskysymyksinä olivat, ettei ylin johto ymmärtänyt 
viestintää eikä viestintä kyennyt todentamaan viestintätoimenpiteiden vaikutusta or-
ganisaatioiden tavoitteiden saavuttamiseen. Akkreditointia pidettiin mahdollisena kei-
nona saavuttaa asiantuntija-asema, mutta siihen ei suhtauduttu varauksetta. Viestintä-
johdon ajasta noin puolet kului viestinnän johtamiseen, noin kolmannes operatiivisten 
viestintätehtävien hoitoon ja loput viestinnän valmentamiseen. Johtamistaitojen ja 
-tietojen sekä liiketoimintaosaamisen kehittämistä pidettiin viestintätietojen ja -taito-
jen kehittämistä tärkeämpinä osaamisen kehittämiskohteina.

Vuoden 2013 European Communication Monitor  (EMC 2013) -tutkimuksessa4 ko-
rostuivat mm. viestintäjohtajan asema, maine-kysymykset ja kriisiviestintä, kansain-
välisen toiminnan haasteet sekä edelleen sosiaalisen median vaikutukset. Viestinnän 
onnistumisen kannalta organisaation toimitusjohtajan maine, hänen henkilökohtaiset 
viestintätaitonsa ja ymmärrys strategisesta viestinnästä ovat erittäin tärkeitä. Viestin-
täjohtajan tehtävä on valmentaa toimitusjohtajaa viestimään, ja hänen on rakennetta-
va järjestelmällisesti myös tämän mainetta. Yhä enemmän tarvitaan myös sosiaaliseen 
mediaan ja siellä toimimiseen liittyvää osaamista. Viestinnän ammattilaisten on myös 
ymmärrettävä eri sukupolvien erilaiset median käyttöön ja viestintään liittyvät mielty-
mykset. Kansainvälinen viestintä on päivittäistä 80 %:lla vastaajista, joten kulttuuriä-
lykkyys on tärkeää ja kulttuurien välisen viestinnän osaamisen merkitys on kasvussa. 
Tutkimus osoittaa, että strategin ja valmentajan rooleissa toimivat viestinnän ammat-
tilaiset ovat myönteisimpiä urakehityksensä ja vaikutusvaltansa suhteen.

Viestinnän ammattilaiset 5 -tutkimus 2013 tuo esiin, että 61 %:ssa vastaajien organi-
saatioista viestintä on edustettuna johtoryhmässä (jäsen tai läsnäolo-oikeus).  Yhteinen 
viestinnän ja markkinoinnin organisaatio oli 46 %:lla vastaajista. Yksityisen sektorin 
palkat ovat kuitenkin pudonneet —4,6 % verrattuna vuoteen 2011. Yksityisellä sekto-

3 EMC-tutkimus tehtiin 42 eurooppalaisessa maassa. Vastaajia on yhteensä 2295, he edustavat kokenei-
ta ja vastuullisessa asemassa toimivia viestinnän ammattilaisia.

4 EMC-tutkimus tehtiin 43 eurooppalaisessa maassa, vastaajia on yhteensä 2710, he edustavat kokenei-
ta ja vastuullisessa asemassa toimivia viestinnän ammattilaisia.

5 ProCom ry, Viesti ry, Julkisen alan tiedottajat ry (JAT), Kirkon tiedotuskeskus teettivät Taloustutkimus 
Oy:llä Viestinnän ammattilaiset 2013 –tutkimuksen vuonna 2013. Vastaajia on yhteensä 1463 henkeä, 
joista päällikkötason tehtävissä toimii 23 %.
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rilla viestinnän päätehtävät ovat verkkosivujen sisällöntuotanto ja seuranta, sisäinen 
viestintä ja mediaviestintä. Tulevaisuuden tärkeimpinä osaamisina kaikki vastaajat nä-
kevät sosiaalisen median hyödyntämisen, strategiaviestinnän ja viestinnän johtamisen. 
(Procom & al. 2013.) 

Vuoden 2014 tammikuussa ProCom selvitti vielä kokeneiden viestintäpäälliköiden ja 
-johtajien näkemyksiä siitä, millaista viestintä on vuonna 2020. 6 Vastaajat näkevät 

tulevaisuudessa viestinnän tärkeimpinä tehtäväalueina brändin ja maineenhallinnan, 
vaikuttajaviestinnän ja yhteiskuntasuhteiden hoidon, strategiaviestinnän sekä digitaa-
lisen viestinnän. Vuonna 2020 vastaajat arvioivat viestinnän olevan kiinteä osa yri-
tyksen liiketoimintastrategian toteuttamista, ja tällöin viestintäjohtajan liiketoiminta-
osaamisen on oltava vahvaa. (Procom 2014.)

