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S euraavassa esittelemme 25 (+1) tapaa käyttää tarinan-

kerrontaa bisneksen parantamiseksi ja organisaation 

kehittämiseksi. 

Vaikka hyvät tarinat pysäyttävät, viihdyttävät ja inspiroivat, fik-

su organisaatio käyttää tarinoita strategisesti. Se tarkoittaa, että 

tarinoiden tulisi näyttää, miksi organisaatio on olemassa (tarkoi-

tus), mikä on sen tehtävä (missio), mitkä ovat sen luovuttamat-

tomat periaatteet (arvot), mihin se pyrkii (visio) ja millä keinoilla 

(strategia).  

Tarinat ovat säikeitä liiketoiminnan punaisessa langassa. Stra-

teginen tarinankerronta ei ole löpinää vaan johdonmukaisia 

tekoja, jotka vahvistavat työntekijöiden tarkoituksentunnetta, 

sitouttavat asiakkaat ja inspiroivat sidosryhmien ihmiset osaksi 

organisaation tarkoitusta –  palvelemaan jotakin itseä suurem-

paa: toisia ihmisiä, omaa yhteisöä, maailmaa.

Jos haluat oppia tuntemaan kulttuuria, kuuntele tarinoita. 
Jos haluat muuttaa kulttuuria, muuta tarinoita.

– michael margolis
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 Keksi vertaus joka tiivistää arvosi
 STRATEGIATYÖ

Miten ilmaiset kirkkaasti sen, mistä yrityksesi liiketoiminnassa on kyse? Työterveystalo 
Heltti kertoo yksinkertaisen tarinan perinteisestä kiinalaisesta lääkäristä, jonka palkkio 
perustui terveiden kyläläisten määrään, ei tehtyihin toimenpiteisiin. ”Mitä enemmän 
kylässä oli terveitä asukkaita, sitä leveämmin lääkäri eli.” Lääkärin tehtävänä oli edistää 
terveyttä ennen kuin ihmiset sairastuvat. Heltti löysi kiinalaisesta lääkäristä iskevän ja 
selitysvoimaisen metaforan, joka jää kerrasta mieleen. 

tw Ylipalvele ja synnytä bränditarinoita
 ASIAKASPALVELU

Muutama vuosi sitten Twitterissä levisi viesti, että Taco Bell avaa ravintolan pieneen 
Bethelin kaupunkiin Alaskaan. Lähin pikaruokapaikka oli satojen kilometrien päässä, 
joten uutinen herätti riemua kaupungin 6 200 asukkaassa. Kunnes selvisi, että twiitti 
oli huijaus. Taco Bellin asiakaspalvelu oli kuitenkin tietoinen uutisankasta ja pani ison 
pyörän pyörimään. Lopputulos: helikopteri lennätti kaupunkiin rekan täynnä lihaa, 
juustoa ja salaattitarvikkeita 10 000 ilmaisen tacon valmistamiseen. Taco Bell otti kau-
punkilaisten pettymyksen tosissaan ja muunsi sen mahdollisuudeksi palvella ihmisiä, 
jotka yleensä ovat yrityksen palveluiden ulottumattomissa. Vastalahjaksi brändi sai 
6 200 uutta fania ja puolestapuhujaa. 

1

2



4

 Tee tehdastuotteesta persoonallinen
 MARKKINOINTI

Miten erottua tuotteella maailmassa joka hukkuu tuotteisiin? Tekemällä siitä enem-
män kuin hyödykkeen. Yhdysvaltalainen Sock Club on subscription-mallilla toimiva 
sukkafirma, joka lähettää asiakkailleen kerran kuussa uuden sukkaparin kirjeen kera. 
Kirje kertoo kuka tai mikä idea on toiminut inspiraationa kuukauden mallin suunnit-
telussa. Esimerkiksi Daedalus-malli sai kimmokkeen kreikkalaisen myytin keksijä-
miehestä ja hänen luomuksestaan, labyrintista. Yksi miehen silmiinpistäviä piirteitä oli 
selvitä vastoinkäymisistä ja oppia niistä. Kirje jatkaa, miten Sock Club toivoo voivansa 
inspiroida ihmisiä ottamaan epäonnistumiset avosylin vastaan, puskemaan sinnikkäästi 
niiden läpi ja löytämään kekseliäimmät ratkaisut. Sukkaklubin tarinat onnistuvat tee-
moiltaan koskettamaan asiakkaita, ja näin tekevät kankaankappaleista jotakin enem-
män – eläviä ja persoonallisia brändituotteita.

