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Taustaa
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Koodaamisesta myyntiin ja 
konseptoinnista johtamiseen 

Kokemusta eri toimialoilta

Innoissaan palvelumuotoilun, 
datan ja teknologian 
yhdistämisestä uudeksi 
liiketoiminnaksi
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Kaleva-lehdestä Kaleva 
Mediaksi
Historian suurin muutos 
käynnissä – juuria unohtamatta.



5

Näkökulma perinteisten, 
menestyneiden 
toimialojen murroksessa.



Digitalisaatio
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1. kaleva.fi 1998
Ensimmäisiä uutissivustoja Suomessa.

Kuten mm. pankit, internetiin reagoitiin 
aluksi melko nopeasti.
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Kauanko aikaa kuluu huomiosta toimintaan?
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”Digi tulee”

”Ei koske 
meitä”

”Digi tulee” ”Digi tulee” ”Digi tuli”

”Tämä digi 
tulee 
vaikutta-
maan 
meihin”

”Digi saattaa 
syödä meidän 
bisnestä, 
meidän pitää 
tehdä jotain –
tehostetaan 
vanhaa”

1990 2000 2010

”Digi syö 
meidän 
bisneksen –
kehitetään 
rinnalle jotain 
uutta mutta 
suojataan ja 
tehostetaan 
vanhaa”

”Digi syö 
meidän 
bisneksen –
Pakko muuttaa 
toiminta-
mallimme 
ytimestä 
lähtien”

2020-luku

”maailma on 
digi”

Perinteisten 
toimialojen malli



Miksi siinä kestää niin kauan perinteisillä aloilla?

Jos liiketoiminnan tulos on edelleen hyvä, ei pakottavaa tarvetta ole muuttua

On vaikeaa kannibalisoida hallitusti omaa liiketoimintaa ja tasapainoilla uuden ja vanhan välillä 
tulosta optimoiden

Työehtojärjestelmä on kankea nopeisiin muutoksiin

Puheesta tekoihin vie organisaatioissa yllättävän kauan
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Muutos

lähtee kulttuurista

ulottuu asiakkaasta 
informaatioarkkitehtuuriin

sen pitää tänä päivänä yksinkertaistaa

uuteen suuntaan tarvitaan kokeiluja ja 
epäonnistumisiakin – kunhan ne 
analysoidaan ja niistä opitaan

Mitä siihen tarvitaan?

Suunta eri skenaarioita tarkastelemalla

Ylimmän johdon (hallitusta myöten) tuki 
muutokselle

Kulttuurin muutos koko organisaatiossa

Organisaation ketteröittäminen

Prosessien läpikäynti ja kokonaiskuvan 
ymmärtäminen

Innostus ja intohimo siihen miksi 
liiketoimintaa tehdään
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”Pakko muuttaa toimintamallimme ytimestä lähtien”
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Paljon on saatu aikaankin 
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Mutta on pysytty 
aiemmissa 
toimintamalleissa. 



Digitalisaatio ei ole yhtä kuin teknologia
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Teknologia mahdollistaa 
liiketoimintamallien muutoksen 

Se ei itsessään muuta toimintaa. 
Tarvitaan muutosvoima, joko oma 
tai markkinoiden

Kaikki puhuvat datasta ja tärkeää 
sen hyödyntäminen onkin tänä 
päivänä. 

Mutta datassa itsessään ei ole 
arvokasta mikäli se ei johda 
ymmärryksen lisäykseen ja 
toiminnan muutokseen

Vaihtoehtojen määrä on 
totuttanut asiakkaat aivan uuteen 
maailmaan: parempi palvelu on 
saatavilla napin painalluksella

Asiakaskokemuksen merkitys on 
aivan uudella tasolla tänä päivänä

Klisee mutta muutos on jatkuvaa. 
Se on.