Läpikäymäni uudet tutkimukset korostavat osin samoja asioita kuin ihannemallin 
luonnoksessa strategisessa ytimessä jo on: Viestintäjohtaja osaa käydä keskustelua or-
ganisaation luonteesta, eettisistä kysymyksistä ja arvoista sekä edistää niiden toteu-
tumista päätöksenteossa ja käytännön toiminnassa. Lisäksi hän hallitsee viestinnän 
substanssin ja omaa strategista osaamista. Oleellista on myös se, että hän osaa vakuut-
taa muut, etenkin ylimmän johdon, asiantuntijuudestaan. Hyvät vuorovaikutustaidot 
ovat tärkeitä. (A.W. P. Society 2014a, 2014b; EMC 2013; ProCom & al. 2013; Melbour-
ne Mandate 2012; EMC 2012; Lee 2012; Lee & Cheng 2011; IPRA 2011; Sha 2011.) 
Myös ihannemallin luonnoksen strategisen ytimen neuvoteltavissa olevat asiat saavat 
vahvistusta: viestintäjohtajan on osattava hallita mediasuhteita (ProCom & al. 2013; 
Sha 2011).

Tässä läpikäymieni tutkimusten painoarvo on merkittävä myös siksi, että nekin ovat 
teemaltaan oman tutkimukseni ytimessä, viestintäjohtajan strategisessa viestintäosaa-
misessa. Näiden tutkimusten pohjalta viestintäjohtajalla on aina oltava kulttuuriälyk-
kyyttä (EMC 2013) ja  strategisen ytimen neuvoteltavissa oleva osaaminen täydentyy 
seuraavilla:  Viestintäjohtaja osaa rakentaa kuuntelevaa ja osallistavaa organisaatio-
kulttuuria (sekä rakenteissa että prosesseissa), ja hänellä on myös johtamis- ja liike-
toimintaosaamista. Viestintäjohtaja osaa hallita mainetta ja brändiä, ja hän seuraa di-
gitaalisten ja yhteisöllisten medioiden kehitystä. (ProCom 2014; EMC 2013; Procom & 
al. 2013; Melbourne Mandate 2012; EMC 2012; Heide & Simonsson 2011; Sha 2011.)

4. VIESTINTÄJOHTAJAN NAUTTIMAAN ARVOSTUKSEEN 
LIITTYVÄ TUTKIMUS 
Viime vuosina tieteellinen kiinnostus on laajentunut teorioiden rakentamisesta ja vies-
tintäjohtajien omien näkemysten tutkimisesta myös johdon näkemyksiin viestintäjohta-
jan osaamisesta, johtoryhmätyöskentelyyn osallistumisesta ja tärkeimmistä tehtävistä. 

Toimitusjohtajat odottavat viestintäjohtajalta kykyä tuottaa tutkittua tietoa toimin-
taympäristöstä, nopeaa reagointikykyä ja sosiaalisen median huomioon ottamista. Toi-
mitusjohtajat näkevät viestinnässä mahdollisuuden myös reagoida etukäteen suhteita 
rakentamalla, ymmärtävät aktiivisen kuuntelun merkityksen; huomattavaa on, että si-
säisen viestinnän painottaminen on lisääntynyt. Viestintäjohtajan osaamisessa on tär-
keää erityisesti yhteistyökyky ja ajattelu abstraktimmalla tasolla. (AWP Society 2013).

Simcic Brønn (2014) tutki norjalaisten johtajien odotuksia viestintäjohtajien osaami-
sesta ja havaitsi, että johtajat arvostavat eri asioita kuin viestintäjohtajat itse. Pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä johtajien käsitys viestinnästä oli ohutta. Suurissa yrityksis-
sä strategisen viestinnän arvo ymmärrettiin, ja kysymys oli enemmänkin siitä, pidet-
6 Viestintä 2020 –tutkimus, tilaaja ProCom ry. ja toteuttaja Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Tehty 

01/2014. Vastaajia on yhteensä 155 henkeä, joista 86 % toimii päällikkötason tehtävissä.
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tiinkö viestintäpäällikköä organisaation kannalta avainhenkilönä vai ei. Saavuttaak-
seen avainhenkilön roolin viestintäjohtajat tarvitsevat strategisempaa otetta työhönsä 
ja enemmän johtamiseen liitettyjä osaamisia.