4 

 Tee hyviä tekoja, synnytät tarinoita
 OSALLISUUS

Maailman parantaminen liikuttaa ihmisiä ja suorastaan pakottaa kertomaan hyvästä 
teosta eteenpäin. Etelä-afrikkalainen hampurilaisketju Whimpy halusi kertoa yleisölle, 
että se tarjoaa menuaan näkövammaisille pistekirjoituksena. Ketjun kokit leipoivat 15 
hampurilaista, joiden nimet oli kirjoitettu sämpylän pintaan seesaminsiemenillä so-
keainkirjaimin. Hampurilaiset toimitettiin maan kolmeen suurimpaan näkövammais-
organisaatioon. Tempaus teki vaikutuksen: tarina tavoitti eri kanavien kautta 800 000 
näkövammaista. 
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 Paljasta tulevaisuus tarinalla
 STRATEGIATYÖ

Yksi tärkeimmistä liike-elämän kysymyksistä on: mihin yritys/ toimiala on menossa? 
Se, minkälaiseksi tulevaisuuden kuvittelet, vaikuttaa siihen millaisia suunnitelmia teet. 
Yhdysvaltalainen SciFutures tarjoaa visiointiongelmaan yllättävän luontevaa työkalua: 
yli 100 julkaisseen sci-fi-kirjailijan kykyä kuvitella tulevaisuus. Eräs toistuva teema 
räätälöidyissä tarinoissa on muun muassa se, miten ruokaostoksilla käyminen tulee ka-
toamaan. Tulevaisuudessa tekoäly huolehtii jääkaapin tilanteesta: pitää lukua tavarois-
ta, vertailee ruokatoimittajien hintoja ja tilaa täydennystä itsenäisesti. Näissä visioissa 
menestyjiä ovat yritykset, jotka osaavat markkinoida suoraan tekoälyille. SciFuturesin 
apua käyttävät toimialojensa huiput kuten Visa, Ford, Pepsi, Samsung ja NATO.

 Vahvista brändiä syntytarinalla
 BRÄNDI

Jo nimellään uteliaisuutta herättävä, saumattomia alusvaatteita valmistava suomalais-
brändi The Other Danish Guy syntyi nolosta omakohtaisesta kokemuksesta. Perusta-
jat olivat kaljalla newyorkilaisessa hienostobaarissa kun toisen heistä oli pakko syöksyä 
rasvaamaan kalsarisauman hiertämää takapuoltaan – naistenvessaan. Juttu aiheutti 
kiusallisen selkkauksen ja tanskalaiseksi luultua parivaljakkoa pyydettiin lähtemään. 
Suomeen palattuaan miehet eivät löytäneet saumattomia alushousuja koko Euroopasta 
ja päättivät tehdä asialle jotain. Kun syntytarina kietoutuu näin tiiviisti tuotteen ympä-
rille, yhtälö perustelee intuitiivisesti brändin olemassaolon ja herättää ihmisten tunteet 
brändiä kohtaan. 
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 Anna kielteisen tarinan näyttää esimerkkiä
 STRATEGIATYÖ

Ilman arvoja organisaatio on tuuliajolla, mutta niiden pelkkä huoneentauluksi paina-
minen ei riitä. Miten arvot siirretään osaksi työporukan toimintaa? Parhaiten ihminen 
oppii esimerkistä. Siksi arvot kannattaa paketoida esimerkkitarinaksi ja kuvittaa arkis-
ten tilanteiden kautta, mitä ne tarkoittavat elävässä elämässä. Tässä negatiivisillakin ta-
rinoilla on tehtävänsä. Jos eettisessä ohjeistossa sanotaan, että ”arvostamme erilaisuutta 
ja vaadimme tasa-arvoisuutta”, siihen on helppo yhtyä. Mutta jos asia esimerkitetään 
ikäväksi tarinaksi siitä, mitä tapahtuu kun työpaikan ainoaa naista piikitellään duunin 
kahvihuoneessa, tarinan herättämä tunnereaktio pakottaa lukijan pysähtymään asian 
ääreen ja ajattelemaan omien tekemistensä suhdetta erilaisuuteen konkreettisesti.

