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• THL ja muut viranomaiset ovat viestineet koronaviruksesta vaativassa
tilanteessa jo viikkojen ajan.

• Jo nyt on havaittavissa kritiikkiä viestinnän hoitamisesta ja erittäin 
todennäköistä on, että ns. jälkiviisastelu lisääntyy pikku hiljaa ja etenkin, 
kun akuutti tilanne rauhoittuu.

• Tähän keskusteluun THL haluaa nyt varautua jo ennalta.

• Tekir suosittelee tilanteen skenarointia – miten keskustelu mediassa ja 
muilla foorumeilla jatkossa etenee – sekä valmiiden toimintamallien 
luomista eri skenaarioihin.

Tausta ja tarjouksen sisältö
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• Olemme maineen ammattilaisia. Olemme Suomen johtava vaativan 
maineenhallinnan toimisto, joka on erikoistunut maineen puolustamiseen 
ja uudelleen rakentamiseen. Työtämme ovat maineen muutostilanteet, ja 
toimimme niissä aktiivisesti asiakkaamme puolesta.  Emme vain neuvo 
sivusta.

• Olemme intohimoisia ongelmanratkaisijoita. Emme tyydy 
ensimmäiseen ratkaisuun ja pintapuoliseen työhön. Tärkein palvelumme 
on ajattelu.

• Olemme askeleen edellä. Pystymme näkemään maineeseen vaikuttavat 
asiat ja luomaan vaikuttavat toimintatavat. Osaamme ennustaa median 
uutisoinnin ja yhteiskunnallisen keskustelun. Se auttaa asiakastamme 
varautumaan ja valmistautumaan. 

• Toimimme pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti. Ajattelemme, 
suunnittelemme ja toimimme pitkäjänteisesti. Emme usko pikavoittoihin. 

Miksi Tekir?
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Ehdotuksemme
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Skenaariotyössä arvioidaan THL:n toimintaa tähän asti sekä sitä, miten julkinen 
keskustelu tilanteessa etenee. Lisäksi THL saa konkreettiset toimintaohjeet eri 
skenaarioille

• Tekir tuottaa THL:n käyttöön itsenäisenä työnä kirjallisen esityksen skenaarioista 
(best, in-between, worst):

– Miten keskustelu etenee mediassa ja laajemmin julkisessa keskustelussa?

– Millaisia reaktioita se aiheuttaa, ketkä ovat aktiivisia kommentoijia/toimijoita? 
Mitä argumentteja käytetään?

– Miten tilanne etenee eri skenaarioissa, millaisia vaikutuksia keskustelulla on 
THL:n maineeseen ja toimintaan?

• Kuhunkin skenaarioon liittyy konkreettinen ohjeistus ja toimintamallit (esim. 
proaktiivinen vs. reaktiivinen viestintä, pääviestiaihiot jne.)

Skenaariotyö, jatkokeskusteluun varautuminen
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⎼ Tekir on THL:n johdon ja viestinnän käytettävissä 24/7-periaatteella viestinnän 
konsultointiin ja toimenpiteiden tukemiseen.

⎼ Tekir voi auttaa esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

⎼ Neuvonanto (esim. median yhteydenotto, sidosryhmien kyselyt)

⎼ THL:n laatimien materiaalien kommentointi

⎼ Vastineen tai oikaisun laatiminen

⎼ Materiaalin tuotanto THL:n tukena

⎼ Nämä toimenpiteet toteutetaan lähtökohtaisesti tuntihinnoittelun pohjalta.

Jatkuva tuki
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Tekirin tiimi
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Harri Saukkomaa

• Toimii tiimin neuvonantajana

• Yli 40 vuoden kokemus mediasta, 
yhteiskunnallisesta keskustelusta ja 
liiketoiminnasta

• Maineenhallinnan ja vaativan viestinnän 
johtava asiantuntija Suomessa

Hallituksen puheenjohtaja, viestintäkonsultti
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Titta Jaakkola

• Toimii asiakkuuden projektipäällikkönä

• Kokenut viestinnän ja markkinoinnin 
ammattilainen

• Työskennellyt niin toimittajana kuin 
digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin 
parissa

• Median ja yhteiskunnallisen keskustelun 
asiantuntija

Viestintäkonsultti
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Teppo Similä

• Toimii tiimin jäsenenä

• Viestien kiteyttämisen, tarinankerronnan ja 
median ammattilainen

• Toimittajataustainen viestien ja ajatusten 
sparraaja sekä yhteiskunnallisen 
keskustelun ymmärtäjä

