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Tämän tutkimuksentavoitteenaoli selvittää, millaisissa organisaation kriisitilanteissa        

suomalaisetyrityksetovatkäyttäneetjulkistaanteeksipyyntöätaibrändiuudistustamaineen         

palauttamisenstrategioinajouduttuaannegatiivisenjulkisuudentaiarvostelunkohteeksi.        

Toipumisprosessientutkiminenontärkeää,silläkriisinjälkeisettoimenpiteetvaikuttavat         

vahvastiyrityksentulevaisuudenliiketoimintaanjavalmiuksiinvastataerilaisiinmediakohuihin         

jamainekriiseihin.Tutkimuksessatarkasteltiinkahtaerilaistamaineenpalauttamisenstrategiaa:         

yritysmaineenpalauttamistavirheenmyöntämisenjajulkisenanteeksipyynnönkeinoinsekä         

maineen palauttamistabrändiuudistuksenkeinoin.Aineistonkeruunmenetelmänäkäytettiin        

dokumenttianalyysiä.  
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kriisinlaukaisijanaeioleollutniinkäänyksittäinentekotaisenpaljastuminensidosryhmille,            

vaanyrityksentietyntoimintatavannostaminenmedianvälitykselläjulkisuuteen.Läheskaikki          

tutkittavatkriisit saivatalkunsasosiaalisenmedian keskustelupalstoilta jasenmyötä          

viestintävälineidenuutisoinnista.Yritystentulisiseuratanäissäkanavissakäytävääkeskustelua,         

sillä yleisön ja sidosryhmien mielipiteet yrityksestä heijastavat suoraan sen maineeseen. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

 

Tämän tutkimuksentavoitteenaonselvittäämillaisissa tilanteissasuomalaiset        

yritykset ovat käyttäneet julkistaanteeksipyyntöä jamillaisissa tilanteissa        

brändiuudistusta maineen palauttamisen strategioina jouduttuaannegatiivisen      

julkisuudenjaarvostelun kohteeksi. Tutkimuksessa tarkastellaanstrategioita       

toisistaanerillisinä,olettaenettäyritysonvalinnuttoipumisstrategiakseennäistä         

toisen.Aiempien tutkimustenmukaan yrityksenmaine ja“goodwill”saattavat         

muodostaajopa80%yrityksenliikearvosta(Ruff&Aziz,2003),jayritysmainetta           

pidetäänkinyrityksenarvokkaimpanaaineettomanaomaisuuseränä.Hyvämainetukee        

yhtiönliiketoimintojajatekeeuusillemarkkinoille laajentumisenhelpommaksi.        

Yritysmaineensekäsidosryhmienluottamuksenymmärtäminenjahallinta-mitensitä          

rakennetaan,tuetaanjaelvytetään-ontärkeääjokaiselleorganisaatiollejaerityisesti           

niille,jotkaottavateettisetarvotjasitoumuksetvakavasti.Kriisinhallinnan ja          

maineenhallinnan ammattilaisetovatyhtämieltä siitä,ettäorganisaationkriisi         

aiheuttaauhansenmaineelle (Barton,2001;Davies etal.,2003).Maineen           

saavuttamisenjasuojelemisenlisäksiyritystentulisiymmärtääkuinkakohussatai          

kriisissä vahingoittunut maine palautetaan entiselleen.  

 

Kun organisaatiokohtaakriisin,sejoutuumukautumaan uuteentilanteeseenja          

muuttamaanaiempiatoimintamallejaan.Vaikkaorganisaatiokäyttäytymistävoiolla       

mahdollista mukauttaa vallitseviin olosuhteisiin, on maine usein pinttynyt        

yrityskulttuuriinjaasenteisiin(Dalton&Croft,2003).Mainekriisienvaralleluotavat          

strategiatsaattavatnäyttäytyvätyrityksenjohdolleresurssientuhlauksenataiturhana,         

silläkriisiviestinnänmerkityskorostuuyleensävastasilloin,kunsenkäytöstätulee           

ajankohtaista. 

 

Julkisetanteeksipyynnötjabrändinuudistaminenovatyrityksentyypillisiäkeinoja         

korjatamenetettyämainettaviestinnänavulla.Nämäkaksistrategiaaovattoistuneet          
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useissa viimeaikaisissa suomalaisissa yrityskriiseissä, kuten Talvivaaran      

jätevesivuodonjälkeisessämainekriisissäjaKotipizzankäyttämänlihanalkuperästä        

nousseessa mediakohussa. Tehokas viestinnän johtaminenvoi auttaayhtiötä        

selviytymään mainekriiseistä nopeammin sekä lieventääkriisin negatiivisia       

seurauksia.Monista yritysbrändikriisienanalyyseistäonhavaittu,ettärehellinen        

viestintäjakriisiinvastaaminenuskottavallatoiminnallatodennäköisimminauttavat        

palauttamaanluottamuksenjapelastamaankriisiinjoutuneenbrändin(Greyser,2009).         

Tehokkaallakriisinhallinnallajakriisiviestinnällävoidaanauttaayritystäsäilyttämään        

senmarkkina-arvosekäasiakkaidenluottamus.Tässätutkimuksessa,kutenyrityksen         

maineen palauttamisessakin,viestinnänroolionkeskeinenjasetoimiiyhteisenä          

nimittäjänä julkista anteeksipyyntöä ja brändiuudistusta tutkittaessa. 

 

Useat viimeaikaisetyrityskriisit,kutenVolkswagenin päästöhuijausjaNokian        

renkaidentestivilppiovatosoittaneet,ettäyhtiönmainevoidaantuhotahetkessä.          

Toimitusjohtajantaimuunyrityksenedustajantahditonlausunto,tuotteenpeukalointi         

taimuukyseenalainentoimintasaattavataiheuttaasen,ettäorganisaationmainetai           

imagokärsii.Kriisiviestinnälläjakriisinjälkeisillätoimillapyritäänvähentämään         

kriisinvaikutuksiasidosryhmiinsekäorganisaatioon.Kriisiviestinnällävoidaanmyös        

pyrkiä minimoimaan yleistä turvallisuuttakoskevia uhkia,brändillekoituvaa        

vahinkoajamyynninmenetystätaimaineeseenliittyvääeroosiota.Kriisiviestinnäksi         

voidaankatsoakaikkineyleisöllejaulkoisillesekäsisäisillesidosryhmillenäkyvät           

toimet, joita yritys tekee mainekriisin tai mediakohun sattuessa.  

 

Kriisinjälkeinentoipumisstrategiamuodostuuniistäteoistajatoiminnasta,joitayritys          

suorittaavälittömästikriisinilmetessä.Myöstoimientekemättömyysvoidaannähdä         

strategiana.Toipumisprosessien tutkiminenon tärkeää,silläkriisin jälkeiset        

toimenpiteetvaikuttavat vahvasti yrityksen tulevaisuudenliiketoimintaanja       

valmistavatsitäsiihen,ettäsepystyyvastaamaanerilaisiinmediakohuihin tai          

mainekriiseihinmyöstulevaisuudessa.Valmistautuminenjaennakointionkeskeisessä        

roolissatoipumisprosessinjakriisiinvastaamisenonnistumisessa,vaikkakriisienja         

mediakohujen yllätyksellisenluonteenvuoksisevoidaannähdähankalanatai         

yritysjohdon mielestä jopa turhana. Toipumisstrategian ja kriisiviestinnän       
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suunnittelussaollaanauttamattomastimyöhässämikälisiihenkiinnitetäänhuomiota        

vastakriisintapahtuessa.KriisiviestinnänuranuurtajaTimothyCoombsin(2015)        

mukaanonmahdollista,ettämikälikriisinjälkeisissätoimissajatehokkaassakriisiin           

vastaamisessaonnistutaanhyvin,voisejohtaajopaentistäparempaanorganisaatioon.          

Tällaisiaparannuksiavoivathäneenmukaansaollavahvempiyritysmaine,vahvempi         

brändijamuutoksetjotkatekevätyrityksestäturvallisemmanpaikantyöskennellä.         

Yrityksen mainekriisi jaonnistunuttoipumisprosessivoisiistoimiaikäänkuin         

katalysaattorinaentistäparemmalleyritysmaineellemitäsealunperinennenkriisiin         

joutumistaoli.Erilaisetkriisitpakottavatorganisaationtarkastelemaantoimintaansaja         

kohdistamaanhuomionitseensä,motivoidenuudistumaanjatarjotenvahvanjajopa          

välttämättömänsysäyksenradikaalillemuutokselle, vanhentuneidenrakenteiden      

purkamisellejauusilleajattelutavoille.Dietz (2012)kutsuutätämainekriisin         

hopeareunukseksi.  

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Tämäntutkimuksentavoiteonselvittäämillaisissa organisaationkriisitilanteissa        

suomalaisetyrityksetovatkäyttäneetjulkistaanteeksipyyntöätaibrändiuudistusta        

maineen palauttamisen strategioina jouduttuaannegatiivisen julkisuudentai       

arvostelunkohteeksi.Tutkimuksessatarkastelenkahtaerilaistamaineenpalauttamisen        

strategiaa: yritysmaineen palauttamista virheen myöntämisen ja julkisen       

anteeksipyynnön keinoin sekä yritysmaineen palauttamista brändiuudistuksen      

keinoin.Tarkoituksenaontarkastellanäitämaineen palauttamisenstrategioitaja         

niidenominaispiirteitämaineenhallinnan työkaluinajapositiivisenyritysmaineen       

palauttajanasekäselvittää,millaisissa tilanteissaedellämainittuja yritysmaineen        

palauttamisenstrategioitaonkäytettyjamitkätekijätovatvaikuttaneetstrategian          

valintaan.Tutkimuksessaolenmyöskiinnostunutsiitä,onkostrategioitakäyttäneiden         

yritystenkriiseissäyhtymäkohtiataisamankaltaisuuksiajavoidaankonäidenpohjalta         

arvioida kuinka hyvin eri strategiat sopivat erilaisiin kriisitilanteisiin.  
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Tutkimuksen tavoite voidaan tiivistää yhdeksi päätutkimuskysymykseksi: 

 

Millaisissa organisaation kriisitilanteissa julkista anteeksipyyntöä tai      

brändiuudistusta käytetään maineen palauttamisen strategioina suomalaisten      

yritysten kohdatessa mainekriisin? 

 

Lisäksinimetäänkaksialatutkimuskysymystä,joidentarkoituksenaontarkentaa        

päätutkimuskysymystäsekärajataaihealuettajasitensyventäätutkimuksestasaatavaa         

informaatiota:  

 

1.Alatutkimuskysymys: Mitkä tekijätvaikuttavattietyntoipumisstrategian      

valintaan? 

 

2.Alatutkimuskysymys:Millaisia ominaispiirteitäkäytetyistäkriisiviestinnän     

strategioista voidaan havaita? 

 

 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkielmankannalta keskeisiä käsitteitä ovat organisaation kriisi,        

kriisiviestintä,julkinenanteeksipyyntöjabrändiuudistus.Tässätutkimuksessa       

organisaationkriisitilanteellatarkoitetaanerityisestiyrityksentoimintaantaisen        

edustajiin liittyviämediakohuja jaeriviestintävälineiden negatiivissävytteistä       

uutisointia.  

 

RuffinjaAzizin (2003)mukaan organisaationkriisimääritellään tilanteeksitai          

tapahtumaksi,jokotodelliseksitaiväitetyksi, jonkamyötäsisäisetsidosryhmät,         

ulkoiset avainyleisöttaimedia saattavatkiinnittääorganisaatioonnegatiivista        

huomiota.Georgen(1991)määritelmässäkriisiinsisältyykolmetekijää;1)uhka          

perusarvoille, 2) kiireellisyys ja 3) epävarmuus (Svedin, 2009).  
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Tässä tutkimuksessakriisiksimääritellään tapahtuma,jonkamyötä yleisönja         

sidosryhmienluottamusyritystäkohtaanheikkeneetaikatoaakokonaan.Myöskaikki          

sellaisettapahtumat,joidenmyötäyrityskohtaayleisönarvostelua,sidosryhmien         

luottamuspulaajanegatiivistajulkisuutta,jajoidenjohdostayritysonjoutunuttaion            

vaarassajoutuasosiaalisenmedian -taimedian -kohuunovatoleellinenosa            

tutkittavien kriisien määritelmää. 

 

Kriisiviestintäonorganisaationviestintää,jonkatarkoituksenaonantaanopeasti         

tietoamahdollisestayritystäuhkaavastataijosattuneestatapahtumasta.Kriisiviestintä         

on yleensä osa yrityksen laajempaa kriisinhallintaa, mutta yrityskriisien        

yllätyksellisenluonteenvuoksiniihinvoiollavaikeavarautuaetukäteen.Kriisiviestit          

voidaankohdistaayrityksenulkoisilletaisisäisillesidosryhmille.Tässätutkimuksessa         

eiolejaoteltusidosryhmiäerikseenulkoiseenjasisäiseen,sillätutkimusaineisto          

perustuu vain ulkoisille sidosryhmille annetuista tiedoista. 

 

Julkinenanteeksipyyntöjabrändiuudistusovatkriisiviestinnäneristrategioita,        

joitayritysvoikäyttääyhtäaikaisestitaitoisistaanerillisinästrategioinamaineen          

palauttamiseksi.Näitästrategioitakäsitellääntarkemmintutkielmanteoriaosuudessa       

luvussa kaksi. 

 

Tutkimuksenkannaltaonmyöstärkeäämääritelläyrityksenmaineen,identiteetinja          

imagoneroavaisuudet,silläyritysmaineenerikomponenttien-imagonjaidentiteetin,          

keskinäinenriippuvuussaattaamutkistaa niidenvälistenerojenymmärtämistä.        

Kuviossa1.havainnollistetaanmaineen,identiteetinjaimagonvuorovaikutusta,sillä         

termejäsaatetaanjoskusvirheellisestikäyttääsynonyymeinätoisistaan,vaikkane         

eivättäysinviittaasamoihinkäsitteisiin.Vaikkaterminologianvälillävoidaankin         

havaitahuomattaviayhtäläisyyksiä,ontärkeääerottaanämäerikomponentit         

toisistaan. 
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Visio ja missio 

 

           ↓ 
 

Identiteetti 

      ↑ 
                      Positiointi 

      ↓ 

Imago 

 

      ↑      ↓ 
 

Maine 

 
 

Kuvio 1. Maineen, identiteetin ja imagon vuorovaikutus (Dalton & Croft, 2003) 

 

Organisaationmaine muodostuu yrityksenulkopuolella,sidosryhmienjayleisön        

henkilökohtaisissakokemuksissa.Yrityksenmaineheijastaasiissidosryhmienarviota        

yrityksestä(Gray&Balmer,1998).Barnett,JermierjaLafferty(2006)määrittelevät           

maineenkoostuvanhavainnoijienyhteisistäarvioinneista.Nämäarvioinnitperustuvat        

yritykseenyhdistettyihintaloudellisiin,sosiaalisiinjaympäristöllisiinvaikutuksiin       

(Puusa, 2014).  

 

Yrityksen identiteetilläon perinteisesti viitattufyysisiinelementteihin,joilla        

organisaatio määrittelee itsensä.Nämä voivat käsittää muun muassa logoja,         

typografiaa,värejä,opasteita,pakkauksia,vuosikertomuksiajatyöasuja.Daltonin&         

Croftin(2003)määritelmän mukaan yrityksenidentiteettionpohjimmiltaansitä,         

kuinka johdonmukaisesti organisaatio esiintyy visuaaliselta ilmeeltään.  
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Imagollapuolestaantarkoitetaanyleisönkeskuudessasyntynyttäyleistäkuvaatai         

profiiliayrityksestä.Puusan(2014)mukaanimagokonkretisoituusiinä,mitätulee          

ensimmäisenämieleen, kunyrityksennimimainitaan. Hänen mukaansa imago         

muodostuu lukuisistayksityiskohdista -faktoista,ideoista,tuntemuksistaja        

kokemuksista-,jotkaovatvarastoituneetmuistiin sitämukaa kunihminenon            

vuorovaikutuksessayrityksensiihenliittyviensidosryhmientaisitäkoskevantiedon         

kanssa(Puusa,2014).Dalton&Croft(2003)esittävätmaineen,identiteetinjaimagon            

vuorovaikutusta kuvion (kuvio 1) avulla.  

 

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimuksenluonteenvuoksivalitsinmetodologiaksilaadullisenelikvalitatiivisen        

tutkimuksen.Aineiston keruunmenetelmänä käytindokumenttianalyysiä,sillä       

tutkimuksentarkoituksenaonanalysoidaaiemmistamainekriiseistasaatavillaolevan        

tiedonpohjaltaerityisiästrategioitajaselviytymiskeinojayrityksenkohdatessa        

negatiivista arvostelua tai mainekriisin. Anttilan (1996) mukaan       

dokumenttianalyysillätarkoitetaankaikensellaisentodennettavissaolevan,usein       

sosiaalisiatekijöitäsisältäväntutkimusaineistonanalyysia,jotaeisaadakokoon         

suorien,välittömienhavaintojenteolla.Koskatutkimuksessaanalysoidaanyritysten        

mennyttätoimintaajaverrataansitäkirjallisuudenperusteellalöytyväänteoriaan,on          

aiemmistamainekriiseistälöytyvänvalmiinaineistonkäyttäminentehokkainkeino        

koostaatietoaaiheesta.Joolemassaoleviendokumenttienkäyttötämäntutkimuksen          

aineistonaonvaihtoehtouudenaineistonkokoamiselle,sillädataatutkittavasta         

ilmiöitäonsaatavillaaiemmistasanomalehti-jaaikakauslehtiartikkeleista,tilastoista,        

aiemmasta kirjallisuudesta, asiantuntijoiden julkisuuteen antamista haastatteluista jne. 

Tämä pro gradu-tutkielma on aihepiiriltään jatkoakandidaatintutkielmaani       

”Kriisiviestintäyrityksenmaineenpalauttajana”.Tutkielmassaolenhyödyntänytosaa        

kandidaatintutkielmanteoriapohjasta.Tutkimuskohteiksivalitsinmediassa laajasti      

esilläolleitatapauksia,joissayritysonjoutunutnegatiivisenjulkisuudentai          

arvostelun kohteeksi. Tutkimuskohteet on rajattukoskemaan suomalaisiatai        



12 

suomessatoimiviayrityksiä.Keskeisinä kriteereinäaineistonkeräämisessäoli        

aineiston saatavuus ja tapausten ajankohtaisuus. Kaikki tutkimuksessa       

esimerkkitapauksinaolleetkriisitovattapahtuneetviimeisenkymmenenvuoden        

aikana. 

