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1 JOHDANTO 

Viestintämaisemamme on muuttunut parinkymmenen vuoden aikana radikaalisti. Pai-

kallinen offline-maailma on laajentunut globaaliksi ympärivuorokautiseksi online-

ympäristöksi. Todennäköisesti viestintäteknologian nopea kehitys ei tule ainakaan py-

sähtymään. (Aula & Heinonen 2011, 98.) 

Viestinnän murros koskee myös organisaatioita, jotka kohtaavat uudessa tilanteessa 

mahdollisuuksia ja haasteita. Internet ja etenkin sosiaalinen media ovat nostaneet mai-

neen ja sen herkästi haavoittuvan luonteen jokaisen tietoisuuteen (Aula & Heinonen 

2011, 8, 98). Sosiaalinen media on vakiintunut ihmisten päivittäiseen ja aktiiviseen 

käyttöön todistaen, että maineen voi menettää hetkessä niin yksityishenkilö, liikeyritys, 

julkisen sektorin organisaatio kuin tieteellinen yhteisö tai jopa media itse (Laaksonen 

2012, 55–65). 

Mainetta ei voi täydellisesti hallita, mutta sitä voi johtaa. Ilman sidosryhmien luotta-

musta organisaatio ei voi menestyä, ja hyvä maine on luottamuksen merkki. Hyvä mai-

ne antaa yrityksen menestykselle edellytyksen ja legitimiteetin siinä yhteiskunnassa ja 

markkinoilla, joilla se toimii. (Aula & Heinonen 2011, 8.) 

Maine on tärkeä seikka jokaiselle henkilölle ja organisaatiolle. Yritysten, yhdis-

tysten, laitosten, järjestöjen ja puolueiden menestys riippuu paljolti siitä, millainen 

maine niillä on: millaisia käsityksiä, mielikuvia ihmisillä niistä on. Samoin yksit-

täiset poliitikot, taiteilijat, ammatinharjoittajat ja työntekijät ovat riippuvaisia 

maineestaan. Ei ole myöskään samantekevää, miten ihmiset ajattelevat jostakin 

oppilaitoksesta, jostakin ammatista, jostakin kunnasta tai maasta. (Karvonen 1999, 

18.) 

Siinä missä liikeyritykset kilpailevat asiakkaista, myös oppilaitokset kilpailevat opiske-

lijoista yhä enemmän, kun entisistä julkisrahoitteisista oppilaitoksista tehdään yhtiö-

muotoisia, ja valtion kokonaisrahoitusta leikataan opetuksesta (Helsingin Sanomat 

27.5.2015; Yle uutiset 22.5.2014; Osekki 2/2012). Kansanedustaja Kari Kivelä on jopa 

pelännyt, että ”ammattikorkeakoulut muuttuvat bisnespelureiden temmellyskentäksi” 

(Helsingin Sanomat 20.2.2013). 
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Uusi ammattikorkeakoululaki (932/2014) vahvistettiin marraskuussa 2014. Lain mu-

kaan vain osakeyhtiö voi saada luvan ammattikorkeakoulutoimintaan, poikkeuksena 

poliisiammattikorkeakoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriö on edellyttänyt ammattikor-

keakoulujen toimiluvan saamiseksi osakeyhtiöittämistä jo vuonna 2013.  

Yhtiöittäminen ja koulujen yksityistäminen vaikuttavat oppilaitosten väliseen kilpailu-

asetelmaan. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) alaisuudessa toimineen 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen vaikutukset ulottuvat myös aikuis-

koulutusten järjestäjien kentälle. Poliittiset linjaukset ja rahoitusten leikkaaminen vai-

kuttavat muun muassa Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n (OAKK), Ammattiopisto 

Luovin, PSK-Aikuisopiston ja OSEKK:n alla toimivan Oulun seudun ammattiopiston 

(OSAO) toimintaan. Epävakaana jatkuvan taloudellisen tilanteen johdosta yhteistoimin-

taneuvottelut ovat yleistyneet kaikilla toimialoilla, ja nyt ne koskevat myös oppilaitok-

sia Oulun alueella (Kaleva 28.8.2012; Kaleva 4.2.2014; Kaleva 28.8.2014; Yle uutiset 

16.1.2015). 

Toisaalta työttömyyden määrän kasvu lisää uudelleenkoulutuksen tarvetta ja aikuiskou-

lutuksen kysyntää (Talouselämä 24.3.2015; Tilastokeskus 24.3.2015; Työ- ja elinkei-

noministeriö 24.3.2015; Työ- ja elinkeinoministeriö 25.3.2014; Työ- ja elinkeinominis-

teriö 24.3.2013; Työ- ja elinkeinoministeriö 22.5.2012). Erityisesti nuorisotyöttömyy-

teen haetaan ratkaisuja nuorten yhteiskuntatakuun eli nuorisotakuun kautta, ja takuun 

toteutumista tavoitellaan muun muassa ammatillisen aikuiskoulutuksen avulla. Nuoriso-

takuu astui voimaan vuoden 2013 alussa hallituksen kärkihankkeena, ja siihen kuuluva 

nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa koulutuksia vuosina 2013-2016. Nuorten ai-

kuisten osaamisohjelmassa annetaan mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto kai-

kille alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 

Ohjelman avulla voi suorittaa toisen asteen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai eri-

koisammattitutkinnon. (Helsingin Sanomat 20.1.2013; Työ- ja elinkeinoministeriö 

19.3.2015; Nuorisotakuu 24.3.2015) Oppilaitokset kilpailevat kohderyhmään kuuluvista 

hakijoista ja aloituspaikoista, joita varten Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erillis-

rahoitusta. 
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Oppilaitosviestintä kytkeytyy tiedeviestinnän kenttään monella tavalla. Koulutus kuuluu 

kasvatustieteiden alueelle, ja eri oppilaitosten toiminta voidaan luokitella koulutuksen 

tavoitteista ja oppilaiden tai opiskelijoiden iästä riippuen kasvatustieteiden alle kuulu-

viin eri osa-alueisiin. Kasvatusta tutkivia tieteitä ovat yleinen kasvatustiede, erityispe-

dagogiikka ja aikuiskasvatustiede (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2015, 66). Aikuiskou-

lutus on osa aikuiskasvatustiedettä eli andragogiikkaa, joka ”tutkii aikuisväestön elin-

ikäistä ja elämänlaajuista oppimista, kasvatusta ja koulutusta” (Rinne ym. 2015, 76). 

Kasvatustieteiden ja OAKK:n tapauksessa erityisesti aikuiskasvatustieteellisten teemo-

jen ymmärtäminen ja tiedon välittäminen sekä popularisoiminen yleisöille ovat osa op-

pilaitosviestinnän tehtäväkenttää. Oppilaitosviestintään kuuluu olennaisesti politiikan ja 

eri viranomaistahojen päätösten ja selvitysten eli hallintotieteellisten ja yhteiskuntatie-

teellisten tutkimusten kansantajuistaminen eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, hen-

kilöstölle ja sidosryhmille sekä medialle suuren yleisön omaksuttavaksi. Opetushallituk-

sen teettämien tutkimusten, kuten tulosrahoituksen määräytymisen ymmärrettäväksi 

tekeminen tiedottamalla on yksi esimerkki viestinnän tehtävistä aikuisoppilaitoksessa 

(Kaleva 3.12.2012; Oulu-lehti 18.11.2013). 

Viestinnän ja maineen merkitys kasvaa, kun opiskelijoita ja ulkopuolisia rahoittajia, 

kuten työyhteisöjä, ministeriöitä ja EU:ta tarvitaan oppilaitosten toiminnan jatkuvuuden 

takeeksi. Maine on organisaation tärkeä menestystekijä, ja maineen johtaminen tärkeä 

kilpailukeino, joka oppilaitosten on otettava huomioon kiristyvässä kilpailussa. Organi-

saation toiminta ja siitä viestiminen vaikuttavat maineen muodostumiseen. 

Ennen kuin maineeseen voidaan vaikuttaa, se täytyy mitata (Gardberg & Fombrun 

2002, 303). Mainetutkimus selvittää, millainen on organisaation maineen nykytila. Tä-

män tutkimuksen tavoitteena on tutkia tapauskohtaisesti yhden aikuisoppilaitoksen, Ou-

lun Aikuiskoulutuskeskuksen mainetta ja koulutusviestintää. Olen töissä OAKK:n vies-

tintäsuunnittelijana, joten oppilaitoksen maineen tutkimisesta on hyötyä työnantajalleni 

ja itselleni työssä. Voin käyttää tutkimuksessa selvitettyä tietoa jatkossa hyödyksi orga-

nisaation maineenhallinnassa ja viestinnän kehittämisessä. 

Organisaatioiden viestintä ja markkinointi sähköistyvät kiihtyvällä tahdilla, ja sosiaali-

set mediat arkipäiväistyvät myös yritysten julkisuuden kenttänä. Internet ja erityisesti 
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sosiaalinen media vaikuttavat organisaatioiden maineeseen, ja ne on otettava huomioon 

organisaatioviestinnässä ja maineenhallinnassa. Tutkimuksessani selvitän myös 

OAKK:n opiskelijoiden käyttämiä viestintävälineitä ja mahdollisia toiveita eri viestin-

täkanavista ja -keinoista.  

OAKK:n koulutusten markkinoinnissa on olennaista ottaa huomioon monet erilaiset ja 

eri-ikäiset kohderyhmät, jotka voivat käyttää hyvin erilaisia viestintäkanavia ja omak-

suvat erilaisia viestinnän tapoja. Koska kyse on aikuiskoulutuksesta, opiskelijoiden kes-

ki-ikä on ollut viime vuosina noin 35 vuotta. Hallituksen lanseeraaman nuorten yhteis-

kuntatakuun myötä opiskelijoiden keski-ikä voi kuitenkin laskea, ja tämä tärkeä uusi 

kohderyhmä on otettava viestinnässä huomioon. 

Alun perin tavoitteena oli tutkia OAKK:n mainetta verkossa eli sitä, millainen organi-

saation maine on internetissä esiintyvien mainintojen ja keskustelujen perusteella. Ai-

neisto oli tarkoitus kerätä suurimmista keskustelufoorumeista, kuten Suomi24-

keskustelupalstalta. Hakusanojen ”Oulun Aikuiskoulutuskeskus” ja ”OAKK” perusteel-

la lokakuussa 2014 ilmeni, että organisaatiosta esiintyviä mainintoja oli vain toista-

kymmentä, ja niiden sisällöstä vain harva liittyi maineen muodostumiseen. Haun laajen-

taminen Googleen ei tuottanut sen enempää tutkimusaineistoa. Tämän vuoksi mainetut-

kimus päätettiin tehdä kyselynä opiskelijoille.  

Tutkimuksen avulla halutaan vastata kysymyksiin, kuten: Millainen maine OAKK:lla 

on opiskelijoiden näkökulmasta? Muuttuuko mielikuva OAKK:sta saadun kokemuksen 

myötä? Mitä kautta OAKK:n opiskelijat ovat saaneet tiedon koulutuksestaan? Mistä 

viestintäkanavista koulutuksia kannattaisi markkinoida jatkossa? Näihin kysymyksiin 

vastaamalla tutkimus voi osoittaa, miten OAKK voisi kehittää viestintää ja maineenhal-

lintaa jatkossa. 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat maine, organisaatiomaine, oppilaitosmaine, mai-

neenhallinta, ammatillinen aikuiskoulutus, oppilaitosviestintä, koulutusviestintä, organi-

saatioviestintä, koulutusten markkinointi ja opiskelijarekrytointi. 
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2 MITÄ MAINE ON? 

Maine on yleismaailmallinen käsite, johon vaikuttavat silti aina myös ajalliset ja paikal-

liset ilmiöt. Mainetta voidaan tutkia monesta eri lähtökohdasta, esimerkiksi sosiologi-

sen, taloudellisen, psykologisen tai viestinnällisen tieteenalan näkökulmasta. (Aula & 

Heinonen 2002, 35.) Tutkimuksessani käsittelen aihetta lähinnä viestinnällisenä ilmiö-

nä.  

Tässä luvussa esittelen maineen käsitettä ja sen määritelmiä, organisaatiomaineen kehi-

tystä ja sen kontekstia nykypäivän länsimaisessa yhteiskunnassa sekä erilaisia maineen 

mittaamisen tapoja. Lisäksi esittelen tässä tutkimuksessa käytettävää mittaria ja sen tut-

kimuskohdetta, Oulun Aikuiskoulutuskeskusta mainetutkimuksen organisaationa. 

2.1 Maine nyky-yhteiskunnassa 

Vuosituhannen alusta asti jatkunut maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus ja las-

kusuhdanteet ovat muuttaneet yritysmaailman olosuhteita. Globalisaation vaatimukset, 

viestintä- ja informaatioteknologian kehittyminen, kulutuksen ja tuotannon nopeus, si-

dosryhmien pirstaloituminen, toimialarajojen hämärtyminen ja voimakkaasti vellovat 

markkinat ovat muodostaneet uudenlaisen, epäjatkuvuuksien ohjaaman tilanteen, johon 

organisaatioiden on sopeuduttava. Aiemmin toimineet menestyksen takeet on mietittävä 

uudelleen. (Aula & Heinonen 2002, 16.) 

2.1.1 Mielikuvatalouden tekijät 

Rolf Jensenin unelmayhteiskunnassa ihmiskunta on astumassa viidenteen aikakauteen. 

Metsästäjä-keräilijöistä, maanviljelijöistä, tehdastyöläisistä ja edelleen tietotyöläisistä 

on muotoutumassa tarinankertojia. (Jensen 1999, 1–4, 8–19, 34.) Luonnontuotteita ja 

niiden jälkeen teollisesti valmistettuja tavaroita seurasi palvelujen aika. Nyt tuotteille ja 

palveluille tarvitaan uutta lisäarvoa: elämyksiä. (Pine & Gilmore 1999, 1-15.) Yritysten 

on myytävä tarinoita, unelmia, emootioita, mielikuvia ja kokemuksia, sillä ihmiset ha-

luavat kokemuksia. Elämystalous eli mielikuvayhteiskunta on syntynyt. (Jensen 1999, 

34, 41, 52; Karvonen 1999, 17.) 
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Teknologia muodostaa mielikuvien talouden perusrakenteen. Kaikki organisaatiot jou-

tuvat kehittämään toimintaansa teknologian kehityksen puitteissa. Muuttuvissa olosuh-

teissakin yritysten on tehtävä lopulta tulosta. Mielikuvataloudessa menestyäkseen yri-

tysten on sisäistettävä ilmiöt uusista yhteisöistä, läpinäkyvyydestä, julkisuudesta ja 

muutoksesta. Kilpailu kiristyy, ja yritysten on toimittava kiinteässä vuorovaikutuksessa 

sidosryhmiensä kanssa. (Aula & Oksanen 2000; Aula & Heinonen 2002, 17.) 

Viestintäteknologian avulla ihmiset liittyvät toisiinsa uudella tavalla ja muodostavat 

uusia ryhmiä. Sidosryhmät voidaan tavoittaa nopeasti ja globaalisti. Uusi yhteisö voi 

muodostua sähköisesti yhdenkin yhteisen tekijän ympärille nopeasti, ja toisaalta kadota 

yhtä pian kuin on ilmestynytkin. (Aula & Heinonen 2002, 17.) 

Nopea tiedonkulku ja myös kuluttajien rajattomat mahdollisuudet julkaista tietoa saavat 

aikaan läpinäkyvyyden vaatimuksen. Yrityksillä ei ole yksityisyyttä, vaan niiden kaikki 

toiminta on mahdollisesti julkista. ”Organisaatiot elävät lasikuutiossa, mahdollisuudet 

täydelliseen toimintaympäristön kontrolliin on lopullisesti menetetty.” (Aula & Heino-

nen 2002, 17–18.) 

Julkisuuden periaate asettaa haasteita organisaatioviestinnälle. Yritysten pitäisi hallita 

koko vuorovaikutussuhteiden verkkoa, joten tarvitaan uusia viestintätapoja, luotausta. 

Organisaation on seurattava jatkuvasti, mitä ympäröivässä informaatio- ja viestintämaa-

ilmassa tapahtuu. (Aula & Heinonen 2002, 19–20.) 

Nämä mielikuvatalouden ilmiöt lisäävät tarvetta yritysten muutosalttiuteen. Epäsuotui-

sia tarinoita on kenen tahansa helppo julkaista, toisaalta organisaatio voi vastata tarinoi-

hin nopeasti. Yritys voi myös itse aiheuttaa muutoksen, toimia muutosagenttina. Orga-

nisaation on oltava valmiina nopeisiin suunnan muutoksiin, joten muutosten ja monen-

laisten tulevaisuudennäkymien mahdollisuus on sisäistettävä osaksi strategioita. (Aula 

& Heinonen 2002, 20.) 

2.2 Maineen määritelmä 

Maineella on monia nimiä, ja se sekoitetaan usein imagoon ja brändiin. Olennaiset erot 

ovat siinä, että brändi ja imago ovat organisaation ominaisuuksia, joita organisaatio voi 
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tehdä tai rakentaa itse. Maine sen sijaan rakennetaan yhdessä organisaation verkostojen 

kanssa - maine ansaitaan. Maineen rakentumiseen liittyy olennaisesti organisaation suh-

de sidosryhmiin. Yritys ei voi rakentaa mainettaan yksin. (Aula & Heinonen 2011, 34, 

37.) Maine ei ole organisaation omaisuutta, vaan sidosryhmien hallussa olevia koke-

muksia ja mielikuvia – organisaatioon liittyviä assosiaatioita (Brown, Dacin, Pratt & 

Whetten 2006, 102, 105). 

Viestinnän näkökulmasta maineen määrittely on tärkeää. Viestintä on aina vaikuttamis-

ta, ja jos maineeseen halutaan vaikuttaa, täytyy tietää mitä maineella tarkoitetaan. (Aula 

& Heinonen 2002, 33.) 

Websterin sanakirja (Webster's New World College Dictionary) määrittelee maineen 

englanninkielisen vastineen “reputation”: 

1. estimation in which a person or thing is commonly held, whether favorable or 

not; character in the view of the public, the community, etc.; repute 

2. such estimation when favorable; good repute; good name: to lose one's reputa-

tion 

3. fame; distinction 

4. the general character of being thought of as specified; name: to have the reputa-

tion of being a cheat. 

Nykysuomen sanakirja jo vuodelta 1970 kertoo, että maine on 

1. arvosteleva maininta, lausunto, arvostelu; 

2. jotakin koskeva (kerrottuna leviävä) tieto, kulkupuhe, huhu 

3. jksta tai jostakin (toisten keskuudessa) vallalla oleva käsitys, mielipide; ”nimi”. 

Maine-sanan erilaisissa sanakirjamääritelmissä on esillä kolme olennaista asiaa. Ensin-

näkin, maine on jotain, mistä puhutaan ja kerrotaan. Lisäksi maineeseen liittyy arviointi 

kohteestaan. Kolmanneksi, maine on olemassa yleisöissään: se ei synny kohteessaan, 

vaan sitä tarkastelevissa vastaanottajissa ja tulkitsijoissa. (Aula & Heinonen 2002, 36.) 

Maine pitää sisällään tunteita ja tuntemuksia - emootioita. Mielikuvat ovat tieto- ja tun-

neaineksia, ja ne vaikuttavat ihmisten toimintaan ja valintoihin. (Fombrun 1996; 

Fombrun, Gardberg & Sever 2000, 245; Aula & Heinonen 2002, 37–38; .MacMillan 

2005, 214, 222, 229–230; Fombrun, Ponzi & Newburry 2015, 4.) 
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Valintoja perustellaan yleensä järkisyillä, mutta niiden todelliset syyt ovat usein mieli-

kuvissa, tuntemuksissa ja tulkinnoissa. Tulkintoja taas ohjaavat ajalliset ja kulttuuriset 

taustatekijät, joten maine on aina paikka- ja aikasidonnaista. (Aula & Heinonen 2002, 

37–45.) 

2.2.1 Maine elää ajassa ja kulttuurissa 

Maine on yleismaailmallinen käsite, mutta siihen vaikuttavat ajalliset ja kulttuuriset 

tekijät. Maineen sisältö vaihtelee arvojen muutosten mukaan eri ajassa ja paikassa: ta-

loudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat eri toimintaympäristöstä toiseen. 

Maineen osatekijät muodostuvat yrityksen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevai-

suuden odotuksista – sekä yrityksen omista käsityksistä että yleisöjen mielipiteistä. (Au-

la & Heinonen 2002, 99; Aula & Heinonen 2011, 14.) 

Maine on rakenteeltaan joustava eri aikoina. Mekaaninen, maineen sisällöllisen pysy-

vyyden käsitys on jo väistynyt dynaamisen näkemyksen edestä. Myös lujasti informaa-

tiopohjalle perustuva mainekäsitys on antanut tilaa tulkitsevalle, emotionaaliselle näkö-

kulmalle. Mainetta ei rakenneta kertomalla enemmän ja tarkemmin, vaan yhtä olennais-

ta on vedota tunteisiin. (Aula & Heinonen 2011, 15.) 

Vaikka maine perustuu jatkuvuudelle, vakaudelle ja pysyvälle toiminnalle, sillä on 

myös dramaattinen ulottuvuus: maine heijastelee yrityksen muutoskykyä. Hyvä maine 

takaa liikkeen, joka on osaltaan yrityksen tavoitteiden ja paremman toiminnan edellytys. 

Muutokset voivat olla äkillisiä ja yllättäviä, ja hyvä maine kantaa yrityksen niiden yli.  

(Aula & Heinonen 2011, 16.) 

Maineissa ja maineen käsitteissä esiintyy vaihtelua valtioittain. Kulttuurien vaikutus on 

huomattava, ja globalisaation takia yritysten on tunnistettava ja ymmärrettävä monikult-

tuuristen yleisöjensä maailmankuvia sekä ajattelu- ja toimintatapoja. (Aula & Heinonen 

2011, 17–18.) 

2.2.2 Organisaatiomaine = tositarinoita 

Nopean viestinnän ja rajattomien mahdollisuuksien edessä organisaation on pystyttävä 

erottautumaan kilpailijoista. Tarinat ja tarinankertojat ovat tulleet tähän tarpeeseen val-

taamaan markkinoita. (Aula & Heinonen 2002, 20, 23.) 
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Kuluttajat haluavat tarinoita tuotteista ja palveluista, mutta toisaalta he haluavat myös 

itse luoda tarinoita. Sosiaalinen media on muotoutunut näiden tarpeiden ja halujen ym-

pärille. Myös yritykset ovat alkaneet huomata kuluttajien potentiaalin tarinankertojina. 

Esimerkiksi bloggaajia palkataan viestimään ja kertomaan haluttuja tarinoita organisaa-

tiosta. Smythe, Dorward & Reback (1992, 19) määrittelevätkin organisaatiomaineen sen 

tarinallisuuteen perustuvan luonteen mukaisesti: ”reputation is the sum of stories told 

about an organization”. 

Aulan ja Heinosen mukaan ”Maine rakentuu tarinoista ja niissä olevista arvottavista 

maininnoista”. Maine muodostuu vastaanottajan päässä, joten tarinoilla pyritään vaikut-

tamaan vastaanottajan mielikuviin ja tietämykseen. Organisaatiomaailmassa tarinoita 

kerrotaan jatkuvasti yhteisessä työnteossa, palavereissa, lounastapaamisissa ja käytävä-

keskusteluissa. Jokainen työntekijä on siten aina myös yhteisönsä viestijä ja maineen 

lähettiläs. (Aula & Heinonen 2002, 32.) 

Maine on mielikuvatalouden menestystekijä, mutta maine on muutakin kuin mielikuvia 

ja emootioita. Maine on tekoja, ja se pohjautuu aina organisaation todelliseen toimin-

taan. (Aula & Heinonen 2002, 23, 62.) Maine on todellisuutta, ja toisaalta mielikuva, 

joka voi olla todellisuuttakin tyrmäävämpi (Aula & Heinonen 2002, 32.) Yritystarinoil-

la, tarinankerronnalla yritysympäristössä on narratiivinen logiikka, joka perustuu totuu-

teen (Aula & Heinonen 2002, 25). Hyvä tarina on todellisuuden viestimistä, ei satua. Ja 

jos yritys ei itse kerro tarinaansa, joku muu tekee sen. (Aula & Heinonen 2002, 32.) 

Maine muodostuu siis organisaation toiminnan ja sitä koskevien mielikuvien vuorovai-

kutuksessa, maineen dialogissa. Maine ei siten ole organisaation ominaisuus, vaan se on 

sidosryhmien näkemys organisaatiosta. Tuo näkemys ohjaa organisaatioon liitettyä luot-

tamusta ja uskoa. ”Suotuisa näkemys, hyvä maine ansaitaan teoilla – ei taruilla.” Hyvän 

maineen saavuttamiseksi on siis tehtävä hyviä asioita, mutta myös osattava kertoa niistä. 

Viestintä on tässä ratkaisevassa asemassa. (Aula & Heinonen 2002, 26, 37.) 