4 

 Synnytä tarinoita tarjoamalla kokemuksia
 ASIAKKAIDEN OSALLISTAMINEN

Strateginen tarinankerronta ei ole vain tarinoiden kertomista vaan niiden synnyt-
tämistä. Tarinoita synnytetään muun muassa tarjoamalla ihmisille elämyksiä. Kyrö 

Distilleryn asiakas voi ostaa oman tynnyrillisen viskiä, jonka kypsymistä seurataan 
kahdesti vuodessa maistelutilaisuudessa. Asiakas itse päättää koska viski pullotetaan 
nimikoidulla etiketillä varustettuihin pulloihin. Viskin pitkä kypsymisaika voisi olla 
pienelle toimijalle ongelma, mutta Kyrö onkin kääntänyt sen vahvuudeksi, osallistami-
sen välineeksi. Elämys saa ihmiset fiilistelemään, fanittamaan – ja puhumaan koke-
muksestaan eteenpäin. 
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 Houkuttele menestys keksityllä muistolla
 MOTIVAATIO

Koomikko ja henkinen valmentaja Kyle Cease ravasi koe-esiintymisissä saamat-
ta leffaroolia, kunnes keksi ystävänsä kanssa seuraavan harjoituksen. Hän toisti sitä 
muutamien päivien ajan, ja kas – nappasi roolin isossa elokuvatuotannossa. Harjoi-
tus on nimeltään Kylegle. Valitse jokin tulossa oleva jännittävä tilanne, jossa haluaisit 
onnistua – puhe, myyntitapaaminen, työhaastattelu – ja kerro siitä kollegallesi tai 
kaverillesi ikään kuin se olisi jo tapahtunut. Kuvaile miten ihanalta sen hetken jälkeen 
tuntui, miten kaikki yksityiskohdat menivät nappiin, miten ihmiset hurrasivat lopuk-
si. Heittäydy rohkeasti ja lapsellisesti tunteeseen ja kerro innostuneesti kuin oikeasti 
olisit hämmästyksestä äimän käkenä. Keskity vain positiivisiin asioihin. Kerro lopuksi 
mitä ”menneisyyden” menestyksestäsi seurasi. Kun mielesi keskittyy luomaan uutta, se 
unohtaa itsetuntoa horjuttavan epäilyn. Ja kun toistat harjoitusta, vahvistat ”muistijäl-
keä” ja mielesi rakentaa alitajuisesti siltaa nykyhetken ja ”tapahtuneen” välillä. Fake it 
’til you make it.

4 

 Paljasta viallisuutesi siviilielämässä
 JOHTAMINEN

Parhaat tarinat näyttävät kertojasta inhimillisen puolen. Moni johtaja pelkää, että haa-
voittuvuuden paljastaminen syö ammattiuskottavuutta. Oman viallisuutensa esiintuo-
mista voi treenata kertomalla sattumuksia muilta elämän osa-alueilta kuin työn piiris-
tä. Esimerkiksi autonratissa, lasten kanssa, parisuhteessa tai koriskentällä on joka päivä 
tilanteita, jotka pakottavat nöyrtymään ja oppimaan uutta. Käytä tekemiäsi virheitä ja 
niistä saamiaisi opetuksia vertailukohtina, joilla valotat alasi ongelmia. Jos mökkireis-
sulla olet riidellyt ystäväsi kanssa, tehnyt sovinnon ja huomannut suhteen syventyneen, 
voit käyttää tätä kriisiviestinnällisenä esimerkkinä miksi firman kannattaa pyytää 
anteeksi vilpittömästi – suhde asiakkaaseen on pelastettavissa, kenties jopa syvennet-
tävissä. Näin käytettynä esimerkit vajavaisuudestasi eivät uhkaa uskottavuuttasi, vaan 
rakentavat luottamusta.
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 Näytä yrityksesi inhimillisyys
 BRÄNDI