 

1.5 Tutkimuksen rajaus ja rakenne  

Tutkimusonrajattukoskemaanyritysmaineenpalauttamisenstrategioitatilanteissa,        

joissayritys on joutunutnegatiivisen julkisuudentaiarvostelunkohteeksi.         

Tutkimuksessa keskitytään kahteen kriisiviestinnän strategiaan:yritysmaineen      

palauttamiseenvirheenmyöntämisen jajulkisenanteeksipyynnönkeinoinsekä        

yritysmaineenpalauttamiseenbrändiuudistuksenkeinoin.Nämä kaksistrategiaa       

valikoituivattutkimuksenkohteiksisenvuoksi,ettäneovatolleettyypillisiä          

maineenpalauttamisen keinoja viimeaikaisissa yrityskriiseissä. 

Mainekriisin varalletehdytennakoivattoimenpiteetovattärkeitäkriisinhallinnan        

kannalta.Greyserin(2008)mukaantärkeimmättoimenpiteetovatne,jotkaontehty           

"mainevarannon"rakentamiseksi.Tässätutkimuksessahuomiokiinnitetäänkuitenkin       

kohunjälkeisiintoimenpiteisiin.Tämärajausontehtysiksi,ettätutkimuksessa          

selvitetäänmaineenpalauttamisenkeinoja,jolloinkiinnostuskohdistuuluonnollisesti        

kriisin jälkeisiintoimiinjasiihen,millaisia mainekriisin jälkeisiäviestinnän         

strategioitayrityksetovatvalinneetkäytettäväksipyrkiessäänkorjaamaankohustatai         

negatiivisesta julkisuudesta vahingoittunutta yritysmainettaan.  

Ensimmäisessäluvussalukijajohdatellaanaiheeseenjaperustellaantutkimusaiheen        

valintasekätutkimuksentavoite.Lisäksiesitelläänvarsinainentutkimuskysymysja         

sitätarkentavatalatutkimuskysymykset.Ensimmäisessäluvussatutustutaanmyös       

tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuksen rajaukseen ja rakenteeseen.  

Seuraavassaluvussaperehdytääntutkimustataustoittavaanmainekriisiä jasiitä        

toipumistakäsitteleväänkirjallisuuteen.Lisäksi esitellääntutkimukseenvalitut       
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maineenpalauttamisen strategiatyrityskriisistätoipumiseen.Näitä ovatvirheen       

myöntäminen ja julkinen anteeksipyyntö sekä yrityksen uudelleenbrändäys.  

Kolmannessaluvussaesitellääntutkimuksessakäytettymetodologiasekäaineiston        

hankinta-jaanalysointiprosessi.Neljännessäluvussakäydäänläpiesimerkityritysten         

mainekriiseistäsekätarkastellaanniissäkäytettyjämaineenpalauttamisenstrategioita       

janiiden mahdollisia yhtäläisyyksiä. Viimeisessä luvussakootaan yhteen        

tutkimuksentuloksetjajohtopäätökset.Lopuksiarvioidaantutkimuksenluotettavuutta        

ja esitellään mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. 
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2 YRITYKSEN MAINEKRIISI JA SIITÄ TOIPUMINEN  

 

Tässä kappaleessa käsitellään yrityksenmainekriisiä jasiitätoipumistasekä         

muodostetaan tutkimuksenteoreettinenviitekehys.Ensin määritellään yleisesti       

yrityksenmainetta uhkaavankriisinominaispiirteet,jonkajälkeentarkastellaan        

toipumisprosessinerivaiheitasekänostetaanesiinkaksierilaistateoreettista         

strategiaamainekriisistäselviytymiseen.Ensimmäisenästrategianatutkitaanvirheen       

myöntämistäjayritystenedustajien,yritysjohtajientaivaltiollistenjohtajienjulkisia         

anteeksipyyntöjäorganisatorisillerikkomuksille.Seuraavanamaineenpalauttamisen      

strategianatarkastellaanyrityksenuudelleenbrändäystätaibrändinosa-alueiden       

uudistamistoimenpiteitä. 

 

 

2.1 Yrityksen mainekriisi 

 

Maineeseen liittyvätuhatvoivatilmetämonissa erimuodoissa jaollalähtöisin           

monistalähteistäjayleisöistä.Vakavimpiatilanteitaovatne,jotkavaikuttavatbrändin           

menestykseen jamerkitykseen liittyväänominaisuuteentaiominaispiirteeseen–        

"brändin ytimeen".  

 

Pearson & Mitroff (1993)määrittelevät organisaationkriisintapaukseksitai         

tapahtumaksi,jokaaiheuttaauhkanorganisaationmaineellejaelinkelpoisuudelle.        

Tutkijaterottavatkriisilleviisiominaispiirretta:neovaterittäinnäkyvissä,vaativat          

välitöntähuomiota,sisältävätyllätyksenelementin,vaativattoimintaajaovat         

organisaationtäydellisenkontrollinulkopuolella(Bloch,2014).Adams&Roebuck         

(1997)kuvailevatkriisillesamantyyppisiäominaispiirteita.Heidänmukaankriisille        

ominaistaonyllätyksellisyys,jokavoiliittyäajoitukseensekäilmeneväntapahtuman          

luonteeseen.Seuraavaksiominaispiirteeksihenimeävätkriisinlaukaisijan(“trigger”),        

tarkoittaentälläodottamatontatapahtumaataionnettomuutta,jokasaattaamuuttaa         
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yleisönmielipidettäyhtiöstä.Kolmanneksipiirteeksihemäärittelevätuhan,jokavoi          

vaikuttaaihmisiin,omaisuuteentaiympäristöön.Myösliikkeenjohdollisenkontrollin        

puute,jokolyhyellätaipitkälläaikavälillä,onyksikriisinominaispiirteistä(Stephens           

ym.,2005:392).Kriisineritulkinnatkohdistavathuomionenemmäntaivähemmän           

samanlaisiin ominaisuuksiin, joka osaltaan vahvistaa asian luontaisen       

moniselitteisyyden. 

 

Yksikriisinmääritelmienkeskeisimmistäolettamuksistaonse,ettäkriisionolemassa           

vainjossenyleisöttulkitsevattilanteenkriisiksi(niinkutsuttuThomasinteoreema)           

(Boinym.2004:380).Tämäsubjektiivinennäkökulmatekeemahdottomaksi         

määrittää kriisilleselkeäalkutailoppu,silläeriyleisöthavaitsevattilanteen           

ajankohdateritavoin(Boinjamuut,2004:380).Myös Coombshuomauttaa,että            

"kriisionhavaitsemiseenliittyvä",jatäsmentää,ettäsidosryhmienhavainnotauttavat          

määrittelemään tapahtumankriisiksi. Sidosryhmien havainnot myös liittyvät       

odotuksiin,joitasidosryhmilläonsiitä,miten organisaatioidentulisi toimia         

kriisitilanteessajasenjälkeen.Koskayrityksenmainerakentuusensidosryhmien          

mielissä, onsenpalauttamisenkannaltatärkeäätunnistaaerilaistenyleisöjen         

odotukset javaatimukset, jottavoidaan luodarakennuspalikatpositiivisen        

yritysmaineen palauttamiseksi. Kun odotukset ovat rikkinäisiä,sidosryhmät       

tulkitsevatorganisaatiotavähemmänpositiivisesti,mistäseuraa,ettäyrityksenmaine         

vahingoittuu (Coombs 2007: 3). 

 

 

2.2 Toipumisprosessi 

 

Kun organisaationkriisionohi,onyrityksenkeskityttäväkorjaaviintoimiinja           

käännettäväkatsemahdollisimmannopeastikohtitoipumisprosessia.Onnistuneella       

toipumisprosessillaorganisaatiosaattaajopaparantaamainettaanalkuperäisestä.Se        

edellyttääkuitenkinyleensämäärätietoisia jajärjestelmällisiäuudistuksia,joiden        

tarkoituksenaonestääepäonnistumisentoistuminenjaosoittaamyönteisiämerkkejä         

uudenluotettavankäyttäytymisenjatkumisestakokoprosessinajan.Liiketoiminnan        

jatkuvuudella(“businesscontuinity”)tarkoitetaanoperaatioita,joillayrityspyrkii        
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entisöimäänsennormaalitilan.Mitänopeamminorganisaatiopystyynormalisoimaan        

operaationsa,sitävähemmäntappiotasilleaiheutuu.Tahrautuneenyritysmaineen        

palauttaminenvieGainer-Rossin(2008)mukaannykypäivänälähesneljävuotta,kun          

taasylivertaisenmaineenuudelleenrakentaminenvoiviedäjopakauemmin.Collins         

(2002)puolestaanesittää,ettäyritysvoikriisinjälkeenosoittaamerkittäviäjajatkuvia            

erinomaisiatuloksiavastaseitsemänvuodenintensiivistenponnistelujenjälkeen.        

Coombsin (2015) mukaan kriisin jälkeiset toimenpiteet auttavat organisaatiota  

 

a) valmistautumaan paremmin seuraavaan kriisiin,  

b) varmistamaan, että sidosryhmille jää positiivinen vaikutelmaa       

organisaatiosta ja sen kriisinhallinnasta ja  

c) varmistamaan, että kriisi on todella ohi.  

 

Dietz ja Gillespie (2011) jakaa kriisin jälkeiset toimet, luottamuksen         

uudelleenrakentamisen ja toipumisprosessin neljään vaiheeseen: 

 

1. Välitön reagointi(ensimmäiset24-72 tuntiakriisistä): Organisaation on         

vakautettavatilanne,rauhoitettavahenkilöstöäjaosoitettava,ettäsilläontarvittavaa          

asiantuntemusta.Ontärkeäätunnustaaepäonnistuminenjovarhaisessavaiheessa,sillä         

ongelmankieltäminenvoijopapahentaatilannetta,mikälisemyöhemminosoittautuu          

uudeksiluottamusrikkeeksi.Josorganisaatiopysyyvaititaialoittaavainvähäiset          

toimetkriisinjälkeen,sesaattaaviestiävälinpitämättömyydestäjakannustaayleisöä          

huhupuheisiinjaspekulaatioon.Kaikkea“puhetta”tuleesiltitukeatoimilla,kuten          

toiminnan keskeyttämisellä tai tuotteiden takaisinvedoilla sidosryhmien      

suojelemiseksi.Mikäli yrityksellä on joentuudestaanvahvamaine eettisenä         

toimijana,onsenhelpompitoipuakriisistäjasaadaaikaanpositiivistaliikearvoa           

sidosryhmien keskuudessa. 

 

2.Diagnoosi:Organisaation onkäytäväläpiperusteellinenjajärjestelmällinen         

tutkintaprosessi,jossaselvitetään,miksiepäonnistuminentapahtui.Tämändiagnoosin        

tulisitarkastellasekäsuoriaettäepäsuoriaosatekijöitä,jotkajohtivatkriisiin,jasen            

tulisiollatäysinriippumaton.Tutkintaprosessintulostentiedottaminenhenkilöstölle        
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jasenajantasallapitäminenontärkeää,sillähenkilöstönsitouttaminenparantaa           

todennäköisestiorganisaationselviytymiskykyäkriisinaikanajavarmistaa,että        

tuleviin työkäytäntöjen uudistuksiin on varauduttu. Ihannetapauksessa      

tutkintaprosessintulosjulkistetaan,silläorganisaationavointoimintahelpottaa        

sidosryhmien luottamuksen palauttamista. 

 

3.Toimien uudistaminen:Tässä vaiheessaorganisaationonpuututtavaniihin         

tekijöihin,jotkaaiheuttivatkriisin.Tämäedellyttäärakenteellistenjakulttuuristen         

muutosten lisäksi myös menettelytapojen muutoksia. Vapaaehtoisesti ja       

proaktiivisesti toteutetut organisaation toimintojen uudistukset toimivat      

tehokkaamminkuin vaatimusten mukaiset muutokset. Tässä vaiheessa myös        

anteeksipyyntöonpaikallaan,joskinliianvarhainenanteeksipyyntövoijohtaasiihen,          

ettäyhtiönsyyllisyyssaasuhteettomansuurenmittakaavan.Sisäisenjaulkoisen          

viestinnän tulisi olla johdonmukaista tyyliltään ja sanamuodoltaan yhtenäistä. 

 

4. Arviointi:Tutkijat Dietz & Gillespie (2011)eivätpidä arviointivaihetta          

välttämättömänä.Henäkevät,ettäarviointivaiheellavoidaanrakentaaluottamustaja         

tukeatoipumisprosessia.Arvioinninavullavoidaanseurataedistymistä,kohdentaa        

huomio uudistuksiin ja siten lisätä organisaation mainetta luotettavana toimijana. 

 

Yleisövoimyösitsevaikuttaaorganisaationtoipumisprosessiintuomallaesimerkiksi         

kriisinuhrienääniäkuuluviin,hankkimallatoipumisprosessillenäkyvyyttätai        

tarjoamallatodisteita.Pitkällä aikavälilläorganisaatiotvoivatedistääkriisistä        

toipumistavakiinnuttamallaorganisatorisiaarvojajaetiikkaansasekänostamallaesiin         

vahvoja johtajia(Austin,2014).Vaikka jokainenkriisionainutlaatuinenja          

toipumisvaiheessastrategisenviestinnänjohtamisenperiaatteetovatriippuvaisia       

kriisityypistäjavallitsevistaolosuhteista,onviestinnässäAustinin(2014)mukaan         

tärkeää keskittyä proaktiivisesti kriisiin johtaneisiin epäonnistumisiin.      

Toipumisvaiheessaviestinnäntulisiollaläpinäkyvääjarehellistä,joskinsuurimmalta         

osinsiltipositiivista.Myös D'Eon (2013)puoltaatätäajatustakorostamalla          

avoimuutta, vilpittömyyttä ja välitöntä tiedon jakamista osana yrityksen        

toipumisprosessia.Austin(2014)syvähaastattelikahtakymmentäpitkäänalallaollutta        
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kriisiviestinnänasiantuntijaakriisiviestinnänmerkityksestätoipumisprosessissajasen       

roolistayrityksellesekäyleisölle.Haastateltavat kollektiivisestitunnistivatneljä        

erilaista roolia, jonka organisatorinen viestintä voisi toipumisprosessissa ottaa:  

 

1)vahingonkorjauksestajamaineenpalauttamisestaviestiminenvertauskuvienavulla,        

2) positiivisten puolien korostaminen ja esiintuominen viestinnän avulla,  

3) tulevaisuuteen fokusoituminen ja  

4) kriisiviestien hyväksyminen.  

 

Haastateltavatpainottivatnäistäneljästäerityisestijälleenrakentamisestaviestimisen       

tärkeyttä,sekäsymbolistavahingonkorjaamistajasitätukeviatoimia.Greyserin         

(2009)mielestä merkittävin elementtikriisitilanteessaonaiempijanykyinen         

yrityskäyttäytyminen.Hänenmukaansa aitousnäytteleekeskeistärooliamaineen        

rakentamisessa, ylläpitämisessä ja puolustamisessa.  

 

 

2.21 Virheen myöntäminen ja julkinen anteeksipyyntö  

 

Julkinen anteeksipyyntö on yritysjohtajille tyypillinentapapahoitella, kun        

organisaatiotapidetäänvastuullisenajostainnegatiivisestatapahtumasta.Tällaiset       

anteeksipyynnötovatyhtiöntapapahoitellatoimintaansakollektiivisestiseneri         

sidosryhmille.Aiempientutkimuksienmukaan julkisetanteeksipyynnötonnähty        

tehokkaanatapanakorjatakriisissävahingoittunutyritysmaine(Cuypersym.,2012).         

KuitenkinCelsin(2017)mukaantällaisetjulkisetanteeksipyynnöt,joissajohtajat         

myöntävät edustamiensaorganisaatioidenpuolestavastuunsamoraalisen normin       

loukkaamisesta sekä ilmaisevat katumuksensa, ovat erityisen paljastavia       

toimenpiteitä.MacLachlan (2015)myöshuomauttaa,ettäyleinenasennevirallisia         

anteeksipyyntöjäkohtaanonhiemanparadoksaalinen.Hänenmukaansatämäjohtuu         

siitä,ettähuolimattalaajallelevinneestäkritiikistäuseimpiajulkisiaanteeksipyyntöjä         

kohtaan,yleisöyhäuseamminvaatiitällaisiaanteeksipyyntöjävaltionpäämiehiltä,        

hallituksilta ja yritysjohtajilta. Arvostelijoiden mukaan yrityksen julkinen       
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anteeksipyyntönähdään olevan nykypäivänäjopajonkinlainenrituaali,jonka        

yritysjohtajat automaattisesti kriisin sattuessa suorittavat (Cuypers ym., 2012).  

 

Pelkkäanteeksipyyntöeivälttämättäitsessääntuotavielähaluttualopputulosta,vaan          

viestinsisältöönonkiinnitettäväerityistähuomiota.Hearit (2006)määrittelee         

onnistuneelleanteeksipyynnölleuseitaominaisuuksia,jotkatulisisisällyttääyrityksen        

puolustuspuheeseentaijulkiseenanteeksipyyntöön.Ideaalitilanteessaseuraavien      

kohtien pitäisi tulla ilmi organisaation pyytäessä julkisesti anteeksi (Hearit, 2006): 

 

- Myöntää selkeästi rikkomuksensa 

- Ottaa täyden vastuun tapahtuneesta  

- Osoittaa katumusta  

- Samaistuu loukattuihin sidosryhmiin 

- Pyytää anteeksiantoa 

- Tavoittelee sovintoa loukkaantuneiden sidosryhmien kanssa  

- Paljastaa kaiken tiedon liittyen rikkomukseensa 

- Tarjoaa selityksen joka vastaa sidosryhmien odotuksia 

- Tarjoutuu suorittamaan asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä  

- Tarjoaa asianmukaista kompensaatiota 

 

Myös Kador(2009)onmäärittänytviisidimensiotaeliulottuvuuttatehokkaaseen          

anteeksipyyntöön.Ensimmäiseksidimensioksihänmäärittääonteontunnustamisen.        