Kanihan & al. (2013) erottavat 4 epämuodollista valtaa kuvaavaa ominaisuutta, jot-
ka ratkaisevat, kuuluuko viestintäjohtaja ylimpään johtoon vai ei. Nämä ominaisuudet 
ovat: osaaminen (kokemus viestinnästä), luottamus (vastavuoroisuus ylimmän johdon 
ja viestintäjohtajan välillä), osallistuminen liiketoimintaan liittyvään strategiseen pää-
töksentekoon sekä miellyttävyys (likeability, ottaako ylin johto viestintäjohtajan sosi-
aalisesti mukaansa). Tämä epämuodollinen valta on usein jo edellytyksenä ylimmän 
johdon jäseneksi pääsylle. Ylimpään johtoon kuuluvilla viestintäjohtajilla on paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa organisaationsa toimintaan ja viestintään. Viestintäjohtajan 
on osattava siis luoda henkilökohtaiset suhteet  ja oma tiivis verkostonsa ylimpään joh-
toon. Avaintekijänä vaikutusvallan ja vallan saavuttamiselle on sekä muodollisen että 
epämuodollisen vastavuoroisuuden aikaansaaminen.  

Johansson ja Ottestig (2012) havaitsivat, että viestintäjohtajan ulkoinen legitimi-
teetti on korkea, mutta sisäinen legitimiteetti vaihtelee eri organisaatioissa, eli viestin-
täjohtajien status ja virallinen asema olivat jatkuvan neuvottelun kohteena (ks. myös 
Sommerfeldt & Taylor 2011; Sterne 2008). Lisäksi he huomasivat, että kun johto nimit-
tää henkilön viestintäjohtajaksi, tällä ei aina ole viestinnän koulutustaustaa, eli johto ei 
aina ymmärrä viestinnän merkitystä ja viestintäjohtajan roolia. Viestintäjohtajan ase-
maan vaikuttavat myös muutokset ylimmässä johdossa ja muiden päälliköiden odo-
tukset viestinnän suhteen. Viestinnän koulutustaustan lisäksi viestintäjohtaja tarvitsee 
liiketoimintaosaamista ja kokemusta voidakseen toimia kaikissa rooleissaan: organi-
saation johtajana vastuussa strategista kysymyksistä osana ylintä johtoa, viestintäjoh-
tajana vastuussa viestinnän keskusteluteemoista (issues) osana johtoa ja johtoryhmän 
ulkopuolisena viestintäpäällikkönä vastuussa viestinnästä.  

Läpikäymäni uudet teoriat korostavat osin samoja asioita kuin ihannemallin luon-
noksessa strategisessa ytimessä jo on: Viestintäjohtajan on osattava luodata toimin-
taympäristöä ja osattava tuottaa uutta tietoa, ja hänellä on oltava sosiaaliset yhteistyö-
taidot ja kyky rakentaa suhteita. Hänellä on oltava strategista osaamista ja kyky ajatella 
strategisesti. Erittäin tärkeitä ovat hyvät suhteet johtoon ja kyky tehdä yhteistyötä joh-
don kanssa. (AWP Society 2013; Kanihan & al. 2013.) Myös ihannemallin luonnoksen 
strategisen ytimen neuvoteltavissa olevat asiat saavat vahvistusta: Viestintäjohtaja tar-
vitsee kokeneisuutta  (Kanihan & al. 2013; Johansson ja Ottestig 2012).

Tässä läpikäymieni tutkimusten painoarvo on merkittävä myös siksi, että nekin ovat 
teemaltaan oman tutkimukseni ytimessä, viestintäjohtajan asiantuntijuuden rakentu-
misessa neuvottelussa. Näiden tutkimusten pohjalta strategisen ytimen neuvoteltavis-
sa oleva osaaminen täydentyy seuraavilla: viestintäjohtaja tarvitsee johtamisosaamista 
ja liiketoimintaosaamista (AWP Society 2013; Johansson ja Ottestig 2012).

4. VIESTINTÄJOHTAJAN AMMATTIROOLEIHIN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS 
Viestinnän ammattiroolien tutkimus on aktivoitunut viimeisten vuosien aikana. Tutki-
muksessa on pyritty testaamaan eri roolien olemassaoloa eri puolilla maailmaa. (Mel-
lado & Barria 2012; Steyn 2009.) Tämäntyyppiset tutkimukset eivät kuitenkaan ole  
tuoneet uusia näkökulmia tieteelliseen ammattiroolikeskusteluun. 