Kuvaus epäonnistumisesta, nöyrtymisestä ja uudesta noususta on tarinoista kosketta-
vin. Joulukuussa 2009 amerikkalainen pizzaketju Domino’s julkaisi dokumentin The 
Pizza Turnaround, jossa kriittiset asiakkaat murskaavat kommenteillaan Domino’sin 
vuosikymmeniä vanhan klassikkopizzan: pohja maistuu pahvilta, kyllästyttävä mas-
satuote, häviää mennen tullen mille tahansa pakastepizzalle. Firman työntekijät ovat 
järkyttyneitä. Johto myöntää että yritys on tuudittautunut aiempaan menestykseen. 
Alkaa uuden reseptin kehittely. Henkilökunnan ylpeys tekemisistään kasvaa. Kun uusi 
pizza on valmis, se toimitetaan kaikkein kovimmin arvostelleiden koteihin. Pizza on 
silminnähden herkku. Neliminuuttiseen dokumenttiin tiivistyi kahden vuoden mää-
rätietoinen kehitystyö. Tarina oli suora ja rehellinen ja sen viesti yksinkertainen: vanha 
tuotteemme oli surkea, me olemme läpinäkyvä organisaatio joka kuuntelee asiakkai-
taan, meidän uusi tuotteemme on uskomaton. Domino’s otti ison riskin, oli rehellinen 
ja voitti. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen myynti pomppasi 14.3 prosenttia ja 
käänsi Domino’sin menestyksekkääseen nousuun.

4 

 Muotoile info syy-seuraus-suhteeksi
 TARINAN MUOTOILU

Insinöörien harmiksi ihmisaivot hylkivät informaatiota. Työmuisti ei ota vastaan kovin 
montaa irrallista prosenttilukua tai faktatietoa. Mutta kun juonellistat informaation eli 
muunnat sen syy-seuraus-suhteeksi, informaatiosta tulee jännitteistä ja helposti seu-
rattavaa. Et pelkästään kuvaa tilannetta vaan kerrot, miksi jokin on jotenkin: mistä on 
lähdetty, mihin on päädytty ja miksi on tehty niin kuin on tehty. Juoni herättää tun-
teita ja koska tunnejälki on muistijälki, asia painuu mieleen. Tässä muuntotyössä voit 
käyttää JMS-rakennetta (ja-mutta-siksi). Olipa kerran pieni kylä JA kylän laidalla on-
nellinen kolmihenkinen perhe. MUTTA eräänä päivänä perheen äiti ja lapsi sairastuivat ja 
kuolivat. SIKSI isän oli lähdettävä synkkään metsään etsimään noitaa, joka huhun mukaan 
osasi palauttaa kuolleet eloon. Jos kuvauksesi on täynnä peräkkäisiä samanarvoisia lau-
seita, siitä puuttuu jännite. Korvaa ja-sanat mutta- ja siksi-sanoilla. Rakenne pakottaa 
sinut muotoilemaan asiasi kausaalisuhteeksi, ja näin nappaat yleisön mielenkiinnon.
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 Rakenna messuständistä tarinan maailma
 MARKKINOINTI

Mitä olisi Tähtien sota ilman synkkää avaruutta, Kuolemantähteä, jääplaneettaa, 
avaruusaluksia? Keskeinen osa tarinaa on fyysinen maailma seikkailun tapahtumien 
ympärillä. Messustandin temaattinen ulkoasu on oivallinen tilaisuus tarjota ihmiselle 
tarinallinen brändikokemus. Millaisen tunteen messuvieraissa herättäisi ständi, joka 
on vuorattu lattiasta kattoon vaaleanpunaisella angoravillalla? Tai sademetsä palmui-
neen ja papukaijoineen? Tai vankila, josta pitää löytää pakoreitti ulos? Vain taivas (ja 
temaattinen linkki brändiin) on luovuuden rajana.

4 

 Kerää tarinoilla tuotekehitysideoita
 TUOTEKEHITYS

Kun keräät asiakkaalta tietoa, älä käytä valmista kysymyskaavaketta. Anna asiakkaan 
kertoa vapaamuotoisia tarinoita siitä, miten ja missä ja miksi hän tuotetta käyttää. Ta-
rinat paljastavat, miten tuotteen hyödyt ja haitat heijastuvat asiakkaan elämään, mitä 
tunnemerkitystä ongelmilla ja ratkaisuilla itse asiassa on ollut. Sinä katsot tuotetta 
teknisestä näkökulmasta, ominaisuuksien kautta, mutta asiakkaalle kyse on hänen arki-
elämästään ja mahdollisuudesta muuttaa sitä paremmaksi. Asiakas ei välttämättä osaa 
kertoa suoria parannustoiveita, mutta tuotekehittäjälle tarinat voivat paljastaa uusia 
näkökulmia.
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 Parhaat tarinat löytyvät kuuntelemalla
 JOHTAMINEN