Rikkeenmyöntäminen onhänenmukaansa anteeksipyynnönensimmäinenaskel.        

Seuraavana on vastuun ottaminen teostajasen seurauksista. Tehokkaan         

anteeksipyynnönkolmannelladimensiollaontarkoitusosoittaasyyllisenkatumus        

tekoaankohtaan.Neljäsdimensio,korvaus,onkäytännönyritysentisöidätilanne          

sellaiseksijollainenseoliennenrikkomusta.Lopuksi,toiminnanmuutoksella         

varmistetaanetteisyyllinentoistarikkomustaan.NämäKadorin(2009)dimensiot         

löytyvät myös Hearitin (2006) onnistuneen anteeksipyynnön määritelmästä. 

 

Yritysjohtajien anteeksipyynnötovatsaaneetyllättävänvähänhuomiotaeettisen        

johtamisenalallahuolimattasiitä,ettäneovathuomattavastiyleistyneetviimeisten          
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vuosikymmenienaikana(Gibney,Howard-Hassmann,Coicaud,& Steiner,2008;        

Maclachan,2010).Tähänastinentutkimusjaakateeminenkeskustelueettisenjohdon         

tutkimuksissa on keskittynyt tarkastelemaan julkisten anteeksipyyntöjen      

käytännöllistä janormatiivista näkökulmaa (Barling,2014; Johnson,2009;        

Kellerman,2006).Varsinaistateoretisoimistailmiönympärilläontehtyvarsinvähän.          

IlmiölleonCelsin(2017)mukaanuseitasyitä.Ensinnäkinkuvailevattutkimukset          

johtamisenalallaliittyvätuseimmitenorganisatoriseenjohtamiseenjajokapäiväisiin        

toimenpiteisiinorganisaationsisällä,sensijaanettätutkimuskeskittyisiulkoisille         

sidosryhmille suunnattuihin viesteihin (Cels, 2017). Toiseksi, huolimatta       

organisaatioidenedustajienjulkistenanteeksipyyntöjenesittämisenlisääntymisestä      

sosiaalisenmedian javiestintävälineidenpainostuksenalla,neovatsiltivielä          

suhteellisenharvinaisia.Johtamisenalantutkimuspyrkiitarjoamaanjossainmäärin         

yleistettävissäoleviatuloksiatietyistäjohdontoimistajaniidenvaikutuksista.Siksi          

eettisen johtamisen kirjallisuus ei tarjoa riittäviä käsitteellisiä puitteita        

organisaatioiden johtajien tai yritysten edustajien esittämien julkisten       

anteeksipyyntöjenlaadulliselleanalyysille(Cels,2017).Useattutkijatpitävätmyös         

yrityksendiskurssiatäysinerilaisenailmiönäkuinyksittäisestälähteestäkantautuvaa         

retoriikkaa(Cheney,1992;Crable,1986;Sproule,1988).Tätänäkökulmaatukee          

myös Sproulen(Hearit,2006)väittämäsiitä,ettänykyaikaisenviestinnänalaon           

kokenutparadigmaattisenmuutoksenyksilöndiskurssistakohtiliikkeenjohdollista       

diskurssia.Hänkorostierityisestisitä,ettänykyaikainenviestintäonimago-pohjaista          

retoriikkaa, jonka juuret ovat vahvasti viihteessä (Hearit, 2006).  

 

Julkinenanteeksipyyntöonnopeatapayrittääkorjatavahingoittunutyritysmainetai          

puolustautuakritiikiltä.Mikäli pelkkäanteeksipyyntöeiriitäkorjaamaantilannetta,         

onyrityksenkäytettävälaajempiatoimianeutralisoidakseenkohustakärsinytmaineja          

varmistaakseen, että liiketoiminta voi jatkua. Uudelleenbrändäys tarjoaa       

systemaattisenlähestymistavankompleksisenjahaastavantilanteenkäsittelemiseksi       

sekä yritysbrändin elvyttämiseksi. 
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2.23 Yrityksen uudelleenbrändäys  

 

Yritykset voivat joutuapaineen alaisiksi johtuenimagokriisistätaiyleisön         

muuttuneista preferensseistä. Molemmissa tapauksissayrityksetvoivatkäyttää       

uudelleenbrändäystäpuolustavanataireaktiivisenakeinona.Tässätutkimuksessa       

tarkastellaannäitämolempia.Vahvatbränditluovatasiakasuskollisuuttajavoittoja         

yritykselle, jonkavuoksi brändäys jabrändinhallinta ovatkin nykyaikaisen        

markkinointistrategiankulmakiviä (Keller2000;Ouetal.2017;Vombergetal.           

2015).  

 

Yrityksen uudelleenbrändäys on ollut akateemisen tutkimuksen ja       

ammatinharjoittajienkasvavanmielenkiinnonkohteena(Burkeym.,2011),vaikka        

yksinomaanyritystenbrändiuudistustakoskeviatieteellisiäjulkaisujaonvielä        

kymmenenvuottasittenollutvarsinvähän(Merrilees,2008).Zhaon(2018)          

näkemyksenmukaan aiempiakateeminenkirjallisuusonpyrkinyttuomaanesiin         

näkemystä,jonkamukaanbränditnähdäänyrityksienomaisuuserinäjaniitämyös          

johdetaansellaisina.EsimerkiksiJournaloftheAcademyofMarketingScienceon           

julkaissutuseitaerikoisnumerojakoskienbrändejä,mukaanlukienyritysbrändäystäja         

identiteettiä(DacinjaBrown2006)sekäbrändienjainnovaatioidenvälistäsuhdetta           

(Brexendorfym.2015).Nämäakateemisettutkimuksettukevatkäsitystäbrändeistä         

tärkeänäkilpailuedunlähteenäsekätiettyjenbrändijohtamiskäytäntöjen(mm.uusien        

brändienkäyttöönoton,brändinlaajennuksen,brändiarkkitehtuurinjabrändistä       

luopumisen)merkitystäosakkeenomistaja-arvoon(Hsuetal.2016;Madden etal.          

2006; Varadarajan et al. 2006; Wiles et al. 2012). 

 

Uudelleenbrändäyksellä on merkittävä rooliyrityksen maineen palauttamisen       

kannalta,jasitenvaikutusliiketoiminnanuudelleeneloonherättämiseen.Vahvan         

brändinavullaonmahdollista erottautuakilpailijoistajavahvistaaomaaasemaa          

markkinoilla.Teollisuudenjakaupanalallauudelleenbrändäysonkäsitteenälaaja,         

https://link-springer-com.pc124152.oulu.fi:9443/article/10.1007/s11747-018-0579-4#CR40
https://link-springer-com.pc124152.oulu.fi:9443/article/10.1007/s11747-018-0579-4#CR84
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sisältäenmonia näkökohtia kutenbrändinuudistamisen,uudelleenasemoinnin,       

yrityksenmuodonmuutoksen jabrändinuudelleenluomisen(MerrileesjaMiller,        

2008).Burkenym.(2011)mukaan yrityksenuudelleenbrändäysvoidaannähdä         

vastakohtanayritysbrändäykselle,jokaviittaayritysbrändinalkuperäiseenyhtenäiseen       

artikulaatioon.Uudelleenbrändäysviittaamuutokseenalussamuotoillunyritysbrändin       

jauudenbrändinvälillä.Tästäjohtuenuudelleenbrändäyksenvaikutuksetulottuvat         

mahdollisesti organisaationkaikkiintoimintoihinainayrityksenstrategiastasen        

yksittäisiinoperaatioihin.Yhtiönaloitteet,jotkajohtajienmielissäsaattavatnäyttää         

positiivisilta,voivatmyös johtaatahattomiinseurauksiin.Muzellec jaLambkin         

(2006)esittävätkin,ettäesimerkiksiyhtiöidenfuusioituminensaattaaaiheuttaa        

vahinkoa tuhoamalla yrityksen brandiarvoa. 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä keskeisessä osassa on       

brändiuudistuksenkolmivaiheinenmalli. Brändiuudistus koostuuMerrileesin ja       

Millerin (Miller,2014)mallin(kuvio2)mukaanviidestäkohdastajoistavoidaan           

erottaakolmevaihetta.Näitäkolmeavaihettaedeltäälaukaisevatekijä(“trigger”)ja           

seuraabrändiuudistuksentulokset.Mallinkolmevaihettahavainnollistetaankuvion2.         

avulla. 

 

 

Laukaiseva tekijä (“trigger”) 

 

⇩⇩ 

Vaihe 1. 

Brändin uudelleenvisiointi 
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⇩⇩ 

Vaihe 2. 

Uudelleenbrändäystrategian implementointi 

 

 

⇩⇩ 

Vaihe 3. 

Sidosryhmien sitouttaminen 

 

 

⇩⇩ 

Tulokset 

 

Kuvio2.Brändiuudistuksenmalli(MukaillenMerrilees&Miller(2008)jaMiller           

& Merrilees (2011)) 

 

Edellisen kuvion lisäksi Merrilees ja Miller (2008) esittävät yrityksen         

uudelleenbrändäyksenintegroidunartikulaationmyöskolmenvaiheenkautta,jotka        

tutkijatovatmyöhemminlaajentaneetkuudeksibrändiuudistuksenperusperiaatteeksi       

(Kuvio 3.). Nämä kolme vaihetta ovat  

 

1) yritysbrändin korjaaminen (periaatteet 1, 2 ja 3),  

2) sidosryhmien sitouttaminen uudistettuun yritysbrändiin (periaate 4) ja  

3) uudelleenbrändäysstrategian toteutus (periaatteet 5 ja 6). 
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Periaate 1: 
Brändin 
uudelleenvisiointi 

 

Brändin uudistamisessa tulisi ottaa huomioon yritysbrändin 
ydinideologia ja samalla parantaa brändiä niin, että se pysyy 
relevanttina vallitsevissa olosuhteissa. 

 
Periaate 2: 
Brändin 
ydinarvojen 
säilyttäminen 

 
Onnistunut uudelleenbrändäys voi vaatia ainakin joidenkin 
brändin ydin- tai oheiskonseptien säilyttämistä, jotta 
pystytään säilyttämään yhteys uuden brändin ja jo olemassa 
olevan brändin välillä.  

 
Periaate 3: 
Mahdolliset uudet 
markkinasegmentit 

 
Onnistunut uudelleenbrändäys voi vaatia uusien sekä 
vanhojen markkinasegmenttien tarpeiden huomioon 
ottamista, ja niiden suhteuttamista nykyistä brändiä tukevien 
jo olemassa olevien markkinasegmenttien vaatimuksiin. 

 
Periaate 4: 
Brändiorientaatio 

 

Yritys, joka soveltaa korkeaa brändiorientaatiota viestinnän, 
koulutuksen ja muiden henkilöstöjohtamisen strategioiden 
sekä sisäisen markkinoinnin avulla, onnistuu 
todennäköisemmin yrityksen tehokkaassa 
uudelleenbrändäyksessä. 
 

 
Periaate 5: 
Brändin osien 
linjaaminen 

 

Yrityksen tehokas uudelleenbrändäys onnistuu 
todennäköisimmin, kun yrityksen markkinointi-mix ja 
henkilöstöjohtamisen osa-alueet on integroitu ja koordinoitu 
ja kun jokainen brändin osa on yhteydessä brändikonseptiin 
yrityksen uudelleenbrändäysstrategiassa. 
 

 
Periaate 6: 
Sidosryhmien 
bränditietoisuus 

 
Promootion avulla saadaan sidosryhmät tietoiseksi 
uudistetusta brändistä, mikäli sidosryhmien 
bränditietoisuuden levittämisessä käytetään joitain muita 
kuin joukkotiedotusvälineitä. 

 

Kuvio 3. Brändiuudistuksen periaatteet (mukaillen Merrilees ja Miller, 2008) 

 

 

Yrityksenmarkkinointiviestinnälläonsuurimerkitysbrändinuudistamisprosessissaja        

uudenyritysbrändinviestimisessäsidosryhmille.Markkinointiviestinnällätarkoitetaan      

tässätutkimuksessayrityksenulkoisillesidosryhmillekohdistettuaviestintää,jonka        
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tarkoituksenaonsuoraantaivälillisestiparantaasidosryhmienasenteitayritystä         

kohtaan,palauttaayleisönluottamusjasitenvaikuttaamyönteisesti yrityksen         

kysyntään.Tässätutkimuksessaolenerityisenkiinnostunutorganisaationtiedotukseen        

liittyvistä toimista maineen palauttamisen kannalta.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässäluvussatarkastellaandokumenttianalyysiätutkimusmenetelmänäsekäesitellään       

aineiston hankintaan ja analysointiin vaikuttavia tekijöitä. 

 

3.1 Dokumenttianalyysi tutkimusmenetelmänä  

Kuntutkitaanjonkinasiantaiilmiönkehityskulkuataihistoriallistataustaa,pelkät           

haastatteluttaikyselyteivätvälttämättätuotatarvittavaamääräädataa.Tällaisen          

uuden,tutkijanempiirisestikeräämänaineistontuottaminennäilläkeinoinvoiolla          

kohtuuttomanaikaavievääjahaastavaa,joskusjopamahdotonta.Useintutkittavasta          

ilmiöstäsaattaaollajoolemassaajankohtaanliittyväävalmistatutkimusaineistoa.         

Tällaistaaineistoaonmikätahansatallennettusuullinen,käsinkirjoitettutaipainettu          

selontekojonkintoiminnankonkreettisistatuloksista(Anttila,1996).Aineistovoiolla          

peräisinesimerkiksisanomalehdistä,aikakauslehdistä,asiantuntijoidenhaastatteluista,      

julkisista tilastoista, aiemmasta kirjallisuudesta tai nettiartikkeleista.  

Kvalitatiivinen eli laadullinentutkimussoveltuu käytettäväksi, kun ollaan        

kiinnostuneitailmiöistäjaasioistajoitaeivoidamitatamäärällisesti.Laadullisen          

tutkimuksentarkoituksenaonlöytäätosiasioitajatutkiatilanteita,joissakaikkia          

vaikuttaviatekijöitäeivoidakontrolloida.Laadullisessatutkimuksessaeipyritä         

tilastollisiinyleistyksiin,vaantutkimuspyrkiiantamaanteoreettisestimielekkään        

tulkinnan jollekin ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi, 2002).  

 

Dokumenttianalyysi onyksikvalitatiivisentutkimuksenalalajeista.Metodi on        

vaihtoehto aineiston keräämiselle haastatteluin taikyselylomakkeiden avulla.       

Dokumenttianalyysi tarkoittaakaiken sellaisentodennettavissaolevan, usein       

sosiaalisiatekijöitäsisältäväntutkimusaineistonanalyysia,jotaeisaadakokoon         

suorien,välittömienhavaintojenteolla(Anttila,1996).Dokumenteilla voidaan        

tarkoittaakaikenlaistaaineistoja,jotkajollaintavalladokumentoivattutkittavaa        

ilmiötä.Esimerkkejä tällaisistadokumenteistaovataiemminjulkaistuttekstit,        

arkistomateriaali, elämäkerrat, kertomukset, kirjeet, valokuvat, elokuvat,      
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videonauhoitteetjajopaesineistö.Joissaintapauksissavalmiinaineistonkäyttäminen         

onainoatapakoostaatietoatietystäaiheesta,silläuudenaineistonkerääminenvoi            

ollasuorastaanmahdotonta.Dokumenttianalyysisoveltuututkimusmentelmäksi,kun       

tarkastellaansitä,miten kriiseistätoipuminennäyttäytyyulkoisillesidosryhmille.        

Tutkimuksessaollaankiinnostuneitayritystenviesteistäjakriisiviestinnästä,jolloin        

tutkimuksen kohteena on kriisitilanteen jälkeiset viestit ja toimet.  

 

3.2 Aineiston hankinta ja analysointi 

 

Anttilan (1996) mukaan dokumenttiaineisto jaetaanusein alkuperäisiin eli        

primääri-lähteisiin ja toisen käden lähteisiin eli sekundaarilähteisiin.       

Primääri-lähteellätarkoitetaanalkuperäislähdettä,jostavoidaantodentaaaineiston       

autenttisuus.Sekundäärilähteeteivätolealkuperäisiätaltiointejataituloksia,vaanne          

perustuvatjonkunmuun selostukseenjakäsitykseentapahtuneestataiilmiöstä.         

Sekundäärilähteetovatyleensävalmiiksijollaintavoinkäsiteltyjä,jasaattavatsiten          

sisältääkirjoittajanomianäkökulmiataihavaintoja.Sekundäärilähteitäkäyttäessä        

tutkijanonotettavahuomioonlähdekritiikki,sillätietovoikulkeamonien eri           

välikäsienkautta.Anttila(1996)korostaa,ettätutkijanonosattavaerottaasekundääri-           

ja primääriaineistot toisistaan. 

 

Sekundäärilähteitäkäytettäessäonotettavahuomioon,ettätoisellakirjoittajallaon         

ainaomaarvo-asetelmansajamaailmankuvansa,jokaeivälttämättävastaatutkijan          

omiakäsityksiä(Anttila,1996).Jottavältyttäisiinsekundäärilähteidenmukana        

tuomastaproblematiikasta, on tärkeääymmärtää tekstienlaatijanomaksuma        

ajatusmaailmajateoriakäsitys.Anttilan (1996)mukaan eräsmahdollisuus olisi         

koettaa päästä käsiksi tämäntapaisten aineistojen alkuperäisiin lähteisiin. 

Yleensätietoaonsaatavillalukuisistaerilähteistäjaalkuperistä,muttaongelmaksi           

saattaamuodostua tutkimuksenkannaltarelevantintiedonlöytäminenrunsaan        

tarjonnanseasta.Kunkeräsintutkimusaineistoatähäntutkimukseen,esiinkohosi         

kysymyssiitä,kuinkalöytäätutkimuksenkannaltakaikkeinolennaisinaineisto.         

