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yritykset hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa. Yritysten
maineenhallinta rajattiin koskemaan yrityksen ulkoisen viestinnän keinoja, joilla
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Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, vertailevana tapaustutkimuksena.
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ALKUSANAT

Tämän gradun palauttamisen myötä yksi unelmistani toteutuu ja saan

haaveilemani maisteriopintoni vihdoin päätökseen. Kaksi ja puoli vuotta on mennyt

nopeasti. Opinnot yhdistettynä työntekoon ovat vaatineet paljon, mutta toisaalta

paljon olen myös oppinut ja saanut. Matka on ollut hieno, eikä vähiten siksi, että

sitä on saanut tehdä yhdessä huikeiden opiskelijakollegoiden kanssa.

Tämän gradun osalta haluan esittää kiitokset kaikille tapausyrityksille ja

haastateltaville. Ohjaajaani Ainoa kiitän neuvoista, kannustuksesta ja

joustamisesta etenkin gradun loppuvaiheessa.

Haluan kiittää myös työnantajaani, esimiestäni ja lähimpiä kollegoita joustamisesta

ja kannustuksesta opiskelujeni aikana. Ison kiitoksen saa myös perhe ja ystävät,

jotka ovat jaksaneet tsempata ja tukea aina kun olen sitä tarvinnut. Kiitos Titta,

että jaksoit lukea ja kommentoida graduni tiukassa aikataulussa. Erityiskiitos

kaikista tärkeimmälle tuelleni, Matiakselle, kaikesta avusta, tuesta, kestämisestä ja

joustamisesta viimeisen reilun kahden vuoden ajan.

Helsingissä 7.12.2015

Suvi Karjunen
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1 JOHDANTO

Tässä tutkimuksen ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuksen tausta,

tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä tutkimuksen rajaukset. Johdanto-luvun

lopuksi avataan tutkimuksen rakenne.

1.1 Tutkimuksen tausta

Sosiaalinen media on muuttanut ihmisten tapaa olla vuorovaikutuksessa paitsi

keskenään, myös suhteessa yrityksiin. Web 2.0 yleistyminen on kasvattanut

kuluttajien mielenkiintoa sekä aktiivisuutta reagoida ja vaikuttaa yritysten

toimintaan ilman kolmansia osapuolia ja ennen kaikkea tehnyt siitä entistä

helpompaa. (Dijkmans, Kerkhof & Beukeboom, 2015; Kaplan & Haenlein, 2010.)

Sosiaalinen media on kaikkialla läsnä ja jokaisen käytettävissä. Ihmiset tutkivat

yritysten Facebook ja LinkedIn- profiileja, lähettelevät twiittejä, kirjoittavat ja

lukevat blogeja, katsovat YouTube-videoita ja osallistuvat itse sosiaaliseen

mediaan julkaisemalla sekä jakamalla faktoja ja mielipiteitään yrityksistä eri

sosiaalisissa verkostoissa.

Yritysten näkökulmasta ajateltuna sosiaalisen median tärkeimmät hyödyt tulevat

näkyvyyden hurjasta kasvusta, kävijämäärien lisääntymisestä yritysten sosiaalisen

median tileillä sekä paremman informaation saannista sidosryhmien

käyttäytymisestä ja odotuksista yritystä kohtaan (Juholin, 2013, 334). Toisaalta

vaatimukset ja odotukset yrityksiä kohtaan ovat myös kasvaneet. Yritykseltä

vaaditaan vastuullista liiketoimintaa, avoimuutta, läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja

rehellisyyttä heidän kaikessa toiminnassaan. Laadukkaat tuotteet ja palvelut  eivät

kuluttajille enää itsessään riitä, vaan ne tulee myös tuottaa laadukkaasti ja

vastuullisesti. (Juholin, 2013, 498.) Taloudelliset kovat arvot ovat väistyneet

pehmeämpien arvojen, kuten vastuullisuuteen liittyvien seikkojen tieltä (Aula &

Mantere, 2005, 45). Läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat edellytyksiä toimia

tehokkaasti ja kuuliaasti ympäristössä, jossa ihmiset ovat paitsi aktiivisesti

sitoutuneita virtuaaliseen keskusteluun, myös avoimesti skeptisiä ja vaativia

(Jones & Temperly & Lima, 2010).
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Yrityksen maine muodostuu yhä enemmän virtuaalisessa julkisuudessa ja

yleisöjen vuorovaikutuksessa ja on yhä vähemmän yrityksen itsensä hallittavissa

(Sancilio, 2013).  Digitaalisen median ja sosiaalisten palvelujen kasvava käyttö on

pakottanut yritykset tarkastelemaan omaa mainettaan ja aktiviteettejaan

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median räjähdysmäinen kehitys ja sen

mukanaan tuomat mahdollisuudet niin kuluttajille kuin yrityksille vaativat yrityksiltä

maineenhallinnan uusien sääntöjen ja toimintatapojen kirjoittamista (Jones et al.

2010). Sosiaalisen median myötä yrityksillä on yhä vähemmän valtaa hallita omaa

viestintäänsä, saati työkaluja puuttua yrityksen ulkopuoliseen viestintään

maailman muuttuessa yhä kommunikatiivisempaan suuntaan (Juholin, 2013, 334).

Maineen rakentaminen, suojeleminen ja ylläpitäminen edellyttävät yritykseltä

tavoitteellista ja suunnitelmallista maineenhallintaa, jonka perinteisen käsityksen

toimintaympäristön digitalisoituminen on muuttanut. Maineen hallitseminen

ylipäätään on yrityksille vaikeasti hahmotettavaa, jäsentymätöntä ja aineetonta

toimintaa. Koska maineenhallinta nähdään liittyvän yrityksen kaikkeen toimintaan,

ei erillisiä maineenhallinta suunnitelmia eikä prosesseja ole yrityksissä laadittu.

Tyypillisesti organisaatiossa maineenhallinta liitetään kuitenkin yrityksen

viestinnän vastuulle (Juholin, 2013).

Paitsi, että sosiaalinen media aiheuttaa yrityksille uhkia maineen hallitsemisen

kannalta, sosiaalisen median hyödyntäminen nähdään myös valtavana

mahdollisuutena. Monipuoliset sosiaalisen median mahdollisuudet on

organisaatioissa tunnistettu ja opittu, mutta konkreettinen toiminta maineen

hallitsemiseksi, saati sen johtamiseksi, on vielä melko vähäistä (Tuominen, 2014,

79-80). Sosiaalinen median myötä yritysten maineen hallitseminen on yhä

monimutkaisempaa ja tutkijat korostavatkin yritysten tarvetta ottaa käyttöön

konkreettiset toimenpiteet maineen hallitsemiseksi sosiaalisessa, virtuaalisessa

ympäristössä niin maineriskienhallitsemisen kuin mahdollisuuksien hyödyntämisen

näkökulmista (Jones et al., 2010; Dijkmans,et al., 2015, 58; Floreddu, Cabiddu &

Everisto, 2012; 743).
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Maineen hallitseminen sosiaalisessa mediassa on mielenkiintoinen paitsi

akateemisen maineenhallinnan tutkimuksen parissa työskentelevien, mutta myös

yrityksissä ja konsulttiyrityksissä aiheen parissa työskentelevien viestinnän ja

markkinoinnin alan ammattilaisten sekä yritysjohdon näkökulmasta (Kaplan &

Haenlein, 2010, 59; Tuominen, 2013, 14, 63). Huolimatta suuresta mielenkiinnosta

aihetta kohtaan, tieteellistä tutkimusta maineenhallinnasta sosiaalisen median

kontekstissa on löydettävissä aiheen ajankohtaisuuteen nähden vähän, eikä

yhtenäistä tai yleistettävää tapaa hallita mainetta sosiaalisen median kontekstista

ole syntynyt. Pääosa aiheen tieteellisestä tutkimuksesta painottuu sosiaalisen

median vaikutuksiin yrityksen maineeseen (Floreddu et al., 2014, 738). Aihetta on

tutkittu myös maineenhallinnan yksittäisten osa-alueiden kuten maineriskien ja –

kriisien näkökulmasta (Champoux, Durgee & McGlynn, 2012; Liu, Jin, Briones &

Kuch, 2012; Ott & Theunissen, 2014; Aula, 2009). Tutkimuksia on tehty myös

sosiaalisen median sivustoihin tai maineenhallinnan työkaluihin, kuten

hakukoneiden käyttöön, liittyen. Tutkimuksissa on kuitenkin vain rajallisesti

tarkasteltu sitä, miten yritykset pystyvät itse vaikuttamaan maineeseensa

sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Tutkijat peräänkuuluttavatkin tarvetta

lisätutkimukselle maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa käytännössä.

(Stenger, 2014, 50,52; Eberle, Berens & Li, 2013.)

Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että huolimatta yritysten kasvaneesta

sosiaalisen median käytöstä, yritykset ovat edelleen epävarmoja siitä, miten

sosiaalista mediaa tulisi käyttää yrityksen itsensä hyödyksi (Agn, 2010).

Sosiaalisen median käyttöön liittyvät tutkimukset kohdistuvat tyypillisesti business-

to-custumer (B2C) kohderyhmään. Toisaalta Jussilan, Kärkkäisen & Aramo-

Immonen (2014) väittävät, että vielä tänäkin päivänä etenkin teollisuudenalan

business-to-business (B2B) yleinen argumentti sosiaalisen median

hyödyntämisestä on se, että sosiaalinen media kuuluu vain B2C-sektorille (Jussila

et al., 2014).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa keskustelua maineenhallinnan

konkreettisista käytänteistä sosiaalisessa mediassa ja täydentää tutkimusaukkoa

B2B-yritysten maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa, josta aikaisempaa

tutkimusta ei ole saatavilla. Tutkimus osallistuu myös keskusteluun B2B-yritysten
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sosiaalisen median käytöstä ja hyödyntämisestä, vaikka tutkimus ei siihen

varsinaisesti fokusoidu. Tutkimus on kiinnostava paitsi teoreettisesti sen

tutkimattomuuden näkökulmasta, myös käytännön elämän näkökulmasta ja

tutkimukseen osallistuneiden tapausyritysten kannalta.

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten B2B-yritykset hallitsevat
maineettaan sosiaalisessa mediassa. Tutkimusongelmaa lähestytään kolmen

tutkimuskysymyksen kautta.

- Miksi B2B-yritykset hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa?

- Mitkä lähtökohdat ohjaavat B2B-yritysten maineenhallintaa sosiaalisessa

mediassa?

- Millaisin konkreettisin käytäntein B2B-yritykset hallitsevat mainettaan

sosiaalisessa mediassa?

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan teoreettisen ja empiirisen

aineiston perusteella tarkoituksena selvittää syyt sille miksi B2B-yritysten tulee

hallita mainettaan sosiaalisessa mediassa. Toisen tutkimuskysymyksen

tarkoituksena on kuvata B2B-yritysten lähtökohdat maineenhallitsemiselle.

Lähtökohdilla tarkoitetaan B2B-yritysten tavoitemainekuvaa, sitä miten sosiaalisen

median maineenhallinta on tapausyrityksessä organisoitu, keneen yritys pyrkii

maineenhallinnallaan vaikuttamaan ja minkä kanavien kautta yritys sosiaalisessa

mediassa kommunikoi. Toisen tutkimuskysymyksen vastaukset luovat pohjan sille,

mihin varsinaiset maineenhallinnan käytänteet voidaan linkittää. Viimeisen

tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää mistä käytänteistä

maineenhallinnan kokonaisuus sosiaalisessa mediassa muodostuu.

Tutkimuksen aineisto koostuu neljän maineikkaan suomalaisen B2B-yrityksen

haastatteluista. Haastateltavat työskentelevät yrityksissä viestinnän johto- ja

asiantuntijatehtävissä. Tapausyritysten maineenhallintaa analysoidaan ensin

yrityskohtaisesti ja sitten toisiinsa vertaillen. Vertailun tuloksena luodaan malli

B2B-yritysten maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa. Lopuksi tuloksia

peilataan teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen tavoitteena ei ole järjestää
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tapausyrityksiä maineenhallinnan osalta paremmuusjärjestykseen vaan luoda

kokonaiskuva B2B-yritysten tavoista hallita mainettaan sosiaalisessa mediassa.

1.3 Rajaukset

Tutkimus on rajattu koskemaan suomalaisten B2B-yritysten maineenhallinnan

käytänteitä sosiaalisen median kontekstissa. Yrityksen mainetta voidaan hallita

välillisesti hyvällä toiminnalla, hyvästä toiminnasta viestimisellä ja hyvällä

suhdetoiminnalla (Aula & Mantere, 2005, 2016). Tämän tutkimuksen tarkoitus on

selvittää miten yritykset pyrkivät vaikuttamaan maineeseensa kommunikatiivisin

keinoin sosiaalisen median kanavissa. Näitä viestinnällisiä aktiviteetteja

tarkastellaan yrityksen ja yrityksen ulkoisten sidosryhmien välisessä suhteessa.

Tällöin yrityksen sisäinen viestintä, eli viestintä yrityksen ja yrityksen sisäisten

sidosryhmien välillä rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi tapausyritysten

ollessa kansainvälisiä konserneja, tutkimus rajataan koskemaan vain yritysten

konsernitasoisia sosiaalisen median tilejä, jolloin paikalliset ja

liiketoimintakohtaiset tilit jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelun

ulkopuolelle jäävät myös yritysten sisäiset sosiaalisen median kanavat.

Tässä tutkimuksessa maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa puhutaan myös

rinnakkaisilla käsitteillä virtuaalinen maineenhallinta tai digitaalinen

maineenhallinta. Aiempaa tutkimusta maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa

oli saatavilla vähän, joten teoreettisen näkemyksen parantamiseksi

maineenhallinta laajennettiin koskemaan virtuaalista ympäristöä, joka kattaa näin

sosiaalisen median lisäksi myös muun virtuaalisen verkon.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakautuu teoreettiseen osuuteen ja empiiriseen tutkimukseen.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu maineenhallintaan liittyvien

käsitteiden ympärille, joista ensimmäisenä luvussa kaksi (Maine ja

maineenhallinta) määritellään maineen käsite sekä selvitetään se, miten maine

muodostuu ja mitä hyvä maine yritykselle merkitsee. Tämän jälkeen tutustutaan

maineenhallintaan ja siihen mitä maineenhallinta tarkoittaa yrityksen strategisena

ja kommunikatiivisena toimintana sekä suhteessa sidosryhmiin. Kolmannessa
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luvussa (Sosiaalinen media) perehdytään sosiaaliseen mediaan ja sen

ominaisuuksiin yrityksen viestintäkanavana. Teoriaosuuden viimeisessä luvussa

neljä (Maineenhallinta sosiaalisessa mediassa) kuvataan maineenhallintaa

sosiaalisessa mediassa eli sitä miksi ja miten mainetta sosiaalisessa mediassa

hallitaan. Teoreettisen osuuden lopuksi esitellään tutkimuksen teoreettinen

viitekehys (kuvio 5).

Tutkimuksen viides luku (Tutkimuksen toteutus) keskittyy empiirisen

tutkimuksenaineiston ja –menetelmien kuvaukseen. Luvussa 6 (Tutkimustulokset)

avataan empiirisen tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset esitellään kolmessa

osassa. Ensimmäisessä osassa kuvataan tapausyritysten maineenhallintaa

sosiaalisessa mediassa yrityskohtaisesti. Tutkimustulokset -luvun toisessa osassa

tapausyrityksiä vertaillaan keskenään ja kolmannessa osassa esitellään

yhteenveto empiirisen tutkimuksen tuloksista. Luvussa 7 (Johtopäätökset)

peilataan empiirisen tutkimuksen tuloksia teoreettiseen viitekehykseen ja pyritään

vastaamaan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi luvun lopuksi

annetaan B2B-yritysten maineenhallintaa koskevia suosituksia ja tehdään

tutkimuksen lopulliset johtopäätökset. Johtopäätösluku päätetään mahdollisten

jatkotutkimusaiheiden pohdiskeluun.
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2 MAINE JA MAINEENHALLINTA

Tässä tutkimuksen ensimmäisessä teorialuvussa tutustutaan tutkimuksen

pääkäsitteisiin, jotka ovat yrityksen maine ja maineenhallinta. Luvun aluksi

perehdytään mainetutkimukseen Suomessa ja kansainvälisellä kentällä. Tämän

jälkeen tarkastellaan maineen muodostumista ja merkitystä yritykselle sekä

maineenhallinnan eri ulottuvuuksia.

2.1 Yritysmaine

Yritysmaine on vakiintunut termi niin talouselämän kuin akateemisen maailman

kielenkäytössä. Mainetta tutkitaan yritysjohtajien, konsulttien, sijoittajien ja

akateemisten tutkijoiden keskuudessa ja siitä kirjoitetaan talouslehdissä. (Aula &

Mantere, 2005, 54.) Sana maine on alkuperäisesti johdettu latinalaisesta

sananasta "reputance", joka tarkoittaa suomeksi "olla jotakin mieltä jostakin"

(Balmer, 1998, 970). Maine on siis ihmisen arvio jostakin toisesta ihmisestä tai

asiasta (Dowling, 2004, 20). Yritysmaine on sen sijaan määritelty olevan yleisarvio

yrityksestä ja sen toiminnasta. Yritysmaine heijastelee ihmisten näkemystä siitä

onko yritys hyvä vai huono (Weiss, Anderson & MAclnnis, 1999, 75; Aula &

Heinonen 2011, 12). Maineelle on annettu useita määritelmiä (taulukko 1), mutta

huolimatta lukuisien eri tieteen alojen kiinnostuksesta aihetta kohtaan, ei yhtä

yksiselitteistä ja yleisesti hyväksyttyä määrittelyä maineelle ole kirjallisuudessa

tunnistettavissa.
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Taulukko 1. Maineen määritelmiä.

Akateemisessa maailmassa mainetta on tutkittu eri tieteenalojen näkökulmista.

Laskentatoimi, liiketalous, markkinointi, organisaatiotieteet, sosiologia ja

strateginen johtaminen ovat tuoneet kukin oman näkökulmansa

mainekeskusteluun (Fombrun & Van Riel, 1997). Fombrun & Van Riel (1997) ovat

tunnistaneet akateemisesta tutkimuksesta kuusi tulkintaa yrityksen maineesta.

- Laskentatoimen näkökulmasta maine nähdään aineettoman pääomana,

joka tuo yritykselle taloudellista hyötyä.

- Liiketalouden näkökulmasta maine on ulkoisten sidosryhmien tulkinta

organisaatiosta.

- Markkinoinnin näkökulmasta maine nähdään asiakkaan tai loppukäyttäjän

näkökulmasta.

- Organisaatiotieteiden näkökulmasta maine on organisaation sisäisten

sidosryhmien kokemus organisaatiosta.

- Sosiologian näkökulmasta maine on yleisarviointi yrityksen suoriutumisesta

suhteessa yleisiin institutionaalisiin odotuksiin ja normeihin.

- Strategisen johtamisen näkökulmasta maine nähdään yrityksen

voimavarana ja toisaalta toimintaa estävänä tekijänä. (Fombrun & Riel,

1997.)

Määritelmä Lähde
Yritysmaine on yrityksen sidosryhmien näkemys yrityksen menneestä toiminnasta
ja tulevaisuudennäkymistä, kun sitä verrataan muihin  avainkilpailijoihin.

Fombrun (1996, 4, 5)

Yritysmaine on kollektiivinen kuvaus yrityksen aiemmasta toiminnasta ja tuloksista,
jotka kuvaavat yrityksen kykyä tuottaa lisäarvoa sen sidosryhmille. Se mittaa
yrityksen asemaa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien silmissä niin kilpailu- kuin
institutionaalisessa ympäristössä.

Fombrun & Rindova (1996)
(lähteestä: Fombrun & Van
Riel, 1997, 10)

Yritys maine on pitkällä aikavälillä syntynyt käsitys organisaatiosta, ja siitä mitä
organisaatio tekee ja miten se käyttäytyy.

Balmer (1998, 963-996)

Yrityksen maine perustuu yrityksen ominaisuuksiin ja perustuu yrityksen pitkän
aikavälin johdonmukaiseen suoritumiseen ja huolellisesti suunniteltuu viestintään.

Gray & Balmer (1998, 697)

Yrityksen maine syntyy siitä kokonaisuudesta, mitä yritys tekee, mitä se itse
kertoo toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat.

Juholin (2001, 149)

Yritysmaine on yrityksen omaisuutta, joka tuottaa yritykselle mainepääomaa, jota
tulee hoitaa hyvillä teoilla ja viestinnällä.

Dowling (2006, 98)

Yrityksen maine kuvaus organisaatiosta. Maine voi olla hyvä tai huono ja se toimii
tekijänä, joka erottaa organisaation toisesta muutoin samankaltaisesta
organisaatiosta.

Aula & Heinonen (2011, 12)
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Maineella on useita tulkintoja, mutta yhteistä useimmille niistä on se, että se

määritellään aineettomana pääomana, jolla yritys voi parantaa kilpailukykyään.

(Brønn & Simcic, 2015; Dowling, 2006, 98). Maineen määrittelyissä korostuvat

myös monet muut yhteiset käsitykset kuten se, että maine liittyy organisaatioon,

organisaation ominaisuuksiin ja sidosryhmien mielipiteisiin organisaatiosta

(Fombrun, 1996, 4; Balmer, 1998; Gray & Balmer, 1998, 697; Juholin, 2001,149;

Aula & Heinonen, 2011, 12). Maine liittyy näkemyksiin menneestä, nykyhetkestä ja

tulevaisuudesta (Balmer, 1998, 971). Maine on ominaisuutena dynaaminen ja alati

muuttuva niin ajassa kuin myös sidosryhmien kesken (Balmer, 1998, 971; Gotsi &

Wilson, 2001; Aula & Mantere, 2005, 54).

Yritysmaineen käsite ja tutkimusjuuret juontavat Fombrunin vuonna 1982

julkaistuun listaukseen yhdysvaltojen maineikkaimmista yrityksistä. Tutkijoiden

kiinnostus aihetta kohtaan heräsi kuitenkin vasta kunnolla myöhemmin vuonna

1990, jolloin Fombrunin ja Shanleyn tutkimus Fortune’s Most Admired Companies

julkaistiin. Suomalaiseen keskusteluun maine nousi 2000-vuoden alussa, jolloin

myös ensimmäinen suomalainen mainetta käsittelevä kirja, Maine-Menestystekijä

ilmestyi. (Aula & Heinonen, 2002.)

Suomalaisessa mainetutkimuksessa mainetta on lähestytty kolmen eri

koulukunnan näkökulmasta; aineettomana pääomana, kansalaisuutena ja

tarinana. Taloudellisessa näkökulmasta maine nähdään rahallisesti mitattavana

arvonluojana, organisaation omaisuutena, jonka organisaatio voi omistaa, myydä,

vaihtaa tai lainata (Aula & Mantere, 2005, 56–57). Maine kansalaisuutena

nähdään taas hyvän yrityksen vastuullisena toimintana ja epäitsekkäänä

käytöksenä, jossa yrityksen toimintaa ohjaavat ympäristön ja yhteiskunnan edut

taloudellisen menestyksen sijaan. (Aula & Mantere, 2005, 60.) Yritysten tuleekin

jatkuvasti osoittaa toimivansa sidosryhmiensä odotusten mukaisesti tarjoamalla

moitteettomat työolosuhteet sekä hoitamalla vastuullisesti omaa talouttaan ja

ympäristöasioitaan. (Aula & Heinonen, 2011, 34–35; Juholin, 2009, 188–189.)

Maine narratiiveina -näkökulman mukaan tarinamaineen keskiöissä on yrityksen ja

sidosryhmien tai eri sidosryhmien välinen kommunikaatio. Tästä näkökulmasta
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maine ei ole organisaation omaisuutta, vaan sitä hallitsevat organisaation

sidosryhmät.  (Aula & Mantere, 2005, 64–65.)

Maineen yhteydessä puhutaan usein myös imagosta ja identiteetistä, joiden

merkitykset suhteessa maineeseen ovat kuitenkin erilaiset (Weiss et al., 1999, 75;

Dowling, 2004, 21). Yrityksen imago tarkoittaa ihmisen mielikuvia organisaatiosta.

Yrityksen identiteetti viittaa puolestaan tapaan, jolla organisaatio esittelee itsensä

sidosryhmilleen ja niitä ominaisuuksia, jotka yritykseen liitetään. (Dowling, 2004,

21.) Maine puolestaan tarkoittaa sitä, miten hyvin yritys on ympäristön mielestä

toiminnassaan onnistunut (Weiss et al., 1999, 75).

2.1.1 Maineen muodostuminen

Tutkijoiden näkemysten mukaan maine muodostuu kuvion 1 esittämän prosessin

mukaisesti. Tutkimusten mukaan ihmisten käsitykset yrityksestä perustuvat siihen,

millainen suhde heillä on yritykseen ja mitä he yrityksen ominaisuuksista, kyvyistä,

tuotteista ja palveluista sekä yrityksen käyttäytymisestä tietävät (Dowling, 2004,

21). Käsitykset perustuvat sidosryhmien mielikuviin ja kokemuksiin erilaisista

kohtaamisista yrityksen kanssa (Fombrun, 1996, 59) tai siihen mitä muut ihmiset

ovat sanoneet yrityksestä (Dowling, 2004, 21). Mielikuvat voivat muodostua

välillisesti esimerkiksi yrityksen blogikirjoitusten kautta tai välittömästi

reaaliaikaisessa sosiaalisen median keskustelussa yrityksen kanssa (Aula &

Heinonen, 2002, 91–92).
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Kuvio 1. Yritysmaineen muodostuminen (Dowling, 2004, 21).

Maineen nähdään muodostuvan tiedostettujen informatiivisten käsitysten ohella

tunteista. Tunteet vaikuttavat mielikuvien kautta tapahtuvaan yrityksen arviointiin ja

muokkaavat siten yrityksen maineen tietynlaiseksi. Maineen syntymistä voidaankin

kuvata järjen ja tunteen yhdistymisenä. (Fombrun, 1996, 37; Aula & Heinonen,

2011, 16–17, 195; Dowling, 2004, 21.) Maine muodostuu siis niistä käsityksistä

joita sidosryhmillä on yrityksestä (Fombrun, 1996, 59).

2.1.2 Hyvän maineen merkitys

Hyvä maine on tärkeä, koska se kasvattaa sidosryhmien luottamusta ja uskoa

organisaatioon (kuvion 1 oikeapuoli). Se luo tunne- ja järkiperäisen siteen

yrityksen ja sen työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien

välille. Tämä side näyttäytyy sidosryhmien toiminnassa esimerkiksi niin, että

ihmiset uskaltavat ostaa yrityksen osakkeita, hakea yritykseen töihin, ostaa

yrityksen tuotteita tai palveluita ja puolustaa yritystä kriisitilanteessa. (Dowling,

2004, 21–22.) Yrityksen omassa toiminnassa hyvä maine näyttäytyy puolestaan

kontrollina ja standardina siitä, millaisia päätöksiä organisaatiossa tehdään tai

miten organisaatiossa toimitaan ja viestitään siten, etteivät toimet aiheuta

maineelle vahinkoja (Balmer, 1998, 972).
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Hyvällä maineella on useita positiivisia vaikutuksia (Dowling, 2004, 21–22). Hyvä

maine luo yrityksestä kuvaa luotettavana ja kunnioitettavana toimijana, suojaa

kriiseissä, turvaa tasaisen liiketoiminnan, auttaa rekrytoinnissa, kasvattaa oman

henkilöstön ja sidosryhmien lojaliteettia ja yksinkertaisesti antaa yritykselle

oikeuden olla olemassa. (Aula & Heinonen, 2011, 21–22; Fombrun, 1996, 73.)

Fombrun ja Riel (2007, 48) vertaavatkin hyvää mainetta magneettiin, joka

houkuttelee ihmiset niiden luokse joilla sitä on.  Strategisella tasolla tarkasteltuna

hyvän maineen nähdään kasvattavan yrityksen taloudellista arvoa, toimivan

yritykselle suosituksena ja kilpailijoista erottavana tekijänä sekä tukevan yritystä

epävakaina aikoina tai kriisitilanteissa (Balmer, 1998, 972; Greyser, 1999, 177–

181).

Useat tutkimukset osoittavat, että hyvämaineisilla yrityksillä on paremmat

mahdollisuudet saavuttaa ja ylläpitää hyvää tulosta pitkällä aikavälillä (Dowling,

2004, 21–22). Maine voi olla liiketoimintaa kasvattava tekijä, mutta myös

heikentävä tekijä, jolloin se hankaloittaa yrityksen toimintaa sen kaikilla

liiketoiminta-alueilla.

2.2 Maineenhallinta

Siitä pystyykö yritys mainettaan ylipäätään hallitsemaan, ei ole tutkijoiden

keskuudessa selkeää yksimielisyyttä. Koska maine nähdään yrityksen

aineettomana, "pehmeänä" pääomana jota on vaikea hallita, yrityksillä ei

tyypillisesti ole tietoisia maineenhallinnan suunnitelmia tai ohjelmia. Tutkijoiden

mukaan yrityksillä on kuitenkin tarve mitata, monitoroida ja hallita mainettaan.

(Doorley & Garcia, 2007, 8.) Aula ja Mantere (2005, 49) kuvaavat

maineenhallintaa yrityksen pitkäjänteisenä ja ennalta suunniteltuna toimintana,

jonka avulla yritys pystyy vahvistamaan hyviä ja parantamaan huonoja

ominaisuuksiaan.

Juholinin (2009, 184, 191) mukaan maineenhallinta on osallistumista

keskusteluihin ja vaikuttamista niissä. Juholin (2009, 184, 191) näkee

maineenhallinnan keskeisenä pyrkimyksenä vaikuttaa sidosryhmien mielikuviin ja

kokemuksiin, eli siihen miten yritys, sen tuote tai palvelu koetaan, millaisia
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luonnehdintoja tai attribuutteja siihen liitetään ja millaiseksi yritys eri areenoilla

tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta merkityksellistyy. Merkityksellistyminen voi

liittyä esimerkiksi sidosryhmien kokemukseen yrityksen innovatiivisuudesta,

osaamisesta, yrityksen tuotteista ja palveluista tai johtajuudesta. (Juholin, 2009,

184, 191.) Yrityksillä on yksilöllisiä tavoitteita siitä, millaisena he haluavat

sidosryhmiensä silmissä tulla koetuksi (Aula & Mantere, 2015). Aula ja Mantere

puolestaan (2005, 215) kuvaavat maineenhallintaa hyvän tekemisenä, hyvän

viestimisenä ja hyvänä pitämisenä eli hyvinä suhteina.

Maineenhallinta luo käsitteenä ajatuksen siitä, että yritys pystyisi kontrolloimaan

mainettaan. Ajatus ei kuitenkaan istu tämän päivän digitaaliseen

toimintaympäristöön, jossa maine rakentuu eri sosiaalisilla areenoilla ja sitä

rakentavat yrityksen ulkopuoliset yleisöt ja sidosryhmät. Vaikka maine itsessään ei

ole yrityksen hallittavissa tai kontrolloitavissa, yritys voi siihen vaikuttaa

osaamisellaan, tekemisellään ja viestimisellään. (Aula & Mantere, 2005.)

Maineenhallintaa kuvaavampana terminä voidaan pitää Aulan ja Heinosen (2011,

32–33) kuvausta maineenhallinnasta maineen rakentamisena. Maineen

rakentamisella Aula (2009, 61) kuvaa yrityksen aktiivista osallistumista areenoille

ja vaikuttamista niissä. Luoma-aho (2014) puolestaan kääntää ajatuksen

maineenhallinnasta odotustenhallintaan, joka perustuu siihen, että yritykset

pystyvät vaikuttamaan sidosryhmien asettamiin odotuksiin, ei niinkään heistä

muodostuvaan mielikuvaan.

Maineenhallinta lähtee aina organisaation sisältä, organisaation olemassa olon

tarkoituksesta ja tavoitteista sekä yrityksen perusarvoista. Maineenhallinta on

vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien organisaation osien kesken (Aula &

Mantere, 2005, 93.) Mainetta ei luoda yhdessä yössä, vaan se vaatii pitkäjänteistä

taktisen ja operatiivisen tason työtä, jota tulee peilata rehellisesti yrityksen

filosofiaan, suoriutumiseen ja jokapäiväiseen toimintaan (Aula & Heinonen, 2011,

184; Cornellissen, 2008, 89).

Aulan ja Heinosen (2011, 34–37) mukaan maineen rakentamisen perusperiaatteita

ovat kestävä liiketoiminta, onnistunut julkinen elämä, yrityksen tarkoituksen

kirkastaminen ja ajatus laajennetusta kulttuurista. Toimiakseen hyvin yrityksen
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tulee paitsi toimia eettisesti ja taloudellisesti ja tuottaa laadukkaita tuotteita ja

palveluita, mutta myös kohdella resurssejaan, pääomiaan ja ihmisiään

kunnioitettavasti aiheuttamatta toiminnallaan vahinkoa tai tuhoa. Harjoittaakseen

kestävää liiketoimintaa yrityksen toiminnan tulee myös vastata yhteisöjen ja

yhteiskuntien odotuksia sekä olla linjassa poliittisten ja taloudellisten järjestelmien

kanssa. (Aula & Heinonen, 2011, 34–37.)

2.2.1 Maineenhallinta strategisena toimintana

Maineenhallinta on yrityksen strateginen työkalu, jolla on onnistuessaan

positiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan (Aula & Heinonen, 2002; 212).

Mainetta siis voi ja tulee johtaa. Kysymys on oikeastaan siitä, kuinka voimakkaasti

ja millä tavoin yritys haluaa maineeseensa vaikuttaa. (Tuominen, 2013, 112–113.)

Maineenhallinta kumpuaa vahvasti yrityksen strategiasta, jonka yrityksen ylin johto

luo. (Kaul ja Desai, 2014, 15.) Strategia toteutuu strategisen johtamisen avulla,

joka perustuu nykytilan hahmottamiseen ja keskeisten toimintasuunnitelmien

määrittelyyn, joilla tavoitteet saavutetaan. (Tuominen, 2013.) Strategioilla ja

suunnitelmilla ei ole kuitenkaan merkitystä elleivät ne johda konkreettisiin tekoihin

(Juholin, 2013, 243).

Yrityksen tapaa suhtautua oman tarkoituksensa kommunikointiin voidaan kuvata

erilaisilla mainestrategioilla. Mainestrategian valinta edellyttää ymmärrystä

organisaation ympäristöstä ja sen sisäisestä tilasta, jotka yhdessä muodostavat

maineen kommunikatiivisen merkitysympäristön. Vallitseva kommunikatiivinen

merkitysympäristö eli maineareena riippuu siitä, minkälaista viestintää organisaatio

ja yleisö harjoittavat (Aula & Mantere, 2005, 171). Maineareenalla voi vallita;

- rauhantila, jolloin organisaation itsestään kertoma tarina ja yleisön

kertoman tarina ovat sopusoinnussa;

- puolustustila, jolloin yleisöt haastavat organisaation maineen nostamalla

esiin ristiriitaisia käsityksiä yrityksestä – organisaatio puolestaan pyrkii

pitämään kiinni itselleen suosiollisesta käsityksestä;

- hyökkäystila, jolloin yritys pyrkii muuttamaan itseään koskevaa merkitystä -

tyypillistä tilanteessa, jossa mainekriisi on muuttanut yleisöjen käsityksen

yrityksestä yritykselle epäedulliseksi; ja
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- mellakkatila, jolloin yritys ja yleisö eivät pyri yhtenäistämään käsitystä

yrityksestä tai molemmat pyrkivät rikkomaan voimassa olevaa käsitystä.

(Aula & Mantere, 2005, 175–182.)

Toimintaympäristön muuttuessa, myös strategiat muuttuvat. Rauhantila on

yleensä toivottava, mutta harvoin täysin mahdollinen, koska kaikki osapuolet ja

sidosryhmät eivät koskaan jaa yhtenäistä käsitystä organisaatiosta. Rauha särkyy

tyypillisesti mainekriisissä. Hyökkäys voi olla puolestaan tila, jossa yritys pyrkii

muuttamaan mainekuvaansa ja mellakka puolestaan on tyypillinen uusille

yrityksille, jotka rakentavat mainettaan. Maineareenat kuvaavatkin hyvin mainetta

yrityksen muuttuvana ominaisuutena ja maineen rakentamista pitkäkestoisena

työnä, jonka kuitenkin voi menettää hetkessä. (Aula & Mantere, 2005, 175–182.)