Kuunteleminen on taitolaji, joka vaatii treenaamista. Elämän mullistavimmat koke-
mukset löytyvät hetkistä, joissa vanha ajattelutapa on mennyt rikki, ja joissa on koke-
nut oivalluksen, mutta ne hetket ovat usein kipeitä, jopa nöyryyttäviä. Siksi ihmisen 
pitää ensin kokea olevansa turvassa voidakseen puhua niistä. ”Valtaosa ihmistä ei 
kuuntele toista ymmärtääkseen tätä paremmin, vaan jotta voisi reagoida ja vastata,” 
sanoo Stephen Covey kirjassaan The Seven Habits of Highly Effective People. Mutta 
kun kuuntelet ihmisiä pyrkimyksenäsi ymmärtää heitä vilpittömästi, he rentoutuvat 
seurassasi, puhuvat viisaammin ja pudottavat suojauksensa. Kuuntele ymmärtääksesi, 
niin ihmiset uskaltavat ja haluavat jakaa tarinansa. Bonuksena: kuunteleminen itses-
sään herättää luottamusta.

4 

 Luo hankkeelle juoni
 JOHTAMINEN

Hankkeen vaiheet peräkkäin listattuna on tylsä lista, joka ei inspiroi hankkeeseen osal-
listujia. Hyvä juoni auttaa tässä. Olennainen osa tarinan vangitsevuutta on sen raken-
ne: vanha maailma on viallinen, se herättää unelman muuttuneesta maailmasta, siksi 
lähdetään seikkailuun tavoittelemaan unelmaa. Indiana Jones lähtee Egyptiin, koska 
hänen on löydettävä Liitonarkki ennen natseja tai muuten natsien armeijasta tulee 
voittamaton. Hankkeen lähtökohta on muotoiltava niin puhuttelevaksi, että osallistu-
jista tuntuu, ettei muuta vaihtoehtoa ole kuin lähteä tavoittelemaan muutosta.  
1) Kuvaa nykytilan viallisuus ja miten toimimattomuus johtaa katastrofiin. 2) Ker-
ro mikä yksityiskohta herätti näkemään ongelman koko laajuudessaan ja millainen 
irtiotto aloittaa matkan. 3) Näytä mitä vastoinkäymisiä on odotettavissa ja erityisesti 
millaisia esimerkkejä onnistumisista on jo olemassa (toisaalla organisaatiossa tai toi-
sella toimialalla) ja 4) Kuvaile, miltä hankkeen onnistunut lopputulos näyttää ja miten 
osallistujien arki muuttuu onnistumisen ansiosta.
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 Kirjoita tietylle lukijalle
 MARKKINOINTI

Sisältömarkkinoinnin lähtökohta on buyer personan rakentaminen. Buyer persona 
on mielikuvahahmo, jolla on keskimääräisen asiakkaasi ominaisuudet. Ennen kuin 
tiedät, kenelle kirjoitat, et voi tietää mistä kirjoittaa ja mihin sävyyn. Onko hän mies 
vai nainen? Putkimies vai viestintäpäällikkö? Joogauskovainen vai tiedeuskovainen? 
Kun suunnittelet tekstin tietynlaiselle henkilölle, otat huomioon hänen tarpeensa ja 
kiinnostuksenkohteensa. Tekstistä tulee henkilökohtaisempaa ja samastuttavampaa. 
Vinkki: piirrä byer persona paperille tai printtaa netistä sopiva kuva ja pidä paperia 
koneen vieressä. Näin muistat aina kenelle tekstisi kirjoitat.

4 

 Tarina virittää yleisön
 PRESENTAATIO 

Esitykselläsi keskeytät kuulijan elämän jollain tavalla. Aloittaessasi hän miettii edel-
leen lähettämättömiä meilejä ja soittamattomia puheluita. Jotta asiasi tulee kuul-
luksi, sinun pitää houkutella lukijasi tähän hetkeen. Kerro aluksi tarina. Kuntoklubi 
Training For Warriorsin konseptiin kuuluu, että jokainen treeni alkaa tarinalla, joka 
temaattisesti liittyy päivän harjoituksiin. Se voi olla vaikka kuvaus olympia-urheilijan 
alku-uran vaikeuksista löytää oma lajinsa tai miten pieni eläin saa hurjankin pedon 
nalkkiin yhteistyössä lajitoveriensa kanssa. Teeman leipominen tarinan muotoon he-
rättää uteliaisuuden ja orientoi kuulijan tulevaan. Ihmismieli on kuin soitin, joka pitää 
virittää.