Tärkeä kontribuutio aiempiin ammattirooli-malleihin on Gregoryllä, joka yhdes-
sä Willisin kanssa on päivittänyt viestinnän ammattiroolit 2010-luvulle uudessa teo-
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riassaan strategisesta viestinnästä. Siinä viestintä yhdistyy organisaation strategiseen 
johtamiseen. Mallin taustalla oleva ajattelu on samansuuntaista premissieni kanssa, ja 
siinä näkyvät oletukset turbulentista toimintaympäristöstä ja menestymisen edellytyk-
senä oleva oletus viestivästä organisaatiosta.  
Gregory ja Willis (2013) näkevät organisaatiot monimutkaisina järjestelminä, joiden 
toimintaympäristö on dynaaminen: eri stakeholderit (vrt. Åberg & Iivonen, 1.3) vetävät 
organisaatiota puoleensa erilaisilla voimakkuuksilla eri aikoina. Gregory ja Willis ovat 
luoneet 4 x 4 mallin, jossa organisaation toimii 4 strategisella tasolla (yhteiskunnalliset 
tavoitteet ja legitimiteetti, organisaation taloudelliset ja liiketoiminnalliset tavoitteet, 
arvoketjuun liittyvät tavoitteet ja sidosryhmät sekä viestintäyksikköön liittyvät tavoit-
teet eli vaikuttaminen organisaation toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen). 
Nämä kaikki ovat yhteydessä organisaation syvimpään olemukseen eli organisaation 
DNA:n 4 säikeeseen (ymmärrys brändistä, johtajuus, viestintä organisaation ydinosaa-
misena, sekä erinomainen viestinnän suunnittelu, toteutus ja arviointi). (Gregory & 
Willis 2013.)  
Viestintäjohtajan roolit vaihtelevat sen mukaan, mikä strateginen taso ja DNA:n säie 
on kyseessä (ks. kuva 28): Varmistaja (orienter) suojelee organisaation legitimiteettiä 
ja ylläpitää yhteiskunnalliseen tasoon kuuluvien sidosryhmien tukea organisaatiolle, ja 
viestien muotoilut ja brändin arvojen toteutuminen ovat erittäin tärkeitä, samoin osal-
listaminen. Ohjaaja (navigator) varmistaa että sidosryhmien näkemykset huomioidaan 
päätöksenteossa, hän huolehtii suhde- ja mainepääomasta sekä organisaation kulttuu-
rin yhdenmukaisuudesta. Vauhdittaja (catalyst) varmistaa että organisaatio toimii ar-
vojensa mukaan ja että tarvittaessa todellisuus muuttuu ennemminkin kuin käsitykset 
siitä.  Hän pohtii kriittisesti organisaation visiota ja sen saavuttamista sekä sidosryh-
mäsuhteita ja arvoketjua. Toteuttaja (implementer) huolehtii viestinnän teknisestä to-
teuttamisesta, jotta eri tasojen tavoitteet saavutetaan. (Gregory & Willis 2013.)

Kuva 1.  Viestintäjohtajan roolit ja toiminnan strategiset tasot (Gregory & Willis 2013, 43).

Viestintäjohtajalla on oltava älykkyyttä ja tilannetajua (contextual intelligence), joka 
ilmenee kykynä sopeutua vallitsevaan tilanteeseen muuttamalla jotakin itsessään, ky-
kynä muuttaa jotakin kyseisessä tilanteessa, jotta sopeutuminen on helpompaa, tai sit-
ten kykynä poistua tilanteesta jonnekin muualle, jossa olosuhteet ovat suotuisemmat. 
Viestintäjohtajan rooli organisaation arvojen rakentamisessa ja toteuttamisessa on tär-
keä, samoin hänen kykynsä ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin.  Sisäisen oppaan (cul-
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tural guide) roolissa viestintäjohtaja toimii kaikilla 4 strategisella tasolla: hän virittää 
organisaationsa viestintätyyliä ja -sävyjä, ja tilanteen mukaan hän on editoija, sensori, 
valmentaja tai coach. (Gregory & Willis 2013.) Gregoryn ja Willisin luoma uusi teoria 
korostaa osin samoja asioita kuin ihannemallin luonnoksessa strategisessa ytimessä 
jo on: Viestintäjohtajan on toimittava eettisesti, osattava keskustella eettisistä kysy-
myksistä ja edistettävä arvokeskustelua sekä lisäksi myös näiden asioiden toteutumista 
käytännössä. Hänen on osattava rakentaa ja ylläpitää suhteita. 
Tämän uuden teorian painoarvo on merkittävä, koska se on teemaltaan oman tutki-
mukseni ytimessä, viestintäjohtajan ammattirooleissa ja viestinnässä osana organi-
saation johtamista. Gregoryn ja Willisin ajatusten pohjalta viestintäjohtajan on aina 
osattava suojella ja rakentaa organisaationsa legitimiteettiä, ja hänellä on myös oltava 
älykkyyttä ja tilannetajua. Ihannemallin strategisen ytimen neuvoteltavissa oleva osaa-
minen täydentyy seuraavilla: Viestintäjohtajan on osattava toimia myös käytännössä, 
eli hänellä täytyy olla myös teknistä osaamista. Lisäksi hänen on osattava kehittää or-
ganisaationsa viestintävalmiuksia. 