Kun maineen käsite tuodaan organisaatioihin, sen luonne jakautuu siis kahteen ominai-

suuteen. Maine on mielikuvia, tunteita ja tuntemuksia. Toisaalta maineen juuret ovat 

aina todellisessa toiminnassa, maine on toimintaa ja kokemuksia. Organisaatiomainees-

sa olennaista on mielikuvien ja todellisten kokemusten suhde toisiinsa. (Aula & Heino-
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nen 2002, 36–37.) Maineen rakentumista voidaan tarkastella kuvion 1 neljän kentän 

avulla. 

 

Kuvio 1. Maineen nelikenttä. (Lähde: Aula & Heinonen 2002, 93; Aula & Heinonen 

2011, 13.) 

Hyvä maine tekee organisaatiosta vetovoimaisen, ensimmäisen valinnan ja luotettavan 

(Fombrun 1996, 5, 72). Jaakko Lehtosen (2009, 65–68) näkemyksessä maineessa koros-

tuu luottamus, jota tarjotaankin maineen rinnalla uutena menestyksen avaimena. Maine 

tai mainepääoma tarkoittaa 

yrityksen näkymätöntä arvoa, joka saa asiakkaan, sijoittajan, yhteistyökumppanin 

ja yleisön luottamaan yrityksen myönteiseen tulevaisuuteen ja joka vaikuttaa sii-

hen, miten nämä asemoivat yrityksen suhteessa sen kilpailijoihin (Lehtonen 2009, 

65–66). 

Lehtonen (2009, 67) näkee, että jokaisella osayleisöllä on organisaatiosta oma käsityk-

sensä. Siksi ei kannattaisi puhua vain yhdestä organisaatiomaineesta, sillä maineita on 

useita erilaisia. 

Mielikuvatalouden, maineen ja sen vaikutukset organisaation menestykseen on havain-

nollistettu kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Mielikuvatalouden, maineen ja menestyksen suhde. (Lähde: Aula & Heinonen 

2002, 26.) 

2.3 Maineen aallot 

Vuosituhannen vaihteessa alkoi epävarmuuden aika. Terrorismi, luonnon katastrofit ja 

epidemiat synnyttivät pelon kulttuurin, jolle oli ominaista ihmisten tuntema kollektiivi-

nen pelko. Tämä vaikutti myös yritysmaailmaan, joka liikkui skandaalista toiseen. 

Energiajätti Enronissa pitkään jatkunut lahjonta, sisäpiirikaupat ja ahneus romuttivat 

käsitykset talouselämän etiikasta. Jäljelle jäi vain loppumaton epäluulo globaalia talout-

ta ja liike-elämää kohtaan. (Aula & Heinonen 2011, 31.) 

Nämä seikat synnyttivät tarpeen luoda kontrollia ja hallintajärjestelmiä, ja maineenhal-

lintaan erikoistunutta toimintaa alkoi ilmaantua liike-elämään. Maineenhallinnan en-

simmäisessä aallossa pyrittiin vastaamaan kontrollin menetykseen ja sen kaipuuseen. 

Hyvänä ajatuksena oli rakentaa mainetta viestinnällä, mutta aalto veti mukaansa ”spin 

doctoreita”, joiden tarkoitus oli saada huono näyttämään hyvältä. (Aula & Heinonen 

2011, 31–32.) 
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Toisen aallon systemaattisempi ja liiketoimintalähtöisempi maineenhallinta hioutui ter-

minäkin liike-elämän kielenkäyttöön. Tässä vaiheessa luodattiin sidosryhmien mielipi-

teitä, tehtiin riskianalyyseja ja koulutettiin henkilökuntaa sisäistämään tärkeä roolinsa 

osana organisaation maineenhallintaa. (Aula & Heinonen 2011, 32.) 

Kolmas aalto yhdisti maineen johtamisen ja hallinnan organisaation päätöksentekoon ja 

strategiatyöhön. Mainetta analysoitiin jo järjestelmällisesti ja koko henkilöstö alkoi 

ymmärtää olennaisen asemansa maineen rakentamisessa. Strategisesta maineenhallin-

nasta tuli osa strategista johtamista. (Aula & Heinonen 2011, 32.) 

Maineenhallinta ei silti ole kontrolloimista. Hallinta on tässä yhteydessä verrattavissa 

esimerkiksi siihen, miten ihminen hallitsee vartaloaan tai kielitaitoaan. Kyse on taitoon 

tai osaamiseen ja siten vaikuttamiseen liittyvästä käsitteestä. (Aula & Heinonen 2011, 

33.) 

Vaikuttamista vielä olennaisempaa on ajatus maineen rakentamisesta. Maineenhallinnan 

neljännessä aallossa ymmärretään, että suunnitelmallinen ja huolellinen rakentaminen 

saavat aikaan hyvän ja kestävän maineen. (Aula & Heinonen 2011, 33.)  

Rakentamisen käsite voidaan johtaa maineen määritelmän ytimestä: maine on ”yleisöjen 

kokemusten ja mielikuvien rakentama”. Organisaatio ei siis itse voi rakentaa mainet-

taan, vaan yleisöt ja sidosryhmät rakentavat sen. Maineenhallinta ei siten ole yleisöjen 

mielien kontrollia ja kokemusten korjaamista. ”Maineenhallinta on hyvän tekemistä, 

hyvän viestimistä ja hyvänä pitämistä, hyviä suhteita.” (Aula & Mantere 2005, 214, 

215) Maineenhallinnan neljäs aalto maineen rakentumisesta sidosryhmien avulla vah-

vistaa ajatusta maineen ansaitsemisesta. 

2.4 Maineen mittaamisen tapoja 

Ennen kuin organisaation mainetta voidaan hallita, se täytyy mitata. On selvitettävä, 

millainen maine organisaatiolla tietyllä hetkellä on, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja 

millaisella painoarvolla. (Aula & Heinonen 2002, 96.) 

Talouslehti Fortune Magazine on julkaissut jo vuodesta 1984 tutkimustulokset Yhdys-

valtojen 500 suurimman yrityksen maineesta. Tätä “America´s Most Admired Com-
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panies” -tutkimusta pidetään kaikkien mainetutkimusten perustana. Se mittaa yritysten 

mainetta kahdeksan maineen ulottuvuuden avulla: johdon kyvykkyys, tuotteiden ja pal-

veluiden laatu, yhteiskuntavastuu, henkilöstön osaaminen, innovatiivisuus, taloudellinen 

vakavaraisuus, yrityksen arvo pitkän aikavälin sijoituskohteena sekä yrityksen omai-

suuden hyödyntämisen tehokkuus. Näitä ulottuvuuksia arvioi joukko talouden asiantun-

tijoita oman toimialansa yritysten osalta asteikoilla nollasta kymmeneen. Myöhemmin 

Fortune on laajentanut arviointinsa maailmanlaajuiseksi, ja julkaisee myös World´s 

Most Admired Companies -tutkimustuloksia. (Aula & Heinonen 2002, 68, 99.) 

Aulan & Heinosen (2002, 68) mukaan Suomessa samantapaista sapluunaa on soveltanut 

LTT-tutkimus Oy tutkimuksissaan ”Arvostetuimmat pörssiyhtiöt”. Helsingin pörssin 50 

markkina-arvoltaan suurinta yritystä on vertailtu keskenään seitsemän ulottuvuuden 

avulla: johdon kyvykkyys, tuotteiden ja palveluiden laatu, yrityksen innovatiivisuus, 

kyky houkutella ja kehittää henkilöstöä, sijoittajaviestintä, yrityksen omaisuuden hyö-

dyntämisen tehokkuus ja yrityksen arvo pitkän tähtäimen investointina. Ulottuvuuksia 

arvioimassa asteikolla 1–7 oli toimitusjohtajia sekä suomalaisia ja ulkomaisia analyyti-

koita. (Aula & Heinonen 2002, 97.) Kauppalehden yritysrekisterin mukaan LTT-

tutkimus Oy on kuitenkin lopettanut toimintansa 31.8.2007 (Kauppalehti 2015). 

Englantilainen Management Today Magazinen julkaisema ”Britain´s Most Admired 

Companies” soveltaa Fortunen menetelmää lisäten siihen yhdeksännen ulottuvuuden, 

markkinoinnin laadun. (Management Today Magazine 2015) 

Charles Fombrun ja tutkimusyhtiö Harris Interactive kehittivät maineen mittaamiseen 

yksityiskohtaisen Harris-Fombrun Reputation Quotient
SM

 (RQ) –mittarin. Menetelmäs-

sä kuutta ulottuvuutta arvioitiin yhteensä 20 tekijän avulla. (Fombrun, Gardberg & Se-

ver 2000, 241–255.)  

Harris Interactive käyttää nykyään The Harris Poll Reputation Quotient® (RQ®) -

menetelmää, joka arvioi mainetta kuuden ulottuvuuden ja niiden yhteensä 20 osatekijän 

avulla (Harris Interactive 2015). Harris Poll RQ® julkaisee vuosittain tutkimustulokset 

Yhdysvaltojen näkyvimpien yritysten maineesta yleisenä mielipiteenä (”general pub-

lic”) haastatellen yli 27 000 kuluttajaa. Uusimmassa 100 yritystä kattavassa tutkimuk-

sessa tarkasteltiin lisäksi yleistä mielipidettä ennakoivan ryhmän, mielipidejohtajien tai 
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mielipide-eliitin (”opinion elites”) näkemyksiä. Mielipidejohtajiksi luetaan kuluttajat, 

jotka ovat muita aktiivisempia, nopeasti reagoivia ja hankkivat muita kuluttajia enem-

män tietoa kuluttamistaan tuotteista ja palveluista. Tämän ryhmän kulutustottumuksista 

ja liikkeistä yritykset saavat ennakkotiedon, mihin suuntaan yleinen mielipide seuraa-

vaksi liikahtaa. (Harris Poll RQ® 2015, 2, 15.) 

Opinion Elites – defined as more informed, engaged, and active, when it comes to 

the intersection between society and corporations – exert influence on the public 

at large and play an essential role in influencing a company´s ability to compete 

for market share, talent and mind share (Harris Poll RQ® 2015, 15). 

Reputation Quotient® -mittari on toiminut yritysmaineen tutkimisessa erityisesti ulkois-

ten sidosryhmien näkökulmasta (Gardberg & Fombrun 2002). Tätä mittaamistapaa on 

käytetty myös tutkimuksessa PR-työn ja medianäkyvyyden vaikutuksista organisaatioi-

den maineeseen ja taloudelliseen suorituskykyyn Harris Interactiven vuonna 2005 jul-

kaisemien 28 näkyvimpien yritysten osalta (Kiousis, Popescu & Mitrook 2007). Tutki-

mustulosten mukaan erityisesti kohdennetulla PR-työllä oli vaikutuksia näkyvimpiä 

yrityksiä koskevaan uutisointiin ja taloudelliseen suorituskykyyn Wall Street Journal -

julkaisussa, joka keskittyy liikemaailmaan liittyvään uutisointiin, ja jonka kohderyhmä 

on kiinnostunut yritysmaailman asioista. (Kiousis, Popescu & Mitrook 2007, 161.) 

2.4.1 Tunteet arvioinnin tukena 

Fombrunin perustama Reputation Institute on kehittänyt RepTrak-mallin ja mittaamis-

menetelmän organisaation maineen mittaamiseen sidosryhmälähtöisesti. Malli sisältää 

seitsemän rationaalista mainetekijää (”rational connection”) ja neljä tunteisiin vetoavaa 

tekijää (”emotional connection”). (Fombrun, Ponzi & Newburry 2015, 3-24; Reputation 

Institute 2015a; Reputation Institute 2015b). 

Rationaalisia mainetekijöitä ovat suorituskyky, tuotteet / palvelut, innovatiivisuus, työ-

paikka, hallintotapa, yrityskansalaisuus ja johtajuus. (Fombrun, Ponzi & Newburry 

2015; Reputation Institute 2015b). 

Maineen arviointiin liittyvät tunne-elementit ovat yleinen tunne (feeling), arvostus tai 

kunnioitus (esteem), ihailu (admire) ja luottamus (trust). Nämä tunteet vaikuttavat ratio-
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naalisten mainetekijöiden kautta arviointiin, joista maine muodostuu. (Fombrun, Ponzi 

& Newburry 2015; Reputation Institute 2015b). 

Fombrunin ja Reputation Instituten korostamat emootioiden ja tunteistamisen merkityk-

set selittävät osittain maineen rakentumiseen liittyviä kulttuurisia eroja. (Aula & Heino-

nen 2002) 

2.4.2 Paikallinen mittaristo: RepMap™ 

Mainemittarit, kuten Fortunen Most Admired ja Reputation Quotient sekä RepTrak ker-

tovat jotain maineen sisällöstä. Yhtäältä, maine on moniulotteinen ilmiö ja toisaalta, 

mainetta on arvioitava yrityksen sisäisillä ja ulkoisilla sekä aineettomilla ja aineellisilla 

tekijöillä (Aula & Heinonen 2002, 98). 

Globalisaatio on kaikkien tietoisuudessa, mutta suurin osa liiketoiminnasta on kuitenkin 

paikallista, ja siihen vaikuttaa lähinnä paikallinen kulttuurinen ja taloudellinen yhteis-

kunta. (Aula & Heinonen 2011, 18.) Koska maine on aina aika- ja paikkasidonnainen 

ilmiö, myös arviointimenetelmien on huomioitava ne. Ennen kuin mainetta voidaan 

hallita, se tulee mitata siinä ympäristössä, jossa se toimii. (Aula & Heinonen 2002, 99). 

Suomessa maineen mittaamiseen tarvittavia kriteerejä selvitettiin vuosina 2001-2002 

tutkimuksessa, jossa yhdistettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Tämän tutkimuk-

sen pohjalta kehitettiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä RepMap™ maineen mit-

taamista varten. Mittaamistavan idea on maineen kuudessa ulottuvuudessa ja niiden 

24:ssa osatekijässä. Nuo tekijät ovat kriteereitä, joiden kautta suomalaiset sidosryhmät 

arvioivat yrityksiä. Kriteerit ovat arvostetun yrityksen ominaisuuksia, jotka arvioija pis-

teyttää. Kokonaispisteiden avulla lasketaan, onko arvioitavalla organisaatiolla hyvä vai 

huono maine. (Viestintätoimisto Pohjoisranta 2001-2002; tässä Aula & Heinonen 2002, 

100.) 

Tutkimuksen perusteella Suomessa toimivien yritysten maine rakentuu kuudesta ulottu-

vuudesta: 

1. Yrityskulttuuri ja johtaminen  

2. Tuotteet ja palvelut  

3. Menestyminen 
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4. Yhteiskuntavastuu 

5. Muutos- ja kehityskyky 

6. Julkinen kuva 

Ulottuvuuksia ja niiden osatekijöitä havainnollistaa Viestintätoimisto Pohjoisrannan 

kehittämä mainepyörä kuviossa 3.  

Kuvio 3. Mainepyörän kuusi ulottuvuutta ja niiden kriteerit. Copyright: Viestintätoimis-

to Pohjoisranta / nykyinen Pohjoisranta Burson-Marsteller (Lähde: Aula & Heinonen 

2002, 100; Heinonen 2006, 31). 

Maineen vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn selvitettiin edelleen vuonna 2010 toteu-

tetussa tutkimuksessa, jonka perusteella ulottuvuudet on jaettu vielä taloudellis-

rationaaliseen ja sosiaalis-rationaaliseen ryhmään (Aula & Heinonen 2011, 25). 
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2.4.3 Oppilaitosmaine 

Yhdysvalloissa oppilaitokset alkoivat omaksua yritysmuotoisen, liiketoimintamallisen 

identiteetin jo 70–80-luvuilla (Alessandri, Yang, & Kinsey 2006, 258). Viime vuosina 

ilmiö on voimistunut entisestään, ja oppilaitokset ovat alkaneet hyödyntää markkina- ja 

mainevetoista toimintaa (Alessandri ym. 2006, 258-259; Arpan, Raney, & Zivnuska 

2003, 97).  

Kilpailu opiskelijoista ja rahoituksesta kiristyy edelleen (Ivy 2001, 276, 282). Etenkin 

yliopistojen valtion rahoitus voi vähentyä, kun hallitukset kytkevät myöntämänsä rahoi-

tuksen yhä enemmän oppilaitoksen tuottamiin tuloksiin (Arnaboldi & Azzone 2005, 

553-554; Helgesen & Nessett 2007, 39). Yliopistojen on kehitettävä keinoja useiden 

rahoituskanavien hankkimiseen (Ressler & Abratt 2009, 35).  

Kilpailutilanteessa maineen merkitys myös oppilaitosten aineettomana pääomana koros-

tuu opiskelijoiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien houkuttelemisen ja suhteiden säi-

lyttämisen takeena (Ressler & Abratt 2009, 35, 44). 

Yhdysvalloissa oppilaitosten maineenhallinnan merkitystä ovat tutkineet mm. Ressler ja 

Abratt (2009). Heidän mukaansa yliopistojen maineenhallinnassa opiskelija on otettava 

huomioon laajempana toimijana kuin pelkästään yliopiston palveluiden kuluttajana, 

”consumer of the education”. Opiskelija ei ole passiivinen asiakas, vaan aktiivinen or-

ganisaation yhteistyökumppani. Opiskelija on osaltaan oppilaitoksen tuotteen eli koulu-

tuksen suunnittelija, toisaalta valmistuessaan opiskelijasta tulee yliopisto-opintojen, 

oppilaitoksen toiminnan tuotos. (Ressler & Abratt 2009, 39–40.) 

Helgesen ja Nessett (2007) ovat tutkineet norjalaisten korkeakouluopiskelijoiden mieli-

kuvien ja niihin liittyvien käsitteiden välisiä suhteita ja vaikutuksia toisiinsa. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden tyytyväisyyden, oppilaitokseen liitetyn mieli-

kuvan, koulutusohjelmaan liitetyn mielikuvan sekä palvelun laadun ja mukavuuksien 

vaikutusta opiskelijoiden uskollisuuteen oppilaitosta kohtaan. Opiskelijoiden tyytyväi-

syydellä ja oppilaitokseen liitetyllä mielikuvalla todettiin tutkimuksen mukaan olevan 

suora yhteys opiskelijoiden uskollisuuteen oppilaitoksen sidosryhmänä. (Helgesen & 

Nessett 2007, 53.) 
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Suomessa Taloustutkimus Oy toteuttaa joka toinen vuosi aikuis- ja täydennyskoulutus-

tutkimuksen, jonka aineisto perustuu Oulun alueen 18–64 -vuotiaille suunnattuun kyse-

lyyn. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Oulun alueella aikuis- ja täydennyskoulutus-

palvelun tarjoajien tuntemista, kokonaismielikuvia ja mielikuvia eri imagotekijöiden 

suhteen. Lisäksi tuloksia verrataan aiempien vuosien vastaaviin tutkimuksiin. (Mylly-

mäki 2014, 3.) 

”Oulu Tänään 2014” -aikuis- ja täydennyskoulutustutkimuksessa verrattiin vuoden 2014 

ja aiempien vuosien tutkimustuloksia keskenään muun muassa koulutuksen järjestäjän 

eli oppilaitoksen valintaan vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimuksen mukaan eniten oppi-

laitoksen valintaan vaikutti kouluttajien pätevyys. Vuonna 2012 vastaajista 59 prosent-

tia kertoi sen vaikuttavan erittäin paljon koulutuspaikan valintaan, ja vuonna 2014 jo 68 

prosenttia oli sitä mieltä. Myös maineen merkitys koulutuspaikan valinnassa kasvoi 

parin vuoden aikana. Vuonna 2012 vastaajista 24 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutta-

jan eli oppilaitoksen maine vaikutti erittäin paljon koulutuspaikan valintaan, ja 40 pro-

senttia kertoi sen vaikuttavan jonkin verran. Kaksi vuotta myöhemmin 28 prosenttia 

vastanneista ilmoitti kouluttajan maineen vaikuttavan erittäin paljon koulutuspaikan 

valintaan ja 41 prosenttia kertoi sen vaikuttavan jonkin verran. (Myllymäki 2014, 7–11.) 

Mainetta voi mitata myös muulla tavoin kuin kyselynä. Yksittäisten oppilaitosten ja 

muiden organisaatioiden mainetta on selvitetty mm. opinnäytetöissä ja pro gradu –

tutkielmissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) mainetta on tutkittu internetin 

keskustelupalstoilla käytyjen keskustelujen perusteella. Tulokset osoittivat, että 

JAMK:ia koskevia viestejä ja etenkin maineen kannalta olennaisia mainintoja oli odo-

tettua vähemmän. Maineen arvioinnissa merkitykselliset viestit jaoteltiin maineen kan-

nalta myönteisiin ja kielteisiin viesteihin. Nämä ryhmät lajiteltiin vielä viestin aihetta 

koskeviin teemoihin, joista voitiin vetää johtopäätöksiä hyvin toimivista tekijöistä ja 

mahdollisista kehityskohteista sekä annettiin jatkoa varten kehitysehdotuksia. (Seppälä 

2008.) 
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2.5 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK) on vuonna 1970 perustettu Oulun kaupungin 

omistama osakeyhtiö, jonka tytäryhtiönä toimii työvoimapoliittisia koulutuksia järjestä-

vä Oulun Osaamiskeskus Oy. OAKK:n rehtorina ja toimitusjohtajana toimii Susanna 

Maunu, ja apulaisrehtori on Eero Pentti. OAKK:n toiminta on ollut osakeyhtiömuotoista 

vuodesta 1991 lähtien. (Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 2015b.) 

Vuosittain tuhannet aikuiset päivittävät osaamistaan työelämän tarpeita vastaavaksi Ou-

lun Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitos järjestää aikuisten näyttötutkintoja ja niihin 

valmistavaa koulutusta, muita ammatillisia lisäkoulutuksia, lyhytkestoisia täydennys-

koulutuksia, maahanmuuttajakoulutusta, uraohjausta sekä erilaisia palveluja työyhtei-

söille. (Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 2015a.)  

Lisäksi koulutusta tukevaa toimintaa OAKK:ssa harjoittavat ravintola Hilikku, kahvila 

Café Villa Hannala, Hierojaklinikka, eri koulutusalojen asiakastyöt ja osakkuus tark-

kuusmekaniikan opetus- ja valmistuskeskus Oulu PMC osuuskunnassa sekä monialai-

nen projektitoiminta. (Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 2015b.)  

OAKK järjestää aikuiskoulutusta sekä kehittää työelämää ja oppimista vuosittain kym-

menien eri projektien avulla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkei-

noministeriön, opetushallituksen, ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen, alueen 

työyhteisöjen, muiden oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa. (Oulun Aikuiskoulutus-

keskus Oy 2015a.) 

OAKK:n toiminta-ajatus eli missio on: ”Tänään rakennamme huomisen osaamista”. 

Visio on: ”OAKK on halutuin osaamisen asiantuntija.” (Oulun Aikuiskoulutuskeskus 

Oy 2015a.) 

OAKK:n arvot ovat: 

Asiakasläheisyys – Onnistumme yhdessä 

Avoimuus – Jaamme yhteiseksi hyväksi 

Oikeudenmukaisuus – Edistämme tasa-arvoa ja hyvinvointia 
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Tavoitteellisuus – Sitoudumme päämääriin 

Vastuullisuus – Toimimme laadukkaasti (Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 2015a.)  

Vuonna 2014 OAKK:ssa opiskeli yhteensä 6300 opiskelijaa, ja tutkintoja suoritettiin 

686. Henkilökuntaa vuoden lopussa 2014 oli 199. Koko konsernin kokonaisliikevaihto 

oli 18,2 miljoonaa euroa tuloksen ollessa 794 000 euroa. (Oulun Aikuiskoulutuskeskus 

Oy 2015c.) 
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3 MAINEEN ULOTTUVUUDET  

Maineen rakentuminen suomalaisessa viitekehyksessä eli mainepyörän kuusi ulottu-

vuutta ovat aiheita, joiden mukaan ihmiset arvioivat organisaatioita. Yritys ei ole yksi 

yhtenäinen toimija, vaan maineen näkökulmasta kuusiulotteinen. Ulottuvuudet muodos-

tuvat ihmisten kokemuksista ja mielikuvista, joiden kautta organisaatiot arvotetaan. 

Nämä tekijät kertovat, tuleeko yrityksestä hyvä vai huono, dynaaminen tai jämähtänyt. 

(Aula & Heinonen 2011, 25.) 

Tämän tutkimuksen taustateoriana sovellettu RepMap™ –tutkimusmenetelmä koostuu 

maineen kuudesta ulottuvuudesta. On olennaista eritellä, mitä nämä ulottuvuudet pitävät 

sisällään, ja millä kriteereillä niitä arvotetaan. Tässä luvussa esittelen tarkemmin maine-

pyörän ulottuvuudet ja niiden osatekijät. 

3.1 Maine taloudellisena ja sosiaalisena ilmiönä 

Aulan ja Heinosen vuonna 2010 toteuttaman tutkimuksen mukaan maineen kuusi ulot-

tuvuutta voidaan jakaa kahteen ryhmään. Maineen ulottuvuuksista menestyminen, muu-

tos- ja kehityskyky, tuotteet ja palvelut sekä yrityskulttuuri ja johtaminen muodostavat 

taloudellis-rationaalisen puolen. Yhteiskuntavastuu ja julkinen kuva ovat maineen sosi-

aalis-rationaalista osa-aluetta. (Aula & Heinonen 2011, 25.) 