• Pitkän linjan mediavalmentaja ja 
kriisiviestijä

Viestintäkonsultti
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Elina Äijö

• Toimii tiimin jäsenenä

• Toimittajataustainen median tuntija

• Monipuolinen viestinnän ammattilainen, 
tarkkasilmäinen viestinnällisten 
mahdollisuuksien ja yritysten 
toimintaympäristöjen analysoija

Viestinnän harjoittelija
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Hinnoittelu ja ehdot
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Hinnoittelu
Projekti Sisältö Hinta + alv

Varautuminen keskusteluun: 
skenaariot ja toimintamallit

Tekirin itsenäisenä työnä tuottamat kolme skenaariota (worst, in-
between, best) sekä kuhunkin skenaarioon laaditut konkreettiset 
toimintamallit ja -ohjeistukset

7 400 €

Jatkuva tuki Tekirin tiimi THL:n johdon ja viestinnän käytettävissä sparraukseen 
ja materiaalintuotantoon 24/7-periaatteella

tuntihinnoin 
(kts. seuraava sivu)
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• Hinnat sisältävät kaiken ja ainoastaan projektiin liittyvän edellä luetellun Tekirin työn.

• Mahdollinen erikseen ja yhdessä sovittu lisätyö Tekirillä on oikeus laskuttaa tuntihinnoin tai 
erikseen sovituin projektihinnoin.

• Tekirin tuntihinnat ovat
– 150 euroa/h + alv avustavasta konsultoinnista
– 230 euroa/h + alv operatiivisesta konsultoinnista
– 350 euroa/h + alv strategisesta konsultoinnista
– 700 euroa/h + alv strategisesta konsultoinnista (Saukkomaa)

• Muut ehdot
– Hinnat eivät sisällä erikseen sovittua alihankintaa tai muita projektin toteutukseen 

vaadittavia kuluja. Mikäli näiden kulujen laskutus kulkee Tekirin kautta, niihin lisätään 10 % 
läpilaskutuslisä.

– Tekirillä on oikeus laskuttaa projektin toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset matka- ja 
majoituskulut pk-seudun ulkopuolelle suuntautuvista matkoista

– Mikäli valmennus/työpaja/xxx järjestetään Tekirin järjestämissä tiloissa, Tekirillä on oikeus 
laskuttaa kohtuulliset tila- ja tarjoilukustannukset.

– Tekir laskuttaa puolet projektista sen käynnistyessä ja loput sen valmistuttua, tai 
kuukausittain toteutuneen mukaan. Maksuehto 14 päivää.

Ehdot
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Tärkein palvelumme
on ajattelu.
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Vaativan viestinnän strateginen asiantuntija

Erikoistumme vaativiin viestintätilanteisiin ja teemme viestintää strategisella 
otteella. Olemme Suomen johtava kriisiviestintätoimisto.

Työskentelemme tutkivalla asenteella.

Tuomme mielenrauhaa ja autamme asiakkaitamme selättämään kriisit, 
rakentamaan luottamusta sidosryhmissä sekä kasvattamaan mainettaan.

Ydinarvomme on brutaali totuudellisuus, emmekä välttele vaikeita keskusteluja.

34 viestinnän eri 
osa-alueiden 
asiantuntijaa

Liikevaihto 
noin 3,9 MEUR 

(2018)

Aloittanut 
vuonna 
2008

Perustaja ja 
enemmistöomistaja 
Harri Saukkomaa
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Taloustutkimus on vuodesta 1999 alkaen 
joka toinen vuosi tutkinut viestintätoimistojen yrityskuvaa. 

Vuoden 2018 tutkimuksessa oli mukana 29 toimistoa.

Tekir arvioitiin parhaaksi 11/19 osa-alueella.

1. SIJA

Tutkitusti paras liiketoiminnan ymmärrys 
– ja paljon muuta

1. SIJA 1. SIJA 1. SIJA 1. SIJA 1. SIJA

1. SIJA 1. SIJA 1. SIJA 1. SIJA

Ongelman-
ratkaisukyky

Näkemyk-
sellisyys

Ajan tasalla 
oleva osaaminen

Eettisyys /
vastuullisuus

Liiketoiminnan
ymmärtäminen

Palvelun
laatu

Kyky kuunnella
asiakasta Luotettavuus Ketteryys

1. SIJA

Aikataulussa
pysyminen

Konsultoiva
osaaminen
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Tuomme
mielenrauhaa.



Tekir Oy

Lautatarhankatu 6 (2. krs) 

00580 Helsinki

010 666 1181

tekir@tekir.fi