5 UUSIN TUTKIMUS VIESTINTÄJOHTAJAN PÄTEVYYDESTÄ
Teoreettisessa keskustelussa ovat viimeisten vuosien aikana myös viestinnän opiske-
luun ja pätevöitymiseen liittyvät kysymykset. Näissä artikkeleissa on ollut näkökul-
mana usein maakohtainen tarkastelu yhteisöviestinnän yliopistotutkinnon sisällöstä 
(Concalves & al. 2013; Shen & Toth 2013; Paskin 2013), akkreditointivaatimusten hyö-
dyllisyydestä (Sha 2011; ks. myös Pieczka 2011; Berger & al. 2007) tai koko ammatti-
kunnan legitimiteetti (Merkelsen 2011). Myös kysymys viestinnän ammattilaisen iden-
titeetistä on noussut esiin (Hocke-Mirzashvili & Hickerson 2014; Brunton & Jeffrey 
2012). Olennaista on arvioida osaamistarpeita jatkuvasti ja ottaa huomioon maanosa, 
missä toimitaan, sillä esim. USA:ssa ja Euroopassa tarpeiden painotus on osin erilaista 
(Swerling & al. 2014). IABC 7 on rakentamassa omien pätevöitymisvaatimustensa rin-
nalle kaikille avointa yleistä laatujärjestelmää viestijän ammattitaidosta ja hakemas-
sa sille ISO-sertifi kaattia 8. Tämän kehitteillä olevan järjestelmän ulottuvuuksiksi on 
ennakkoon määritelty eettiset kysymykset, strategiset kysymykset, analysointi, tilan-
nesidonnaiset kysymykset, sitoutuneisuus ja yhdenmukaisuus. (IABC 2014.) Johta-
misosaamisen merkityksen kasvua tulevaisuudessa ennakoi se, miten sitä on huomi-
oitu viestinnän opetuksessa (Meng 2013; Erzikova & Berger 2012), mitä viestintä voisi 
oppia innovatiivisuudesta, tietämyksenhallinnasta ja projektinjohtamisesta (Willis & 
McKie 2011) sekä monikulttuurisuuden ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä (Tsetsura 
2011b; Xifra & McKie 2011). 

7 IABC International Association of Business Communicators
8 ISO, International Organization for Standardization. Kansainvälinen organisaatio, joka kehittää ja julkai-

see kansainvälisiä standardeja.



10. VIESTINTÄJOHTAJAN NEUVOTELTA-
VISSA OLEVAT OSAAMISET

Tässä liitteessä esittelen 9 osaamiskokonaisuuden mukaan taulukoituina viestintäjohtajan 
kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevat osaamiset. Osaamiskokonaisuudet ovat: itsensä 
johtaminen, henkilökohtaiset viestintätaidot, luotaus ja uuden tiedon luonti, substanssin 
osaamisen johtaminen, eettisyys, muutosten johtaminen ja strateginen johtaminen, vies-
tintäpääoman johtaminen, ihmisten johtaminen sekä suhde ylimpään johtoon ja yhteis-
työ heidän kanssaan. Liiketoimintaosaamisesta ei ole taulukkoa, koska kaikki siinä olevat 
osaamiset ovat luonteeltaan strategiseen ytimeen luokiteltavia osaamisia. 

Ihannemallin kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevaan osaamiseen olen nostanut 
asiat, jotka tulevat esiin sekä teoriassa että empiriassa. Empiriassa kontekstikohtaiseen 
osaamiseen kuuluvat kaikki ne osaamiset, jotka jäivät 10 tärkeimmän osaamisen listalta 
pois ja saivat empiirisessä aineistossa vähintään 10 koodimerkintää. Jos osaaminen sai 
empiirisessä aineistossa vain hajamainintoja eli 10 koodimerkintää tai alle sen, olen silti 
nostanut sen neuvoteltavien osaamisten joukkoon, jos teoreettiset mallit ja tutkimukset 
ovat tuoneet osaamista esille. 

