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Yrityksen muutoksen väline ei ole yritys itse, 
vaan yritykseen vaikuttavat ihmiset. Sillä vasta 
silloin yritys on  saavuttanut visionsa, kun sen 
tärkeimmät sidosryhmät tietävät sen todeksi. 
Näin rakennat helposti yrityksellesi antamisstrategian. Valitse välineiksi yrityksesi kannalta tärkeimmät  
sidosryhmät. Valintaa ei tule tehdä vain asiakkaista. Myös oma henkilökunta, kilpailijoiden henkilökunta, 
potentiaalisit asiakkaat, omistajat ja monet muut ryhmät ovat mahdollisia kohderyhmiä. Myös yllättäviä ja 
täysin vääriltä tuntuvia ihmsryhmiä kannattaa testata strategiaan.
Luo strategia jokaiselle kohderyhmälle erikseen.

Kuinka kohderyhmän ajattelun ja toiminnan (Y) tulisi muuttua, 
jotta yrityksen visio toteutuisi?

Yrityksen nykytila ei ole johdon näkemys, vaan kyseisen kohderyhmän näkemys 
yrityksestä.Visio on yrityksen johdon näkemys yrityksen tilasta lähitulevaisuudes-

sa. Eli millaisena kohderyhmän tulisi nähdä yritys tulevaisuudessa.
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Mitä kohderyhmä tarvitsee (Z)?
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X=Z+Y
Mitä yrityksen siis pitää antaa (X) sidosryhmilleen? Annetun asian tulee olla luonteva yhdistelmiä kahdesta 
osatekijästä. Sen tulee vastata vastanottajan tarpeisiin (Z) ja sen tulee sisältää elementtejä, jotka ohjaavat 
vastaanottajan ajatukset ja toiminnan (Y) kohti yrityksen visiota. 

X=Z+Y on antamisstrategian ydin ja yritykselle nopein tapa matkata nykyhetkestä visioonsa.

X=YX=Z
Antamisstrategian rakentamisen voi aloittaa mistä osiosta tahansa. Jos esimerkiksi yrityksen prosesseissa 
syntyy sivutuotteita, joista voitaisiin jalostaa jotain annettavaa, voidaan strategian rakentaminen aloittaa  
X:stä. Ja sitten mietitään kenelle tuote sopisi ja kuinka tuon ryhmän ajattelun toi toiminnan muuttaminen 
voisi vaikuttaa yrityksen matkaan kohti visiota. Joskus tällainen ajatusprosessi saattaa jopa muuttaa yri-
tyksen visiota tai synnyttää yritykselle uusia tuotteita.
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Mitä kohderyhmälle tulisi antaa (X), jotta sen tarve (Z) täyttyisi ja 
se muuttaisi ajatteluaan ja käyttäytymistään (Y) yrityksen  

vision suuntaan?

Antamisstrategia tulee vielä jalkauttaa taktiselle tasolle. Siitä lisää sivulla XX.

Yritys voi yrittää antaa sidosryhmilleen jotain, 
mikä sisältää vain ajattelua ja käyttäytymistä oh-
jaavia elemettejä. Tällainen viesti ei mene kos-
kaan perille, koska se ei sisällä antamista.

Mikäli yritys antaa sellaista, mikä vastaa vas-
taanottajan tarpeeseen, muttei sisällä ohjaavia 
elementtejä, se ei ole strategisesta antamisesta, 
koska ei pyri kohti visiota.