Aloitinaineistonkeruunkriisiviestinnänjamaineenpalautuksenkannaltayleisimmistä        
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lähteistäjaoleellisimmistateoksista.NäitäteoksiaolivatmuunmuassaSvedin(2009)           

“Organizational cooperation incrises”, Ruff & Aziz (2003)“Managing         

communicationsinacrisis”jaDalton& Croft(2003)“Managing Corporate           

Reputation:TheNewCurrency”.MyöskriisiviestinnänuranuurtajaTimothyCoombs         

on kirjoittanut aiheesta lukuisiatieteellisiäartikkeleitasekäteoksia,joiden         

lähdeluetteloistasain hyvät lähtökohdaterityisteosten etsimiseen. Teoksien       

läpikäymisessäpyrinetenemäänkronologisessaaikajärjestyksessämyöhemmistä      

julkaisuistaaiempiin.Myöhempien julkaisujenkattavistalähdemaininnoistakeräsin       

tämän tutkimusaiheen kannalta keskeiset julkaisut. 

Tässätutkimuksessaempiria-osantutkimusaineistoksihyväksyttiinverkossajulkaistut       

uutisartikkelit taitapausyritystenomillaverkkosivuillaanjulkaisematselonteot       

tutkimuksenkannalta oleellisentoiminnankonkreettisistatuloksista.Aineistoa       

kerättiin muun muassa sanomalehdistä, aikakauslehdistä, asiantuntijoiden      

haastatteluista,julkisistatilastoista,aiemmastakirjallisuudestajanettiartikkeleista.       

Tässätutkimuksessavalmiinaineistonkäyttäminenoliainoatapakoostaatietoa          

aiheesta, sillä uuden aineiston kerääminen olisi ollut suorastaan mahdotonta.  

 

Tutkimuksen teoriaatukevaatutkimusaineistoaetsittiin Helsingin yliopiston       

pääkirjastonbibliografisistateoksista,joistapyrittiinlöytämäänyleiskatsauksiaja        

niihinliittyviätutkimusraportteja.SopivialähteitäetsittiinmyösOulunyliopiston         

sähköisistä tietokannoista hakusanoilla  

 

- corporate reputation,  

- reputation recovery,  

- reputation loss,  

- organization reputation,  

- public apology,  

- corporate apology,  

- CEO apology,  

- organizational crisis,  

- brand crisis,  
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- corporate recovery strategies,  

- post-crisis recovery ja  

- crisis response.  

 

Tutkimuksen empiria-osioonkerättiin aineistoaarkistoiduistaaikakauslehdistä,      

artikkeleista, sanomalehdistä, yritysten verkkosivuilta, verkkojulkaisuista,     

verkkolehdistä ja tv-haastatteluista. Jokaisesta tapausyrityksestä etsittiin      

uutisartikkeleita,joistakerättiinkriisiinjasiitätoipumiseenliittyväolennainentieto.          

Kaikki käytetytuutisartikkelitkerättiinsuurtenmediatalojen verkkosivuiltaja        

arkistoista.Empiria-oson aineistonakäytettiin YLE Uutisten, MTV Uutisten,        

Iltalehden,Ilta-Sanomien,Kauppalehden,Länsiväylän,MaaseudunTulevaisuudenja       

Uusi Suomen artikkeleita. Aineistoa etsittiin aina jokaiseen maineen        

palautusstrategiaankerrallaan.Aluksiesimerkkitapauksiavartenluotiinmalli,jonka        

avulla tutkimuksenkannalta relevantitasiatpyrittiin poimimaan yksittäisistä        

tapauksista.Tämämallimuotoutuitutkimustyönedetessäjaaineistonkeräämisen         

yhteydessä,jottakerätystäempiriastasaataisiinvertailukelpoinen.Tämäkäytetty        

malli sisälsi seuraavat asiat:  

 

- kriisiin johtaneet syyt 

- kriisin laukaisija eli “trigger event”  

- tapa jolla yritys on reagoinut kriisiin 

- mahdollisen strategian tunnistaminen 

- onko yritys käyttänyt yhtä tai useampaa strategiaa 

- kuka asiasta on viestinyt 

- mitä kanavaa viestimisessä on käytetty 

- onkolöydettävissätietoasiitä,kuinkayleisöonvastaanottanutviestintai          

reagoinut maineenpalautuksen keinoihin.  

 

Tämänyhdenmukaisendatanavullaesimerkkejäontutkimuksenanalyysi-vaiheessa        

mahdollistavertaillakeskenään.Tutkimuksenkeskeisettuloksetonjaettukolmeen         

osaanpäätutkimuskysymyksensekäkahdenalatutkimuskysymyksenmukaan.Ensin       
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vastataanalatutkimuskysymyksiin,jonkajälkeenesitelläänvastausvarsinaiseen       

päätutkimuskysymykseen. 
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4 ESIMERKIT MAINEKRIISEISTÄ JA KÄYTETYISTÄ STRATEGIOISTA 

 

Tässäluvussakäsitelläänkuuttajulkisuudessaviimeisenkymmenenvuodenaikana         

esilläolluttamainekriisiä,niidentaustojajakriisinjälkeisiätoimiavahingoittuneen          

yritysmaineenpalauttamiseksi.Yhteisenä tekijänäkäsiteltävissätapauksissaon       

mediakohu jasiitäsyntynytuhkayrityksenmaineelle. Jokainenkriisiesitellään          

omana kappaleenaan kriisiin johtaneistasyistämaineenpalautustoimien kautta       

yrityksennykytilaan.Tapaustenkäsittelyssäonkäytettylähteinämediantuottamia         

uutistekstejä aiheestasekäblogikirjoituksia.Analyysivaiheessa jokaistakriisiä       

peilataan teoriaan josta etsitään yhtenäisyyksiä käytännön esimerkkien kanssa. 

 

4.1 Virheen myöntäminen ja julkinen anteeksipyyntö 

 

Tässäluvussatarkastelunkohteeksionvalittukolmesuomalaistayritystä,joissa          

organisaatiotaisenedustajaonmainekriisiinjoutumisenjälkeenottanutnäkyvästi          

vastuunteostaanjajulkisestiilmaissuttoimineensaväärin.Luvussaesitelläänkriisin          

jälkeisentoipumisprosessinjamaineenpalautuksen kannaltaolennaisetasiatsekä        

yrityksen nykytila. 

 

4.11 Marimekon plagiointikohu 

 

Marimekko Oyj on suomalainendesign- jatekstiilialanpörssiyritys, jonka         

suunnittelijoiden kuoseista on tullut tunnettujaympäri maailman. Yhtiön        

tuotevalikoimakoostuukorkealuokkaisistavaatteista,asusteistajaastioistasekä        

sisustustekstiileistäjakankaista.Marimekkoonperustettuvuonna1951,jasiitäasti           

silläonollutvahvajaainutlaatuinenidentiteetti.Marimekontuotteitamyydäänyli40            

maassajavuonna2017yhtiönliikevaihtooli102miljoonaaeuroajasentuotteiden             

myynti193miljoonaaeuroa.Marimekko-myymälöitäonnoin160janesijaitsevateri            

puolilla maailmaa. Yhtiön keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka,       

Pohjois-Eurooppa ja Aasia. Konserni työllistää yhteensä noin 450 henkeä.  
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Toukokuussa2013Marimekko joutuilaajanmediakohun kouriin,kunsenyhtä          

arvostetuimmistasuunnittelijoistaepäiltiinplagioinnista.Kohu saialkunsa,kun        

sosiaalisessa mediassa jatiedotusvälineissäalettiin epäillä Kristina Isolan        

Metsänväki-kuosia plagiaatiksiukrainalaisentaiteilijaMariaPrimatshenkonvuonna       

1963maalaamasta teoksesta“Rottamatkalla”. Myöhemmin Helsingin Sanomat        

uutisoi Isolan kuosin olevan suora plagiaatti eli kopio Primatshenkon työstä.  

Samana päivänäkuinHelsingin sanomatuutisoiplagiointisyytöksistä,julkaisi        

KristiinaIsolavirallisentiedotteen,jossamyönsitapahtuneenjapyysianteeksi.Isola           

kertoitiedotteessaanMetsänväki-kuosin syntyprosessistajamyönsi kopioineensa       

Primatshenkontyön.Lopuksihänpyysianteeksiseuraavinsanoin:“Ymmärrännyt          

menetelleeniväärinjakadunjahäpeäntoimintaani.Erityisenpahoillaniolensiitä           

harmista,jotatästäkaikestaaiheutuumahdollisestiMarimekolle.Marimekonihmiset         

ovatminullekuintoinenperhe,jaolennyttuottanuttälleperheellenipettymyksen.            

Pyydän anteeksi menettelyäni niin työtovereiltanikuin kaikilta Marimekon        

asiakkailtakin.Enitsekäänymmärrä,miksihairahduintavalla,jokaheittäänyt          

varjon pitkään jatkuneelle uralleni.”  (Isola, 2013)  

Nopealla reagoinnillaKristiina Isolapyrkivastaamaanmedian syytöksiinja         

oikaisemaankeskustelupalstoillajasosiaalisessamediassajopitkäänspekuloituun        

mahdollisuuteentoisentaiteilijantyönkopioimisesta.TätätukeemyösDietzinja          

Gillespien(2011)näkemys,jonkamukaanluottamuksenuudelleenrakentamisenja        

toipumisprosessin ensimmäinen vaihe eli välitön reagointi tulisitapahtua        

ensimmäisten24-72tunninsisälläkriisinpuhkeamisesta.Välittömälläreagoinnilla        

organisaatiopyrkiivakauttamaantilanteen,jatunnustamaanepäonnistumisensajo        

varhaisessavaiheessa.Ongelman kieltäminenvoiDietzin jaGillespien (2011)         

mukaanjopapahentaatilannetta.JosIsolataiMarimekonedustajatolisivatpysyneet           

vaiti taikieltäneet tapahtuneen,olisi seviestinyt välinpitämättömyydestä ja         

kannustanut yleisöä jatkamaan huhupuheita ja spekulaatiota. 

HiemanIsolanjulkisenanteeksipyynnönjälkeenmyösMarimekontaiteellinenjohtaja         

Minna Kemel-KutvonenpyysitapahtunuttaanteeksiYLEUutistenhaastattelussa        

sanomalla:“Marimekon puolestahaluanpyytääanteeksiSuomenkansalta,että         
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meidänkauttammetällaistaonpäässyttapahtumaan”.Muutama kuukausiIsolan         

tiedotteenjälkeenMarimekkoilmoittijulkisestilopettavansayhteistyönIsolankanssa.         

YhteistyönlopettaminenIsolankanssaoliMarimekontoimenpide,jollayhtiöpyrki          

korjaamaantilannetta.DietzinjaGillespien(2011)teoriankolmannessavaiheessa,         

toimienuudistamisessa,organisaationonpuututtavaniihintekijöihin,jotkaaiheuttivat         

kriisin.SamassayhteydessäyhtiöntoimitusjohtajaMika Ihamuotilakertoiolleensa         

shokissa,kunplagiointipaljastui.Ihamuotilakorostiyritykselläjahänelläitsellään          

olevan“nollatoleranssi”kyseistätoimintaakohtaa.TälläIhamuotilaperusteliIsolan         

irtisanomisen.Ihamuotilakorosti,etteiMarimekkooletehnytmitäänväärää,vaanon           

kokoprosessinajantoiminutrehdistijareilusti.Hänmyöstoivoikuluttajienantavan            

Marimekolle armoa kopiointikohujen keskellä.  

Aiempientutkimuksienmukaanjulkisetanteeksipyynnötonnähtytehokkaanatapana         

korjatakriisissävahingoittunutyritysmaine(Cuypersym.,2012).KuitenkinCelsin         

(2017)mukaan tällaisetjulkisetanteeksipyynnöt, joissajohtajatmyöntävät        

edustamiensaorganisaatioidenpuolestavastuunsamoraalisennorminloukkaamisesta       

sekäilmaisevatkatumuksensa,ovaterityisenpaljastaviatoimenpiteitä.Marimekon        

toimitusjohtajaMikaIhamuotilaeipyytänytmediassaplagiointikohuaanteeksi,vaan         

antoiymmärtää,ettätapahtumatulihänelleyllätyksenä.Marimekko yhtiönäikään          

kuinpesikätensätapahtuneesta,jasiirsivastuunkohunkeskellejoutuneelle          

suunnittelijalle.Toisaalta,Marimekon taiteellinenjohtajaMinna Kemel-Kutvonen       

pyysiMarimekon puolestaanteeksikokoSuomenkansalta.Hänmyös toiesiin           

Marimekonvastuuntapahtuneesta.Toimitusjohtajanjataiteellisenjohtajantoisistaan        

selvästieroavatlausunnotantavatristiriitaisenkuvanMarimekon vastuustatai         

kannasta julkiseen anteeksipyyntöön.  

IsolanjulkaisemassajulkisessaanteeksipyynnössätoteutuivatseuraavatHearitin       

(2006)määritelmistä onnistuneelle anteeksipyynnölle: Isolamyönsi selkeästi       

rikkomuksensa,otti täydenvastuun tapahtuneesta,osoitti katumusta, pyysi        

anteeksiantoa, tavoitteli sovintoa loukkaantuneiden sidosryhmien kanssa      

lukuunottamatta plagioinnin kohteena ollutta taiteilijaa.Sen sijaan Isolan        

anteeksipyynnössäeivättoteudukaikkikohdatHearitin(2006)määritelmästä,tainiitä          

eipystytätiedotteenperusteellanäyttämään.Isolaeisamaistukaikkiinloukattuihin          
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sidosryhmiin,sillävaikkahänpahoitteleetapahtunuttaasiakkaillejaMarimekon         

henkilökunnalle, itseplagioinnin kohteen Maria Primatshenkon Isolajättää        

mainitsematta. Hän ei myöskään tarjoaselitystätaikaikkea tietoaliittyen          

rikkomukseensa,eikähänanteeksipyynnössääntarjoudusuorittamaanasianmukaisia       

korjaavia toimenpiteitätaikompensaatiota.Sen sijaanMarimekko yrityksenä        

kompensoi tapahtunutta lopettamalla yhteistyön Isolan kanssa.  

 

TehokasanteeksipyyntökoostuuKadorin (2009)mukaan teontunnustamisesta,        

vastuun ottamisesta, katumuksesta tekoakohtaan, korvauksesta jatoiminnan        

muutoksesta.JulkisessaanteeksipyynnössäänIsolatunnustaateon,ottaavastuunja         

osoittaa katumuksensa, mutta korvausta ja toiminnan muutosta ei tiedotteessa mainita.  

 

KristinaIsolanMetsänväki-kuosinplagiointikohunjälkeenMarimekkokohtasiuseita        

syytöksiäkoskiensuunnittelijoidensakuosienalkuperääjamahdollisia kopioita.        

SamankeväänaikanamediassauutisoitiinTeresaMoorhousen“Isoisänpuutarha”-ja          

Maija Louekarin“Hetkiä”-kuosienplagiointiepäilyistä.Molemmat suunnittelijat       

saivatsiltijatkaatyössään.IhamuotilanmukaanMarimekkoaolikohdeltumediassa          

kohtuuttomasti.MaineestaantarkkaMarimekkoaikooollajatkossaentistätarkempi         

mallistojensa ja suunnittelijoiden inspiraation lähteiden kanssa. 

 

Mitkä tekijät vaikuttivat Marimekon tapauksessajulkisenanteeksipyynnön       

valikoitumiseenkriisistätoipumisenstrategiaksi?Julkisenanteeksipyynnönvalintaan       

toipumisstrategiaksion todennäköisestivaikuttanut se, että Isolaaepäiltiin        

kopioinnista jalopultaHelsingin sanomatuutisoi,ettäIsolaonsyyllistynyt          

plagiointiin.Isolallaeisiiskäytännössäoleollutmuutavaihtoehtoakuinpyytää           

toimintaansajulkisestianteeksikiinnijäädessään.Tähänvaikuttiviestintävälineiden        

uutisointi ja sosiaalisessa mediassa noussut kohu. 

 

Millaisia ominaispiirteitäIsolanjulkisessaanteeksipyynnössäjaplagiointikohussa       

voidaanhavaita?Tapaukselleominaistaolinopeareagointi,jokaolivälttämätöntä          

kriisistäselviytymiseenkuntekoolijotullutjulki.Isolananteeksipyynnölleominaista           

oli teon tunnustaminen, vastuun ottaminen ja katumuksen osoittaminen.        
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Anteeksipyynnössäeikuitenkaanmainittukorvauksestataitoiminnanmuutoksesta.        

Itsetekoonyrityksensisälläsyyllistynythenkilökantoivastuunjapyysijulkisesti           

anteeksiyhtiöntoimitusjohtajansijasta.KorjaavantoimenpiteenesittiMarimekko,        

joka lopetti yhteistyön Isolan kanssa. 

 

4.12 Talvivaaran jätevesivuoto 

 

Talvivaaran kaivos aloittitoimintansavuonna 2008 Sotkamossa jalistautui         

seuraavanavuonnapörssiin.Jokaivosyhtiönensimmäisinävuosinasehuolestutti         

lähialueidenja-kaupunkienasukkaatkaivoksenmahdollisistaympäristövaikutuksista.       

Talvivaarankaivosjoutuiuseaanotteeseenuutistenaiheeksiympäristöongelmienja         

vesistöjenkuormituksenvuoksi.Järvienpilaantuminen,sulfaattipäästötjamuut        

ympäristöhaitat tahrasivat niin luontoa kuin yhtiön mainettakin. 

Talvivaaranmonimetallikaivoksellahavaittiin4.11.2012vuotokipsisakka-altaassa.      

Allasvuosikipsisakkaajametallipitoistavettälähiseudunvesistöihinjaympäristöön.          