Luokittelen mahdollisiksi esiin nouseviksi osaamisiksi ainoastaan hajamainintoja saa-
neet osaamiset, jotka ovat myös teoriassa saaneet vain yksittäisiä huomiota. Ihannemallin 
soveltamisessa niihin ei yleensä tarvitse ottaa kantaa, eli ne eivät automaattisesti kuulu  
määrittelyn piiriin. Taulukoissa olevien osaamisten keskinäiseen tärkeysjärjestykseen ei 
voi ottaa kantaa yleisellä tasolla, vaan se ratkaistaan määrittelyssä. Osaamisten esittämis-
järjestykseen ei siis tarvitse kiinnittää huomiota. Olennaisia ovat sarakkeet 1—3, joiden 
edustamat osaamiset on ihannemallin tarkoittamassa määrittelyssä yksilön ja organisaa-
tion käytävä lävitse ainakin kerran kokonaisuudessaan eli joiden osaamisesta, tarpeellisuu-
desta jne. molempien neuvottelutahojen on muodostettava näkemyksensä.  
Taulukko 1. Itsensä johtamisen osaaminen. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevat 

osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan aseman tai toimin-
nan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet viittaavat siihen, mikä 
osaamislaji on kyseessä.

1. Edellytykset, 
joiden on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & joh-
tamistyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

AS hyvä itsetunto JOS itsensä 
johtaminen

AS asennoituminen KOK yleinen 
elämänkokemus

KOK tunne omasta 
asiantuntijuudesta ja 
kokeneisuudesta

JOS osaa kehittää 
omaa työtään

AS osaa ottaa vastuun 
itsestään

OM huumorintaju 

AS ymmärtää itsensä 
johtajaksi

KOK kokemuksista 
oppiminen ja 
ongelmanratkaisukyky

AS halu oppia ja ke-
hittyä, rohkeus ylittää 
oman osaamisensa 
rajat

OM nöyrä, muttei 
nöyristelijä  

KV nopea omaksumis-
kyky

KV henkilökohtaiset 
kyvyt (yleisellä tasolla)

AS tuloshakuisuus OM tarkkuus

OM habitus eli ulko-
muoto ja olemus

KV kyky johtaa itseään 
sisäisesti: olla tietoinen 
omasta itsestään ja 
kyvyistään (refl ektoida 
ja ajatella strategisesti)

AS osaa motivoida 
itseään

TI tietoisuus suku-
puolen vaikutuksesta 
ammattiroolissa toimi-
miseen

KV kyky johtaa itseään 
ulkoisesti: ajanhallinta, 
stressi, tietämys, ura

KV kykenee itsenäi-
seen työskentelyyn

OM rohkeus
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Taulukko 2. Henkilökohtaiset viestintätaidot. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävissä 

olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan aseman 
tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet viittaavat 
siihen, mikä osaamislaji on kyseessä.

1. Edellytykset, 
joiden on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa 
toimia & 
johtamis-
tyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

  TA edustaminen  TA kuuntelu  TA lukutaito
  TA esiintyminen   
  TA hyvät henkilökohtaiset 

viestintätaidot
  

  TA kielitaito   
  TA kirjoittaminen  
  TA visuaalinen ilmaisutaito  

TA suullinen ilmaisutaito
TA tiedonlevittäminen
TA viestintätekniset taidot

Taulukko 3. Luotaus ja uuden tiedon luonti. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävissä 
olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan aseman 
tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet viittaavat 
siihen, mikä osaamislaji on kyseessä. 

1. Edellytyk-
set, joiden 
on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & joh-
tamistyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

TI LIS tietää ja 
ymmärtää yh-
teiskunnalliset 
lainalaisuudet

TA tunnistaa mahdollisuuksia, 
muuttaa uhat tilaisuuksiksi

 TA auttaa organisaa-
tiotaan ymmärtämään 
toimintaympäristöä

 

Taulukko 4. Substanssin osaamisen johtaminen. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määritel-
tävissä olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan 
aseman tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet 
viittaavat siihen, mikä osaamislaji on kyseessä. 