Taloudellis-rationaalinen puoli on yhteydessä organisaation taloudellisen tehokkuuden 

ja kasvun mittareihin. Organisaation taloudellisen suorituskyvyn parantaminen edellyt-

tää siis maineen taloudellis-rationaaliseen puoleen liittyvän toiminnan kehittämistä. 

(Aula & Heinonen 2011, 25.) 

Sosiaalis-rationaalinen osa-alue ei ole suoraan yhteydessä tehokkuuden ja kasvun mitta-

reihin. Yhteiskuntavastuu ja julkinen kuva ovat tärkeitä pikemminkin organisaation le-

gitimiteetin, olemassaolon oikeutuksen kannalta. Maineen sosiaalis-rationaalinen ulot-

tuvuus on menestyksen edellytys, koska vain yhteiskunnassaan legitiimillä yrityksellä 

on oikeus elää. Tämän osa-alueen merkitystä korostaa Aulan ja Heinosen tutkimuksen 

mukaan se, että hyvän ja vakaan julkisen kuvan yritysten markkina-arvo nousee. Täl-

laisten yritysten markkina-arvo nousi vuosina 2001-2008 melkein yhdeksän prosenttia, 
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kun kaikkien tutkittujen yritysten keskiarvo oli lähellä nollaa. (Aula & Heinonen 2011, 

25-26.) 

Yhteiskuntavastuuseen liittyvässä liiketalous- ja populaarikirjallisuudessa esitetään 

usein, että yhteiskuntavastuun kantaminen vaikuttaa positiivisesti organisaation talou-

delliseen tulokseen. Taustalla toimivaa mekanismia yhteiskuntavastuun yhteydestä ta-

loudelliseen tehokkuuteen ei kuitenkaan selitetä tai perustella aineistojen ja analyysien 

avulla. (Aula & Heinonen 2011, 27.) J.-P. Gondin ja G. Palazzon (2008, 1-2) mukaan 

yhteiskuntavastuun yhteys taloudelliseen suorituskykyyn usein konstruoidaan eli raken-

netaan keinotekoisesti sen sijaan, että se osoitettaisiin todisteiden ja argumentoinnin 

kautta. 

Yhteiskuntavastuun liittäminen taloudellis-rationaaliseen osa-alueeseen olisi epäilyttä-

vää senkin vuoksi, että silloin tämän käsitteen eettinen itseisarvo välineellistyisi talou-

dellisen hyödyn tavoitteluksi. Yhteiskuntavastuu on päämäärä sinänsä eikä keino jonkin 

toisen päämäärän saavuttamiseksi. (Aula & Heinonen 2011, 27.) 

Toisaalta maineen taloudellis-rationaalinen puoli sisältää yhteiskuntavastuuta, sillä me-

nestyvä yritys luo työpaikkoja, tuottaa palveluita ja maksaa veroja. Milton Friedman 

totesi kärjistäen jo vuonna 1970 New York Times lehden artikkelissa, että ”liiketoimin-

nan yhteiskuntavastuu on voittojen maksimointi”. Harva tuon väitteen suostuu kuiten-

kaan yksiselitteisesti hyväksymään, sillä yhteiskuntavastuun olennainen sisältö kuuluu 

sosiaalis-rationaalisen ulottuvuuden alle. Myöskään taloudellinen suorituskyky tai mai-

neen taloudellis-rationaalinen puoli eivät yksistään anna organisaatiolle yhteiskuntakel-

poisuutta, hyvää sosiaalista mainetta ja toiminnalle elintärkeää legitimiteettiä eli ole-

massaolon oikeutusta. (Aula & Heinonen 2011, 27.) 

3.2 Yrityskulttuuri ja johtaminen 

Hyvä maine saa alkunsa organisaation sisältä. Yrityksen tärkein voimavara, henkilöstö, 

heijastaa organisaation toimintaa viestimällä siitä ympärilleen. Jos henkilöstö voi huo-

nosti ja kertoo siitä ulospäin, maine rapautuu. Jokainen työntekijä on siten organisaation 

viestinnän ja maineen suurlähettiläs. Hyvällä, vahvoihin arvoihin pohjautuvalla johta-
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mis- ja yrityskulttuurilla organisaatio saa aikaan sitoutuneita ja tyytyväisiä työntekijöitä, 

joiden viestintä voi vahvistaa yrityksen tavoitteita. (Aula & Heinonen 2002, 102, 108.) 

Johtamisen ja yrityskulttuurin on pohjauduttava aitoihin, todellisiin arvoihin. Maineen 

kannalta arvoketju suuntautuu aina sisältä ulospäin. Maine syntyy arvoista, jotka heijas-

tuvat yrityksen kulttuuriin ja sitä kautta toimintaan ja viestintään. Tästä syntyy maine 

yrityskulttuurin ja johtamisen ulottuvuuden osalta. Ilman yhteistä arvopohjaa ei ole 

myöskään yhtenäistä yrityskulttuuria, eivätkä arvot saa olla ristiriidassa toiminnan kans-

sa. (Aula & Heinonen 2002, 102–103.) 

Psykologi Vesa Talvitie muistuttaa, että yritysten arvopuhe voi kuulostaa usein pelkältä 

sanahelinältä, mutta arvot ovat kuitenkin olemassa oleva ja tärkeä asia. Asiakas ei ehkä 

valitse organisaatiota sen ´virallisten´ arvojen perusteella, mutta viisas työntekijä valit-

see työpaikkansa sen todellisten arvojen ja kulttuurin perusteella. (Kauppalehti 

5.3.2002.) 

Vesa Talvitien mukaan ”Arvot näyttäytyvät työpaikkakulttuurissa – kirjoittamattomissa 

säännöissä, joiden puitteissa tehdään työtä ja ollaan tekemisissä toisten ihmisten kans-

sa”. Työntekijöille yrityskulttuurin laatu on konkreettinen asia ja merkittävä etenkin, jos 

kulttuurissa on ongelmia. Jos työntekijä joutuu toimimaan työpaikallaan henkilökohtais-

ten arvojensa vastaisesti, hän joutuu elämään raskasta kaksoiselämää. (Kauppalehti 

5.3.2002.) 

Arvot ovat yrityksen sielu, joka ohjaa sen toimintaa kaikessa, myös maineen osalta. 

Olennaista on, että organisaation koko henkilöstö ymmärtää arvojen merkityksen samal-

la tavalla. Arvot täytyy viedä järjestelmällisesti kaikkien tietoisuuteen, ja viestinnällä on 

tärkeä rooli arvojen jalkauttamisessa johdolta henkilöstölle. Maineen jalkauttamisessa 

arvot liittyvät kahteen seikkaan. Arvot muodostavat yrityskulttuurin ytimen, joka näkyy 

maineen eri ulottuvuuksien toteutumisena: pääsemmekö hyvään maineeseen näillä ar-

voilla? Lisäksi arvot ovat tärkeä osa yritystarinaa, joten niiden huomioiminen tarinan 

jalkautuksessa on olennaista. (Aula & Heinonen 2002, 106.) 
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3.2.1 Luottamus luo arvostusta 

Yrityskulttuurin osalta erinomainen maine edellyttää, että yrityksessä vallitsee luotta-

mus johdon ja henkilöstön välillä, yritys arvostaa työntekijöitään, työntekijät ovat sitou-

tuneita ja tyytyväisiä ja yrityksen ilmapiiri on motivoiva ja palkitseva. (Viestintätoimis-

to Pohjoisranta 2001–2002; tässä Aula & Heinonen 2002, 106.) 

Luottamus johdon ja henkilöstön välille saavutetaan terveen itsetunnon kautta. Tämä 

edellyttää, että itsetunto on kunnossa sekä johdolla että henkilöstöllä. Se, että yritys ar-

vostaa työntekijöitään on osoitettava henkilöstölle sanoin ja teoin. Arvostus syntyy luot-

tamuksesta. (Aula & Heinonen 2002, 108–110.) 

3.2.2 Sitoutumisen arvoista 

Arvot, tavat toimia ja avoin viestintä luovat luottamuksen ilmapiirin. Luottamuksen ja 

sitoutumisen syntymiseen vaaditaan myös vastuun hajauttamista ja vapauden myöntä-

mistä työntekijöille. (Aula & Heinonen 2002, 109.) Johto osoittaa luottamuksensa, ja 

henkilöstö saa päivittäisessä toiminnassaan näyttää olevansa luottamuksen arvoinen.  

Työntekijöiden sitouttamisessa olennaista on liiketoimintastrategian jalkauttaminen yri-

tystarinan ja muiden viestinnän keinojen avulla. Henkilöstön on ymmärrettävä, miksi 

organisaatio on olemassa, millainen sen tausta on, ja mihin suuntaan se on menossa. 

Yrityksen olemassaolon oikeutuksesta on oltava yhteinen näkemys. (Aula & Heinonen 

2002, 110–111.) 

Todellinen sitoutuminen organisaatioon lähtee työntekijän omista motiiveista ja tahdos-

ta. Yrityksessä on siis oltava jotain sitoutumisen arvoista. Organisaation ja henkilöstön 

välille syntyy sitoutumissuhde, jonka pohjana on ”luottamukselle ja arvostukselle ra-

kentuva organisaatiokulttuuri”. (Aula & Heinonen 2002, 111.) 

Great Place to Work
®

 Institute selvittää vuosittain Euroopan 100 parasta työpaikkaa. 

Tutkimuksessa selvitetään maakohtaisesti työntekijöiden omat kokemukset työpaikas-

taan Trust Index
©

 -henkilöstökyselyllä ja yrityksen organisaatiokulttuurin rakenteita ja 

käytänteitä Culture Audit
©

 -analyysillä. Euroopan parhaat työpaikat -listalle pääsemi-

seksi organisaatiossa on oltava vähintään 50 työntekijää. Yrityskulttuurin merkitystä 

arvostetaan myös Suomessa, sillä suomalainen Futurice Oy ylsi Euroopan voittajaksi 
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pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa vuosina 2012 ja 2013. (Taloussanomat 

20.6.2012; Kauppalehti 28.6.2013; Great Place to Work 2013) 

Vuoden 2014 listauksen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten sarjassa Euroopan 

parhaiden työpaikkojen kärkikymmenikköön ylsi Suomesta kaksi yritystä. Suomessa 

toimivista yrityksistä parhaiten Euroopan monikansallisten yritysten sarjassa tutkimuk-

sessa menestyi Microsoft, joka on menestynyt sarjassa aiempinakin vuosina. Microsoft 

sai myös erityismaininnan yhteiskuntavastuullisesta työstään. (Kauppalehti 6.6.2014; 

Great Place to Work® 5.6.2014) 

Vastuu työntekijöistä ja työpaikoista otetaan tosissaan myös politiikassa. Suomen halli-

tuksen Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena on nostaa suomalainen työelämä Euroo-

pan parhaaksi vuosien 2014–2020 aikana. (Helsingin Sanomat 26.8.2013; Työelämä 

2020 -hanke) 

Toisaalta luottamusta täytyy syntyä muidenkin kuin henkilöstön ja organisaation välille. 

Yrityskulttuuri täytyy laajentaa yrityksen seinien sisältä ulos. Organisaatio ei ole ympä-

ristöstään irrallaan, vaan se pikemminkin määräytyy juuri sen mukaan, millaisiin ver-

kostoihin se kuuluu. Sidosryhmät ja ihmisistä muodostuvat verkostot määrittävät yrityk-

sen käyttäytymistä ohjaavia normeja, arvoja ja toimintatapoja yhdessä yrityksen kanssa. 

Hyvän maineen rakentaminen on yhteisprojekti sidosryhmien kanssa: se on ihmisten 

välistä kohtaamista. Sidosryhmillä ja yrityksellä on oltava riittävän samankaltainen 

maailmankuva, reunoiltaan yhtenevä arvopohja. (Aula & Heinonen 2011, 37.) 

Hyvä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen voi parhaimmassa tapauksessa saada sidosryh-

mät sitoutumaan organisaation toimintaan niin, että heitä voidaan kutsua tutkija Vilma 

Luoma-ahon mukaan ”stakeholdereiden” sijaan ”faithholdereiksi” eli luottojoukoiksi. 

He ovat aidosti sitoutuneita, eivätkä hylkää yritystä kriisissäkään. (Luoma-aho 2005, 

303–305.) 

3.2.3 Motivoiva ilmapiiri 

Goldman Sachs Internationalin hallituksen varapuheenjohtaja, investointipankkiiri Grif-

fiths on korostanut, että työ ei ole ihmisille enää vain keino tehdä rahaa, vaan laajempi 

kokonaisuus. Yritys, joka kunnioittaa yksilöitä ja kantaa vastuunsa, saa vastineeksi 
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työntekijöiden aidon sitoutumisen ja panoksen. Pitkän aikavälin taloudelliset huipputu-

loksetkin syntyvät tätä kautta. (Aula & Heinonen 2002, 111-112.) 

Tämän vuoksi yritysten palkitsemisjärjestelmien ei enää tulisi perustua optioille, sillä 

raha ei motivoi enää samalla tavalla. Aineettoman pääoman kasvattamisesta voidaan 

palkita ja motivoida asettamalla maineelle tulosmittarit. Mainetta voidaan soveltaa tu-

loskortin yhtenä tulostekijänä. (Aula & Heinonen 2002, 112–113.) 

Yrityksen on tehtävä voittoa, mutta voiton tavoittelu ei ole henkilöstön motivaatiota ja 

sitoutumista lisäävä tekijä (Aula & Heinonen 2002, 113). Standford Business Schoolin 

professori Jeffrey Pfeffer huomauttaakin: ”Jos ihmiset tulevat yritykseen töihin rahan 

takia, he myös lähtevät sen takia.” (Business 2.0 3/2002; tässä Aula & Heinonen 2002, 

113.) 

3.2.4 Maineen ratkaisevat kulttuurit 

Maineenhallinnan ytimessä on organisaation kulttuuri. Kulttuuri luodaan yhdessä, al-

haalta ylöspäin. Yrityskulttuuri luo kilpailukyvyn, jolla se erottuu muista yrityksistä. 

Toimiva yrityskulttuuri on monimuotoinen, moniarvoinen ja avoin kulttuuri. Olennaista 

on ymmärtää, että tie menestykseen ei ole yksi yhtenäinen kulttuuri. Yksi orjallinen 

kulttuuri johtaa monotonisuuteen, jossa kaikkiin tilanteisiin on kirjoittamattomat sään-

nöt. Täydellinen ”vedetään yhtä köyttä” -harmonia johtaa lopulta fataaliin tilaan, jossa 

työntekijät ovat kuin aivovauriopotilaita. (Aula & Heinonen 2002, 113–114.)  

Menestys syntyy monista kulttuureista ja kulttuurien moninaisuudesta. Yritys ei ole 

kone. ”Se on jäsentensä unelmien, visioiden, ideoiden, normien, intohimojen, tavoittei-

den ja uskomusten tuotos. Siellä keskustellaan, kiistellään ja sovitaan, vihataan ja rakas-

tetaan.” (Aula & Heinonen 2002, 115.)  

Vaikka yhtenäistä kulttuuria ei tavoitella, toiminnan täytyy pohjautua ihmisiä ja organi-

saatiota yhdistävään arvopohjaan ja ymmärrettäviin, julkilausuttuihin tavoitteisiin. Silti 

arvot lähtevät ihmisistä, ja siksi hyvämaineisen yrityksen arvopohjan ja kulttuurin pe-

rustana ovat luottamus, arvostus, sitoutuneisuus ja tyytyväisyys sekä motivoiva ja pal-

kitseva ilmapiiri. (Aula & Heinonen 2002, 115.) 
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3.3 Tuotteet ja palvelut 

Rolf Jensenin mukaan tietoyhteiskunnasta on muodostumassa unelma- tai tarinayhteis-

kunta, jonka piirteitä ovat kasvava varallisuus ja tekniikan itsestäänselvyys. Globalisaa-

tio lisää kilpailua, koska globaalissa taloudessa markkinat ovat laajentuneet. Informaa-

tio- ja viestintäteknologian avulla ihmiset saavat reaaliaikaista tietoa, ja sitä kautta mo-

ninkertaisesti lisää valinnanmahdollisuuksia. Kaikkien vaihtoehtojen edessä pelkkä tuo-

te ei itsessään myy, vaan asiakkaita kiinnostaa tuotteista ja palveluista kertovat tarinat ja 

mielikuvat. Esimerkiksi luomulla on hyvä maine. (Jensen, 1999, 1, 4, 32, 36, 37, 194, 

211–212, 220–222; Aula & Heinonen 2002, 116–117.) 

3.3.1 Mielikuvat valintojen ohjaajina 

Michael Willmott näkee, että kuluttajien päätöksentekoon vaikuttavat brändi, riippumat-

toman neuvonantajan suositukset, kuten media tai kuluttajatutkimukset, arvot ja eettiset 

näkökohdat, hinta sekä huvi tai helppous. (Willmott 2001, 40–42, 157–161.) 

Kuluttaja haluaa luottaa tuotteen tai palvelun sekä brändien taustalla toimiviin yrityk-

siin. Naomi Klein (2000) osoitti No Logo –kirjassaan, että kuluttajat ovat entistä kiin-

nostuneempia organisaatioiden toiminnan eettisyydestä. Rehellisyys, kunnioitus ja ystä-

vällisyys ovat kilpailutekijöitä, joilla on suuri merkitys. Asiakkaan hyvä kohtelu koh-

taamisten kaikilla tasoilla on maineen kannalta tärkeää. Suuri osa ihmisistä arvottaa 

yrityksen tuotteita ja palveluita sen mukaan, kuinka yritys heitä kohtelee. (Klein 2000, 

325–326, 439–446; Aula & Heinonen 2002, 117.) 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan hyvämaineisen yrityksen tuotteet menevät parem-

min kaupaksi ja mahdollisesti keskimääräistä parempaan hintaan (Wirthlin/Burson 

Marsteller 2000; tässä Aula & Heinonen 2002, 118). Erityisesti korkeatuloisista kulutta-

jista valtaosa valitsee todennäköisemmin hyvämaineisen yrityksen tuotteen, kun vä-

hemmistö heistä ei anna maineen vaikuttaa (Brouillard Communications/Yankelovich 

Partners 1998; tässä Aula & Heinonen 2002, 119). Myös suuri osa suomalaisista kulut-

tajista uskoo, että yrityksen maine vaikuttaa merkittävästi tuotteiden ja palveluiden os-

topäätökseen (Viestintätoimisto Pohjoisranta 2000; tässä Aula & Heinonen 2002, 119). 
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Asiakas tekee valintoja hyvän maineen perusteella, kun vertailussa olevat tuotteet tai 

palvelut ovat toiminnaltaan samankaltaisia, eli tuotteen funktionaalinen arvo vastaa 

muita vaihtoehtoja. Maineella on merkitystä kuluttajalle etenkin silloin, kun tuotetta tai 

palvelua hankitaan ensimmäistä kertaa sekä silloin, kun tuotteen tai palvelun laatua on 

vaikea arvioida käytön jälkeen ja ostopäätökselle tarvitaan mielenrauha, esimerkiksi 

kirurginen operaatio. Erityisesti maine vaikuttaa, kun henkilö ostaa tuotteen mukana 

organisaation, jonka luotettavuus on elintärkeää, kuten lentoyhtiöiden. (Dowling 2001, 

12.)  

3.3.2 Laatu, toimitusvarmuus, hinta-laatusuhde ja hyöty 

Suomalaiset arvostavat tuotteissa ja palveluissa laatua, joka on mielikuvatalouden tuot-

teiden ja palveluiden ensimmäinen menestysehto. Se ei kuitenkaan yksin riitä, koska 

kilpailijat pystyvät samaan. Eroja tehdään mielikuvilla. Korkean laadun lisäksi arvoste-

tulla tuotteella on oltava toimitus- ja palveluvarmuus, hyvä hinta-laatusuhde ja siitä on 

oltava hyötyä. (Viestintätoimisto Pohjoisranta 2001–2002; tässä Aula & Heinonen 

2002, 120.) 

Tuotteet ja palvelut on Suomessa arvostetuin maineen ulottuvuus. Yritykset eivät kui-

tenkaan pysty täysin toteuttamaan tuotteisiin ja palveluihin liitettyjä odotuksia. Erityi-

sesti palveluissa on vielä parantamisen varaa, parhaiten palvelumuodoista osataan edel-

leen itsepalvelu. (Aula & Heinonen 2002, 120.) 

3.4 Menestyminen 

Maineen ja menestymisen syy-seuraussuhde on kiinnostava. Kumpi tulee ensin? Maine 

on tärkein aineettoman pääoman muoto, jolla on suora yhteys organisaation menestyk-

seen. (Aula & Heinonen 2002, 123.) 

Jim Collinsin tutkimuksen mukaan menestymisen arvioinnissa keskeistä on aikajänne. 

Menestyminen vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Aivan kuten hyvän maineen 

saavuttaminen on vuosien työn tulos. (Collins 2001; Aula & Heinonen 2002, 123–124.) 

London School of Economicsin vieraileva professori John Kay on samaa mieltä. Hänen 

mukaansa menestymiseen liittyy neljä keskeistä tekijää: innovaatiot, strategiset pääomat 
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(kuten markkina-asema, luonnollinen monopoli tai lainsäädäntö), maine ja vuorovaiku-

tussuhteiden hallinta. (Kay 1995, 27, 63, 81, 96, 109.) 

3.4.1 Kilpailukyky 

Kay uskoo, että menestystä ei voi mitata yrityksen koolla tai markkinaosuuksilla, vaan 

lisäarvolla eli panostuksen suhteella tuottoon. Paras lisäarvo syntyy erottautumiskeinon 

eli kilpailukyvyn löytämisestä. Yksi kilpailukyky on maine. (Kay 1995, 15, 81.) 

3.4.2 Taloudellinen kasvu 

Financial Times selvittää vuosittain Euroopan parhaiten menestyneet yritykset käyttäen 

TSR-lukua, ”total return to shareholders”. TSR kuvaa osakkeenomistajien saamaa tuot-

toa tai tappiota tietyllä aikajaksolla. Tutkimuksen mukaan yhteisiä piirteitä näillä yrityk-

sillä ovat vahva yritysjohto, selkeä ja ymmärrettävä strategia, kyky innovaatioihin sekä 

onnistunut kansainvälinen laajeneminen. (Aula & Heinonen 2002, 123–124.) 

Taloudellisen tuloksen merkitys on epäilemättä olennainen. Suomessakin menestyneitä 

yrityksiä vertailleen tutkimuksen mukaan kärkikymmenikössä ovat tulosta tekevät yri-

tykset, mutta sijalle 11 pääsi tappiota tekevä F-Secure. (Viestintätoimisto Pohjoisranta 

2001-2002; tässä Aula & Heinonen 2002, 127.) 

3.4.3 Kansainvälisyys ja johtava asema 

Se, että tappiollista tulosta tekevää yritystä pidetään kuitenkin menestyneenä tarkoittaa, 

että mielikuvataloudessa menestyminen on muutakin kuin taloudellista voittoa. F-

Securen kansainvälisyys ja ainakin Suomessa johtavana pidetty asema toimialalla vai-

kuttavat uskottavuuteen, jolloin yritystä voidaan pitää menestyneenä vielä taloudellista 

menestystä odotellessa. (Aula & Heinonen 2002, 128.) 

Menestyminen on maineen näkökulmasta kaksiulotteinen. Maine auttaa menestymään 

taloudellisesti, mutta toisaalta menestymiseen liitetään taloudellisten lukujen lisäksi 

kansainvälisyys, kilpailukyky ja johtavuus alalla. (Aula & Heinonen 2002, 128.) 

3.4.4 Viestinnällä menestykseen 

Maineen ja menestymisen suhde on looginen. Kun yritys huolehtii maineen eri osa-

alueista ja viestii sidosryhmille, saavutetaan hyvä maine. Hyvä maine tuo menestystä, 
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joka näkyy markkina-arvossa, liikevaihdon kasvussa ja nettotuloksessa. (Aula & Heino-

nen 2002, 127.) 

Organisaatioiden onkin tärkeää pohtia sidosryhmälähtöisesti, millaista viestintää harjoi-

tetaan. Jos yritys tuottaa taloudellista tulosta, mutta sitä ei pidetä menestyneenä, on syy-

tä tarkastella vuorovaikutusta ja viestintää sidosryhmissä. Collinsin ajatus ”uskalla koh-

data brutaali todellisuus” pätee myös organisaatioiden viestintään. (Collins 2001, 65; 

Aula & Heinonen 2002, 129.) 

3.5 Yhteiskuntavastuu 

Nopean vaurastumisen ja osake-arvon ihannoinnin henki on murtumassa samalla, kun 

hyvän elämän ja vastuullisuuden arvostus on nousemassa. Yrityksillä on vaativa, jopa 

pyhä tehtävä pitää huolta yhteiskunnasta. Organisaatiot ovat heränneet vastuullisuuteen 

myös valveutuneiden kansalaisten vaatimuksesta. (Aula & Heinonen 2002, 129–130; 

Aula & Heinonen 2011, 52.) Fombrunin mukaan yhteisöt odottavat yrityksiltä vastuul-

lista yrityskansalaisuutta ”corporate citizenship” (Fombrun 1996, 6, 68). 