17

18



12

 Oppimistarinaan on helppo samastua
 SISÄLTÖMARKKINOINTI

Jos haluat opettaa tehokkaasti, älä anna vastausta vaan näytä matka, joka johtaa vas-
tauksen löytymiseen. Kerro miten itse törmäsit ongelmaan, miten jouduit hakkaamaan 
päätä seinään etsiessäsi ratkaisua, mitä kaikesta opit ja mitä hyötyä siitä on. Näin viet 
lukijan seikkailuun. Monet blogit perustuvat tähän kaavaan. “Minun ja puolisoni haa-
veena on rakennuttaa oma talo, mutta koska meillä ei ole varaa palkata ulkopuolista apua, 
meidän on pakko tehdä itse. Opettelemme hommat lennossa ja paljastamme sinulle kohtaa-
mamme vastoinkäymiset, jotta sinun ei tarvitse tehdä samoja virheitä.” Lukija samastuu, 
koska näkee mistä kirjoittaja on lähtenyt – samasta osaamattomuuden ja ymmärtä-
mättömyyden tilasta kuin lukijakin.

4 

 Inspiroi kuulija muuttumaan
 PRESENTAATIO

Kun kerrot esityksesi loppuun tarinan, joka näyttää miten päähenkilö muuttuu, inspi-
roit myös kuulijasi muuttumaan. Tottumus ja muutosvastarinta ovat ihmisessä syvään 
juurtuneita, emmekä aina usko, että meistä olisi muuttumaan. Maailma väittää, että 
minä nyt vain olet tällainen ja vähitellen alan uskoa sen. Siksi tarvitsemme muistu-
tusta, että meistä on enempään. Inspiroivassa tarinassa päähenkilö on alussa jotain ja 
lopussa jotain aivan muuta. Somalialaisen Waris Dirienin tarina on hurja: alussa köyhä 
ympärileikattu tyttö elää vankina järjestetyssä avioliitossa. Lopussa hän on kansain-
välinen huippumalli ja YK:n erikoislähettiläs. Kuulija tajuaa, että sama pätee häneen 
itseensä: että hänellä on omat rajoitteensa ja oma toteutumaton potentiaalinsa, ja että 
hän itse on vastuussa – ei välttämättä siitä miten elämä on nyt vaan mitä elämällään 
tekee. Muutostarinalla kytket kuulijan hänen omiin tunteisiinsa, vapautat hänet itsensä 
kahleista ja rohkaiset häntä ottamaan ensiaskeleen.
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 Näytä miten kuulija hyötyy
 PRESENTAATIO

Esitykselläsi on syy, miksi vedät sen juuri tälle yleisölle. Syy ei ole otsikko (”Valtionhal-
linnon rakenne”) vaan sen hyöty kuulijalle (”Että te kaikki osaatte ohjata puhelut oikeille 
ihmisille”). Taustoita syy (”Vuodessa menee työaikaa hukkaan 1 000 tuntia kun puhelui-
ta pallotellaan eri osastojen välillä”). Luo kuulijassa halu seurata esitys loppuun asti 
(”Mä kerron lopuks miten mä keksin tähän nerokkaan muistisäännön”). Viritä kuulijassa 
kysymys, johon hän odottaa vastausta (”Voisko mun elämä muuttua tän ansiosta parem-
maksi?”).

4 

 Herätä lukijan mielikuvitus
 MYYNTI

Jotkut ilmaisut ovat loitsuvoimaisempia kuin toiset. Sanapari ”organisaation tavoite-
asetanta” saa aivot menemään pois päältä. Sen sijaan sana “kuvittele” on kytkin, joka 
antaa kuulijalle luvan käyttää mielikuvitustaan. Kun puheessa tai tekstissä pyydät 
kuulijaa kuvittelemaan, ja kuvailet hänelle arkisen ongelman, jonka ideasi auttaa rat-
kaisemaan, kuulija elää kohtauksen omassa mielessään omiin tunteisiinsa heittäytyen. 
”Kuvittele, että tulet rättiväsyneenä töistä kotiin. Eteisessä pyydät puolisoltasi hetken hen-
gähdystaukoa ennen kuin lasten harrastusrumba alkaa. Ja mitä hän tekee: hän ohjaa sinut 
kylpyhuoneeseen, jonne on valmistanut sinulle hyväntuoksuisen ja runsasvaahtoisen kylvyn 
sekä sytyttänyt ammeen reunalle tuikut. Laskeudut ammeeseen ihanan lämpimään veteen ja 
tunnet miten rentous leviää koko kehoon. Pisteenä iin päälle puolisosi ojentaa selkänsä takaa 
Tekniikan maailman uusimman numeron. Aah, mitä elämä voikaan olla.” Myötäeläessään 
tilanteen kuulija tekee kohtauksesta ikioman. Samalla hän omii väittämäsi (esimerkiksi 
tarjoamasi lehtitilauksen). 
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 Hälvennä vastaväitteet
 JOHTAMINEN