1. Edellytyk-
set, joiden 
on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & joh-
tamistyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

TI muodollinen 
pätevyys ja 
koulutus

TA osto-osaaminen JOS osaa suunnitella 
toimintaa ja keskittyä 
tavoitteisiin

KOK LIS toimittaja-
kokemus

TI työelämän 
muutokset ja 
niiden merki-
tys viestinnälle 
(ilmiöiden ym-
märtäminen)

TA osaa asettaa tavoitteita JOS osaa tehdä pää-
töksiä

OM yleissivistys

TI viestinnän 
perusoletusten 
muutosten 
vaikutus 
toiminnalle 
(ilmiöiden ym-
märtäminen)

TI laaja-alainen tietämys eli 
yliammatillinen kyvykkyys

JOS tarjoaa vision, 
suunnan toiminnalle ja 
ihanteet

TI myynti, myyntiä 
ymmärtävä ja myyn-
tihenkinen

TA suullinen ilmaisutaito
 TI markkinointi TA puskurina toimi-

minen ja toiminnan 
suojeleminen

TI viestinnän 
mittaamisen 
asiantuntija

 TI henkilöstöhallintoon ja hen-
kilöstön kehittämiseen, sekä 
ajattelun rakenteisiin ja tietämyk-
senhallintaan liittyvä osaaminen

TI kehittää omaa yhtei-
söviestinnän osaamis-
taan

TI kuluttaja-
käyttäytymisen 
asiantuntija
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Huom. Liiketoimintaosaamisesta ei ole taulukkoa, koska kaikki siinä olevat osaamiset 
ovat luonteeltaan strategiseen ytimeen luokiteltavia osaamisia.

Taulukko 5. Eettisyys, muutosten johtaminen ja strateginen johtaminen. Viestintäjohtajan konteks-
tikohtaisesti määriteltävissä olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan 
(viestintäjohtajan aseman tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johta-
mistyyli). Lyhenteet viittaavat siihen, mikä osaamislaji on kyseessä. 

1. Edellytyk-
set, joiden 
on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & 
johtamistyyli

4. Kontekstikohtaises-
ti harkittavaksi voivat 
tulla myös seuraavat

AS usko on-
nistumiseen 
ja tulevaisuu-
teen

AS vastuunkanto AS aktiivisuus AS on tavoitettavissa

AS on valmis 
muutoksiin

JOS asioiden johta-
minen

AS johdonmukainen 
toiminta

AS suurpiirteisyys

 TA hyvät henkilökoh-
taiset viestintätaidot

  

AS viestin-
täjohtajan 
arvot tukevat 
organisaation 
arvoja

JOS projektin johta-
minen

AS jämäkkyys (ja päättä-
väisyys)

AS utelias

 TA kirjoittaminen  
AS ymmärtää 
oman lisäar-
vonsa sekä 
vaikutusval-
tansa muihin

KV hankalien tilan-
teiden hoitaminen 
(mukaan lukien kriisiti-
lanteet)

AS nopea ja ajan tasalla KOK yleinen johtamis-
kokemus (viestinnän tai 
muun alan)

KOK työelä-
mään ja vies-
tintään liittyvä 
kokemus

KV kyky aikatauluttaa 
toimintaa: priorisointi, 
ajoitus, usean asian 
tekeminen yhtä aikaa, 
isojen asioiden paloit-
telu, itsensä ulkoinen 
johtaminen, esityslisto-
jen laadinta

AS realistisuus OM aitous

OM luotetta-
va, luotetta-
vuus (tietojen 
oikeellisuus), 
luottamus 
joka syntyy 
onnistumi-
sesta

TA ongelman tunnista-
minen ja –ratkaisu

JOS luova kokeileminen OM energisyys

OM persoo-
nallisuus

 KV kyky ottaa hallittuja 
riskejä

OM innostuneisuus

 OM avoimuus OM sitoutuneisuus
 OM ennakko-

luulottomuus
OM tunnollisuus

OM idearikkaus TA osaa toimia kansain-
välisesti

OM oikeudenmukaisuus OM ei ole ylimielinen 
(arrogantti), narsistinen, 
eikä herkkä loukkaan-
tumaan
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Liite 10. Viestintäjohtajan neuvoteltavissa olevat osaamiset

Taulukko 6. Viestintäpääoman johtaminen. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävissä 
olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan aseman 
tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet viittaavat 
siihen, mikä osaamislaji on kyseessä.  