Mainestrategian valinta riippuu myös siitä millainen suhde yrityksen ja yleisön

välillä on. Suhteet voidaan jakaa institutionaalisiin ja persoonallisiin suhteisiin.

Institutionaalinen suhde on avoin ja viestinnän tarkoituksena on kaikille saatavilla

olevan ja samalla tavalla esitetyn viestin jakaminen laajalle yleisölle yhteisien

organisaation käyttämien tyypillisesti yksisuuntaisten kommunikaatiokanavien

kautta. Institutionaalisessa viestinnässä pyritään yhteneväisyyteen, faktiseen

ilmaisuun ja viestintää hallitsevat yrityksen viralliset viestintäasiantuntijat ja johto.

Institutionaalista viestintää kuvaa myös suunnitelmallisuus ja viestinnän virallisuus.

Persoonallinen viestintä on puolestaan epävirallisempaa vuorovaikutuksellista

viestintää, jossa tavoitteena on rakentaa käsitys organisaatiosta vuoropuhelussa

yleisön jäsenien kanssa.  Persoonallisiin suhteisiin painottuva strategia on

tyypillinen yrityksille, joiden yleisö on pieni ja helposti tavoitettavissa. Suuret

yritykset rakentavat mainettaan taas pääasiassa institutionaalisen mainestrategian

keinoin, tosin vuorovaikutuksessa epävirallisemman persoonallisen strategian

kanssa. Suuret yhtiöt ovat enemmän julkisen säätelyn alla toimivia yrityksiä, joiden

toiminta nojaa kansalaisten luottamukseen, jota rakennetaan yhteneväisellä

viestinnällä yrityksiltä yleisöille. (Aula & Mantere, 2005, 198–201.)

Maineenjohtamisen prosessi (kuvio 2) alkaa maineanalyysillä, jota peilataan

yrityksen liiketoimintastrategiaan. Maine-analyysin tarkoituksena on terävöittää
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yrityksen olemassa olon tarkoitus ja se, mihin yritys toiminnallaan pyrkii (Åberg,

2000, 80). Mainestrategia muodostuu valinnoista eli siitä millainen yrityksen

tavoitemainekuva on, ketkä ovat yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja miten yritys

erottuu kilpailijoistaan. Maineen taktiikka -vaiheessa yrityksen tulee tehdä valinnat

siitä, miten ja millä keinoin mainestrategiaa toteutetaan eli miten ja mitä viestitään.

Mitä paremmin sidosryhmien odotukset ja tarpeet tunnetaan, sitä helpommin yritys

kykenee määrittämään toiminnalleen tavoitteet ja toimenpiteet. Mainedialogi on

suunnitelmien ja toimenpiteiden toteuttamista käytännössä. Se on yrityksen ja

sidosryhmien arjen kohtaamisia niin välillisesti kuin välittömässä

kommunikoinnissa. (Aula & Heinonen, 2002; Juholin, 2013, 242–244.)

Yritystarinan tai ydintarinoiden viestiminen tulee olla johdonmukaista ja jatkuvaa ja

sitä tulee tukea ja ohjata säännöllisen seurannan avulla. (Aula & Heinosen,

2002,170; Juholin, 2009, 195.)

Kuvio 2. Mainejohtamisen prosessi (muokattu Aula & Heinonen, 2002, 170).

Maineenhallinta on jatkuvaa nykytilan kartoittamista ja tulevaisuuden luotausta,

haasteiden tunnistamista ja toimenpiteiden toteuttamista (Juholin, 2013, 243).

Maineenhallinta kuuluu henkilöstön jokaiselle jäsenelle. Jokainen organisaation

jäsen toimii yrityksen mainelähettiläänä ja viestii oman tehtävänsä ja roolinsa

kautta. Loppu viimein jokainen henkilöstön jäsen on yrityksen maineen

suurlähettiläs tai potentiaalinen katastrofi. (Aula & Heinonen, 2002, 2011.)
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2.2.2 Maineenhallinta kommunikatiivisena toimintana

Maineenhallinta on viestinnällistä vaikuttamista (Juholin, 2013, 245) ja

viestintävälineiden taidokasta käyttöä (Aula & Mantere, 2005, 91), jossa

johdonmukaisesti tuodaan esille strategian mukaista viestiä eri keinoja käyttäen

(Juholin, 2013, 245). Yrityksen ja sidosryhmien välisen viestinnän perusajatuksena

ei ole välittää ja siirtää organisaation määrittelemiä sisältöjä vaan sitouttaa

sidosryhmät vuorovaikutussuhteisiin, jotka tuovat etua kummallekin osapuolelle

(Aula & Mantere, 2005, 90–91). Yritysviestinnässä on viime vuosina tapahtunut

siirtymä yksisuuntaisesta viestinnästä kohti dialogia eli suoraa keskusteluyhteyttä,

jossa avoin vuoropuhelu perustuu luottamussuhteeseen (Juholin, 2013, 253).

Viestinnän merkitys yrityksen maineelle on oleellinen (Gray & Balmer, 1998, 697;

Juholin, 2001, 149; Dowling, 2006, 98; Gotsi & Wilson, 2001). Viestintä kytkeytyy

saumattomasti yrityksen strategioihin ja johtamistapoihin. (Aula & Mantere, 2005,

93–94.) Viestinnän strateginen tehtävä on jättää yrityksestä halutunlainen

mainejälki (Piha & Puustelli, 2011, 64). Yrityksen maineen johtamista

kommunikoinnin keinoin voidaan kuvata neljällä eri tasolla;

- Poissaolo on yrityksen strateginen päätös yhdensuuntaisesta viestinnästä

ja osallistumisesta keskusteluun vain kriisitilanteessa.

- Läsnäolo perustuu perinteiseen suhdetoiminnan harjoittamiseen

perinteisten yksisuuntaisten kanavien kautta.

- Osallistuminen tarkoittaa aktiivista virtuaalista tiedonvaihtoa sidosryhmiä

kuunnellen ja tietoa keräten. Saatuja tietoja yritys hyödyntää oman

toiminnan kehittämisessä. Osallistumisen tasolla maineenjohtaminen

perustuu passiiviseen läsnäoloon ja seurantaa.

- Ambientti maineen johtamisen tasolla yrityksen johto ja koko organisaatio

ovat sitoutuneet maineenjohtamiseen, joka perustuu jatkuvaan

kahdensuuntaiseen sidosryhmädialogiin.

Yrityksen ja sidosryhmien väliset vuorovaikutussuhteet rakentuvat viestinnän

kautta. Yritysten jättämä mainejälki ei synny informaation siirrosta vaan rakentuu

ajatukselle yhteisöllisyydestä (Aula & Mantere, 2005, 94). Luomalla ja kertomalla

yrityksen tarinaa sekä sitouttamalla sidosryhmiä yritykseen, yrityksen maineen
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arvo strategisena pääomana kasvaa. Mikäli yritykset epäonnistuvat yritystarinan

kerronnassaan, sidosryhmien silmissä yritys on kasvoton, mitätön ja tuntematon.

Lisäksi yrityksestä saa helposti hyödyttämän kuvan. Tuntemattomat yritykset eivät

saa yleisön tukea kriiseissä, eivätkä erotu mainemittauksissa. (Dowling, 2006, 98–

99.) Hyvän yrityksen viestintä ei kuitenkaan yksin riitä vaan tarvitsee hyviä tekoja,

joista viestiä sidosryhmille (Aula & Mantere, 2005, 94).

Yrityksen viestinnällä voidaan nähdä kolme tärkeintä tehtävää, joiden

tarkoituksena on tuoda esille ja vahvistaa sidosryhmien näkemyksiä yrityksen

maineesta. Tehtävät ovat:

- yrityksen ulkoinen, suora viestintä, jonka tarkoitus on kasvattaa

tietoisuutta ja sidosryhmien ymmärrystä ja kunnioitusta organisaatiota

kohtaan;

- organisaation toiminnan puolustaminen sekä selittäminen; ja

- yrityksen sisäinen viestintä, jonka tarkoituksena on selittää ja lujittaa

yrityksen toiminnan suuntaa ja arvoja. Yrityksen sisäinen viestintä

nähdään yhdenvertaisena suhteessa ulkoiseen viestintään hyvän

maineen saavuttamisessa. (Dowling, 2006, 83–84.)

Pohjimmiltaan kaikki yrityksen viestinnän muodot palvelevat tavoitetta hyvästä

maineesta. Onnistuneen viestinnän kautta rakentuvissa vuorovaikutussuhteissa

yritys ja sen sidosryhmät luovat yhteisen näkemyksen eli jaetun todellisuuden siitä,

mitä organisaatio ja sen toiminta ovat. (Aula & Mantere, 2005, 93–94.)

2.2.3 Maineenhallinta ja sidosryhmäsuhteet

Yrityksen maine muodostuu aina suhteessa sidosryhmiin. Maineenhallinta on

ensisijaisesti sidosryhmäsuhteiden hoitamista, mikä tarkoittaa henkilöstöstä

huolehtimista ja asiakkaiden, sijoittajien, yhteistyökumppaneiden, lainsäätäjien ja

median pitämistä hyvänä. (Aula & Mantere, 2005, 33–34.) Maineen muodostuessa

sidosryhmien mielikuvista ja kokemuksista yrityksestä, yrityksen on huomioitava

maineenhallinnassaan yrityksen kaikki sidosryhmät ja hoitaa kaikkia suhteita yhtä

hyvin (Aula & Mantere, 2005, 93; Fombrun, 1996, 18). Yrityksen tulee viestinnän
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sisältöjen lisäksi myös tarjota ja tuottaa ne olosuhteet, joissa viestinnän tulkinta

tapahtuu (Aula & Mantere, 2005).

Maineenhallinnan yhtenä kriittisimmistä tehtävistä pidetään juuri

sidosryhmäsuhteiden hoitoa ja rakentamista. Mainetta ei voi hallita, mutta

maineeseen voidaan vaikuttaa suhteita hoitamalla (Aula & Mantere, 2005, 34).

Sidosryhmistä käytetään myös käsitettä "stakeholder", jolla tarkoitetaan osapuolia

joihin organisaation toiminta vaikuttaa ja jotka voivat itse vaikuttaa organisaation

toimintaan tai joita organisaation toiminta koskee (Juholin, 2013, 52). Luoma-aho

puolestaan puhuu "luottojoukoista "faith-holder", jotka ovat organisaatioon

tyytyväisiä ja levittävät sitä muille (Luoma-aho, 2014).

Sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa olennaista on ymmärtää, että

sidosryhmäsuhteiden tulee hyödyttää molempia osapuolia. Yrityksen tulee myös

määrittää organisaatiolle tärkeimmät sidosryhmät ja selvittää mitä he yritykseltä

odottavat. Hyvissä suhteissa arvostetaan toinen toisiaan, mutta sallitaan erilaiset

mielipiteet. (Doorley & Garcia 2007, 14–16.) Olennaista tämän päivän julkisuuden

kentillä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa on ymmärtää, että sidosryhmät

muodostavat keskenään verkostoja ja vaikuttavat siellä myös keskinäisellä

viestinnällään. Tällöin liittoutumien mahdollisuus yritystä vastaan kasvaa ja siten

aiheuttaa yritykselle uhkia ja riskejä. (Juholin, 2013, 248.)

Vahvat ja hyvät suhteet ovat luotettavia, pitkäaikaisia, vahvasti kahdensuuntaisia,

eikä niitä ohjaa oman edun tavoitteleminen (Aula & Mantere, 2005, 145). Tällaiset

suhteet rakentuvat luottamukselle ja osapuolten väliselle molemminpuoliselle

kunnioitukselle. Sidosryhmien hoitaminen edesauttaa ja tehostaa sidosryhmien

sitouttamista yritykseen (McCorkindale & DiStaso, 2013, 498).

Tämän luvun yhteenvetona maineenhallinnan periaatteet tiivistetään seuraaviin

kuuteen kohtaan:

1. Maine on yrityksen toiminnan ensisijainen arvontuoja.

2. Maineenhallinnan tavoitteena on ajaa sidosryhmien ja yrityksen yhteistä

etua.
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3. Sidosryhmien käsitys yrityksestä muodostuu jokaisen yrityksen jäsenen

kautta.

4. Maineen rakentaminen ja suojeleminen on johtamisen perusperiaate.

5. Maineenhallinnan tavoitteet tulee olla linkitettynä yrityksen strategiaan.

6. Yrityksen arvo riippuu sidosryhmien käsityksestä ja käyttäytymisestä

yritystä kohtaan. (Helm, Liehr-Gobbers & Storch, 2011, 17.)

Tämän tutkimuksen mainekäsitys nojaa akateemisen tutkimuksen

liiketaloudellisen ja strategisen johtamisen näkökulmien yhdistelmään, jossa maine

on ulkoisten sidosryhmien tulkinta organisaatiosta ja nähdään yrityksen

voimavarana ja toisaalta toimintaa estävänä tekijänä (Fombrun & Riel, 1997).

Tässä tutkimuksessa maineenhallintaa tarkastellaan yrityksen yhteisöviestinnän

näkökulmasta erityisesti keskittyen yrityksen ulkoiseen viestintään ja sitä

ympäröivään toimintaan sosiaalisen median kontekstissa. Maineenhallinnalla

tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yrityksen suunnitelmallista kommunikatiivista

toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan yrityksen sidosryhmiin ja siten yrityksen

maineeseen. Tässä tutkimuksessa maineenhallinnasta käytetään myös käsitteitä

(i) maineen rakentaminen, jolloin maineenhallinnan aktiviteettien painotus on

mainetta kehittävissä tai muuttavissa toimenpiteissä ja (ii) maineen suojeleminen,

jolloin maineenhallinnan aktiviteettien tarkoitus on pyrkiä pääasiassa suojelemaan

mainetta.
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3 SOSIAALINEN MEDIA

Tässä luvussa perehdytään ensimmäisenä siihen, mitä sosiaalinen media

käsitteenä tarkoittaa. Tämän jälkeen kuvataan sosiaalista mediaa organisaation

viestintäympäristönä ja esitellään tämän tutkimuksen kannalta olennaiset

sosiaalisen median palvelut.

3.1 Sosiaalisen median määritelmä

Sosiaalista mediaa on luonnehdittu ja määritelty monin eri tavoin aina vuodesta

2005 alkaen, jolloin sosiaalisen median määritelmä tuli yleiseen käyttöön.

Määritelmä elää jatkuvasti teknologian kehittyessä sekä uusien palveluiden ja

kanavien syntyessä. Tästä syystä on jopa mahdotonta rakentaa yhtä määritelmää,

joka kestää aikaa. (Lietsala & Sirkkunen, 2008, 25). Kirjallisuudessa sosiaalista

mediaa on kuvattu määritelmin, jossa korostuvat näkemykset sosiaalisesta

mediasta teknologisena sovelluksena tai työkaluna.

”Sosiaalinen media tarkoittaa nimensä mukaisesti mediaa, jossa julkaistaan

sisältöä sosiaalista mediaa käyttäville mahdollistaen aidon vuorovaikutuksen ilman

kolmatta osapuolta” (Leino, 2012, 26).

”Sosiaalinen media tarkoittaa sovelluksia, jotka pohjautuvat käyttäjien tuottamaan

sisältöön tai joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on

merkittävä rooli sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä" (Kangas, Toivonen &

Bäck, 2007, 14).

”Sosiaalisen median on digitaalinen työkalu ja sovellus, joka helpottaa

vuorovaikutteista viestintää ja sisällön jakamista yleisön ja organisaation välillä”

(Liu, Austin & Jin, 2011, 346).

Seuraavissa määritelmissä sosiaalisesta mediasta tuodaan esille myös sen

yhteisöllisyysnäkökulma.

”Sosiaalinen media on elektroninen viestintäfoorumi, jossa käyttäjät voivat jakaa

informaatiota, muodostaa ryhmiä, luoda suhteita, rakentaa ymmärrystä, muotoilla
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mielipiteitä ja asenteita sekä käyttäjien luomia sisältöjä, vaikuttaa ostopäätöksiin

sekä arvioida tuotteita ja palveluita” (Kaul & Desai, 2014, 210).

”Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntäväksi

viestintämuodoksi, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti

tuotettua sisältöä sekä luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”

(Sanastokeskus TSK ry, 2010).

Aula (2009, 59) korostaa taas määrittelyssään sosiaalisen median sisällöllistä

puolta. Aulan näkemyksen mukaan sosiaalisella medialla tarkoitetaan ”internetissä

toimivia yhteisöllisesti tuotettuja ja jaettuja sisältöjä ja sisältöpalveluja, joissa

käyttäjät tuottavat sisältöjä ja jakavat keskenään esimerkiksi mielipiteitä,

näkemyksiä ja kokemuksia”.

Yllä kuvattuja sosiaalisen median määritelmiä tarkastellessa voidaan nostaa esille

sosiaalisen median kolme ydinkäsitettä, joita ovat sisältö, yhteisöt ja teknologiat.

Määrittelijät ovat yksimielisiä etenkin siitä, että sosiaalinen media perustuu

käyttäjiensä tuottamaan ja jakamaan sisältöön (user generated content, UGC)

(Kangas et al., 2007, 13; Kaul & Desai, 2014, 210; Aula, 2009, 59). Sisällöllä

tarkoitetaan (i) uutta sisältöä, kuten kirjoituksia, kuvia, videoita tai äänitteitä, (ii)

muokattua sisältöä, kuten koosteita tai yhdistelmäpalveluita, tai (iii) luokiteltua

sisältöä, kuten avainsanoja ja arvosteluja (Kangas et al., 2007, 13).

Sosiaalisessa mediassa sisällön ohella oleellisia ovat yhteisöt. Sosiaalinen media

on luonut sosiaaliselle verkostoitumiselle ja sosiaalisille verkostoille uuden

merkityksen tarjoten uuden vuorovaikutusareenan, joka tuo ihmiset yhteen ja joka

mahdollistaa vuorovaikutuksen ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sosiaalinen

verkostoituminen on aitoa kahdensuuntaista kommunikointia. Se on suhteiden

rakentamista, sitoutumista ja siten yhteisöjen rakentamista ihmisten välillä, jotka

jakavat samanlaisia kiinnostuksen kohteita tai ajatuksia. (Hartshorn, 2010.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalinen media on digitaalinen

vuorovaikutusareena, sovellus ja työkalu, joka perustuu käyttäjien yksin tai

yhteisöllisesti tuottamiin ja jakamiin sisältöihin sekä ihmisten välisiin suhteisiin,

joita sosiaalisessa mediassa luodaan ja ylläpidetään.
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Sosiaalisen median ominaispiirteitä ovat avoin osallistuminen, lähes olematon

julkaisukynnys, helppous, keskustelevuus, tavoitettavuus, yhteisöllisyys,

verkottuminen sekä sisältöjen nopea ja laaja leviävyys palautteen ja moninaisten

linkitysjärjestelmien kautta. (Aula, 2009, 63; Kaul & Desai, 2014, 209–210;

McCorkindale & DiStato, 2013, 499.) Sosiaalinen media sisältää kuluttajien ja

käyttäjien luomaa, aloittamaa, kierrättämää ja käyttämää informaatiota tuotteista,

brändeistä, palveluista ja persoonista. Vaikka sosiaalinen media nähdään

kuluttajavetoisena mediana, tänä päivänä myös yhä useammat yritykset ovat

aktivoituneet sosiaalisen median hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. (Kaul &

Desai, 2014, 209.)

Tässä tutkimuksessa sosiaalisella medialla tarkoitetaan (i) kontekstia, jossa yritys

pyrkii hallitsemaan mainettaan, (ii) yrityksen ja sidosryhmien välistä

kommunikointiväylää, joiden kautta vuorovaikutteista keskustelua pyritään

luomaan ja (iii) maineenhallinnan työkalua, jonka ominaispiirteitä hyödyntämällä

yritys voi vaikuttaa sidosryhmiinsä ja siten maineeseensa.

3.2 Sosiaalinen media organisaatioviestinnän ympäristönä

Sosiaalinen media on vakiinnuttanut asemansa niin yksilöiden kuin yritysten

keskuudessa. Mitä enemmän yritykset sosiaalista mediaa käyttävät, sitä

suuremmat vaikutukset sillä on yrityksille, niin positiivisessa kuin negatiivisessa

mielessä. (McCorkindale & DiStaso, 2013, 497.) Sosiaalisen median valtaa

liiketoiminnassa ei tule kuitenkaan liioitella, mutta toisaalta ei myöskään väheksyä,

saati jättää huomioimatta (Aula & Heinonen, 2011, 102).

Yrityksen näkökulmasta sosiaalinen media voidaan nähdä mediatilana sekä

liiketoiminnan mahdollistajana esimerkiksi viestinnän ja tuotekehityksen suhteen.

Sosiaalisessa mediassa korostuvat erityisesti yrityksen oma mediatila ja ansaittu

mediatila. Oma mediatila tarkoittaa yrityksen omaa mediaa, kuten verkkosivuja ja

sosiaalisen median tilejä, joiden kautta yritykset pyrkivät vaikuttamaan

maineeseensa itse tuottaman sisällön kautta. Ansaittu media on puolestaan

riippumattoman kolmannen osapuolen arvio yrityksestä, joka koetaan

luotettavampana kuin yrityksen itsensä kautta saatu viesti. (Leino, 2012, 48–51.)
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Sosiaalinen media toimii ennen kaikkea yrityksen ja sen sidosryhmiensä välisenä

viestintä- ja vuorovaikutuskanavana. Sosiaalinen media viestintämuotona

mahdollistaa yritykselle kustannustehokkaan ja nopean foorumin yksi tai

kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen sidosryhmiensä kanssa. (Kaul & Desai,

2014, 209.) Sidosryhmien keskinäisen viestinnän rooli on myös viime aikoina

korostunut. Sosiaalisen median merkittävyyttä perustellaankin käyttäjien

aktiivisuudella. Käyttäjät vaikuttavat yritysten toimintaan sosiaalisessa mediassa

ottamalla kantaa ja toimimalla kantansa puolesta. (Aula & Heinonen, 2011, 101.)

Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi sitä, mitä hyötyjä ja riskejä

sosiaalinen media yrityksen viestinnälle tuo ja sitä miten sosiaalinen media tulisi

ottaa yrityksessä käyttöön.

Hyödyt yritykselle

Käsitys sosiaalisesta mediasta pelottavana ja yritystä vahingoittavana on

kääntynyt viime vuosina enemmänkin yritykselle mahdollisuuksia tarjoavaksi

toimintaympäristöksi. Olennaisimpana hyötynä sosiaalinen media tarjoaa

yritykselle tehokkaan, nopean ja kustannustehokkaan väylän vahvistaa

sidosryhmäsuhteitaan. Sidosryhmien hoitaminen perustuu sidosryhmien odotusten

tunnistamiseen kuuntelemalla, analysoimalla ja ylipäätään olemassa läsnä

sosiaalisessa mediassa. Sidosryhmien hoitaminen edesauttaa ja tehostaa

sidosryhmien sitouttamista yritykseen. (McCorkindale & DiStaso, 2013, 498.)

Sidosryhmien sitouttamista sosiaalisessa mediassa voidaan tehostaa erilaisin

aktiviteetein. Esimerkiksi äänestysmahdollisuudet voivat lisätä käyttäjän tunnetta

osallistumisesta ja omistajuudesta. Myös kanavien kautta saatu palaute ja

yrityksen palautteeseen reagointi oikein hoidettuna saa käyttäjän sitoutumaan

yritykseen. Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle kanavan myös keskustella

muiden samojen kiinnostuksien ja halujen omaavien kanssa ja tarjoaa yrityksille

mahdollisuuden kohdistaa viestintää juuri halutuille tietyille yhteisöille.

Vuorovaikutus on myös yksi tärkeimpiä sosiaalisen median mukana tuomia

hyötyjä. Lisäksi sosiaalisesta mediasta saatavaa tietoa yritykset voivat hyödyntää

toiminnan kehittämisessä. (Kaplan & Haenlein, 2010; Kietzmann et al., 2011.)
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Riskit

Sosiaalinen median aiheuttaa myös yrityksille päänvaivaa ja huolta, varsinkin jos

yritys ei osaa käyttäytyä siellä. Sosiaalisessa mediassa toimiminen vaatii myös

yritykseltä läpinäkyvyyttä, ahkeraa näkyvyyttä, yrityksen normien noudattamista ja

käyttäjien kunnioittamista. Jokainen yritys kohtaa myös väistämättä kritiikkiä

sosiaalisessa mediassa. Niihin tulee reagoida välittömästi, ennen kuin palautteet

ja huonot kokemukset ehtivät levitä laajasti sosiaalisen median eri kanavissa.

Yrityksen tulee olla hereillä ja sen on pystyttävä reagoimaan palautteisiin nopeasti.

(Kaul & Desai, 2014, 217–218; Dobrian, 2013.) Jussilan et al. (2013) tutkimuksen

mukaan yleisin syy sosiaalisten median kanavien passiiviselle käytölle ei ole se,

että yritykset kokevat sosiaalisen median itselleen uhkana. Syy on pikemminkin

se, että yritykset eivät pysty mittaamaan tai osoittamaan sosiaalisen median

hyötyjä liiketoiminnalle. Myös resurssien ja hyvien case-esimerkkien puute sekä

epätietoisuus sosiaalisen median tarjoamista hyödyistä ovat syitä yritysten

passiivisuudelle. (Jussila et al., 2013, 611–622.)

Käyttöönotto ja strategia

Yrityksen toimiminen sosiaalisessa mediassa ei saa olla irti yrityksen muusta

toiminnasta vaan integroituna vahvasti yrityksen kaikkeen toimintaan. Toiminta

tulee olla suunniteltua ja tavoitteet huolellisesti ja tarkoituksen mukaisesti laadittu.

Yrityksen sosiaalisen median strategian tulisi sisältää vähintään yrityksen

tavoitteet sosiaalisessa mediassa toimimiselle, valitut vaikutuskanavat ja

kohderyhmät sekä ohjeistuksen siitä, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan.

Kiezmannin, Hermkensin, McCarthyn ja Silvestren (2011) mukaan sosiaalisen

median strategiaa suunnitellessa tulisi ensinnäkin tunnustella ja hahmottaa

sosiaalisen median kokonaisuus, kerätä kilpailijatietoa ja selvittää mitä strategioita

kilpailijat käyttävät sosiaalisessa mediassa. Yrityksen tulee kehittää ymmärrystä

sosiaalisessa mediassa käytävistä keskusteluista sekä tarpeesta ja ajasta

reagoida. Yrityksen valintojen tulee sisältää se kuka kuuntelee, kuka luo sisältöä ja

ohjaa keskusteluita. Tietyt säännöt ja suuntaviivat sosiaalisessa mediassa

toimimiseksi kuvastavat ja heijastavat yrityksen ydinarvoja ja filosofiaa. Kiezmann

et al. (2011) painottavat myös yrityksen näkyvyyttä näkymättömässä tilassa.

Yritysten täytyy seurata keskustelujen nopeutta ja volyymiä voidakseen valita
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itselleen oikean oman strategian ja kanavan, jotka luovat yritykselle

mahdollisuuden osallistua hyvin keskusteluihin. Sosiaalisen median käyttöönotto

ja näkyvyyden saavuttaminen on prosessi, joka vaatii opettelua, kokeiluja, virheitä

ja niiden myöntämistä, läsnäoloa ja jatkuvaa vaikuttamista. (Kiezmann et al.,

2011.)

3.3 Sosiaalisen median palvelut

Sosiaalisen median kanavia on monenlaisia ja niitä on luokiteltu eri tavoin.

Yhteistä kanaville on jakaminen, yhdessä tekeminen ja yhteydenpito toisiin

käyttäjiin (Leino, 2012, 26). Weinberg & Pehlivan (2011, 279) jaottelevat

sosiaalisen median kanavat neljään kategoriaan tiedon pitkäikäisyyden ja tiedon

syvällisyyden mukaan kuvion 3 kuvaamalla tavalla.

Kuvio 3. Tiedon kestävyys ja syvyys sosiaalisen median kanavissa (Weinberg &
Pehlivan, 2011, 279).

Tiedon kestävyys tarkoittaa sitä, kuinka tieto tulee kanavassa esille ja kuinka

kauan tieto on käytettävissä (aika näytöllä). Esimerkiksi Twitterissä tieto liikkuu

näytöllä nopeasti samanaikaisesti tapahtuvista aktiviteeteista riippuen. Tiedon

syvyys puolestaan viittaa sisällön rikkauteen ja monimuotoisuuteen. Esimerkiksi

yhteisösivut tai Facebook voivat tuoda esille tietystä aiheesta useita eri
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näkökulmia, jolloin informaation määrä on suuri. Twitterissä puolestaan yksi

twiittaus on enintään 140 merkkiä, jolloin viestiin sisältyvän tiedon määrä on

erittäin rajallinen ja pintapuolinen.

Lietsala ja Sirkkunen (2008,26) jaottelevat sosiaalisen median kuuteen luokkaan

seuraavasti:

1. sisällöntuotanto ja julkaiseminen (blogit);

2. sisällön jakaminen (YouTube ja Flickr);

3. verkkoyhteisöt (LinkedIn, Facebook, MySpace);

4. yhteistuotannot (Wikipedia);

5. virtuaalimaailmat (Second Life); ja

6. liitännäiset (Google Maps).

Jaottelu perustuu sosiaalisen median palveluiden käyttöön ja käytön motiiveihin.

(Lietsala & Sirkkunen, 2008, 26.) Seuraavissa kappaleissa tarkastelemme tämän

tutkimuksen osalta olennaisia sosiaalisen median palveluja, joita ovat Lietsalan ja

Sirkkusen (2008, 26) jaottelun mukaisesti sisällöntuotanto ja julkaiseminen,

sisällön jakaminen ja verkkoyhteisöt.

3.3.1 Sisällöntuotannon ja julkaisemisen palvelut

Yritysblogit tarjoavat yritykselle kanavan jakaa tietoa ja rakentaa

asiantuntijamielikuvaa sidosryhmiensä keskuudessa. Blogikirjoitukset tarjoavat

sisällöltään laadukasta ja uskottavaa sisältöä, eivätkä ne lähtökohtaisesti toimi

kaupallisessa tarkoituksessa. Blogin avulla yritys voi osallistua julkiseen

keskusteluun ohjaamalla ja tuomalla näkemyksiään esille omilla kasvoillaan,

kasvattaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa, antaa asiakkaille mahdollisuuden

lähestyä yritystä luonnollisemmin, kasvattaa ja asemoida itseään

suunnannäyttäjänä tai innovoijana sekä lujittaa mainettaan (Leino, 2012, 179).

Weinbergin ja Pehlivan (2011) teorian mukaisesti blogi nähdään tiedollisesti

kevyenä, koska blogiaihetta käsitellään blogissa tyypillisesti vain yrityksen

perspektiivistä, vaikka muille käyttäjille kommentointimahdollisuus tarjotaankin.

Toisaalta taas blogikirjoitukset ovat helpommin hakukoneista löydettävissä,
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verrattuna esimerkiksi mikroblogeihin. Ne ovat myös pitkäikäisempiä ja siksi

hyödyllisiä yritykselle pidemmällä aikavälillä.

Mikroblogeista suosituin ja yritysten keskuudessa käytetyin, Twitter, on nopea ja

helppo tapa kommentoida ja kertoa uutisia. Yrityksen käytössä Twitter

mahdollistaa nopean ja ytimekkään keskustelun, toimii verkostoitumisessa ja

näkyvyyden saavuttamisessa, oman yrityksen tapahtumien viestinnässä,

asiakaspalvelun työkaluna sekä toimialan ja kilpailijoiden seurannassa (Leino,

2012, 144). Mikroblogit ovat nopeita ja helppoja tapoja pitää sidosryhmät

informoituna yrityksen asioista. Weinbergin ja Pehlivan (2011) teorian mukaan

mikroblogit nähdään tiedollisesti kevyenä ja lyhytaikaisena kanavana. (Weinberg &

Pehlivan, 2011, 280.) Lietsalan & Sirkkusen (2008, 26) mukaan blogien ja

mikroblogien pääkäytänteitä ovat sisällöntuotanto, -julkaiseminen ja –levitys.

3.3.2 Sisällön jakamisen palvelut

Sisällön jakamisen palvelut ovat sosiaalisten verkkoyhteisöjen kaltaisia palveluita,

mutta ne keskittyvät pääasiassa jakamaan sisältöä, eivätkä rakentamaan

sosiaalisia verkostoja (Lietsala & Sirkkunen, 2008, 42). Tyypillisiä sisällön

jakamisen palveluita ovat Youtube ja Flickr. Youtube on ajasta ja paikasta

riippumaton videoiden tallennus- ja jakopalvelu. YouTuben suosittuudesta kertoo

se, että palvelu on maailman toiseksi käytetyin hakukone. YouTubeen lisättyjen

videoiden ympärille voi muodostua pieniä yhteisöjä tai listoja, mutta yhteisön

rakentamisessa harva on aktiivinen (Leino, 2013, 121). Videon avulla yritys voi

kertoa itsestään, tuotteistaan, osaamisestaan tai mielipiteistään vahvemmin kuin

tekstillä tai kuvalla. Viestin tehoa voi vahvistaa esimerkiksi nostamalla esiin omaa

henkilökuntaa. (Leino, 2013, 157.)

3.3.3 Verkkoyhteisöt

Verkkoyhteisöt ovat sosiaalisen median kanavia, jotka tuovat niin ihmiset kuin

organisaatiot yhteen keskustelemaan jostakin tietystä aiheesta. Verkkoyhteisöissä

keskustelua käyvät eritaustaiset ihmiset eri perspektiiveistä, jolloin keskustelu on

rikasta ja sitoutuminen pitkäaikaista. Näin ollen Weinbergin ja Pehlivan (2011)

teorian mukaisesti verkkoyhteisöt luokitellaan tiedon kannalta pitkäaikaiseksi ja
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syvälliseksi. Yrityksen synnyttämät verkkoyhteisöt ovat hyödyllisiä yrityksille

sidosryhmäsuhteiden hoidossa. Sidosryhmien muodostamat yhteisöt toimivat

puolestaan sidosryhmien välisenä väylänä tiedon jakamiseksi ja opastuksen

tarjoamiseksi. Parhaimmillaan ne voivat toimia yrityksen ja tuotteen

puolestapuhujana ja pahimmillaan yritystä vahingoittavina toimijoina. (Weinberg &

Pehlivan, 2011.)

Sosiaaliset verkostot asemoituvat Weinbergin ja Pehlivanin (2011) jaottelussa

tiedoltaan lyhytaikaiseksi, mutta tiedon monipuolisuudessa ja syvyydessä

syvälliseksi tietokanavaksi. Sosiaalisista verkostoista Facebook on edelleen

tärkein ja suosituin sosiaalinen media niin yksityisille kuin yrityksille. Sivuston

tykkääminen (eng. like) merkitsee yritykselle kuuntelu- reagointi-, ja

viestintävelvollisuutta yrityksen tärkeistä asioista. Oleellista sosiaalisissa

verkostoissa toimimisessa on, että siellä ollaan aidosti läsnä ja kuunnellaan. Yritys

voi aktivoida seuraajansa muun muassa erilaisien kilpailujen avulla hyödyntäen

samalla mahdollisuuden kerätä tietoa asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja

hyödyntää tietoa esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksessä (Leino, 2012, 130).

Facebookin keskusteluiden ja tiedon syvyys on merkittävä osittain jaettavien

videoiden ja kuvien kautta, mutta vaikka keskustelu sivuilla on vilkasta, ne eivät

ole pitkäikäisiä. Sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä käyttäjien mielipiteisiin,

yrityksen tuotteisiin tai maineeseen vaikuttamiseksi ja seuraamiseksi. Facebookin

lisäksi muita sosiaalisen verkoston kanavia ovat muun muassa LinkedIn,

Instragram ja What’s Up. Sosiaalisten verkostojen pääkäytäntöinä ovat Lietsalan &

Sirkkusen (2008, 26) mukaan vanhojen verkostojen ylläpito ja uusien

rakentaminen sekä itsensä esittely ja ilmaisu.