Yhteiskuntavastuun idea pelkistyy ajatukseen, että bisneksessä on merkittävää muukin 

kuin talousluvut. Yritysten on toimittava eettisesti kestävällä tavalla ja huolehdittava 

luonnosta, lähiympäristöstä, työntekijöistä ja myös laajemmista yhteiskunnallisista asi-

oista. Organisaatioiden on annettava enemmän ja otettava vähemmän. (Aula & Heino-

nen 2002, 129–130.) 

3.5.1 Vastuun uusi nousu 

Yhteiskuntavastuu on vanha teema, joka on syntynyt uudestaan. Ilmiön renessanssille 

on ainakin kolme näkökulmaa. Velvoittavan käsityksen mukaan yhteiskuntavastuun 

nousun taustalla ovat aktiiviset ja vaativat yleisöt, joilla on globaalissa informaatioym-

päristössä mahdollisuus selvittää yritysten toimintaa ja lupauksia. Ylevä näkemys taas 

uskoo, että yritykset haluavat oikeasti tehdä hyvää, koska yritysten identiteetti ja toimin-

ta perustuvat rehelliselle hyveellisyydelle. Kyynisen ajattelutavan mukaan yhteiskunta-

vastuu on oiva markkinointikikka, kun perinteinen mediamainonta on hankaluuksissa. 
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Yhteiskuntavastuun harjoittaminen nähdään myönteisenä journalismina, johon yleisö 

uskoo mainontaa enemmän. (Aula & Heinonen 2002, 130–131.) 

Mistä tahansa näkökulmasta katsottuna, yhteiskuntavastuussa on lopulta kyse luotta-

muksesta. Ilman luottamusta yrityksen ja sen sidosryhmien välillä yhteiskuntavastuu on 

vain tyhjä kupla. (Aula & Heinonen 2002, 130–131.) 

Vastuun käsite onkin uudelleensyntynyt talouden taantumaa ja yritysskandaaleja seu-

ranneessa luottamuspulan ilmapiirissä. Monet näkevät yhteiskuntavastuun kapitalistisen 

markkinatalouden pelastajana. (Aula & Heinonen 2011, 49.) 

Vastuullinen toiminta rakentaa organisaation mainetta, ja edistää taloudellista menestys-

tä. Yhteiskuntavastuun nousuun on taloudellisen näkökulman lisäksi muitakin syitä, 

kuten julkinen painostus ja aktiiviset yleisöt, taloudellinen ja kulttuurinen globalisaatio, 

eettiset sijoittajat ja sijoitusrahastot, tietoiset ja vaativat työntekijät, kuluttajien aktivis-

mi, valtiolliset ja ylivaltiolliset säännöstöt. (Aula & Heinonen 2002, 131.) 

3.5.2 Kestävä kehitys ja yritysvastuu 

Yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan on aiemmin ajateltu jakautuvan kolmen kär-

keen, joita ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Tämä tar-

koittaa vastuuta henkilöstöpolitiikasta, tuotteista ja palveluista, lähiyhteisöistä, rahoitta-

jista ja omistajista. (Aula & Heinonen 2002, 132.) 

Nykytilanteessa, jossa taloudellisesti menestyvät yritykset irtisanovat työntekijöitä, on 

ristiriitaista puhua sosiaalisesta vastuusta. On erotettava toisistaan vanha kolmen pilarin 

yhteiskuntavastuumalli ja kestävä kehitys. Nykyään puhutaankin usein yritysvastuusta. 

(Aula & Heinonen 2011, 50.) 

Vastuu liittyy olennaisesti kestävään kehitykseen ja kestävän liiketoiminnan ajatukseen, 

jossa vastuullisuus on osa yrityksen ydintä ja ohjaa liikkeenjohtoa. Globaalin taantuman 

ja finanssikriisin keskellä toiminnanohjaajana voidaan nähdä vastuullinen ja kestävä 

liiketoiminta. (Aula & Heinonen 2011, 50.) 

Kestävä liiketoiminta perustuu ajatukselle, että yrityksen toiminta, sen tuotteet tai palve-

lut sopusoinnussa globaalien ja paikallisten yhteisöjen, yhteiskuntien sekä poliittisten ja 
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taloudellisten järjestelmien kanssa. Kestävä toiminta ei tarkoita tässä pelkästään vihreää, 

vaan pysyvää ja vahvaa liiketoimintaa. Organisaation on kohdeltava resurssejaan ja 

henkilöstöään kunnioituksella vahingoittamatta tuotannossaan käyttämiään aineita tai 

välineitä. Myös kestävän bisneksen tavoite on tehdä tuottoisaa liiketoimintaa, mutta ei 

ehdoilla millä hyvänsä. Kestävä liiketoiminta edesauttaa hyvän maineen saavuttamista 

ja on eettisesti ja taloudellisesti parempaa bisnestä. (Aula & Heinonen 2011, 34–35.) 

Aivan kuten maineen vaikutuksissa menestykseen, myös yhteiskuntavastuussa ja kestä-

vässä liiketoiminnassa olennaista on aikajänne. Hyvän tekeminen vaikuttaa pitkällä ai-

kavälillä. Vastuullisuuden menestyskaava on looginen: hyvinvoiva maailma ja hyvin-

voiva ihminen saavat aikaan kestävää tuottoa. Tällöin myös ympäristöllä on mahdolli-

suuksia selvitä. (Aula & Heinonen 2011, 53.) 

Kestävää kehitystä ovat alkaneet harjoittaa jopa riistokapitalisteina pidetyt Wal-Mart ja 

Coca Cola. Amerikkalainen vähittäiskauppaketju Wal-Martin nykyinen vihreä linja 

edellyttää tavarantoimittajiltaan kestävän kehityksen toimintaa, ja maailman tunnetuin 

brändi Coca Cola on tehnyt yhteistyötä radikaalin ympäristöjärjestö Greenpeacen kans-

sa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (Aula & Heinonen 2011, 53.) 

Ilman kasvavaa hyvinvointia ei synny kasvavia markkinoita. Tämä ymmärretään erityi-

sesti kehittyvillä markkinoilla, jossa yhteiskunnallinen kehittäminen vaatii kestävyyttä. 

Esimerkiksi Brasiliassa tai Intiassa toimii jo globaalissakin mittakaavassa suurehkoja 

yrityksiä, joiden keskeisenä strategisena päämääränä on kestävän ja vastuullisen bisnek-

sen tekeminen. (Aula & Heinonen 2011, 54.) 

3.5.3 Vastuu todellisuudessa 

Joka puolella maailmaa organisaatiot ovat alkaneet korostaa toimintansa vastuullisuutta 

ja eettisyyttä. (Aula & Heinonen 2002, 131). Maksimaalisen voiton tavoittelun sijaan 

halutaan edistää hyvää elämää. Yritysjohtajatkin tietysti ymmärtävät, että huolenpito 

ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta on tärkeää. (Aula & Heinonen 2011, 52.) 

PricewaterhouseCoopers tekee vuosittain globaalin CEO Surveyn, jossa yritysjohtajat 

kertovat mielipiteensä liikemaailman polttavista aiheista. Vuonna 2014 julkaistun tut-

kimuksen mukaan 80 % prosenttia vastaajista pitää liiketoiminnassaan tärkeänä arvioida 
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ja pienentää ekologista jalanjälkeään. Yli kolme neljäsosaa yritysjohtajista koki, että 

heidän toiminnassaan merkittävää on huolehtia laajemmista yhteiskunnallisista tarpeista 

ja turvata tulevaisuuden sukupolvien etuja. 74 % prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, 

että nämä panostukset aineettomaan pääomaan edesauttavat pitkän aikavälin taloudelli-

seen menestykseen. (PricewaterhouseCoopers 2014.)  

Yritysjätti Johnson & Johnson on kiinnostava tapaus monissa eri yhteyksissä. Yhtiö on 

esillä usein hyvänä esimerkkinä yrityskuvasta, brändistä tai yhteiskuntavastuusta. Yri-

tyksen yhteiskuntavastuun julistus ”Credo” on nähty yhtenä ensimmäisistä vastuullisen 

ajattelun malleista. (Johnson & Johnson 2015a; Johnson & Johnson 2015b; Aula & 

Heinonen 2002, 134.) 

Globaalilla tasolla toimiva Johnson & Johnson tekee joka toinen vuosi koko henkilös-

tönsä keskuudessa maailmanlaajuisen Credo Surveyn, jonka avulla organisaatio tutkii, 

miten hyvin Credo toteutuu yhtiön toiminnassa. Yrityksen nettisivuilla kerrotaan, että: 

This survey is our collective opportunity to ensure that everyone across our com-

panies is inspired by the goals we set both personally and for the future of our 

business; that we feel connected with our colleagues and the values we hold our-

selves to; and that we remain committed to taking the steps necessary to meet the 

needs of our patients, customers and communities we serve. (Johnson & Johnson 

2015c.) 

3.5.4 Maineriskejä ja kriisejä 

Yhteiskuntatieteissä on ennustettu riskiyhteiskuntien muodostumista. Riskiyhteiskun-

nassa teknologia uhkaa ihmisen ja luonnon terveyttä ja hyvinvointia. Riskit monimuo-

toistuvat, ja haasteeksi muodostuu vastuunkanto. Vastuu riskien hoidosta on kaikilla, eli 

käytännössä ei kenelläkään. Yhtälailla riskit uhkaavat yrityksiä kuin ihmisiäkin. (David 

2005, 35–50; Aula & Heinonen 2011, 56.)  

Mainekriisit voivat liittyä yrityksen tarjoamien palveluiden laatuongelmiin tai tuotevi-

koihin. Brändikriisin voi aiheuttaa esimerkiksi organisaation työntekijän arveluttava 

toiminta, vaikka tuotteessa tai palvelussa ei olisikaan mitään vikaa. Yrityksen ulkopuo-

liset tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit, terrorismi tai huono taloustilanne voivat 
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myös aiheuttaa kriisejä, joiden syntyyn yritys ei suoraan voi vaikuttaa. (Aula & Heino-

nen 2011, 56–58.) 

Maineriskien hallinnassa on olennaista ymmärtää sidosryhmien ja yrityksen omien nä-

kemysten erot. On selvitettävä, millainen maine yrityksellä on omasta mielestään, ja 

näkevätkö sidosryhmät asian samoin. Mahdollisen mainekuilun kartoittaminen auttaa 

tunnistamaan maineriskejä. (Aula & Heinonen 2011, 61.) 

Sidosryhmien asenteissa ja arvostuksissa tapahtuvat muutokset on huomattava nopeasti, 

jotta maineriskejä voidaan hillitä. Organisaation työntekijöiden rooli on keskeinen, ja 

henkilöstön valmentaminen ja maineeseen ja viestintään liittyvien toimintaohjeiden kir-

kastaminen edistää maineriskien hallintaa. (Aula & Heinonen 2011, 61.) 

3.5.5 Maineen vastuu 

Yhteiskuntavastuu on olennainen hyvän maineen elementti. Maineen kannalta on tärke-

ää, että tehdään hyviä ja oikeita asioita. Yritysten yhteiskuntavastuullinen ja hyvä toi-

minta ei kuitenkaan riitä pelkän hyvän mielen vuoksi, vaan on osattava kertoa hyvistä 

teoista. Tämä erottaa yritykset ylevästä ajatuksesta, että hyvää tehdään pelkän hyvän 

itsensä vuoksi. Yritystoiminnassa hyvä teko on aina itsekäs teko. (Aula & Heinonen 

2002, 136.) 

Hyvä mieli ei riitä, mutta sidosryhmien kanssa hyvä yhteinen mieli edistää liiketoimin-

taa. Kun tekee hyvän teon ja kertoo siitä muille, siitä seuraa hyvä maine ja menestystä. 

(Aula & Heinonen 2002, 136.) 

Maineen kannalta on olennaista, mitä yhteiskuntavastuun tekijöitä organisaation sidos-

ryhmät pitävät tärkeinä. Suomessa arvostetaan sitä, että organisaatio panostaa lähiympä-

ristön hyvinvointiin, osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen, toimii ympäristöystävälli-

sesti ja noudattaa toiminnassaan eettisiä periaatteita. (Viestintätoimisto Pohjoisranta 

2001–2002; tässä Aula & Heinonen 2002, 138.) 
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3.6 Julkinen kuva 

Mielikuvataloudessa tarinoiden merkitys on suuri, ja julkisuus on yksi alue, jossa tarinat 

elävät. Vietämme vuorokaudessa yhä enemmän aikaa eri medioiden parissa. Mieliku-

vayhteiskunta on jo todellisuutta, ei enää unelmaa. (Aula & Heinonen 2002, 143.) 

Julkisuudella on kiehtovaa valtaa, johon myös organisaatiot tuntevat vetoa. Yritysten 

viestintästrategioissa on aina oletus suhteesta julkisuuteen, erityisesti mediaan. Aiem-

min julkisuussuhteiden hoito oli suoraviivaista. Tiettyjen avaintoimittajien pitäminen 

tyytyväisenä oli yritysten julkisuuden kannalta riittävää. Nykyisessä verkottuneessa 

informaatiotulvassa se ei enää riitä. Organisaatioiden julkisuudesta on tullut tuotteistettu 

ja rajaton. (Aula & Heinonen 2011, 79.) 

Yksityisen ja julkisen eroa ei enää voi erottaa. Kukaan ei tiedä, mihin organisaatioiden 

yksityisyys loppuu, ja mistä julkisuus alkaa. Perusoletuksena on, että mikä tahansa toi-

menpide, liikahdus tai aikomus voi olla julkisuutta samana päivänä. Yritys ei voi enää 

itse säädellä, mitä asioita julkisuudessa käsitellään. Organisaatiot toimivat lasikuutiossa, 

ja julkisuuden hallinta on lopullisesti menetetty. Julkisuudesta on muodostunut jatkumo. 

(Aula & Heinonen 2011, 80.) 

3.6.1 Julkisuuden areenat 

Maine rakentuu aina julkisuudessa, mutta julkisuus ei ole yhtä kuin mediajulkisuus. 

Mainetta rakentava julkisuus eli mainejulkisuus muodostuu areenoista, joilla organisaa-

tiolle merkittävät ihmiset kohtaavat ja keskustelevat yrityksestä. 

Julkisuus on dialogi, areena. Siitä huolimatta valtamedia ei täytä dialogin vaateita vielä-

kään, poikkeuksena internet sosiaalisine medioineen. Valtamedian ulkopuoliset areenat 

ovatkin kasvattaneet merkitystään, ja myös valtamedia on pakotettu muuttumaan vuo-

rovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi. (Aula & Heinonen 2011, 80.) 

Mainejulkisuutta voidaan käsitellä kahden ominaisuuden avulla. Areenalla on aina jokin 

toimija, joka on areenalla läsnä, tuottaa sisällön ja määrittelee puheenaiheet. Toimija on 

se, kuka puhuu, ja kenen ääntä kuunnellaan: minä tai muut. Toinen areenan ominaisuus 



39 

 

on paikalle pääsy, eli kuka voi osallistua – onko areenalle avoin vai rajattu pääsy. (Aula 

& Heinonen 2011, 81.) 

Mainejulkisuudella on neljä areenaa, jonka keskiössä on yritys. Media-areena on avoin, 

ja siellä toimijoina ovat esimerkiksi lehdistö ja sähköiset mediat. Kaikille avoin verkko-

areena on tyypillisesti sosiaalisen median aluetta. Rajattu asiantuntija-areena voi olla 

esimerkiksi ammattiseminaari, ja peer-to-peer –areenalla  eli vertaisareenalla voidaan 

käydä yksityisimmillään kahdenkeskisiä keskusteluja. Keskustelu on mikrojulkisuutta, 

ja valtamedia makrojulkisuutta. (Aula & Heinonen 2011, 81–82.) 

3.6.2 Hyvä kuva julkisuudessa 

Maineen kannalta julkisuus ja yrityksen julkinen kuva ovat tärkeitä. Organisaation jul-

kisuuskuvan on oltava vetovoimainen, ja yrityksen pitää näkyä julkisuudessa.  Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita mediajulkisuutta vaan kaikkia julkisuuden areenoita, jotka ovat yri-

tyksen toiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisia. Organisaation täytyy siis olla 

sidosryhmissään tunnettu. Organisaation julkisuuspelillä haetaan tunnettuutta, vuoro-

vaikutusta ja näkymistä sidosryhmiin niillä mainejulkisuuden areenoilla, joita yrityksel-

le keskeiset toimijat käyttävät. (Aula & Heinonen 2002, 150; Aula & Heinonen 2011, 

83.) 

Mielikuvataloudessa on olennaista, että kaikella toiminnalla on kasvot. Siksi yrityksen 

julkisen kuvan muotoutumisessa yritysjohdon osuus on tärkeä. Yritysjohdon julkisuus-

kuvalla tarkoitetaan uskottavuutta ja karismaattisuutta sekä kommunikaatiotaitoja. (Au-

la & Heinonen 2002, 147; Aula & Heinonen 2011, 83.) 

Näkyminen julkisuudessa on organisaation maineen kannalta kaksijakoinen ilmiö. Toi-

saalta julkisuuden avulla levitetään organisaation tarinoita, mutta toisaalta myös epä-

kohdat näkyvät nopeasti. Median näkökulmasta taas vakaa hyvämaineinen yritys ei vält-

tämättä ole edes kovin kiinnostava. Hyvä maine ei ole uutinen. Organisaatiolle liiallinen 

mukavuus hyvästä maineesta voi aiheuttaa julkisuushaasteen, ja johtaa jämähtäneeseen 

ylimielisyyteen, jolloin laajakatseisuus muuttuu putkinäköisyydeksi ja avoimuus sul-

keutuneisuudeksi. (Aula & Heinonen 2011, 84.) 
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3.6.3 Julkisuus murroksessa 

Julkisuus ja viestintäympäristö ovat muuttuneet hurjasti lyhyessä ajassa. Media on mur-

roksessa, ja internet on siinä merkittävässä roolissa. Digitalisoituminen, verkkoteknolo-

gian kehitys ja sosiaaliset mediat tuovat uudenlaisia paineita ja haasteita perinteiselle 

medialle ja journalismille. Journalismin sisältö ja uutistuotanto on viihteellistynyt ja 

niiden uskottavuus heikentynyt. Sen yhteiskunnallinen tehtävä vallan vahtikoirana on 

menettämässä merkitystään. (Aula & Heinonen 2011, 85.) 

Toisaalta myös journalistit ammattikuntana ovat kriisissä. Sosiaalisen median sisällön-

tuottajat varastavat ne tehtävät, jotka aiemmin kuuluivat journalisteille. Kuka tahansa 

taitava tai taitamaton voi löytää, jakaa, koostaa, vaihtaa ja julkaista tietoa internetissä. 

Sisällöntuotanto on demokratisoitunut ja tuonut mukanaan hallitsemattoman sisältöteh-

tailun hallitun ja pohditun mediasisällön tilalle. Asiantuntijuus on uhattuna, kun klik-

kauskulttuuri taittaa laatujournalismin linkkisisällöiksi. Laadulla ei ole väliä, vaan klik-

kausten määrällä. (Aula & Heinonen 2011, 86, 91.) 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita aiemmin ennakoitua kansalaisjournalismia, joka tarkoittaa 

kansalaisvoimin verkkoon syntyneitä, tuotettuja ja ylläpidettyjä julkaisuja, pysyvää kan-

salaisten omaa mediaa. Eikä sosiaalinen media ole media journalismin näkökulmasta 

ainakaan toistaiseksi. Suositut sosiaalisen median palvelut ovat umpikaupallisten sovel-

lusten, kuten Facebookin, Twitterin ja LinkedInin varassa, jossa kaikki voidaan lopulta 

ostaa ja myydä. (Aula & Heinonen 2011, 86.) Sovellusten ylläpitäjillä on edelleen suu-

rin valta ohjailla ja sensuroida sisältöjä, kuten kävi Rupi Kaurin taideprojektin ja kan-

nanoton seurauksena Instagramissa, jossa ylläpitäjä sensuroi Kaurin julkaiseman kuvan 

kaksi kertaa. Sensuroinnin aiheuttama sosiaalisessa mediassa laajalle levinnyt yhteisöl-

linen vastarinta sai kuitenkin ylläpitäjät pahoittelemaan tapausta ja palauttamaan kuvan 

julkaisun. (Buzzfeed 27.3.2015; The Telegraph 30.3.2015; BBC News 4.4.2015) 

Kansalaisjournalismi toimii poikkeusoloissa, kuten kansallisissa ja kansainvälisissä krii-

seissä, luonnonmullistuksissa, onnettomuuksissa, sodissa ja terroriteoissa tai uhan ja 

pelon alaisena. Lähi-Idän levottomuuksissa vuonna 2009 hallitusten estettyä tiedonväli-

tyksen ihmiset käyttivät sosiaalista mediaa välittääkseen tietoja maailmalle. (Aula & 

Heinonen 2011, 86.) Australiassa joulukuussa 2014 sosiaalinen media kokosi valtavan 
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määrän ihmisiä turvaamaan väkivallan uhkaa pelkäävien muslimien liikkumista julkisil-

la paikoilla (BBC News 15.12.2014). 

Median kriisi tarkoittaakin lähinnä uutismedian kriisiä, jossa julkisuuden murros vaikut-

taa tappiollisesti paperiseen uutistuotantoon. Sanomalehdillä on vaikeuksia säilyttää 

lukijat ja tuottaa tulosta. (Aula & Heinonen 2011, 87–88.) 

Sanomalehtien talouteen heijastuu ennen kaikkea mainonnan kriisi. Mediamainonta on 

vähentynyt, yritykset eivät enää käytä siihen saman verran resursseja kuin aiemmin. 

Epävakaa taloudellinen tilanne on varmasti osittain syynä, mutta olennaisempaa on hei-

kentynyt luottamus mainontaan. Tilastokeskuksen ja Mainosbarometrin 2015 mukaan 

erityisesti painetun mainonnan käyttö on laskenut ja laskee edelleen. Yritystaloudessa 

uskotaankin entistä enemmän sähköisen viestinnän ja erityisesti sosiaalisen median 

merkittävyyteen. Sosiaalisessa mediassa ovat kaverit, joiden sanaan luotetaan. Mainos-

maailma voikin lähteä sosiaalisessa mediassa uuteen nousuun. (Mainostajien Liitto 

13.1.2015; Mainosbarometri 2015; Tilastokeskus 25.11.2014; Aula & Heinonen 2011, 

89–90.) 

Mediakriisissä voi olla kyse enemmän sisältöjen kriisistä. On vaikea määritellä, milloin 

artikkeli on valmis, mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Toimittajan valmistamaa juttua 

jatkojalostetaan netissä edelleen toimituksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Artikkelien 

sosiaalisessa metamorfoosissa juttu ei ole koskaan valmis. (Aula & Heinonen 2011, 90.) 

Organisaation viestinnälle median kriisi voi olla eduksi, kun tuloksia haetaan PR:n eli 

mediaviestinnän avulla. Perinteisen median säästötoimenpiteet, sisältöjen viihteellisty-

minen, yhteiskunnan ja arjen medioituminen sekä median keskinäinen kilpailu ovat ai-

heuttaneet sen, että hyvää mediasisältöä tarvitaan nopeasti ja halvalla. Organisaatioiden 

viestinnällä on hyvä tilaisuus vaikuttaa mediasisältöihin aktiivisella ja taitavalla media-

tiedottamisella. Yrityksiä koskeva uutisointi on medioille välttämätöntä, koska yritykset 

ovat merkittävä osa yhteiskuntaa. Yritystiedottamista ei enää pidetä toimituksissa pro-

pagandan tuottajana, vaan yhteistyökumppanina – viestintä organisaatioissa on ammat-

timaistunut. PR:n haloefektin ansiosta neutraali ja positiivinen mediajulkisuus kasvattaa 

myös yrityksen muiden markkinointiviestinnän keinojen tehoa. (Burson-Marsteller me-

dia survey 2010, 5; Aula & Heinonen 2011, 91–92, 94–96.) 
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Sosiaalisen median aikana olennaista ei ole sisältö, vaan konteksti. Tärkeintä ei ole se, 

mitä sanotaan, vaan kuka, miten ja missä sanoo. Yritysten mediaviestintä onkin omak-

sunut markkinoinnin perusdynamiikan: oikeille ihmisille, oikeassa paikassa, oikeaan 

aikaan ja nyt lisäksi oikeilla tuloksilla. (Aula & Heinonen 2011, 94.) 

3.6.4 Sosiaalisen median valta 

Sosiaalinen media, lyhyemmin some, on maineenhallinnan kannalta keskeinen ja herkkä 

verkko-areenan alue. Mainekriiseissä tyypillisesti viestit saavat alkunsa ja leviävät sosi-

aalisessa mediassa, ja tapahtumat nousevat nopeasti valtamedian käsiteltäviksi. Organi-

saatioiden on miltei mahdotonta hallita niihin liittyviä keskusteluja. (Aula & Heinonen 

2011, 97.) 

