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Juho Tuomisto

I
nternetpalvelu Twitteristä 
odotetaan uutta välinettä eri-
tyisesti yritysten asiakaspal-
velun avuksi.

– Palvelu mahdollistaa kak-
sisuuntaisen asiakassuhteen pa-
remmin kuin mikään muu väli-
ne tähän mennessä, suunnittelija 
Timo Paloheimo mainostoimis-
to W. Steinmannista kertoo.

Asiantuntijan mukaan palve-
lusta tai tuotteesta keskustelemi-
nen suoraan kuluttajan kanssa 
on aiempaa vaivattomampaa. 
Twitter madaltaa kynnystä kon-
taktin ottamiseen.

– Oikein toimittaessa yritys tai 
kuluttajabrändi voi vastata asi-
akkaiden kysymyksiin tai pa-
lautteeseen reaaliaikaisesti.

Brändille kasvot
Twitterissä kuluttajabrändille 
luodaan persoona. Paloheimo 
kertoo, että normaalin markki-
nointiviestinnän ohella palve-
lussa käsitellään ilmiöitä, jot-
ka kiinnostavat valittua koh-
deryhmää ja tuovat sille lisä-
arvoa.

– Esimerkiksi Pepsi tuo esille 
kohderyhmän mielimusiikkia ja 
suomalaisia yhtyeitä.

Hänen mukaansa on selvää, 

että Twitter tulee muuttamaan 
suhdetta asiakkaaseen. Välinee-
nä se voi korvata myös perinteis-
tä ulkoista viestintää.

– Twitterissä voi kertoa nope-
asti, mitä yrityksessä tapahtuu. 
Ja se on mielestäni hirveän pal-
jon mielenkiintoisempaa, kuin 
puolen vuoden välein lähetettä-
vät lehdistötiedotteet.

Paloheimon mukaan yrityk-
set ja yhdistykset koosta riippu-
matta lähtevät palveluun miltei 
samalta viivalta. Seuraajia ker-
tyy varmasti, mikäli taho toimii 
aktiivisesti ja lähettää kiinnos-
tavia viestejä.

– Isommat yritykset hyötyvät 
tietysti tutummasta brändistä, 
mutta myös pienyrityksellä on 

mahdollisuus kerätä merkit-
tävä määrä seuraajia helposti, 
hän toteaa.

Suomi jälkijunassa
Uusimpien tietojen mukaan 
Twitterissä vierailee kuukau-
sittain 45 miljoonaa kävijää. 
Se vastaa Paloheimon mukaan 
noin puolta palvelun kokonais-
käytöstä.

Suomalaisten käyttäjien lu-
kumäärää voi vain arvioida, 
mutta sen uskotaan olevan 
viiden ja kymmenentuhannen 
välissä. Suunnittelija uskoo 
läpimurron tulemiseen, mut-
ta sitä saadaan muiden sosi-
aalisen median sovellusten ta-
paan odotella ”ainakin puoli 
vuotta”.

– Tällä hetkellä hetkellä palve-
lua käyttää tietty porukka edel-
läkävijöitä. Suomessa tilanne on 
sama kuin Facebookin kanssa 
pari kolme vuotta sitten.

Yritykseltä tai yhdistykseltä 
mikrobloggauksen aloittami-
nen vaatii joko omia tai ostettu-
ja resursseja.

– On tärkeää, että joku paneu-

tuu asiaan huolellisesti, seuraa 
keskustelua ja vastaa palauttei-
siin. Mahdottomia työkaluja ei 
tarvita.

– Pienyritykselläkin voi ol-

la uskollisia asiakkaita, joille 
mikrobloggaus voi olla tehok-
kain tapa kertoa seuraavan päi-
vän tarjouksista, Timo Palohei-
mo visioi.

2Twitterissä käyttäjä lähet-
tää mikroblogiinsa maksi-
missaan 140 merkkiä pitkiä 
viestejä, eli ”twiittejä”.
2Viestejä voivat seurata 
myös palveluun rekisteröi-
tymättömät käyttäjät, ellei 
profi ili ole täysin salainen. 
Silloin viestit näkyvät vain 
valituille käyttäjille.

2Käyttäjä voi ryhtyä eri uu-
tispalveluiden, julkkisten tai 
vaikkapa tarjouksista tiedot-
tavan naapurin pullapuodin 
viestien seuraajaksi.
2 Internet-sivujen lisäksi 
palvelua voi käyttää känny-
källä, sähköpostilla tai kym-
menillä tarkoitukseen kehi-
tetyillä ohjelmilla.