Kanavien valintaa tulee miettiä yrityksen tavoitteen ja ongelman luonteen

perusteella, eli miten helposti viesti on ymmärrettävissä, millaista näkyvyyttä

asialle tavoitellaan ja kuinka se tehokkaasti voidaan saavuttaa. Esimerkiksi blogit

sopivat monimutkaisempien asioiden esille tuontiin ja videot puolestaan lisäävät

parhaiten tietoisuutta. Tietyn kohderyhmän saavutettavuus voidaan puolestaan

saavuttaa esimerkiksi liittymällä sosiaaliseen verkostoon, joissa kohderyhmät ovat

osallisina. (Kaul & Desai 2014, 221.) Toisaalta kanavien valintaa voi pohtia myös
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sosiaalisen läsnäolon ja median tehokkuuden sekä itsensä esittelyn ja itseilmaisun

mukaan. Esimerkiksi blogit ovat vahvoja itsensä esittelyn ja itsensä ilmaisun

palveluita. Sosiaalinen läsnäolo ja median tehokkuus ovat puolestaan blogeissa

matalalla tasolla. Blogi ei tue vuorovaikutuksellista keskustelua tai tiedon

levittämistä läheskään yhtä tehokkaasti, kuin esimerkiksi Twitter, jonka twiitit

leviävät hetkessä ja joista käyttäjät käyvät aktiivista keskustelua. (Kaplan &

Haenlein, 2010.)

Tässä luvussa käsiteltiin sosiaalista mediaa ja erityisesti sitä, miten yritys voi

hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään ja mitä erityispiirteitä yrityksen tulisi

ottaa huomioon sosiaalisen median kanavia valitessaan. Seuraavassa luvussa

perehdytään siihen, mitä maineen hallitseminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa

ja erityisesti siihen, miten mainetta sosiaalisessa mediassa voidaan hallita.
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4 MAINEENHALLINTA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Teoriaosuuden kahdessa ensimmäisessä luvussa esiteltiin tutkimuksen

tärkeimmät käsitteet maine, maineenhallinta ja sosiaalinen media. Tämän luvun

tarkoituksena on tuoda edellä mainitut käsitteet yhteen ja tarkastella mitä

maineenhallitseminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa. Keskiössä ovat erityisesti

maineenhallinnan käytänteet, joiden avulla yritykset pyrkivät hallitsemaan

mainettaan sosiaalisessa mediassa. Luvun lopuksi esitellään tutkimuksen

teoreettinen viitekehys.

4.1 Virtuaalinen maineenhallinta

Digitaalisen median ja sosiaalisten palvelujen kasvava käyttö on pakottanut

yritykset tarkastelemaan omaa mainettaan ja aktiviteettejaan sosiaalisessa

mediassa. Sosiaalinen media on kaikkialla läsnä ja jokaisen käytettävissä. Ihmiset

tutkivat yritysten Facebook ja Linkedin- profiileja, lähettelevät twiittejä, kirjoittavat

ja lukevat blogeja, katsovat YouTube-videoita ja osallistuvat itse sosiaaliseen

mediaan julkaisemalla ja jakamalla faktoja ja mielipiteitään yrityksistä eri

sosiaalisissa verkostoissa. Maine rakentuu yhä enemmän virtuaalisessa

julkisuudessa ja yleisöjen vuorovaikutuksessa ja on yhä vähemmän yrityksen

hallittavissa. (Sancilio, 2013.) Jones, Temperley ja Lima (2010) korostavatkin

yritysten tarvetta ottaa käyttöön toimenpiteet maineen hallitsemiseksi

sosiaalisessa, virtuaalisessa ympäristössä.

Kansainvälisessä kirjallisuudessa maineenhallinnasta digitaalisessa ympäristössä

käytetään englanninkielisiä termejä ”online reputation management (ORM)” tai ”e-

reputation management”. Suomalaisessa kirjallisuudessa puhutaan puolestaan

virtuaalisesta tai digitaalisesta maineenhallinnasta. Virtuaalinen maineenhallinta

viittaa yritysten tapaan kertoa itsestään ja tuoda itsensä näkyväksi virtuaalisessa

ympäristössä (Sancilio, 2013, 4).  Dijkmans, Kerkhof ja Beukebooom (2015, 58–

60) määrittelevät maineenhallinnan sosiaalisessa mediassa vuorovaikutteiseksi ja

reaaliaikaiseksi keskusteluksi yleisöjen kanssa. Aula ja Heinonen (2011, 102–103)

kuvaavat puolestaan maineenhallinnan sosiaalisessa mediassa olevan "yritysten

olemassa olon oikeutusta, legitimiteettiä rakentavaa projektia”. Laaksonen (2011a,
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12) määrittelee osaltaan maineenhallinnan digitaalisessa, sosiaalisessa

julkisuudessa "aikomuksena tuottaa haluttua todellisuutta ja toivottuja tarinoita

pyrkimällä tarkoituksenmukaisiin kohtaamisiin yleisöjen kanssa kirjoittamalla omaa

kertomusta aidosti ja vahvasti" (Laaksonen, 2011a, 12). Jones et al. (2010, 936)

niputtavat näkemykset yhteen toteamalla tehokkaan virtuaalisen maineenhallinnan

olevan yhteisöjen keskustelua, osallistumista ja yhteistyötä. Taulukossa 2 on

listattu keskeiset digitaalisen maineenhallinnan määrittelyt.

Taulukko 2. Virtuaalisen maineenhallinnan määritelmiä.

Lähde Määritelmä

Jones et al., 2010, 936 "Virtuaalinen maineenhallinta" - yhteisöjen kanssa

keskustelua, osallistumista ja yhteistyötä

Aula & Heinonen, 2011, 102–

103

"Maineenhallinta sosiaalisessa mediassa" - yritysten

olemassa olon legitimiteettiä rakentavaa projektia

Laaksonen, 2011a, 12 "Maineenhallinta digitaalisessa sosiaalisessa

julkisuudessa" - aikomus tuottaa haluttua todellisuutta ja

toivottuja tarinoita pyrkimällä tarkoituksenmukaisiin

kohtaamisiin yleisöjen kanssa kirjoittamalla omaa

kertomusta aidosti ja vahvasti

Sancilio, 2013 "Digitaalinen maineenhallinta" - yritysten tapa kertoa

itsestään ja tuoda itsensä näkyväksi digitaalisessa

ympäristössä"

Dijkmans et al., 2015, 58–60 "Maineenhallinta sosiaalisessa mediassa" -

vuorovaikutteista ja reaaliaikaista keskustelua yleisöjen

kanssa

Käsitteen määrittelyssä korostuvat maineenhallinta vuorovaikutteisena toimintana

yritysten ja sidosryhmien välillä. Toiminta perustuu yrityksen tapaan viestiä

ydinviestinsä mukaista tarinaa sidosryhmilleen sekä vuorovaikutteiseen tapaan

keskustella, osallistua ja tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen hyväksi.

Maineenhallintaa yrityksen päivittäisessä työssä avataan tarkemmin luvussa 4.4.

(Maineenhallinnan käytänteet).
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4.2 Hyödyt, mahdollisuudet, kustannukset ja riskit

Sosiaalinen media nähdään maineen muodostumisen kannalta uhkana, mutta

myös mahdollisuutena rakentaa yrityksen maineesta vahva sekä suojella ja hallita

sitä (Digkmans, Kerkhof & Beukebooom, 2015, 59). Sosiaalisen median potentiaali

on suurempi kuin moni yritys ymmärtää, saati pyrkii hyödyntämään. Laaksonen

(2011a, 2011b) on tutkinut digitaalisen julkisuuden hyötyjä, mahdollisuuksia,

kustannuksia ja riskejä maineen näkökulmasta. Seuraavissa kappaleissa edellä

mainittuja tarkastellaan maineenhallinnan ja sosiaalisen median kontekstissa.

Sosiaalisen median hyötyinä maineenhallinnassa voidaan nähdä sen tietovaranto.

Blogikirjoitukset, keskustelualueet ja wikit edustavat sitä tietovarantoa, joiden

kautta yritykset voivat löytää tietoa itsestään, kilpailijoista ja sidosryhmistään ja

hyödyntää tietoa edelleen maineensa rakentamisessa. (Laaksonen, 2011a,

2011b.) Sosiaalinen media on myös edullinen, helppo ja nopea kanava jakaa

tietoa, toimittaa informaatiota ja palveluita sekä vastata kuluttajien pyyntöihin

(Floreddu et al., 2014, 743; Laaksonen, 2011a). Lisääntynyt avoimuuden ja

läpinäkyvyyden vaatimus pakottaa myös yritykset miettimään omaa toimintaansa

yhä tarkemmin ja sitä kautta parantamaan omaa julkisuuskuvaansa (Laaksonen,

2011b).

Sosiaalisen median mahdollisuudet maineenhallinnalle ovat moninaiset.

Sosiaalisen median mahdollistama kaksisuuntainen vuorovaikutuksellinen

viestintä tarjoaa yrityksille uusia taktisia vaihtoehtoja rakentaa ja suojata mainetta

virtuaalisesti (Floreddu et al., 2014, 744). Se mahdollistaa myös yrityksen

mahdollisuuden saada yrityksen ääni kuuluviin. Viestiä on mahdollista korostaa

myös interaktiivisilla elementeillä, kuten kuvilla ja videoilla, joiden vaikutus on

tekstiä voimakkaampi. Sosiaalinen media on myös näkyvä paikka julkiselle

keskustelulle niin hyvässä kuin pahassa. (Laaksonen, 2011a, 2011b.) Sosiaalinen

media tarjoaa mahdollisuuden perustaa ja ylläpitää enemmän suoria suhteita

asiakkaisiin ja näin hallita mainettaan (Floreddu et al., 2014, 744).  Se on paikka,

jossa yritys voi vahvistaa strategiansa mukaista roolia kuten esimerkiksi

suunnannäyttäjyyttä ja kasvattaa tunnettuutta sekä saada hyville teoillensa
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näkyvyyttä. Toisaalta virheen tehdessään yritys saa mahdollisuuden julkiseen

anteeksipyyntöön ja mahdolliseen anteeksiantoon, jolloin mahdolliset

maineriskivaikutukset jäävät pienemmäksi. Sosiaalinen media mahdollistaa myös

joukkojen voiman, jota yritys voi hyödyntää niin sitouttamisessa kuin

tuotekehityksessäkin. (Laaksonen, 2011a, 2001b.)

Sosiaalisen median vaikutuksista maineenhallintaan puhuttaessa, usein riskit ja

kustannukset vievät suurimman huomion, mikä näkyy käytännössä yritysten

liiallisena varovaisuutena ja hyödyntämättöminä mahdollisuuksina. Laaksonen

(2011a) listaa kustannuksiksi hallitsemattoman ympäristön, jota on vaikea valvoa.

Kustannuksina nähdään myös henkilö- ja tietoresurssit. Miten varmistetaan oikea

tieto ja oikeat henkilöt vastaamaan keskusteluihin ja kysymyksiin ja luomaan

keskustelua? Heikot signaalit ja mainetarinat ovat vaikeasti löydettävissä ja

leviävää väärää tietoa on hankala paikata. (Laaksonen, 2011a, 2011b.)

Riskeiksi Laaksonen (2011a, 2011b) listaa sosiaalisen median voimakkaat yksilöt,

joilla on mahdollisuus käyttää sellaista valtaa, johon aiemmin ei ole ollut

mahdollisuutta. Sosiaalisen median riskeinä nähdään myös manipulointisyytökset,

huhujen voima, tahallinen mustamaalaus ja negatiivisen informaation ja tunteiden

ylivalta. Tällaisissa riskitilanteissa nopeus kertaantuu entisestään. Riskinä ovat

myös oman henkilöstön käyttäytyminen ja heidän viestintä sosiaalisessa

mediassa. Omat työntekijät tulee ohjeistaa huolellisesti, kuitenkin varoen

rajoittamasta heitä liikaa, jolloin liiallinen valvonta ja ohjeistus voi rajoittaa

sosiaalisen median hyödyntämistä maineen hallitsemisessa. Riskinä Laaksonen

(2011a, 2011b) näkee myös yritystä vahingoittavat keskustelut, jotka jäävät

yritykseltä huomioimatta. Näitä ovat esimerkiksi negatiiviset blogikirjoitukset, jotka

ovat löydettävissä hakukoneilla ja joilla voi olla pitkäaikaiset ja laajakantoiset

vaikutukset yrityksen maineeseen. (Laaksonen, 2011a, 2011b.)

Edellä kuvattu hyödyt, mahdollisuudet, kustannukset ja riskit kuvaavat

konkreettisesti niitä syitä, joiden takia yritysten tulee mainettaan hallita ja rakentaa

(Laaksosen, 2011a; 2011b). Yllä olevaan perustuen maineenhallinnan
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päätavoitteet voidaan teorian perusteella jakaa kahteen kokonaisuuteen, jotka

ovat (i) maineriskienhallinta ja (ii) mahdollisuuksien hyödyntäminen.

4.3 Sosiaalisen median mainestrategia

Kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan yrityksen maineenhallintastrategiasta

ja tarkemmin verkkoympäristössä virtuaalisen maineenhallinnan strategiasta.

Mainestrategian tarkoitus on kertoa mitä yritys haluaa olla, miltä yritys haluaa

näyttää sekä mitä ja miten yritys haluaa viestiä. (Aula & Heinonen, 2002, 182–191;

Juholin, 2013, 194). Aula & Heinosen (2002) näkemyksen mukaan

mainestrategiassa tulee linjata seuraavat kaksi asiaa; (i) yrityksen strategiset

valinnat ja (ii) maineenhallinnan tavoitteet. Yrityksen strategiset valinnat pitävät

sisällään:

1. yrityksen tavoitemainekuvan;

2. kuinka viestintä on organisoitu ja resursoitu;

3. tärkeimmät sidosryhmät, joihin halutaan vaikuttaa;

4. mitä viestintäkanavia käytetään;

5. päätökset siitä, millaista vaikuttavuutta viestinnältä odotetaan; ja

6. miten vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan (Juholin, 2013, 141–140).

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tarkemmin yrityksen strategisista

valinnoista tavoitemainekuvaa, maineenhallinnan organisointia

sidosryhmämäärittelyä ja kanavavalintaa. Kohtia 5 ja 6 käydään läpi myöhemmin

seuraavassa alaluvussa 4.4 (Maineenhallinnan käytänteet).

Tavoitemainekuva

Tavoitemaine on Juholinin (2013, 103) mukaan "ideaali, jollaisen organisaatio

haluaa itsestään syntyvän". Tavoitemainekuvien ja todellisuuden välillä on eroja,

joihin viestinnällä pystytään vastaamaan. (Juholin 2013, 331) Tavoitemaine syntyy

yhteistyössä yrityksen ja sidosryhmien välillä.

Organisointi

Yrityksen ylimmän johdon tulee asettaa ja määritellä tavoitteet maineenhallinnalle

ja valvoa niiden toteutumista (Dowling, 2004, 25). Kuten jo tutkimuksen toisessa
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luvussa mainittiin, maineenhallinta on vaikeasti hahmotettavaa, jäsentymätöntä ja

aineetonta toimintaa. Se liittyy olennaisesti yrityksen kaikkeen tekemiseen ja on

siksi harvoin organisoituna minkään yksikön alle. Viestinnällisestä näkökulmasta,

maineenhallinta ja sen tukeminen ovat luonnollisesti viestinnän vastuulla, mutta

edellyttävät yrityksen liiketoiminnan ja viestinnän välillä vahvaa kytköstä (Floreddu,

et al., 2014, 744). Maineenhallinnan kannalta on tärkeää määrittää viestintävastuut

esimerkiksi kriisi- ja poikkeustilanteiden varalle (Tuominen, 2013, 148).

Sosiaalinen media ja verkkoviestinnän vapautuminen ovat vapauttaneet yritysten

viestintää. Kun ennen viestintävastuut olivat tarkkaan määritellyt, nyt viestintä on

vapaampaa ja viestinnässä korostuvat henkilöstön vapaa ja suositeltava

osallistuminen yrityksen tarinan kerrontaan. Henkilöstöä rohkaistaan ja sitoutetaan

osallistumaan sosiaaliseen mediaan yrityksen edustajana. (Juholin, 2013;

Floreddu et al., 2014, 744; Tuominen, 2013, 149.)

Yrityksen sidosryhmät

Tässä tutkimuksessa sidosryhmällä tarkoitetaan ryhmää, johon yritys pyrkii

toiminnallaan vaikuttamaan tai joka itse voi vaikuttaa yrityksen toimintaan (Aula &

Heinonen, 2002, 2015–216.)  Maineenhallinnan onnistumisen edellytyksenä on

tunnistaa yrityksen kannalta tärkeimmät vaikuttajat, ymmärtää heitä kiinnostavat

asiat ja olla vuorovaikutuksessa heihin (Vollenbroek, de Vries & Constantinidus,

2013). Kaikki sidosryhmät eivät ole maineen kannalta samanarvoisia ja ryhmien

merkitys vaihtelee ajassa. Useiden selvitysten ja tutkimusten mukaan yrityksen

tärkeimmät sidosryhmät maineen kannalta ovat oma henkilöstö, toimitusjohtaja

mukaan lukien ja asiakkaat. (Aula & Mantere, 2005, 34; Leino, 2012, 130.) Median

rooli korostuu tärkeänä muiden sidosryhmien mielikuvien välittäjänä ja

muokkaajana (Fombrun, 1996, 18).

Kanavat

Sosiaalisen median kanavia määriteltäessä sanotaan, että yritysten tulisi olla läsnä

siellä, missä omat sidosryhmät ovat. Oleellista ei ole kuitenkaan olla mukana

kaikissa kanavissa, vaan keskittyä muutamaan pääkanavaan ja olla
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täysipainoisesti läsnä niissä. Sosiaalisen median kanavien ominaisuuksista ja

valinnasta kerrottiin tarkemmin luvussa 3.3 (Sosiaalisen median palvelut).

4.4 Maineenhallinnan käytänteet

Virtuaalisen maineenhallinnan keinoja ja käytänteitä on tutkittu akateemisessa

kirjallisuudessa vähän (Stenger, 2014, 50). Bunting ja Lipski (2000) tunnistivat

internetin hyödyt maineen rakentamisessa ensimmäisenä. Bunting ja Lipski

kehottivat yrityksiä jo ennen sosiaalista mediaa vuonna 2000 miettimään ja

suunnittelemaan maineenhallintaa virtuaalisessa ympäristössä. Heidän mukaansa

tehokkaaseen maineenhallintaan verkossa kuuluu:

- vastustuksen kohtaaminen;

- suora viestintä sidosryhmien omalla alueella;

- kolmansien tahojen käyttö viestin tehostamiseen ja hyväksyttämiseen; ja

- verkon sidosryhmäsuhteiden pohjaamiseen yhteisille intresseille.

Vastustuksen kohtaaminen tarkoittaa kritiikkiin vastaamista ja avoimuutta nähdä

muita vaihtoehtoisia näkemyksiä. Suoraviestintä sidosryhmien omalla alueella

perustuu ennen kaikkea sidosryhmäsuhteiden rakentamiseen niin yrityksen omalla

alueella kuin muilla online-foorumeilla. Kolmansien tahojen käyttö viestin

tehostamiseen perustuu puolestaan realiteettiin siitä, että viestintä ei ole enää

yksisuuntaista monologia yritykseltä sidosryhmille vaan myös sidosryhmien välistä

viestintää. Kolmannella taholla tarkoitetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

vaikuttavia mielipidevaikuttajia, jotka yrityksen tulee tunnistaa sosiaalisen median

keskusteluja monitoroimalla ja pyrkiä kääntämään heidän asenteensa yritystä

kohtaan positiiviseksi. Sidosryhmäsuhteiden pohjaaminen yhteisille intresseille

tarkoittaa aktiivista suhteiden rakentamista, joka perustuu molemminpuoliseen

hyötyyn. (Bunting & Lipski, 2000.)

Ensimmäisen virallisen näkemyksen virtuaalisesta maineenhallintaprosessista

antoivat Jones et al. vuonna 2010. Heidän mukaansa maineenhallinta verkossa on

kolmivaiheinen prosessi, joka koostuu sosiaalisen median monitoroinnista,

osallistumisesta ja mittaamisesta. Hallitakseen mainettaan verkossa, yritysten

tulee monitoroida virtuaalista ympäristöä ja siellä käytäviä keskusteluita, osallistua
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niihin ja mitata mainettaan säännöllisesti. (Jones et al., 2010.) Myöhemmin Jones

et al. (2010, 934) tarkensivat prosessia lisäämällä prosessiin maineen

paikannusvaiheen sekä jakamalla osallistumisvaiheen keskustelemiseksi ja

kuuntelemiseksi (kuvio 4). Prosessin ensisijaisena tavoitteena nähdään

sidosryhmien sitouttaminen vuorovaikutteiseen keskusteluun verkossa. Jones et

al. (2010) korostivat myös hakukoneiden toiminnan ymmärtämisen ja

seurantatyökalujen käytön tärkeyttä yritysten työvälineinä osana virtuaalista

maineenhallintaa. (Jones et al., 2010.)

Kuvio 4. Virtuaalinen maineenhallintaprosessi (muokattu Jones et al., 2010, 929).

Virtuaaliseen maineenhallinnan käytänteisiin on antanut oman näkemyksensä

myös Stenger (2014). Stengerin tekemän tutkimuksen mukaan virtuaalinen

maineenhallinta on organisoitu yrityksen viiden käytänteen ympärille; monitorointi,

sisällön tukahduttaminen, vastineen toimittaminen, reklamaationhallinta ja

kriisinhallinta. Monitorointi on edellä mainittujen käytänteiden ydin, jolla on

vaikutuksensa neljään muuhun käytänteeseen. Käytänteet sisällön

tukahduttaminen ja vastineen toimittaminen nähdään kuuluvan maineenhallinnan

päivittäisiin käytänteisiin. Kriisinhallinta nähdään sen sijaan harvemmin käyttöön

otettavana, jopa poikkeuksellisena käytänteenä ja reklamaationhoito epätoivottuna

käytänteenä. (Stenger, 2014.) Stengerin käsitys yrityksen maineenhallinnasta

pohjautuu selkeästi enemmän ajatukseen maineen suojelemisesta kuin maineen

rakentamisesta.

Aula ja Heinonen (2011, 173; 178) korostavat maineenhallinnassa

sidosryhmäsuhteiden hoitoa, missä korostuvat sidosryhmien kuuntelu, jatkuva

seuranta ja kerätyn tiedon analysointi. Aitoa dialogia yrityksen ja sen sidosryhmien
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välille ei Aulan ja Heinosen mukaan ole mahdollista rakentaa ilman

tarkoituksenmukaisia kuuntelu- ja seurantamekanismeja. Tämä on tärkeää, mikäli

tavoitteena on luoda aito keskusteluyhteys sekä löytää keskinäinen luottamus ja

yhteisymmärrys ilman oman edun tavoittelemista. (Aula & Heinonen, 2011, 173.)

Floreddu et al. (2014, 743) nostavat maineen hallitsemisessa erityisesti esille

asiakkaan sitouttamisen tärkeyden. Asiakkaan sitouttamisella on etenkin

sosiaalisen median aikakautena tärkeä asema, koska kuluttajien ja sosiaalisen

median käyttäjien luomilla sisällöillä, suosituksilla ja negatiivisille kokemuksilla on

suuri vaikutus yrityksen maineeseen. Sitouttamisen muotoja sosiaalisessa

mediassa ovat muun muassa osallistuminen keskusteluihin ja kuluttajien

osallistaminen yrityksen tuote- ja palvelukehitykseen. (Floreddu et al., 2014, 743.)

Edellä esitetyt tutkijoiden näkemykset sekä heidän näkemyksiin perustuva

synteesi virtuaalisen maineenhallinnan tavoitteista ja käytänteistä on esitetty

taulukossa 3.  Synteesi toimii osana tämän tutkimuksen viitekehystä, joka

esitellään tämän luvun viimeisessä alaluvussa (Teoreettinen yhteenveto).

Virtuaalisen maineenhallinnan synteesi vastaa kysymyksiin miten mainetta

sosiaalisessa mediassa hallitaan (käytänteet) ja miksi (tavoitteet). Käytänteet on

luokiteltu viiteen käytänteeseen, joista neljä ensimmäistä ovat monitorointi,

keskusteleminen, sisällöntuotanto ja mittaaminen. Viides käytänne, kriisinhallinta,

sen sijaan voidaan nähdä enemmänkin käytäntönä, joka koostuu erillisistä

kriisinhallinta käytänteistä Stengerin (2014) mallin mukaisesti. Vaikka kriisinhallinta

poikkeaa käytänteenä muista konkreettisista käytänteistä, synteesi perustuu

kuitenkin tutkijoiden kokonaisnäkemykseen virtuaalisesta maineenhallinnasta,

joten on perusteltua, että myös Stengerin (2014) näkemys huomioidaan.

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi, mitä käytänteillä tarkoitetaan.
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Taulukko 3. Sosiaalisen median maineenhallintakäytänteiden synteesi.

Tavoite Käytänteet Lähde Käytänteet Tavoitteet

- Sidosryhmien
sitouttaminen
vuorovaikutteiseen
keskusteluun

- monitorointi
- paikannus
- keskusteleminen
- kuunteleminen
- mittaaminen

Jones et al.,
2010

1. Monitorointi
Sidosryhmä-
suhteiden
hoitaminen
Maineriskienhal
linta

- Sidosryhmäsuhteiden
rakentaminen, joka
perustuu
molemminpuoliseen
hyötyyn

- vastustuksen kohtaaminen
- suora viestintä sidosryhmien omalla

alueella
- kolmansien tahojen käyttö viestin

tehostamiseen ja hyväksyttämiseen;
ja

- verkon sidosryhmäsuhteiden
pohjaaminen yhteisille intresseille

Bunting & Lipski,
2000

2. Keskusteleminen

Sidosryhmä-
suhteiden
hoitaminen
Maineriskienhal
linta

- Aidon
keskusteluyhteyden
luominen

- keskinäinen luottamuksen
löytäminen ja

- yhteisymmärrys ilman
oman edun
tavoittelemista.

- sidosryhmien kuuntelu
- jatkuva seuranta
- kerätyn tiedon analysointi

Aula &
Heinonen, 2011

3. Sisällöntuotanto

Sidosryhmä-
suhteiden
hoitaminen
Maineriskienhal
linta

- Maineriskienhallinta

- monitorointi
- sisällön tukahduttaminen
- vastineen toimittaminen
- reklamaationhallinta
- kriisinhallinta

Stenger, 2014 4. Mittaaminen

- Sidosryhmien
sitouttaminen

- osallistuminen keskusteluihin
- kuluttajien osallistaminen yrityksen

tuote- ja palvelukehitykseen

Floreddu et al.,
2014

5. Kriisinhallinta Maineriskienhal
linta
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4.4.1 Monitorointi

Maineriskit ovat tyypillisesti internetissä esiintyviä negatiivisia tai virheellisiä

keskusteluita, kommentteja ja arvosteluita yrityksestä, jotka vaikuttavat yritysten

maineeseen. Maineriskejä aiheuttavia kommentteja ja keskusteluja pyritään

löytämään sosiaalisen median monitoroinnin avulla, joka on tutkitusti

maineenhallinnan tyypillisin muoto. (Stenger, 2014; Jones et al., 2010.)

Monitorointi on sosiaalisen median keskusteluiden, näkemyksien ja kommenttien

seuraamista siitä, mitä yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista puhutaan (Stenger,

2014). Monitorointi yhdistetään tyypillisesti vahingoittavien kommenttien etsintään

(Jones et al., 2010), mutta se voi yhtä lailla tarkoittaa myös hiljaisten signaalien ja

mahdollisuuksien etsintää, joihin voisi viestinnällisesti tarttua ja kääntää siten

ajankohtaisen aiheen omaksi edukseen (Piha & Puustelli, 2011, 66).

Ilman seurantatyökaluja sosiaalisen median seuranta on mahdotonta.

Seurantatyökaluja tarjoavat Suomessa muun muassa mediaseurantaan

erikoistuneet yritykset M-Brain Oy ja Meltwaters. Ilmaisia seurantatyökuluja

tarjoavat Google Analytics ja Google Alerts (Stenger, 2014, 56). Seuranta- ja

hakukoneisiin yritys voi määrittää oman toimintansa kannalta oleellisia määrittelyjä

yritykseen itseensä tai omaan toimialaan liittyen ja seurata tuloksia reaaliaikaisesti

(Meltwater, 2015). Yhdysvaltalainen konsultti Cohen Jeffrey, joka on erikoistunut

B2B-yritysten sosiaalisen median käytänteisiin, suosittelee seuraamaan vähintään

yrityksen omaa nimeä, sen tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä yleisiä termejä,

yrityksen johtohenkilöiden nimiä, pääkilpailijoita ja yleisiä omaan toimialaan liittyviä

käsitteitä (Cohen, 2010).

Pelkkä monitorointi ja luotaus eivät kuitenkaan riitä, vaan oleellisinta on hyödyntää

löydettyä tietoa. Tuloksista voi esimerkiksi muodostaa kartan, johon oleelliset

toimenpiteitä vaativat uhkat ja mahdollisuudet olisi kirjattu. (Acker, Gröne, Akkad,

Pötcher & Yazbek, 2011, 8; Jones et al., 2010.) Monitoroinnin ja keskustelujen

ylöskirjaamisen avulla yritykset pystyvät hyödyntämään saatuja tietoja sosiaalisen

median viestinnällisten toimintojen kehittämiseen, (esimerkiksi vastaamalla

sosiaalisen median sisällöllä paremmin sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin) sekä
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löytämään maineen kannalta olennaiset sudenkuopat, joihin ohjata

kehitystoimenpiteitä. (Jones et al., 2010.)

4.4.2 Osallistuminen

Yritys voi vaikuttaa maineeseensa sosiaalisessa mediassa osallistumalla.

Osallistuminen on yrityksen konkreettinen keino rakentaa omaa mainettaan.

Osallistumisen keinoja ovat keskusteleminen sekä oman sisällön tuottaminen,

julkaiseminen ja jakaminen. Näiden keinojen ensisijainen tavoite on

sidosryhmäsuhteiden hoitaminen ja sidosryhmien sitouttaminen yritykseen.

Sancilionin (2013, 9) mukaan sidosryhmien ja yrityksen välisellä

vuorovaikutuksella ja sidosryhmien sitouttamisella on merkittävin vaikutus

yrityksen maineeseen. Tässä tutkimuksessa osallistuminen jaetaan

keskustelemiseen ja sisällöntuotantoon. Jakaminen katsotaan osaksi

sisällöntuotantoa.

Keskusteleminen

Keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa vuorovaikutteista

kanssakäymistä yleisöjen kanssa ja tähtää yrityksen ja käyttäjän väliseen aitoon

dialogiin (Dijkmans et al., 2015).  Dialogin tunnusomaisia piirteitä ovat kaikkien

halukkaiden mahdollisuus osallistua keskusteluun, vapaus tehdä aloitteita ja

nostaa esille teemoja. Dialogisessa keskustelussa osapuolet eivät dominoi,

manipuloi, salaile tai petä ja keskustelu perustuu argumentoinnille, jossa kaikki

osalliset ovat tasavertaisessa asemassa (Juholin, 2013, 249). Yrityksen

keskusteluaiheet voivat olla missiolähtöisiä aiheita yrityksen olemassaolon

kannalta tärkeistä asioista, joiden tarkoituksena on vahvistaa yrityksen

legimiteettiä. Aiheet voivat olla myös ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen

keskusteluun liittyviä, joihin yritys haluaa kontribuoida. Yritys voi keskustella omilla

sosiaalisen median tileillä tai vaihtoehtoisesti osallistua omien tilien ulkopuolisiin

keskusteluihin. Keskustelemisessa tulee kiinnittää huomiota sisällön lisäksi siihen

miten keskustelua käydään. (Juholin 2013, 110.) Jones et al. (2010) mukaan hyvin

hallittu ja organisoitu keskusteleminen auttaa rakentamaan ja ylläpitämään

mainetta ja sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä.
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On myös hyvä muistaa, että vaikka sidosryhmät eivät yrityksen viesteihin vastaisi,

se ei tarkoita että yrityksen viestiminen olisi turhaa. Ederlen ja Li:n (2013, 740)

tutkimus yhteiskuntavastuuviestinnän vaikutuksista yrityksen maineeseen osoitti,

että viestit koetaan kuitenkin kommunikatiivisena ja niillä on vaikutus yrityksen

luotettavuuteen ja maineeseen. (Ederle & Lee, 2013, 740.)

Sisällöntuotanto

Yritys voi vaikuttaa maineeseensa luomalla itse laadukasta sisältöä yrityksen

toimintaan liittyen (Jones et al., 2010). Sisällöntuotannon tärkein tehtävä on

tuottaa merkityksellistä sisältöä, joka saa ihmiset puhumaan siitä keskenään

(Leino, 2012, 172). Sisällöntuotannon lähtökohtana ovat yrityksen strategiset

perusviestit, jotka pitävät sisällään "sanoituksen strategiasta ja toimintaa

ohjaavasta yrityksen johtolangasta" ja joilla pyritään vaikuttamaan sidosryhmien

kokemukseen ja mielikuvaan yrityksestä. Yrityksen tuottama sisältö voidaan jakaa

yrityksen missiolähtöisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin. Yritykset

sortuvat usein tuottamaan sisältöä vain omasta näkökulmastaan ja yrityksen

tarpeisiin. Sisällöllä tulisi kuitenkin pyrkiä luomaan asiakkaiden kanssa

vuorovaikutusta, jossa avaimena on asiakkaiden kuuntelu. (Juholin, 2013,102–

111.)

Mielenkiintoisen sisällön tuottaminen, joka saa ihmiset kommentoimaan,

tykkäämään ja jakamaan eteenpäin, ei ole helppoa. Siihen tarvitaan, rohkeutta

sekä taitoa tehdä ja tarjota jotain ylivertaista. (Leino, 2012, 98.) Leinon (2012, 97)

mukaan keskustelua herättävät julkaisut ovat tyypillisesti hauskoja, kiinnostavia ja

samalla ajankohtaisia, taloudellista etua mahdollistavia, ärsyttäviä tai muuten

normaalista poikkeavia.

Yritystarinoiden kehittäminen auttaa vahvistamaan mainetta. Tarinat ovat

tehokkaita muuttamaan asenteita ja mielikuvia. Tarinat ovat myös voimakas

viestintätaktiikka aktivoida tunteita, synnyttää luottamusta ja luoda uskoa

yritysjohtajiin ja heidän johtamiin yrityksiin. Hyvän yritystarinan tulee viestiä

yrityksen ydintekemisestä. Sisällön tulee olla tasapainossa yrityksen menneistä

saavutuksista, nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Mainetarinan elementit
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ovat yrityksen missio, arvot ja käyttäytymismallit. (Dowling, 2006, 84; Juholin,

2013, 103.) Sisältöä tuotetaan teksti-, kuva- ja videomuodossa kanavasta riippuen

(Leino, 2012, 114).

Vuorovaikutus ja keskusteleminen ovat myös osa sisältöjen jakamista.

Sisällöntuotantoon liittyvä jakaminen tarkoittaa sisältöjen vaihtamista, jakamista ja

vastaanottamista sosiaalisessa mediassa. Jakaminen toimii yritysten yhtenä

sitouttamiskeinona. Jakaminen vaatii yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja

tavoitteiden identifioimista. Ilman identifointia, jakaminen verkostoissa jää vain

yhteyksiksi käyttäjien välille, eikä tuo ihmisiä yhteen. (Kietzmann, Hermkens &

McCarthy, 2011, 245.) Jakaminen sosiaalisessa mediassa tarkoittaa myös

yrityksen oman sisällön hyödyntämistä ja levittämistä yrityksen eri kanavien kautta.

Koska laadukkaan sisällön tuottamiseen kulutetaan paljon resursseja, on tärkeää

huolehtia sisältöjen tehokkaasta jakelusta.

4.4.3 Mittaaminen

"Mittarit ovat työkaluja, joiden avulla arvioidaan tuloksellisuus ja tunnistetaan

kehittymisalueita" (Juholin, 2013, 136). Mittaaminen on tapa selvittää mihin

suuntaan ollaan menossa. Mittaamisessa olennaista on mitata omalle

organisaatiolle olennaisia ja tavoiteltavia asioita. (Juholin, 2013, 135–136.)