Vuodostaseurasilähiseudunvesistöjenhappamoituminenjavedenmetallipitoisuuden        

kohoaminen.YmpäristöonnettomuusoliSuomenkaivoshistoriansuurinjasesai         

erittäin laajaajulkisuuttamedian jatiedotusvälineidenkeskuudessa. Useat        

aktivistiryhmät jaluonnonsuojelujärjestötkritisoivat Talvivaaran toimintaaja       

vastuuttomuutta ympäristöasioiden hoidossa. Myös yleisönkeskustelupalstoilla      

vaadittiinTalvivaaraavastuuseenteoistaan.MacLachlaninmukaan(2015)yleisöyhä         

useammin vaatii virallisia anteeksipyyntöjävaltionpäämiehiltä, hallituksilta ja       

yritysjohtajilta.SilloistaTalvivaaranhallituksenpuheenjohtajaPekkaPeräävaadittiin        

tapahtuneenjälkeenvälittömästijulkisuuteenjopaministeritasoltaasti. Yritysten        

julkisiaanteeksipyyntöjäarvostelevienmukaansenähdäänolevanjopajonkinlainen         

rituaali,jonkayritysjohtajatautomaattisestikriisinsattuessasuorittavat(Cuypersym.,         

2012).  

 

Talvivaarapiti15.11.2012tiedotustilaisuuden,jossatoimitusjohtajaPekkaPerä        

pahoittelikaivoksenjätevesivuodostakoituneitaympäristöhaittoja.Tapahtuneestaoli       

tällöinkulunutjolähespariviikkoa,jokaonhuomattavastipidempiaikakuinDietzin             
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jaGillespien(2011)luottamuksenuudelleenrakentamisenjatoipumisprosessinneljän        

vaiheensuositus.Heidän mukaansa ensimmäisten24-72tunninaikanakriisistä         

organisaationtulisimyöntääepäonnistuminen,silläongelmankieltäminenvoijopa         

pahentaatilannetta,mikälisemyöhemminosoittautuutoiseksiluottamusrikkeeksi.        

DietzinjaGillespien(2011)mukaanorganisaationvaikeneminentaivainvähäisten          

toimienaloittaminenkriisin jälkeensaattaaviestiävälinpitämättömyydestäja        

kannustaa yleisöä huhupuheisiin ja spekulaatioon.  

 

Puheensa aluksiPerä siteerasiPaavo Väyrysen aiemmintunnetuksitehnyttä         

lausahdusta“voikovitutukseenkuolla?”.PuheessaanPeräpahoittelijapyysiuseaan          

otteeseenanteeksitapahtunuttaomansekäyhtiönsäpuolesta.Lisäksihänmyönsi,että           

Talvivaara jahän itseovat tehneetvirheitä. Hän myönsi, ettäkaivoksen           

kipsisakka-altaanrakennusvaiheessaontehtylukuisiarakennusvirheitä,mutta ei        

alkanuteritelläniitätarkemmin.Onnettomuudesta koituviauseidenmiljoonien        

arvoisia ympäristövahinkojen kustannuksia Perä kommentoi seuraavasti:      

“Veronmaksajienrahaatähäneikäytetä.Yhtiökantaavastuunsiitä,ettätoiminta           

jatkuutaloudenjaympäristön kannalta kunnioittavasti”. Pekka Perä toimi         

Talvivaarantoimitusjohtajanayhtiönperustamisestahuhtikuuhun2012asti,jonka        

jälkeenhänsiirtyihallituksenpuheenjohtajaksi.Tiedotustilaisuudessahänkertoi        

siirtyvänsä hallituksen puheenjohtajan paikalta takaisin Talvivaaran      

toimitusjohtajaksi;“Parastulostuleesiitä,ettäsaadaankaikkiasiantuntemusasian          

korjaamiseen eikä kommentoimaan asiaa julkisuudessa. Liikeyrityksessä      

toimitusjohtajahoitaatiedotuksen.HarriNatunenolieiliseensaakkatoimitusjohtaja,         

nyt minä”.  

 

Hearitin(2006)määritelmäonnistuneelleanteeksipyynnöllesisältääuseitasisällöllisiä        

ominaisuuksia, joista Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perän julkisessa       

anteeksipyynnössätoteutuvatsuurinosa.Perämyöntääselkeästirikkomuksensaja         

pyytääanteeksiantoa,ottaatäydenvastuuntapahtumistajaosoittaakatumusta         

pyytämälläuseitakertojaanteeksi.Korostamallaetteiveronmaksajienrahojakäytetä         

kustannuksiin hän osoittaa samaistuvansa sidosryhmiin, joskinsaastuneiden       

vesistöjenlähistölläasuviahäneianteeksipyynnössäänmainitse.Hänmyöskertoo          
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konkreettisistatoimistatapahtumankorjaamiseksisekäottavansajatkossa“ohjat”        

käsiinsä siirtymällä itse yrityksen toimitusjohtajaksi.  

 

Myös Kadorin (2009)viidendimensionmalli tehokkaaseenanteeksipyyntöön        

toteutuuPerän anteeksipyynnössä, sillähän tunnustaateon,ottaa vastuun         

tapahtuneesta,osoittaayleisöllekatumustasekäkorvauksen,jollaentisöidätilanne         

sellaiseksijollainenseoli ennenrikkomusta.Myös toiminnanmuutos, eli          

toimitusjohtajanvaihtaminentuleeanteeksipyynnössäselkeästiilmi.Perämyös        

korostaa kaivoksen toiminnan jatkuvan talouden ja ympäristön kannalta kestävästi. 

 

Kipsisakka-altaan vuodosta aiheutuneiden tappioidenuutisoitiin myöhemmin      

kohonneen jopa20 miljoonaan euroon. Talvivaaran ympäristöongelmat ja        

monimetallienmarkkinahinnanlaskuheikensiyhtiönrahoitusasemaa.Sehakeutui        

seuraavanavuonna2013yrityssaneeraukseenjavuottamyöhemminkonkurssiin.Jos         

yritykselläonjoentuudestaanvahvamaineeettisenätoimijana,onsenhelpompi           

toipuakriisistäjasaadaaikaanpositiivistaliikearvoasidosryhmienkeskuudessa         

(Dietz& Gillespie, 2011).Joennenkipsisakka-altaanvuotoaTalvivaaraoli          

kuormittanutvesistöjäjaaiheuttanuthuoltalähialueenasukkaidenkeskuudessa.        

Kaivosyhtiönmaineolisiisjoennestäänverrattainhuono.Myöhemmin2015Suomen           

valtioperustiTerrafame-osakeyhtiönjonkatarkoitusolijärjestelläkaivosyhtiön        

asioitamilteisadallamiljoonallaeurolla.SamaanaikaanTalvivaarantoimitusjohtaja         

Pekka Perä tuomittiinpäiväsakkoihinympäristönturmelemisesta.Myöhemmin       

vuonna 2017 Pekka Perä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen tiedottamisrikoksista.  

 

Julkisenanteeksipyynnönvalikoitumiseentoipumisstrategiaksiontodennäköisesti      

vaikuttanut se,ettäyleisövaatiTalvivaaraa vastaamaansyytöksiin.Silloista         

TalvivaaranhallituksenpuheenjohtajaPekkaPeräävaadittiintapahtuneenjälkeen        

välittömästijulkisuuteenjopaministeritasoltaasti,jolloinyhtiölläjasenedustajillaei           

käytännössäoleollutmuutamahdollisuuttakuinjärjestäätiedotustilaisuusjapyytää          

anteeksi.  
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Pekka Perän jaTalvivaaran tapaukselleominaistaolihuomattavanmyöhään         

järjestetty tiedotustilaisuus ja anteeksipyyntö. Toimitusjohtajan vaihtaminen      

ulkopuolisestatoimitusjohtajastayrityksenalkuperäiseenperustajaanPekkaPerään       

saattoiollasymbolinentapayrittääkorjatatilannejavalaauskoaosakkeenomistajiin.           

Vaikka tiedotustilaisuudessaesitetyssäjulkisessaanteeksipyynnössätäyttyivätkin      

läheskaikkiHearitin (2006)jaKadorin (2009)onnistuneenanteeksipyynnön         

ominaisuudet,vaikuttivatkaivosyhtiönaiempihuonomaineeettisenätoimijanasekä         

useatympäristörikkomuksettodennäköisestisiihen,etteiyhtiösaanutkorjattua        

menetettyä mainettaan. 

 

4.13 YLE:n vaalirahasotku 

 

YleeliYleisradioOyonvaltionalaisuudessatoimivaviestintäyhtiö,jonkatoiminta           

onsäädettyerillisessälaissa,jossamääritellään Ylenjulkisenpalveluntehtävät.          

Journalistinohjeet,Ylenomateettisetohjeetjakokomedia-alaakoskevatyhteiset           

eettisetohjeetsäätelevätkaikkiaYlentuottamiasisältöjä.Ylentoimintaonrahoitettu           

verovaroinjasetarjoaapääasiassatelevisio-,radio-javerkkopalveluita.Yleisradio          

kuuluuJulkisensananneuvoston(JSN)taustayhteisöönjaonsitoutunutnoudattamaan          

Journalistinohjeita.JSNvalvoohyvänjournalistisentavanmukaista toimintaa,         

puuttuu tarvittaessa yksittäistapauksiin ja tulkitsee Journalistin ohjeita. 

YleTV2esittiAjankohtainenKakkonen-ohjelmassaan25.1.2011,ettäNuorisosäätiö         

olisijakanutvaalitukeavuosina2008-2009kolmellekeskustapuolueenministerille.        

Nuorisosäätiö on suomalainenyleishyödyllinen yhteisö, jokatukeenuorten        

itsenäistymistävuokra-asuntojavälittämälläjasosiaalityötätukemalla.Ohjelmassa       

vaalituensaajiksinimettiinMari Kiviniemi, JuhaRehula jaPaavoVäyrynen.          

AjankohtaisenKakkosenväiteperustuipoliisinesitutkinta-materiaaliinsäätiöstäja        

sentukiyhdistyksistä.Säätiölaki sekäNuorisosäätiön omat säännötkieltävät        

minkäänlaisenpoliittisentuenantamisen.Uutisoinnistanousivälittömästikohuja         

ministeritsaivatosakseennegatiivistajulkisuutta.Seuraavanapäivänä26.1.2011kävi         

ilmi,ettäAjankohtaisenKakkosenuutisointivaalituenjakamisestaolivirheellistä         

eivätkäohjelmassamainitutministeritliittyneetpoliisinesitutkintaanepäillyistätuen         
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saajista.Virheellisten syytöstenesittämisestäjasyytöstenoikaisustauutisoitiin        

välittömästi Ylen omissa medioissa, kuten A-Studio-ohjelmassa sekä       

uutislähetyksissä.Yli6000sivuisessaesitutkinta-aineistossaolimainittuministerien        

nimet,muttanäyttöätukiensaamisestaeimateriaalienperusteellavoitutodeta.Myös           

ministerit itsekiistivätsaaneensasäätiöltätukia.KeskustanpuoluesihteeriTimo         

Laaninen ilmaisiepäilyksensä, jonkamukaan Yle jahtaisisystemaattisesti        

keskustalaisiaministereitä.LaaninenmyöskyseenalaistiYlenkyvynluotettavaanja         

puolueettomaan uutistoimintaan sekä vaaliohjelmiston tuottamiseen. 

 

Seuraavanapäivänä27.1.2011YLE UutistennettisivuillajulkaistiinYleisradion        

uutis-jaajankohtaistoiminnastavastaavanpäätoimittajaAtteJääskeläisenkirjoittama        

julkinenanteeksipyyntö. Luottamuksen uudelleenrakentamisen jaonnistuneen      

toipumisprosessintulisialkaaDietzin jaGillespien(2011)mukaan välittömällä         

reagoinnilla,jokatulisitapahtuaensimmäisten24-72tunninjälkeenkriisistä.Ylen          

sivuilleJääskeläisenanteeksipyyntöjulkaistiinkaksipäivääAjankohtaisenKakkosen        

virheellisten syytöstenjälkeen.Tällä nopeallareagoinnillaorganisaatiopyrki        

vakauttamaantilanteen,rauhoitelemaanhenkilöstöäjaosoittamaan,ettäsilläon         

tarvittavaa asiantuntemusta (Dietz & Gillespie, 2011).  

 

Anteeksipyynnössään Jääskeläinen totesi muun muassa seuraavasti:      

“Esitutkinta-aineisto,6500sivua,osoittaatarkanperehtymisenjälkeenkiistatta,että          

nämäkolmeehdokastaeivätoleNuorisosäätiönvaalirahaasaaneet.Mitäännäyttöä          

tuestaeiole.”Hänmyöskorostaa,että“Näidenehdokkaidenesittäminenvaalirahaa           

saaneidenlistallaolimeiltävirhejaheitäkohdannutnegatiivinenjulkisuusväärin.           

Tämä virheon oikaistava, jasitäonmyös syytäpahoitella”.Jääskeläisen           

anteeksipyynnössäkorostuimyös YLE:nvastuuluotettavanajariippumattomana        

journalismintuottajana:“Luotettavuustarkoittaamyös sitä,ettätehdytvirheet         

avoimestikorjataanjatunnustetaan,koskaniitäkinjournalismissaväistämättäjoskus         

tehdään.Riippumattomuustarkoittaasitä— ettäotammeluotettavuudenarvona         

vakavasti.Uskon,ettäosaammetehdäjohtopäätöksetjatarvittavatkorjauksetitse.          

Vakava kriittinen itsetarkastelu on jo alkanut.”  
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Jääskeläisen julkaisemassajulkisessaanteeksipyynnössä toteutuivatseuraavat      

Hearitin(2006)määritelmistäonnistuneelleanteeksipyynnölle:Jääskeläinenmyönsi       

selkeästirikkomuksenkorostamallaanteeksipyynnössäänkahteenkertaan,että       

aiemminmainitut ministerit eivätolesaaneetvaalirahaa.Hänmyös ottitäyden           

vastuuntapahtuneestamyöntämällä,ettänäidenehdokkaidenesittäminenvaalirahaa        

saaneidenlistallaoliYleltävirhe.Jääskeläinenmyösosoittikatumustaoikaisemallaja           

pahoittelemallavirhettä,samaistuiloukattuihinsidosryhmiintuomallaesiin,että        

ministereitäkohdannutnegatiivinenjulkisuusonväärinsekätarjoutuisuorittamaan         

asianmukaisiakorjaaviatoimenpiteitä.SensijaanJääskeläisenanteeksipyynnössä       

eivättoteutuneetseuraavatkohdatHearitin(2006)määritelmästä,tainiitäeipystytä           

tiedotteenperusteellanäyttämään.Häneipyydäanteeksiantoa,eitavoittelesovintoa          

loukkaantuneiden sidosryhmien kanssa, ei paljasta kaikkea tietoaliittyen        

rikkomukseen,eitarjoaselitystä,jokavastaasidosryhmienodotuksiaeikämyöskään          

asianmukaista kompensaatiota.  

 

TehokasanteeksipyyntökoostuuKadorin (2009)mukaan teontunnustamisesta,        

vastuun ottamisesta, katumuksesta tekoakohtaan, korvauksesta jatoiminnan        

muutoksesta. JulkisessaanteeksipyynnössäänJääskeläinentunnustaateon,ottaa       

vastuun,osoittaakatumuksensajatoiminnanmuutoksenilmoittamallauskovansa        

Ylenosaavantehdätarvittavatkorjauksetitse,mutta mahdollisestakorvauksesta         

asianomaisille ei tiedotteessa mainita.  

 

Myöhemmin vuonna2017YLE:nuutis-jaajankohtaisohjelmienpäätoimittajaAtte         

Jääskeläinen joutuiuuden kohun kohteeksi. YLE:n ajankohtaisjournalismin       

rajoittamiseenliittyvätepäselvyydet johtivatlopultaJääskeläiseneroamiseen       

tehtävästään.Hänoliollutpitkäänkohujenjakritiikinkohteenajaeropäätöstapahtui            

hänen itsensä ja Yleisradion hallituksen ja toimitusjohtajan yhteispäätöksenä. 

 

Ylen kykyluotettavaanjapuolueettomaanuutistoimintaansekävaaliohjelmiston        

tuottamiseen kyseenalaistettiin, joka todennäköisesti vaikutti siihen, että       

ajankohtaisohjelmista vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinenesitti julkisen       

anteeksipyynnön.Vaikka oikaisu virheellisestä uutisoinnista julkaistiinheti       
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seuraavanapäivänäYlenmedioissa,olivatasianomaisetehtineetsaadajonegatiivista          

julkisuuttaosakseen.YlennettisivuillajulkaistuJääskeläisenjulkinenanteeksipyyntö        

korosti, että uutisointi vaalitukien saajista oli virheellistä. 

 

Tapaukselleominaistaolinopeareagointi,silläväärätsyytöksetoikaistiinvälittömästi          

Ylenkanavillajoanteeksipyyntöäedeltävänäpäivänä. JulkaisussaanJääskeläinen        

myös toisti ja alleviivasi syytösten virheellisyyttä useaan otteeseen.        

Anteeksipyynnössä eikuitenkaankäytettysanaa“anteeksi”,vaanesitettiin,että         

tapahtunuttaoli syytä “pahoitella”, mikä eroaa selkeästi IsolanjaPerän          

anteeksipyynnöistä. 

 

 

4.2 Yrityksen uudelleenbrändäys 

 

Tässäluvussatarkastelunkohteeksionvalittukolmesuomalaistayritystä,jotkaovat           

mainekriisin jälkeenuudistaneetbrändiäänpalauttaakseenyrityksenpositiivisen       

maineen taineutralisoidakseenkohustaaiheutuneenimagotappion.Tarkastelun       

kohteeksivalitutmainekriisitovattapahtuneetviimeisenkymmenenvuodenaikana.         

Luvussaesitelläänkriisinjälkeisentoipumisprosessinjamaineenpalautuksenkannalta        

olennaiset asiat sekä yrityksen nykytila. 

 

4.21 Kotipizzan brändiuudistus 

 

KotipizzaGroupOyjonSuomenjakokoPohjoismaidensuurinpizzaketjujayksi            

Suomen tunnetuimmistaravintolabrändeistä.Kotipizzan ravintolaketjuunkuului      

vuoden2016lopussa257ravintolaa,joistaläheskaikkitoimivatitsenäisinäyrityksinä           

franchising-periaatteella. 