2Twiitit liitetään usein isom-
paan kokonaisuuteen. Esi-
merkiksi Iranin vaaleihin liit-
tyvään viestiin käyttäjä voi 
lisätä merkinnän #iranelec-
tion, jolloin viesti näkyy re-
aaliajassa kaikille aihepiiriä 
seuraaville.
2Toiminto mahdollistaa glo-
baalin keskustelun käymi-

sen aiheesta kuin aiheesta.
2Time-lehden blogis-
ti Douglas A. McIntyre arvi-
oi, että Twitter on jo nyt yk-
si merkittävimmistä pörssi-
kaupan markkinatiedon läh-
teistä.
2Suomen ensimmäinen 
palvelua hyödyntävä kulut-
tajabrändi on Pepsi.

Mikrobloggaus voi parantaa yritysten brändiä ja asiakassuhteita.

Twitter avuksi palveluun
1SOSIAALINEN MEDIA

”Tällä hetkellä 
hetkellä palvelua 
käyttää tietty 
porukka edelläkävi-
jöitä.”Timo Paloheimo

Twitter : Ilmiöitä muodostava viestintäväline

140 MERKKIÄ  Uusimpien tietojen mukaan internetpalvelu Twitterissä vierailee kuukausittain 45 miljoonaa kävijää. Siitä odotetaan uutta välinettä 
erityisesti yritysten asiakaspalvelun avuksi.
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NIMITYKSET
VALKOINEN TALO PARTNER:

Mika Kanervo on 1.8.2009 
nimitetty Valkoinen Talo Part-
nerin toimitusjohtajaksi. Aiem-
min Kanervo on toiminut Val-
koisen Talon liiketoimintajoh-
tajana.

JYPRO OY:

LVI-insinööri (AMK) Vesa 
Keskiaho, 32, on nimitetty 1.8. 
alkaen Jypro Oy:n projektipääl-
liköksi ja yhtiön uuden Vantaan 
toimipaikan johtoon.

KELA:

Kelan opintotukikeskuksen 
Länsi-Suomen perintäyksik-
köön on nimitetty lakimiehek-
si 1.8.2009 alkaen oikeustieteen 

kandidaatti Anne Hytönen.

AUTOKOULU MENOX OY:

Ari Ekman on nimitetty Au-
tokoulu Menox Jyväskylän pai-
kallispäälliköksi 3.8. alkaen ja 
Hanna Kosola Autokoulu Me-
nox Oy:n toimiston esimiehek-
si. Autokoulu Menox Oy:n toi-
mitusjohtajana jatkaa Jukka Pe-
konen.

  Kanervo   Keskiaho

Urakkahinnat on painettu vuosien mittaan niin 
alas, että homma ei enää kannata. Koneyrittäjien liiton 

pj Asko Piirainen ojituksista, Maaseudun Tulevaisuus 14.8.
h 

Jyväskylän Paviljongissa syys-
kuun alussa järjestettäville Puu 
ja Bioenergia -messuille osallis-
tuu ensimmäistä kertaa puutai-
teilijoita omalla osastollaan.

Pilkkeitä-taidenäyttelyyn 
on kutsuttu kuusi taiteilijaa 
ja heitä kaikkia yhdistää syvä 
kiintymys puuhun niin perus-
materiaalina kuin inspiraation-
lähteenä. Taidetapahtuma on 
suunnattu yritysten edustajille 
ja yksityisille taiteen ystäville. 

Yleisöllä on sinne vapaa pääsy. 
Tapahtuman ensisijaisena 
tavoitteena on herättää taitei-
lijoiden ja liike-elämän sekä 
teollisuuden edustajien välille 
vuoropuhelu, jonka tarkoitus 
on hyödyttää molempia osa-
puolia konkreettisesti. 

Taidenäyttelyyn osallistuu 
Maija Kumpulainen-Sokka, 
Tapani Marjanen, Sirpa 
Rauhamäki, Matti Reivi, Eeva-
Liisa Sorainen ja Jaakko Valo.

Taide kohtaa bisneksen
PUU JA BIOENERGIA -MESSUT

Pienet ja keskisuuret yritykset 
hankkivat yhä useammin 
tuekseen neuvonantajatiime-
jä. Tiimit koostuvat yleensä 
toisista yrittäjistä, jotka spar-
raavat yritystä sen hakiessa 
toiminnalleen uutta suuntaa.