Sosiaalisen median aktiviteettien mittaaminen on vielä tutkimusten mukaan varsin

vähäistä ja kirjallisuus siitä painottuu pitkälti sosiaalisen median markkinointi ja

käyttökirjallisuuteen. Mittaaminen painottuu määrällisiin mittareihin (fanien,

jäsenien, seuraajien ja kavereiden määrä, kommenttien ja postauksien määrä,

lainauksien ja twiittauksien määrä) ja muutamiin suhdemittareihin (kommenttien

määrä suhteessa jäseniin, jäsenien määrä suhteessa postauksien

julkaisutiheyteen). Mittarit liittyen mielipidevaikuttajien vaikutukseen sosiaalisessa

mediassa olisivat hyödyllisiä, mutta vaikutusta on erittäin vaikeasti mitattavissa.

Stengerin mukaan parempia uusia mittareita tarvitaan esimerkiksi asiakkaiden

aktiviteettien ja vuorovaikutuksen seuraamiseksi. (Stenger, 2014, 60.)
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4.4.4 Kriisinhallinta

"Maineriski aktualisoituu, kun yrityksen tai yhteisön toiminta joutuu

törmäyskurssille sidosryhmien odotuksien kanssa" (Juholin 2013, 233). Maineriskit

liittyvät yleensä sosiaalisen median julkaisuihin, jotka koskevat joko yritykseen

liittyviä virheellisiä tietoja, negatiivisia kommentteja tai reklamaatioita. Virheelliset

tiedot tulee korjata ja reklamaatioihin tulee reagoida aina. Negatiivisiin

kommentteihin puuttuminen sen sijaan jakaa mielipiteitä. Toisten mielestä niihin

tulee puuttua mahdollisimman nopeasti, toisten mielestä mahdollinen puuttuminen

mahdollistaa ongelman suurenemista entisestään. (Stenger, 2014,58.)

Aulan (2011) mukaan maineriski konkretisoituu huonossa kriisin hoidossa. Aula

tuo esille näkemyksen siitä, että mainetta ei tuhoa itse kriisitapahtuma, vaan

epäonnistunut kriisinhallinta, joka on seurausta yrityksen epäonnistuneesta

viestinnästä kriisitilanteessa. (Aula, 2011.) Sosiaalisen median kriisinhallinnasta on

tehty useita suosituksia ja toimintamalleja niin tutkijoiden kuin konsulttienkin

toimesta. Champoux, Durgee & McGlynn (2012, 28) seitsemän portaan ohjeistus

kriisitilanteessa pitää sisällään seuraavat ohjeet: 1. Perusta sosiaalisen median

tiimi eri liiketoimintojen edustajista. Näin yrityksen on helppo toimia erilaisissa eri

liiketoimintoja koskevissa kriisitilanteissa; 2. Monitoroi; 3. Toimi nopeasti. Mitä

hitaampaa toiminta kriisitilanteessa on, sitä suuremmaksi kriisi ehtii sosiaalisessa

mediassa paisua. Sosiaalisen median suunnitelman tulee sisältää harkittuja

vastauksia erilaisten tilanteiden varalle. 4. Hallitse keskustelua. Ota eri sosiaalisen

median tilit haltuun kriisitilanteessa, siten että yrityksen ääni tulee kuuluviin.

Keskusteluiden läpinäkyvyys on tärkeää ja kommenttien poistaminen yrityksen

tileiltä on vaarallista, joka voi nostaa käyttäjien keskuudessa jopa suuremman

kriisin. Ongelmana kriisitilanteessa on se, että yrityksillä ei ole resursseja vastata

kaikkien käyttäjien kommentteihin. Olennaista on identifioida vaikutusvaltaisimmat

asiakkaat, joiden kanssa keskustelua käydään (Sancilio, 2013, 8). 5. Ota vastuu.

Pyydä anteeksi, vaikka yritys ei olisi suoranaisesti syyllinen. 6. Korjaa tilanne.

Käytä sosiaalisen median tilejä hyödyksi ja tuo esille, mitä asioita on tehty

tilanteen korjaamiseksi, ettei vastaavanlaista tilannetta enää synny. (Champoux et

al., 2012, 28.) 7. Sosiaalinen media on arvaamaton ja yritysten voi olla vaikea

ennustaa tulevia kriisejä. Erityisen hankalaa se voi olla B2B-yrityksille, varsinkin
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mikäli yhteys kuluttajarajapintaan on heikko. Maineriskien epätodennäköisestä

aktualisoitumisesta huolimatta, jokaisen yrityksen on suositeltavaa ennakoida

mahdollisia kriisitilanteita ja sen hoitoa esimerkiksi kartoittamalla mahdolliset riskit

harjoitella kriisitilanteessa toimimista sekä arvioida omaa onnistumistaan siinä.

(Firestein, 2006, 28.) 8. Kriisiviestinnässä monipuolinen viestintäkanavien käyttö

on perusteltua ja suositeltavaa (Sancilio, 2013, 9).

4.5 Teoreettinen yhteenveto

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kuviossa 5 esitetyistä käsitteistä

ja niiden keskinäisistä vaikutusyhteyksistä. Teoreettisen viitekehyksen

yläkäsitteenä on yrityksen strategia, joka on maineen johtamisen suunnittelun

lähtökohta. Strategia määrittää maineenhallinnan johtolinjaukset, joita sovelletaan

sosiaalisen median mainestrategian kautta operatiivisella tasolla yrityksen

päivittäisissä maineenhallinnan aktiviteeteissa sosiaalisessa mediassa.

Aktiviteeteilla tarkoitetaan sosiaalisen median maineenhallinnan käytänteitä. Yritys

pystyy vaikuttamaan sidosryhmiinsä ja sitä kautta maineeseensa sosiaalisessa

mediassa monitoroinnin, keskustelemisen, sisällöntuotannon, mittaamisen ja

kriisinhallinnan käytäntein. Käytänteet esitetään viitekehyksessä kehämäisenä

sarjana, jossa jokainen käytänne on samanarvoisessa asemassa. Käytänteet olisi

mahdollista esittää myös prosessinomaisesti etenevänä prosessina (kriisinhallinta

pois lukien), jolloin käytänteiden tehtäväjärjestys etenisi monitoroinnista

osallistumisen käytänteisiin ja siitä mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa käytänteet

nähdään itsenäisinä toimintoina ja jatkuvina päällekkäisinä toimenpiteinä.

Sosiaalisen median mainestrategian lähtökohtana on yrityksen tavoitemaine.

Strategia määrittelee myös yrityksen tärkeimmät kohderyhmät, joihin halutaan

vaikuttaa ja tärkeimmät sosiaalisen median kanavat, joissa halutaan vaikuttaa.

Sosiaalisen median strategia määrittelee myös maineenhallinnan toimenpiteet

sekä sen kuka toimenpiteitä toteuttaa.

Tämän tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on se, että mainetta voi ja pitää

hallita ja johtaa. Maineen johtamisen tavoitteena on pitää yllä hyvää mainetta ja

rakentaa sitä yrityksen strategisista lähtökohdista.
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Kuvio 5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen menetelmällisiin ratkaisuihin ja

tutkimuksen käytännön toteuttamiseen. Luvun aluksi kuvataan tutkimuksen

vaiheet, jonka jälkeen kuvataan käytetyt menetelmät, tutkimusaineiston keruu ja

aineiston analyysin kulku. Luvun lopuksi pohditaan tutkimuksen validiteettia ja

reliabiliteettia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten suomalaiset B2B-yritykset

hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa. Tutkimusprosessi eteni kuvion 6

esittämien vaiheiden mukaisesti. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa

täsmennettiin tutkimuskohde ja muotoiltiin se tutkimusongelmaksi. Tutkimuksen

toisessa vaiheessa perehdyttiin aiheen aiempaan kirjallisuuteen, jonka pohjalta

muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Kolmannessa vaiheessa valittiin

tapausyritykset ja suunniteltiin haastattelurunko vaihetta neljä (empiirisen aineiston

kerääminen) varten. Vaiheessa viisi empiirinen tutkimusaineisto analysointiin

tapausyrityksittäin ja raportoitiin, jonka jälkeen aineisto tarkistettiin tapausyrityksiä

edustavilla informanteilla. Vaiheen viisi lopuksi suoritettiin vertailu tapausyritysten

välillä. Viimeisessä vaiheessa kuusi esiteltiin tutkimuksen johtopäätökset ja

vastattiin tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin.

Tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus oli täydentää laajempaa tutkimushanketta

suomalaisten yritysten liiketoimintatiedon- ja maineenhallinnasta, mutta hanke

peruuntui rahoituksen puutteen vuoksi.
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Kuvio 6. Tutkimusprosessin vaiheet.

5.1 Tutkimusote ja tapaustutkimuksen käyttö

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksen ohjaavana

strategiana käytettiin tapaustutkimusta. Tapaustutkimukseksi kutsutaan

tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia syvällisesti vain yhtä tai

muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta, joita tutkitaan niiden omassa

ympäristössä (Yin, 2003, 11–15). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli täydentää

teoreettista tutkimusaukkoa siltä osin, miksi ja miten B2B-yritykset hallitsevat

mainettaan sosiaalisessa mediassa. Tästä syystä laadullinen tapaustutkimus,

jossa (ii) "miten"- ja "miksi"-kysymykset ovat keskeisellä sijalla, (i) jossa pyritään

selvittämään jotakin, mistä empiiristä tutkimusta on vain vähän saatavilla ja (iii)

jossa tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö, oli

tälle tutkimukselle perusteltu valinta (Yin, 2003, 5-9; Laine, Bamberg & Jokinen,

2007,10).

Laadulliselle tapaustutkimukselle tyypillinen tapa kuvailla, ymmärtää ja selittää

ilmiötä tuki tämän tutkimusotteen valintaa. Tämän tutkimuksen avulla

maineenhallinnasta pyrittiin luomaan konkreettinen, hyödynnettävä malli, joka

helpottaisi yritysten maineenhallinnan johtamista ja olennaisiin asioihin

keskittymistä. Metsämuurosen mukaan (2003, 170) tapaustutkimukset ovatkin

usein "askel toimintaan" ja niiden tuloksia sovelletaan usein käytännössä.
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56

Määrälliseen tapaustutkimukseen verraten laadullinen tutkimus on tälle

tutkimukselle perustelua, koska tutkimusten mukaan laadullinen tapaustutkimus

tuottaa parempia ja tarkempia selityksiä ilmiöille ja prosesseille kuin määrällinen

tutkimus (Eriksson & Koistinen, 2005, 33).

5.2 Tutkimuksen tapausyritykset

Tutkimuksen tapausyrityksiksi tavoiteltiin isoja, pörssissä noteerattuja suomalaisia

maineikkaita yrityksiä, jotka toimivat B2B-toimialalla ja jotka käyttävät sosiaalisen

median palveluita. Tapausyrityksien toivottiin toimivan myös kansainvälisillä

markkinoilla. Tutkimukset osoittivat, että virtuaalista maineenhallintaa on tutkittu

kansainvälisellä tasolla enemmän kuin Suomessa ja että sosiaalisen median

käyttö B2B-yrityksissä kansainvälisellä tasolla on kansallista tasoa

edistyksellisempää (Magenta Advisory, 2015). Lisäksi, mikäli yritys oli menestynyt

viimeaikaisissa mainetutkimuksissa, voitiin olettaa, että yrityksessä mainetta

pyritään joillain tasolla hallitsemaan.

Valikoiduissa yrityksissä toteutuivat kaikki edellä mainitut kriteerit. Tapausyritysten

valinnassa hyödynnettiin tutkimusta suomalaisten menestyneimpien yritysten

digitaalisen osaamisen kehittymisestä sekä viimeisimpiä mainetutkimuksia.

Sosiaalisen median käyttö varmistettiin puolestaan tutustumalla tapausyritysten

sosiaalisen median sivustoihin.

Tapausyrityksiksi valikoituivat seuraavien toimi-alojen yritykset:

- Tapausyritys 1 – Konepajateollisuuden yritys

- Tapausyritys 2 – Energiateollisuuden yritys

- Tapausyritys 3 – Konepajateollisuuden yritys

- Tapausyritys 4 – Metsäteollisuuden yritys

Kaikkien tapausyritysten viestintää ja muuta päätöksentekoa johdetaan Suomesta.

Myös tapausyritysten konsernin sosiaalisen median kanavia hallinnoidaan

Suomesta käsin. Useimmilla tapausyrityksillä oli käytössään myös paikallisia

sosiaalisen median tilejä eri maissa tai liiketoimintakohtaisia tilejä. Tässä

tutkimuksessa esiintyvillä sosiaalisen median tileillä tarkoitetaan tapausyritysten

konsernitilejä, jotka ovat konserniviestinnän hallinnoimia. Tapausyritysten
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maineenhallinnan ja sosiaalisen median organisointia käsitellään

tapausyrityksittäin tutkimustuloksien yhteydessä.

Tapausyritysten nimiä ei tutkimuksessa julkaista. Tutkimuksen edetessä todettiin,

että tapausyrityksiä tyydyttävää, kaikki käytänteet huomioivaa vertailukelpoista

aineistoa oli mahdotonta saada kasaan haastattelemalla kustakin

tapausyrityksestä vain yhtä informanttia ja ainoastaan yhden haastattelun avulla.

Myöskään aineiston täydentämistä - joka yhden tapausyrityksen vaatimuksena oli

nimen julkistamiseksi - ei nähty tämän tutkimuksen tavoitteet, laajuus ja tutkijan

siihen käytettävissä oleva aika huomioiden tarkoituksenmukaisena. Tutkimuksen

tarkoitus ei ollut asettaa tapausyrityksiä paremmuusjärjestykseen, mutta vertailun

käyttäminen tulosten esittelemiseksi voi siihen johtaa. Näin ollen, koska aineiston

kattavuudesta kunkin tapausyrityksen kohdalla ei voitu varmistua, tutkimuksen

tapausyritysten nimiä ei tässä tutkimuksessa tuoda esille. On myös todennäköistä,

että yritysten maineenhallinnan käytänteet ja niiden puutteet sekä se, missä

vaiheessa yritykset ovat maineenhallintaprosessiaan, katsottiin yrityksessä

sensitiivisiksi asioiksi, joita ei haluttu jakaa yrityksen omalla nimellä, vaikka aluksi

toisin sovittiin.

5.3 Tutkimustiedon kerääminen

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastattelu on

tämän tutkimuksen kannalta perusteltua seuraavista syistä. Kysymyksessä on

aihe, jota ei ole aikaisemmin tutkittu, jolloin tutkijan oli vaikea ennustaa vastauksia.

Oletettavissa oli, että maineenhallinta sosiaalisessa mediassa on haastateltaville

vaikeasti hahmotettava asia ja tuottavan vastauksia monitahoisesti moniin

suuntiin. Haastattelua tiedonkeruumenetelmänä käyttämällä aineiston keruussa

säilytettiin myös mahdollisuus lisäkysymyksille, joiden avulla voitiin selventää

vastauksia ja syventää saatuja tietoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2006, 35.)

Haastattelut voidaan jakaa eri haastattelutyyppeihin, joista tähän tutkimukseen

valittiin puolistrukturoitu haastattelu, joka on lomakehaastattelun ja

strukturoimattoman haastattelun välimuoto. Puolistrukturoidussa haastattelussa

kysymysten muoto on kaikille sama, mutta haastattelija voi vaihdella kysymysten
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järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme, 2006, 47.) Puolistrukturoidun haastattelun valintaa

tuki se, että haastateltavien tuli pystyä puhumaan vapaamuotoisesti

monitahoisesta ja vaikeasti määriteltävissä olevasta aiheesta, kuitenkin

varmistaen, että samat teemat tulevat käsitellyksi kaikissa haastatteluissa (Eskola

& Suoranta, 1998). Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkijalla oli myös

mahdollisuus yllättävän vastauksen kuullessaan esittää tarkentavia kysymyksiä ja

kysyä taustatietoja, joka monissa muissa tutkimustavoissa ei ole mahdollista. Näin

tutkija sai aiheesta mahdollisimman monipuolisen ja syvän kuvan (Hirsjärvi &

Hurme, 2006, 35).

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin touko- ja kesäkuussa vuonna 2015

yksilöhaastatteluina kasvotusten. Haastattelut sovittiin sähköpostitse ja

haastateltaville lähettiin haastattelurunko (liite 1) etukäteen tutustuttavaksi, jolloin

haastateltavilla oli mahdollisuus tutustua aiheeseen ennalta. Haastattelut sovittiin

järjestettäväksi yritysten omien tilojen neuvotteluhuoneessa, jossa haastattelut

voitiin suorittaa kiireettä ja häiriöttä. Haastattelut nauhoitettiin puhelimen

ääninauhurilla. Jokaisesta tapausyrityksestä haastateltiin yksilöhaastatteluna yhtä

viestinnän johtotehtävissä työskentelevää informanttia pois lukien tapausyritys 4,

jonka haastatteluaineisto koostui kahdesta haastattelusta. Tapausyritys 4:n

ensimmäinen haastattelu suoritettiin parihaastatteluna puhelimitse, johon

yrityksestä osallistuivat viestinnän johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät

informantit. Tämän jälkeen aineistoa täydennettiin lisähaastattelulla yrityksen

asiantuntijatehtävissä työskentelevän informantin kanssa. Toinen haastattelu

järjestettiin, koska ensimmäisessä haastattelussa nauhoitus katkesi noin

haastattelun puolen välin jälkeen haastattelun aikana tulleen puhelun takia.

Haastatteluiden kestot vaihtelivat tunnista puoleentoista tuntiin.

Haastattelun aluksi haastattelija kävi läpi haastattelun tarkoituksen ja sen mihin

tuloksia käytetään. Haastatteluissa pyrittiin etenemään haastattelurungon (liite 1)

mukaisessa järjestyksessä. Haastattelutilanteessa kysymyksiin vastattiin

satunnaisessa järjestyksessä ja kysymyksiin saatettiin palata useamman kerran.

Koska haastattelun aihe itsessään oli jo haastateltaville vaikeasti hahmotettavissa,

tutkijan tuli paikoin ohjailla keskustelua ja esittää tarkentavia kysymyksiä saaden

halutuista asioista tarkentavia ja aihetta syventäviä vastauksia.
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Kuten kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleensä, myös tässä tutkimuksessa

aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuivat osittain yhtä aikaa. Tutkija teki

haastatellessaan muistiinpanoja havainnoimistaan asioista niiden toistuvuuden ja

erityislaatuisuuden perusteella. Haastatteluissa haastattelija pyrki myös

tiivistämään ja tulkitsemaan haastateltavan vastauksia haastattelun aikana ja

kertoi tulkinnoistaan haastateltavalle. Näin haastateltavalla oli mahdollisuus joko

hylätä tai vahvistaa esitetty tulkinta tai tiivistys. Tämä oli tarpeellista

yhteisymmärryksen varmistamiseksi. Tällaista haastattelua voidaan kutsua myös

”itseäänkorjaavaksi” haastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme, 2006, 137). Muistiinpanojen

avulla tutkija pystyi myös palaamaan haastattelun aikana aikaisempiin

kysymyksiin, esittää lisäkysymyksiä ja kirjata ylös haastattelun aikana muita

tehtyjä huomioita, joita voi olla vaikea havaita myöhemmin nauhoituksista.

Haastattelun lopuksi tiedusteltiin haastattelijan toivomusta lukea analyysi tai

mahdollisuutta selventää asiaa jatkohaastattelussa, johon kaikki haastateltavat

antoivat suostumuksensa. Haastateltavat jopa edellyttivät analyysin lukua ennen

työn julkaisemista. Laadullinen aineisto kirjoitettiin puhtaaksi eli litteroitiin sanasta

sanaan lähes välittömästi tehtyjen haastattelujen jälkeen. Litteroitua aineistoa

kertyi yhteensä 67 (fontti arial, 12, riviväli 1,5) sivua.

5.4 Tutkimusaineiston analyysiprosessi

Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta

asiasta. Laadullinen tutkimus voidaan jaotella aineistolähtöiseen,

teoriasidonnaiseen tai teorialähtöiseen analyysiin. (Eskola & Suoranta, 1998.)

Tässä tutkimuksen analyysia voidaan kuvata teoriasidonnaisena, jossa tutkijalla

on selkeä johtoajatus tutkimuksen suunnasta, mutta tutkija ei kuitenkaan sido

tutkimusta mihinkään tiettyyn teoriaan. Haastatteluaineisto analysoitiin

sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen laji,

jonka analyysimenetelmiä ovat erilaiset luokittelut, kategorisoinnit, teemoittelut ja

tyypittelyt (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 153; Eriksson & Koistinen, 2005,

30). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysia ei tehdä vain analyysivaihteessa

vaan pitkin matkaa (Hirsjärvi et al., 2007, 218).
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Tämän tutkimuksen analysointiprosessi eteni siten, että ensin haastatteluaineistot

analysointiin yrityskohtaisesti ja tämän jälkeen tuloksia vertailtiin toisiinsa nähden.

Analyysiprosessi aloitettiin aineiston järjestelmällisellä koodaamisella.

Koodaaminen tarkoittaa aineiston sisällöllisten asioiden nimeämistä (Eriksson &

Koistinen, 2005, 31). Aineiston analysoinnin ensimmäisenä vaiheena oli aineiston

koodaus tutkimuskysymysten mukaisesti. Haastatteluaineisto koodattiin

tutkimuskysymyksien alla taulukon 4 mukaisesti haastattelukysymysten kautta

saatujen vastauksien perusteella.

Taulukko 4. Aineiston luokittelu tutkimuskysymysten perusteella.

Tutkimuskysymykset Haastattelukysymykset
Miksi mainetta
hallitaan? 1. Mitä maine yrityksellenne tarkoittaa?

Mistä lähtökohdista
mainetta hallitaan?

1. Millainen tavoitemainekuvanne on?
2. Miten maineenhallinta on yrityksessänne organisoitu?

Miten mainetta
hallitaan?

3. Millaisin toimenpitein yrityksessänne mainetta
pyritään hallitsemaan sosiaalisen median ympäristössä?
4. Millaisin toimenpitein pyritte hallitsemaan negatiivista
palautetta ja kommentteja?
5. Miten toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja
seurataan?
6. Miten tuloksia hyödynnetään käytännössä
maineenhallinnan kehittämiseksi?

Analysoinnin toisessa vaiheessa aineistoa koodattiin tutkimuskysymyksittäin.

Aineiston analysointi tutkimuskysymyksittäin aloitettiin muodostamalla käsitekartta,

jonka tarkoituksena oli auttaa hahmottamaan aineiston kokonaisuutta ja sen osia

ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta

analysointi oli suoraviivaista vastauksien analyysia ja tulkintaa. Toiseen

tutkimuskysymykseen liittyvä aineisto luokiteltiin teorialähtöisesti neljään osaan;

tavoitemainekuva, organisointi, pääsidosryhmät ja pääkanavat (taulukko 5).

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta hyödynnettiin teoreettisen viitekehyksen

mukaista jaottelua maineenhallinnan käytänteistä (teorialähtöiset koodit), kuitenkin

siten aineistoa pyrittiin tarkastelemaan mahdollisimman ennakkoluulottomasti ja

antaa mahdollisuus myös uusien luokkien löytämiseksi (aineistolähtöiset koodit).

Teorialähtöiset koodit olivat taulukon maineenhallinnan käytänteet a – e ja

aineistolähtöinen koodi oli käytänne f (yhteistyönhallinta).
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Taulukko 5. Empiirisen tutkimusaineiston pääluokat.

Aineistoa kooditettiin tutkimuskysymys kolmen (3) osalta käsitteellisiin pääluokkiin

(esimerkiksi "monitorointi") ja edelleen alaluokkiin (esimerkiksi "omien tilien

seuranta"). Aineiston pääluokat pystyttiin tunnistamaan jo haastattelu- ja

litterointivaiheessa, mikä helpotti aineiston jatkokoodaamista. Pääluokat

vahvistettiin vielä litteroidun aineiston värikoodauksen yhteydessä, minkä avulla

koodattiin pääluokkien alle kuuluvat alaluokat. Koodauksessa pyrittiin

kiinnittämään huomiota näkyvien osien lisäksi sellaisiin aineiston piirteisiin, joita ei

oltu suoraan lausuttu. Aineistoa järjesteltiin tekstinkäsittelyn avulla "leikkaa-liitä"

toimintoa hyödyntäen. Aineiston analyysiprosessin kolmannessa vaihteessa

tapausyrityksiä vertailtiin keskenään tutkimuskysymysten jaottelun mukaisesti.

Vertailun toteuttamista avataan seuraavassa alaluvussa 5.5 (Vertaileva

tutkimusote ja vertailun toteuttaminen).

5.5 Vertaileva tutkimusote ja vertailun toteuttaminen

Tapausten vertailussa pyrittiin laatimaan ensin selvitys yhdelle tapaukselle ja sitten

toistamaan prosessi joukolle tapauksia tavoitteena ymmärtää miksi tietyt ehdot

ovat toisissa tapauksissa voimassa ja toisissa eivät ja sitten laatia tulkintoja

tapauksille (Järvinen & Järvinen, 2000, 59). Usean tapauksen tutkimukseen

päädyttiin, koska oletuksena oli, että B2B-yritysten maineenhallinnan käytännöissä

on löydettävissä paljon samankaltaisuuksia, tulokset haluttiin varmentaa ja

toisaalta tuloksia haluttiin täydentää toisilla tuloksilla tavoitteena luoda

mahdollisimman monipuolinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.

Tapauksien vertailuun voidaan valita kaikkein samankaltaisimmat tapaukset tai

vertailla kaikkein erilaisimpia tapauksia keskenään. Tässä tutkimuksessa on

a Tavoitemainekuva
b Organisointi
c Pääsidosryhmät
d Pääkanavat

a Monitorointi
b Keskusteleminen
c Sisällöntuotanto
d Mittaaminen
e Kriisinhallinta
f Yhteistyönhallinta

B. Maineenhallinnan
käytänteet

A. Maineenhallinnan
lähtökohdat
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huomioitu molemmat vertailutavat. Tähän tutkimukseen pyrittiin valitsemaan

tarkasteluun ennalta ajatellen toisiaan mahdollisimman lähellä olevia tapauksia,

jolloin vertailtavuus ja yleistettävyys lisääntyvät (Laine et al., 2007, 76–77).

Toisaalta tutkimuksen sisällä tapaukset luokiteltiin kahteen ryhmään, mainetta

suojaaviin ja mainetta rakentaviin yrityksiin, jolloin pyrittiin vertaamaan tutkimuksen

erilaisimpia tapauksia keskenään, jonka tarkoituksena oli etsiä erojen joukosta

yhteisiä piirteitä, joiden avulla voidaan selittää eroja ja muutosta.

Tämän tutkimuksen vertailu perustui jaotteluun siitä, (i) mistä lähtökohdista B2B-

yritykset mainettaan sosiaalisessa mediassa hallitsevat ja (ii) millaisin käytäntein

mainetta sosiaalisessa mediassa hallitaan. Vertailu etenee taulukossa 5 esitettyjen

koodien mukaisesti.  Vertailun tavoitteena on tuoda esille tapausyritysten väliset

erovaisuudet ja yhtäläisyydet ja siten luoda kokonaisnäkemys siitä, miksi ja

millaisin käytäntein mainetta sosiaalisessa mediassa hallitaan.

5.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan perinteisesti kahdella käsitteellä, reliaabelius

ja validius. Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja validiudella

eli pätevyydellä, tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata.

Laadullisessa tapaustutkimuksessa edellä mainittuja käsitteitä on kyseenalaistettu,

koska voidaan ajatella, ettei kahta samanlaista tapausta ole, jolloin luotettavuutta

ja pätevyyttä ei voida arvioida. Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta tulee

kuitenkin arvioida aina jollain tavalla. (Hirsjärvi et al., 2007, 226.)

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen laadukkuutta pyrittiin parantamaan etukäteen

tutustumalla aihetta käsittelevään aikaisempaan kirjallisuuteen. Lisäksi, koska

B2B-yritysten maineenhallinnan käytänteitä sosiaalisen median kontekstissa ei ole

aikaisemmin tutkittu, tutkija teki noin tunnin kestäneen haastattelun

maineenhallintaan erikoistuneessa viestintätoimistossa tarkoituksena luoda käsitys

B2B-yritysten mahdollisista maineenhallinnan käytännöistä. Haastattelun avulla

voitiin valmistua varsinaisiin tutkimuksen haastatteluihin huolellisemmin ja

hyödyntää haastattelussa saatuja tietoja haastattelurungon suunnittelussa ja

lisäkysymysten kehittämisessä tutkimukselle tarkoituksen mukaisen aineiston

keräämiseksi.
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Tutkimuksen validiteettia pyrittiin parantamaan myös kuvaamalla tutkimuksen

toteuttaminen ja tutkimuksen vaiheet mahdollisimman huolellisesti ja tarkasti.

Tutkimuksen tulosten yksityiskohtainen ja läpinäkyvä raportointi vahvistavat myös

tutkimuksen validiteettia. (Hirsjärvi et al., 2007, 227–228.)

Tämän tutkimuksen reliabiliteettia on nostettu nauhoittamalla haastattelut ja

litteroimalla ne sanasta sanaan tutkijan itsensä toimesta. Haastattelun aikana

huolehdittiin myös siitä, että tekninen välineistö on kunnossa. Yhden haastattelun

aikana välineistö petti, mutta asia korjattiin täydentävällä haastattelulla.

Haastattelujen edetessä pyrittiin hyödyntämään edellisissä haastatteluista hyväksi

havaittuja käytäntöjä, kuten hyödyntämällä tiettyjä lisäkysymyksiä ja avaamalla

tietyt käsitteet siten, että ne tulevat haastateltavalle selkeämmin ymmärretyksi.

Reliabiliteettia on nostettu myös tarkistuttamalla tapauskohtaiset sosiaalisen

median mainehallinnan analyysien sisällöt haastateltavilla. Sisältöjen virheelliset

tiedot ja väärinkäsitykset korjattiin informanttien antamilla tiedoilla ja sisältöjä

täydennettiin informanttien toivomilla täydennyksillä.

Tutkimuksen tulosten totuudenmukaisuutta heikentää tutkimuksen alkuperäinen,

haastatteluiden aikainen oletus siitä, että tapausyritykset esiintyvät tutkimuksessa

omilla nimillään. On mahdollista, että informantit ovat "kaunistelleet" tosiasioita,

eivätkä ole antaneet täysin todenmukaista kuvaa toiminnastaan. Tulosten

todenmukaisuutta olisi voitu myös parantaa siten, että haastattelut olisi tehty

parihaastatteluina, jolloin haastateltavina olisi ollut yrityksistä viestinnän johto- ja

asiantuntijatehtäviä edustavat informantit. Voidaan olettaa, että näin tulokset

olisivat olleet kattavampia ja monipuolisempia. Oletusta vahvistavat tapausyritys

4:n tulokset. Tapausyritys 4:n aineisto koostui viestinnän johto- ja

asiantuntijatehtävissä työskentelevien informanttien haastatteluista. Asetelma ei

ollut tutkijan toimesta suunniteltu vaan tapausyrityksen toimesta järjestetty.

Tutkimuksen validiutta olisi voitu myös tarkentaa sillä, että empiirisen aineiston

keruussa olisi yhdistetty määrällinen ja laadullinen menetelmä. Aineistonkeruu olisi

aloitettu esihaastatteluilla, jonka jälkeen olisi laadittu lomakekysely, joka olisi

perustunut haastatteluissa tunnistettuihin käytänteisiin, joista tapausyritykset

olisivat täydentäneet käytössä olevat käytänteet. Tämän jälkeen olisi suoritettu
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syventävät haastattelut. Näin tutkimuksessa olisi varmistettu tulosten toistettavuus

ja tutkittavasta ilmiöstä olisi saatu mahdollisimman tarkka ja syvällinen kuvaus.

Tutkimuksen validiutta olisi voitu vahvistaa varmistamalla yhteisymmärrys

käsitteiden merkityksestä haastatteluiden aluksi. Huolimatta siitä, että käsitteiden

merkitykset käytiin läpi haastatteluiden aluksi, käsitteiden käyttö ja niiden

ymmärtäminen tutkijan ja informanttien välillä johtivat haastatteluissa paikoin

väärinkäsityksiin ja jopa virheellisiin tietoihin, jotka kuitenkin korjattiin

tarkistuttamalla aineisto tapausyrityksillä.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset tulokset. Haastatteluaineistosta

pyrittiin löytämään vastaus tutkimusongelmaan, eli siihen miten B2B-yritykset

hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa. Pääongelmaan pyrittiin löytämään

vastaus vastaamalla tutkimuksen tutkimuskysymyksiin, jotka esiteltiin Johdanto-

luvun alaluvussa 1.2 (Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet).

6.1 Tulosten esittäminen

Tutkimuksen tulokset esitellään kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa

kuvataan tapausyrityksen maineenhallintaa sosiaalisessa mediassa

tapausyrityskohtaisesti lopuksi kiteyttäen olennaiset asiat yrityksen sosiaalisen

median maineenhallintamalliksi. Tapausyritykset esitellään

haastattelujärjestyksessä. Maineenhallintamallissa tulokset on jaettu kahteen

pääkokonaisuuteen, joita ovat maineenhallinnan lähtökohdat ja maineenhallinnan

käytänteet. Lähtökohdat on luokiteltu edelleen neljään luokkaan, joita ovat

tavoitemainekuva, organisointi, pääsidosryhmät ja pääkanavat. Käytänteet -osio

on luokiteltu puolestaan kuuteen luokkaan, joita ovat monitorointi,

keskusteleminen, sisällöntuotanto, mittaaminen, kriisinhallinta ja yhteistyönhallinta.

Tutkimustulokset -luvun toisessa osassa tapausyrityksiä vertaillaan keskenään.

Vertailuosion ensimmäisessä luvussa perustellaan vertailun arvioinnissa

hyödynnettävää tapausyritysten jakoa mainetta suojaaviin yrityksiin (tapaukset 1 ja

3) ja mainetta rakentaviin yrityksiin (tapaukset 2 ja 4). Tutkimustulokset – luvun

kolmannessa osassa esitellään yhteenveto tutkimuksen tuloksista.

6.2 Tapausyritysten maineenhallinta sosiaalisessa mediassa

Tässä tutkimustulokset -luvun ensimmäisessä osassa kuvataan maineenhallintaa

sosiaalisessa mediassa tapausyrityksittäin lopuksi kiteyttäen olennaiset asiat

yrityksen sosiaalisen median maineenhallintamalliksi.

6.2.1 Tapausyritys 1 – Konepajateollisuuden yritys

A. Maineenhallinnan lähtökohdat
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Tapausyritys 1:n maineenhallinnan suunnittelun lähtökohtana on yrityksen

strategia. Johto näkee maineenhallinnan jatkuvana prosessina, jossa mainetta

tulee jatkuvasti vahvistaa ja tarvittaessa muuttaa strategisten painopistealueiden

mukaisesti.

"Ei voi jäädä dinosaurukseksi, vaan pitää koko ajan olla muutoksessa mukana.”

Yritys pitää itseään tunnettuna ja arvostettuna yrityksenä, jonka mainekuva nojaa

vahvasti todelliseen toimintaan ja tekoihin, joita viestinnällä pyritään vahvistamaan.

"Korostan sanaa todenmukainen että se oikeasti pitää paikkansa, että tehdään

asioita ja niistä luodaan se mielikuva ja maine."

Yritys näkee maineensa rakentuvan kolmen kivijalan - kestävän kehityksen,

dynaamisen toiminnan sekä teknologia-osaamisen ympärille. Yrityksen tavoitteena

on toimia toimialaansa edustavana yrityksenä, joka toimii itse ja auttaa

sidosryhmiään toimimaan ympäristön hyväksi kestävämmän tulevaisuuden

puolesta. Yritys toimii globaalisti johtavana yrityksenä oman alansa useilla osa-

alueilla tavoitteenaan säilyttää asemansa ja olla tunnettu teknologisista

saavutuksistaan. Yritykselle on tärkeää toimia myös joustavana ja dynaamisena

kumppanina yhteistyökumppaneilleen.