Sosiaalisen median määritelmistä VTT:n tutkijoiden kuvausta on käytetty laajasti. Sen 

mukaan sosiaalinen media rakentuu kolmen elementin: sisältöjen, yhteisöjen ja Web 2.0 

-teknologioiden varaan, ja käyttäjillä on merkittävä rooli sisältöjen tuottamisessa ja nii-

den toiminnassa. (Ahlqvist, Bäck, Halonen & Heinonen 2008, 13.) Jussi-Pekka Erkkola 

on gradututkimuksessaan tarkentanut määritelmää, ja hänen näkemyksessään käyttäjät 

rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla 

prosessissa, jota kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi. Sosiaalinen media muuttaa tuotanto- 

ja jakelurakenteita, mikä vaikuttaa yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin. (Erkkola 

2008, 83.)  

Sosiaalisen median keskeinen piirre on vuorovaikutteisuus. Osallistujat voivat lähettää, 

vastaanottaa, tuottaa ja käsitellä sisältöjä muiden käytettäväksi. Sen palveluita ovat esi-

merkiksi käyttäjien kollektiivisesti muokatut verkkosivut eli wikit (Wikipedia), yhtei-

sölliset kuva- ja keskustelupalvelut (YouTube, Flickr, Instagram), äänitiedostot eli pod-

castit ja verkkopäiväkirjatyyppiset blogit. (Aula 2010, 43.) 

Sosiaalisen median luonnehdinnat voidaan jakaa kahteen puhetapaan näkökulmasta 

riippuen. Se voidaan käsittää yhteisöllisyydeksi, jossa tehdään yhteistyötä riippumatta 

taloudellisista aspekteista. Sitä ohjailevat yhteisesti muodostetut toiminta- ja käyttäyty-

missäännöt, ei hierarkkinen kontrolli. Tämä tarkastelutapa muistuttaa Peter Kropotkinin 

anarkokommunistista yhteiskunta-ajattelua ja ihanneyhteisön kuvausta. (Aula & Heino-

nen 2011, 98–99.) 
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Anarkokommunistisen valtapuheen haastaja on yritysten näkökulmaa ja liiketaloudellis-

ta etua korostava uusliberalistinen turbokapitalismi. Tämän näkemyksen mukaan sosiaa-

linen media on liiketoiminta- ja markkinointiympäristö, uusi globaali markkina, jossa 

voi ansaita rahaa. Kahden vastakkaisen näkemyksen taistelussa on kyse vallasta: kuka 

määrittelee, mitä sosiaalinen media on. (Aula & Heinonen 2011, 98–99.) 

Sosiaalisen median voima ei ole suoran toiminnan politiikkaa eli aktivismia.  Itse asias-

sa, sosiaalisessa mediassa peukuttamalla toiminta klikataan kuoliaaksi, kun ei enää tar-

vitsekaan ryhtyä sanoista tekoihin. Tärkeitä yhteiskunnallisia asioita jakamalla voidaan 

olla osa vallankumousta, tai illuusiota siitä. Sosiaalinen media voi nostaa asioita esille, 

mutta todellinen voima on kuitenkin muiden tekemissä päätöksissä ja toiminnassa. So-

siaalisen median voima on painostusvoimaa ja valta määrittelyvaltaa. Some voi määri-

tellä, mikä on tärkeää ja mikä ei. Tämä on silti olennaista, sillä valta asioiden tilan ja 

tärkeyden määrittelemiseen on aikamme merkittävimpiä vallankäytön muotoja. (Aula & 

Heinonen 2011, 101–102.) 

3.6.5 Sosiaalisen median merkitys 

Aulan ja Heinosen (2011, 104) mukaan organisaation maineenrakennuksen ja julkisuu-

den näkökulmasta sosiaalinen media on merkittävä areena, mutta ei niin tärkeä, kuin 

monet haluaisivat. Paradoksaalista on, että sosiaalisen median merkittävyys korostaa 

maineenhallintaa sosiaalisen median ulkopuolisessa merkitysympäristössä. 

Sosiaalisen median suhde valtamediaan on keskeinen. Sosiaalinen media lainaa ominai-

suuksiaan perinteiseltä medialta, ja valtamedia on omaksunut verkkopalveluihinsa sosi-

aalisen median toimintoja. Ne eivät silti ole toisiinsa rinnastettavissa. Sosiaalinen media 

on sosiaalista, mutta media se ei ole, ainakaan journalistisesta lähtökohdasta. Sosiaali-

sen median valta ilman valtamediaa on puolivallaton. (Aula & Heinonen 2011, 104–

105.) 

Sosiaalinen media on kuitenkin tärkeä maineenhallinnan pelikenttä, johon jokaisen yri-

tyksen on otettava kantaa. Organisaatioiden on luotava strategia omasta suhteestaan 

tähän julkisuuden areenaan. (Aula & Heinonen 2011, 104.) 
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3.6.6 Julkisuuden tavoitteet 

Julkisuus ei ole olemassa erillisenä ilmiönä jossain tuolla, vaan se muodostaa organisaa-

tion ympärille atmosfäärin, jossa perinteinen ja sosiaalinen media, fyysiset viestintäver-

kostot ja uuden teknologian verkostopalvelut yhdistyvät. Tässä merkitysympäristössä, 

ambientissa julkisuudessa maine rakentuu eri suuntiin ulottuvissa dialogeissa yhdessä 

sidosryhmien kanssa. (Aula 2010, 47.) 

Julkisuuden areenat, kuten sosiaalinen media avautuvat organisaatioille usein vain vies-

tinnän kanavina, tiedonvälityksen ja faktojen jakamisen välineenä. Ambientti julkisuus 

on kuitenkin sidosryhmiä osallistava toiminnan ja näkymisen kenttä, jossa yritys voi 

käyttää määrittely- ja vaikutusvaltaa sen suhteen, millaisia tarinoita siitä on liikkeellä. 

(Aula & Heinonen 2011, 109–110.) 

Tunnettuuden ja myynnin lisääminen ovat hyviä syitä näkyä julkisuudessa, mutta mai-

neen kannalta vielä tärkeämpi tekijä on kriisit. Tunnettu ja luotettava yritys ei kaadu 

yhteen kriisiin, kun se on hyvissä ajoin kerryttänyt luottamuspääomaa. Kuten Aula ja 

Heinonen asian ilmaisevat, ”hyvällä säällä luotu tunnettuus mediassa vähentää yrityksen 

maineriskejä”. (Aula & Heinonen 2011, 111–112.) 

Sosiaalisen median nousu tekee maineen rakentamisesta entistä tärkeämpää myös 

markkinoinnin näkökulmasta. Kuluttajat kuuntelevat entistä enemmän toisten ihmisten 

mielipiteitä, ja niitä löytyy helposti keskustelupalstoilta ja kuluttaja-arvioista. (Aula & 

Heinonen 2011, 123–124.) 

Mainonnan uskottavuuskriisissä tarvitaan luottamusta vahvistavaa markkinointia, joka 

kasvattaa organisaation mainetta. Organisaatio voi tehdä strategisen päätöksen tavoitella 

toimialansa suunnannäyttäjän asemaa. Thought Leadership Marketing (TLM) tarkoittaa 

markkinoimista ”ajatusjohtajuuden” avulla. Suunnannäyttäjän ei tarvitse olla alansa 

markkinajohtaja, vaan mielipidejohtaja, joka tarjoaa sidosryhmille erottuvaa informaa-

tiota, näkemyksiä, ideoita ja innovaatioita. Parhaassa tapauksessa organisaatiosta tulee 

toimialansa auktoriteetti ja edelläkävijä, johon asiakkaat, media, muut alan ammattilai-

set, viranomaiset ja päättäjät luottavat.  (Aula & Heinonen 2011, 112–114.) 
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Toimialansa suunnannäyttäjän Ciscon markkinoinnista vastannut Mark Peshoffin mu-

kaan TLM:ssä menestyminen perustui neljään tekijään. Suunnannäyttäjän toiminnan on 

oltava visionääristä, sen täytyy katsoa tulevaisuuteen ja olla provokatiivista sekä ajaa 

asiakkaan etuja ja tarpeita. (Aula & Heinonen 2011, 122.) 

When you look at thought leadership you can break it out into a number of dif-

ferent areas. It must be visionary. It looks at the future. It must be provocative, 

and it must put the customer’s needs first. (Global Impact 18.7.2012, 15.) 

Mainevetoisen markkinoinnin ydin on luottamuksessa ja lupausten lunastuksessa. 

Myynti, asiakaspalvelu, markkinointiviestintä, sisällön tuotanto ja asiakkaiden kuunte-

leminen integroidaan, ja näistä seuraa kasvava myynti ja organisaation olemassaolon 

oikeutus. (Aula & Heinonena 2011, 124–125.) 

3.7 Muutos- ja kehityskyky 

Julkisuuden muutos ja teknologian kehittyminen ovat ajaneet organisaatiot tilanteeseen, 

jossa jokainen päätös tai liikahdus voi olla nopeasti julkisuutta ja kaikkien tietoisuudes-

sa. Läpinäkyvyyden periaate vaatii yrityksiltä nopeaa reagointikykyä ja muutoksiin so-

peutumista. (Aula & Heinonen 2002, 18, 20.) 

Muutoskykyinen yritys on kiinnostava työpaikka, se luo vetovoimaa ja sillä on mahdol-

lisuudet säilyä elossa vielä pitkään. Yrityksiin tarvitaan jatkuvan luovuuden ja inno-

voinnin sisäisiä toimintaympäristöjä. Organisaatiokulttuurin on sallittava vakiintuneiden 

tapojen kyseenalaistamista, sillä luovuuden ja innovoinnin maailma on jatkuvaa muu-

tosta. (Aula & Heinonen 2002, 152–153.) 

Kokeilut, riskinotot ja yritys-ja-erehdys -metodit haastavat rationaaliset ja analyyttiset 

toimintatavat. Organisaation on siedettävä erehdyksiä, virheitä, sattumia, tyhmiä kysy-

myksiä ja tavallisuudesta poikkeavia mielipiteitä. (Aula & Heinonen 2002, 153.) 

Muutosalttiin ja hyvämaineisen organisaation on kehitettävä jatkuvasti toimintaansa, 

oltava dynaaminen ja muutoskykyinen, uskallettava ryhtyä uuteen ja sillä on oltava sel-

keä visio ja strategia. (Aula & Heinonen 2002, 153.) 
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4 METODI JA MATERIAALI 

4.1 Menetelmänä määrällinen tutkimus 

Parhaiten maineen arkkitehtuuria tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Ilman yhteis-

työtä ja hyvää verkostoa ei saada aikaan hyvää tulosta, sillä maineen rakentaminen on 

yrityksen ja sidosryhmien yhteinen projekti. (Aula & Heinonen 2011, 34.) Tämän vuok-

si OAKK:n opiskelijoiden näkökulma mainetutkimuksessa on olennainen. 

Tutkimuksen taustateoriana käytetään Viestintätoimisto Pohjoisrannan (Aula & Heino-

nen 2002, 100) kehittämää RepMap™ –menetelmää Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n 

maineen tutkimiseen. RepMap on esitelty luvun 2 alaluvussa 2.5.3, ja sen sisältö ulottu-

vuuksineen ja tekijöineen on eritelty luvussa 3. Mainetutkimuksen tavoitteena on selvit-

tää OAKK:n maineen nykytila sidosryhmälähtöisesti opiskelijoiden näkökulmasta. 

Lähinnä liikeyritysten maineen mittaamiseen kehiteltyä RepMap™ -menetelmää on 

kuitenkin perusteltua käyttää OAKK:n maineen mittaamisen taustalla siitä syystä, että 

myös Suomessa oppilaitoksille on muotoutumassa uudenlainen yritysidentiteetti. Näin 

ollen oppilaitoksen maineen arvioinnin taustalla voidaan soveltaa yritysmaailman mitta-

reita. Tämä pätee erityisesti OAKK:n tapauksessa, sillä oppilaitoksella on osakeyhtiö-

muotoisesta toiminnasta jo yli 20 vuoden kokemus. Tässä tutkimuksessa hahmoteltiin 

uusi kvantitatiivinen menetelmä oppilaitoksen maineen mittaamiseen RepMap™:n poh-

jalta, eli mainepyörän ulottuvuuksista ja kriteereistä sovellettiin aikuisoppilaitoksen 

toimintaan sopivat maineenmittaustekijät. Aineisto kerättiin OAKK:n opiskelijoille 

suunnatun kyselyn avulla. 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on tieteellinen tutkimussuuntaus, 

joka perustuu aineiston mitattavissa olevien suhteiden tarkasteluun. Tietoa eli tutkimuk-

sen kohdetta tarkastellaan numeerisesti tilastojen ja numeroiden avulla. Tutkittavat asiat 

mitataan ryhmittelemällä, järjestämällä tai luokittelemalla muuttujat mitta-asteikolla. 

Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin kuinka moni, kuinka paljon ja 

kuinka usein. (Vilkka 2007, 14; Jyväskylän yliopisto 2015; Heikkilä 2004, 81, 183–

184.) 
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Ilmiöitä voidaan mitata ja tutkia määrällisesti muuttamalla tutkittavat asiat rakenteelli-

sesti. Tällöin tutkittava asia operationalisoidaan ja strukturoidaan ennen aineiston ke-

räämistä. Operationalisoinnissa teoreettiset käsitteet muutetaan tutkittavalle ymmärret-

tävään arkikielen muotoon. Strukturointia on tutkittavien asioiden ja ominaisuuksien 

suunnittelu ja vakiointi, esimerkiksi kyselyn kysymysten ja vaihtoehtojen muotoilu ja 

esittäminen kaikille vastaajille yhtälailla ymmärrettävään muotoon. Tutkittaville asioille 

eli muuttujille annetaan arvo, joka ilmaistaan sisällön erittelyssä esimerkiksi kirjaimina 

tai numeroina.  (Vilkka 2007, 14–15.) 

Tutkimusprosessissa on olennaista mahdollisimman objektiivinen ote sekä tutkimustu-

losten havainnoinnissa tunnuslukuina että tulosten tulkinnassa. Tutkimusprosessin ja -

tulosten tulee noudattaa puolueetonta linjaa. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1995, 297, 

299.) Määrällisessä tutkimuksessa tutkittavan ja tutkijan suhde on etäinen, ja tutkimuk-

sen objektiivisuus korostuu erityisesti silloin, kun aineisto kerätään kyselynä postitse tai 

sähköisesti, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. (Vilkka 2007, 16.) 

Tulokset asetetaan tutkimuksen ulkopuoliseen viitekehykseen, eli ne esitetään jonkin 

tietyn teorian pohjalta, tässä tapauksessa RepMap™ -menetelmään peilaten. Tällöin 

tulosten tulkintaan vaikuttavat tutkimus- ja ammattialan perinne, koulukunnat sekä taus-

tateoriat ja mallit. Tulosten tulkinnan objektiivisuudesta joudutaankin määrällisessä 

tutkimuksessa usein tinkimään. (Alkula ym. 1995, 297, 299.) 

Tyypillistä ja toivottavaa määrällisen tutkimuksen aineistolle on, että vastaajien määrä 

olisi suuri. Havaintoyksiköiden eli esimerkiksi kyselyssä vastaajien suositeltu määrä on 

vähintään 100, jos tutkimuksessa käytetään tilastollisia menetelmiä.  (Heikkilä 2004, 45; 

Nummenmaa 2008, 26.) 

Kaikilla tutkimuksilla on jokin tavoite ja tarkoitus. Määrällinen tutkimus joko selittää, 

kuvaa, kartoittaa, vertailee tai ennustaa ihmistä tai luontoa koskevia ominaisuuksia tai 

ilmiöitä. (Vilkka 2007, 19). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen 

maine OAKK:lla on merkittävän sidosryhmän, opiskelijoiden näkökulmasta. Tavoittee-

na on kartoittaa maineen nykytila sidosryhmälähtöisesti, ja sen avulla miettiä mahdolli-

sia kehittämiskohteita maineen ja viestinnän kannalta. Sidosryhmän näkemystä voidaan 

myös jatkossa verrata oppilaitoksen omaan näkemykseen maineestaan. 
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Määrälliselle tutkimukselle tyypillistä on kausaalisuus, eli aineistosta etsitään syy-

seuraussuhteita. Tämä tarkoittaa, että jokin asia johtuu jostakin. Etenkin selittävässä 

tutkimuksessa pyritään löytämään lainalaisuuksia, eli aineistosta nousevia säännönmu-

kaisuuksia. Ne kertovat esimerkiksi, miten eri asiat liittyvät toisiinsa ja mistä jokin joh-

tuu – millä tavalla havaintoyksiköt eroavat eri muuttujien suhteen. Lainalaisuudet esite-

tään tuloksissa numeraalisesti, esimerkiksi jakaumien, keskiarvojen, tai keskihajonnan 

avulla. (Vilkka 2007, 23.) 

Teoreettisilla käsitteillä on määrällisessä tutkimuksessa tärkeä asema. Tutkimus aloite-

taan teoriasta, josta edetään käytäntöön, kuten kyselyyn, haastatteluun tai havainnoin-

tiin. Sen jälkeen palataan jälleen teoriaan, jota pyritään uudelleen rakentamaan, selittä-

mään, uudistamaan, purkamaan tai täsmentämään aineiston analyysin, tutkimustulosten 

ja niiden tulkinnan avulla. (Vilkka 2007, 25–26.) 

4.2 Teoriasta kyselyksi 

Määrällisessä tutkimuksessa mitataan eroja havaintoyksiköiden välillä, ja erot määritel-

lään symboleilla, kuten numeroilla tai kirjaimilla. Käytännössä mitataan havaintoyksi-

kön, tässä tapauksessa OAKK:n opiskelijan, ominaisuuksia valituilla muuttujilla, kuten 

esimerkiksi iän, sukupuolen ja koulutusalan sekä mielipiteiden perusteella OAKK:n 

maineen tekijöistä ja viestinnästä. Muuttujat ovat OAKK:n maineeseen ja viestintään 

liittyviä käsitteellisiä asioita, jotka täytyy purkaa rakenteellisesti osa-alueisiin kysymyk-

siksi ja vastausvaihtoehdoiksi. Tätä tutkimusprosessin vaihetta kutsutaan operationali-

soinniksi. (Alkula ym. 1995, 75–76.) 

OAKK:n maineen mittaamisen taustalla sovellettiin RepMap™ –tutkimusmenetelmää, 

jonka teoreettiset käsitteet muotoiltiin uudenlaiseksi mittariksi opiskelijoille ymmärret-

tävään muotoon. Maineen kuuteen ulottuvuuteen sisältyvät 24 kriteeriä muokattiin ky-

selyyn empiiristen kysymysten tai väittämien tasolle opiskelijoiden näkökulmaan ja 

tietopohjaan sopiviksi. 
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Operationalisointi aloitettiin hahmottelemalla teoriasta (taso 1) käsitteelliset osa-alueet 

OAKK:n toimintaa vastaavaksi (taso 2). Sen jälkeen osa-alueet purettiin konkreettisiksi 

kyselyn kysymyksiksi ja vastausvaihtoehdoiksi opiskelijan arkikielen tasolle (taso 3).  

Operationalisoinnin vaiheita kuvaa kuvio 4, jossa 

taso 1 kuvaa RepMap™ –tutkimusmenetelmää eli teoriaa maineen ulottuvuuksista ja 

tekijöistä,  

taso 2 havainnollistaa teorian soveltamista OAKK:n maineen tutkimiseen ja  

taso 3 on mittarin eli kysymysten ja arvioitavien väittämien taso Webropol-kyselyssä 

OAKK:n opiskelijoille. 

Operationalisointi on tutkijan tulkintaa teorian, arkikielen ja tutkimuskohteen suhteista. 

Tutkija muotoilee ja vakioi termit mittaamista varten, mutta termien semantiikkaa vas-

taajille ei voida selittää. (Vilkka 2007, 44; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 148.) 

Mittaustulokset eivät kerro, mitä termit merkitsevät kyselyn vastaajille, ja millä tavoin 

niitä tulkitaan. Määrällinen tutkimus osoittaakin vain, kuinka moni valitsi tietyn vaihto-

ehdon, kuinka usein jokin asia ilmenee tai kuinka paljon asiat vaikuttavat toisiinsa. 

Termeillä täytyy olla yleisesti ymmärrettävissä oleva vakioitu, tietty sisältö riippumatta 

eri henkilöiden niihin liittämistä merkityseroista. (Vilkka 2007, 44.) Jokaisen kyselyyn 

osallistuvan on ymmärrettävä kysymykset samalla tavalla, jotta tutkimustulos olisi luo-

tettava. Tutkimuksen osuva analyysi ja tulkinta edellyttävät onnistunutta operationali-

sointia. (Vilkka 2007, 37.)  

Maineen ulottuvuuksia ja tekijöitä ovat arvioineet useissa aiemmissa tutkimuksissa eri 

toimialojen asiantuntijat. Koska tässä tutkimuksessa OAKK:n mainetta arvioivat opis-

kelijat, maineen ulottuvuudet tekijöineen täytyy muotoilla opiskelijoiden tietopohjaan 

sopiviksi. On ymmärrettävä, millä tavoin opiskelijat voivat nähdä ja tulkita maineen eri 

ulottuvuuksia kriteereineen jokapäiväisessä kohtaamisessa OAKK:n kanssa. Missä ar-

kipäivän kokemuksissa mainetekijät ylipäätään voivat näyttäytyä opiskelijoille? Toisin 

sanoen, kyselyn kysymyksiin mainetekijät on muotoiltava sellaiseen viitekehykseen, 

että opiskelijat tunnistavat ne omista lähtökohdistaan.  
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Kuvio 4. Teorian operationalisointi kyselyksi. Kuvion laatimisessa apuna käytetty Vil-

kan kuviota teorian operationalisoinnista (Lähde: Vilkka 2007, 40). 
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Kyselyä testattiin useaan otteeseen kahdeksan eri testihenkilön kanssa. Mukana kyselyä 

testaamassa oli OAKK:n henkilökunnan jäseniä, eri alojen opiskelijoita ja pro gradu -

tutkielman ohjaaja. Kyselyä paranneltiin testihenkilöiden testauskokemusten ja ehdotus-

ten perusteella loppuvuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. 

4.3 Aineiston kerääminen 

Määrällisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä kyselyn, haastattelun ja systemaattisen 

havainnoinnin avulla. Kyselyä sovelletaan etenkin, kun tutkimuksen havaintoyksikkönä 

on henkilö ja häneen liittyvät asiat, kuten mielipiteet, asenteet tai ominaisuudet. Sekä 

postitse että internetissä toteutettavaa kyselyä käytetään, kun tutkittavia on paljon ja he 

ovat hajallaan. (Vilkka 2007, 28, 35.) 

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen mainetutkimus tehtiin kyselytutkimuksena opiskelijoil-

le. Tutkimusaineisto hankittiin sähköpostitse lähetetyn verkkopohjaisen kyselyn avulla. 

Kysely laadittiin ja sitä hallinnoitiin Webropol 2.0 -ohjelmaa käyttäen. OAKK:n opiske-

lijatietokannasta (StudentaPlus) kerättiin kaikkien opiskelijoiden sähköpostiosoitteet. 

Osoitteista poistettiin lyhytkoulutuksissa opiskelevat, eli lähinnä työnantajien kustanta-

miin koulutuksiin osallistuvat, jotka opiskelevat OAKK:ssa korkeintaan yhden viikon. 

Lisäksi vastaanottajaryhmästä poistettiin maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa 

tai vastaavissa opiskelevien osoitteet, koska heille kyselystä olisi täytynyt tehdä hyvin 

erilainen. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia ei varsinaisesti markkinoida samal-

la tavalla kuin muita koulutuksia, koska koulutukset aloitetaan säännöllisesti kiintiöpai-

koilla, ja opiskelijat tulevat suoraan virastojen kautta. Lyhytkoulutuksiin osallistuvat ja 

kotoutumiskoulutuksissa opiskelevat eivät siten ole tämän tutkimuksen kannalta olen-

naista opiskelijarekrytointiin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmää, joten 

oppilaitoksen maineella ei ole heille samanlaista merkitystä kuin muille opiskelijoille. 

Tämän vuoksi nämä ryhmät jätettiin kyselyn vastaanottajista pois. Lopulliseen otokseen 

eli kyselyn vastaanottajaryhmään jäi yhteensä 1050 opiskelijaa. 

Kyselyn kysymyksissä käytettiin yksinkertaista valintaa vaihtoehtoineen, monivalinta-

kysymyksiä, matriiseja ja avoimia kysymyksiä. Kysely jaoteltiin osa-alueisiin: 

1. Taustakysymykset 
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2. Koulutusviestintä 

3. Mielikuvat ja maine 

Taustakysymyksissä selvitettiin vastaajien perustietoja, kuten sukupuoli ja ikä sekä kou-

lutusala ja OAKK:ssa opiskellun ajan pituus.  

Koulutusviestintään liittyvässä osiossa kysyttiin, mitä kautta vastaaja on saanut tiedon 

koulutuksestaan, ja mitä kautta koulutuksista kannattaisi jatkossa tiedottaa. Lisäksi sel-

vitettiin, mitä mieltä vastaajat ovat OAKK:n nettisivuista ja facebook-sivuista.  

Mielikuvat ja maine –osuudessa selvitettiin varsinaiseen RepMap-teoriaan liittyviä 

seikkoja. Maineen ulottuvuudet ja kriteerit strukturoitiin kysymyksiin OAKK:n ominai-

suuksista. Kriteerit ja OAKK:n ominaisuudet on eritelty tarkemmin Kuviossa 4. Suurin 

osa kriteereistä kysyttiin käyttäen asenneasteikkona neliportaista Likertin asteikkoa. 