Arvoketjut muuttuvat jatkuvasti. 
Kynnys uuden liiketoiminnan 
synnyttämiselle on teknologian 
avulla todella matala

organisaation kyky 
jalostaa kyvykkyydet 
arvoa tuottavaksi 
toiminnaksi



Organisaation kyky muuntua on elinehto
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”Culture eats strategy for 
breakfast”

Siiloista soluiksi
hidastavat muutosta ja jättävät 
toimintojen väliin harmaita 
alueita, jotka tuhoavat sekä 
tehokkuuden että 
asiakaskokemuksen pahimmillaan

Kulttuuri
Innostunut ja muutoshaluinen 
työyhteisö on perusedellytys. 
Luottamus omaan ja työyhteisön 
osaamiseen ja kehittymiseen luo 
valtavasti potentiaalia. 

Johtaminen
Kutistamisesta takaisin kasvuun
Vaatii uudenlaista johtajuutta: 
suuntaa, voimaannuttamista, 
innostamista. Valta sinne missä on 
osaaminen.

Muutosvalmius
Organisaatiorakenteiden tulee 
olla joustavia. Selvät vastuut 
mutta tilaa kehittymiselle ja 
kehittämiselle. Muuten 
organisaatio hakee status quon ja 
jämähtää paikoilleen. 
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Uusi kasvustrategia 2018



Kasvun teemat Kaleva Mediassa
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Asiakaskokemus
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Työntekijäkokemus
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Kasvu
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Kannattavuus



Liiketoiminta

AsiakaskokemusData
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Ajatusmalli, jolla teemme asioita



Keskeiset alueet, joilla muutosta tehdään 

Uusiutuminen

Asiakaskokemus

Datan
hyödyntäminen

Prosessien
tehostaminen

Tekoäly ja 
automaatio

Työntekijäkokemus
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Keitä olemme tänä päivänä?
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Kaleva-lehdestä Kaleva Mediaksi
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• Perinteikkäät juuret Pohjois-Suomessa

• Vahvistanut paikallisia identiteettejä  vuodesta 1899

• Paikallisuuden käsite  laajenee läheisyydeksi ihmisiä ja 
asioita kohtaan

• Kaleva Median palveluksessa työskentelee 
tällä hetkellä lähes 700 oman alansa 
ammattilaista 
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Miksi olemme olemassa?
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Lisäämme ihmisten ymmärrystä ja
yhteenkuuluvuutta juuri heitä
kiinnostavia asioita ja yhteisöjä
kohtaan.
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Visiomme
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Unelmamme on olla paikallisuuden maailmanvalloittaja –
paikallisten sisältöjen ja vaikuttamisen yhtiö, jonka jotain palvelua 
jokainen suomalainen käyttää.
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Nallikari heinäkuu 2018



Tavoitteemme
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Tavoite vuonna 2022

Yhtiöperheen liikevaihto 100M€ euroa

Jokainen suomalainen käyttää jotain yhtiöperheen palvelua

Yksi Suomen kiinnostavimmista ja innostavimmista media-alan työpaikoista
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Strategiset painopisteemme

• Kasvatamme julkaisujen määrää Pohjois-Suomessa.

• Kasvatamme markkinoinnin kokonaistarjoamaamme

• Haemme jatkuvasti uutta liiketoimintapotentiaalia.

• Kehitämme tiedolla johtamista, jonka keskiössä on asiakas.

• Panostamme innostavaan kulttuuriin, jonka ytimessä ovat 
merkityksellisyys, osaamisen kehittäminen, yhdessä 
tekeminen sekä itseohjautuvuuden lisääminen.

• Lisäämme Kaleva Media brändin valtakunnallista 
tunnettuutta.
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Ja viimeiseksi

1. Data luo ymmärrystä ja teknologia kyvykkyyttä

2. Organisaatio pois kuopistaan

3. Rohkeasti kokeilemalla oppii

4. Jonkin asian sanominen valmiiksi on melko rohkeaa
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Kiitos!
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