Maineenhallinta on organisoitu yrityksessä pääasiassa konserniviestinnän

vastuulle yhdessä markkinoinnin ja kestävän kehityksen-yksikön kanssa.

Viestintäyksikössä yksi henkilö vastaa päätoimisesti yrityksen konsernitason

sosiaalisen median kanavien (LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+)

hallinnoinnista. Tämän lisäksi tiimissä on nimettyjä editoreita, jotka omistavat

kanavien sisältö- ja julkaisuoikeudet. Konsernitason YouTube-kanavaa hallinnoi

lisäksi yksi erillinen henkilö.

Sosiaalisen median näkökulmasta yritys nimeää tärkeimmiksi sidosryhmikseen

oman henkilöstön, asiakkaat, sijoittajat ja omistajat, median ja toimittajat sekä

suuren yleisön. Oma henkilöstö nähdään hyvin merkittävässä ja tärkeässä roolissa

yrityksen maineenrakentajana. Yritys kokee pystyvänsä vaikuttamaan
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sidosryhmiinsä sosiaalisen median välityksellä, vaikka sen todentaminen koetaan

välillä haastavaksi. Sosiaalinen media koetaan nopeasti muuttuvana ja

yllättävänäkin ympäristönä, jossa on varauduttava palvelemaan kaikkia

sidosryhmiä.

"(...) Sä et aina etukäteen tiedä mikä kantaa mikä ei.  Mut se on yllättävää, kun

sosiaalisessa mediassa jotain tapahtuu niin kuka on se joka kommentoi ja ketkä

on siinä mukana, löytyy yllättäviä tahoja ja ei välttämättä pysty ennakoimaan, että

nekin on kiinnostuneet meistä."

Sosiaalisen median kanavista yrityksessä on konsernitasolla käytössä YouTube,

Facebook, Twitter, LinkedIn ja Google+. Yrityksessä  on käytössä lisäksi noin

kymmenen  paikallista kanavaa, muun muassa Brasiliassa, Norjassa ja

Tanskassa. Paikalliset kanavat ovat lähteneet liikkeelle paikallisten omasta

aktiivisuudesta ja innostuksesta ja ovat paikallisesti hallinnoituja. Yrityksen

konsernitason päävaikuttamiskanavat ovat Twitter, Facebook, LinkedIn ja

YouTube. Twitter toimii tärkeänä  tiedonvälityskanavana, jonka kautta välitetään

kaikki yritykseen liittyvät uutiset. LinkedInissä jaetaan pääasiassa

asiantuntijapitoista sisältöä, jota tuottavat konserninviestintä, liiketoiminta-alueet

sekä yrityksen asiantuntijat. Facebook on puolestaan kevyempien ja

ihmisläheisempien julkaisujen foorumi, jossa julkaistaan asiapitoisten postauksien

lisäksi myös esimerkiksi oman henkilöstön lähettämiä kuvia erilaisista

tapahtumista tai päivityksiä liittyen yrityksen hyväntekeväisyys- ja

yhteisöllisyysprojekteihin. Yrityksen maineenhallintaa sosiaalisessa mediassa

havainnollistava malli esitellään taulukossa 6, jonka käytänteet-osion sisältö

käsitellään seuraavissa kappaleissa.

B. Maineenhallinnan käytänteet

Monitorointi

Konsernin viestintäyksikössä yksi henkilö seuraa päätoimisesti yrityksen omia

konsernitason sosiaalisen median tilejä LinkedIn’issä, Twitterissä, Facebookissa ja

Google+ ’ssa tehtävänään seurata, reagoida sekä vastata tileille tulleisiin

kysymyksiin. Yritys seuraa myös omien tiliensä ulkopuolisia keskusteluja, jotka

voivat liittyä esimerkiksi joihinkin tapahtumiin, messuihin, keskeisiin avainsanoihin
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tai toimialaan yleisesti. Seuranta- ja analytiikkatyökaluja yrityksellä on käytössä

useita, mukaan lukien sosiaalisen median kanavien omat analyysityökalut.

Twitterissä yritys seuraa viestejä ja teemoja, joihin yrityksen hashtagi on liitetty.

”(…) me seurataan hyvin aktiivisesti meidän keskeisimmät hashtagit. Ja sit kautta

voi saada jotain, et hei, nyt on (tapausyritys 1:n) hashtag laitettu tällaiseen

teemaan tai aiheeseen, et onpa mielenkiintoista. Totta kai me niistä

keskustellaan.”

Keskusteleminen

Yritys ei osallistu aktiivisesti konsernitiliensä kautta sosiaalisen median

keskusteluihin eikä pyri niitä proaktiivisesti luomaan. Sen sijaan yrityksen

muutamat asiantuntijat osallistuvat LinkedIn-ryhmien tai omien blogiensa kautta

toimialaan liittyviin keskusteluihin. Konsernitason blogia yrityksellä ei ole, mutta

muutama niin sanottu ”ambassador” työntekijä kirjoittaa säännöllisesti blogeja,

joita yritys on jakanut omien kanaviensa kautta seuraajilleen. Päivittäisestä

sisältöjen julkaisusta ja seuraajien julkaisuihin reagoinnista yrityksessä vastaa yksi

henkilö. Kanaville tulleisiin julkaisuihin ja kysymyksiin pyritään reagoimaan

vuorokauden sisällä, ja vastauksissa hyödynnetään tarvittaessa asiantuntijoiden

apua. Positiiviset julkaisut huomioidaan pääasiassa "tykkäämällä". Muutamia

kokeiluja seuraajien aktivoimiseksi on tehty kysymyksien ja kilpailujen muodossa.

Tulokset näistä ovat olleet vaihtelevia.

Sisällöntuotanto

Yrityksen sosiaalisen median sisällöntuottamista voi kuvata hyvin asiapitoiseksi

tiedonvälittämiseksi ja uutisoinniksi yrityksen ajankohtaisista asioista. Yrityksen

omin sanoin;

"(...) Twitterin ja LinkedInin monissa päivityksissä on samantyyppisiä aineksia kuin

perinteisessä mediaviestinnässä. (...) ydinviesti on se, että siihen liittyy

määrätynlainen uutiselementti. Se voi olla jokin milestone teknologian tai

liiketoiminnan alalla. Eivät ole sanahelinää vaan konkretiaa. Se on meidän

punainen lanka".
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Sisällöntuotanto pohjaa vahvasti yrityksen tavoitemainekuvaan, joissa teemoina

esiintyvät kestävä kehitys, teknologiaosaaminen ja dynaamisuus. Yritys hyödyntää

sisällöntuotannon tukena hashtageja, joita yritys on hahmotellut itselleen tärkeiden

teemojen ympäriltä yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Yritykselle tärkeitä

teemoja ja niiden alta löytyviä kirjoituksia pyritään nostamaan esille ja levittämään

hashtagien avulla. Hashtagien avulla yritys kokee saavansa viestinsä

tehokkaammin laajemman yleisön ja aiheesta kiinnostuneiden kohderyhmien

tietoisuuteen. Yritys kokee hashtagit tehokkaana muotona nimenomaan yrityksen

maineen rakentamisessa.

Yritys kokee pystyvänsä sitouttamaan sidosryhmiään tuottamalla tavoitteidensa

mukaista sisältöä. Näin yritys kokee paitsi edistävänsä mielikuvamainettaan, myös

palvelemaan sidosryhmiään. Sisällöntuotantoa ohjaa pitkälti viestinnän

tapahtumakalenteri.

Mittaaminen

Yritys on aloittanut säännöllisen sosiaalisen median aktiviteettiensa

vaikuttavuuden mittaamisen helmikuussa 2015. Yritys mittaa kohdeyleisön

sitoutumisastetta, huomioastetta eli julkaisuihin liittyvien kommenttien, tykkäysten

ja jakamisen määriä ja tavoitettavuutta eli potentiaalisten käyttäjien määriä, jotka

julkaisu tai päivitys on tavoittanut. Lisäksi yrityksessä on mitattu ansaitun

julkisuuden määrää. Laadullisena mittarina yritys seuraa julkaisujen suosittuutta ja

laatua. Laadullinen mittaaminen tuotetaan ostopalveluna. Tuloksista saatava hyöty

kasvaa ajan mittaan kun datasta voidaan luoda aikasarjoja vertailun

helpottamiseksi. Laadullisen tutkimuksen kautta on todennettu kuvien ja videoiden

tehokkuus viestin läpiviennissä, joten niitä yritys pyrkii painottamaan

sisällöntuotannossa aiempaa enemmän. Yritys pitää mittaamista hyödyllisenä.

Mittaaminen auttaa etenkin sisällöntuotannon ohjaamista oikeaan suuntaan.

"Kun saadaan dataa ja aikasarjoja,  tiedetään paremmin  miten toiminta  on

kehittynyt - klikkauksia, kommentteja, tykkäyksiä. Opimme teemoista,  mitkä

kantavat ja mitkä saa ihmiset liikkeelle."
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Tuloksia seurataan kuukausittain, jatkossa todennäköisesti neljännesvuosittain.

Mittareille asetetut tavoitteet liittyvät sosiaalisen median kanavista saatavaan

dataan ja lukuihin. Tavoitteena on ylläpitää positiivista kehitystä.  Yritys on tehnyt

myös profiiliselvityksen tiliensä seuraajista ja tykkääjistä.

Kriisinhallinta

Yrityksellä on kattava ja globaali kriisiohjeistus kriisitilanteiden varalle.  Yritys on

kohdannut sosiaalisessa mediassa (Facebookissa ja Twitterissä) joitakin

negatiivisia sekä virheellisiä kommentteja ja väittämiä. Näihin on vastattu

avoimesti ja korjattu virheellisiä tietoja. Yrityksen mielestä tällaisiin kommentteihin

ei ole ollut tarvetta puuttua sen enempää.

Yhteistyönhallinta

Yritys kokee oman henkilöstön kasvavana maineenhallinnan ja mielikuvan

luomisen sidosryhmänä. Yritys on kannustanut ja rohkaissut henkilöstöään

osallistumaan sosiaaliseen mediaan esimerkiksi lähettämällä kuvia konsernin

tileillä julkaistavaksi. Yritys on myös ottanut käyttöön SmarpShare-palvelun

loppuvuodesta 2014. Palvelu mahdollistaa omien työntekijöiden valjastamisen

yrityksen viestinviejiksi ja brändilähettiläiksi. Palvelun käyttöönoton tarkoituksena

on kannustaa omia työntekijöitä jakamaan ennalta hyväksyttyjä sisältöjä omille

verkostoilleen sosiaalisessa mediassa. Viestintäosasto tukee henkilöstöä

sosiaalisen median käyttöön säännöllisillä sosiaalisen median koulutuksilla.

Yrityksen ylimmästä johdosta pari henkilöä ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
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Taulukko 6. Tapausyritys 1:n maineenhallinta sosiaalisessa mediassa.
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6.2.2 Tapausyritys 2 – Energiateollisuuden yritys

A. Maineenhallinnan lähtökohdat
Tapausyritys 2:ssa strategia ja visio antavat suunnan yrityksen maineen

rakentamiselle. Vastuullinen toiminta, hyvä kumppanuus ja edelläkävijyys ovat

yrityksen maineen ydinelementit, jotka luovat osaltaan perustan yrityksen koko

liiketoiminnalle.

Yrityksessä maineenrakentaminen on organisoitu osin viestintä ja markkinointi-

yksikölle ja osin liiketoiminnoille. Viestinnän ja markkinoinnin yhtenä tehtävänä on

vahvistaa henkilöstön sitoutumista yrityksen tarinaan sekä tukea ja rohkaista

henkilöstöä jakamaan viestiä yrityksen toiminnasta ulospäin.

"(...) kyl mä koen, että sen lisäks et tääl on yks organisaatio joka siitä vastaa, niin

sit jokaikinen (tapausyritys 2:n henkilöstön jäsen) on myös maineenrakentaja."

Maineen rakentamista sosiaalisessa mediassa ohjaa sosiaalisen median

suunnitelma. Suunnitelma sisältää kunkin kanavan tavoitteet, niiden

vastuuhenkilöt ja sisältöteemat. Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät sosiaalisessa

mediassa ovat muun muassa asiakkaat, oma henkilöstö, sijoittajat ja analyytikot,

kumppanit (tutkimuslaitokset ja tutkimusyhteistyökumppanit) sekä

päätöksentekijät. Ketään sidosryhmää ei nosteta muiden edelle.

"En mä osaa laittaa niitä maineenhallinnan näkökulmasta tärkeysjärjestykseen.

Ajatellen myös sitä päinvastaisesta näkökulmasta, että jos maine on todella

huono, se toiminta ois todella vaikeeta kenen vaan näiden sidosryhmien kanssa."

Yrityksen käytössä olevat sosiaalisen median kanavat ovat Twitter, Facebook,

LinkedIn, YouTube ja Instagram. Pääkanavikseen yritys nimeää B2B-viestinnän

osalta LinkedIn:in ja Twitterin. LinkedIn:n kautta pyritään välittämään asiakkaille

tarkoitettua informaatiota ja hyödyntämään oman henkilöstön bisneskontaktit.

Twitterissä yritys hyödyntää brändilähettiläitään.
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Yritys kokee sosiaalisen median roolin kasvavan tulevaisuudessa. Sosiaalisen

median koetaan tarjoavan yritykselle enemmän mahdollisuuksia kuin aiheuttavan

haasteita ja uhkia. Yrityksen maineenhallintaa sosiaalisessa mediassa

havainnollistava malli esitellään taulukossa 7, jonka käytänteet -osion sisältö

käsitellään seuraavissa kappaleissa.

B. Maineenhallinnan käytänteet

Monitorointi

Yrityksen sosiaalisen median seuranta tuotetaan ulkoisena palveluna osana

muuta mediaseurantaa. Yritys saa seurantaraportin kerran päivässä sekä kootun

analyysin mediatapahtumista neljännesvuosittain. Ulkoisen seurannan lisäksi

yrityksen kunkin sosiaalisen median kanavan kanavavastaava seuraa konsernin

omia tilejä sekä muuta sosiaalista mediaa päivittäin ja reagoi, mikäli jokin

yritykseen liittyvä aihe saa positiivista ja negatiivista näkyvyyttä. Sosiaalisessa

mediassa yritys seuraa pääasiassa yrityksen omaa nimeä eli sitä mitä ja missä

yrityksestä kirjoitetaan ja keskustellaan. Hiljaisia signaaleita yritys ei aktiivisesti

etsi, mutta luotaa kuitenkin esimerkiksi kuluttajien keskusteluja ja muita

ajankohtaisia omaan alaan liittyviä keskusteluita, joihin yritys voisi osallistua tai

hyödyntää sisällöntuotannossaan.

Keskusteleminen

Yrityksen osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin on tähän mennessä

ollut vähäistä. Yritys kokee kuitenkin tämän sosiaalisen median tarjoaman

mahdollisuuden erittäin hyödyllisenä ja kertoi hakevansa yritykselleen sopivaa

tapaa osallistua keskusteluihin. Keskustelu omilla tileillä on vähäistä ja

ulkopuolisiin keskusteluihin yritys osallistuu, mikäli yritys kokee, että heillä on

keskusteluun annettavaa. Henkilöstöllä on lupa osallistua keskusteluihin omien

henkilökohtaisten tiliensä kautta. Tällöin on kuitenkin tärkeää ilmoittaa

kommentoivansa yrityksen työntekijänä, tunnettava oma vastuualueensa ja

noudatettava yrityksen sisäistä sosiaalisen median etikettiä. Negatiivisiin

kommentteihin reagoiminen vaatii usein asiantuntijoiden apua, muuten reagointi

on kanavavastaavan vastuulla. Vastauksissa pyritään hyödyntämään omien

verkkosivujen sisältöä. Omiin kanaviin tulleisiin kysymyksiin ja julkaisuihin pyritään
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reagoimaan saman työpäivän aikana. Yritys pyrkii ajoittain aktivoimaan

sidosryhmiään keskusteluun sosiaalisessa mediassa jostakin tietystä teemasta

mielipiteitä kyselemällä, tutkimuksiin ja kilpailuihin osallistamalla tai kyselytunteja

järjestämällä. Aktivointien tulokset ovat olleet vaihtelevia.

Sisällöntuotanto

Yrityksen sisällöntuotantoa ohjaavat yrityksen strategiset tavoitteet, joihin liittyvistä

teemoista pyritään viestimään tarinallisin julkaisuin. Pääasiallisesti julkaisut

kertovat yrityksen päivittäiseen liiketoimintaan liittyvistä asioista, uusista

innovaatioista tai saavutuksista vastuullisuudessa. Yritys pyrkii välittämään myös

mielikuvaa henkilöstönsä avulla siitä, millaista yrityksessä on työskennellä.

Yritykselle on tärkeää tuottaa säännöllistä sisältövirtaa eri kanaviin yritykselle

itselleen tärkeistä asioista, mutta näkee myös tärkeäksi mahdollisuuden reagoida

päivän polttaviin aiheisiin yrityksen omalla tulokulmalla. Julkaistavaa sisältöä

suunnitellaan kokonaisuutena, ei erikseen sosiaalisen median osalta. Sisällöissä

pyritään painottamaan kuvia ja videoita. Olennaista on myös yrityksen

verkkosivujen linkittäminen yrityksen sosiaalisen median kanaviin, jolloin julkaistun

sisällön näkyvyyttä voidaan verkossa optimoida. Yritys tuottaa sosiaalisen median

sisällöt osin itse, osin ostopalveluna; twitter-tilin ylläpidossa yritys käyttää tällä

hetkellä kumppania. Yritys ehdottaa teemoja ja yhteistyökumppani kehittelee

twiittejä niiden ympärille. Yhteistyökumppanin avulla yritys pystyy pitämään

tileillään säännöllistä aktiivisuutta yllä, mikä sisäisin resurssein olisi

epävarmempaa. Yrityksen muita kanavia ylläpidetään itse. Yritys kokee

rakentavansa ja pitävänsä yllä sidosryhmäsuhteitaan sosiaalisessa mediassa

jakamalla informaatiota yrityksen toiminnasta. Potentiaalisiin teemoihin ja hiljaisiin

signaaleihin yritys tarttuu ketterästi, mutta ei pyri niitä aktiivisesti etsimään.

Mittaaminen

Yritys on asettanut sosiaaliselle medialle useita eri mittareita, mutta ei tavoitteita,

pois lukien Twitter, jolle on asetettu määrällinen tavoite sisällön päivittäisestä

julkaisujen määrästä. Sosiaalisessa mediassa yritys mittaa muun muassa omaa

näkyvyyttä, volyymia (seuraajien määrän kasvu), sitoutumisastetta ja sosiaalisen

median kanavien ja yrityksen verkkosivujen välistä liikennettä. Sitoutumisastetta
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yritys on mitannut jo kanavien käyttöönotosta alkaen ja vaikuttavuusmittareita on

suunniteltu asetettavan sosiaalisen median suunnitelman päivityksen yhteydessä.

Oman aktiivisuuden osalta yhtiö mittaa henkilöstön ambassadoreiden määrää.

Julkaisujen laatua tai määrää seurataan havainnoimalla yleisesti tilien sisältöä.

Maineen kannalta olennaisin seurattava mittari on yrityksen mielikuvaindeksi, tosin

sosiaalinen media on vain indeksin yksi mitattava osio.

Kriisinhallinta

Yrityksellä ei ole omaa sosiaalisen median kriisiviestintäsuunnitelmaa. Kaikki

tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Potentiaalisessa kriisitilanteessa tilannetta

usein seurataan hetki ennen varsinaista reagointia. Toistuviin negatiivisiin

palautteisiin yritys on laatinut valmiita vastausmalleja, joita kanavavastaavat voivat

itsenäisesti hyödyntää. Tyypillisesti yrityksen kriisitilanteet lähtevät liikkeelle

perinteisestä mediasta tai ulkopuolisen toimijan käynnistämästä keskustelusta, ei

niinkään sosiaalisesta mediasta.

Yhteistyönhallinta

Yritys korostaa henkilöstön roolia maineenrakentajana ja pyrkii vahvistamaan

henkilöstön sitoutumista yhtiön tarinaan avoimella sisäisellä viestinnällään. Tällöin

henkilöstö auttaa levittämään tarinaa myös yrityksen ulkopuolelle. Henkilöstöä

kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan sosiaaliseen mediaan järjestämällä

muun muassa koulutustilaisuuksia, mutta merkittävää aktivoitumista ei ole vielä

tapahtunut. Tiukkoja sääntöjä osallistumisesta ei ole, mutta tietyt sosiaalisen

median pelisäännöt on tunnettava ja yrityksen arvoja viestinnässä noudatettava.

Viestintä on myös henkilöstön tukena tarpeen vaatiessa. Alhaisen aktiivisuuden

taustalla uumoillaan olevan enemmän varovaisuutta ja arkuutta kuin

haluttomuutta. Johdon osalta syynä puolestaan voi olla ajanpuute ja se, ettei

osallistumiselle nähdä tarvetta. Yritys pyrkii hyödyntämään henkilöstöään yrityksen

tuottamien julkaisujen kommentoinnissa, jakamisessa ja tykkäämisessä

tavoitteena edistää julkaisujen näkyvyyttä ja tavoittavuutta. Aktiivisuutta on pyritty

lisäämään muun muassa niin, että kun sisältöä julkaistaan, julkaisun kannalta

relevantit liiketoiminnan edustajat saavat tiedon julkaisusta ja pyynnön jakaa sitä

edelleen omille kontakteilleen.



Taulukko 7. Tapausyritys 2:n maineenhallinta sosiaalisessa mediassa.
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6.2.3 Tapausyritys 3 – Konepajateollisuuden yritys

A. Maineenhallinnan lähtökohdat
Tapausyritys 3 kokee maineensa merkittävänä voimavaranaan, jota halutaan

suojella, vahvistaa ja parantaa. Yritys pitää mainettaan yllä ja rakentaa sitä

vahvasti yrityksen strategisista lähtökohdista. Yritys haluaa tulla nähdyksi

sidosryhmiensä silmissä luotettavana partnerina. Yritys haluaa myös näkyä

sidosryhmilleen oman alansa innovaatiojohtajana ja edelläkävijänä.

Maineenhallintaa pidetään yrityksessä tärkeänä viestinnän osa-alueena.

Maineenhallinnan koetaan määrittävän viestintätyöntekijöiden kaikkea tekemistä.

Yritys uskoo, että kaikella viestinnällä on vaikutus yrityksen maineeseen ja että

sosiaalisen median ja perinteisen median maineenhallinnan käytänteet tukevat

toinen toisiaan. Yritys on aktiivisesti pohtinut digitaalisuuden tehokkaampaa

hyödyntämistä yrityksen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla, niin myös

maineenhallinnassa. Yritys on myös benchmarkannut muiden B2B-yritysten

sosiaalisen median hyödyntämistä ja hakenut sitä kautta ideoita omaan

toimintaan.

"Ne (Maersk) on löytäneet siitä (sosiaalisesta mediasta) uniikin oman tavan viestiä

ja ne viestit millä ne erottautuu kilpailijoista ja tuovat aitoa asiakashyötyä. Niil on

kyllä paljon resurssejakin siihen.”

Konsernitasolla emoyritys hallinnoi yrityksen sosiaalisen median globaaleja

konsernitilejä, luo suuntaviivat ja määrittelee teemat maaorganisaatioiden

sosiaalisen median hallinnoimiseksi. Maineenhallinta on organisoitu pääasiassa

viestintäyksikölle. Sosiaalisesta mediasta vastaa yksi henkilö sivutoimenaan.

Henkilön tehtävänä on seurata kanavia, reagoida kanaville tulleisiin kommentteihin

ja julkaista sisältöä. Viestintäyksikön toimintaa sosiaalisessa mediassa ohjaavat

viestintäsuunnitelma, vuosikello, valitut teemat ja tavoitteet. Yrityksellä on vahva

halu nostaa omaa tasoaan sosiaalisen median hyödyntämisessä. Kehittämistä

rajoittavat rajalliset resurssit.

Yritys nimeää maineenhallinnan kannalta tärkeimmiksi sidosryhmikseen median,

asiakkaat, nykyiset ja potentiaaliset työntekijät ja suuren yleisön.
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"(...) jos ne (suuri yleisö) kokee et meidän (tuotteet) ei oo turvallisii, niin siit voi tulla

tosi iso maine kolhu ja ne voi ruveta levittää vaik mitä viestiä kuvien kera et kylhän

nekin on niitä tämän päivän toimittajia tietyllä tavalla."

Twitter, Facebook ja LinkedIn ovat yrityksen globaalit konsernikanavat.

Maaorganisaatiot hallitsevat maakohtaisia kanaviaan. Sosiaalisen median

kanavista konsernin LinkedIn-tili on ollut poikkeuksellisesti hr-yksikön vastuulla,

mutta kanava on tarkoitus linkittää yhä tiiviimmin osaksi muita sosiaalisen median

kanavia ja siirtää viestintäyksikön alle. LinkedIn:n pääpaino on ollut potentiaalisen

työntekijöiden löytämisessä ja sitouttamisessa. Yrityksen maineenhallintaa

sosiaalisessa mediassa havainnollistava malli esitellään taulukossa 8 ja mallin

käytänteet -osion sisältöä käsitellään seuraavissa kappaleissa.

B. Maineenhallinnan käytänteet

Monitorointi

Yritys seuraa itseensä liittyviä keskusteluja, kilpailijoitansa ja muita valitsemiaan

kohderyhmiä ja kohderyhmien uutisointia. Seuranta tuotetaan pääasiassa

ostopalveluna. Yritys saa päivittäin raportit sosiaalisen median seurannasta.

Seurantaraportit käydään läpi päivittäin signaaleja luotsaten, jotta potentiaalisiin

mahdollisuuksiin ja kriisitilanteisiin osattaisiin tarttua ja reagoida tarpeeksi ajoissa

ja oikeassa mittakaavassa.

”Me seurataan aika tarkasti näitä tiettyjä kohderyhmiä ja heidän uutisointiaan. Sit

kun me bongataan et hei, täs on mielenkiintoinen projekti ja tässä on itse asiassa

(tapausyritys 3:n) ratkaisut niin sit me saatetaan miettii siit oma juttukulma, tehdä

siitä oma juttu omissa kanavissa…”

Seurannasta nousevia palautteita peilataan omaan todelliseen toimintaan ja

tarvittaessa kehitetään toimintaa. Raporttien sisältöä ei muuten analysoida.

Yrityksen mukaan seurantaraportteja voisi hyödyntää yrityksessä

kokonaisvaltaisemmin, mutta tällä hetkellä sitä ei juurikaan tehdä. Yritys on myös

ostanut oikeudet seurantatyökaluun, jolla yritys itse pääsee käsiksi nopeasti

haluamiinsa seurantatietoihin. Työkalu toimii yritykselle pikemminkin

turvaverkkona kuin aktiivisesti hyödynnettävänä työkaluna. Yritys seuraa omia
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kanaviaan säännöllisesti pitkin päivää ja reagoi kommentteihin tarpeen mukaan.

Sosiaalista mediaa on seurattu yrityksessä vuodesta 2011 alkaen.

Keskusteleminen

Yrityksen osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin niin omissa kuin omien

kanavien ulkopuolella on passiivista pääasiassa resurssisyistä. Keskusteluun

osallistuminen omissa kanavissa on pääasiassa käyttäjien kommentteihin

reagoimista. Ulkoisten kanavien keskusteluihin yritys ei konsernitiliensä kautta

osallistu, mutta ei näe sitä kuitenkaan tilanteen tullen mahdottomana ajatuksena.

Myös henkilöstön kontribuutio sosiaalisen median keskusteluihin on ollut vähäistä,

aivan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ja rajoittunut lähinnä

henkilökohtaiseen twiittaukseen yrityksen ajankohtaisista asioista ja

seminaareista. Yrityksen sisäiset asiantuntijablogit ovat tuottaneet paljonkin

keskustelua sisäisesti, mutta ulkoiseen jakoon blogitekstejä ei ole jaettu. Yritys

toivoisi tulevaisuudessa pystyvänsä hyödyntämään sosiaalisen median kanavia

jopa asiakasviestinnän väylänä. Yritys ei ole pyrkinyt sitouttamaan sidosryhmiään

sosiaalisessa mediassa. Sidosryhmäsuhteiden hoidon sosiaalisessa mediassa

katsotaan keskittyvän pääasiassa informaation levittämiseen. Tulevaisuudessa

yritys toivoo pääsevänsä osallistumaan aktiivisesti sosiaalisen median

keskusteluihin, aktivoimaan sidosryhmiään keskusteluun ja luomaan yrityksen ja

sidosryhmien aitoa dialogia.

Sisällöntuotanto

Yrityksen sosiaalisen median aktiviteetit painottuvat sisällön tuottamiseen.

Sisältöteemoja suunnitellaan strategisista lähtökohdista aina puolen vuoden

jaksoittain selvittämällä ja ennustamalla mitä yrityksessä ja sen

toimintaympäristössä tapahtuu ja mitä yrityksen sidosryhmät odottavat. Yritys

hyödyntää viestinnässään kulloinkin aktiivisena olevia projektejaan. Viestinnässä

pyritään tarttumaan jatkuvasti ajankohtaisiin aiheisiin omien tärkeiden teemojen

ympäriltä ja rakentamaan siten yrityksen mainekuvaa. Yritys ei kuitenkaan

aktiivisesti tuota sisältöä päivän ajankohtaisista aiheista.  Sisältöä jaetaan

tasaisesti eri medioissa ja kanavat tukevat toinen toisiaan. Sisällöntuotantoa

suunnitellaan ensisijaisesti viestin sisältö ja saavutettava kohderyhmä edellä
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tavoitteena tehdä sisällöstä mielenkiintoista ja oivaltavaa. Yrityksen konsernitileistä

LinkedIn on erityisesti profiloitunut hr-viestien väyläksi tavoitteena löytää

tulevaisuuden talentteja, informoida rekrytoinneista ja pitää yllä positiivista

työnantajamainekuvaa. Facebookissa puolestaan tyypillisiä julkaisuja ovat omien

työntekijöiden kuvajulkaisut ympäri maailmaa sekä yrityksen omat ajankohtaiset

viestit muun maussa yritykset uusista ratkaisuista ja valituista teemoista. Twitterin

sisältö on puolestaan pitkälti informatiivista sisältöä.

"He (työntekijät) kertovat ylpeenä omasta työstään sellasella kivalla rennolla

otteella. Se vahvistaa myös asiakassuhteita, et hei wau, näillähän on mahtavia

tyyppejä töissä ja en tiennytkään et (tapausyrityksessä 3) on tuollakin tommosta ja

onpa mielenkiintoinen projekti. Plus sit se samalla vahvistaa sitä työntekijöiden

ylpeyttä ja sitä sitoutuneisuutta."

Sosiaalisen median julkaisuissa halutaan panostaa visuaalisuuteen ja sisällön

tarinallisuuteen ja erityisesti lisätä kuvien ohella omatekosten videoiden käyttöä.

"Meil on nyt semmonen jumppa käynnissä, et me yritetään miettii enemmän sitä

miten me tuotetaan niitä tarinoita, mitkä vahvistaa sitä meidän mainemielikuvaa.

(…) Perinteisen korporaatioviestinnän lisäksi yrityksessä haluaa panostaan myös

kevyempään ja jopa täysin ”hulluun” sisältöön. Kaikki lisäpanostukset vaativat

kuitenkin lisäresursseja.(…) sosiaalisen median osalta pitäis kääntää ajatusmalli

siihen, että suurin osa, 70%, olisi korporaatioviestintää, 20% jotain hauskaa

kyvyempää ja 10% jotain täysin hullua. Mitä oon kuullut ja benchmarkannut, niin

kylhän ne suurimmat hitit on jotain aivan hullua. Eihän semmonen perinteinen

korporaatioasia mikä on ehkä sitä perinteistä maineenhallintaa niin laitetaan näitä

luotettavia ja strategian mukaisia viestejä ulos niin eihän ne saa kauheesti lukijoita.

Heti jos tulee jotain täysin erilaista ja hullua niin, toki sekin voi ja täytyykin tukea

sitä mainetta.”

Mittaaminen

Yritys ei mittaa sosiaalisen median omia aktiviteetteja, viestinnän tehoa eikä

vaikutuksia. Yritys ei ole asettanut myöskään sosiaalisen medialle tavoitteita eikä

mittareita. Ainoa indikaattori on bränditutkimus, joka välillisesti voi kuvata myös
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sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän vaikuttavuutta. Haastattelun

mukaan yritys panostaa vahvasti digitaalisuuteen ja uskoo, että mikäli sosiaalisen

median merkitys yrityksessä kasvaa ja siihen resursoidaan, myös yrityksen

käytänteitä sosiaalisessa mediassa tullaan tulevaisuudessa mittaamaan.

Kriisienhallinta

Yritys on varautunut sosiaalisen median kriiseihin laatimalla kriisisuunnitelman,

jota on myös käytännössä harjoiteltu. Yritys on pyrkinyt kartoittamaan

potentiaalisia kriisitilanteita sosiaalisessa mediassa ja miettinyt niihin sopivia

reagointitapoja. Kriisit nähdään kuitenkin tapauskohtaisina, joihin tiettyä sapluunaa

on vaikea soveltaa. Tavoitteena sosiaalisen median kriiseissä on viedä keskustelu

ja asian läpikäynti pois julkisesta käsittelystä henkilökohtaiselle tasolle. Kaikissa

kriisitilanteessa tapaukset tutkitaan perusteellisesti. Kriisienhallinta on yrityksessä

kriisien negatiivisten vaikutusten minimointia ja pyrkimystä kääntää ne

positiiviseksi.

Yhteistyönhallinta

Henkilöstö nähdään yrityksen yhtenä tärkeimpänä maineenlähettiläänä, mutta

henkilöstön aktiivisuus osallistumiseen on ollut vähäistä, eikä yritys ole aktiivisesti

henkilöstöään asiaan sitouttanut. Yrityksen itsensä mielestä henkilöstöä tulisi

rohkaista ja sitouttaa enemmän osallistumaan aktiivisemmin sosiaaliseen

mediaan. Sosiaalisen median kanavat ja blogit ovat henkilöstölle tärkeitä sisäisen

viestinnän kanavia, mutta ulkoisessa viestinnässä ne ovat passiivisemmalla

käytöllä. Henkilöstön osallistuminen on pääasiassa kuvien julkaisemista

Facebookissa ja yritysuutisten twiittausta Twitterissä. Yrityksen ylin johto ei

osallistu sosiaalisen median keskusteluihin, mutta on siellä läsnä lähinnä

seuraajan roolissa. Haastateltava koki, että erityisesti johdon ja asiantuntijoiden

osallistuminen sosiaaliseen mediaan olisi maineen rakentamisen kannalta

suositeltavaa.

"Tietysti jos on näkyvässä asemassa, niin se tietysti on (tapausyrityksen)

maineenhaltija, totta kai. Se on sama jos meidän toimari vaikka ois tosi aktiivinen

twiittaaja niin totta kai se heijastuis sitten (tapausyritys 3:n) maineeseenkin."
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Haastateltavan mukaan organisaation sisäisessä yhteistyössä on vielä paljon

kehitettävää. Haastateltava arvioi henkilöstön passiivisuuden sosiaalisessa

mediassa johtuvan osin myös pörssiyhtiön rajoitteista ja sisäisen tiedon leviämisen

pelosta.
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Taulukko 8. Tapausyritys 3:n maineenhallinta sosiaalisessa mediassa.
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6.2.4 Tapausyritys 4 – Metsäteollisuuden yritys

A. Maineenhallinnan lähtökohdat

Yritys kokee sosiaalisen median tarjoavan yritykselle paljon mahdollisuuksia

maineen näkökulmasta. Sosiaalinen media nähdään yrityksen keskeisenä

viestintäkanavana, jota ohjaa yrityksen sosiaalisen median strategia.

Maineenhallinta perustuu sosiaalisessa mediassa pitkälti yrityksen keskeisten

strategisten teemojen viestintään. Yrityksen tavoitteena on rakentaa sidosryhmien

keskuudessa yrityksestä vastuullista ja innovatiivista mainekuvaa. Erityisesti

vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat hallitsevia teemoja yrityksen viestinnässä.

Lisäksi keskeisenä viestinnän tavoitteena on pyrkiä edistämään ja levittämään

ymmärrystä yrityksen omaan toimintaan liittyvästä keskeisestä käsitteestä.