Mainetutkimuksen taustateoriaan liittyvät kysymykset 12, 13, 15 ja 16. Kysely kokonai-

suudessaan on nähtävillä Liitteessä 1.  

Likertin asteikko on mielipideväittämissä paljon käytetty järjestysasteikko. Asteikko 

perustuu ajatukseen, jossa asteikon keskikohdasta lähtien toiseen suuntaan samanmieli-

syys lisääntyy ja toiseen suuntaan samanmielisyys heikkenee. (Vilkka 2007, 46; Heikki-

lä 2004, 53.). Vastaaja arvioi OAKK:n ominaisuuksia vastaamalla väittämiin olemalla 

joko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä tai täysin eri 

mieltä.  

Maineen viisi ulottuvuutta kriteereineen selvitettiin matriisikysymyksillä Likertin as-

teikkoa käyttäen. Julkisen kuvan kriteereistä tunnettuus sidosryhmissä ja julkisuuskuva 

selvitettiin väittämillä Likertin asteikossa ja loput kaksi kriteeriä erillisillä kysymyksillä. 

Näkyminen julkisuudessa selvitettiin kysymällä, millaisia mainintoja vastaaja on kuullut 

OAKK:sta mediasta toisaalta perheen, sukulaisten, ystävien tai tuttavien kautta. Johdon 

karismaattisuutta selvitettiin kysymällä, tietääkö vastaaja ylipäätään, kuka on OAKK:n 

rehtori tai apulaisrehtori. 

Opiskelijoilta kysyttiin myös, ovatko heidän mielikuvansa OAKK:sta parantuneet, py-

syneet ennallaan vai huonontuneet opiskeluiden käynnistyttyä. Lisäksi selvitettiin vas-

taajien tyytyväisyyttä OAKK:n palveluihin, kuten opiskelijoiden ohjaukseen, opetuksen 
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sisältöön, oppimateriaaliin, opintojen henkilökohtaistamiseen, opetustiloihin jne. Lo-

puksi vastaajalla oli mahdollisuus antaa palautetta kyselyn aiheista tai itse kyselystä.  

Kyselyn tekemisessä tärkeää on kyselyn lähettämisen ajoitus, jotta vastausten määrä ei 

jää vähäiseksi ajankohdan vuoksi. Vuodenaikoihin ja sesonkeihin liittyvät kyselyt on 

olennaista ajoittaa oikein. (Vilkka 2007, 28.) 

Toisaalta myös päällekkäiset tai lyhyellä aikavälillä lähetetyt useat eri kyselyt voivat 

laskea vastausprosenttia. Siksi on tärkeää huomioida, että aiemmin samalle vastaanotta-

jaryhmälle lähetetystä kyselystä on kulunut riittävästi aikaa. OAKK:n opiskelijoille oli 

lähetetty vuoden 2014 elokuussa kysely tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta 

OAKK:ssa ja vuoden 2015 tammikuussa opiskelun laatua koskeva kysely.  

Webropol-kysely lähetettiin opiskelijoille 10.3.2015 ja vastausaikaa annettiin kaksi 

viikkoa, 24.3.2015 saakka. Yhdeksän päivän kuluttua kyselyn lähettämisestä 18.3. vas-

taajia oli yhteensä 143, jolloin kyselyyn vastaamattomille lähetettiin muistutusviesti. 

Toinen muistutusviesti lähetettiin kyselyn päättymistä edeltävänä päivänä. 
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5 TULOKSET  

Kyselyyn vastasi yhteensä 304 opiskelijaa, joten vastaajien määrä oli 29 % perusjoukos-

ta. Tuloksissa tietojen kato oli 71 %, mikä on Vealin (1997, 154) mukaan tavallinen 

määrä, sillä kyselytutkimuksissa vastaajia voi olla usein vain 25–30 prosenttia otokses-

ta. 

Tässä luvussa esittelen kyselyn vastaajien perustiedot, koulutusviestintään liittyvän osi-

on tulokset sekä tutkimustulokset maineen teorian ja RepMap-menetelmän osalta. 

5.1 Vastaajien perustiedot 

Vastaajista naisia oli 171 (56 %) ja miehiä 133 (44 %). Vastaajien ikäryhmistä 26–35-

vuotiaiden osuus vastauksissa oli suurin. Ikäryhmät ovat jaoteltuna taulukossa 1. 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden ikäryhmät. Eniten vastauksia saanut vaihtoehto on 

korostettu taustavärillä. 

Ikäryhmä Vastaajien määrä  Vastaajien osuus % 

alle 26-vuotias 70 23,0 % 

26-35-vuotias 107 35,2 % 

36-45-vuotias 58 19,1 % 

46-55-vuotias 64 21,1 % 

yli 55-vuotias 5 1,6 % 

Yhteensä 304 100 % 

 

Koulutusalojen suhteen toteutunut otanta vastaa perusjoukkoa siltä osin, että vastaajia 

oli kaikilta koulutusaloilta. Valtaosa vastanneista (51,6 %) ilmoitti opiskelevansa 

sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla, kun kyselyn koko vastaanottajaryhmästä noin 40 % 

oli näiden alojen opiskelijoita. Vuositasolla näillä aloilla opiskelee keskimäärin 29 % 

OAKK:n opiskelijoista. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen osuus on siten vastauksissa 

hieman painottunut. Kyselyyn vastanneiden koulutusalojen osuuksia havainnollistaa 

kuvio 5. 
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Kuvio 5. Vastaajien ilmoittamien koulutusalojen osuudet vastauksissa. 

5.2 Koulutusviestintä 

5.2.1 Opiskelijarekrytoinnin viestintäkanavat 

Opiskelijarekrytoinnissa merkittävin viestintäkanava on kyselyn tulosten mukaan työ-

voimatoimisto. Kysyttäessä opiskelijoilta koulutusten viestintäväylistä, yhteensä 410:sta 

vastauksesta 36 % kertoi saaneensa tiedon työvoimatoimistosta 28 % vastasi OAKK:n 

nettisivuilta ja 10 % sai tiedon perheenjäseneltä, sukulaiselta, ystävältä tai tuttavalta. 

Hakukoneen kautta tiedon sai 7 % vastaajaa, ja suurin osa avoimiin vastauksiin vastan-

neista kertoi käyttäneensä Googlea.  

Sanomalehdistä koulutuksesta oli lukenut 8 %, yhteensä 32 vastaajaa. Näistä 16 sai tie-

don Forum24-sanomalehdestä, 7 Kalevasta, 5 Oulu-lehdestä, 1 Rantalakeudesta, 1 Poh-

jolan Sanomista, 1 Raahelaisesta ja 1 Lapin Kansasta. 

Tiedon koulutuksesta oli saanut työpaikaltaan 16 vastaajaa (4 %) ja Facebookista 3 (0,7 

%). 
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Avoimissa vastauksissa kerrottiin tiedon koulutuksista tulleen myös muun muassa Ou-

lun työllisyyspalveluista, soittamalla OAKK:hon, Oulun kaupungilta sekä Omapolku-

projektin ja Innomarin kautta. 

Vastausvaihtoehdoissa olleet verkkoyhteisöpalvelu LinkedIn, Oulun kansalaisopiston ja 

Pohjola-opiston tiedotuslehti Opistolainen, katukampanjointi, keskustelupalsta sekä 

tapahtuma tai messut eivät keränneet yhtään vastausta. Vastauksia kertyi yhteensä 410, 

sillä vastaajat saivat valita maksimissaan kolme vaihtoehtoa. Vastausten jakautumista 

viestintäkanavittain havainnollistaa kuvio 6. 

 

Kuvio 6. Mitä kautta sait tiedon koulutuksestasi? Opiskelijoiden vastausten jakauma 

koulutuksesta saadun tiedon väylästä. Asteikon luvut ovat vastausten määriä kutakin 

vaihtoehtoa kohti. 

5.2.2 Suositeltavat viestintäväylät 

Vaikka työvoimatoimisto keräsikin eniten vastauksia koulutuksesta saadun tiedon 

osalta, jatkossa koulutuksista tiedottamiseen suositeltiin eniten OAKK:n nettisivuja. 

1004:sta vastauksesta 16 % (160) suositteli nettisivuja. Työvoimatoimistoa kannatti 14 

% ja Facebookin kautta tiedottamista 13 % vastauksista. Koulutusviestintää 



57 

 

sanomalehdissä suositteli yhteensä 311 vastaajaa (31 %), joista 119 kannatti Kalevaa. 

Forum24 sai 82 vastausta, Oulu-lehti 80 sekä Rantalakeus ja Opistolainen molemmat 11 

vastausta. Lisäksi 8 vastaajaa suositteli muita sanomalehtiä, kuten Rantapohjaa, 

Tervareittiä ja kaikkia muita lähialueen sanomalehtiä. 

Tapahtumissa ja messuilla tiedottamista suositteli 75 vastaajaa, työpaikoilla samoin 75 

vastaajaa ja katukampanjoinnissa 20 vastaajaa.  

Hakukoneissa näkyvyyden parantamista suositteli 60 vastaajaa, ja avoimen vastauksen 

antaneista suurin osa tarkoitti hakukoneella Googlea. Koulutusviestintää 

yhteisöviestintäpalvelu LinkedIn:n kautta kannatti 11 vastaajaa ja OAKK:n 

hallinnoiman elamanvalttikortti.fi –sivuston avulla tiedottamista 9 vastaajaa. 

Lisäksi kannatettiin koulutusten tiedottamista Kalevan ja Forum24:n nettisivuilla, 

sosiaalisissa medioissa, Kelan kautta, yrityshautomoissa, starttaamossa, yritystakomossa 

sekä entisten opiskelijoiden sähköposteihin viestinnällä. 

Vastauksia kertyi yhteensä 1004, koska tähänkin kysymykseen sai valita useamman 

vaihtoehdon. Vastaajien mielipiteet koulutusviestinnän kanavista jatkossa on esitelty 

kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Mitä kautta koulutuksista kannattaisi tiedottaa jatkossa? Opiskelijoiden 

mielipiteiden jakauma suosituksista koulutusten viestintäkanaviksi jatkossa. Asteikon 

luvut ovat vastausten määriä kutakin vaihtoehtoa kohti. 

Suositukset vaihtelivat ikäryhmittäin. Nuorimman ikäryhmän vastauksissa kannatettiin 

eniten Facebookia koulutusten tiedottamiseen. Näistä alle 26-vuotiaiden vastauksista 16 

% suositteli Facebookia, 13 % työvoimatoimistoa, 12,5 % OAKK:n nettisivuja ja 12,5 

% Kalevaa. 
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Toiseksi nuorimman ikäryhmän, 26-35 –vuotiaiden äänistä OAKK:n nettisivut keräsi 

eniten, 16 % vastauksista, ja vain muutaman äänen vähemmän keräsi Facebook 15 % 

osuudellaan. Työvoimatoimistoa kannatettiin 14 % osuudella. 

36-45 –vuotiaiden vastauksista eniten kannatettiin OAKK:n nettisivuja 18 %:n 

osuudella, 14 % kannatti työvoimatoimistoa ja 11 % Facebookia.  

46-55 –vuotiaiden vastauksissa suositeltiin eniten työvoimatoimistoa 17 % osuudella, 

nettisivuja kannatettiin hieman vajaan 17 % osuudella, ja Kalevaa kannatti 15 % 

ikäryhmän vastauksista. Facebookia suositteli vajaa 8 % vastauksista Forum24:n (9 %) 

ja Oulu-lehden (8 %) sijoittuessa sen edelle. 

Yli 55-vuotiaiden vastauksia oli vain 17, mikä on 1,7 % kaikista 1004:sta vastauksesta. 

Tässä ikäryhmässä suositeltiin eniten OAKK:n nettisivuja (24 %) ja Kalevaa (24 %) 

koulutuksista tiedottamiseen. Eri ikäryhmien suositukset viestintäkanaviksi on esitelty 

taulukossa 2. 

Taulukko 2. Mitä kautta koulutuksista kannattaisi tiedottaa jatkossa? Eri ikäryhmissä 

eniten kannatusta saanut vaihtoehto on korostettu taustavärillä. 

 

alle 26-

vuotiaat 

26-35-

vuotiaat 

36-45-

vuotiaat 

46-55-

vuotiaat 

yli 55-

vuotiaat Yhteensä 

OAKK:n nettisivuilla 29 58 34 35 4 160 

työvoimatoimistossa 30 50 26 36 3 145 

Facebookissa 37 55 20 16 0 128 

Kalevassa 29 39 17 30 4 119 

Forum24:ssa 14 31 16 18 3 82 

Oulu-lehdessä 17 28 17 17 1 80 

työpaikoilla 21 29 13 12 0 75 

tapahtumissa tai messuilla 22 28 11 13 1 75 
parantamalla näkyvyyttä hakukoneissa 15 19 14 11 1 60 

katukampanjoinnissa 8 9 2 3 0 22 

LinkedIn:ssa 0 3 7 1 0 11 

Rantalakeudessa 2 2 3 4 0 11 

Opistolaisessa 1 3 3 4 0 11 

www.elamanvalttikortti.fi 4 3 2 0 0 9 

muissa sanomalehdissä 2 3 1 2 0 8 

muissa virastossa 0 0 1 2 0 3 

muualla netissä 0 1 1 0 0 2 

jotakin muuta kautta 0 0 0 2 0 2 

keskustelupalstoilla 0 0 1 0 0 1 

Yhteensä 231 361 189 206 17 1004 
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5.2.3 Nettisivut koulutusviestinnässä 

OAKK:n nettisivut ovat epäilemättä tärkeä viestintäkanava. Kuviosta 14 ilmenee, että 

vastaajista suurin osa oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että nettisivut ovat selkeät ja 

visuaalisesti miellyttävät sekä etsitty tieto löytyy sivuilta hyvin. Yli kolmannes oli 

täysin samaa mieltä siitä, että nettisivut ovat selkeät. Hieman alle kolmannes oli täysin 

samaa mieltä siitä, että nettisivut ovat visuaalisesti miellyttävät ja etsitty tieto löytyy 

OAKK:n sivuilta hyvin. Vastaajien mielipiteiden jakauma nettisivujen osalta on eritelty 

taulukossa 3 ja kuviossa 8. 

Taulukko 3. Opiskelijoiden mielipiteiden jakauma OAKK:n nettisivuista. Eniten 

vastauksia kerännyt vaihtoehto on korostettu taustavärillä. 

Mitä mieltä olet OAKK:n  

nettisivuista? 
täysin samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin eri 

mieltä 

 

 

Yhteensä 

 Etsimäni tieto löytyy 

OAKK:n sivuilta hyvin. 96 170 33 1 

 

300 

 Nettisivut ovat visuaalisesti 

miellyttävät. 97 173 25 2 

 

297 

 Nettisivut ovat selkeät. 123 157 18 0 298 

Yhteensä 316 500 76 3  

 

 

Kuvio 8. Opiskelijoiden mielipiteiden jakauma OAKK:n nettisivuista. Asteikon luvut 

ovat vastausten määriä kutakin vaihtoehtoa kohti. 



61 

 

5.2.4 Facebook sosiaalisen median kenttänä 

Sosiaalista mediaa suositellaan viestintäkanavaksi, mutta vastaajista kuitenkin vain 24 

% oli käynyt OAKK:n Facebook-sivuilla, ja 76 % ei ollut käynyt.  

Kuvio 9 havainnollistaa, että Facebook-sivua piti hyödyllisenä reilu kolmasosa 

vastaajista. Hyödyllisyydestä jokseenkin samaa mieltä oli hieman yli puolet (110) 

vastaajista. Yhteensä vastaajia oli 212. 

 

Kuvio 9. Facebook-sivu on hyödyllinen. Opiskelijoiden mielipiteiden jakauma OAKK:n 

Facebook-sivujen hyödyllisyydestä. 

Sivujen sisällön tarpeellisuudesta oltiin vähemmän samaa mieltä, kuten kuvio 10 

osoittaa. Vain vajaa neljäsosa (44) vastaajista oli sitä mieltä, että Facebook-sivuilta 

löytyy tarvittavaa tietoa, kuvia tai materiaalia. Jokseenkin samaa mieltä oli reilu puolet 

(115 vastaajaa) yhteensä 200:sta vastaajasta. 
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Kuvio 10. Sivulta löytyy tarvitsemaani tietoa, kuvia tai materiaalia. Opiskelijoiden 

mielipiteiden jakauma OAKK:n Facebook-sivujen sisällön tarpeellisuudesta. 

5.2.5 Tyytyväisyys OAKK:n palveluihin 

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä OAKK:n palveluihin kysyttiin, jotta palveluita voitaisiin 

vastausten perusteella kehittää, ja toisaalta tietoja hyödyntää viestinnässä. Opettajien 

pätevyys arvostettiin korkeimmalle, kun puolet vastaajista oli siihen erittäin tyytyväisiä, 

ja 43 % vastaajista melko tyytyväisiä. 

Opintojen henkilökohtaistaminen on OAKK:ssa myöskin hyvin toteutunut, kun 46 % 

vastanneista opiskelijoista oli siihen erittäin tyytyväisiä, ja 42 % melko tyytyväisiä.  

Tyytymättömimpiä opiskelijat olivat ruokailuun. Erittäin tyytymättömiä ruokailuun oli 

14 % vastaajista, ja melko tyytymättömiä 26 %. Myös taukotiloissa on parantamisen 

varaa vastaajista 8 % ollessa erittäin tyytymättömiä ja 26 % melko tyytymättömiä. 

Taulukosta 4 käy ilmi opiskelijoiden tyytyväisyys ja vastausten jakaantuminen 

palveluiden osalta. Kuvio 11 havainnollistaa prosenttiosuuksina opiskelijoiden 

tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä palveluihin. 
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Taulukko 4. Opiskelijoiden tyytyväisyys OAKK:n palveluihin. Eniten vastauksia 

kerännyt vaihtoehto on korostettu taustavärillä. 

OAKK:n palveluita 
erittäin 

tyytyväinen 

melko 

tyytyväinen 

melko 

tyytymätön 

erittäin 

tyytymätön Yhteensä 

 opettajien pätevyys 153 131 14 5 303 

 opintojen  

henkilökohtaistaminen 141 127 29 6 303 

 asiakaspalvelu 

/opiskelijapalvelut 133 146 17 2 298 

 työssäoppimisjaksojen  

toteutuminen 126 139 31 3 299 

 opiskelijoiden ohjaus 122 152 26 3 303 

 opetusmenetelmät 121 151 25 6 303 

 oppimateriaali 113 139 48 3 303 

 opetuksen sisältö 111 162 25 6 304 

 opetuksessa käytettävät  

välineet, laitteistot tai kalusto 105 150 42 4 301 

 opetustilat 96 135 65 8 304 

 ruokailu 64 110 77 42 293 

 taukotilat 75 122 76 25 298 

Yhteensä 1360 1664 475 113 3612 

 

Kuvio 11. Opiskelijoiden mielipiteiden prosenttiosuudet tyytyväisyydestä OAKK:n 

palveluihin. 
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5.3 Maineen teoriaan liittyvän aineiston analysointi 

Kyselyn kysymykset 12, 13, 15 ja 16 (Liite 1) liittyvät maineen mittausmenetelmään. 

Tulosten analysoinnissa pisteytettiin kyselyn väittämien Likertin asteikolla arvioidut 

kriteerit. Vastaajan vastaus ”täysin samaa mieltä” antoi kriteerille kolme pistettä, ”jok-

seenkin samaa mieltä” olevasta arviosta kriteeri sai kaksi pistettä ja arviosta ”jokseenkin 

eri mieltä” maineen ulottuvuus keräsi kriteerille yhden pisteen. Jos vastaaja oli kriteeriä 

arvioivasta väittämästä ”täysin eri mieltä”, kriteeri ei saanut tästä vastauksesta yhtään 

pistettä. 

Pisteet laskettiin kriteereittäin yhteen, ja jokaiselle kriteerille annettiin pisteiden kes-

kiarvosta arvosana asteikolla 0-3. Maineen ulottuvuudet saivat keskiarvon kriteeriensä 

yhteisarvosanoista. 

Maineen ulottuvuuksien ja kriteereiden arvioinnissa tulokset arvosteltiin asteikolla: 

0 - 0,99 = huono 

1 - 1,49 = välttävä  

1,5 - 1,99 = tyydyttävä 

2,0 - 2,49 = hyvä 

2,5 - 3,0 = erinomainen. 

5.4 Yrityskulttuurin ja johtamisen tulokset 

OAKK:n maineen tilaa yrityskulttuurin ja johtamisen ulottuvuudesta selvitettiin 

kysymällä opiskelijoilta työskentely- ja opiskeluilmapiiriin liittyviä tekijöitä.  

Yrityskulttuurin ja johtamisen kriteereistä parhaiten OAKK:ssa hallitaan arvostus, jota 

mitattiin väittämällä, että OAKK on ”hyvä opiskeluilmapiiriltään”. Täysin samaa mieltä 

oli 161 vastaajaa (53 %), jokseenkin samaa mieltä 124 vastaajaa (41 %), jokseenkin eri 

mieltä 17 vastaajaa (5,5 %) ja täysin eri mieltä oli 2 vastaajaa (alle 1 %). Pisteytyksessä 

täysin samaa mieltä olleet 161 vastausta keräsi kriteerille 3 pistettä. 161 kerrottiin 

kolmella, jolloin tulokseksi saatiin 483 pistettä. 124 vastausta kerrottiin kahdella, jolloin 

tulokseksi tuli 248 pistettä. 17 vastausta sai yhden pisteen eli yhteensä 17 pistettä, ja 

kahdesta täysin eri mieltä olevasta vastauksesta kriteeri ei saanut yhtään pistettä. 
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Yhteensä väittämä sai 483 + 248 + 17 pistettä eli 748 pistettä. Tämä pistemäärä jaettiin 

vastaajien kokonaismäärällä 304, jolloin ”hyvä opiskeluilmapiiri” eli kriteeri arvostus 

sai asteikolla 0-3 hyvän arvosanan  2,46. 

Sitoutumista ja tyytyväisyyttä mitattiin väittämällä, että OAKK on ”hyvä henkilökunnan 

palvelualttiudeltaan” Täysin samaa mieltä oli 158 vastaajaa (52 %), jokseenkin samaa 

mieltä 123 (40 %), jokseenkin eri mieltä 22 (7 %) ja täysin eri mieltä oli 1 vastaaja (alle 

1 %). Pisteitä kertyi tällöin 158 x 3 + 123 x 2 + 22 x 1 eli 474 + 246 + 22 = 742. Tämä 

jaettiin 304:llä, ja arvosanaksi tuli hyvä 2,44. 

Samalla tavalla pisteytettiin ja arvosteltiin yrityskulttuurin ja johtamisen muut kriteerit. 

Johdon ja työntekijöiden luottamusta arvioitiin ominaisuudella ”luotettava” saaden 

arvosanaksi 2,41. Motivointia ja palkitsemista mitattiin OAKK:n ominaisuudella 

”opetustavoissaan kannustava”, joka sai yrityskulttuurin ja johtamisen neljästä 

kriteeristä heikoimman, mutta kuitenkin hyvän arvosanan, 2,36.  

Ulottuvuuden osalta kyselyn vastaukset ovat nähtävillä taulukossa 5. Vastausten 

pisteytyksen tuloksena niiden muuttaminen arvosanoiksi on vertailtuna kuviossa 12. 

Kuvio 5 osoittaa, että yrityskulttuurin ja johtamisen osalta kriteerit saivat keskenään 

melko tasaiset tulokset. Kaikki kriteerit ovat arvosanoiltaan hyviä vaihdellen välillä 

2,36 – 2,46. Ulottuvuuden keskiarvo on hyvä, 2,42. 

Taulukko 5. Opiskelijoiden mielipiteiden jakauma yrityskulttuurin ja johtamisen 

kriteereistä sovellettuna OAKK:n työskentely- ja opiskeluilmapiiriin. Eniten vastauksia 

kerännyt vaihtoehto on korostettu taustavärillä. N=304. 

OAKK on täysin samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin eri 

mieltä 

 hyvä opiskeluilmapiiriltään 161 124 17 2 

 hyvä henkilökunnan palvelu-

alttiudeltaan 158 123 22 1 

 luotettava 153 126 22 3 

 opetustavoissaan kannustava 144 129 28 3 

Yhteensä 616 502 89 9 
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Kuvio 12. Yrityskulttuurin ja johtamisen kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 

Pisteytys ja arvosanojen antaminen toteutettiin samalla tavalla muidenkin maineen 

ulottuvuuksien kohdalla. 

5.5 Tuotteiden ja palveluiden tulokset 

Tuotteiden ja palveluiden osalta mainetta mitattiin kysymällä OAKK:n koulutuksia ja 

tutkintoja koskevia seikkoja. Kriteereistä parhaiten sijoittui hyöty, jota arvioitiin 

väittämällä, että OAKK on ”ammatillista osaamista lisäävä”. Täysin samaa mieltä oli 

172 vastaajaa (57 %), jokseenkin samaa mieltä 114 (37 %), jokseenkin eri mieltä 14 (5 

%) ja täysin eri mieltä 4 vastaajaa (1 %). Pisteytyksen tuloksena kriteeri sai hyvän 

arvosanan 2,49.  