Mielenterveystyössä käytetään paljon vertaistukea. Siinä syövereistä palannut ihminen 
sanoo ongelman kanssa painivalle, että ”minullekin on tapahtunut noin, tiedän miltä 
tuo tuntuu, minäkin ajattelin tuolla tavalla, kunnes oivalsin...”. Kuulija tunnistaa ker-
tojan epäilyksissä ja peloissa omat tunteensa, ja koska kertoja on kyennyt muuttumaan 
ja siksi selvinnyt, se antaa kuulijalle toivoa että hänkin voi selvitä. Jos aistit toisissa 
muutoshaluttomuutta, anna heidän ensin ilmaista huolensa ja pelkonsa. Näytä että 
otat ne tosissasi. Kun sen jälkeen kerrot tarinan henkilöstä (mielellään itsestäsi), joka 
on käynyt läpi samat epäilykset kuin he, joutunut muuttamaan ajatteluaan ja nähnyt 
mitä hyvää siitä on seurannut, annat heille mahdollisuuden pelkojensa käsittelyyn sekä 
mallin, miten muututaan. 

4 

 Kerää, muotoile ja jaa tarinoita
 MYYNTI

Hyvä myyjä tallentaa muistivihkoon tai puhelimen luonnoksiin asiakkaiden huomioi-
ta, kysymyksiä – ja tarinoita. Kun asiakas kertoo ongelmistaan, tarpeistaan tai tuotteen 
käyttötilanteesta, myyjä osaa kysyä oikeat kysymykset, joiden avulla hän kaivaa tarinan 
esiin. Voit kysyä esimerkiksi: Mikä herätti näkemään ongelman? Mihin kaikkiin asioihin 
ongelma vaikuttaa arjessasi? Minkä asioiden toivoisit muuttuvan? Millaista olisi täydel-
linen elämä? Miten lähdit kartoittamaan ratkaisua? Mikä vaikutti ratkaisun valintaan? 
Miten ratkaisu muutti rutiinejasi? Miten asiat olivat ennen ratkaisua ja ratkaisun jälkeen? 
Myyjä voi muotoilla vastaukset tarinoiksi, jolloin niistä tulee kiinnostavia ja helposti 
jaettavia. Näin ne lisäävät organisaation asiakasymmärrystä.
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 Rakenna myyntipitch tarinakaavalla
 MYYNTI

Asiakasta ei kiinnosta tuote ennen kuin hän ymmärtää mitä merkitystä sillä on hänen 
elämänsä kannalta. Siksi myyjä ei myy tuotetta vaan muutosta. Myyjän pitää tarjota 
näky siitä, miten tuote voi auttaa asiakasta elämään parempaa arkea ja saavuttamaan 
unelmansa. Tuote saa merkityksellisen raamin, kun tarinan rakentaa ongelma-unel-
ma-ratkaisu -kaavalla. 

25

Ratkaisu

Kun asiakas ymmär-

tää, mikä tarjoamasi 

ratkaisun merkitys on 

hänen oman elämänsä 

kannalta, hän haluaa 

sen hinnalla millä 

hyvänsä. Ja koska olet 

rakentanut pitchin 

tuoteominaisuuksista 

käsin (kaksi kylppäriä), 

tarina johtaa loogisesti 

ja vääjäämättömästi 

tarjoamaasi ratkaisuun.

Unelma

Maalaa unelmakuva 

kääntämällä ongelma 

ylösalaisin. Näytä mil-

laista on elämä kahden 

kylppärin kodissa (ai-

kaa kylvylle, rentoutu-

neena töihin, loistavia 

päätöksiä, ylennys). Älä 

sotke omaa ratkaisuasi 

ja unelmaa keskenään, 

kyse on asiakkaan 

muuttuneesta elämäs-

tä, ei tuotteestasi. Kun 

kuvaamasi unelma on 

houkutteleva, asiakas 

ei enää halua palata 

alun vialliseen maail-

maan, vaan on valmis 

etsimään keinon, jolla 

unelma voi olla totta. 