Yrityksen mainekuvaan tulisi sisältyä vahva tulevaisuuteen orientoituminen,

kestävät ratkaisut ja hyvä ympäristöystävällinen suorituskyky.

Yritys on ottanut sosiaalisen median kanavat käyttöön 2013 vuoden lopulla. Tällöin

yritys määritteli konsultin avustuksella itselleen sopivat toimintamallit ja kanavat

sosiaalisessa mediassa toimimiseksi. Konsernin sosiaalisen median tilejä hallinnoi

viestintäyksikön nelihenkinen mediatiimi, josta julkaisuvastuussa on aina

kerrallaan yksi henkilö. Tämän lisäksi konsernitilien kehitysvastuu on yhdellä

ihmisellä.

Yritys nimeää tärkeimmiksi sidosryhmikseen sosiaalisessa mediassa asiakkaat,

päättäjät, toimittajat, muut yhteiskunnan vaikuttajat sekä oman henkilöstön.

Yritys luokittelee sosiaalisen median kanavansa ensisijaisiin ja toissijaisiin

kanaviin. Ensisijaiset konsernikanavat ovat Twitter, LinkedIn ja YouTube sekä

toissijaisena kanavana Facebook. Näiden lisäksi eri liiketoiminta-alueilla on omat

kanavansa, joita liiketoiminnat hallinnoivat itsenäisesti. Yritys kokee sosiaalisen

median vielä oppimisympäristönä ja uskoo pystyvänsä hyödyntämään sosiaalista

mediaa tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin. Yrityksen maineenhallintaa

sosiaalisessa mediassa havainnollistava malli esitellään taulukossa 9 ja mallin

käytänteet -osion sisältöä käsitellään seuraavissa kappaleissa.
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B. Maineenhallinnan käytänteet
Monitorointi

Yritys seuraa omia tilejään itse ja ostaa omien tiliensä seurantapalveluita

yhteistyökumppanilta. Yritys seuraa sosiaalisessa mediassa pääosin omaa

nimeään sekä tiettyjä valikoituja teemoja ja hakusanoja. Tämän lisäksi seurataan

joitakin ympäristöjärjestöjä. Erityisen tarkasti yritys seuraa omia brändisanojaan ja

puuttuu välittömästi niiden luvattomaan käyttöön. Yritys pyrkii seuraamaan myös

itselleen ajankohtaisia teemoja sosiaalisessa mediassa ja mahdollisesti jopa

hyödyntämään niitä omassa viestinnässään. Hiljaisia signaaleja ja mahdollisuuksia

etsivät etenkin sosiaalisesta mediasta vastaavat liiketoiminnan edustajat.

Yrityksen kilpailijaseuranta on pääosin liiketoimintojen vastuulla. Yrityksellä on

myös käytössään seurantatyökalu, mutta yritys ei koe saavansa työkalusta

sellaista lisäarvoa, jota sen pitäisi tuottaa. Yritys uskoo, että mikäli jokin kriisi

nousisi esille sosiaalisessa mediassa, se nousisi esille myös muiden medioiden

kautta.  Yrityksellä on myös päivystävä mediadesk kriisitilanteiden varalle.

Mediadeskiin tulee ilmoittaa muun muassa sosiaalisessa mediassa leviävät

epäilyttävät viestit. Yritys näkee yhtenä kehitysalueenaan sosiaalisesta mediasta

saatavan tiedon hyödyntämisen ja toivoo voivansa keskittyä siihen enemmän

tulevaisuudessa.

Keskusteleminen

Yrityksen keskustelu sosiaalisessa mediassa rajoittuu pääsääntöisesti

yksisuuntaiseen viestintään yritykseltä sidosryhmille, vaikkakin tahtotilana olisi

luoda aitoa dialogia, jolla vahvistettaisiin sidosryhmien sitoutumista yritykseen.

"Mut siihen et yks henkilö todellakin pystyis paneutumaan siihen et hakis

mielenkiintoisia keskustelunaiheita ja antais siihen (tapausyritys 4):n äänellä ja

tulokulmalla jotain lisäargumentteja, niin sehän ois todellakin toivetila mut siihen ei

ole tällä hetkellä lähdetty."

Yritys ei osallistu omien tilien ulkopuolisiin keskusteluihin, eikä ole erityisemmin

pyrkinyt aktivoimaan sidosryhmiään keskusteluun edes omissa kanavissaan
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muutamaa kilpailua lukuun ottamatta pitkälti, resurssipuutteen takia. Keskustelut

omilla tileillä jäävät usein kysymys-vastaus-tasolle, silloin kun kysymyksiä

yritykselle ylipäätään esitetään. Yritys itsekin on yllättynyt siitä, että edes yrityksen

LinkedIn:n asiantuntijakirjoitukset eivät keskustelua juuri synnytä.

Sisällöntuotanto

Yrityksen sisällöntuotantoa ohjaavat yrityksen strategiset teemat ja tavoitteet.

Sisältöjä suunnitellaan ja linjataan neljännesvuosittain yrityksen content board –

ryhmässä. Ryhmän tavoitteena on suunnitella sisältöjä eri liiketoiminta-alueilta ja

konsernitasoilta kvartaaliteemoihin liittyen. Kvartaalikokouksien lisäksi yrityksellä

on viikkopalaverit, joissa kartoitetaan viestintäkalenterin tilanne sekä kehitellään

mahdollisia uusia aihioita sisällön riittävyyden varmistamiseksi.

Yritys on profiloinut sosiaalisen median kanavat eri tarkoituksiin. Twitter toimii

pääasiassa yrityksen lehdistötiedotekanavana. Twitterissä pyritään nostamaan

esille myös yrityksen muiden kanavien sisältöjä. LinkedIn on selkeästi yrityksen hr-

asioiden kanava, joka tukee henkilöstön ja asiantuntijoiden oman profiilin

kasvattamista. LinkedIn:n julkaisut pohjautuvat pitkälti yritysblogissa julkaistuihin

kirjoituksiin. Maineen rakentamisen kannalta haastateltavat kokivat LinkedIn:n

tarjoavan yritykselle eniten mahdollisuuksia sen perustuessa henkilöstön jakamiin

kirjoituksiin. YouTuben sisältö on pitkälti brändi- ja liiketoimintavetoista. Yrityksen

tuottamat julkaisut ovat pääasiassa yhdistelmä tekstiä, kuvaa ja videota, paitsi

Twitterissä, jossa on pääasiassa vain tekstiä. Yrityksen mukaan videot

viestintämuotona ovat yhä suositumpia ja niiden osuuden ennustetaan kasvavan

tulevaisuudessa. Videot ovat usein tarinallisia ja sisältävät jonkinlaisen opetuksen.

Videoiden tuottamisessa ja suunnittelemisessa yritystä tukee yhteistyökumppani.

Yritys pyrkii viestinnässään tasaiseen päivitysvirtaan, mutta mikäli asiaa ei ole, sitä

ei pyritä väkisin keksimään. Viestintätiimin tehtävänä on pitää kirjoittajat

aktiivisena, jotta sisältövirta tileillä olisi jatkuvaa.

Mittaaminen

Yrityksen konsernitileille on määritelty indikaattorit, jotka mittaavat yrityksen

viestinnällisten aktiviteettien vaikuttavuutta. Mittarit on asetettu myös
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tavoitettavuudelle ja sitoutumiselle. Mittareille on asetettu tavoitetasot, joiden

toteutumista seurataan kuukausitasolla. Yrityksessä seurataan myös yrityksen

henkilöstöstä valittuja ”spoke personeita" ja heidän aktiviteettejaan sosiaalisessa

mediassa. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa henkilöstön koulutuksia ja

muita sitouttamistoimenpiteitä henkilöstön osallistamiseen sosiaalisen median

käyttöön. Yritys on asettanut mittarit konsernitilien käyttöönoton yhteydessä

vuoden 2013 lopulla.  Tulokset ovat osoittaneet, että mikäli tavoitteisiin halutaan

yltää, sisältöön tulee panostaa. Sisällön täytyy olla puhuttelevaa, kiinnostavaa ja

laadukasta.

Kriisinhallinta

Yrityksellä on kriisiviestintäsuunnitelma, jossa sosiaalinen media on huomioitu

oman osanaan. Haastateltavat toteavat etukäteisvalmistautumisen kriisitilanteisiin

olevan haasteellista. Tapaukset ovat yksittäisiä tapauksia, joita hoidetaan

tapauskohtaisesti. Yritys kokee kriisivalmiuksien parantamisessa olevan

parantamisen varaa.

"(...) oli yksittäinen tapaus jossa me pystyttiin hallitsee meidän maine hyvin

nopealla reagoinnilla. Me saatiin siitä hurjan paljon kiitosta, mutta tavallaan se

myös osoitti meille sen, että meidän tarvitsee hyvin huolellisesti miettiä tämä

kokonaisuus, ja tehdä riskikartoitukset, et ei me laisinkaan voida kehua meidän

valmiuksillamme. Meillä on hyvä valmiudet silloin jos satutaan kohdalle, mutta

kuten hyvin tiedät sosiaalisen median nopeuden ja reagointivauhdin, niin se ei ole

helppoa."

Yhteisyönhallinta

Yritys hyödyntää organisaation sisäistä yhteistyötä monin eri tavoin. Yritys on

kouluttanut henkilöstöään sosiaalisessa mediassa toimimiseksi sekä ohjeistanut ja

rohkaissut henkilöstöä hyödyntämään sosiaalista mediaa oman ammatillisen

profiilin nostamisessa ja yritykselle tärkeiden teemojen levittämisessä. Yritys on

myös sitouttanut kymmenen "spoke-persoonaa" kirjoittamaan blogia yrityksen

toiminnasta. Valitut henkilöt ovat käyneet vaikuttajakoulutuksen ja halukkaat ovat

kouluttaneet myös omia alaisiaan blogin kirjoittamiseen. Kirjoitukset julkaistaan
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yrityksen LinkedIn-sivuilla.  Yritys on myös ottanut käyttöönsä SmarpSharen, jonka

avulla yritys pyrkii sitouttamaan henkilöstöä levittämään ja jakamaan yrityksen

julkaisuja. Asiantuntijat pyrkivät myös live-twiittamaan konferensseissa ja

seminaareissa, joihin he osallistuvat.

Ylintä johtoa lukuun ottamatta, osa johtajista on aktiivisia viestijöitä, jotka omallaan

esimerkillään aktivoivat myös muuta henkilöstöä osallistumaan sosiaaliseen

mediaan. Yritys tekee yhteistyötä valittujen yhteistyökumppaneidensa kanssa

jakamalla ja ”tykkäämällä” toistensa julkaisuista. Samaa jakamista ja ”tykkäämistä”

tehdään myös yrityksen konsernitilien ja liiketoimintatilien välillä. Yrityksen ja

yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön tarkoituksena maineen näkökulmasta

on vahvistaa yrityksen mainetta ympäristövastuullisena toimijana niin kansallisella

kuin kansainvälisellä tasolla sekä edesauttaa sidosryhmien sitouttamista

yritykseen.
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Taulukko 9. Tapausyritys 4:n maineenhallinta sosiaalisessa mediassa.
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6.3 Tapausyritysten välisten erojen ja yhtäläisyyksien arviointi

Tässä luvussa tarkastellaan tapausyritysten sosiaalisen median maineenhallinnan

eroja ja yhtäläisyyksiä. Erojen arvioinnissa hyödynnetään seuraavassa luvussa

6.3.1 esiteltyä ja perusteltua jakoa mainetta vahvistaviin (tapaukset 1 ja 3) sekä

mainetta rakentaviin yrityksiin (tapaukset 2 ja 4).

6.3.1 Maineenhallinta ja maineenhallinnan tavoitteet

Maineenhallinta koettiin kaikissa tapausyrityksissä vahvasti strategisena

toimintana, joka saa suuntansa yrityksen arvoista, missiosta ja visiosta. Hyvä

maine ja maineenhallinta nähtiin tapausyritysten keskuudessa elintärkeänä

yrityksen menestyvälle ja pitkäjänteiselle liiketoiminnalle.  Tapausyritykset

painottivat maineen perustuvan yrityksen todelliseen toimintaan, ei kiillotettuun

kuvaan yrityksen toiminnasta.  Vaikka maineenhallinta nähtiin yrityksille

ensiarvoisen tärkeänä, mainetta ei yrityksissä tietoisesti hallita esimerkiksi

mainetta johtamalla. Yritysten maineenhallinta on jäsentymätöntä toimintaa, jossa

rajoja viestinnän ja muun liiketoiminnan välille on vaikea vetää.

"Se on kerrottujen tarinoiden summa (...) Se on monisyinen asia. Tietysti se on

meille älyttömän suuri voimavara ja sellaista mitä me halutaan vaalia. Se on

meidän ykköstehtävä (...). Se on viestinnän työntekijöiden missio. Se on

semmonen ohjenuora mitä joka päivä mietitään. Se määrittää kaikkee meidän

tekemistä, mut me ei välttämättä mietitä sitä aina oikein tietoisesti." (Tapausyritys

3)

"(...) kaikki lähtee meidän strategiasta ja visiosta. (...) mä koen että kaikki meidän

työ (...) jollakin tavalla vahvistaa sitä mielikuvaa meidän sidosryhmien

keskuudessa, et me ollaan puhtaamman liikenteen mahdollistaja ja sitä kautta

luomme sitä hyvää perustaa ja alustaa sille kaikelle liiketoiminnalle mitä sitten

teemme. Kun maine ja mielikuva yhtiöstä vastaa sitä todellisuutta mitä me

tehdään, mä uskon että se luo sitten sen hyvän perustan kaikelle liiketoiminnalle.

(Tapausyritys 2)
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Tapausyritysten tapa kuvata maineenhallintaa viestii myös yritysten

maineenhallinnan tavoitteista.  Taulukossa 10 on kuvattu kunkin tapausyrityksen

tapaa kuvata maineenhallintaa sekä tapausyrityksen erityispiirteet

maineenhallinnan nykytilasta ja vallitsevasta toimintaympäristöstä. Tapausyritykset

käyttävät käsitteitä maineen vahvistaminen, rakentaminen, muuttaminen,

vaaliminen ja suojeleminen kuvatessaan yrityksen maineenhallintaa. Aineistosta

voidaan päätellä, että mikäli yrityksen maine koettiin vahvaksi ja stabiiliksi

(tapaukset 1 ja 3), tapausyritysten haastatteluissa korostuivat käsitteet maineen

vahvistaminen, vaaliminen tai suojaaminen. Vastaavasti mikäli yritys oli kokenut

haasteita tai koki todennäköisesti kohtaavansa haasteita tulevaisuudessa

maineeseensa liittyen ja toimintaympäristössä oli ollut tai oli luvassa merkittäviä

muutoksia (tapaukset 2 ja 4), haastattelussa toistui tyypillisemmin käsite maineen

rakentamisesta.

Taulukko 10. Tapausyritysten jaottelu mainetta rakentaviin ja suojaaviin.

Maineenhallinnan kuvaus Maineen nykytila, vallitseva toimintaympäristö

Tapaus-
yritys 1

Mainetta halutaan vahvistaa,
muuttaa

Stabiilimaineinen yritys, ei suuria muutoksia yrityksen
toiminnassa, eikä toimintaympäristössä, ei tunnistettavia
haasteita

Tapaus-
yritys 2

Mainetta halutaan vahvistaa,
rakentaa

Hyvämaineinen yritys. Kohdannut kuitenkin aiemmin
haasteita maineen osalta, tulevaisuudessa
energiateollisuus ja sen vastaiset ympäristöjärjestöt
voivat aiheuttaa haasteita yritykselle

Tapaus-
yritys 3

Mainetta halutaan vaalia,
jopa vahvistaa

Vahva, stabiilimaineinen yritys, ei suuria muutoksia
yrityksen toiminnassa, eikä toimintaympäristössä –
ei tunnistettuja merkittäviä haasteita

Tapaus-
yritys 4 Mainetta halutaan rakentaa

Hyvämaineinen yritys. Metsäteollisuuden murros
ajankohtainen - yritys jatkuvassa uudistusprosessissa
ollut jo useamman vuoden, ympäristöjärjestöt voivat
aiheuttaa haasteita yritykselle

Edellä kuvattua jaottelua tuki myös tapausyritysten maineenhallinnan tavoitteet.

Tapausyritysten 1 ja 3 käytössä olevat käytänteet tukivat enemmän maineriskien

hallitsemista, verrattuna tapausyrityksiin 2 ja 4, joiden haastatteluista nousivat

selkeämmin sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntäminen ja sitä tukevat

käytänteet. Seuraavissa kappaleissa 6.2.2 ja 6.2.3 tapauksien välisien erojen
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tarkastelussa pyritään huomioimaan edellä kuvattu jaottelu, jonka mukaisesti

tapausyritykset 1 ja 3 ovat mainetta vahvistavia yrityksiä ja tapausyritykset 2 ja 4

mainetta rakentavia yrityksiä.

6.3.2 Maineenhallinnan lähtökohtien vertailu

Tapausyritysten maineenhallinnan lähtökohtia vertaillaan seuraavissa kappaleissa

neljällä osa-alueella, joita ovat tavoitemainekuva, organisointi, pääsidosryhmät ja

pääkanavat.

Tavoitemainekuva

Tapausyritysten tavoitemainekuvissa esiintyivät tavoitteet näkyä sidosryhmille

innovaatiojohtajina, edelläkävijöinä, vastuullisina toimijoina sekä luotettavina

kumppaneina. Erityisesti vastuullisuusteema esiintyi haastatteluissa useissa eri

asiayhteyksissä. Tavoitemainekuva pitää sisällään yritysten strategiset

perusviestit, joita yritys haluaa toiminnan ja viestinnän kautta välittää

sidosryhmilleen. Tavoitemainekuva näyttäytyi hyvin samanlaisena kaikissa

yrityksissä.

Organisointi

Tulokset osoittavat, että tapausyrityksissä maineenhallinta on organisoitu

pääasiassa viestintä- ja markkinointiyksiköille. Myös sosiaalisen median kanavat

ovat yrityksissä tyypillisesti viestinnän ja markkinoinnin vastuulla. Ainoastaan

sisällöntuotantovastuu on jaettu usein yhdessä liiketoimintojen kanssa. Yrityksissä

viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on luoda maineenhallinnalle strategiaa

tukevat suuntaviivat, valvoa toteutusta ja toteuttaa toimenpiteitä muuta henkilöstöä

mukaan sitouttaen. Sosiaalisen median rooli yrityksen viestintäkanavana nähdään

monissa tapausyrityksistä tasavertaisena suhteessa muihin medioihin. Tuloksissa

korostui vahva halu panostaa sosiaaliseen mediaan huomattavasti nykyistä

enemmän. Suurimpana haasteena yritykset kokivat resurssien puutteen. Erityisesti

tapausyritykset 3 ja 4 toivoivat lisäresursseja sosiaalisen median laaja-

alaisempaan haltuunottoon. Yritysten sisäinen viestintäkulttuuri on muuttunut viime

vuosina vapautuneemmaksi ja kääntymässä enemmän henkilöstöä osallistavaan

suuntaan.
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Pääsidosryhmät

Kaikki tapausyritykset nimesivät oman henkilöstön ja asiakkaat tärkeimmiksi

sidosryhmikseen sosiaalisessa mediassa. Myös media ja suuri yleisö koettiin

sosiaalisen median kannalta olennaiseksi. Media nousi olennaiseksi etenkin

kriisinhallinnan näkökulmasta.

”Media yks tärkeimmistä, koska se yltää moniin muihin ihmisiin. (…) vaikka tänä

päivänä kyseenalaistetaan onko median rooli enää niin suuri, mut kyl se on. Jos

tulee esim. joku kriisi, niin kyl se media on se joka yleensä ensimmäisenä pääsee

määrittelemään sitä genree mitä siitä aiheesta puhutaan ja miten saa ne omat

kommenttinsa läpi, missä valossa. Niin kylhän sillä on ihan älyttömän suuri

vaikutus.” (Tapausyritys 3)

Tapausyrityksistä jokainen koki pystyvänsä vaikuttamaan sidosryhmiinsä

sosiaalisen median avulla, etenkin sosiaalisessa mediassa julkaistavan sisällön

avulla.

Pääkanavat

Tapausyritysten ensisijaiset sosiaalisen median kanavat ovat Twitter ja LinkedIn.

Facebook on syrjäytymässä edellä mainittujen rinnalta vaikka tapausyritykset 1 ja

3 kokivatkin Facebook-tilin ylläpidon vielä jollakin tasolla tärkeäksi. YouTuben

käyttö yrityksen yhtenä yrityksen pääkanavana (tapausyritykset 1 ja 4) on

kasvussa ja sen uskotaan tulevaisuudessa nousevan hyödynnettävyytensä takia

yhdeksi tapausyritysten käytetyimmistä kanavista. Tapausyrityksissä kanavat on

räätälöity eri tarkoituksiin. Twitter toimii pääasiallisesti tiedotekanava sidosryhmille.

Tapausyritys 2 käyttää Twitteriä myös brändilähettiläiden työkaluna. LinkedIn on

tyypillinen hr-kanava, joka toimii henkilöstön oman profiilin kasvattajana ja HR-

viestien väylänä. Tapausyritys 3 kokee LinkedIn:n tärkeäksi itselleen ja yleisesti

B2B-yrityksille asiakaskohderyhmille tarkoitetun sisällön kohdentamisen ja

bisneskontaktien hyödyntämisen kautta. Facebook:ia hyödynnetään kevyemmän

ja ihmisläheisemmän sisällön julkaisuun sekä sidosryhmien sitouttamiseen

erilaisten kilpailujen ja kyselyiden kautta. Julkaisuja hyödynnetään ja jaetaan

monipuolisesti yritysten käyttämien erilaisten sosiaalisen median kanavien välillä.
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6.3.3 Maineenhallinnan käytänteiden vertailu

Tapausyritysten maineenhallinnan käytänteiden eroja ja yhtäläisyyksiä

tarkastellaan maineenhallintamallin jaottelun mukaisesti kuudessa pääluokassa,

joita ovat monitorointi, keskusteleminen, sisällöntuotanto, mittaaminen,

kriisinhallinta ja yhteistyönhallinta. Jokainen pääluokka jakaantuu alaluokkiin.

Vertailun havainnollistamiseksi kukin pääluokka ja sen alaluokat sekä niiden

toteutuminen tapausyrityksissä on esitetty taulukon muodossa aina luvun aluksi.

Monitorointi

Monitorointi muodostuu seuraavista neljästä alaluokasta; omien ja ulkopuolisten

tilien seuranta, seurantatyökalujen käyttö sekä tiedon analysointi ja sen

hyödyntäminen (taulukko 11).

Taulukko 11. Monitorointi tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
3

Tapaus
4

Monitorointi

Omien tilien seuranta
Ulkopuolisten tilien seuranta
Seurantatyökalujen käyttö itsenäisesti
Seuranta ulkoisena palveluna
Tiedon analysointi ja hyödyntäminen

Tapausyrityksistä jokainen seuraa yrityksen omia tilejä ja omien tilien ulkopuolisia

keskusteluja. Omien tilien seuranta on pääasiassa tileille tulleiden käyttäjien

kommenttien ja kysymysten seurantaa ja niihin reagointia. Ulkoisessa

seurannassa kaikki tapausyritykset seuraavat vähintään yrityksen omaa nimeä ja

siihen liittyvää keskustelua. Oman nimen lisäksi yritykset seuraavat oman

toimialan keskusteluja, kilpailijoita ja muita määriteltyjä teemoja tai avainsanoja.

Laajimmin sosiaalista mediaa tulosten mukaan seuraavat tapausyritykset 3 ja 4.

Tapausyritykset 2, 3 ja 4 ostavat seurantapalvelua ulkopuoliselta toimijalta saaden

seurantaraportit päivittäin sosiaalisen median keskusteluista, joissa yritys tai

yrityksen valitsemat hakusanat esiintyvät. Päivittäisen raportin lisäksi tapausyritys

2 saa kvartaaleittain analyysin sosiaalisen median keskusteluista. Ulkoisen

seurannan lisäksi yrityksillä 3 ja 4 on käytössään myös erilliset seuranta- ja
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analytiikkatyökalut, joiden kautta he saavat reaaliaikaista tietoa sosiaalisen median

keskusteluista niin halutessaan. Työkalut koetaan enemmän yrityksiä kriisihetkellä

turvaavina kuin aktiivisesti hyödynnettävinä työkaluina. Tapausyritys 1 seuraa

puolestaan sosiaalista mediaa omin resurssein seuranta- ja analytiikkatyökaluja

hyödyntäen.

Tiedon aktiivinen analysointi ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen kriisitilanteet

pois lukien, on tapausyrityksissä varsin vähäistä. Haastatteluissa kuitenkin ilmeni,

että tapausyritykset 2, 3 ja 4 pyrkivät hyödyntämään seurantaraporteista saatua

tietoa. Tapausyritys 2 ilmoitti hyödyntävänsä etenkin kvartaaleittain saatavaa

analyysiä toimintansa tukena. Tapausyritys 1 puolestaan pyrkii hyödyntämään

hashtagien kautta saatua informaatiota toimintansa kehittämisessä.

Tapausyritykset tunnistavat tiedon hyödyntämisessä puutteita ja toivoivat

pystyvänsä panostamaan tähän tulevaisuudessa enemmän.

Tapausyritysten monitoroinnin tarkoitus on selvittää mitä yrityksestä sosiaalisessa

mediassa puhutaan. Ensisijainen tavoite on suojella yrityksen mainetta eli estää

virheellisten tietojen leviämistä ja ennakoida mainekriisejä. Maineriskienhallinnan

lisäksi tapausyritykset 3 ja 4 monitoroivat sosiaalista mediaa myös sidosryhmien

odotuksien, hiljaisten signaaleiden ja mahdollisuuksien löytämiseksi. Hiljaisia

signaaleita ilmoitti seuraavansa myös tapausyritys 2, mutta ei aktiivisella tasolla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tapausyritykset monitoroivat sosiaalista mediaa

kattavasti hyödyntäen ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoamaa seurantaa sekä

seuranta- ja analytiikkatyökaluja. Tapausyritysten välillä ei monitoroinnin osalta

ollut havaittavissa merkittäviä eroavaisuuksia, enemmänkin yhteneväisyyksiä.

Monitorointi keskittyy pääasiallisesti maineriskienhallintaan. Mahdollisuuksien

luotaaminen ja niiden hyödyntäminen on tapausyrityksen osalta vielä varsin

vähäistä.

Keskusteleminen

Keskusteleminen muodostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat keskusteleminen

omilla tileillä, osallistuminen omien tilien ulkopuolisiin keskusteluihin ja ulkoisten

sidosryhmien aktivointi keskusteluun (taulukko 12). Keskustelemisella tarkoitetaan
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tässä yhteydessä aidon kaksisuuntaisen dialogin luomista yrityksen ja sen

sidosryhmien välille.

Taulukko 12. Keskusteleminen tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
3

Tapaus
4

Keskuste-
leminen

Keskusteleminen omilla tileillä (dialogi)
Osallistuminen ulkopuolisiin keskusteluihin
Sidosryhmien aktivointi keskusteluun

Tulokset osoittivat etteivät tapausyritykset pyri luomaan sosiaalisessa mediassa

luomaan aitoa kaksisuuntaista yrityksen ja sidosryhmien välistä keskustelua.

Tapausyritysten keskustelu omilla tileillä rajoittuu pitkälti tileille tulleisiin

kysymyksiin tai kommentteihin vastaamiseen tai muuhun reagointiin, kuten

"tykkäämiseen". Yrityksen ulkopuolisiin keskusteluihin tapausyritykset eivät juuri

osallistu. Tapausyritys 2 ilmoitti olevansa valmis osallistumaan keskusteluun

tapauskohtaisesti edellyttäen, että keskustelu sivuaa tapausyritystä itseään.

Pääsyynä keskustelun passiivisuuteen koettiin resurssipula.

"Siihen sanoisin et ei ole yksinkertaisesti resursseja. Sehän ois yks mikä loisi sitä

interaktiivisuutta ja engagementtia ihanasti ja mikä olis tahtotila. Mut et yksi

henkilö todellakin pystyis paneutumaan siihen, et hakis mielenkiintoisia

keskustelunaiheita ja antais siihen (yrityksen) äänellä ja tulokulmalla jotain

lisäargumentteja, niin sehän ois todellakin toivetila, mut siihen ei ole tällä hetkellä

lähdetty. Se on kokopäiväistä hommaa. Et kyllä se lähinnä on sitä yksisuuntaista.”

(Tapausyritys 4)

"Se on aika passiivista. (...) me ollaan keskusteltu siitä et pitäisikö lähtee

aktiivisemmin keskusteluun mukaan ja luoda aitoa dialogia sitä kautta, mut ei

resurssisyistä olla lähetty, koska siinä pitäis olla asiakasviestinnän tiimi tai ainakin

yksi tai kaksi ihmistä, jotka seurais, osallistuis ja antais vastauksia ja aktivois

enemmänkin sitä keskustelua siellä." (Tapausyritys 3)
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Aineistosta nousi esille myös se, että keskusteleminen sosiaalisessa mediassa

koettiin yrityksille vieraaksi, eikä vakiintunutta tapaa keskustelemiseen

sosiaalisessa mediassa ole muodostunut.

"Se onkin mielenkiintoista miten se pitäisi tehdä. Pitäisikö (meidän yrityksenä)

mennä sinne vai pitäisikö sinne mennä henkilökohtaisesti kommentoimaan. En

osaa sanoa. Se harkitaan sitten jos semmonen tulee eteen." (Tapausyritys 1)

"Me siinä vähän haetaan sitä toimintatapaa. (...) me ei olla mikään hirveen

aktiivinen. Me pyritään käynnistämään aina välillä keskusteluita jostain

aiheesta..mitä mieltä olet tästä ja osallistu kilpailuun ja kerro meille mielipiteesi ja

tällasta. (...) Aika vähän me tehdään sitä, et me tungettais johonkin keskusteluun

mihin meitä ei oo kutsuttu. Toki vastapainoks meille tulee kysymyksiä ja jos joku

twitterissä tägää meijät tai laittaa kysymyksen tai jotain, niin kaikkiin vastataan

aina.  Sit se, että joku puhuisi jotain meitä sivuavasta aiheesta, mutta meitä ei ole

millään tavalla mainittu tai meille ei oo osoitettu kysymystä tai kommetoitu meijän

tekemistä tai muuta, niin me ei olla oltu hirveen aktiivisia sellaseen. Tai sellaseen

et me tungettas sinne et hei me muuten tiietään tästä asiasta aika paljon ja hei

meil ois tämmönen näkökulma tähän aiheeseen, et ei hirveesti tehä sellasta.

Saatetaan nähdä seurannasta et hei, tuolla keskustellaan tollaisesta aiheesta

mutta ehkä meidän ei kannata mennä tohon, et toi keskustelu menee ihan omalla

painollaan." (Tapausyritys 2)

Tapausyritysten henkilöstö osallistuu jonkin verran oman alansa keskusteluihin

omien henkilökohtaisten tilien kautta muun muassa jakamalla oman yrityksen

ajankohtaisia tiedotteita, live-twiittaamalla seminaareissa tai kirjoittamalla

asiantuntijakirjoituksia. Tapausyritykset ovat pyrkineet herättelemään keskustelua

LinkedIn:ssä julkaistujen asiantuntijakirjoitusten kautta, mutta kokemusten mukaan

keskusteluja näiden ympärille syntyy kuitenkin harvoin.

Tapausyritysten sidosryhmien aktivointi keskusteluun on rajoittunut pitkälti

kilpailuihin ja kyselyihin, mikä ei ole synnyttänyt yrityksen ja sidosryhmien välillä

kaksisuuntaista keskustelua. Tapausyritys 2 erottui tosin tässä suhteessa muista

yrityksistä erilaisilla kokeiluillaan.
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”Ollaan pyydetty osallistumaan kyselytutkimuksiin tai ottamaan kantaa ja sitten on

tietenkin nää kilpailut. Ei me ihan hirveesti olla niitä tehty, koska kyllähän ne aika

säälittäviä on, jos sä laitat et osallistu keskusteluun ja sit siel ei olekkaan mitään

keskustelua. Meil on ollut esim. tämmösii kyselytunteja twitterissä, et meillä on

asiantuntijamme paikalla vastaamassa, mut sit ei tuukkaan niit kysymyksiä…

esimerkiksi kesätyötekijöille. Niitä on kokeiltu kaikenlaisia.” (Tapausyritys 2)

Yhteenvetona voidaan todeta että, tapausyritysten keskustelemisen käytänteet

sosiaalisessa mediassa ovat yhteneväisen passiiviset. Keskustelu on pitkälti

yksisuuntaista viestintää yrityksiltä sidosryhmille. Tapausyritysten keskustelu

rajoittuu pitkälti henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseen osallistumiseen.

Aineistosta oli kuitenkin selkeästi havaittavissa etenkin tapausyrityksien 2, 3 ja 4

kohdalla vahva tahtotila ja aikomus aktivoitua keskustelemisessa ja sidosryhmien

sitouttamisessa tulevaisuudessa. Haasteena keskustelun aktivoimiseksi

tunnistettiin vähäiset resurssit, jäsentämättömät käytänteet sekä asiantuntijoiden

ja johdon passiivisuus sosiaalisessa mediassa.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto muodostuu viidestä alaluokasta, joita ovat oman sisällön

tuottaminen ja julkaisu, sisällön kytkeminen tavoitemaineeseen, ajankohtaisten

aiheiden hyödyntäminen, muiden julkaisujen hyödyntäminen ja sidosryhmien

odotuksiin vastaaminen (taulukko 14).

Taulukko 13. Sisällöntuotanto tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
3

Tapaus
4

Sisällön-
tuotanto

Oman sisällön tuottaminen ja julkaiseminen
Sisältö kytketty tavoitemaineeseen
Ajankohtaisten aiheiden hyödyntäminen
Muiden julkaisujen hyödyntäminen (jakaminen)
Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Haastatteluiden mukaan kaikissa tapausyrityksissä sisältöä suunnitellaan

kokonaisuutena, jossa kaikki mediat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Sisältö

tuotetaan myös pitkälti sisäisin resurssein.
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"Useinhan se malli on se, et jotain tulee meidän verkkosivuille ja siitä linkitetään

myös sinne sosiaaliseen mediaan." (Tapausyritys 2)

”Se mitä me viestitään sosiaalisessa mediassa, siitä me myös kerrotaan muissa

kanavissa. On se sit tiedote, raportti, niin toimittajat saavat sen useampaa kautta,

riippuen mitä kanavaa ne seuraa.” (Tapausyritys 3)

Tapausyritysten sisällöntuotanto on aktiivista, suunniteltua ja aikataulutettua

vuosikelloin ja kvartaali- ,viikko- tai päiväkohtaisin suunnitelmin. Suunnitelmien

avulla pyritään varmistamaan riittävä sisältövirta, julkaisujen ajankohtaisuus ja

kohderyhmien tarpeet ja kiinnostukset. Sisältöä suunnitellaan vahvasti

strategisista lähtökohdista siten, että se palvelee tapausyrityksen

tavoitemainekuvaa.

"Totta kai me mietitään ja on suunnitelmia siitä minkälaisia sisältöjä halutaan

tuottaa ja mietitään yhdessä liiketoimintojen kanssa et mitkä aiheet heille on

tärkeitä ja millaisia sisältöjä niistä voidaan tuottaa. Mut sit toinen osa

viestinnännäkökulmasta, ainakin twitter on tärkeä koko ajan seurata, mitkä asiat

ovat ajankohtaisia. Merkittävä osa pitää kuitenkin olla ajankohtaisia et pitää olla

sinä päivänä jotenkin keskustelussa. Yritetään suunnitella niin et on jatkuvasti sitä

sisältövirtaa meille tärkeistä asioista mut sit myöskin et on mahdollisuus reagoida

päivän keskusteluaiheisiin." (Tapausyritys 2)

Haastatteluiden mukaan tapausyritykset 2, 3 ja 4 pyrkivät kontribuoimaan päivän

ajankohtaisiin aiheisiin (twiitit, päivitykset). Tapausyritys 2 panostaa tähän

erityisesti hyödyntämällä Twitterin twiitttien osalta ulkopuolista palveluntarjoajaa

varmistaen näin säännöllisen ja ajankohtaisia asioita käsittelevän viestivirran.