Näiden epämuodollisten 
kokoonpanojen merkitys 
näkyy myöhemmin yrityksen 
hallituksen kokoonpanossa ja 
työtavoissa, ilmenee Elinkei-

noelämän keskusliiton EK:n 
selvityksestä.

Selvityksen mukaan pk-
yrityksissä on kolme erilaista 
hallitustyyppiä. Aloittelevissa 
yrityksissä yleisin on asian-
tuntijahallitus, jossa istuvat 
yrityksen eri toimintojen 
johtajat.

Jo pidempään toimineissa 
keskisuurissa yrityksissä 
on usein uudistuva hallitus, 

johon kuuluu yritysrakentei-
den muutoksiin ja rahoitus-
markkinoihin perehtyneitä 
ihmisiä.

Pk-yrityksissä yleinen 
konservatiivinen hallitus sen 
sijaan tyytyy perinteisiin val-
vontatehtäviin ja strategisiin 
linjanvetoihin. 

Selvitystä varten EK 
haastatteli yli 500:aa yritys-
johtajaa.

Sparraajat yleistyvät
PK-YRITYKSET

Saksalainen muotitalo Es-
cada hakeutui loppuviikosta 
konkurssiin. Münchenissä 
päämajaansa pitävän yhtiön 
ehdottama pelastussuunnitel-
ma ei saanut riittävää tukea 
sijoittajilta, joten konkurssiha-
kemus oli väistämätön.

Escada on kamppaillut 
taloudellisissa vaikeuksissa 
pitkään. 

Escada työllistää ympäri 
maailman noin 2 300 henkeä, 
joista 600 Saksassa. 1970-
luvulla perustettu muotitalo 
on tullut tunnetuksi etenkin 
vaatettamalla maailmantähtiä 
sekä varakkaita asiakkaita 
erityisesti Venäjällä ja Yhdys-
valloissa. Vaatteiden lisäksi 
Escadan brändin alla on myyty 
mm. laukkuja ja parfyymeja.

Luksusmuotitalo 
Escada menee nurin

KONKURSSIT

JOENSUU

Arto Miettinen

Joensuun Metsäntutkimuslai-
toksen työhuoneesta tutkija Ti-
mo Leinosella on ollut vuosi-
kaudet näkymä pohjoiskarja-
laiseen metsään. 

Syyskuussa näkymä vaihtuu, 
kun Leinonen matkaa Venäjäl-
le Suomen Moskovan suurlähe-
tystön metsäasioiden erityisasi-
antuntijaksi. 

Leinonen aloittaa kolmivuo-
tisessa ulkoasiainministeriön 
virassa 1. syyskuuta. Venäjän 
metsäpolitiikkaa Leinonen on 
tutkinut eri hankkeissa jo vuo-
sia, mutta aitiopaikka itänaapu-
rimme metsäteollisuuteen tarjo-
aa työhön nyt uuden perspek-
tiivin. 

– Venäjä on Suomen metsä-

sektorin kannalta äärimmäisen 
tärkeä alue. Naapurivaltiolla on 
maailman suurimmat metsäva-

rat tuossa vieressä ja myös Suo-
mi on investoinut niihin huo-
mattavasti, Timo Leinonen pe-

rustelee.
Moskova on nykyisellään ai-

noa paikka, jonka suurlähetys-
tössä Suomella työskentelee 
edelleen metsäalan asiantunti-
ja. 

Ja jos tarkkoja ollaan, ei Mos-
kovassakaan ole ollut kyseistä 
asiantuntijaa viimeiseen vuo-
teen. Suomen Moskovan-suur-
lähetystön edellinen metsäpo-
liittinen asiantuntija Kalevi Kyy-
rönen sai jättää toimensa viime 
syyskuussa diplomaattisen selk-
kauksen vuoksi. 

Tuulinen paikka
Leinosta tuulinen paikka ei kui-
tenkaan pelota. 

– Kyyrösen karkotus oli puh-
taasti diplomaattinen vastave-
to, joka ei liity mitenkään hen-
kilöön. Totta kai sitä miettii, et-

tä mikä voi olla tilanne omalla 
kohdalla. Uskon kuitenkin, et-
tä se oli vain yksi tapaus, joka 
ei vaikeuta yhteistyötä jatkossa. 
Puhtaalta pöydältä tässä läh-
detään liikkeelle, Leinonen va-
kuuttaa. 

