
–Jäsensihteerin tai asiamiehen pi-
täisi jokaisena työpäivän aamuna 
ajatella, että taas tänään muute-

taan maailmaa, vaikka juuri eilen muutet-
tiin, Coaching House, BoMentiksen toimi-
tusjohtaja Jukka Sundberg sanoo. Hän on 
valmentanut organisaatioita asiakkuuksien 
ja palvelujen kehittämisessä sekä johtami-
sessa 10 vuoden ajan. 

Ammattijärjestön työntekijän pitäisi miet-
tiä mikä on hänen missionsa olla töissä. Mis-
sio voisi olla vaikka suomalaisen työelämän 
muuttaminen paremmaksi.

– Myös jäsensihteerin pitää olla osa isoa 
tarinaa. Hän on se, joka mahdollistaa maa-
ilman muuttumisen. 

Sundberg kertoo, että menestyneimmät ja 
tuottavimmat organisaatiokulttuurit löytyvät 
vapaaehtoisorganisaatioista, joissa on maa-
ilman muuttamisen meininkiä. On tutkittu 
tosiasia, että organisaation kulttuuri heijas-
tuu asiakaskokemukseen.

– Jos kulttuuri on jähmeää, se näkyy ulos 
jähmeänä. Se ei vedä magneetin lailla ihmi-
siä puoleensa.

Myös jäsenhankinnassa menestyvät par-
haiten ne yksilöt, jotka eivät suostu siihen, 
että koneisto ja näännyttävät rakenteet syö-
vät heidän energiansa.

Muutos lähtee ylhäältä
Sundberg peräänkuuluttaa järjestöihin vuo-
rovaikutteista ja valmentavaa johtamisen ta-
paa, jossa esimiehet varmistavat, että alaiset 
pystyvät keskittymään toimimaan potentiaa-
lisessa ja nykyisessä jäsenkentässä mahdolli-
simman hyvin.

Muutos lähtee aina ylimmästä johdosta 
ja kriittisestä massasta, jonka ylin johto saa 
tuekseen. Esimerkkeinä sisäisen johtamisen, 
kulttuurin ja ajattelun muuttamisesta Sund-
berg ottaa Verohallinnon ja katsastusalan. 
Aiemmin veroilmoituksen täyttö ja auton 
katsastus olivat suorastaan pelottavia koke-
muksia, mutta nyt ne ovat miellyttäviä ja ilah-
duttavia asiakastilanteita.

Myynti ei ole kirosana
Sundbergin mukaan ammattijärjestöille 
myynti on kirosana, eikä jäsenyyttä nähdä 
myyntinä.

– Järjestöissä pitäisi ymmärtää, miten 
myyntiä ja asiakkuuksia parhaimmillaan hoi-
detaan. Pitäisi löytää ne olennaiset hyötynä-
kökulmat, että miksi ylipäänsä joku liittyi-
si jäseneksi. Ihminen on siitä metka olento, 
että ilman hyötykokemusta olemme laisko-
ja tekemään valintoja.

Sundberg ehdottaa, että ammattijärjestöt 
ottaisivat oppia yritysmaailmasta eri asiakas-
ryhmiensä tarpeiden tunnistamisessa.

– Yritykset tekevät jatkuvasti asiakastarpei-
den määrittelyjä, segmentointeja, hoitomal-
leja eri segmenteille, palvelukokonaisuuk-
sia jotka on kohdennettu tietyille ryhmille. 

Kun nämä kaikki asiat käydään läpi, seuraa 
Sundbergin mukaan myyntiä eli uusia jäseniä.

– Jos et ymmärrä mitä asiakkaasi tarvitsee 
tulevaisuudessa, olet tuhon tiellä. Jos ymmär-
rät, voit olla huikea menestystarina.

Viidakkorumpu kertoo totuuden
– Nykyään firmat elävät ja kuolevat Face-
bookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa. 
Ammattijärjestökenttä on pahasti myöhäs-
sä sosiaalisuuden ja verkostoitumisen ym-
märtämisessä.

Kun yksi ihminen kokee, että liitto on pys-
tynyt auttamaan jossakin ongelmassa työn-
antajan kanssa, hän jakaa kokemuksen Fa-
cebookissa satojen kaveriensa kanssa. Tämä 
on verkostojen aktivoimista, jolloin ne toi-
mivat viidakkorumpuna.

– Jopa satoja prosentteja parempia loppu-
tuloksia saadaan sillä, että keskitytään täl-
laiseen suosittelumarkkinoinnin keinoihin 
tietyissä tuotteissa ja palveluissa. Vertaisten 
sana painaa enemmän kuin yhdenkään lii-
ton edustajan mielipide.

Huolettomat heinäsirkat töissä
– Y-sukupolvilla on erilainen kokemus tur-
vallisuudesta. He ovat huolettomampia ja 
ajattelevat, että huominen tuo hyvää. 

Sundberg kysyy onko tälle huolettomal-
le ja turvallisuuden tunteeseen tottuneelle 

sukupolvelle ammattijärjestöjen harjoitta-
ma kauhuskenaariomyyntitapa aivan väärä.

Nuoret myös haluavat välitöntä, nopeaa 
hyötyä.

– Pitäisikö jäsenyyttä myydä kertomalla 
ensin, että mitkä palvelut ja edut saa heti? Ja 
sitten vasta kertoa, että jos jotakin tapahtuu, 
riennämme apuun.

Sundberg painottaa, että yleisesti asiakkai-
den uskollisuus on vähentynyt.

– Kun myyt jäsenyyttä, kysy itseltäsi, miksi 
kannattaisi liittyä. Jos et itse pysty siihen vas-
taamaan, on hankalaa argumentoida se po-
tentiaaliselle jäsenelle.

Tulevaisuudessa jäsenyys ei välttämättä 
enää ole enää jatkuva suhde, vaan ostetta-
via palveluita. 

– Yksi dilemma palveluiden rakentamises-
sa onkin juuri se, että mietitään liikaa mitä 
halutaan myydä sen sijaan, että kysymys oli-
si siitä mitä asiakas haluaa ostaa, Sundberg 
pohtii.

Kauhuskenaarioiden tilalla voisi olla myös 
enemmän ihmisiä koskettavia onnistumis-
tarinoita. ■
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Ideoita jäsenhankintaan

1)  Jos haluat, että asiakkaat eli jäsenet ovat liekeissä, sytytä en-
sin oma jengisi. 

2)  Kaiva ihmisistä heidän potentiaalinsa esiin. 
3)  Reagoi, jos sisäinen kulttuuri imee ihmisten innostuneisuutta 

ja potentiaalia.
4)  Kerro ihmisiä koskettavia tarinoita. Jos et tiedä mikä kosket-

taa, kysy.
5)  Älä siirrä omaa huonouttasi asiakkaisiin vähättelemällä heidän 

päätöksentekokykyään.
6)  Levitä onnistumistarinoita, opi niiden ydinviesti ja monista se.

– Ay-liikkeen saavutukset pitäisi tarinoiden 
avulla liittää ihmisten arkeen. Nyt emme tiedä 
niistä, toimitusjohtaja Jukka Sundberg sanoo.
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