”Meil on esimerkiksi viestinnässä twitterin ylläpitoon kumppani, joka ehdottaa

meille aina twitteeja joita me hyväksytään. Me myöskin ehdotetaan heille, et tästä

aiheesta vois laittaa jotain ja sit he kehittää niitä. Se twitterkin on semmonen et

siellä täytyy olla päivittäin aktiivinen ja niinkun useit kertoi päivässä, et ollaan

senkin takia otettu kumppani et se pystyy sillai tukee meitä et me pystytään pitää

se säännöllisenä.” (Tapausyritys 2)
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Tapausyritys 1:n sisällöntuotanto on haastattelussa tehtyjen havaintojen mukaan

muita tapausyrityksiä kontrolloidumpaa ja pidemmän aikavälin suunnitelmiin

pohjautuvaa. Yritys panostavat asiapitoiseen sisältöön yrityksen ajankohtaisissa

aiheissa. Toisaalta tapausyritys 1 erottautui muista yrityksistä hashtagien käytöllä.

Yritys pyrkii nostamaan yritykselle tärkeitä teemoja hashtagien avulla. Yritys kokee

hashtagit erinomaiseksi tavaksi rakentaa mainetta sosiaalisessa mediassa, sillä he

kokevat saavansa näin tehokkaammin viestinsä laajemman yleisön tietoisuuteen.

Hashtagit olivat myös keino kohdentaa viestintää tietylle aiheesta kiinnostuneella

kohderyhmälle.

"Sanotaan, että mitä maailmalla tapahtuu, siitä ei mun aikana olla tehty uutisia tai

niin kuin omaa viestintää. Mut toisaalta se mitä maailmalla tapahtuu on osa

meidän toimintaympäristöä ja megatrendejä. Eli usein meidän omat uutiset liittyy

jotenkin maailman uutisiin. Mut megatrendejä mitä maailmalla on olemassa, niin

usein meidän uutiset linkittyy niihin, oikeastaan ihan automaattisesti, koska

meidän strategia on megatrendien mukainen." (Tapausyritys 1)

Tapausyritysten sisällöt koostuvat pitkälti konsernitilien lyhyistä päivitysviesteistä,

jotka on linkitetty yrityksen verkkosivuihin tai blogeihin. Asiapitoisten sisältöjen

lisäksi etenkin tapausyritykset 1, 2 ja 3 pyrkivät tuottamaan myös kevyempää

sisältöä esimerkiksi henkilöstöön ja mielenkiintoisiin projekteihin liittyen.

Kaikki tapausyritykset kokivat pystyvänsä sitouttamaan sidosryhmiään tuottamalla

sidosryhmien odotuksia vastaavaa sisältöä. Toisaalta haastatteluissa vain

tapausyritykset 1 ja 3 konkreettisesti ilmoittivat kartoittavansa sidosryhmien

odotuksia. Aineistosta voitiin havaita, että jokainen tapausyritys kartoittaa

sidosryhmien odotuksia vähintään monitoroimalla sosiaalista mediaa. Tapausyritys

1 ilmoitti kartoittavansa sidosryhmien odotuksia hashtagien ympäriltä löytyvää

informaatiota seuraamalla.

Sisältöä pyritään tuottamaan monipuolisesti tekstiä, kuvaa ja videota

hyödyntämällä. Tapausyritykset 3 ja 4 pyrkivät painottamaan tarinoita sosiaalisen

median viestinnässään.
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"(...) meil on nyt semmonen jumppa käynnissä, et me yritetään miettii enemmän

sitä, miten me tuotetaan tarinoita, mitkä vahvistaa sitä meidän mainemielikuvaa.

Meillä on semmonen ydinporukka, joka miettii eri välinein, on se sitten sisäistä tai

ulkoista viestintää ja teemoittaa. Ja sit meil on tämmönen et seuraavaks puoleks

vuotta katsotaan et mitä tapahtuu yrityksen sisällä, mitä tapahtuu ympäristössä,

mitä kuulijat ehkä haluis kuulla tiettyyn aikaan ja miten se tukee meidän strategiaa

ja meidän yrityskuvaa." (Tapausyritys 3)

Haastatteluiden mukaan muiden tuottamaa sisältöä hyödynnetään

tapausyrityksissä vain vähän. Ainoastaan tapausyritykset 2 ja 4 tekevät yhteistyötä

yhteistyökumppaniensa kanssa jakamalla tai tykkäämällä toistensa päivityksistä.

Tapausyritys 2 hyödyntää brändilähettiläitään ja tapausyritys 4

järjestökumppaneitaan (2 kpl).

Yhteenvetona sisällöntuotannosta voidaan todeta, että tapausyrityksistä jokainen

osallistuu sosiaaliseen mediaan tuottamalla omaa tavoitemainekuvaansa

heijastelevaa sisältöä. Sisällöntuotantoa kuvaa suunnitelmallisuus, ei niinkään

spontaani heittäytyminen ja päivän uutisiin kontribuointi. Yritykset ovat myös vielä

varovaisia ja irrotteluja ei juuri tehdä. Toisaalta näkyvissä on halu ja innostus

hyödyntää sosiaalista mediaa laaja-alaisemmin. Erityisesti mainetta rakentavat

yritykset hyödyntävät jo jonkin verran mahdollisuutta tarttua ketterästi

ajankohtaisiin aiheisiin ja päivän uutisiin. Lisäksi he hyödyntävät ja jakavat myös

muiden julkaisuja ja tekevät yhteistyötä kumppaniensa kanssa, joiden

arvomaailman yritykset itse jakavat.

Mittaaminen

Neljäs maineenhallinnan pääluokka mittaaminen koostuu alaluokista, joita ovat

tavoitteiden asettaminen, mittareiden asettaminen ja saatujen tulostan

hyödyntäminen (taulukko 14).
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Taulukko 14. Mittaaminen tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
3

Tapaus
4

Mittaaminen
Tavoitteiden asettaminen
Mittareiden asettaminen
Saatujen tulosten hyödyntäminen

Mittaamisen osalta tapausyritysten tuloksissa oli poikkeavuuksia. Etenkin

tapausyritys 3 erottui muista yrityksistä sillä, ettei yritys ole asettanut mittareita

sosiaalisen median aktiviteettiensa seuraamiseksi. Tapausyritys 3 näkee

kuitenkin, että tulevaisuudessa mittaamisen aloittaminen on todennäköistä, mikäli

sosiaalisen median rooli viestinnässä kasvaa.

"(...) sitenhän meidän pitää myös seurata entistä enemmän sitä meidän toimintaa

jos me resursoidaan enemmän tai haluaisimme resursoida, niin se pitää jollain

tavalla myös näyttää toteen (johdolle)." (Tapausyritys 3)

Tapausyritykset 2 ja 4 ovat mitanneet sosiaalisen median vaikuttavuutta

konsernitilien käyttöönotosta saakka noin kahden vuoden ajan. Tapausyritys 1 sen

sijaan on aloittanut sosiaalisen median aktiviteettien mittaamisen helmikuussa

2015. Mittarit asettaneista tapausyrityksistä kaikki seuraavat kohderyhmien

huomioastetta (=julkaisuihin liittyvien kommenttien, tykkäysten ja jakamisen

määrää) ja sitoutumisastetta (=huomioaste jaettuna sillä, kuinka monta kertaa

julkaisu on nähty)  (taulukko 15). Muista määrällisistä mittareista tapausyritykset 1

ja 4 seuraavat julkaisujen tavoitettavuutta eli potentiaalisten käyttäjien määrää,

jonka julkaisu on tavoittanut. Näiden lisäksi tapausyritys 1 seuraa ansaitun

julkisuuden määrää ja tapausyritys 2 omaa näkyvyyttä, seuraaja määrien kasvua

sekä sosiaalisen median kanavien ja yrityksen verkkosivujen välistä liikennettä.

Henkilöstön omaa aktiivisuutta mitattiin tapausyrityksissä 2 ja 4. Tapausyritys

1:ssä tätä ei mitattu. Tämä selittynee sillä, että tapausyritys 1 on mitannut

toimintaansa vasta vajaa puoli vuotta, joten oman henkilöstön sitouttaminen

sosiaalisen median osallistamiseen on vasta pienimuotoista (vertaa:

yhteistyönhallinta). Tapausyritykset 2 ja 4 seuraavat oman henkilöstön

ambassadoreiden määrää ja tapausyritys 4 myös ambassadoreiden aktiviteetteja
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sosiaalisessa mediassa. Ambassadorilla tarkoitetaan henkilöstön jäsentä, joka

osallistuu sosiaaliseen mediaan yrityksen edustajana.

Laadullisena mittarina tapausyritykset 1 ja 2 seuraavat ja analysoivat julkaisujen

laatua ja menestystä. Mainittakoon myös, että tapausyritys 1 on tehnyt myös

selvityksen tiliensä seuraajista sosiaalisen median käyttöönoton alkuvaiheessa.

Lisäksi tapausyritys 2:n maineen kannalta olennaisin seurattava mittari on

yrityksen mielikuvaindeksi, vaikkakin sosiaalinen media on vain indeksin yksi

mitattava osio.

Taulukko 15. Sosiaalisen median mittarit.

Mittaamisen toinen alaluokka oli mittaamiselle asetettujen tavoitteiden

asettaminen. Tapausyritykset 1 ja 4 kertoivat asettaneensa tavoitteet toiminnan

mittaamiselle. Tapausyritys 2 puolestaan kertoi tavoiteasetannan epäonnistuneen

heti mittareiden käyttöönoton yhteydessä. Tavoitteita ei ole siksi tällä hetkellä

mittaamiselle asetettu, mutta tavoitteet tullaan asettamaan sosiaalisen median

suunnitelman päivityksen yhteydessä, jota yritys parhaillaan työstää. Tuloksia

seurataan kuitenkin säännöllisesti, vähintään kuukausittain kaikissa

tapausyrityksissä tavoitteena positiivinen kehitys.

(…) niitä on aika vaikea asettaa sellaisia tavoitteita. Esimerkiksi silloin kun me

aloitettiin muutama vuosi sitten, niin yritettiin asettaa tämmösiä engagement

tavoitteita, mut ne meni aikalailla metsään kun me asetettiin ne ilman mitään tietoa

siitä kuin paljon se voisi olla. Mutta nyt niitä pystyttäis paremmin arvioimaan, kun

Määrälliset mittarit Tapaus 1 Tapaus 2 Tapaus 4
Sitoutumisaste x x x
Huomioaste
kommenttien, tykkäysten ja jakojen määrä x x x
Julkaisujen tavoitettavuus (potentiaalisten käyttäjien määrä, jonka julkaisu tavoittanut) x x
Ansaittu julkisuuden määrä x
Oma näkyvyys x
Volyymi - Seuraajamäärän kasvu x
Somekanavien ja verkkosivujen välinen liikenne x
Oman henkilöstön aktivisuus
ambassadoreitten määrä x x
ambassadoreitten aktiviteettien määrä x
Laadulliset mittarit
Julkaisujen laatu ja menestys x x
Seuraajaselvitys x
Mielikuvaindeksi x
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ollaan nähty jo parin vuoden ajalta et minkälaista tasoa ne ratet on (…)

(Tapausyritys 2)

Kolmantena alaluokkana mittaamisen osalta nostettiin esille saatujen tulosten

hyödyntäminen. Aineistosta oli nähtävissä, että tuloksia hyödynnetään pääasiassa

tapausyritysten sisällöntuotannon ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Tulosten

hyödyntäminen ole järjestelmällistä, vaan enemmänkin jatkuvaa sisältöön

reagoimista esimerkiksi siitä, mikä julkaisu menestyy ja mistä menestys voi johtua.

Julkaisujen laatua ja menestystä sekä tykkäyksiä ja jakamisia seuraamalla kaikki

tapausyritykset ovat kokeneet kuitenkin oppineensa millaiset hyvän julkaisun

ainekset ovat. Tapausyritys 4:n sisällönsuunnittelu kvartaali- ja viikkotasolla on

yritykselle tulosten hyödyntämisen osalta etu, joka mahdollistaa tulosten ketterän

ja suunnitelmallisemman hyödyntämisen. Tapausyritys 4 hyödyntää myös oman

henkilöstön aktiviteeteista saatuja tuloksia, suunnitellessaan sosiaalisen median

koulutuksia ja sitouttamisaktiviteetteja henkilöstön sitouttamiseksi sosiaalisen

median käyttöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalisen median aktiviteetteja

tapausyrityksissä mitataan pääasiassa määrällisin mittarein, joista oleellisimpina

sitouttamisaste ja huomioaste. Tuloksia hyödynnetään pääasiassa

sisällöntuotannon ohjaamiseksi oikeaan suuntaan. Mittaamisen osalta aineistosta

erottui tapausyritys 3, joka ei mittaa sosiaalisen median aktiviteetteja lainkaan.

Mittaamisen nähdään kehittyvän sosiaalisen median kehityksen ja siihen tehtävien

panostusten myötä ja tarkoituksena on osoittaa johdolle panostuksien tuottamat

tulokset.

Kriisinhallinta

Kriisienhallinta koostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat kriisinhallintasuunnitelma,

sosiaalisen median riskikartoituksen tekeminen ja maineriskien ennakointi.

(taulukko 16).
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Taulukko 16. Kriisinhallinta tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
     3

Tapaus
4

Kriisin-
hallinta

Kriisinhallintasuunnitelman laatiminen
Sosiaalisen median riskikartoitus laatiminen
Maineriskien ennakointi

Kriisinhallintasuunnitelman oli sosiaalisen median kriisien varalle laatinut kaikki

muut tapausyritykset paitsi tapausyritys 2, joka kuitenkin ilmoitti ylläpitävänsä

negatiivisten julkaisujen varalle vastausmalleja, joita sosiaalisen median

viestinnästä vastaavat voivat hyödyntää.  Riskikartoituksen oli tehnyt vain

tapausyritys 3, joka oli myös harjoitellut potentiaalista kriisitilannetta sosiaalisessa

mediassa.

Maineriskejä sosiaalista mediaa monitoroimalla kartoittaa tapausyrityksistä

jokainen (vertaa: monitorointi). Tapausyrityksistä jokainen korosti kriisien

tapauskohtaista käsittelyä. Etukäteinen valmistautuminen sosiaalisen median

kriiseihin koettiin siksi vaikeaksi.

Kriisivalmiudessa etenkin tapausyritys 4 koki parantamisen varaa. Sosiaalisen

median riskinä nähtiin nopea ja laaja leviäminen, mutta positiivisena asiana nähtiin

yritysten mahdollisuus vastata kriisitilanteisiin omin sanoin, jolloin

väärinymmärrysriski pienenee.

Tulokset osoittavat, että tapausyritysten kriisinhallintakäytänteet ovat suhteellisen

samalla tasolla. Jokainen tapausyritys pyrkii ennakoimaan mainekriisejä

sosiaalisen median monitoroinnin avulla, mutta vain tapausyrityksillä 2 ja 3 on

jonkinlainen riskikartoitus tehtynä. Kriiseihin valmistautuminen koettiin vaikeana

niiden tapauskohtaisuuden takia.

Yhteistyönhallinta

Yhteistyönhallinta koostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat henkilöstön

sitouttaminen, johdon sitouttaminen ja yhteiskumppaneiden hyödyntäminen

(taulukko 17).
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Taulukko 17. Yhteistyönhallinta tapausyrityksissä.

Pääluokka Alaluokat Tapaus
1

Tapaus
2

Tapaus
3

Tapaus
4

Yhteistyön-
hallinta

Henkilöstön sitouttaminen
Johdon sitouttaminen
Yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen

Kaikissa neljässä tapausyrityksessä korostettiin henkilöstöä yrityksen tärkeimpänä

sidosryhmänä ja yrityksen maineen rakentajana. Tulokset yhteistyönhallinnan

osalta osoittivat, että henkilöstöä ei ole täysimääräisesti sitoutettu maineen

rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Kaikissa tapausyrityksissä omaa

henkilöstöä pyritään kuitenkin kannustamaan ja rohkaisemaan osallistumaan

sosiaaliseen mediaan. Henkilöstön sitouttamiseksi järjestetään sosiaalisen median

koulutuksia ja tapausyritykset 1 ja 4 hyödyntävät SmarpShare-palvelua.

Tapausyritys 1:n ja 4:n johto osallistuu sosiaaliseen mediaan jonkin verran, mutta

käyttö ei ole aktiivista. Johdon esimerkin näyttäminen havaittiin olennaiseksi muun

henkilöstön sitouttamiseksi sosiaalisen median käyttöön. Tapausyritys 4 on

sitouttanut etupäässä keskijohdon henkilöstöä yritysblogin kirjoittamiseen. Valitut

henkilöt ovat käyneet sosiaalisen median vaikuttaja –koulutuksen, joka on

osaltaan valmistanut heitä kirjoittamaan aktiivisesti blogikirjoituksia sosiaalisessa

mediassa jaettavaksi.

Yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen tunnistettiin kolmantena alaluokkana

yhteistyöhallintaan liittyen. Yhteistyökumppaneita hyödyntävät tapausyritykset 2 ja

4.

”Twitterissä pystytään hyödyntämään jotain meidän brändilähettiläitä, jotka jollain

tavalla on meidän kampanjoissa mukana. Heidän kauttaan myöskin rakennamme

meidän mainetta. He ovat monesti sosiaalisessa mediassa aktiivisia. Me pyritään

hyödyntämään hänen (yhteistyökumppanin) näkyvyyttään twitterissä eli

tägäämään hänet meidän postauksiin ja saavuttamaan sitä kautta enemmän

ihmisiä ja mainitsemalla meidän tuote siellä.” (Tapausyritys 2)

Tapausyritys 4 hyödyntää ja tekee yhteistyötä kahden samanlaisen arvopohjan

jakavan ja aktiivisesti sosiaalista mediaa käyttävän yhteistyökumppanin kanssa
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”tykkäämällä”, jakamalla ja kommentoimalla toistensa julkaisuja sosiaalisessa

mediassa. Tämä mahdollistaa halutun sisällön kohdentamisen rajatuille

kohderyhmille ja mahdollistaa myös sisällön laajemman levinneisyyden ja

lukijakunnan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhteistyönhallinta on yksi yrityksen

tärkeimmistä käytänteistä, johon tapausyritykset haluavat panostaa.

Yhteistyönhallinnan osalta aktiivisin oli tapausyritys 4. Tapausyrityksessä 2 sen

sijaan koettiin olevan asian osalta eniten kehitettävää. Mainetta rakentavien ja

mainetta vahvistavien yritysten vertailussa erot liittyivät yhteistyökumppaneiden

hyödyntämiseen.

6.4 Tutkimuksen tulosten yhteenveto ja pohdinta

Maineenhallinnan lähtökohtien ja käytänteiden vertailu osoitti, että tapausyritykset

hallitsevat mainettaan hyvin samankaltaisista lähtökohdista ja samankaltaisin

käytäntein. Maineenhallinta nähdään tapausyrityksissä osana jokapäiväistä työtä,

josta koko henkilöstö on vastuussa. Maineenhallinta perustuu yritysten strategisiin

linjauksiin siitä, millaisena yritys haluaa sidosryhmilleen näkyä. Tulosten mukaan

maineenhallinnan ensisijainen tavoite on maineriskien hallitseminen. Yritykset

pyrkivät suuntamaan aktiviteettejaan enemmän sosiaalisen median tarjoamien

mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Maineenhallinnasta yrityksissä puhutaan

maineenhallinta -käsitteen sijaan käsitteillä julkisuuskuvaan tai mielikuviin

vaikuttaminen tai maineen rakentaminen.

6.4.1 Maineenhallinnan lähtökohdat

Tapausyritysten maineenhallinnan lähtökohtia vertailtiin neljällä osa-alueella, joita

olivat tavoitemainekuva, organisointi, pääsidosryhmät ja pääkanavat.

Tapausyritysten tavoitemainekuvissa esiintyivät innovaatiojohtajuus,

edelläkävijyys, luotettava kumppanuus ja vastuullisuus. Maineenhallinta on

organisoitu tyypillisesti markkinointi- ja viestintäyksiköiden vastuulle, joiden

tehtävänä on antaa maineenhallinnalle suunta, valvoa maineenhallinnan

viestinnällisiä toimenpiteitä ja rohkaista henkilöstöä osallistumaan sosiaaliseen

mediaan. Yrityksissä pyritään myös yhä enenevissä määrin vahvistamaan



108

liiketoimintojen osallistumista sosiaaliseen mediaan. Tapausyritysten

pääsidosryhmät sosiaalisessa mediassa ovat henkilöstö, asiakkaat, media ja suuri

yleisö, joihin kaikkiin yritykset kokivat pystyvänsä vaikuttamaan sosiaalisen

median kautta. Sosiaalisen median pääkanaviksi nousivat Twitter ja LinkedIn.

Mikäli videosisältöjen kulutus ja suosittuus jatkaa kasvuaan, YouTuben uskotaan

nousevan yhdeksi käytetyimmistä kanavista Twitterin ja LinkedIn:in rinnalle.

6.4.2 Maineenhallinnan käytänteet

Aineistosta tunnistettiin kuusi maineenhallinnan käytännettä, joita olivat

monitorointi, keskusteleminen, sisällöntuotanto, mittaaminen, kriisinhallinta ja

yhteistyönhallinta. Kaikkien käytänteiden ollessa käytössä lähes jokaisessa

tapausyrityksessä, vertailu perustui pitkälti käytänteiden alaluokitteluun. Koska

tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille B2B-yritysten maineenhallinnan käytänteitä,

seuraavassa käytänteitä käsittelevässä luvuissa keskitymme käytänteiden

kokonaisuuteen, niiden merkitykseen yritykselle sekä käytänteiden välisiin

merkityssuhteisiin. Taulukoon 18 on koottu keskeisimpiä havaintoja

tapausyritysten maineenhallinnan käytänteistä.

Taulukko 18. Käytänteiden merkitys ja käyttö osana maineenhallinnan
kokonaisuutta.

Käytänteiden merkitys maineenhallinnassa

Eniten käytössä olevat käytänteet
 Monitorointi
 Sisällöntuotanto

Vähiten käytössä olevat käytänteet  Keskusteleminen

Käytänteet, jotka tuottavat yritykselle eniten arvoa  Sisällöntuotanto
 Yhteistyönhallinta

Käytänteet, jotka tuottavat yritykselle vähiten arvoa  Mittaaminen

Käytänteet, joihin halutaan eniten panostaa  Keskusteleminen
 Yhteistyönhallinta

Esteet käytänteiden toteuttamiselle
 Resurssipula
 Vanhat rajoitteet
 Johdon esimerkki

Käytänteet, jotka palvelevat parhaiten tavoitteiden saavuttamisessa
Käytänteet maineriskienhallitsemisessa  Monitorointi

Käytänteet mahdollisuuksien hyödyntämisessä
 Keskusteleminen
 Sisällöntuotanto
 Monitorointi

Käytänteet suhteiden hoitamisessa  Sisällöntuotanto
 Yhteistyönhallinta
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Tapausyritysten vertailu osoitti, että kaikki käytänteet eivät ole tasavertaisesti

yritysten käytössä. Käytänteistä monitorointi ja sisällöntuotanto erottuivat

tapausyritysten selkeinä pääaktiviteetteina. Keskusteleminen erottuu puolestaan

vähiten harjoitettuna aktiviteettina.  Toisaalta keskusteleminen ja sen alaluokat

nousivat esille käytänteinä, joihin tapausyritykset haluaisivat tulevaisuudessa

eniten panostaa.

Tuloksista oli myös havainnoitavissa, että eri käytänteiden tuottama arvo yrityksen

maineenhallinnalle vaihtelee. Yritykset uskoivat pystyvänsä vaikuttamaan

sidosryhmiinsä etenkin tavoitemainetta tukevan sisällöntuotannon kautta.

Tuloksista sisällöntuotanto voidaankin nostaa yritysten mielestä eniten arvoa

tuottavaksi aktiviteetiksi. Yhteistyöhallinnan alaluokka henkilöstön sitouttaminen

koettiin yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista ja samalla sisällöntuotannon ohella

yhdeksi merkittävimmistä arvoa tuottavasti aktiviteeteista. Oman työntekijän tarina

tai julkaisu koetaan luotettavampana ja vastaanottajalle henkilökohtaisempana

kuin yrityksen itsensä kertoma tarina, jolloin henkilöstön sitouttaminen tarinoiden

kertomiseksi koetaan ensiarvoisen tärkeänä. Tulokset osoittavat, että yritykset

ovat myös tehneet toimenpiteitä tämän hyväksi. Muina kehityskohteina tuloksista

nousivat sosiaalisen median keskusteluihin osallistuminen sekä yrityksen ja

sidosryhmien välisen dialogin luominen.

Tulokset osoittivat, että mittaamiskäytänteet eivät ole kovin vakiintuneita

tapausyrityksissä. Mittareita on asetettu ja toimenpiteitä on tehty, mutta tavoitteita

ei ole juuri asetettu, eikä tuloksia systemaattisesti hyödynnetty. Mittarit ovat myös

pääasiassa määrällisiä mittareita, jolloin riskinä on, että seuranta jää

yksiulotteiseksi. Vähäisen mittaamisen voidaan nähdä olevan seurasta siitä, että

sosiaalinen media on suhteellisen uusi kanava tapausyrityksille. Vaikka tämän

tutkimuksen valossa mittaamisen käytänne ja sen alakäytänteet näyttävät

tuottavan yrityksille vähiten arvoa niiden vähäisen käytön vuoksi, voidaan olettaa,

että mittaaminen ei ole yrityksille yhdentekevää. Mittaamista ei vain koettu

järkeväksi vaiheessa, jossa sosiaalisessa mediassa toimimista vasta harjoitellaan.

Haastateltavat uskoivat, että käytänteiden kehityksen ja lisäpanostusten myötä

aktiviteeteille tullaan asettamaan tavoitteita ja niitä tukevat mittaristot, jotka ovat
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olennaisia tekijöitä maineenhallinnan käytänteiden kehittämisessä oikeaan

suuntaan.

Kriisienhallinta nousi aineistosta yhtenä vähiten esiintyvistä käytänteistä. Tätä

voidaan pitää yllättävänä tuloksena. Sosiaalisessa mediassa käsiteltävät

kriisitilanteet ovat olleet harvinaisia, joten erityistä pohdintaa aiheeseen liittyen ei

ole ollut tarpeellista tehdä. Kriisinhallinta sosiaalisessa mediassa nojaa pitkälti

yritysten yleisen tason kriisinhallintasuunnitelmaan ja lisäksi sosiaalisen median

kriisinhallinta perustuu tapauskohtaiseen kriisin hoitoon.

Suurimpana haasteena käytänteiden osalta nousivat resurssit, joka

haastateltavien mukaan vaikuttaa erityisesti yritysten keskustelemisen

aktiivisuuteen ja kaksisuuntaisten vuorovaikutussuhteiden luomiseen

sosiaalisessa mediassa. Resurssit, olivat myös syitä sille, miksi yrityksillä ei ole

mahdollisuutta hakea hiljaisia signaaleita sosiaalisesta mediasta, kontribuoida

aktiivisesti ja luovasti päivän polttaviin keskusteluihin tai hyödyntää monitoroinnin

ja mittaamisen kautta saatua tietoa kokonaisvaltaisemmin. Käytettävissä olevat

resurssit suunnataan niin sanottuihin välttämättömiin aktiviteetteihin, eli siihen, että

tileillä julkaistaan säännöllisesti uutta sisältöä, pystytään reagoimaan omille tileille

tulleisiin julkaisuihin ja monitoroidaan sosiaalista mediaa potentiaalisten

sosiaalisen median kriisien varalta.

Käytänteiden välillä havaittiin myös vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita.

Sisällöntuotanto oli käytänteistä eniten riippuvainen muista käytänteistä.

Maineenhallinnan näkökulmasta merkityksellisimmäksi koettu sisällöntuotanto

edellyttää (i) monitorointia ja aktiivista keskustelemista, joiden avulla voidaan

kartoittaa mitä sidosryhmät yritykseltä odottavat tai mitä aihealueita

sisällöntuotannossa tulisi painottaa halutun tavoitemainekuvan saavuttamiseksi ja

siten riskien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi; (ii) mittaamista, jotta

sisällöntuotantoa ohjataan oikeaan suuntaan ja (iii) yhteistyönhallintaa henkilöstön

ja johdon sitouttamiseksi sisällöntuotantoon. Yhteistyönhallinta nousi puolestaan

esille käytänteenä, joka tuotti eniten arvoa muille käytänteille. Yhteistyönhallinta ja

sitä kautta henkilöstön, johdon ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen näkyy

ulospäin yrityksen aktiivisina keskusteluina ja asiantuntijakirjoituksina
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sosiaalisessa mediassa ja on näin tehokkain tapa vaikuttaa tavoiteltuun

mainekuvaan.  Henkilöstön kontribuutio kriisitilanteissa puolustajina tai asioiden

oikeellisuuden korjaajina voi olla myös maineenhallinnan kannalta ratkaisevaa.

Edellä mainittujen tietojen valossa maineenhallinnan päätavoitteena sosiaalisessa

mediassa voidaan nähdä maineriskienhallinta, jota käytänteistä

kokonaisvaltaisimmin tuki monitorointi. Mahdollisuuksien hyödyntäminen, joka

sosiaalisessa mediassa nojaa etenkin yrityksen ja sidosryhmien väliseen  aitoon

dialogiin sekä ajankohtaisien asioiden kontribuointiin tai yllätykselliseen ja

rohkeaan viestinnälliseen erottautumiseen, oli yrityksissä vielä varsin vähäistä.

Monitorointi on myös olennainen tekijä mahdollisuuksia, eli hiljaisia signaaleita tai

ajankohtaisia aiheita etsiessä ja sisällöntuotanto puolestaan aktiviteettina, jolla

tuodaan esille yrityksen omaa tarinaa. Sidosryhmien hoitamista palvelee

puolestaan parhaiten sisällöntuotanto ja yhteistyönhallinta, jonka kautta voidaan

luoda arvoa esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

Vaikka käytänteiden roolit ja merkitys sosiaalisen median maineenhallinnan

kokonaisuudessa vaihtelevat, tulosten mukaan voidaan todeta, että kullakin

käytänteellä on oma roolinsa ja tehtävänsä. Käytänteet monitorointi,

keskusteleminen, sisällöntuotanto ja mittaaminen voidaan nähdä toisiaan

seuraavina käytänteinä, joilla pyritään hallitsemaan maineriskejä.

Yhteistyöhallinnan käytänne voidaan taas nähdä prosessin eri osiin vaikuttavana

tekijänä, joilla käytänteiden arvoa kasvatetaan.

Tuloksista voidaan todeta, että mitä kauemmin yritykset ovat olleet läsnä

sosiaalisessa mediassa, sitä edistyksellisimpiä he maineenhallinnassaan ovat ja

sitä kokonaisvaltaisemmin heillä on eri käytänteet käytössään. Toisaalta tulosten

perusteella voidaan nähdä vaikuttavuutta myös sillä, missä tilanteessa ja

millaisessa toimintaympäristössä yritys toimii. On todennäköistä, että

tapausyrityksien 2 ja 3 edistyksellisyys maineenhallinnassa on seurausta siitä, että

mainekuvan kanssa on kohdattu haasteita ja siten toimintaa myös sosiaalisessa

mediassa on kehitetty tapausyrityksiin 1 ja 3 verrattuna enemmän.
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Taulukossa 19 on koottu yhteenveto siitä, mistä lähtökohdista tapausyritykset

mainettaan hallitsevat, mitä käytänteitä ja niiden alakäytänteitä tapausyrityksillä on

käytössään sekä mitkä tavoitteet ohjaavat yritysten maineenhallintaa.
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Taulukko 19. Tapausyritysten maineenhallinta sosiaalisessa mediassa.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja ymmärtää miten B2B-yritykset

hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen aihe on erittäin

ajankohtainen. Elämme voimakkaan digitalisaation aikaa, jossa sosiaalinen media

näyttelee merkittävää osaa niin kuluttajien kuin yritysten elämässä. Sosiaalisen

median myötä ihmiset haluavat tietoa yhä avoimemmin. Samaa avoimuutta

vaaditaan myös yrityksiltä. Sidosryhmiä kiinnostaa yhä enemmän se, millainen

yritys on tuotteiden ja palveluiden takana. Laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden

tuottamisen ohessa yritysten tulee täyttää vastuullisuusvelvoitteensa ja lunastaa

näin lupa olemassaololleen. Kaikki sidosryhmiin vaikuttavat asiat, kuten se miten

yritys toimii, mitä yritys edustaa ja miten yritys niistä viestii sidosryhmilleen, ovat

mainetta muokkaavia asioita. Kaikki yrityksen toiminta vaikuttaa kaikkeen. On

selvää, että viestintä ei pelasta yritystä joka laiminlyö

vastuullisuusvelvollisuutensa. Viestinnällä voidaan kuitenkin vaikuttaa ihmisten

mielikuviin ja lieventää ongelmien vaikutusta.

Tutkimuksen ensisijainen tavoite oli selvittää mistä käytänteistä B2B-yritysten

maineenhallinnan kokonaisuus sosiaalisessa mediassa muodostuu ja löytää

toimiva käytänteiden kokonaisuus, jota hyödyntämällä yritykset pystyvät

hallitsemaan ja rakentamaan mainettaan sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen

kohteina olivat neljä suomalaista kansainvälisesti toimivaa B2B-yritystä. Kaikki

tapausyritykset ovat maineikkaita pörssilistattuja yrityksiä. Tapausyritysten

maineenhallintaa sosiaalisessa mediassa analysoitiin tapauskohtaisesti sekä

toisiinsa vertaillen. Tutkimuskysymykseen miten B2B-yrityksen hallitsevat

mainettaan sosiaalisessa mediassa pyrittiin vastaamaan seuraavien johdanto -

luvussa esitettyjen tutkimuskysymysten avulla:

 Miksi B2B-yritykset hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa?

 Mitkä lähtökohdat ohjaavat B2B-yrityksen maineenhallintaa sosiaalisessa

mediassa?

 Millaisin konkreettisin käytäntein B2B-yritykset hallitsevat mainettaan

sosiaalisen mediassa?
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Tässä johtopäätös-luvussa vastataan tutkimukselle asetettuihin

tutkimuskysymyksiin ja selvitetään miten empiirisen tutkimuksen tulokset

suhteutuvat aiheen aiempaan tutkimukseen. Luvun lopuksi tapausyrityksille

annetaan suosituksia sosiaalisen median maineenhallintaa koskien ja avataan

tutkimuksen myötä heränneitä mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

7.1 Maineenhallinnan tavoitteet sosiaalisessa mediassa

Hyvä maine on tutkitusti merkityksellinen yritykselle ja sen menestymiselle, mutta

niin aiemman kirjallisuuden kuin tämän tutkimuksen aineiston mukaan hyvin

näkymätön yrityksissä jopa strategisella tasolla. Tutkimuksen ensimmäiseen

tutkimuskysymykseen siitä, miksi B2B-yritykset hallitsevat mainettaan

sosiaalisessa mediassa, haettiin vastausta empiirisen aineiston ja aiemman

kirjallisuuden avulla.  Syitä maineenhallinnalle sosiaalisessa mediassa tarkasteltiin

ensinnäkin hyvän maineen merkityksen kautta luvussa 2.1.2 (Hyvän maineen

merkitys), toiseksi maineenhallinnalle asetettujen tavoitteiden avulla luvussa 4.3

(Sosiaalisen median mainestrategia) sekä kolmanneksi sitä kautta, mitä lisäarvoa

sosiaalinen media kontekstina tuo maineenhallintaan luvussa 4.2 (Hyödyt,

mahdollisuudet, kustannukset ja riskit).