 

Kesällä 2015Kotipizza joutuiviestinnälliseenkriisiinMaaseudun Tulevaisuus        

-lehdenselvityksenjälkeen.Selvityksessäilmeni,ettäyrityskäyttääruokatuotteidensa         

raaka-aineenabrasilialaistakananpoikaa.Tämäsanomalehdentekemäselvityslihan        

alkuperästäoliKotipizzan tapauksessabrändiuudistuksenkolmivaiheisenmallin       
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(Kuvio2,Merrilees&Miller,2008)ensimmäistävaihettaedeltävälaukaisevatekijä           

eli“trigger”.Kotipizzankäyttämänlihaneettisyydestäjaturvallisuudestaonkäyty          

suomalaisessamediassa jopitkäänkeskustelua.YrityksentoimitusjohtajaTommi        

Tervasen mukaan tilannettapahensi myös “samanaikaisettiedotusvälineiden       

virheellisetuutisoinnit”Kotipizzankäyttämienraaka-aineidenalkuperästä.Yritys       

joutuirajunkritiikinkohteeksisosiaalisessamediassajablogipalstoilla,jossayritystä          

ja lihan alkuperää arvosteltiin rankoin sanankääntein. Keskustelupalstoilla       

suunniteltiinlaajojaboikottejaKotipizzantuotteitavastaanjalietsottiinnegatiivista         

julkisuutta yritystä kohtaan. 

 

KotipizzantoimitusjohtajaTommiTervasenperustamajaylläpitämä“PizzaGuy”         

-blogisekäyrityksenaktiivisuussosiaalisessamediassaauttoivatreagoimaannopeasti         

negatiiviseenpalautteeseen.Tälläyrityspyrkiestämäänkohunlaajenemisenja         

suunnitteilla olleen kuluttajaboikotin käynnistymisen. Tälläisella välittömällä      

reagoinnilla(Dietz&Gillespie,2011)yritysvakauttaajarauhoittaatilannettaja           

osoittaa, ettäseottaaeettisetkysymyksetvakavasti.Kotipizzan blogivoitti          

myöhemminsamanavuonnavuoden2015parhaanyritysblogintittelin.Yritysmyös          

käyttisamaasosiaalisenmedian kanavaa,kunseilmoittipäätöksestäänryhtyä          

käyttämäänainoastaankotimaistalihaa.Brändiuudistuksenensimmäinenvaiheeli        

“brändinuudelleenvisiointi”(kuvio2,vaihe1.)esiteltiinsuurelleyleisöllesiisblogin           

jasosiaalisenmedianavulla.Sosiaalisenmediankanavatolivatmyöskeskeisessä          

asemassa yrityksen kertoessa päätöksen taustoista ja toteutuksesta. 

 

KotipizzaGroupininternet-sivujenmukaanyritysonraportoinutvastuullisuudestaan        

vuodesta2013lähtien.Sepyrkiikehittämäänraportointiatoiminnastaanjakäytetyistä          

raaka-aineista entistä läpinäkyvämmäksi. Merrilleesin & Millerin (2008)       

brändiuudistuksentoinenvaihe,“uudelleenbrändäysstrategianimplementointi”(kuvio      

2, vaihe 2.) alkoiyhtiön panostaessa vastuullisuuteen sekäläpinäkyvyyden         

lisäämiseenjakäytännöntekoihin.Kotipizzasitoutuikehittämäänjatkuvastitietojen         

keruutajaraportointia,jossasepyrkikeskittymäänerityisestiraaka-aineiden         

alkuperään ja hankintaan liittyviin aiheisiin.  
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Uuden brändistrategian toteuttaminen ja brändiuudistuksen kolmas vaihe,       

“sidosryhmiensitouttaminen”(kuvio2,vaihe3.)tapahtuiviimeistäänloppuvuodesta         

2015,kunKotipizzakäynnistirajunuudistusprosessin.Yhtiöuudistikonseptiaanja          

ravintoloidensayleisilmettä.Semyösvaihtoiulkomaisenlihankotimaiseenjanosti          

samallatuotteidensahintoja.Tervasenmukaan”asiakkailtatullutpalauteonollut          

hyvin myönteistä jakannustavaa”. Myös taloudellisettunnusluvutpuhuvat        

puolestaan; vaikka yritys nosti hintoja, se rikkoi uudistuksen jälkeen         

myyntiennätyksiä ja tuplasi arvionsa tilivuoden liikevaihdon kasvusta.  

 

Brändiuudistuksenkolmeavaihetta(Kuvio2.“Brändiuudistuksenmalli”,mukaillen        

Merrilees &Miller, 2008)seuraavatbrändiuudistuksentulokset,jotkaKotipizzan         

tapauksessaovatnäyttäytyneeterittäinpositiivisina.Vaikka uudistuksenmyötä        

Kotipizza-ravintoloiden määrä pieneni,kasvoiliikevaihtouudistuksenjälkeisen       

vuodenensimmäiselläneljänneksellä18prosenttia.Myös yrityksenkannattavuus        

paranihuomattavasti.Vuoden 2015brändiuudistuksenmyötä Kotipizzalistautui        

pörssiinjaontämänjälkeenlähestuplannutosakekurssinsa.Keskeisessäosassa          

brändinuudistamistaja“kasvojenkohotusta”onollutyrityksenvastuullisuuden         

korostaminenjakotimaistenraaka-aineidenkäyttäminen.Tämäonauttanutketjua         

erottautumaan Suomessa toimivistayli 800 kilpailevasta kebab-pizzeriasta.       

ToimitusjohtajaTervasenmissionaonrakentaaKotipizzastauseanketjubrändinyhtiö,         

joka tunnistaa uudet ruokatrendit ensimmäisenä.  

 

Brändiuudistuksen valikoitumiseen Kotipizzan toipumisstrategiaksi on     

todennäköisestivaikuttanutse,ettäkuluttajatuhkasivatyhtiötälaajamittaisilla        

boikoteilla.Kohusaialkunsayrityksenruokatuotteissakäytetynlihanalkuperän         

tullessailmiMaaseudunTulevaisuus-lehdenselvityksenjälkeen.Eettisetkysymykset         

jasuurenyleisönkantabrasilialaisenkanankäytöstävaikuttivatpäätöksessäsiirtyä          

kotimaisenlihankäyttöönjasitenbrändiuudistukseen.Raaka-ainekustannusten        

noustessaKotipizzanonollutjärkevääkeskittyämarkkinointi-jabrändiviestinnässään         
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korkeanlaadunjakotimaisuudenkorostamiseen.Yrityksen liikevaihtokasvoi        

huomattavasti kohusta ja hintojen nostamisesta huolimatta. 

 

Tapaukselleominaistaoli,ettäkohunjälkeenbrändinyksittäistenosienmuuttamisen          

sijaanKotipizzamuuttikokobrändistrategiansa.Yhtiöntoimitusjohtajanylläpitämä        

“PizzaGuy”-blogiolikeskeisessäosassauudenbrändinviestimisessä.Vuoden2015           

brändiuudistuksenmyötäyhtiönliikevaihtoonkasvanuthuomattavastijaosakekurssi         

tuplaantunut. Brändiuudistus oli yhtiön osalta erittäin onnistunut. 

 

4.22 HOAS -asuntojen mainekriisi 

 

HOAS eliHelsingin seudunopiskelija-asuntosäätiö on 16opiskelijajärjestön        

perustamasäätiö,jokatarjoaaedullisiavuokra-asuntojaHelsingin,Espoon,Vantaan         

jaKauniaistenseudunopiskelijoille.Säätiönliikevaihtoonyli70miljoonaaeuroaja            

vuokra-asuntojenmääränoin9400.SuurinosaasunnoistasijaitseeHelsinginalueella.          

AsiakkaitaHoasillaonvuosittainnoin18000jasetyöllistääyhteensäyli60ihmistä              

asiakaspalvelun,vuokraamisen,rakennuttamisen,isännöinninjataloushallinnon      

vakinaisiin tehtäviin. Vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yksilön huomioon      

ottaminen,avoimuusjaturvallisuusovatHoasinmukaansentoimintaaohjaavatarvot.           

Nettisivujensa mukaan organisaatio pyrkii toimimaan siten, että Hoasin        

opiskelijakodit tarjoavatkestävää, viihtyisääjaasukkaidentarpeitavastaavaa        

asumistakokoelinkaarensaajan.Säätiönperustarkoitusonvuokrata,ylläpitääja          

rakentaakohtuuhintaisiaasuntojaopiskelijoille.Hoasin toimintaonsenomien         

sanojenmukaantaloudellista,tehokastajakannattavaa.Nettisivuillaansäätiökertoo         

palvelutoimintansatasonolevankilpailukykyinenhinta-laatusuhteeltaanvastaavaan      

liiketoiminnan kanssa. 

 

Brändiuudistuksen kolmivaiheisenmallin (Kuvio2,Merrilees & Miller, 2008)         

ensimmäistävaihettaedeltävänälaukaisevanatekijänäeli“triggerinä”toimivuoden         

2014tapahtumat,kunIltalehtiuutisoivuonnaHoasinopiskelija-asuntojenentistenja          

nykyistenasukkaiden“Hoas-kiukusta”.Artikkelistailmeni,ettälukuisillaHoasin        
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asunnoissaasuneillaopiskelijoillaolikokemuksiahomeisistaasunnoista,likaisista        

keittiöistä javessoista, vuotavista hanoista, tuholaisistajaHoasin tylystä         

asiakaspalvelusta.Artikkelissakerrottiin,kuinkaosaHoasinopiskelija-asunnoistaoli        

asuinkelvottomassakunnossajajouduttujopasulkemaanterveysviranomaisten       

toimesta.InternetinkeskustelupalstoillajaettiinnegatiivisiakokemuksiaHoasin       

toiminnasta ja epäsiisteistä asunnoista.  

 

IltalehtikertoimyöhemminsaaneensavieläuseitayhteydenottojaHoasinasuntoihin         

muuttaneiltaasukkailta,joillaolilisääkarujakokemuksiakerrottavanaanasunnoista         

sekä säätiön asiakaspalvelusta. Iltalehtikertoi yrittäneensä tavoittaaHoasin        

toimitusjohtajaa ja viestintäpäällikköä kommentoimaan julkaistuja väitteitä.      

Myöhemminsamanapäivänäjulkaistiintoinenartikkeli,jossaHoasintoimitusjohtaja         

Matti Tarhiokertoiottavansakritiikinvakavasti.Toimitusjohtajakertoiyrityksen         

sitoutuvanjatkossakonkreettisiinparannuksiin.AsuntojenedullisuudenlisäksiHoas        

painottaisijatkossamyöskohteidenlaatuunsekäasiakaspalveluun.Myös asukkaat         

otettaisiin mukaan uuden strategianlaatimiseenlaajanasukaskyselynmyötä.        

Brändiuudistuksenensimmäinenvaiheeli“brändinuudelleenvisiointi”(kuvio2,        

vaihe1.)esiteltiinsiissamanapäivänäkunIltalehtiuutisoiyrittäneensätavoittaa           

Hoasin edustajia. 

 

Alkuvuodesta2016Länsiväylä-lehdessäjulkaistiinartikkeli,jossakerrottiinHoasin        

haluavaneroonhuonostamaineestaan. ToimitusjohtajaMatti Tarhiokertoi,että         

Hoasin uuteenaikakauteenkuuluuasiakaslähtöisyys,brändinrakentaminenja        

virtaviivaisuus. Hänen mukaansa myös asuntojen hakemisen rajoituksia       

lievennettäisiin.Merrilleesin & Millerin (2008)brändiuudistuksentoinenvaihe,        

“uudelleenbrändäysstrategianimplementointi”(kuvio2,vaihe2.)tapahtuiHoasin        

tapauksessatoteuttamallauutta brändistrategiaa. Artikkelin julkaisunaikoihin       

Helsingin Jätkäsaareen valmistui 102 uutta Hoas -asuntoa.Alue nimettiin         

“Sukupolvien kortteliksi”. Samaan aikaan Hoas käynnisti 300 uuden        

opiskelija-asunnonrakennusprojektitsekäsuunnittelilähivuosilleasuntojakolmeen       

Helsingin keskeiseen kaupunginosaan. Brändiuudistuksen kolmas vaihe,      

“sidosryhmiensitouttaminen”(kuvio2,vaihe3.)tapahtuitodennäköisestiviimeistään         
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siinävaiheessa,kunHoasrakensiuusiajanykyaikaisiaopiskelija-asuntojaHelsingin          

keskustaan. Tällä tavoin se toteutti uutta brändivisiotaan. 

 

Brändiuudistuksenkolmeavaihetta(Kuvio2.“Brändiuudistuksenmalli”,mukaillen        

Merrilees & Miller, 2008)seuraavatbrändiuudistuksentulokset,jotkaHoasin         

tapauksessaovatnäyttäytyneettoistaiseksipositiivisina.Kesällä 2017Helsingin        

Sanomat uutisoi, kuinka Hoasin opiskelija-asuntoihin on tulossaenemmän        

hakemuksia kuin koskaan ennen.Toimitusjohtaja Tarhion mukaan 10000:n         

opiskelija-asuntohakemuksenrajameneeluultavastirikkisyksyllä.TämäonHoasin         

kaikkien aikojen ennätysmäärä. 

 

Pelkkäasukkaidentyytymättömyysasuntojenkuntoonjasäätiönasiakaspalveluunei         

vaikuttanutbrändinuudistamiseen,sillävalituksistahuolimattayhtiöeiolluttehnyt          

konkreettisiamuutoksia asuntojensiisteydenparantamiseen.Varsinaisiintoimiin       

alettiinvasta,kuniltapäivälehtijulkaisiasukkaidenhuonojakokemuksiasäätiön         

toiminnastajaasia sai laajaajulkisuuttakeskustelupalstoilla jamediassa.         

Asukaspalautteidenkeräämisellä,näkyvälläbrändinuudistamisellajasiitäviestimällä        

säätiö ilmaisi ottavansa asukkaiden kokemukset vakavasti. 

 

Tapaukselle ominaistaoliiltapäivälehdenuutisointiasukkaiden negatiivisista       

kokemuksista,jokakirvoittimyös muita Hoasin huonostaasiakaspalvelustaja         

asuinkelvottomista asunnoista kärsineitä asukkaita kertomaan kokemuksistaan      

julkisesti. Ominaista tapaukselle oli toimitusjohtajan nopea vastaaminen       

iltapäivälehdessäsäätiötä kohtaan esitettyihin julkisiinkommentteihin sekä       

asukkaidenottaminenmukaanuudenstrategianluomiseen,joillatilannettasaatiin         

korjattua. Hakijamäärien kasvusta päätellen brändiuudistuksen tuloson ollut        

positiivinen. 
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4.23 Postista Itellaksi ja takaisin 

 

PostiGroup Oyj onsuomalainenvaltionomistamayhtiö,jokatoimiipostin,           

logistiikanjaverkkokaupanpalveluissa.Silläontoimintaayhteensä11maassa,          

Suomen lisäksiVenäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Saksassa, Virossa,        

Latviassa,Liettuassa,SveitsissäjaYhdysvalloissa.Postinliikevaihtovuonna2017oli          

1647miljoonaaeuroajayritystyöllisti20300henkilöä.Postillaontakanaanlähes              

400-vuotinenhistoria.Suomenvaltioomistaakaikkiyhtiönosakkeet,jotensilläon           

Suomessayleispalveluvelvoite.Postinkokonaisliikevaihdosta96%tuleeyrityksiltäja        

yhteisöiltä, ja sen tärkeimmät asiakastoimialat ovat kauppa, palvelut ja media.  

 

Internet-sivuillaan posti tuo esille aktiivisen vuorovaikutuksen tärkeyttä       

sidosryhmiensäkanssa.Yhteyttäsidosryhmiinsäyhtiöylläpitääavoimenviestinnänja         

vuoropuhelunkeinoin.SidosryhmäsuhteitaPostihoitaaverkkosivujensamukaan       

luottamuksellisesti,rehellisestijatasapuolisesti.Postinkeskeisiäsidosryhmiäovatsen         

asiakkaat, henkilöstö, henkilöstöjärjestöt, omistaja, poliittiset päätöksentekijät,      

viranomaiset,järjestöt,kumppaniyrityksettutkimuksessajatoimialallasekämedia.        

Postimyös kysyyasiakkailtaanjatkuvastipalautettakehittääkseentoimintaansa.        

Yhtiöoninternet-sivujensamukaankehittänytviimevuosinaasiakastyytyväisyyden        

mittaamista. Asiakaskokemuksen mittaaminen on organisaation keskiössä. 

 

SuomenPostiOyj:nnimimuutettiinItellaOyj:ksi1.6.2007.Samallakokokonserni           

muuttuiItella-konserniksi.TämäpäätösmuuttaaPostiItellaksivoidaankatsoaolevan          

brändiuudistuksenkolmivaiheisenmallin (Kuvio2,Merrilees & Miller, 2008)         

ensimmäistävaihettaedeltävälaukaisevatekijäeli“trigger”,silläkuluttajien         

suhtautuminen perinteisen Posti-nimen muuttamiseen oli jo hyvin negatiivinen.  

 

Nimenmuutosta perusteltiin kansainvälistymisellä, konsernikokonaisuuden    

selkiyttämiselläsekäsillä,ettäpuoletPostintoiminnastaliittyimuuhun kuin          

perinteiseenpostinkuljettamiseen.Brändiuudistuksenensimmäinenvaiheeli“brändin       

uudelleenvisiointi”(kuvio2,vaihe1.)perustuisiiskansainvälistymiseenjaglobaaliin          

markkinaan, jota puoltaa myös konserninjohtaja Jukka Alhon perustelu        
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nimenmuutokselle.Hänenmukaansase"vahvistaabrändiä,selkeyttääkonserniaja         

antaapostilleparemmankilpailuasetelman".Alhokertoitiedotteessamyös,että         

“nimenmuutoksella yritys reagoisekäomaan ettäympäröivänyhteiskunnan        

muuttumiseen”.UudenbrändistrategiantoteuttamineneliMerrilleesin &Millerin        

(2008)brändiuudistuksentoinenvaihe,“uudelleenbrändäysstrategianimplementointi”      

(kuvio2,vaihe2.)liittyivahvasti“Itella”-nimenkäyttöönottoon.Yhtiönmukaan          

Postinemoyhtiönjakokokonserninmuuttaminen Itellaksitulisiolemaanosa          

suurempaabrändiuudistusta.KonserninjohtajaAlhokertoimyösuskovansa,ettäuusi         

yritysnimi“viestiiparemminmonipuolisuudestamme jaantaameille paremman        

kilpailuasetelman nyt ja tulevaisuudessa”.  