Puutulli puhuttaa
Leinosen aloittaessa Moskovas-
sa Suomen ja Venäjän välinen 
puutullikiista odottaa edelleen 
ratkaisuaan. 

Seuraavan kerran asia on esil-
lä lokakuussa Pietarissa järjes-
tettävässä huippukokouksessa, 
jonka valmisteluissa myös Lei-
nonen on mukana.

Ainakin suomalaiselle teol-
lisuudelle tärkeän koivukuitu-
puun osalta tilanne on vaikea.

– Tällä hetkellä tilanne on se, 
että rajan takana on suuri mää-

rä koivukuitupuuta vailla osoi-
tetta. Myös paikalliset puun-
korjuuyritykset ovat kärsineet 
tilanteesta. Tämän puumäärän 
kohtalo on tärkeä kysymys Suo-
men metsäteollisuuden kannal-
ta. Mutta niin kauan, kun Ve-
näjä ei ole WTO:n jäsen, se voi 
näitä keinoja hyödyntää, Leino-
nen puntaroi.

Näinä päivinä Timo Leinosen 
tie käy jo kohti Moskovaa. Per-
hekin muuttaa pian perässä. Lei-
nosen vaimo on venäläislähtöi-
nen, joten sopeutuminen maan 
kieleen ja kulttuuriin pitäisi sil-
tä osin olla helpompaa. 

10 miljoonan asukkaan suur-
kaupunkiin muuttaminen ei Lei-
nosta itseäänkään hirvitä, vaik-
ka hyppy Kajaanista Joensuun 
kautta Moskovaan muuttaakin 
hiukan asioiden mittakaavaa.

Leinonen metsäasiantuntijaksi Moskovan suurlähetystöön

JYVÄSKYLÄ

Eija Leinonen

Yleisen korkotason voimakas ja 
nopea lasku nakersi Keski-Suo-
men Osuuspankkiliittoon kuu-
luvan kuuden pankin tulosta al-
kuvuonna. 

Jäsenpankkien yhteenlaskettu 
korkokate supistui 25 prosent-
tia ollen kesäkuun lopussa 16,0 
miljoonaa euroa. 

Liikevoitto jäi edellisvuotta 
reilusti alhaisemmaksi, 5,8 mil-
joonaan euroon.

Talletuskanta kasvoi kuiten-
kin lähes 10 prosenttia 1 582 
miljoonaan euroon ja luottokan-
takin 8 prosenttia 1 933 miljoo-
naan euroon. 

Myös asiakasmäärä jatkoi 
kasvuaan. Asiakkaita oli kesä-
kuun lopussa yhteensä 177 494, 
nettolisäys edellisvuoteen ver-
rattuna 2 506.

Liittoon kuuluvat Haapamä-
en Seudun Op, Jämsän Seudun 
Op, Keski-Suomen Op, Korpi-
lahden Op, Luhangan Op ja Pih-
tiputaan Op.

Maakunnan 
osuuspankkien
tulos heikkeni

HELSINKI

STT

Älypuhelimet kävivät hyvin 
kaupaksi toisella neljännek-
sellä. Markkinatutkimusyhtiö 
Gartnerin mukaan älypuheli-
mia myytiin huhti-kesäkuus-
sa yli 40 miljoonaa kappalet-
ta eli noin neljännes enemmän 
kuin viime vuonna vastaavaan 
aikaan. Maailman matkapuhe-
linmyynti kuitenkin laski noin 
kuusi prosenttia.

Nokian johtopaikka matka-
puhelinmarkkinoilla piti, mut-

ta Gartnerin mukaan yhtiön 
markkinaosuus laski vajaaseen 
37 prosenttiin. Vuotta aiemmin 
markkinaosuus oli yli 39 pro-
senttia. Nokian osuus on Gart-
nerin arvion mukaan laskenut 
vuodentakaisesta myös älypu-
helimissa, joissa etenkin Apple 
paransi asemiaan selvästi.

Matkapuhelinmarkkinoilla 
markkinaosuutta on kahminut 
erityisesti korealainen Samsung, 
joka kasvatti markkinaosuuten-
sa 15 prosentista yli 19 prosent-
tiin. Myös toinen korealainen 
LG paransi asemiaan. 

Älypuhelinmarkkinat 
kasvoivat vahvasti

  Metlan Timo Leinosesta tulee Suomen Moskovan suurlähetys-
tön metsäasiantuntija.

MAIJA YRJÖLÄ


