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Kuka olen?

Viestintäkoordinaattori Palkansaajien 

tutkimuslaitoksella vuodesta 2019 alkaen.

FM (Turun yliopisto 2010), PAMU-opintoja Laurea 

ammattikorkeakoulussa (MBA 2017-)

Verkosto- ja muutosjohtamista vuodesta 2006: 

yliopistot, kunnat, järjestöt, verkkoyhteisöt (mm. Mun talous, 

Facebook CLC, Ompeluseuran talousgurut, makesense Helsinki, 

Kukunori), freelancerina TUTU- ja PAMU-prosesseja (mm. 

Greenpeace, Helsinki Marketing oy, SUOMA ry)

labour.fi


Tunnelmaluotain: 
Miltä sinusta
tuntuu? 
Miten voit juuri nyt?





Miltä näyttää 
järjestömaisema 
sote-alalla 2020-luvulla?







Viestintä



Muutoksen suunta viestinnässä?

• Sähköisen viestinnän määrä kasvussa

• Ulospäin suuntautuva viestintä entistä tärkeämpää

• Vaikuttamis- ja edunvalvontatyö lisääntyy entisestään





Digitalisaatio



Muutoksen suunta digitalisaatiossa?

• Etäosallistuminen (kokoukset, webinaarit, suorat striimit)

• Mobiilisovellusten hyödyntäminen jäsenyyden ja palveluiden tukena

• Taloushallinnon automaatio

• Verkossa itsenäisesti 24/7 tapahtuva opiskelu tai itsehoito

• Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa (esim. chatbotit)





Miten muutokseen vastataan?

• Palvelujen kehittäminen, tuotteistus ja muotoilu

• Digitalisaation kehittämiseen uskotaan yleisellä tasolla, mutta 

selvästi vähemmän omassa järjestössä

• Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

• Jäsenyyden sisällön ja kokemuksen kehittäminen

• Tulevaisuus- ja strategiatyö



KORONA-
TODELLISUUS





Muuttunut
toimintaympäristö

vaatii sopeutumista
myös järjestöiltä. 



”The way we gather matters
because how we gather is how we live”

Priya Parker, The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters -kirjan kirjoittaja.



Miten digi ja some
muuttaa meitä ja 
elämäämme?



Globaali
aktivismi
somessa



Lähidemokratia 
verkossa

→ Opas sotejärjestöjen
terveyttä- ja hyvinvointia 
edistävästä toiminnasta 
Uudellamaalla

https://kumaja.fi/wp-
content/uploads/2020/09/sote-
jarjestojen-terveytta-ja-hyvinvointia-
edistava-toiminta-
uudellamaalla_kumaja_2020.pdf

https://kumaja.fi/wp-content/uploads/2020/09/sote-jarjestojen-terveytta-ja-hyvinvointia-edistava-toiminta-uudellamaalla_kumaja_2020.pdf


Tehdään 
videoita

https://lumen5.com/user/essilindberg/julkaisimme-tutkimu-acqfu/


Koneoppiminen 
tulee – oletko 
valmis?

Facebook Global Admin –
tanssiva chattibot



Etä- ja 
hybriditapaamiset 
arkipäiväistyvät



Kuinka tehdä 
kohtaamisista 
merkityksellisiä?

• Kuinka kohdata ilman fyysistä läsnäoloa?

• Kuinka tehdä arkisista kohtaamisista merkityksellisiä?

• Kuinka saada ihmiset irtautumaan 

suojapanssareistaan?

• Kuinka luoda olosuhteet kohtaamiselle, joka saa 

aikaan toivottavan muutoksen?

• Kuinka toteuttaa kohtaaminen ja kokoontuminen, jolla 

on merkitystä?



Tee piiri

https://static1.squarespace.com/static/55597e72e4b0f7284bff49e0/t/55e7e26ce4b04b81f1ed6596/1441260140119/Circle-Guidelines-Finnish.pdf


Yhteisöfasilitaattorin muistilista

1. Käytä omalle tavoitteellesi/yhteisöllesi luontevaa, tarkoituksenmukaista alustaa

2. Pidä aina ensin huolta omasta jaksamisestasi – vain siten jaksat antaa itsestäsi yhteisölle

3. Hio ja tee selväksi yhteisön missio kirkkaaksi heti alussa ja vahvista sitä jatkuvasti

4. Luo yhteisöllesi säännöt ja keskusteluohjeet ja valvo niiden noudattamista

5. Noudata yhteisössäsi rakentavan palautteen antamisen perussääntöjä 

6. Ohjaa ja kannusta uusia yhteisöön liittyviä esittelemään itsensä

7. Jaa esimerkkejä ja nosta esiin muiden oivalluksia ja vinkkejä

8. Aktivoi jäseniä väsymättä ja pyydä yhteisöltä palautetta

9. Järjestä livetapaamisia joko verkossa tai kasvokkain

10. Rakenna ja ylläpidä rituaaleja omassa yhteisössäsi

11. Etsi vertaistukea ja jaa omaa osaamistasi

12. Puhu aina ihmisenä, ihmiselle

13. Hyödynnä parviälyä 

Muistilistan on koonnut Kukunorille Essi Lindberg lindberg.essi@gmail.com

mailto:lindberg.essi@gmail.com




Tunnelmaluotain: 
Miltä sinusta
tuntuu? 
Miten voit juuri nyt?



KIITOS!

Kysymyksiä ja kommentteja?

essi.lindberg@labour.fi