 

Itellakertoinimenvaihdoksenyhteydessänettisivuillaan,etteinimiitsessääntarkoita         

mitään,jaettäseonkeksitty“omallaporukalla”ilmanulkopuolisenkonsultinapua.            

Uusinimijoutuirajunarvostelunkohteeksi,eivätkäkuluttajatosanneetmieltääItellaa           

suomalaiseksiyritykseksi.Brändiuudistuksentulokset(Merrillees&Miller, 2008)        

olivatyhtiöntapauksessasiisverrattainhuonot.Ilta-Sanomienhaastattelematihmiset         

kertoivatnimenmuistuttavanmuunmuassa“lounaspalveuyritystä,ruoka-ainettaja        

italialaistapuhelinyhtiötä”.Keskustelupalstoilla ihmeteltiinnimenalkuperääja       

erikoisiaassosiaatioita.HelsinginSanomienmielipidepalstallaItellansanottiintuovan        

mieleen talouspaperin, hammastahnan ja jopa terveyssiteen.  

 

Syksyllä2014ItellailmoittivaihtavansanimensätakaisinPostiksi1.1.2015lähtien.          

Itellajärjestiaiheestatiedotustilaisuuden,jossatoimitusjohtajajaviestintäpäällikkö        

kertoivatpäätöksentaustoistajavastasivattoimittajienesittämiinkysymyksiin.        

Nimenvaihdon syyksitoimitusjohtajaHeikki Malinen kertoi yhtiön brändin        

selkiyttämisen. Itellan teettämät kohderyhmätutkimukset olivat osoittaneet      

Posti-nimen olevan ylivertainen vaihtoehto. Brändiuudistuksen kolmas vaihe,       

“sidosryhmien sitouttaminen” (kuvio 2, vaihe 3.) oli siis jotapahtunut          

“Posti”-brändiin.Tätätukeemyösse,ettätoimitusjohtajaMalisen mukaanyli80           

prosenttiakuluttajistajayrityksistäpitivätalkuperäistä“Posti”-nimeäyritykselle        

sopivampana.  
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Suurenyleisönmielipide“Posti”-nimenparemmuudestaja“Itella”-nimenkritisointi        

vaikuttisiihen,ettäkonsernipalauttibrändinsätakaisinalkuperäiseksi.Konserniei          

saanutsidosryhmiäsitoutettuauuteenbrändiin,silläperinteikäsPostijakansalaisten          

mieliiniskostunutnimimiellyttiasiakkaitaenemmänkuinuusi,kansainvälisyydelläja          

imagomuutoksella perusteltu Itella. 

 

Itellannimikohullejasenjälkeisellebrändiuudistukselleominaistaoliuudenbrändin          

palauttaminentakaisinvanhaksi.BrändinuudistaminenPostistaItellaksiaiheutti        

paljonnegatiivistajulkisuuttajayleisönkritiikkiäkonserniakohtaan.Lopultauseita          

vuosiamyöhemmin yrityspäätyipalauttamaanbrändinsäalkuperäiseksiPostiksi.        

Vaikka nimenmuutos Itellaksiperusteltiinkin kansainvälistymisellä, osoittivat      

mielipidemittauksetvieläuseidenvuosienjälkeenkansalaistenpitävän“Posti”-nimeä         

yritykselle sopivampana.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässäluvussaesitellääntutkimuksenkeskeisettuloksetsekäniidenmyötätehtävät          

johtopäätökset,esitetäänliikkeenjohdollisetjohtopäätökset,arvioidaantutkimuksen      

luotettavuuttasekä ehdotetaan mahdollisia jatkotutkimusaiheitamainekriisistä      

toipumisen alalta. 

 

5.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tämäntutkimuksentavoitteenaoliselvittäämillaisissaorganisaationkriisitilanteissa        

suomalaisetyrityksenovatkäyttäneetjulkistaanteeksipyyntöätaibrändiuudistusta        

maineen palauttamisen strategioina jouduttuaannegatiivisen julkisuudentai       

arvostelunkohteeksi.Kriisitilanteilla tarkoitetaantässätutkimuksessaerityisesti       

mediakohuja jaeriviestintävälineidennegatiivissävytteistäuutisointiayrityksen       

toimintaantaisenedustajiinliittyen.Tutkimusongelmanratkaisemiseksiperehdyttiin        

ensinaiempaankirjallisuuteenaiheestasekäluotiinteoreettinenviitekehys,jota         

täydennettiintarkastelunkohteenaolevienyritystentoipumisstrategioistasaatavissa       

olleellaempiriallajasentuloksilla.Varsinaistapäätutkimuskysymystätukemaan        

esitettiinkaksialatutkimuskysymystä,joihinvastataanaiemmankirjallisuudenja        

tutkimuksen empiirisen osion pohjalta. Seuraavaksi esitellään vastaukset       

alatutkimuskysymyksiin sekä varsinaiseen päätutkimuskysymykseen.  

 

1.Alatutkimuskysymys: Mitkä tekijätvaikuttavattietyntoipumisstrategian      

valintaan? 

 

Julkinen anteeksipyyntö  

 

Marimekon, Talvivaaran jaYlen tapauksissakriisi aiheuttiuhan toiminnan         

jatkuvuudelle.TämävastaaPearsonin&Mitroffin(1993)määritelmääorganisaation         

kriisistä,jokaheidänmukaansa ontapaustaitapahtuma,jokaaiheuttaauhkan           

organisaationmaineellejaelinkelpoisuudelle.Adamsin&Roebuckin(1997)mukaan         
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kriisilleominaistaonyllätyksellisyys,jokavoiliittyäajoitukseensekäilmenevän          

tapahtumanluonteeseen.Toiseksiominaisuudeksihenimeävätkriisinlaukaisijan        

(“trigger”),tarkoittaentälläodottamatontatapahtumaataionnettomuutta,jokasaattaa         

muuttaayleisönmielipidettäyhtiöstä.Heidänmukaansakriisiinliittyymyösuhka,          

jokavoivaikuttaaihmisiin,omaisuuteentaiympäristöön.Marimekon tapauksessa         

yllätyksellisyysliittyisiihen,ettäKristiinaIsolajäikiinniaiemminplagioidusta          

työstään.Kriisin laukaisijanatoimiHelsingin Sanomienartikkeli,jokavahvisti         

plagiointiepäilyt. TästäkoituisuorauhkaMarimekon maineelle. Talvivaaran        

tilanteessakriisinlaukaisiyllättäentapahtunutjätevesivuoto,jokaaiheuttimittavan         

uhan ympäristölle, vesistöille ja lähiseudun asukkaille. Ylen tapauksessa        

yllätyksellisyyseiollutyhtäselkeä,silläAjankohtaisenKakkosenesittämätväitteet          

kumottiinheidänitsensätoimestajälkeenpäin.Kriisinlaukaisijanatoimivaalirahan         

saajiennimeämisestänoussutvälitönkohujase,ettämainitut ministerit saivat           

osakseen negatiivista julkisuutta.Kriisi aiheutti uhan Ylen uskottavuudelle        

luotettavanajapuolueettomanatoimijana.Kaikissakolmessakriisissätoteutuivat        

Adamsin&Roebuckin(1997)määrittelemätkriisinominaispiirteet.Ylenkriisissä         

yllätyksellisyydenelementtieiollutyhtäselkeäkuinMarimekon jaTalvivaaran          

tapauksissa. 

 

Yksikriisinmääritelmienkeskeisimmistäolettamuksistaonse,ettäkriisionolemassa           

vainjossenyleisöttulkitsevattilanteenkriisiksi(niinkutsuttuThomasinteoreema)           

(Boinym.2004:380).Myös Coombshuomauttaa,että"kriisionhavaitsemiseen           

liittyvä",jatäsmentää,että sidosryhmienhavainnot auttavatmäärittelemään        

tapahtumankriisiksi.Marimekon, TalvivaaranjaYlenkriiseilleonyhteistäse,että           

ulkoisetsidosryhmätovatmääritelleettapahtumankriisiksijavaatineettoimenpiteitä.         

Tässäkin mielessä tutkimuksessa tarkastellut tapahtumat täyttävät kriisin       

tunnusmerkit. 

 

MarimekonjaKristiinaIsolanplagiointikohussajulkisenanteeksipyynnönvalintaan        

toipumisstrategiaksiontodennäköisestivaikuttanutHelsinginSanomienuutisointi       

siitä,ettäIsolaonsyyllistynytplagiointiin.TämänjälkeenIsolatunnustitekonsaja            



52 

pyysi sitäjulkisestianteeksi.Tähän vaikuttiviestintävälineidenuutisointija         

sosiaalisessa mediassa noussut kohu. 

 

Talvivaarantilanteessajulkisenanteeksipyynnönvalikoitumiseentoipumisstrategiaksi      

onvaikuttanutse,ettäyleisövaatiTalvivaaraavastaamaansyytöksiin.Silloista          

TalvivaaranhallituksenpuheenjohtajaPekkaPeräävaadittiintapahtuneenjälkeen        

välittömästijulkisuuteenjopaministeritasoltaasti,jolloinyhtiölläjasenedustajillaei           

Marimekon tapaanolekäytännössäollutmuuta mahdollisuutta kuinjärjestää         

tiedotustilaisuus ja pyytää anteeksi.  

 

JulkisenanteeksipyynnönvalikoitumiseenYlenvaalirahasotkuntoipumisstrategiaksi      

ontodennäköisestivaikuttanutse,ettäYlenkykyluotettavaanjapuolueettomaan          

uutistoimintaansekävaaliohjelmistontuottamiseenkyseenalaistettiin.Vaikkaoikaisu       

virheellisestäuutisoinnistajulkaistiinhetiseuraavanapäivänäYlenmedioissa,olivat         

asianomaisetehtineetsaadajonegatiivistajulkisuuttaosakseen.Ylennettisivuilla         

julkaistuJääskeläisenjulkinenanteeksipyyntöpyrkivieläkorostamaan,ettäuutisointi         

vaalitukien saajista oli virheellistä. 

 

Brändiuudistus 

 

BrändiuudistuksenvalikoitumiseentoipumisstrategiaksionKotipizzantapauksessa      

todennäköisestivaikuttanut se,että ruokatuotteissakäytetyn lihanalkuperän        

paljastuessakuluttajatuhkasivatyhtiötälaajamittaisillaboikoteilla.Myös eettiset        

kysymyksetjasuurenyleisönkantabrasilialaisenkanankäytöstätodennäköisesti         

vaikuttivatpäätöksessäsiirtyäkotimaisenlihankäyttöön.Raaka-ainekustannusten       

noustessaKotipizzanonollutjärkevääkeskittyämarkkinointi-jabrändiviestinnässään         

korkean laadun ja kotimaisuuden korostamiseen ja siten muuttaa brändistrategiaansa. 

 

Hoasintapauksessapelkkäasukkaidentyytymättömyysasuntojenkuntoonjasäätiön         

asiakaspalveluuneiollut riittävänvahva laukaisevatekijäbrändiuudistuksen        

käynnistämiseksi. Valituksista huolimatta yhtiö ei ollut tehnytkonkreettisia        

muutoksiaasuntojensiisteydenparantamiseen.VarsinaisiintoimiinHoasalkoivasta,         
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kuniltapäivälehtijulkaisiasukkaidenhuonojakokemuksiasäätiöntoiminnastajaasia          

sai laajaa julkisuutta keskustelupalstoilla jamediassa. Näkyvällä brändin        

uudistamisellajasiitäviestimälläsäätiöilmaisiottavansaasukkaidenkokemukset         

vakavasti. 

 

Itellantapauksessayritysjohtokokitarpeelliseksimuuttaabrändiään.Nimenmuutos        

liittyiliiketoimintaympäristönmuutokseenjakansainvälistymiseen.Itellaeisaanut        

yrityksistähuolimattasidosryhmiäsitoutettuauuteenbrändiin,silläperinteikäs        

“Posti”jakansalaistenmieliiniskostunutnimimiellyttiasiakkaitaenemmänkuin          

uusi, kansainvälisyydellä ja imagomuutoksella perusteltu Itella. 

 

Kriisin laukaisijanaeli “triggerinä” (Adams & Roebuck, 1997) Kotipizzan         

tapauksessatoimiMaaseudun Tulevaisuus -lehdenteettämäselvitysyrityksen        

käyttämän lihanalkuperästä. Tämä aiheutti uhan yrityksen liiketoiminnan        

jatkuvuudelle,silläyritystäuhattiinlaajamittaisillaboikoteilla.Adamsin&Roebuckin         

(1997)mukaankriisilleominaistaonyllätyksellisyys,jokavoiliittyäajoitukseensekä           

ilmeneväntapahtumanluonteeseen.Lihaneettisyydestäjaturvallisuudestaolikäyty         

keskusteluajopitkäänsuomalaisessamediassa,jonkavuoksiyleisönsuhtautuminen         

eettisesti arveluttavan lihan käyttämiseen ei voinut tulla Kotipizzalle yllätyksenä.  

 

Hoasin tapauksessakriisinlaukaisiIltalehdenuutinen“Hoas-kiukusta”.Hoasin        

asukkaatolivatIltalehdenmukaanjopitkäänilmaisseettyytymättömyyttäänasuntojen         

kuntoon,säätiöntoimintaanjaasiakaspalveluun.Mikäliasiakkaatovattyytymättömiä         

tuotteisiin,palveluihintaimuutoksiin,voiyritysjoutuauudistamaanbrändiään.Ilman          

brändiuudistusta jayleisön paineeseenvastaamistayritystenliiketoimintavoi        

vaarantua.Negatiivisista asiakaspalautteistahuolimattaHoas eiollutriittävästi        

reagoinutasukkaidentilanteeseenennenIltalehdenuutisointiajatapaustakohdannutta         

mediahuomiota.Mikäli mediajasidosryhmäteivätolisipainostaneetKotipizzaaja          

Hoasia, neeivätolisiehkämuuttaneet toimintaansataiuudistaneetbrändiään,          

ainakaanvieläkriisintapahtumahetkellä.KotipizzanjaHoasinmainekriisientaustalla         

eimyöskään oleollutvarsinaisestimitään laitontatoimintaa,vaanenemmänkin          

eettisesti arveluttava tai kuluttajan kannalta epäedullista toimintaa.  
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Postin/ItellantapausonerilainenKotipizzanjaTalvivaarantapauksiinverrattuna.         

Posti pyrki vastaamaan lisääntyvään kansainvälisyyteen ja muuttuneeseen       

liiketoimintaympäristöönmuuttamalla nimensä perinteisestä Postista Itellaksi.      

Nimenmuutoksentaustallaolitarveselkiyttääjavahvistaayrityksenbrändiä.Toisin          

kuinKotipizzanjaHoasinkriiseissä,painemuuttaabrändistrategiaaeitullutyhtä           

vahvastiasiakkailtataiulkopuolisiltasidosryhmiltä.Kriisin laukaisijanatoimi        

epäonnistunutbrändinmuutos perinteisestäPostistaItellaksi,jokauhkasiyhtiön         

mainetta jaaiheuttisen,etteivätasiakkaatsitoutuneetuuteenbrändiin.Tässä          

tapauksessayllätyksellisyysliittyisiihen,etteiyhtiöluultavastiosannutvarautua         

brändimuutoksennegatiiviseenvastaanottoon.Itellannimenmuutostapaheksuttiin      

gallupeissa ja blogeissa.  

 

 

2.Alatutkimuskysymys:Millaisia ominaispiirteitäkäytetyistäkriisiviestinnän     

strategioista voidaan havaita? 

 

Julkinen anteeksipyyntö  

 

Marimekon plagiointikohullejaIsolananteeksipyynnölleominaistaolinopea        

reagointi,jokaolivälttämätöntäkriisistäselviytymiseen,kuntekoolijotullutjulki.            

Isolanjulkiselleanteeksipyynnölleominaistaoliteontunnustaminen,vastuun        

ottaminen,katumuksenosoittaminen,muttaanteeksipyyntööneisisältynytmainintaa        

korvauksestajatoiminnanmuutoksesta. Itsetekoonsyyllistynythenkilökantoi         

vastuun ja pyysi julkisesti anteeksi yhtiön toimitusjohtajan sijasta.  

 

TalvivaaranjätevesivuodonjaPekkaPeränjulkisenanteeksipyynnöntapaukselle        

ominaistaolihuomattavanmyöhäänjärjestettytiedotustilaisuusjaanteeksipyyntö.        

Toimitusjohtajan vaihtaminen ulkopuolisesta toimitusjohtajasta yrityksen     

alkuperäiseenperustajaanPekkaPeräänsaattoiollasymbolinentapayrittääkorjata          

tilannejavalaauskoaosakkeenomistajiin.Vaikkatiedotustilaisuudessaesitetyssä        

julkisessaanteeksipyynnössätäyttyivätkinläheskaikkiHearitin(2006)jaKadorin         
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(2009)onnistuneenanteeksipyynnönominaisuudet,vaikuttivatkaivosyhtiönaiempi       

huonomaineeettisenätoimijanasekäuseatympäristörikkomuksettodennäköisesti        

siihen, ettei yhtiö saanut korjattua menetettyä mainettaan. 

 

YlenvaalirahasotkullejaAtteJääskeläisenanteeksipyynnölleominaistaolinopea         

reagointi,silläväärätsyytöksetoikaistiinvälittömästiYlenkanavillajovirallista          

julkistaanteeksipyyntöäaiempanapäivänä.JulkaisussaanJääskeläinenmyöstoistija         

alleviivasi syytösten virheellisyyttä useaan otteeseen. Anteeksipyynnössä ei       

kuitenkaankäytettysanaa“anteeksi”,vaanesitettiin,ettätapahtunuttaolisyytä          

“pahoitella”, joka eroaa selkeästi Isolan ja Perän anteeksipyynnöistä.  

 

Brändiuudistus 

 

Kotipizzankananpoikakohullejasenjälkeisellebrändiuudistukselleominaistaoli,että         

kohunjälkeenbrändinyksittäistenosienmuuttamisensijaanKotipizzamuuttikoko          

brändistrategiansa. Yhtiön toimitusjohtajanylläpitämä“PizzaGuy” -blogioli        

keskeisessäosassauudenbrändinviestimisessä.Vuoden2015brändiuudistuksen        

myötä yhtiönliikevaihtoonkasvanuthuomattavastijaosakekurssituplaantunut.         