Strategisella tasolla, jossa yritys tarkastelee maineenhallintaansa pitkällä

aikavälillä, maineenhallinnan ensisijainen tavoite on pyrkiä hyvään maineeseen

(Aula & Mantere, 2005, 22). Yrityksen maine on yritykselle ennen kaikkea

arvokasta aineetonta pääomaa (Dijkmans et al. 2015), joka nähdään yrityksen

toiminnan ensisijaisena arvonluojana (Helm et al., 2011). Hyvä maine kasvattaa

yrityksen arvoa, toimii yritykselle suosituksena ja tukee yritystä epävakaina aikoina

ja kriisitilanteissa (Balmer, 1998, 972; Greyser, 1999, 177–181). Vaikka tässä

tutkimuksessa maineenhallintaa tarkasteltiin pääasiassa taktisella ja operatiivisella

tasolla, aineistosta nousi esille maineen merkitys yritysten koko liiketoiminnan

perustana, joka nojaa vahvasti yrityksen todelliseen toimintaan ja tekoihin. Maine

lisäarvona -näkemystä vahvemmin tämän tutkimuksen tapausyritysten

mainenäkemys nojaa Aulan & Mantereen (2005, 32–33) esittelemään

näkemykseen, jossa maine on yritykselle arvo itsessään, jolloin hyvä yritys itse

asiassa rakentuu maineestaan ja elää sille.
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Maineenhallinnan tavoitteita tarkastellessa, niin aiemman kirjallisuuden kuin tämän

tutkimuksen pohjalta, voidaan päätyä yhteneväiseen tulokseen siitä, että

maineenhallinta on ensisijaisesti sidosryhmien, kuten oman henkilöstön,

asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, sijoittajien ja median hoitamista (Aula &

Mantere, 2005; Doorley, 2007; Dijkmans et al., 2015; McCorkindale & DiStaso,

2013; Jones et al., 2010; Bunting & Lipski, 2000; Floreddu, Cabiddu & Evaristo,

2014). Maineen muodostuessa sidosryhmissä, mainetta on mahdotonta

kontrolloidusti hallita, mutta yritys voi siihen välillisesti vaikuttaa.

Sidosryhmäsuhteiden hoitaminen perustuu yhteisen edun tavoittelemiseen

(Doorley, 2007, 14–16). Se perustuu myös sidosryhmien odotusten ja tarpeiden

selvittämiseen, ymmärtämiseen ja niiden täyttämiseen (Dijkmans et al., 2015;

McCorkindale & DiStaso, 2013, 498) sekä sidosryhmien sitouttamiseen

yhteistyöhön (Jones, Temperly ja Lima, 2009; 2010; Bunting & Lipski, 2000;

Floreddu et al., 2014). Sidosryhmäsuhteiden hoitamisen muotona voidaan

sosiaalisessa mediassa nähdä maineriskien hallitseminen, jolla pyritään

korjaamaan väärää tietoa ja väärinkäsityksiä. Sidosryhmien hoitamisena nähdään

myös mahdollisuuksien hyödyntäminen, joka tarkoittaa sisällöntuottamista

ajankohtaisista asioista ja hiljaisten signaalien kartoittamista, esimerkiksi

sidosryhmien odotuksista sekä vastaamista niihin.

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto vahvistaa pääosin kirjallisuuden

näkemyksen edellä mainituista maineenhallinnan tavoitteista. Kirjallisuuden

korostaessa tavoitetta kaksisuuntaisesta vuorovaikutuksesta maineenhallinnassa

(Jones et al., 2010; Floreddu et al., 2014; Aula & Heinonen, 2011),

tapausyrityksissä tämä on jäänyt vähäiseksi. Tulokset osoittivat, että sidosryhmien

hoitaminen on pitkälti maineriskienhallintaa, jolloin sosiaalisessa mediassa

pyritään monitoroimaan negatiivisia keskusteluita ja vastaamaan niihin.

Voidaankin nähdä, että yritysten sosiaalisen median käytänteet palvelevat

enemmän yrityksen omakohtaisia tavoitteita ja etuja, kuin esimerkiksi yhteisen

edun tavoittelemista, mihin sidosryhmien hoitamisen tulisi perustua.

Toisaalta tapausyritykset olivat tehneet aloitteita keskustelun aktivoimiseksi, mutta

aloitteet eivät ole saaneet yleisöltä vastakaikua. Voidaankin kyseenalaistaa se,

että odottaako yleisö B2B-yrityksiltä ylipäätään vuorovaikutuksellista viestintää ja
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jos odottaa, mitkä sidosryhmät niitä vaativat. B2B-yritysten toimiessa kauempana

kuluttajarajapinnasta kuluttajille voi riittää, että yritykset täyttävät yhteiskunnalliset

vastuuvelvoitteensa ja viestit niistä. Siten yritykset lunastavat hyväksynnän

kansalaisten silmissä ja näin yhteinen etu koetaan saavutetuksi. B2B-yritysten

asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille voi sen sijaan olla tärkeää yrityksen

tunnettuus, innovatiivinen yrityskuva ja hyvä maine yhteistyökumppanina. Näitä

ominaisuuksia B2B-yritysten asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää

oman maineensa rakentamisessa, jolloin tavoite yhteisen edun tavoittelemisesta

myös täyttyy.

7.2 Sosiaalisen median mainestrategia

Kirjallisuuden mukaan yritysten maineen hallitseminen kumpuaa yrityksen

strategiasta (Kaul ja Desai, 2014, 15), josta se jalkautuu yritysten muiden

alastrategioiden kuten maine-, viestintä- tai sosiaalisen maineen strategian kautta

yrityksen päivittäisiksi konkreettisiksi teoiksi.  (Aula & Mantere, 2005, 215; Juholin,

2013, 243). Empiiriset tulokset osoittivat, että maineenhallinta on yrityksissä niin

keskeisesti strategista toimintaa ja integroituna yrityksen kokonaisvaltaiseen

toimintaan, että sitä ei välttämättä edes yrityksen strategiassa erikseen mainita.

Maineenhallinta ei siis ole yrityksissä näkyvää, konkreettisesti johdettua toimintaa.

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää mistä lähtökohdista

yritykset mainettaan hallitsevat. Kirjallisuuden mukaan näitä lähtökohtia ovat

tavoitemainekuva, organisointi sekä pääsidosryhmien ja pääkanavien

nimeäminen. Yleisesti ottaen maineenhallinnan lähtökohdat niin tapausyritysten

välillä kuin suhteessa kirjallisuuteen ovat yhteneväiset. Tavoitemaine on Juholinin

(2013, 103) mukaan "ideaali, jollaisen organisaatio haluaa itsestään synnyttävän".

Tapausyritysten tavoitemainekuvissa esiintyivät tavoitteet näkyä sidosryhmille

vastuullisina toimijoina, innovaatiojohtajina, edelläkävijöinä ja luotettavina

kumppaneina, mikä tukee kirjallisuuden käsitystä vastuullisen toiminnan odotusten

korostumisesta ja niiden tärkeydestä ulospäin viestittäessä. Maineikas ja

sidosryhmien silmissä kunniakas yritys ei voi olla vain omia etujaan ajava vaan

sen sijaan sen on pyrittävä taloudelliseen ja sosiaaliseen sopusointuun yrityksen ja

ympäristön välillä. (Tuominen, 99–103.)



118

Maineenhallinnan liittyessä yrityksen kaikkeen toimintaan, se on harvoin

organisoituna minkään tietyn yksikön alle. Viestinnällisestä näkökulmasta

katsottuna maineenhallinta ja sen tukeminen ovat luonnollisesti viestinnän

vastuulla, vaikka selkeää rajaa viestinnän ja muun liiketoiminnan välille on vaikea

ja myös tarpeetonta vetää. Viestinnälliset vastuut ovat vapautumassa ja

siirtymässä sosiaalisen median myötä yhä enemmän henkilöstölle. Kun

viestintävastuu oli ennen tarkkaan määriteltynä viestinnällä ja yrityksen johdolla,

nykyään viestinnässä halutaan korostaa henkilöstön omaa ääntä. (Juholin, 2013.)

Tämä trendi paistaa läpi myös tämän tutkimuksen tuloksista. Tapausyritykset

pyrkivät sitouttamaan henkilöstöään osallistumaan sosiaalisen mediaan

esimerkiksi asiantuntijakirjoituksia julkaisemalla. Sitouttamista tehostetaan

kouluttamalla henkilöstöä sosiaalisessa mediassa vaikuttamiseen ja ottamalla

käyttöön eri työkaluja, joista tämän hetken suosituimpana näyttää olevan

työntekijälähettiläisyyspalvelu SmarpShare. Henkilöstön roolin merkittävyys osana

maineenhallintaa on näkyvissä myös siinä, että tapausyrityksen nimesivät

henkilöstön tärkeimmäksi sidosryhmäkseen sosiaalisessa mediassa. Tärkeimmät

sosiaalisen median kanavat maineenhallinnan näkökulmasta olivat sen sijaan

Twitter, LinkedIn ja YouTube. Käytäntö seuraa selkeästi kirjallisuuden suosituksia,

joiden mukaisesti kuvallinen kerronta ja videot korostuvat yrityksen viestinnässä

tulevaisuudessa koko ajan enemmän. (Kaplan & Haenlein, 2010, 59–68.)

Yrityksissä on mietitty, joko oman organisaation voimin tai konsultin avustuksella

sosiaalisen median toimia, mutta ajatusta ei ole viety kovin pitkälle missään

yrityksessä. Maineenhallinnan ydinasiat on ymmärretty ja sosiaaliseen mediaan

liittyvät perusasiat, kuten käytettävät kanavat ja niihin sopivat sisältömuodot ja

säännöt, omaksuttu. Sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia ketterästä

viestinnästä ei kuitenkaan osata vielä hyödyntää kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi

kanavien kautta tavoitettavia kohderyhmiä ei ole nimetty, eikä kohdennettua

sisältöä ole järjestelmällisesti pyritty suunnittelemaan. Jatkosyventäminen on

kuitenkin aloitettu ja kokeiluja tehdään, vaikkakin vielä pienimuotoisesti. Hyviä

esimerkkejä tästä ovat tapausyritysten hashtag-viestintä ja Twitterin

brändilähettiläät. Halua ja innostusta tämän tutkimuksen tulosten pohjalta tuntuu
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löytyvän, mutta resurssien riittämättömyys ja rohkeuden puute rajoittavat

tekemistä.

7.3 Maineenhallinnan käytänteet sosiaalisessa mediassa

Aiempien, sosiaalisen median maineenhallintaa koskevien tutkimusten perusteella

maineenhallinnan käytänteiden kokonaisuus koostuu viidestä käytänteestä, joita

ovat monitorointi, sisällöntuotanto, keskusteleminen, mittaaminen ja kriisinhallinta

(Jones et al., 2010; Bunting & Lipski, 2000; Aula & Heinonen, 2011; Stenger,

2014; Floreddu, Cabiddu & Evaristo, 2014). Tämän tutkimuksen perusteella edellä

mainittujen viiden käytänteen lisäksi maineenhallinnan käytänteiden

kokonaisuuteen näyttäisi kuuluvan myös yhteistyönhallinnan käytänne, joka

tunnistettiin tutkimuksen empiirisen aineiston luokittelun pohjalta.

Monitorointi on sosiaalisessa mediassa esiintyvien negatiivisten keskusteluiden ja

arvosteluiden tai virheellisten kommenttien seurantaa, jolla pyritään hallitsemaan

maineriskejä. Kirjallisuuden mukaan monitorointi on maineenhallinnan tyypillisin

muoto (Stenger, 2014; Jones et al., 2010), joka voidaan vahvistaa myös tämän

tutkimuksen tulosten perusteella. Yritykset monitoroivat sosiaalisen median

keskusteluita seurantatyökalujen avulla, joita ilman seuranta on mahdotonta

(Stenger, 2014, 56). Vaikka ilmaisia seurantatyökaluja on olemassa, tutkimuksen

tapausyritykset hyödyntävät omien tilien ulkopuolisessa seurannassa

mediaseurantaan erikoistuneita yrityksiä. Kirjallisuus korostaa monitoroinnin kautta

saadun tiedon hyödyntämistä (Acker et al., 2011; Jones et al., 2010). Tämän

tutkimuksen tulokset osoittivat, että yritykset monitoroivat sosiaalista mediaa

pääasiassa mainekriisien hallitsemiseksi, jonka johdosta monitoroinnin kautta

saatu muu tieto, kuten esimerkiksi hiljaiset signaalit, jäävät yrityksiltä pitkälti

hyödyntämättä.

Keskusteleminen sosiaalisessa mediassa tähtää yrityksen ja yleisön väliseen

vuorovaikutteiseen aitoon dialogiin ja on olennainen osa sidosryhmäsuhteiden

hoitoa (Dijkmans et al,, 2015). Tutkimuksen mukaan yritysten

vuorovaikutuksellinen kaksisuuntainen viestintä on yrityksille vielä vierasta, eikä

B2B-yrityksille sopivaa tapaa osallistua keskusteluun ole vielä löytynyt. Tulokset
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kuitenkin osoittavat, että keskusteleminen sosiaalisessa mediassa on käytänne,

jota lähitulevaisuudessa halutaan ja tullaan myös yrityksissä edistämään.

Sisällöntuotanto sosiaalisessa mediassa on kanavasta riippuen teksti-, kuva-. tai

videomuotoista sisältöä yritykseen tai toimialaan liittyvistä asioista. Sisällön tulee

olla aidosti kiinnostavaa ja muusta sisältövirrasta erottuvaa sisältöä, joka on

ensisijaisesti kiinnostavaa lukijan näkökulmasta. Olennaista on siis tuntea

kohderyhmät ja heidän tarpeensa. Sisällön avulla yritys voi osallistua julkiseen

keskusteluun ohjaamalla sitä ja tuomalla näkemyksiään esille omilla kasvoillaan,

kasvattaa yrityksen näkyvyyttä hakukoneissa, antaa asiakkaille mahdollisuus

lähestyä yritystä luonnollisemmin, kasvattaa ja asemoida itseään

suunnannäyttäjänä tai innovoijana ja lujittaa näin mainettaan (Leino, 2012, 179).

Empiirisen tutkimuksen mukaan B2B-yritysten sisällöntuotantoa kuvaa

suunnitelmallisuus ja asiakeskeisyys, ei niinkään spontaani heittäytyminen ja

päivän uutisiin kontribuointi. Yritykset ovat myös vielä varovaisia ja irrotteluja ei

juuri tehdä. Näin myöskään yritykset eivät pysty erottumaan massasta, jolloin

loistavakin sisältö voi jäädä muun sosiaalisen median uutisoinnin alle.

Mittaaminen on käytänne, jolla mitataan maineenhallinnan vaikuttavuutta.

Mittaamisen avulla pystytään tunnistamaan kehittämisalueita ja ohjata sosiaalisen

median toimintoja oikeaan suuntaan. Mittaaminen maineenhallinnassa tarkoittaa

niin käytänteiden mittaamista kuin mainekuvan kartoitusta. (Juholin, 2013, 135–

136.) Kirjallisuuden mukaan sosiaalisessa mediassa toimivien yritysten tulee

asettaa toiminnalleen tavoitteet ja mitata niiden toteutumista. Maineenhallinnan

mittaamisessa sosiaalisessa mediassa ei ole tarkoitus saada tietoa siitä kuka

palvelua käyttää ja kuinka usein, vaan oleellista on se, seurasiko toiminnasta

positiivisia tai negatiivisia tuloksia ja kokemuksia käyttäjälle (Juholin, 2013, 332).

Empiirisen tutkimuksen tulosten mukaan tavoitteiden asettaminen on yrityksille

vielä hankalaa, jopa tarpeetonta sosiaalisen median vähäisen käytön ja

kokemuksen vuoksi. Toisaalta mittaamisen avulla yritykset pystyvät osoittamaan

johdolle aikaansaamiaan tuloksia, jotka voivat edesauttaa lisäresurssien

saamisessa sosiaalisen median toimintoihin. Empiirisen tutkimuksen mukaan

mittaaminen on yrityksissä vielä alkuvaiheessa sosiaalisen median käytön
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kokemuksen ollessa vielä vähäistä. Yritysten käytössä olevan mittarit ovat pitkälti

määrällisiä asioita mittaavia.

Kriisinhallinta on yrityksiin liittyvien virheellisten tietojen, negatiivisten kommenttien

ja reklamaatioiden hallintaa ja hoitoa (Stenger, 2014, 58). Aiempi tutkimus

osoittaa, että mainetta ei tuhoa itse kriisitapahtuma, vaan epäonnistunut

kriisinhallinta, joka on seurausta yrityksen epäonnistuneesta viestinnästä

kriisitilanteessa (Aula, 2011). Kirjallisuudessa on esitetty useita kriisinhallinnan

ohjeistuksia ja periaatteita (Champoux et al., 2012, 28), mutta empiirisen

tutkimuksen mukaan yritysten kriiseihin on vaikea valmistautua niiden

tapauskohtaisuuden takia. Empiirinen tutkimus vahvistaa kirjallisuuden väitteen

siitä, että yritykset havahtuvat maineen tärkeyteen vasta silloin kun kriisi uhkaa.

Yritykset, jotka oman toimintansa tai liiketoimintaympäristönsä puolesta kohtaavat

todennäköisemmin tai ovat kohdanneet sosiaalisen median kriisejä, panostavat

kriisinhallintaan enemmän.

Yhteistyönhallinta maineenhallinnan käytänteenä tarkoittaa henkilöstön ja johdon

sitouttamista maineen rakentamiseen ja hallintaan sosiaalisessa mediassa.

Yhteistyönhallinnalla tarkoitetaan lisäksi samojen arvojen jakavien

yhteistyökumppaneiden hyödyntämistä yrityksen maineen rakentamisessa.

Yhteistyönhallinta ja sen alaluokka henkilöstön sitouttaminen nähtiin tämän

tutkimuksen osalta maineenhallinnan käytänteiden kokonaisuudessa eniten muille

käytänteille arvoa tuottavana käytänteenä. Vaikka kirjallisuus ei nosta

yhteistyönhallintaan liittyviä käytänteitä osaksi maineenhallinnan prosessia ja

käytänteitä, kirjallisuus korostaa henkilöstön roolia yrityksen tärkeimpänä

mainelähettiläänä yritysten ulkoisille sidosryhmille päin. Henkilöstö on maineen

kannalta yrityksen tärkein sidosryhmä. (Heinonen, 2006; 183, Aula & Mantere,

2005, 35.) Yhteistyönhallinnan osalta ratkaisut ja käytänteet henkilöstön

sosiaalisen median käytön kasvattamiseksi ovat vielä uusia, eikä aiempaa

tutkimusta aiheesta vielä ole. Kirjallisuudessa todetaan yrityksen maineen

rakentamisen siirtyneen virallisten tiedottajien vastuulta yhä enenevissä määrin

kuluttajille ja vaikuttamisen yrityksen viestintäasiantuntijoilta henkilöstön jäsenille

(Tuominen, 2014, 153), mutta varsinaisia konkreettisia käytänteitä asian

kehittämiseksi kirjallisuus ei tunne. Sen sijaan viestintäalan yritykset ovat
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tunnistaneet tämän tarpeen ja kehittäneet sovelluksia kuten SmarpSharen

työntekijälähettiläisyys-palvelun henkilöstön sitouttamiseksi ja käytön

kasvattamiseksi sosiaalisessa mediassa.

Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että maineenhallinnan käytänteet eivät

ole vielä vakiintuneita, eivätkä systemaattisia. Tulokset vahvistivat kirjallisuuden

käsityksen siitä, ettei digitaalisen viestinnän keinovaroja osata käyttää vielä

kunnolla hyödyksi, eikä maineenhallintaa tukeva toiminta ole yrityksissä

systemaattista (Juholin, 2013, 331; Heinonen, 2006, 182). Koska käytänteiden

välillä vallitsee synergisiä vuorovaikutussuhteita, käytänteet parantavat yritysten

menestymistä maineenhallinnassa enemmän yhdessä kuin erikseen. Tästä syystä

yritysten tulisi tarkastella ja johtaa maineenhallinnan käytänteitä kokonaisuutena.

7.4 B2B-yritysten maineenhallinta sosiaalisessa mediassa

Tämä tutkimus osoittaa, että maineenhallinnan merkitys suomalaisissa B2B-

yrityksissä on kasvanut digitaalisuuden kasvun, räjähtäneen sosiaalisen median

käytön ja verkostomaisen työskentelyn myötä. Etenkin sosiaalinen media ja sen

mukanaan tuomat uhkat ja mahdollisuudet yrityksille ovat saaneet ja osin

pakottaneet B2C-yritysten ohella myös B2B-yritykset osallistumaan sosiaaliseen

mediaan ja miettimään B2B-yrityksille sopivia tapoja ja menetelmiä sosiaalisessa

mediassa toimimiseksi. Maineen muodostuessa yhä enemmän sosiaalisessa

mediassa sidosryhmien vuorovaikutuksessa, myös maineenhallintaan kiinnitetään

yhä enemmän huomiota. Maineenhallinnan sijaan yrityksissä puhutaan mielikuviin

tai julkisuuskuvaan vaikuttamisesta.

Tutkimustulokset osoittavat, että hyvä maine on B2B-yritykselle elintärkeä

menestyvän ja pitkäjänteisen liiketoiminnan kannalta. Maineenhallinta on vahvasti

strategista toimintaa, joka saa suuntansa yrityksen arvoista, missiosta ja visiosta.

B2B-yritysten maineenhallinta sosiaalisessa mediassa on viestintälähtöistä

maineenhallintaa, jossa sidosryhmävaikuttamisen lähtökohtana on sisällöntuotanto

pitkälti yritykseen itseensä liittyvistä asioista.

B2B-yritykset hallitsevat mainettaan sosiaalisessa mediassa monitoroimalla

sosiaalisen media keskusteluja tavoitteena suojella yritystä mainekriiseiltä ja
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tuottamalla tavoitemainekuvansa mukaista sisältöä rakentaakseen itsestään kuvaa

vastuullisena ja innovatiivisena yrityksenä sekä hyvänä kumppanina. Yritysten ja

sidosryhmien välinen viestintä on pitkälti yritykseltä sidosryhmille suuntautuvaa

yksisuuntaista informaation levittämistä, jolla yritykset kokevat hoitavansa

sidosryhmiään.

B2B-yritysten maineenhallinnan pääasialliset käytänteet ovat sosiaalisen median

monitorointi ja sisällöntuotanto. Muita tunnistettuja käytänteitä olivat

keskusteleminen, mittaaminen, kriisinhallinta ja yhteistyönhallinta. Käytänteistä

monitorointi ja sisällöntuotanto erottuvat tapausyritysten selkeinä

pääaktiviteetteina, kun taas keskusteleminen erottuu vähiten harjoitettuna

käytänteenä, mutta samalla käytänteenä, johon yritykset haluavat tulevaisuudessa

eniten panostaa. Käytänteet monitorointi, keskusteleminen, sisällöntuotanto ja

mittaaminen voidaan nähdä prosessimaisina toisiaan seuraavina käytänteinä,

joiden tavoitteena on pyrkiä suojelemaan yritystä maineriskeiltä ja hyödyntämään

sosiaalisen median mahdollisuuksia maineensa rakentamiseksi.

Yhteistyöhallinnan ja kriisihallinnan käytänteet voidaan puolestaan nähdä

prosessin eri osiin vaikuttavina tekijöinä, joilla käytänteiden arvoa kasvatetaan ja

prosessia tehostetaan.

B2B-yritysten sosiaalisen median maineenhallinnan päähaaste on

maineenhallinnan johtamattomuus, josta yrityksen ylin johto on vastuussa. Maine

on aineetonta pääomaa, jonka johtamisen hyödyt ovat vaikeasti mitattavissa ja

siten todennettavissa johdolle. Myös sosiaalisen median käyttöön suhtaudutaan

B2B-yrityksissä vielä epäilevästi. Kun maineenhallitseminen sosiaalisessa

mediassa ei tuota konkreettista, toteen näytettävää tulosta, siihen panostaminen

voi jäädä yrityksissä toissijaiseksi. Mitä tietoisempia päätöksentekijät ovat niin

maineenhallinnan kuin sosiaalisen median hyödyistä, sitä enemmän

maineenhallintaan sosiaalisessa mediassa uskalletaan panostaa.

Maineenhallinnan tärkeyteen havahdutaankin usein vasta sitten, kun sosiaalisen

median uhkat ovat yritykselle konkretisoituneet.

B2B-yritysten maineenhallinnan sosiaalisessa mediassa voidaan nähdä olevan

riippuvainen yritysten toimialasta, toimialan muutoksista ja kuluttajarajapinnan
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läheisyydestä. Yritykset, jotka liiketoimintansa tai toimialansa kautta

potentiaalisesti kohtaavat tai ovat kohdanneet maineenhallinnallisia haasteita, ovat

sosiaalisen median maineenhallitsemisen suhteen kehittyneimpiä. Tällaiset

yritykset hallitsevat mainettaan järjestelmällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin

sosiaalisessa mediassa tavoitteena maineen suojelemisen ohessa myös rakentaa

yrityksen mainetta.

Sosiaalinen media antaa yritykselle mahdollisuuden välittää aidompaa ja

ihmisläheisempää kuvaa yrityksestä. Sosiaalinen media on myös ajan trendi.

Pysyäkseen muutoksessa mukana, sosiaalisessa mediassa tulee olla jatkuvasti

läsnä, vaikka se ei aina olisi tarkoituksenmukaista. Maine tulee ansaita joka päivä

uudestaan. Yritysten tulee siis jatkuvasti kuunnella sidosryhmiään ja vastata

heidän odotuksiinsa. Sosiaalinen media tarjoaa yritykselle siihen mitä parhaimman

työkalun. Teollisuuden alan suuryrityksille olennaisinta maineen kannalta vaikuttaa

olevan vastuullisen yrityskuvan korostaminen yritysviestinnän keinoin, mikä

ainakin vielä näyttää onnistuvan yksisuuntaisen viestimisen keinoin. Maailman

muuttuessa yhä kommunikatiivisempaan suuntaan, vaatimus kaksisuuntaisesta

vuorovaikutuksesta tulee todennäköisesti korostumaan myös B2B-yrityksissä.

Aidon dialogin luominen yrityksen ja sidosryhmien välille vaatii uusien

toimintatapojen käyttöönottoa tai vähintään olemassa oleviin käytänteisiin

panostamista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, tämä on yrityksissä tiedostettu ja

yritykset pohtivat B2B-yritykselle sopivaa ja tarkoituksenmukaista tapaa osallistua

keskusteluihin.

Yritykset tiedostavat maineen merkityksen. Yritykset hallitsevat mainettaan

etupainotteisesti monitoroimalla sosiaalisen median keskusteluita, luotaavat

hiljaisia signaaleita, etsivät viestintämahdollisuuksia ja selvittävät sidosryhmien

mielipiteitä. B2B-yritykset tunnistavat myös kriisinhallinnan tärkeyden ja ovat

tehneet kartoituksia riskeistä ja suunnitelmia kriisitilanteessa toimimiseksi.

Erityisesti viimeisen vuoden aikana yritykset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin

henkilöstön sitouttamiseksi sosiaaliseen mediaan, jonka tarkoituksena on korostaa

henkilöstön roolia yrityksen tärkeimpänä maineenrakentajana. Tähän B2B-

yritysten johdolta tarvittaisiin tukea, jota he voisivat antaa oman esimerkkinsä

kautta sitoutumalla viestimään sosiaalisessa mediassa.  Yritykset tunnistavat
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maineensa heikkouksia ja vahvuuksia sekä tiedostavat mitä heidän tulee viestiä ja

miten. Vaikka B2B-yritykset toteuttavat maineenhallintaa siihen kehitetyillä

menetelmillä, maineenhallinta B2B-yrityksissä ei ole organisoitua, eivätkä

maineenhallinnan prosessit systemaattisia. Maineenhallintaa ei myöskään

näkyvästi johdeta.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että B2B-yritykset ovat

vielä kehitysvaiheessa maineenhallinnassaan sosiaalisessa mediassa. B2B-

yritykset kuitenkin suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa vahvasti suuntaan,

jossa maineenhallinta on vahvemmin liiketoimintaan integroitunutta ja sitä kuvaa

konkreettiset ja systemaattiset prosessit sekä käytänteet, joissa henkilöstö

näyttelee tärkeintä roolia. Tämän tutkimuksen keskeiset tulokset B2B-yritysten

maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa on esitetty tiivistetysti kuviossa 7.
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Kuvio 7. Tutkimuksen yhteenveto.
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7.5 Käytännön suositukset

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan esittää seuraavat käytännön suositukset,

joihin maineenhallinnassa sosiaalisessa mediassa tulisi kiinnittää huomiota.

Suositukset yrityksen strategisen maineenhallinnan ja maineen johtamisen

näkökulmista esitetään erikseen.

Strateginen maineenhallinta

 Maine tulee ansaita joka päivä uudestaan – saavutettuun hyvään

maineeseen ei voi tuudittautua.

 Maineenhallinnan tulee olla pitkäjänteistä strategialähtöistä toimintaa, josta

vastuu on viime kädessä yrityksen johdolla.

 Maineenhallinta sosiaalisessa mediassa tulee olla yrityksen todellisen

toiminnan viestimistä ulkoisille sidosryhmille.

 Mainetta tulee rakentaa sidosryhmien odotuksista käsin.

 Johdon tulee pyrkiä rakentamaan rohkeaa, avointa, kokeilevaa ja eteenpäin

katsovaa yrityskulttuuria, jossa uskalletaan myös epäonnistua.

Maineenhallinnan johtaminen sosiaalisessa mediassa

 Sitouta, rohkaise ja innosta henkilöstöä osallistumaan sosiaaliseen

mediaan – johdon esimerkki on tärkeä.

 Mainetta tulee johtaa sosiaalisessa mediassa näkyvästi sekä konkreettisin,

suunnitelluin ja systemaattisin toimenpitein.

 Maineenhallinnan käytänteitä tulee johtaa kokonaisuutena, toisiaan

tukevina ja täydentävinä käytänteinä.

 Yrityksen sosiaaliseen mediaan osallistumista tulee kuvata ominaisuudet

rohkeus, ketteryys ja ajankohtaisuus.

 Hyödynnä monitoroinnin kautta saatua tietoa kokonaisvaltaisesti

yrityksessä.

 Hyödynnä samoja arvoja jakavia yhteistyökumppaneita ja omaa henkilöstöä

mainelähettiläinä.

 Hyödynnä kotimaiset ja kansainväliset referenssit sekä vertailut sosiaalisen

median maineenhallinnan parhaista käytänteistä.
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 Aseta tavoitteet ja mittaa käytänteiden vaikuttavuutta. Tavoitteiden

asettaminen ruokkii parempiin tuloksiin.

 Luo tavoitteita tukeva mittaristo – mittaa asioita, jolla on aito merkitys

maineenhallinnalle ja liiketoiminnalle ja kytke mittaaminen osaksi

kokonaisvaltaisempaa liiketoiminnan seurantaa.

7.6 Tutkimuksen hyödyllisyys, rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset

Tutkimus täydensi maineenhallinnan teoreettista tutkimusaukkoa B2B-yritysten

maineenhallinnasta ja B2B-yrityksille tyypillisistä käytänteistä sosiaalisessa

mediassa. Tutkimus myös osoitti B2B-yritysten maineenhallinnan tarpeellisuuden

sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen uutuusarvona teoreettiseen

maineenhallintakeskusteluun voidaan nähdä B2B-yritysten maineenhallinnan

kääntäminen konkreettiseksi, jäsennellyksi toimintamalliksi sosiaalisessa

mediassa. Tutkimus täydentää myös keskustelua, jota käydään B2B-yritysten

sosiaalisen median hyödyntämisen ympärillä. Tutkimustulokset palvelevat

tapausyritysten maineenhallinnan, ja erityisesti maineenhallinnan johtamisen,

kehittämistä sosiaalisessa mediassa. Myös muut B2B-yritykset voivat hyödyntää

sosiaalisen median maineenhallinnan mallia osana maineenhallintansa

kehittämistä. Vaikka tuloksia ei voida yleistää kaikkiin yrityksiin, sosiaalisen

median maineenhallinnan malli voi toimia pohjana ja tuoda lisäarvoa yrityksille,

jotka eivät vielä mainettaan hallitse. Tulokset voivat herätellä myös yritysten

johdon arvioimaan oman yrityksen maineenhallinnan laatua, tavoitteita ja

toimenpiteitä, joiden menestyksellisellä hoitamisella voi olla merkittäviäkin

vaikutuksia yrityksen maineeseen.

Mikäli tutkimus olisi tehty kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmien

yhdistelmällä tai jokaisesta tapausyrityksestä olisi haastateltu viestinnän johto- ja

asiantuntijatehtävässä työskentelevää informanttia, tulokset olisivat voineet olla

syvällisemmät ja jokaisen tapausyrityksen osalta monipuolisemmat. Tämä olisi

parantanut vertailtavuutta ja antanut todenmukaisemman kuvan kunkin

tapausyrityksen maineenhallinnasta sosiaalisessa mediassa. Toisaalta

tutkimuksen tavoite oli kartoittaa miten B2B-yritykset hallitsevat mainettaan

sosiaalisessa mediassa yleensä, jolloin vertailtavuus ei ollut tutkimuksen
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tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellistä. Tutkimuksen yleistettävyyden

kannalta tapausyritysten määrä olisi voinut olla myös neljää yritystä suurempi.

Toisaalta tapausyritysten määrän kasvattaminen olisi tehnyt aineiston analysoinnin

huomattavasti työläämmäksi, joka tämän tutkimuksen laajuus huomioiden ei olisi

ollut tarkoituksenmukaista.

Tutkimuksen haastattelukysymykset olisivat voineet olla myös selkeämmin

tutkimuskysymyksiä tukevia. Vaikka aineisto oli kattava ja vastasi tutkimukselle

asetettuihin tutkimuskysymyksiin, selkeämmin asetetut tutkimuskysymykset

olisivat voineet helpottaa analysointiprosessia ja tehneet myös tulosten tulkinnasta

suoraviivaisempaa. Haastattelukysymysten haasteet perustuivat pitkälti

tutkimuksen tekijän kokemattomuuteen haastatteluiden tekemisessä.

Haastattelukysymysten laadintaa vaikeutti myös aiheen vähäinen tutkimus, jolloin

haastattelun tekijän oli vaikea hahmottaa tutkimuksellista kokonaisuutta ja sitä

millaisia kysymyksiä haastateltaville tulisi esittää, että haastatteluista saadaan

selville tutkimuksen kannalta olennaista tietoa.

Aiheen ollessa ajankohtainen, tätä tutkimusta olisi mahdollista jatkaa ja jalostaa

aiheen ja sen osa-alueiden monista eri näkökulmista katsoen. Aihetta olisi

mielenkiintoista syventää esimerkiksi tutkimalla sitä, miten tapausyritysten johto

suhtautuu maineenhallintaan ja miten maineenhallinta on kytkeytynyt strategiaan.

Tällöin olisi mahdollista saada vastauksia siihen, miksi maineenhallintaa ei

yrityksissä konkreettisesti hallita eikä johdeta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin

miten B2B-yritykset sanovat hallitsevansa mainettaan sosiaalisessa mediassa,

mutta tutkimus ei anna vastauksia siihen, toimitaanko yrityksissä aidosti samalla ja

tulosten osoittamalla tavalla. Mielenkiintoista olisi myös tutkia sitä, miten

käytänteiden mukainen toiminta vaikuttaa yrityksen maineeseen tai miten yrityksen

vastapuoli, sidosryhmät, käytänteet kokevat. Jatkotutkimusaiheena käytänteitä ja

niiden vaikutuksia yrityksen maineeseen voitaisiin tutkia lisää myös

yksityiskohtaisemmalla, käytänne -tasolla. Jatkotutkimuksessa mielenkiintoisinta

olisi kuitenkin tutkia ja vertailla B2C-yritysten ja B2B-yritysten maineenhallinnan

käytänteitä sosiaalisessa mediassa toisiinsa.
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LIITEET

LIITE 1: Haastattelurunko

Taustatiedot
Nimi, tehtävä ja kokemustausta

B2B-yrityksen maineenhallinnan käytänteet sosiaalisessa mediassa

1. Mitä maine yrityksellenne tarkoittaa? Millainen tavoitemainekuvanne on?

2. Miten maineenhallinta on yrityksessänne organisoitu?

3. Millaisin toimenpitein yrityksessänne mainetta pyritään hallitsemaan
sosiaalisen median ympäristössä?

4. Millaisin toimenpitein pyritte hallitsemaan negatiivista palautetta ja
kommentteja?

5. Miten toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan?

6. Miten tuloksia hyödynnetään käytännössä maineenhallinnan
kehittämiseksi?