Hinta-laatu –suhdetta mitattiin ominaisuudella ”opiskelijamaksultaan sopiva”, jonka 

arvosanaksi tuli 2,43. Toimitus- ja palveluvarmuutta arvioitiin väittämällä, että OAKK 

on ”koulutuksissaan sovitusti etenevä ja aikatauluissa pysyvä”. Se sai arvosanan 2,38. 

Tuotteiden ja palveluiden laatua arvioitiin väittämällä ”hyvä opettajien pätevyydeltään / 

opetuksen tasoltaan”, joka sai tuotteiden ja palveluiden kriteereistä heikoimman, 

kuitenkin hyvän arvosanan 2,34.  

Tuotteiden ja palveluiden tekijöiden vastaukset on nähtävillä taulukossa 6. Kuvio 13 

osoittaa, että myös tuotteiden ja palveluiden osalta kriteerit saivat keskenään melko 

tasaiset tulokset. Kaikki kriteerit ovat arvosanoiltaan hyviä vaihdellen välillä 2,34 – 

2,49. Ulottuvuuden keskiarvo on hyvä 2,41. 
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Taulukko 6. Opiskelijoiden mielipiteet tuotteiden ja palveluiden kriteereistä 

sovellettuna OAKK:n koulutuksiin ja tutkintoihin. Eniten vastauksia kerännyt 

vaihtoehto on korostettu taustavärillä. N=304. 

OAKK on täysin samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin eri 

mieltä 

 ammatillista osaamista lisäävä 172 114 14 4 

 opiskelijamaksultaan sopiva 165 108 28 3 

 koulutuksissaan sovitusti  

etenevä ja aikatauluissa pysyvä 150 125 24 5 

 hyvä opettajien pätevyydeltään 

/ opetuksen tasoltaan 144 126 28 6 

Yhteensä 631 473 94 18 

 

Kuvio 13. Tuotteiden ja palveluiden kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 

5.6 Menestymisen tulokset 

OAKK:n menestymistä arvioitiin tuloksen ja tutkintojen tuottamiseen liittyvillä 

kysymyksillä. Kansainvälisyyttä mitattiin väittämällä, että OAKK on ”opiskelijoiden 

erilaiset kulttuuritaustat huomioiva”. Täysin samaa mieltä opiskelijoista oli 148 (49 %), 

jokseenkin samaa mieltä 140 (46 %), jokseenkin eri mieltä 13 (4 %) ja täysin eri mieltä 

3 (1 %). Pisteytyksessä kansainvälisyys sai menestymisen kriteereistä parhaan 

arvosanan 2,42. 

Kilpailukykyä arvioitiin ominaisuudella ”työllistymistä edistävä”, joka sai 

arvosanakseen 2,39. Johtavuutta toimialalla mitattiin väittämällä, että OAKK on 

”oppilaitosten kärjessä soveltamassa uutta tietoa koulutukseen”. Arvosanaksi saatiin 

2,21. Taloudellinen kasvu oli menestymisen kriteereistä heikoin arvosanalla 2,13. Sitä 
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arvioitiin väittämällä, että OAKK on ”opetusvälineiltään, laitteistoiltaan, ohjelmiltaan ja 

kalustoltaan laadukas”. 

Menestymistä koskevien tekijöiden vastaukset on nähtävillä taulukossa 7. Kriteerien 

välillä on pientä vaihtelua, mikä on nähtävillä kuviossa 14. Kaikki kriteerit ovat 

kuitenkin arvosanoiltaan hyviä vaihdellen välillä 2,13 – 2,42. Ulottuvuuden 

keskiarvoksi saatiin 2,29. 

Taulukko 7. Opiskelijoiden mielipiteet menestymisen kriteereistä sovellettuna OAKK:n 

tuloksen ja tutkintojen tuottamiseen. Eniten vastauksia kerännyt vaihtoehto on 

korostettu taustavärillä. N=304. 

OAKK on 

täysin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

 opiskelijoiden erilaiset  

kulttuuritaustat huomioiva 148 140 13 3 

 työllistymistä edistävä 145 134 24 1 

 oppilaitosten kärjessä soveltamassa 

uutta tietoa koulutukseen 101 167 34 2 

 opetusvälineiltään, laitteistoiltaan, 

ohjelmiltaan ja kalustoltaan laadukas 99 154 44 7 

Yhteensä 493 595 115 13 

 

 

Kuvio 14. Menestymisen kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 

5.7 Yhteiskuntavastuun tulokset 

Maineen yhteiskuntavastuun ulottuvuutta arvioitiin OAKK:n legitimiteettiin ja 

toiminnan vastuullisuuteen liittyvillä väittämillä. Parhaiten neljästä kriteeristä sijoittui 
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yhteiskunnan kehittäminen, jota mitattiin väittämällä, että OAKK on ”tarpeellinen 

oppilaitos omalla alueellaan”. Täysin samaa mieltä oli vastaajista 204 (67 %), 

jokseenkin samaa mieltä 92 (30 %), jokseenkin eri mieltä 6 (2 %) ja täysin eri mieltä 2 

(alle 1 %). Kriteeri sai maineen arvioinnissa ainoan erinomaisen arvosanan 2,64. 

Eettisyyttä arvioitiin väittämällä, että OAKK on ”eettisesti toimiva”, jonka arvosanaksi 

tuli 2,44. Ympäristön huomioimista yhteiskuntavastuussa mitattiin ominaisuudella 

”toiminnassaan ympäristöystävällinen”, joka sai arvosanakseen 2,37. 

Yhteiskuntavastuun kriteereistä heikoimmin menestyi lähiympäristö, jota selvitettiin 

tekijällä ”lähiympäristön hyvinvointiin panostava”. Lähiympäristö sai arvosanakseen 

2,25. 

Yhteiskuntavastuuta koskevien tekijöiden vastaukset on eritelty taulukossa 8.  

Kriteerien tuloksissa on vaihtelua, kuten kuvio 15 osoittaa. Yhteiskunnan kehittäminen 

sai kiitettävän arvosanan, sillä perustuuhan koko OAKK:n toiminta osaltaan 

yhteiskunnan kehittämiseen ihmisten kouluttamisen sekä opetuksen, oppimisen ja 

työelämän kehittämisen kautta. Muut kolme kriteeriä ovat arvosanoiltaan hyviä 

vaihdellen välillä 2,25 – 2,44. Ulottuvuuden keskiarvoksi saatiin 2,42. 

Taulukko 8. Opiskelijoiden mielipiteet yhteiskuntavastuun kriteereistä sovellettuna 

OAKK:n legitimiteettiin ja toiminnan vastuullisuuteen. Eniten vastauksia kerännyt 

vaihtoehto on korostettu taustavärillä. N=304. 

OAKK on 

täysin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

 tarpeellinen oppilaitos omalla alueellaan 204 92 6 2 

 eettisesti toimiva 147 146 9 2 

 toiminnassaan ympäristöystävällinen 136 149 13 6 

 lähiympäristön hyvinvointiin panostava 102 178 21 3 

Yhteensä 589 565 49 13 
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Kuvio 15. Yhteiskuntavastuun kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 

5.8 Julkisen kuvan tulokset 

Mainetta julkisen kuvan osalta arvioitiin kysymällä OAKK:n julkisuuteen liittyviä 

seikkoja. Neljästä kriteeristä kaksi sai saman arvosanan. OAKK:n tunnettuutta 

sidosryhmissä mitattiin yksiselitteisesti väittämällä, että OAKK on ”tunnettu”. Täysin 

samaa mieltä opiskelijoista oli 119, jokseenkin samaa mieltä 165, jokseenkin eri mieltä 

18 ja täysin eri mieltä 2. Julkisuuskuvaa arvioitiin ominaisuudella ”hyvämaineinen”. 

Nämä kriteerit saivat kumpikin arvosanan 2,32. 

Näkymistä julkisuudessa selvitettiin muista kriteereistä poikkeavalla tavalla kysymällä: 

”Millaisia mainintoja tai suosituksia OAKK:sta olet kuullut tai lukenut: a) mediasta ja 

b) perheeltäsi, sukulaisiltasi, ystäviltäsi tai tuttaviltasi?” Vastausvaihtoehdoissa oli 

neliportainen asteikko, jossa vastaaja valitsi molempiin kohtiin vastauksekseen joko 

”myönteisiä”, ”neutraaleja”, ”kielteisiä” tai ”en osaa sanoa”. Pisteytyksessä vastaus 

”myönteisiä” sai kolme pistettä,”neutraaleja” sai kaksi pistettä ja yhden pisteen sai 

myös vaihtoehto ”kielteisiä”. Jos vastaaja ei osannut sanoa, pisteitä tästä vaihtoehdosta 

ei kertynyt yhtään.  

Kielteisten mainintojen pisteen kerryttäminen perustellaan sillä, että negatiivinen 

julkisuus on parempi kuin ei julkisuutta ollenkaan, joten näkyminen kielteisessäkin 

valossa on parempi vaihtoehto kuin ”en osaa sanoa”.  Cambridge Dictionary -sanakirjan 

mukaan sanonnan ”Any publicity is good publicity” tai ”There's no such thing as bad 

publicity” tarkoituksena on korostaa, että on parempi, että jokin saa huonoa julkisuutta 

kuin ettei saisi julkisuutta ollenkaan: “said to emphasize that it is better that something 

receives bad publicity than no publicity at all” (Cambridge Dictionary Online 2015).  
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Negatiivinen näkyminen tai kuuluminen on joka tapauksessa OAKK:n kokoiselle 

organisaatiolle julkisuutta, ja siitä mahdollisesti aiheutuva kriisi voi olla myös 

mahdollisuus. Kriisi voidaan kääntää positiiviseksi selviytymistarinaksi hyvällä 

kriisiviestinnällä, jolloin maine voi jopa parantua. (Lehtonen 2009, 45.) 

Mediasta myönteisiä mainintoja oli kuullut 121 opiskelijaa, neutraaleja mainintoja 57, 

kielteisiä 8 ja 118 ei osannut sanoa. Pisteitä kertyi yhteensä 363 + 114 + 8 = 485, joka 

jaettiin kokonaisvastaajilla 304 saaden arvosanaksi 1,60. Perheeltä, sukulaisilta, ystävil-

tä tai tuttavilta myönteisiä mainintoja oli kuullut 138 vastaajaa, neutraaleja 63, kielteisiä 

13 ja 90 ei osannut sanoa. Pisteitä kertyi 414 + 126 + 13 = 553, joka jaettiin kokonais-

vastaajilla 304 saaden arvosanaksi 1,82. Näiden kahden julkisuuden areenan, mediajul-

kisuuden ja peer-to-peer –julkisuuden, arvosanojen 1,60 ja 1,82 keskiarvoksi eli kritee-

rin näkyminen julkisuudessa arvosanaksi tuli yhteenlaskettuna 1,71. Koska kriteeri sel-

vitettiin muihin nähden eri tavalla, on mahdollista, että tulosten analysoinnissa se sai 

hieman harhaanjohtavan arvosanan muihin verrattuna. 

Johdon karismaattisuuden mittaaminen opiskelijoiden näkökulmasta oli ongelmallista. 

Kyselyä laatiessa oletuksena oli, että todennäköisesti suurin osa opiskelijoista ei tiedä 

tai tunne OAKK:n johtoa, joten heidän olisi hyvin vaikea arvioida johdon ominaisuuk-

sia, kuten karismaattisuutta, joka maineen kannalta tarkoittaisi erityisesti kommunikaa-

tiotaitoja ja uskottavuutta. Tutkimuksessa haluttiinkin selvittää, kuinka moni opiskeli-

joista ylipäätään tietää henkilönä OAKK:n rehtorin tai apulaisrehtorin. Kysymyksessä 

”Tiedätkö, kuka on OAKK:n rehtori tai apulaisrehtori?” vastausvaihtoehtoja oli luon-

nollisesti vain kaksi: ”kyllä” tai ”en”. Vastausten jakaantuminen ei yllättänyt, mutta 

vastausten suuri ero oli yllättävä. Vastaajista vain 20 % kertoi tietävänsä OAKK:n reh-

torin tai apulaisrehtorin, ja jopa 80 % kielsi tietävänsä.  

Koska vaihtoehdoissa ei ollut kuin yksi vaihtoehto pisteiden kerryttämiseen, sai ”kyllä” 

–vastaus kuusi pistettä. Tämä päätös tehtiin siitä syystä, että muiden neliportaisten väit-

tämien kohdalla pisteitä kerrytti kolme vaihtoehtoa yhteensä kuuden pisteen verran. 

Rehtorit tienneet 62 vastaajaa keräsivät kriteerille siten yhteensä 373 pistettä, ja ”en” –

vastauksesta ei luonnollisesti tullut yhtään pistettä. Johdon karismaattisuus sai siten 

arvosanakseen 1,22. 
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Tämän kriteerin kohdalla tulosten analysointi oli pulmallista, sillä kriteeriä ei mitattu 

maineen ulottuvuuteen liittyvän ominaisuuden perusteella, vaan ainoastaan tietämykse-

nä OAKK:n rehtorin tai apulaisrehtorin henkilöllisyydestä. Johdon karismaattisuutta ei 

siis voitu arvioida johdon ominaisuutena, vaan ainoastaan tietona johdossa olevista hen-

kilöistä. Kyselyssä olisikin kenties täytynyt tämän kysymyksen jälkeen kysyä vielä reh-

torit tunteneilta vastaajilta, onko OAKK:n johdolla karismaattisuutta, eli viestintätaitoja 

tai uskottavuutta. Sekään ei olisi silti kertonut luotettavasti johdon karismaattisuudesta, 

sillä johdon ominaisuuksia olisi voinut arvioida kovin pieni määrä, vain 20 % vastaajis-

ta. Tulosten analysoinnissa tämä kriteeri sai mahdollisesti hieman harhaanjohtavan ar-

vosanan muihin verrattuna. Julkiseen kuvaan liittyvien tekijöiden vastaukset on eritelty 

taulukossa 9. Kriteerien tuloksissa on paljon vaihtelua, kuten kuvio 16 osoittaa. 

Taulukko 9. Opiskelijoiden mielipiteet julkisen kuvan kriteereistä sovellettuna OAKK:n 

julkisuuteen. Eniten vastauksia kerännyt vaihtoehto on korostettu taustavärillä. N=304. 

OAKK on 
täysin samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin eri 

mieltä 

 hyvämaineinen 120 165 16 3 

 tunnettu 119 165 18 2 

Yhteensä 239 330 34 5 

Kuultuja mainintoja OAKK:sta myönteisiä neutraaleja kielteisiä ei osaa sanoa 

 mediasta 121 57 8 118 

 perheeltäsi, sukulaisiltasi, 

ystäviltäsi tai tuttaviltasi 138 63 13 90 

Yhteensä 259 120 21 208 

 Tietää OAKK:n rehtorin tai 

apulaisrehtorin Kyllä   Ei 

 62   242 

 Kuvio 16. Julkisen kuvan kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 
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5.9 Muutos- ja kehityskyvyn tulokset 

Muutos- ja kehityskykyä selvitettiin OAKK:n nykyaikaisuuteen ja koulutusten 

työelämävastaavuuteen liittyvillä väittämillä. Neljästä kriteeristä parhaiten sijoittui 

rohkeus, jota mitattiin väittämällä, että OAKK on ”koulutuksissaan työelämän 

vaatimuksiin rohkeasti mukautuva”. Täysin samaa mieltä oli 145 vastaajaa, jokseenkin 

samaa mieltä 137, jokseenkin eri mieltä oli 21, ja täysin eri mieltä 1 vastaaja. Rohkeus 

sai arvosanakseen 2,4. 

Kehittymistä arvioitiin ominaisuudella ”aikaansa seuraava tarjoamissaan 

koulutusaloissa”, joka sai arvosanan 2,38. Dynaamisuutta mitattiin tekijällä 

”nykyaikainen opetuksen sisällöissä ja menetelmissä” saaden arvosanaksi 2,35. 

Heikoimmin muutos- ja kehityskyvyn kriteereistä sijoittui visio ja strategia, jota 

arvioitiin OAKK:n visiolla ”halutuin osaamisen asiantuntija”. Tämä kriteeri sai 

arvosanan 2,09. 

Muutos- ja kehityskykyyn liittyvät vastaukset on nähtävissä taulukossa 10. Kriteerien 

tuloksissa on lievää vaihtelua, kuten kuviosta 17 ilmenee. Kaikki kriteerit ovat kuitenkin 

arvosanoiltaan hyviä vaihdellen välillä 2,09 – 2,4. Ulottuvuuden keskiarvoksi saatiin 

2,31. 

Taulukko 10. Opiskelijoiden mielipiteet maineen muutos- ja kehityskyky –ulottuvuuden 

kriteereistä sovellettuna OAKK:n nykyaikaisuuteen ja koulutusten 

työelämävastaavuuteen. Eniten vastauksia kerännyt vaihtoehto on korostettu 

taustavärillä. N=304. 

OAKK on 

täysin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

 koulutuksissaan työelämän vaati-

muksiin rohkeasti mukautuva 145 137 21 1 

 aikaansa seuraava tarjoamissaan 

koulutusaloissa 137 149 15 3 

 nykyaikainen opetuksen sisällöissä 

ja menetelmissä 144 127 29 4 

 alueellaan halutuin osaamisen asi-

antuntija 92 153 53 6 

Yhteensä 518 566 118 14 

 



74 

 

Kuvio 17. Muutos- ja kehityskyvyn kriteerit arvosana-asteikolla 0-3. 

5.10 Yhteenveto maineesta 

Ulottuvuuksista parhaiten menestyivät yrityskulttuuri ja johtaminen sekä 

yhteiskuntavastuu samoilla hyvillä keskiarvoillaan 2,42. Tuotteet ja palvelut oli vain 

sadasosan pienempi 2,41. Seuraavaksi sijoittuivat muutos- ja kehityskyky (hyvä 2,31) ja 

menestyminen (hyvä 2,29) sekä julkinen kuva (1,89). Kaikkien ulottuvuuksien ja 

kriteereiden arvosanat ovat yhteenvetona taulukossa 11. Ulottuvuuksien arvosanojen 

vertailua hahmottaa kuvio 18. 
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Taulukko 11. Yhteenveto maineen ulottuvuuksien ja kriteereiden arvioinnista. 

Pisteytys/arvosanat ovat asteikolla 0-3. Arvioinnissa arvot 0 - 0,99 = huono; 1 - 1,49 = 

välttävä; 1,5 - 1,99 = tyydyttävä; 2,0 - 2,49 = hyvä ja 2,5 - 3,0 = erinomainen. 

Maineen ulottuvuudet ja kriteerit 

Arvosana/ 

keskiarvo 

Yrityskulttuuri ja johtaminen 2,42 

arvostus 2,46 

sitoutuminen ja tyytyväisyys 2,44 

johdon ja työntekijöiden luottamus 2,41 

motivointi ja palkitseminen 2,36 

Yhteiskuntavastuu 2,42 

yhteiskunnan kehittäminen 2,64 

eettisyys 2,44 

ympäristö 2,37 

lähiympäristö 2,25 

Tuotteet ja palvelut 2,41 

hyöty 2,49 

hinta-laatusuhde 2,43 

toimitus- ja palveluvarmuus 2,38 

laatu 2,34 

Muutos- ja kehityskyky 2,31 

rohkeus 2,4 

kehittyminen 2,38 

dynaamisuus 2,35 

visio ja strategia 2,09 

 

Menestyminen 2,29 

kansainvälisyys 2,42 

kilpailukyky 2,39 

johtavuus toimialalla 2,21 

taloudellinen kasvu 2,13 

Julkinen kuva 1,89 

tunnettu sidosryhmissä 2,32 

julkisuuskuva 2,32 

näkyminen julkisuudessa 1,71 

johdon karismaattisuus 1,22 

Maineen ulottuvuudet yhteensä 2,29 
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Kuvio 18. Maineen ulottuvuuksien arvosanat asteikolla 0-3. Luvut ovat keskiarvoja, 

joissa arvot 0 - 0,99 = huono, 1 - 1,49 = välttävä, 1,5 - 1,99 = tyydyttävä, 2,0 - 2,49 = 

hyvä ja 2,5 - 3,0 = erinomainen. 

Opiskelijoiden mielipiteet OAKK:sta ovat muuttuneet hyvään suuntaan, kun mielikuvat 

OAKK:sta ovat enimmäkseen parantuneet. Kysyttäessä, ovatko opiskelijan mielikuvat 

OAKK:sta muuttuneet opiskelujen käynnistyttyä, puolet vastaajista ilmoitti mielikuvien 

parantuneen kokemuksen myötä. Mielikuvat ovat pysyneet ennallaan 42 %:lla vastaajis-

ta, ja 8 %:lla mielikuvat ovat huonontuneet. Opiskelijoiden mielikuvien muuttumista 

hahmottaa kuvio 19. 

 

Kuvio 19. Saamani kokemuksen myötä, mielikuvani OAKK:sta ovat… Opiskelijoiden 

mielipiteiden jakauma OAKK:ta koskevien mielikuviensa muuttumisesta. Asteikon 

luvut ovat vastausten määriä kutakin vaihtoehtoa kohti, yhteensä vastauksia oli 304. 
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6 TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n maineen tila: 

millainen maine OAKK:lla on opiskelijoiden näkökulmasta, ja muuttuuko mielikuva 

OAKK:sta saadun kokemuksen myötä. Maineenhallinnan ja viestinnän kehittämiseksi 

haluttiin lisäksi selvittää, mitä kautta OAKK:n opiskelijat ovat saaneet tiedon koulutuk-

sestaan, ja mistä viestintäkanavista koulutuksia kannattaisi markkinoida jatkossa. 

Tulosten perusteella OAKK:n maineen tila on opiskelijoiden näkökulmasta hyvä. Par-

haiten OAKK:ssa on onnistuttu maineen kannalta yrityskulttuurin ja johtamisen, tuot-

teiden ja palveluiden sekä yhteiskuntavastuun osalta. Yrityskulttuurin ja johtamisen 

merkitys on suuri, sillä kaikki toiminta, yrityksen menestys ja hyvinvointi ja sitä kautta 

myös maine kumpuaa organisaation sisältä - sen arvoista, johdon ja työntekijöiden väli-

sestä arvostuksesta ja luottamuksesta. Arvostus sai yrityskulttuurin ja johtamisen kritee-

reistä parhaimman, hyvän arvosanan 2,46 asteikolla 0-3. Hieman kehitettävää jää moti-

voinnin ja palkitsemisen (2,36) parantamiseen. 

Yhteiskuntavastuun ulottuvuus sai yrityskulttuurin ja johtamisen kanssa saman arvosa-

nojen keskiarvon 2,42. Vastuun ja kestävän liiketoiminnan harjoittaminen on edelleen 

yritysmaailman polttava teema ja ”yrityskansalaisuuden” (Fombrun, 1996, 6.) pyhä teh-

tävä, jota kansalaiset seuraavat ja valvovat tiiviisti. Erityisesti OAKK:lla yhteiskunta-

vastuun osuus on korostunut, sillä oppilaitoksen ydintoiminta perustuu yhteiskunnan 

kehittämiseen aikuisväestön kouluttamisen ja siten työllistämisen edistämisen sekä koko 

työelämän ja oppimisen kehittämisen osalta. Yhteiskuntavastuun kriteereistä yhteiskun-

nan kehittäminen sai koko tutkimuksen ja maineen ulottuvuuksien kriteereistä parhaan, 

kiitettävän arvosanan 2,64. Eniten kehitettävää jäi ulottuvuuden osalta lähiympäristön 

vastuuseen, joka sai arvosanan 2,25. 

Tuotteiden ja palveluiden hyvä arvosana 2,41 kertoo siitä, että OAKK:n perustehtävä, 

koulutustoiminta on kunnossa, ja sitä arvostetaan opiskelijoiden keskuudessa. Tämän 

ulottuvuuden kriteereistä eniten parantamisen varaa jäi tuotteiden ja palveluiden laa-

tuun, joka sai kuitenkin hyvän arvosanan 2,34. 
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Hyöty arvotettiin tuotteiden ja palveluiden tekijöistä korkeimmalle saaden hyvän ar-

vosanan 2,49. OAKK:n koulutuksen hyödyllisyyttä arvostetaankin nyt aiempaa enem-

män verrattuna Taloustutkimus Oy:n teettämään Oulu tänään 2014 -tutkimustuloksiin. 

Koulutuksen hyödyllisyyttä arvioivat Oulun alueen 18-64 -vuotiaat antamalla joko kiel-

teisen tai myönteisen arvion hyödyllisyydestä. Vuonna 2012 OAKK:ta koskevien 

myönteisen arvion antaneita oli 55 % arvioiden kokonaismäärästä, ja kielteisen arvion 

antaneita 9 %, jolloin arvioiden erotus oli 45 %. Vuonna 2014 arvioiden erotus oli 51 

%. (Myllymäki 2014, 27.) Vertailu Oulun alueen aikuisväestön mielikuviin ja 

OAKK:ssa opiskelevien mielipiteisiin osoittaa, että todellisia kokemuksia saaneet 

OAKK:n opiskelijat arvostavat koulutuksen hyödyllisyyden vielä korkeammalle kuin 

muut aikuiset. Tämän OAKK:n mainetutkimuksen mukaan OAKK:n hyödyllisyydestä 

jopa 57 % vastanneista opiskelijoista oli täysin samaa mieltä, ja vain noin 1 % täysin eri 

mieltä. 