Brändiuudistus oli yhtiön osalta erittäin onnistunut. 

 

Hoasin mainekriisissä jasen jälkeisessäbrändiuudistuksessa keskeistä oli        

iltapäivälehdenuutisointiasukkaidennegatiivisistakokemuksista,jokakirvoittimyös        

muitaHoasinhuonostaasiakaspalvelustajahuonokuntoisistaasunnoistakärsineitä        

asukkaita kertomaan kokemuksistaan julkisesti. Ominaista tapaukselle oli       

toimitusjohtajannopeavastaamineniltapäivälehdessäsäätiötäkohtaanesitettyihin       

julkisiinkommentteihin sekäasukkaidenottaminenmukaan uudenstrategian        

luomiseen.Hoasin hakijamäärien kasvusta päätellen brändiuudistus on ollut        

positiivinen. 

 

Itellannimikohullejasenjälkeisellebrändiuudistukselleominaistaoliuudenbrändin          

palauttaminentakaisinvanhaksi.BrändinuudistaminenPostistaItellaksiaiheutti        

paljonnegatiivistajulkisuuttajayleisönkritiikkiäkonserniakohtaan.Vaikka         
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nimenmuutos Itellaksi perusteltiinkin kansainvälistymisellä, osoittivat     

mielipidemittauksetvieläuseidenvuosienjälkeenkansalaistenpitävänPosti-nimeä         

yritykselle sopivampana. Lopulta useita vuosia myöhemmin yritys päätyi        

palauttamaanbrändinsäalkuperäiseksiPostiksi.Itellantilanteessapainavasyynimen         

vaihtamiseksi takaisinPostiksi johtuiasiakkaiden nuivasta suhtautumisesta       

nimenmuutokseen.Itella-brändinepäonnistuminenpakottiPostinpalaamaantakaisin        

vanhaan, asiakkaiden mielestä parempaan yritysbrändiin.  

 

Päätutkimuskysymys: Millaisissa organisaation kriisitilanteissa julkista     

anteeksipyyntöätaibrändiuudistustakäytetäänmaineenpalauttamisenstrategioina       

suomalaisten yritysten kohdatessa mainekriisin? 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevat julkista anteeksipyyntöä       

toipumisstrategianaankäyttäneidenyritystenkriisitsaivatalkunsaviestintävälineiden       

uutisoinnista. Yhteistä kaikille tässä tutkimuksessa tarkastelluille julkista       

anteeksipyyntöätoipumisstrategianaankäyttäneilleyrityksilleonmyösollutkriisin        

yllätyksellisyys,uhkaorganisaationtoiminnallejajokinlaukaisevatekijä,josta         

tapahtumatovatsaaneetalkunsa.Organisaatioidenkohtaamatkriisitovatedellyttäneet         

välitöntäreagointiajaanteeksipyyntöä.Oleellistajulkisessaanteeksipyynnössäon        

ollutnopeus.Kunyrityksettainiidenedustajatovatjääneetkiinnilaittomuuksista,           

kyseenalaisesta toiminnasta tai virheellisistä tiedonannoista, on julkisen       

anteeksipyynnönesittäminenollutnopeintapareagoidatilanteeseenjahillitä         

syntynyttämediakohua. Julkinenanteeksipyyntöonnopeatapayrittääkorjata         

vahingoittunut yritysmaine tai puolustautua kritiikiltä.  

 

Yhteistäjulkistaanteeksipyyntöäkäyttäneilleyrityksilleonollutse,ettäensinyritys           

taisenedustajaontehnytjotainväärää,jostaseonjäänytkiinni.Tämänjälkeenteko               

onnostettujulkisuuteen,jostaseonsaanutmediahuomiota,jonkamyötäasiastaon            

noussutkohu.Julkistaanteeksipyyntöäkäyttäneilleyritystenedustajilleyhteistäon         

ollutsiiskiinnijäämisenelementti.Kaikissatapauksissaulkoisetsidosryhmätovat          

vaatineet selitystä. 
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Tapausyritysten analyysistävoidaantehdäjohtopäätös,jonkamukaan julkista        

anteeksipyyntöäkäytettäessäyrityksillätainiidenedustajillaeikäytännössäoleollut          

muuta vaihtoehtoakuinpyytäätapahtunuttaanteeksi.Marimekon tapauksessa        

anteeksipyyntöönjohtanuttekoolitapahtunutsuunnittelijantoimestajokauansitten,          

javastuunotto teostatapahtuivasta kopioinninpaljastuttuayleisöllemedian         

välityksellä.Talvivaarantapauksessakyseeiollutyleisönmielenpahoittamisestatai          

tahdittomistalausunnoista,vaan laajastaympäristöonnettomuudesta jasiihen       

johtaneistarikkeistä.YLE:ntilanteessaanteeksipyyntöolikohdistettuasianomaisille        

ministereilleheitäkoskevistaperättömistäsyytöksistäsekähätiköidystäuutisoinnista        

jataustojenselvittämisenlaiminlyönnistä.Yritykset voivatsoveltaamonia eriä         

strategioitajatoimiamaineensapalauttamiseksi,muttanäissäkolmessatapauksessa         

anteeksipyyntöonollutvähintä,mitä sidosryhmät,vastapuolijasuuriyleisöon           

odottanut. 

 

Kotipizzan,HoasinjaItellantapauksissakriisiäeiaiheuttanutse,ettäyritysolisi            

jäänytkiinniyksittäisestäväärästäteosta,vaansenpidemmänajantoimintaonollut            

eettisestikyseenalaistataiherättänytnegatiivistakeskustelua.Näissä kolmessa        

kriisissäeioleollutsyytäpyytäätiettyäasiaataitekoaanteeksi,vaanonolluttarve               

muuttaatoimintaajasitämyötäbrändiä.KotipizzanjaHoasintapauksissaasiakkaiden           

keskuudessaolijopitkäänmuhinut tyytymättömyys,johoneivälttämättäolisi          

reagoituilmanmediakohua.Kuntoimintaontullutjulki,sitäonvastamuutettu.            

Negatiivinenmediahuomioontoiminutikäänkuinkriisinlaukaisijana,jonkamyötä          

yritysonjoutunuttarkastelemaanomaatoimintaansa.YhteistäKotipizzanjaHoasin          

tapauksissaonmyös se,ettäkunmedia nostitapauksetjulkisuuteen,kertoivat           

molempien yritysten toimitusjohtajatjulkisesti,kuinka uutta brändistrategiaa       

lähdetään tekemään ja muuttamaan toimintaa konkreettisesti.  

 

Yrityksetvoivatjoutuapaineenalaisiksijohtuenyleisönmuuttuneistapreferensseistä.         

Kotipizzan tapauksessalisääntynytkeskusteluruoanalkuperäneettisyydestäoli        

osasyytarpeellemuuttaa brändiä.Hoasinkriisissäasukkaateivätenäätyytyneet          

asuntojen huonoon kuntoon, vaan vaativat parempaa. 
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KotipizzanjaHoasinkriiseissäyrityksetkäyttivätuudelleenbrändäystäpuolustavana        

taireaktiivisenakeinona. Itellantapauksellaorganisaatiostalähtöisinolevalla        

aktiivisella brändiuudistuksella pyrittiin vastaamaan oletettuihin ulkopuolisiin      

vaatimuksiinjaliiketoimintaympäristönmuutoksiin.Asiakkaidenkannaltamuutosei        

ollutonnistunut,silläsitoutuminenolijotapahtunutaiempaan“Posti”-brändiin.         

Konsernipäätyimyöhemminpalauttamaanbrändinsäalkuperäiseksi.Organisaation       

brändimuutosvoimyös johtaanegatiivisiinseurauksiin.BrändiuudistusPostista        

Itellaksisiisepäonnistui,silläseeiselkiyttänyttaivahvistanutbrändiä,vaan           

päinvastoin loi asiakkaille ja sidosryhmille vääriä mielikuvia.  

 

Tutkittavienyritystenkriiseistävoidaanhavaita,ettäbrändiuudistustaonkäytetty         

tilanteissa,joissalaukaisijanaelitriggerinäeioleniinkäänollutyksittäinentekotai            

senpaljastuminensidosryhmille,vaanyrityksentietyntoimintatavannostaminen        

sosiaalisen ja perinteisen median välityksellä otsikoihin jablogipalstojen        

keskustelunaiheisiin. Kotipizzan tapauksessa yritystä uhattiin erinäisillä      

keskustelupalstoilla boikoteilla. Hoasin asiakkaatosoittivatjulkisestimediassa       

tyytymättömyyttäänasuntosäätiönpalveluihin.Yrityksensosiaalinenvastuuttomuus      

ja sen paljastuminen suurelle yleisölle tai sidosryhmille saattaa johtaa mainekriisiin.  

 

 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

 

Riippumatta siitä kuinka vakavasta kriisistä on kyse, on yrityksen         

maineenpalauttamisen kannalta oleellista se kuinka hyvin kriisiviestintä ja        

toipumisprosessihoidetaan.Yritysjohdon tulisisiiskiinnittääerityistähuomiota        

toipumisprosessinmahdollisimmanpikaiseenkäynnistämiseenjanopeaanreagointiin.       

Mikäli kriisistätoipumisstrategiaksivalitaanjulkinenanteeksipyyntö,tulisitämän        

tapahtuamahdollisimmanpiantapahtuneenjälkeen.Yritystentulisimyöspohtiasitä,          

kukaasiastaviestiijamitäkanavaapitkin.Yhtenäinenlinjaonmyöstärkeää,ettei             

yritysten edustajien lausunnot ole ristiriidassa keskenään.  
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Mikäli maineen palauttamisenstrategianaonbrändiuudistus,tulisijohdonpohtia         

uudistetaankoyrityksenbrändinosia(nimi,logo)vaikokobrändistrategiaa.Myös          

yrityksen aiemmalla brändillä on vaikutusta mediakohusta taimainekriisistä        

selviytymiseenjasenmyötä siihen,onkobrändiätarpeenuudistaakriisistä          

toipumiseksi.Joennestäänvahvanbrändinomaavayrityssaattaaselvitänopeammin          

japaremminsitäkohdanneestakriisistä,kuinyritysjonkabrändionollutverrattain            

heikko.Ennestäänpositiivisenmaineenomaavanyritykseneivälttämättätarvitse         

toteuttaabrändiuudistusta.Onmyösotettavahuomioon,ettävahvemmanbrändin         

omaavayrityssaahelpomminmediahuomiotajasenmahdollisestakyseenalaisesta         

toiminnastasaatetaanuutisoidahelpommin.Tämäsaattaaosaltaanvaikuttaamyös         

maineenhallintaan. 

 

Sosiaalisessamediassajainternetinkeskustelupalstoillavoikukatahansailmaista         

mielipiteitään jatyytymättömyyttäänyritystätaisenprosessejakohtaan.Vaikka         

anonymiteetti antaakin kommentoijalle suojan kyseenalaistaen mielipiteen      

todenperäisyydenjarelevanttiuden,tulisinäitäpalstojajakeskusteluaseurata.         

Yleisönjasidosryhmienmielipiteetyrityksestäheijastavatsuoraansenmaineeseen,         

silläorganisaation maine rakentuusenulkopuolisten sidosryhmienmielissä,        

sidosryhmienjayleisön henkilökohtaisistakokemuksista.Yritysjohdontulisikin       

muistaa,ettäyrityksenmaineheijastaasidosryhmienarviotayrityksestä(Gray&          

Balmer,1998),jonkavuoksimyöskäännimettöminäannettujakommenttejaeitulisi          

ylenkatsoa.Vaikkanopeareagointiontärkeää,tulisiyritysjohdonpohtiamyössitä,           

millaisiinkeskusteluihintaikommentteihinyrityksenylipäätäänkannattaareagoida.        

Joskuskohusaattaamyöslaantuaitsestäänilmanettäyrityksentarvitseereagoida           

lainkaan.  

 

Tässätutkimuksessaontarkasteltujulkistaanteeksipyyntöäjabrändiuudistusta        

toisistaanerillisinätoipumisstrategioina.Yrityksetvoivatkäyttääniitämolempia        

myös samanaikaisesti vahvistamaan kriisistä toipumista.  
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5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tämäntutkimuksentuloksiaeivoidasuoraanyleistääkaikkiinmainekriiseihin,sillä          

jokaisellakriisillä on omaelinkaari,sidosryhmätjaolosuhteet.Negatiivisen         

julkisuudenjamediakohujen erilaisetluonteetmonimutkaistavat mediaviestinnän       

retoristaareenaa,vaikkayhteistämonillekohuilleonkinsosiaalisenmediankanavien          

roolikriisienlähtölaukaisijanataitapahtumakenttänä.Some,blogitjaanonyymit         

keskustelupalstat mahdollistavat kohujen nopean leviämisenjapaisumisen       

järjettömiinmittasuhteisiin. Nykypäivänä kukatahansavoiinternetissäilmaista        

mielipiteensä jaylläpitääjulkistakeskustelua.Tämänvuoksikriisijohtaminenja         

maineenpalautusonaiheenaerittäinajankohtainen.Mielenkiintoista aiheestatekee        

myösse,ettäkriisitpakottavatyrityksentoimimaanuudellatavallarikkoentututja            

turvalliseksi koetut rakenteet.  

 

Dokumenttianalyysi menetelmänä soveltuitähäntutkimukseenkäytännönsyistä.       

Tutkimuksessaanalysoitiinsaatavillaolevantiedonpohjaltaerityisiästrategioitaja         

selviytymiskeinojayritystenaiemminkohtaamienmediakohujentaimainekriisien       

hallinnassa.Koskatarkastelussaolleistaesimerkkitapauksistakerättytietoperustuu        

aiempaan dokumentointiin, on dokumenttianalyysin luotettavuustarkastelussa     

välttämätöntäottaahuomioonaineistonlähdekritiikki(Anttila,1996).Tutkimuksen        

teoriaosuudessakäytetytlähteetovatjulkaistualunperintieteellisissäjulkaisuissa.        

Empirianakäytetytcase-tapauksetonkerättyvaltakunnallistenisojenmediatalojen        

julkaisemista artikkeleista, suorista lehtihaastatteluista tai kommenteista.      

Tutkimuksessakäytettyjälähteitävoidaansiispitääluotettavina.Lisätutkimuksen        

kannaltaolisikuitenkintarpeellistakerätämonipuolisemmin aineistoastrategian        

valinnastajayleisönreagoinnistamaineenpalautustoimenpiteisiin.Tämävoitaisiin       

toteuttaaesimerkiksihenkilökohtaisillahaastatteluilla,joidenavullapystyttäisiin       

tarkentamaanyritystenedustajienpäätöksentekoonjohtaneitasyitäjavastaavasti        

sidosryhmienreaktioitanäihintoimiin.Ueammallamenetelmällä kerättyaineisto        

lisäisi tulosten luotettavuutta.  
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Tutkimuksessa tarkasteltiinkahta erilaista maineen palauttamisen strategiaa:       

yritysmaineen palauttamistavirheenmyöntämisen jajulkisenanteeksipyynnön       

keinoinsekäyritysmaineenpalauttamistabrändiuudistuksenkeinoin.Tutkimuksessa       

tarkasteltiinnäidenstrategioidenominaispiirteitämaineenhallinnan työkaluinaja       

positiivisenyritysmaineenpalauttajana.Esimerkkitapauksiakummallekinstrategialle      

onvainkolme,jotentapaustutkimustenotantaonhyvinsuppea.Vaikkavalittujen           

esimerkkien avulla tarkastellaan vain pientä osaa tapahtumien kulusta,        

havainnollistavatnämäesimerkitkuitenkinkonkreettisestiyritystentoimiakohusta        

kärsineen maineen palauttamiseksi. Esimerkkien perusteella pystytään myös       

tekemäänjohtopäätössiitä,millaisissa tilanteissaedellämainittuja yritysmaineen        

palauttamisenstrategioitaonkäytetty.Tapauksiavoitiinmyös selvästiverrata         

teoriassakäsiteltyihinalueisiin,kutentoipumisprosessiinvaikuttaviintekijöihinja        

strategioiden ominaispiirteisiin. 

 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimuksentavoitteenaolitarkastellayritysmaineenpalauttamisenstrategioita       

tilanteissa,joissayritysonjoutunutnegatiivisenjulkisuudentaiarvostelunkohteeksi.          

Yrityksen toimetmaineen korjaamiseksijapositiivisentaineutraalinmaineen         

palauttamisenstrategioidentutkiminenontärkeää,sillänopeajaoikeanlainen         

toipumisprosessionyrityksenliiketoiminnanjatkuvuudenkannaltaratkaisevaa.       

Kriisiviestintä on hyvin kulttuurisidonnaista jasitä tulisikinaina peilata         

kohdeyleisöön.Coombsin(2013)mukaan kriisijohtajientuleeymmärtää,kuinka        

yksittäisetkriisiviestinnäntoimetnäyttäytyvätyrityksensidosryhmilleerilaisilla       

retorisillaareenoilla.Tätänäkökulmaavoisitutkiaenemmänjavertailla,mitkäviestit           

toimivatmilläkinareenallatehokkaimmin.Tällainentutkimusvaatisilaajanempirian         

keräämisenteoriantestaamiseksijasevoitaisiinsuorittaahaastattelujenavulla.Näin          

saataisiin tärkeäätietoasidosryhmienodotuksista positiivisen taineutraalin        

yritysmaineen palauttamisessa. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisissa organisaation       

kriisitilanteissajulkistaanteeksipyyntöätaibrändiuudistustaonkäytettymaineen        

palauttamisenstrategioina.Huomio kiinnitettiinkohunjälkeisiintoimenpiteisiin,       

joillapyrittiinluomaantaipalauttamaanvahvaperustayritysmaineelle.Tarkastelun         

kohteenaolivatmainekriisinjälkeisetviestinnänstrategiatjatoimenpiteet,joitayritys          

suorittikriisin jotapahduttua.Jatkotutkimuksessaolisi mielekästä tarkastella        

yrityksen ennakoivan kriisiviestintäsuunnitelman ja toimeenpanon välistä yhteyttä. 
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