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Mainekokemukseen liittyvät emootio-
ja motivaatioprosessit
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kokemukset

Mainetarinat 
(esim. digitaalinen 

julkisuus)
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emotionaalisena 
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Maine on organisaatiosta 
kerrottujen tarinoiden joukko

Määrittelee ja arvioi organisaation sekä yksilöllisellä että 
kollektiivisella tasolla…

…syntyy ja elää tarinoissa ja 
diskursseissa ja…

…jota rakennetaan ja uusinnetaan
kommunikatiivisessa toiminnassa 

yleisöjen keskuudessa. 

(ks. myös Aula & Mantere 2008)



Digitaalinen julkisuus ja maineen 
narratiivit

 Usean toimijan muodostama, monimutkainen 
kommunikaatioympäristö, jossa organisaatio viestii 
sidosryhmilleen – mutta sidosryhmät viestivät myös keskenään (de 
Bussy & al. 2000)

mass self-communication (Castells 2009)

remediaatio (Bolter & Grusin 1999)

Verkkoyleisö ei ole passiivinen toisintaja

Epävarma ja riskialtis areena, jossa tunteiden merkitys kasvaa

Google never forgets.

Digitaalinen julkisuus on valtamedian, sosiaalisen 
median ja hakukoneiden muodostama 
diskursiivinen kokonaisuus.



O1: Maineriski digitaalisessa 
julkisuudessa

 Maineriskin määritelmää ja syntyprosessia sekä digitaalisen
julkisuuden toimijoita on analysoitu haastattelemalla
suomalaisyritysten viestinnän ja riskinhallinnan
ammattilaisia (n=17)

Miten haastateltavat määrittelvät maineriskin uudessa
viestintäympäristössä?

Miten he käsitteellistävät digitaalisen julkisuuden hyötyjen, 
mahdollisuuksien, riskien ja kustannuksien näkökulmista (BOCR)?

Minkälaisia toimijoita he määrittelevät maineriskitilanteessa?

(ks. Aula & Laaksonen 2010, Aula & Laaksonen & Neiglick 2010)



Maineriski…

Epäonnistumiset
organisaation

operatiivisilla alueilla

Ulkoiset tekijät ja
skandaalit

Vaikuttaa aineettomaan
pääomaan

Vaikea hallita tai estää

Liittyy emootioihin

…maineen
huonontuminen

…luottamuksen ja
uskottavuuden
menettäminen

…taloudelliset
vaikutukset

Maineriski 
aiheuttaa…



Digitaalisen julkisuuden BOCR
Benefits - Edut Opportunities -

Mahdollisuudet

Cost -

Kustannukset

Risks - Riskit

Maine pääomana •Nopeus

•Edullisuus

•Saatavilla olevan

tiedon määrä

•Nopeus

•Hyvät teot saavat

näkyvyyttä

• Joukkojen voima

•Sattumanvaraisuus

•Vaikea hallita tai 

valvoa

•Henkilö- ja 

tietoresurssit: oikea 

henkilö ääneen?

•Nopeus

•Remediaatio

•Manipulointisyy-

tökset

•Voimakkaat yksilöt

•Omien työnteki-

jöiden käytös

Maine narratiiveina •Lisääntynyt

avoimuuden ja

läpinäkyyvyden

vaatimus

•Merkitys

tiedonlähteenä

kasvussa

•Näkyvä paikka

julkiselle

keskustelulle

•Mahdollisuus saada

organisaation ääni

kuuluville

• Interaktiiviset

elementit

• Informaatiolabyrint-

ti: mainetarinoita

vaikea löytää

•Heikkojen

signaalien

tunnistaminen

•Leviävää väärää

tietoa hankala

paikata

•Katveeseen jäävät

keskustelut

•Negatiivisten

informaation ja

tunteiden ylivalta

•Huhujen voima

•Tahallinen

mustamaalaus



Digitaalisen julkisuuden roolijako

Toimija Roolit Areena

Yksilö
tiedonetsijä
painostaja

sosiaalinen media

Yhteisö
vaikuttaja
painostaja

verkostopalvelut

Massa
(yksilöiden joukko, “nettiväki”)

tiedonetsijä
painostaja

sosiaalinen media
verkkomedia
organisaation verkkosivut

Organisaatio
paikkaaja
viestijä
vaikuttaja
valvoja

organisaation verkkosivut
verkkomedia
sosiaalinen media

Media välittäjä
valvoja

perinteinen media
verkkomedia



Digitaalisessa julkisuudessa
mainetarinoita kirjoittaa
yhä enenevissä määrin

yleisö.





Case Valio



Yritysviestinnän kannalta

 Diskursiivisella maineriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, 
että sidosryhmien joukossa muodostuu organisaatiosta 
kertomuksia, jotka eivät vastaa ”todellisuutta” tai 
organisaation viestinnällisiä tavoitteita.

 Maineenhallinta digitaalisessa julkisuudessa voidaan 
käsitteellistää aikomuksena tuottaa haluttua 
todellisuutta ja toivottuja tarinoita pyrkimällä 
tarkoituksenmukaisiin kohtaamisiin yleisöjen kanssa –
ja kirjoittamalla omaa kertomusta aidosti ja vahvasti.

 Maineen rakentuminen digitaalisessa, sosiaalisessa 
julkisuudessa on vain osittain organisaation 
viestintätoimen tai maineenhallinnan käsissä. - On 
helpompaa olla hyvä kuin näyttää hyvältä.
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Kiitos!

http://reputationproject.wordpress.com