1. Edellytyk-
set, joiden 
on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & 
johtamistyyli

4. Kontekstikohtaisesti 
harkittavaksi voivat 
tulla myös seuraavat

 JOS osaa tarjota koko-
naiskuvia organisaatiosta

   

 JOS tutkimus- ja kehitys-
osaaminen

  

 TA hyvät henkilökohtaiset 
viestintätaidot

  

 TA organisaatiokulttuurin 
rakentaminen (organisaa-
tion ja yksilön johtaminen)

  

 TA kirjoittaminen  
 TA prosessien fasilitointi   

Taulukko 7. Ihmisten johtaminen. Viestintäjohtajan kontekstikohtaisesti määriteltävissä olevat osaa-
miset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (viestintäjohtajan aseman tai toiminnan 
edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). Lyhenteet viittaavat siihen, mikä 
osaamislaji on kyseessä. 

1. Edellytykset, 
joiden on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & 
johtamistyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

OM kärsivällisyys ja 
pitkäjänteisyys

JOS esimiestaidot AS palveluasenne OM miellyttävyys

VE sisäinen toimin-
taympäristö (organi-
saation ja viestintä-
johtaja)

JOS hallinto-osaami-
nen eli organisointi-
taidot

AS virheet ja epäon-
nistuminen, niiden 
hyväksyntä oman itsen 
ja muiden kohdalla

TA kokousten johta-
minen

VE ulkoinen toi-
mintaympäristö ja 
sidosryhmät (organi-
saation ja viestintä-
johtaja)

JOS osaa johtaa muita 
ihmisiä

OM ulospäin suuntau-
tuneisuus

TA suorituksen 
arviointi

VE viestintäjohtajan 
muut asiantuntijaver-
kostot

TA asiantuntijoiden 
kanssa toimiminen

TA on herkkä aktivis-
mille ja läpinäkyvyyden 
vaatimuksille

AS ei saa lokeroitua 
omaan yksikköönsä 
tai viestinnän ammat-
tikuntiin

 TA delegointi ja val-
tuuttaminen

TA ryhmätyöskentely 
ja tiiminrakennus

TA ei saa olla per-
fektionisti ja tuottaa 
ylilaatua

 TA valikointi, opetus, 
perehdytys, valmen-
nus 

TA välittäjänä toimi-
minen ja konfl iktien 
ratkaisu

TA osaa välittää 
sidosryhmien äänen 
organisaatiolle ja sen 
johdolle
TA voimavarojen koh-
dentaminen
TA lobbaaminen
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Taulukko 8. Suhde ylimpään johtoon ja yhteistyö heidän kanssaan. Viestintäjohtajan kontekstikohtai-
sesti määriteltävissä olevat osaamiset jaoteltuina osaamisten luonteen mukaan (vies-
tintäjohtajan aseman tai toiminnan edellytys, osaaminen tai tapa toimia ja johtamistyyli). 
Lyhenteet viittaavat siihen, mikä osaamislaji on kyseessä

1. Edellytyk-
set, joiden 
on oltava 
olemassa

2. Osaaminen 3. Tapa toimia & 
johtamistyyli

4. Kontekstikohtai-
sesti harkittavaksi 
voivat tulla myös 
seuraavat

AS hyväk-
syy, että 
johtoryhmä 
kyseenalais-
taa hänen 
ajatteluaan

JOS kykenee 
osallistumaan 
johdon strategiseen 
suunnitteluun, 
ongelmanratkaisuun ja 
päätöksentekoon

KV suora yhteys johtoon AS kokee itsensä 
johtoryhmän 
täysivaltaiseksi 
jäseneksi

KV hierarkki-
nen asema

JOS osaa kyseenalaistaa 
johtoryhmän jäsenten 
ajattelua

JOS viestintäjohtaja puhuu 
johdon äänellä (on myös 
valtuutettu siihen), mutta 
toisaalta ei ole johdon 
äänitorvi

AS luottaa toisiin 
johtoryhmän jäseniin

JOS osaa johtaa muita 
ihmisiä

OM ulospäin 
suuntautuneisuus

TA suorituksen 
arviointi

KV johdon 
käsitykset 
viestinnästä ja 
odotukset sitä 
kohtaan

KV osaa markkinoida 
osaamistaan ja 
vahvuuksiaan

  

TA delegointi ja 
valtuuttaminen

TA ryhmätyöskentely ja 
tiiminrakennus

TA ei saa olla 
perfektionisti ja 
tuottaa ylilaatua

KV nauttii 
ylimmän 
johdon arvos-
tusta 

   

KV määritte-
lyvalta omaan 
työhön

  

KV selkeät 
toimivaltuudet
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