Ongelma

Mieti minkä asiakkaan 

tunnetason  ongelman 

tuote auttaa ratkaise-

maan. Jos myyt kahden 

kylppärin asuntoa, ker-

ro mitä ongelmia liittyy 

elämään, jossa on yksi 

kylppäri (teinitytär 

lotraa, äiti myöhästyy 

toistuvasti töistä, saa 

potkut). Kun ongel-

ma tuntuu riittävän 

suurelta, se pakottaa 

haluamaan muutosta 

nykytilan teeseen. 
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 Anna käyntikorttitarinan kertoa kuka olet
 JOHTAMINEN

Käyntikorttitarina on nimensä mukaisesti tarina, jolla esittelet itsesi. Sen on tarkoitus 
kertoa sinusta jotakin myönteistä, johon kuulija voi samastua. Käyntikorttitarinalla 
viestit jonkin kykysi tai ominaisuutesi (esimerkiksi uteliaisuus) tai arvon johon us-
kot (esimerkiksi peräänantamattomuus). Käyntikorttitarinaksi ei kuitenkaan kelpaa 
rehvakas henkseleiden paukuttelu onnistumisistasi vaan se edellyttää autenttisuutta, 
vastoinkäymisiä sekä tiivistyneen ajatuksen siitä, mitä olet tapahtumista oppinut. 
Voisit esimerkiksi kertoa, miten sinusta tuli IT-johtaja: pikkutyttönä janosit tietää 
miten leivänpaahtimen käämit toimivat ja purit paahtimen osiin, sitten pölynimurin ja 
viimein pesukoneen, kunnes aiheuttamasi vesivahinko ajoi vanhempasi hermoromah-
duksen partaalle, ja lopulta isäsi järjesti sinulle autotalliin oman työpisteen ja rikkinäi-
siä tietokoneita korjattavaksi. Ja että nyt itsekin pienen tytön äitinä ymmärrät, miten 
tärkeää on kieltämisen sijaan osata nähdä arvo lapsen luontaisessa uteliaisuudessa, sillä 
juuri uteliaisuus on johdattanut sinut tähän hetkeen. 

Kun rakennat käyntikorttitarinaa mieti 1) minkä arvon, kyvyn tai ominaisuuden 
haluat tuoda esiin, 2) mikä tapahtuma elämäntarinassasi näyttää tuon arvon tai kyvyn 
käytännössä ja 3) miten muunnat tapahtuman tarinaksi, jolla on alku (uteliaisuutesi 
leivänpaahdinta kohtaan heräsi), keskikohta (purit kaikki tiellesi sattuvat kodinko-
neet osiin, vesivahinko, vanhemmiltasi meni hermo) ja loppu (sait oman työpisteen ja 
tietokoneen osia kasattavaksi plus äitinä osaat arvostaa tapaa, jolla vanhempasi hoiti-
vat tilanteen). Fiksu ihminen valmistelee takataskuun muutaman erilaisen tarinan eri 
tilanteita varten, vaikkapa seminaaripuheen aluksi tai kekkereille small talk -anekdoo-
tiksi.
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Ja nyt kun tiedät mihin tarinankerronnalla  

pääsee, on sinun vuorosi ottaa ensi askel  

kohti muutosta – kutsu meidät kylään!

Meilaa tai soita: jarkko@tarina-akatemia.fi / p. 050 3032 032

Me autamme 
sinua viemään 

tarinankerronnan 
hyödyt 

käytäntöön. 

Jutellaan, mitä 
strateginen 

tarinankerronta 
tarkoittaa 

sinun firmasi 
näkökulmasta. 

Jos tarjoat kahvit, 
me tuomme 

pullat. Ei muita 
sitoumuksia!*

TARINA- 
AKATEMIA.

Soita 050 3032 032 / Jarkko

Meilaa jarkko@tarina-akatemia.fi

Tutustu tarina-akatemia.fi

Seuraa    @tarinanvoima   facebook.fi/tarina-akatemia

* Voidaan tuoda 

kahvitkin, mutta 

meidän sumppimme 

ei ole mitään 

herkkulattea vaan 

pikeä ja tervaa.

J O O N A S I L K K AJ A R K K O