Muutos- ja kehityskyky arvioitiin myös hyväksi arvosanalla 2,29. Ulottuvuuden parhaa-

na tekijänä pidettiin rohkeutta arvosanalla 2,4, ja eniten parannettavaa jäi vision ja stra-

tegian toteutumiselle arvosanalla 2,09.  

Kaikkein eniten kehitettävää jäi maineen ulottuvuuksista julkiselle kuvalle. Tunnettuus 

ja julkisuuskuva arvioitiin molemmat hyviksi arvosanoilla 2,32. Taloustutkimuksen mu-

kaan vuonna 2012 Oulun alueen 18–64-vuotiaista vastaajista 59 prosenttia kertoi tunte-

vansa OAKK:n ja vuonna 2014 tunnettuus oli noussut 62 prosenttiin. Tulokset osoitti-

vat, että OAKK on Oulun alueen aikuis- ja täydennyskoulutuksen tarjoajista tunnetuin. 

(Myllymäki 2014, 15.) 

Siitä huolimatta tunnettuutta, julkisuuskuvaa ja OAKK:n tapauksessa erityisesti johdon 

tunnettuutta etenkin opiskelijoiden keskuudessa voi parantaa. Yrityksen johto on orga-

nisaation keulakuva ja antaa myös oppilaitoksen toiminnalle kasvot, mikä konkretisoi 

ihmisten mielikuvia ja vahvistaa oppilaitoksen tunnettuutta. Tunnettuuden lisäämiseksi 

OAKK:n johto voisi ottaa käyttöön esimerkiksi opiskelijoille suunnatun tai kaikille 

avoimen blogin. Tarkennetusta käyttötarkoituksesta, tavoitteesta ja kohderyhmästä riip-

puen blogialustana voi toimia opiskelijoiden oppimisympäristö tai OAKK:n nettisivut. 

Tämän jälkeen voi olla relevanttia selvittää, millä tavalla opiskelijat kokevat johdon 

karismaattisuuden eli viestintätaidot ja uskottavuuden.  
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Julkista kuvaa voidaan parantaa myös lisäämällä mediatiedottamista tuntuvasti. Ulottu-

vuuden kriteereistä näkyminen julkisuudessa mitattiin kysymällä millaisia mainintoja 

opiskelijat ovat OAKK:sta vastaanottaneet. Melkein 40 % vastaajista ei osannut sanoa, 

millaisia mainintoja mediassa olisi ylipäätään havainnut, joten medianäkymiseen voisi 

panostaa enemmän. Uutiskynnyksen ylittäviä aiheita on kartoitettava säännöllisesti tie-

dustelemalla erityisesti kouluttajilta sekä muistuttamalla koko henkilökuntaa juttuvink-

kien jakamisesta OAKK:n viestintään. OAKK:n johdon rooli esimerkiksi koulutuspoli-

tiikkaan liittyvien uusien teemojen nopeassa välittämisessä OAKK:n viestintään on tär-

keää. Viestinnässä tiedotteita on syytä kirjoittaa ja lähettää medialle jatkuvasti ja nope-

asti reagoiden aina sopivien aiheiden ilmaannuttua. 

OAKK:n tunnettuutta voi lisätä myös maksetulla mainonnalla, joka näyttäisi tehoavan 

parhaiten 35–49 -vuotiaisiin. Painetun mainonnan kriisistä huolimatta kyselyyn vastan-

neista OAKK:n opiskelijoista 31 % suositteli edelleen koulutuksista tiedottamista sa-

nomalehdissä. Taloustutkimuksen mukaan 35–49 -vuotiaista vastaajista 49 % muistaa 

nähneensä OAKK:n mainontaa, kun 18–34 -vuotiaista mainonnan on tiedostanut 44 %. 

50–64 -vuotiaista OAKK:n mainontaa on noteerannut vain 27 %.  

Tunnettuutta, julkisuuskuvaa ja myös näkymistä julkisuudessa voidaan kehittää viestin-

nässä myös internetin ja sosiaalisten medioiden avulla. Seppälä (2008, 35) mainitsee, 

että oppilaitoksesta käytävää keskustelua voidaan lisätä perustamalla sille oma keskus-

teluryhmä, jossa keskustelua voitaisiin valvoa ja ohjata haluttuun suuntaan. Tänä päivä-

nä keskustelupalstojen sijaan hyödynnetään muita sosiaalisen median muotoja, kuten 

esimerkiksi blogeja, Facebookia ja Twitteria.  

Omien foorumeiden käytössä on kuitenkin huomioitava, että tilan sisällöstä huolehdi-

taan, ja uutta sisältöä jaetaan oppilaitoksen osalta säännöllisesti ja aktiivisesti, sillä 

staattinen ja ajastaan jäljessä oleva kanava voi luoda negatiivisia mielikuvia ja maineen 

paikalleen jämähtäneestä organisaatiosta. Sosiaalisen median palvelun resursointi oppi-

laitoksessa on tärkeää, sillä työpanosta tarvitaan sisällön ideoimiseen, luomiseen ja jul-

kaisemiseen sekä kommunikointiin. Jos resursseja vuorovaikutteisuuden ylläpitämiseen 

ja sisällön tuottamiseen ei ole riittävästi, palvelu jää staattiseksi. Staattinen palvelu on 

hylätty ja turha, joka luo välinpitämättömän kuvan ja negatiivisia mielikuvia. (Seppälä 

2008, 37; Pylsy 2012, 81.)  
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Sosiaalisissa medioissa voidaan huomioida organisaation oman palstan, ryhmän tai tilin 

lisäksi jo olemassa olevia foorumeja. Oppilaitoksen viestinnässä on syytä muistaa tar-

peellisilla ja sopivilla areenoilla säännöllinen vierailu, näkyminen ja mahdollisiin tie-

dusteluihin ja kommentteihin vastaaminen. 

Pylsy (2012) on tutkinut sosiaalisen median hyödyntämistä kansainvälisessä opiskelija-

rekrytoinnissa. Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisen median ominaisuudet, suora 

ja avoin tiedottaminen sekä yhteisön luominen ja asioista keskusteleminen koko organi-

saation voimin ovat luotettavin ja vetovoimaisin tapa saada potentiaaliset opiskelijat 

löytämään oppilaitos. Myös verkottuminen ja käyttäjien oma sisällöntuotanto on otetta-

va huomioon palvelun käyttöönotossa. Tutkimuksen mukaan organisaation koko henki-

löstön panos palvelun käytössä on erityisen tärkeää, sillä onhan henkilökunta ja erityi-

sesti opetushenkilöstö luotettavin koulutuksen tietolähde. (Pylsy 2012, 80.) 

OAKK:n koulutusten tiedottamiseen jatkossa Facebook saikin kolmanneksi eniten ”ää-

niä” kyselyyn vastanneilta opiskelijoilta. OAKK:n Facebook-sivulla oli kuitenkin käy-

nyt vain vajaa kolmannes kyselyyn vastanneista. Vastaajista vain 35 % oli täysin samaa 

mieltä siitä, että OAKK:n Facebook-sivu on hyödyllinen, ja jokseenkin samaa mieltä 

vastaajista oli 52 %. Sisältöön liittyen vain 22 % vastaajista oli täysin samaa mieltä 

siitä, että Facebook-sivuilta löytyy tarvittavaa tietoa, kuvia tai materiaalia. Jokseenkin 

samaa mieltä oli 58 % vastaajista.  

Facebookia koulutusten tiedottamiseen voidaankin hyödyntää enemmän esimerkiksi 

käyttäjäprofiilien mukaan kohdennettuun mainontaan Facebookin uutisvirrassa. 

Facebookia kannattaa käyttää etenkin nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvien 

koulutusten osalta, sillä alle 26-vuotiaat kannattivat sitä eniten, ja 26-35 –vuotiaatkin 

toiseksi eniten koulutusten tiedottamiseen jatkossa.  

Internet-sivujen rooli on edelleen keskeinen koulutusviestinnässä, ja sitä suositeltiin 

eniten koulutusten tiedottamiseen jatkossa. OAKK:n nettisivujen osalta huomiota kan-

nattaa jatkossa kiinnittää sivujen selkeyteen ja tietojen nopeaan löytymiseen. Kyselyn 

avoimien kenttien vastauksissa lähes kolmannes opiskelijoista kommentoi, että 

kouluttajien yhteystietoja oli vaikea löytää tai niitä ei oltu löydetty lainkaan. Tämä voi 

olla merkittävä tekijä koulutukseen hakeutumisessa tai hakeutumatta jättämiseen. Myös 
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koulutuksista toivottiin enemmän tietoa nettisivuille. Työvoimatoimistoon luotetaan 

edelleen koulutusten tiedottamisessa, ja sitä suositeltiin toiseksi eniten jatkossa koulu-

tusviestinnän väyläksi. 

Mainetta voidaan parantaa edelleen kehittämällä palveluita. OAKK:n palveluissa eniten 

parantamisen varaa jää ruokailun toteutumiseen, taukotilojen ja opetustilojen toimivuu-

teen ja viihtyvyyteen sekä opetuksessa käytettäviin välineisiin, laitteistoihin ja kalus-

toon. Tosin avoimissa vastauksissa esimerkiksi ruokailua kritisoitiin lähinnä siksi, ettei 

sitä saa opiskelijahintaisena.  

Viestintää voidaan tehostaa etenkin heikosti tunnettujen, mutta hyvin toimivien palve-

luiden osalta. Palveluista tyytyväisimpiä oltiin opettajien pätevyyteen, johon jopa puolet 

vastaajista oli erittäin tyytyväisiä ja 43 % melko tyytyväisiä. Myös opintojen henkilö-

kohtaistamiseen oltiin tyytyväisiä. Opettajien pätevyyden ja henkilökohtaistamisen kor-

kea taso voidaan tuoda viestinnässä esille korostamalla asiantuntijuutta, laadukasta ope-

tusta ja aikuisille opiskelijoille räätälöityjä yksilöllisiä opiskelupolkuja, joita OAKK:n 

opiskelijatkin tutkitusti arvostavat. OAKK:n ydinosaaminen ja asiantuntemus ovat opis-

kelijoiden näkökulmasta korkealle arvostettuja, joten toimialan suunnannäyttäjyyteen 

on hyvät edellytykset. Onnistuessaan suunnannäyttäjän aseman saavuttaminen parantaa 

medianäkyvyyttä, tunnettuutta ja julkisuuskuvaa, ja siten koko organisaation mainetta 

julkisen kuvan ulottuvuuden osalta. 

Kokonaisuudessaan OAKK:n maineen tila sai hyvän keskiarvon 2,29. Maineen neli-

kenttää ajatellen, toiminnan ja maineen tilanne on hyvä, eikä maineansasta ole pelkoa, 

sillä opiskelijoiden mielipiteet OAKK:sta ovat muuttuneet hyvään suuntaan kokemuk-

sen myötä opiskelujen käynnistyttyä. Suunta on tavoitemainetta kohti, kun mielikuvat 

OAKK:sta ovat enimmäkseen parantuneet kokemuksen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

OAKK:n toiminta ja maine ovat keskimäärin kunnossa, mutta mainetta voidaan edel-

leen parantaa viestinnän avulla. 

6.1 Tutkimuksen anti, luotettavuus ja jatkotutkimukset 

Oppilaitosten valtion rahoitusta leikataan ja yksityisen rahoituksen osuus useista eri 

lähteistä kasvaa, samoin kilpailu niistä. Oppilaitosten yhtiöittäminen ja laajemmat aikeet 
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koulujen yksityistämiseen (Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2015) voivat johtaa myös 

Suomessa tilanteeseen, jossa oppilaitosten on kilpailtava opiskelijoista kuten liikeyritys-

ten kuluttajista. Oppilaitosten maineen merkitys kilpailukeinona ja menestystekijänä 

kasvaa, jolloin systemaattinen maineenhallinta ja huolellinen viestintä täytyy sisällyttää 

osaksi strategioita. 

Oppilaitosmaineen tutkimusmenetelmänä erityisesti aikuisoppilaitoksen maineen mit-

taamisen aukkoa täyttää tässä tutkimuksessa RepMap
TM

 -taustateoriasta sovellettu, ai-

kuiskoulutusoppilaitoksen opiskelijoille kyselyksi operationalisoitu menetelmä. Meto-

dia voidaan käyttää mittaamaan oppilaitoksen mainetta sen tärkeimmän sidosryhmän, 

opiskelijoiden näkökulmasta.  

RepMap
TM

 –menetelmän soveltaminen oppilaitoksen maineen mittaamisen taustalla ei 

kuitenkaan toiminut täysin ongelmitta. Organisaatiomainetta ovat aiemmissa tutkimuk-

sissa arvioineet lähinnä liikemaailman toimialojen asiantuntijat. Heille itsestään selvät, 

maineen ulottuvuuksiin liittyvät tekijät eivät ole välttämättä opiskelijoille tuttuja. Opis-

kelijoiden voi olla vaikea arvioida joitakin organisaatiomaineen ulottuvuuksia arvotta-

via kriteereitä, kuten taloudellista kasvua, johtavuutta toimialalla, kilpailukykyä, johdon 

karismaattisuutta, johdon ja työntekijöiden välistä luottamusta, kehittymistä tai dynaa-

misuutta. Nämä tekijät toki heijastuvat organisaation päivittäiseen toimintaan, jota opis-

kelijatkin pääsevät havainnoimaan, mutta niitä vastaavia ilmenemismuotoja voi olla 

vaikea määritellä tutkimuksen ja kyselyn suunnitteluvaiheessa, ja toisaalta opiskelijan 

hankala arvioida kyselyyn vastatessa. 

Tutkimuksen heikkous liittyy juuri tähän seikkaan, joka voi vaikuttaa tutkimustulosten 

luotettavuuteen. Viisi vastaajaa kommentoikin kyselyn lopussa avoimessa palautteessa, 

että kysymyksissä olisi täytynyt olla vaihtoehto ”en osaa sanoa”, koska kaikista tekijöis-

tä ei ole kokemusta. 

Jatkossa vastaavan tutkimuksen toteutuksessa voikin olla aiheellista puntaroida, käyt-

tääkö neliportaisen Likertin asteikon sijaan esimerkiksi neljä- tai viisiportaista pisteytys-

tä ominaisuuksien arviointiin asteikolla 1-4 tai 1-5. Vaihtoehtoisesti samanmielisyyttä 

tai erimielisyyttä mittaavien väittämien asteikkoon voi lisätä yhdeksi vaihtoehdoksi ”en 

osaa sanoa”. Tämän vaihtoehdon lisääminen voi antaa luotettavamman tiedon vastaajien 
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mielipiteistä, kun kriteereiden arviointia ei tarvitse antaa sattumanvaraisesti silloin, kun 

asiasta ei ole kokemusta tai mielipidettä. Toisaalta vaihtoehto ”en osaa sanoa” voi olla 

vastatessa turhan helppo valinta, jolloin vastaajan ei tarvitsekaan miettiä todellista mie-

lipidettään esitettyyn väittämään. Tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä silloinkin, kun 

kartoitettavia mielipiteitä ei välttämättä saada kerättyä riittävästi. Tästä syystä tuo vaih-

toehto päätettiin alun perin jättää väittämistä pois. Jatkotutkimuksia ajatellen kaikkien 

maineen ulottuvuuksien kriteereiden selvittämiseen on kuitenkin hyvä soveltaa keske-

nään samantasoisia väittämiä mitaten samanarvoisia ominaisuuksia, jotta tulosten pis-

teyttäminen ja analysointi olisi johdonmukaista ja tulokset luotettavia. 

Kyselyn vastauksissa kaikki OAKK:n koulutusalat olivat edustettuina, joten toteutunut 

otanta vastaa perusjoukkoa siltä osin. Pienenä puutteena tutkimuksessa voidaan kuiten-

kin pitää vastausten painottumista sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille, kun vastaajista 

yli puolet ilmoitti opiskelevansa näillä aloilla. Kyselyn alkuperäisestä 

vastaanottajaryhmästä noin 40 % oli näiden alojen opiskelijoita. Vuositasolla näillä 

aloilla opiskelee keskimäärin 29 % OAKK:n opiskelijoista.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella OAKK:n mainetta voidaan parantaa ensisijai-

sesti kehittämällä heikoimmiksi arvioituja maineen ulottuvuuksia, erityisesti julkista 

kuvaa tekijöineen. Lisäksi voidaan kehittää palveluita, joihin opiskelijat ovat tyytymät-

tömiä sekä tehostaa viestintää heikosti tunnettujen, mutta hyvin toimivien palveluiden 

osalta. Viestinnän kehittämiseen tulokset antavat hyviä suosituksia, ainakin opiskelija-

rekrytoinnin ja koulutusviestinnän osalta. 

OAKK:n maineen tutkimista voidaan jatkaa selvittämällä maineen ulottuvuuksien ja 

niiden eri tekijöiden tilaa henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta.  
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TAUSTAKYSYMYKSET

1. Olen *

nainen

mies

2. Olen *

alle 26-vuotias

26-35-vuotias

36-45-vuotias

46-55-vuotias

yli 55-vuotias

3. Koulutusala, jolla opiskelen, on *

ajoneuvonosturinkuljetus- tai maarakennusala

kiinteistöpalvelu-, talotekniikka- tai
kylmäasennusala

metalliala

liiketalousala, virastomestarikoulutus tai varastoala

ravintola-ala

sosiaali-, terveys- tai kasvatusala

sähköala

pintakäsittely- tai rakennusala

puhdistuspalvelu- tai kotityöpalveluala

turvallisuusala

OAKK:n viestintä ja maine

94

LIITTEET

Liite 1. Verkkopohjainen kyselylomake OAKK:n opiskelijoille

OAKK:n viestintä ja maine

KOULUTUSVIESTINTÄ

5. Mitä kautta sait tiedon koulutuksestasi (voit valita useamman, maksimissaan kolme vaihtoehtoa):

hakukone, mikä? (esim. studentum, koulutushaku, webinfo, yahoo, google

tms.)

OAKK:n nettisivut: www.oakk.fi

www.elamanvalttikortti.fi

Facebook

Linkedin

keskustelupalsta, mikä?

Forum24

Oulu-lehti

Kaleva

Rantalakeus

Opistolainen

joku muu sanomalehti, mikä?

työvoimatoimisto

joku muu virasto, mikä?

työpaikaltasi

tapahtumasta tai messuilta

katukampanjoinnissa (”feissaajalta”)

perheenjäseneltä, sukulaiselta, ystävältä tai tuttavalta

muualta, mistä?

96

LIITTEET

Liite 1. Verkkopohjainen kyselylomake OAKK:n opiskelijoille

94



4. Olen opiskellut OAKK:ssa tähän mennessä *

vähemmän kuin yhden
viikon

1 viikko - 1 kuukausi

1-3 kk

3-6 kk

6 kk - 2 vuotta

enemmän kuin 2 vuotta

9595



OAKK:n viestintä ja maine

KOULUTUSVIESTINTÄ

5. Mitä kautta sait tiedon koulutuksestasi (voit valita useamman, maksimissaan kolme vaihtoehtoa):

hakukone, mikä? (esim. studentum, koulutushaku, webinfo, yahoo, google

tms.)

OAKK:n nettisivut: www.oakk.fi

www.elamanvalttikortti.fi

Facebook

Linkedin

keskustelupalsta, mikä?

Forum24

Oulu-lehti

Kaleva

Rantalakeus

Opistolainen

joku muu sanomalehti, mikä?

työvoimatoimisto

joku muu virasto, mikä?

työpaikaltasi

tapahtumasta tai messuilta

katukampanjoinnissa (”feissaajalta”)

perheenjäseneltä, sukulaiselta, ystävältä tai tuttavalta

muualta, mistä?

9696



OAKK:n viestintä ja maine

6. Mitä kautta koulutuksista kannattaisi tiedottaa jatkossa (voit valita useamman vaihtoehdon)?

parantamalla näkyvyyttä hakukoneissa, missä? (esim. studentum, koulutushaku, webinfo, yahoo, google

tms.)

OAKK:n nettisivuilla: www.oakk.fi

www.elamanvalttikortti.fi

Facebookissa

Linkedin:ssa

keskustelupalstoilla, missä?

jossakin muualla netissä, missä?

Forum24:ssa

Oulu-lehdessä

Kalevassa

Rantalakeudessa

Opistolaisessa

jossakin muussa sanomalehdessä, missä?

työvoimatoimistossa

jossakin muussa virastossa, missä?

työpaikoilla

tapahtumissa tai messuilla

katukampanjoinnissa (”feissaajien” avulla)

jotakin muuta kautta, mitä?

9797



OAKK:n viestintä ja maine

7. Mitä mieltä olet OAKK:n nettisivuista (www.oakk.fi)?

täysin samaa
mieltä

jokseenkin samaa
mieltä

jokseenkin eri
mieltä

täysin eri
mieltä

Nettisivut ovat selkeät.

Etsimäni tieto löytyy OAKK:n
sivuilta hyvin.

Nettisivut ovat visuaalisesti
miellyttävät.

8. Jos et löytänyt etsimääsi tietoa nettisivuilta, mitä se oli?

300 merkkiä jäljellä

9898



OAKK:n viestintä ja maine

9. Oletko käynyt OAKK:n Facebook-sivulla: www.facebook.com/oulunaikuiskoulutuskeskus?

Kyllä

En

9999



OAKK:n viestintä ja maine

10. Mitä mieltä olet OAKK:n Facebook-sivusta: www.facebook.com/oulunaikuiskoulutuskeskus?

täysin samaa
mieltä

jokseenkin
samaa mieltä

jokseenkin eri
mieltä

täysin eri
mieltä

Facebook-sivu on hyödyllinen.

Sivulta löytyy tarvitsemaani tietoa,
kuvia tai materiaalia.

11. Mitä muuta tietoa tms. toivoisit facebook-sivulla olevan?

100100



OAKK:n viestintä ja maine

MIELIKUVAT JA MAINE

12. Mitä mieltä olet OAKK:sta?

OAKK on *

täysin
samaa
mieltä

jokseenkin
samaa mieltä

jokseenkin eri
mieltä

täysin eri
mieltä

tunnettu

hyvämaineinen

luotettava

hyvä opiskeluilmapiiriltään

hyvä henkilökunnan
palvelualttiudeltaan

opetustavoissaan kannustava

hyvä opettajien pätevyydeltään /
opetuksen tasoltaan

ammatillista osaamista lisäävä

opiskelijamaksultaan sopiva

koulutuksissaan sovitusti etenevä ja
aikatauluissa pysyvä

101101



OAKK:n viestintä ja maine

13. Entä mitä mieltä olet näistä asioista OAKK:ssa?

Mielestäni OAKK on *

täysin
samaa
mieltä

jokseenkin
samaa mieltä

jokseenkin eri
mieltä

täysin eri
mieltä

opiskelijoiden erilaiset kulttuuritaustat
huomioiva

opetusvälineiltään, laitteistoiltaan,
ohjelmiltaan ja kalustoltaan laadukas

oppilaitosten kärjessä soveltamassa
uutta tietoa koulutukseen

työllistymistä edistävä

lähiympäristön hyvinvointiin panostava

tarpeellinen oppilaitos omalla alueellaan

toiminnassaan ympäristöystävällinen

eettisesti toimiva

aikaansa seuraava tarjoamissaan
koulutusaloissa

nykyaikainen opetuksen sisällöissä ja
menetelmissä

koulutuksissaan työelämän vaatimuksiin
rohkeasti mukautuva

alueellaan halutuin osaamisen
asiantuntija

102102



OAKK:n viestintä ja maine

14. Ovatko mielikuvasi / mielipiteesi OAKK:sta muuttuneet opiskelusi käynnistyttyä?

Saamani kokemuksen myötä, mielikuvani OAKK:sta ovat *

parantuneet

huonontuneet

pysyneet
ennallaan

103103



OAKK:n viestintä ja maine

15. Millaisia mainintoja tai suosituksia OAKK:sta olet kuullut tai lukenut? *

myönteisiä kielteisiä neutraaleja
en osaa

sanoa

mediasta

perheeltäsi, sukulaisiltasi, ystäviltäsi tai
tuttaviltasi

104104



OAKK:n viestintä ja maine

16. Tiedätkö, kuka on OAKK:n rehtori tai apulaisrehtori? *

Kyllä

En

105105



OAKK:n viestintä ja maine

17. Kuinka tyytyväinen olet seuraaviin asioihin OAKK:ssa:

erittäin
tyytyväinen

melko
tyytyväinen

melko
tyytymätön

erittäin
tyytymätön

opiskelijoiden ohjaus

opetuksen sisältö

oppimateriaali

opintojen henkilökohtaistaminen

opetustilat

opetuksessa käytettävät välineet,
laitteistot tai kalusto

työssäoppimisjaksojen toteutuminen

asiakaspalvelu /opiskelijapalvelut

opettajien pätevyys

opetusmenetelmät

ruokailu

taukotilat

106106



OAKK:n viestintä ja maine

18. Voit halutessasi antaa kommentteja kyselyn aiheista tai palautetta itse kyselystä:

300 merkkiä jäljellä
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