
Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon vuon-
na 1928 perustettu järjestö. Teosto kerää musiikinkäy-
tön korvaukset ja tilittää ne edelleen tekijöille ja kus-
tantajille. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia 
Teosto on mukana edistämässä koko luovan alan ja 
suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellis-
ta kasvua. 

Teosto edustaa 28 000 kotimaista ja noin kolmea miljoo-
naa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja mu-
siikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2013 kotimaasta 
esityskorvauksia 50,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulu-
jen vähentämisen jälkeen tilitetään 86 prosenttia musii-
kintekijöille ja -kustantajille.

RAKKAUDESTA MUSIIKKIIN JA MUUTOKSEEN

Tekijänoikeustoimialalla eletään isojen muutos-
ten vaihetta. Musiikinkuluttajien kulutustottu-
mukset ja suhtautuminen musiikkiin muuttuvat. 
Pysyäkseen muutoksen edellä Teosto tarvitsee pitkä-
jänteisen, tehokkaan, motivoituneen ja työstään innos-
tuneen henkilöstön. Syksyllä 2013 aloitetulla Rakkau-
desta musiikkiin ja muutokseen -yhteistyöllä tavoiteltiin 
yhtenäisempää johtamista ja esimiestyötä, tiimityös-

kentelyn ja yhteispelin tasonnostoa, toimintakult-
tuurin kehittämistä ja parhaiden toimintatapojen 
omaksumista omaan ja yhdessä tekemiseen. 

”Olimme tehneet strategiatyötä ja halusimme 
jalkauttaa uuden tahtotilan arkeemme. Kilpailutimme 
alan toimijoita ja saimme hyviä suosituksia Trainers’ 
Housen ja valmentajien toiminnasta. Modernit työ-
kalut, kuten Pulssi-muutoksenjohtamisjärjestelmä, 
erottivat Trainers’ Housen kilpailijoista”, pohjustaa Teoston 
toimitusjohtaja Katri Sipilä. 

TEOSTON NÄKÖINEN TOTEUTUS

Yhteistyö aloitettiin henkilöstö- ja asiakaskyselyllä, jonka 
kautta löydettiin muutoksen tukipilarit. Seuraavan vuoden 
ajan yhteistyö jatkui esimiesten ja henkilöstön valmen-
nuksilla, joissa käsiteltiin arjen toimenpiteitä, joilla halut-
tu muutos saadaan aikaan.  ”Nostimme esille johtamisen ja 
esimiestyön teemoja, joiden kautta lähdimme kehittämään 
talon toimintakulttuuria. Perusteellinen lähtökartoitus oli-
kin avain onnistumiseen. Tämän lisäksi Pulssi piti muutok-
sen mukana arjen tekemisessä. Jokaisessa ohjausryhmä- 
tapaamisessa kertasimme yhteistyön tavoitteet, 
jolloin fokus pysyi kirkkaana”, Sipilä kertoo. 

 MITATTAVAA KEHITYSTÄ

”Olemme ottaneet ison harppauksen oikeaan suun-
taan. Esimiestyön tasonnosto näkyy selvästi ar-
jessa. Uusina johtamisen työkaluina olemme saa-
neet muun muassa perjantaikahvit, esimiesvartit, 
esimiehen ja alaisen one2one-keskustelut, viikkosuun-
nitelmat ja tavoiteasetannan. Pulssi-muutoksenjohta-
misjärjestelmä on hyvä tapa pitää tavoitteet kirkkaana 
mielessä. Kysymyksiä vaihtamalla saamme tärkeimmät 
tekemiset mukaan arkeemme. Pulssin älypuhelinsovellus 
on hyvä, koska viikon päätteeksi voi vastata tien päältä. 
Riittävän yksinkertainen ja helppo käyttää!” Sipilä 
naurahtaa. 

”Tämän pohjalta voin kyllä suositella Trainers’ Housea. 
Yhteistyö on koettu talon sisällä erittäin positiivise-
na. Olemme kovasti tykänneet Trainers’ Housen tavasta 
toimia ja valmentajat ovat ottaneet ihmiset hyvin  
mukaan”, Sipilä kiittelee.

TEOSTO
       AVOIN, ROHKEA JA TAVOITTEELLINEN TOIMINTAKULTTUURI
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