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1 JOHDANTO 
 

”Arvostamme juuriamme ja tiedostamme vastuumme suomalaisena yrityksenä. – – haluamme 
osoittaa vahvaa ja jatkuvaa sitoutumistamme Suomeen” [Nokian yhteiskuntavastuujohtaja Sakari 
Kotola, N10 16.7.2015] 

 

Yllä oleva lainaus eräästä Nokian tiedotteesta rakentaa lukijalle yrityksestä tietynlaista kuvaa. 

Tässä tapauksessa lukijan ei tarvitse lukea rivien välistä: Nokia antaa yhteiskuntavastuujohta-

jansa Sakari Kotolan johdolla melko yksiselitteisesti itsestään kuvan suomalaisena yrityksenä, 

joka haluaa osoittaa vahvaa ja jatkuvaa sitoutumistaan Suomeen. Ilmaus yrittää jostain syystä 

vedota suomalaiseen lukijakuntaan. Miksi muuten olisi tarpeen korostaa yrityksen suomalai-

suutta ja sitoutumista Suomeen?  

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaista yritys- ja tuotekuvaa Nokia tiedotteissaan 

rakentaa ja millä suhtautumista ilmaisevilla keinoilla yritystä ja tuotteita arvotetaan. Kaiken 

taustana on oletukseni tiedotteissa vallitsevasta markkinoivasta diskurssista eli kielenkäytöstä 

(Luukka 2000: 143; Bhatia 2004: 3), joka värittää tutkimuksen aineistoa laajemman kaupallisen 

diskurssin alla kauttaaltaan. Kun Nokia korostaa esimerkiksi suomalaisuuttaan, se markkinoi 

yritystään suomalaisille. Tutkimuksessani onkin myös keskeistä, kuinka markkinoivuus tiedot-

teissa ilmenee. 

Koska taustaoletukseni on, että aineisto rakentuu pääasiallisesti markkinoivan diskurssin 

varaan, on tarpeen pohtia, mihin markkinoinnilla tämän tutkimuksen kontekstissa viitataan 

(luku 1.1). Lisäksi pohdin lyhyesti, mitä yrityskuvalla tai imagon rakentamisella tarkoitetaan. 

Tämän jälkeen esittelen tarkemmin tutkimukseni tavoitteet ja tutkimuskysymykset (luku 1.2). 

 

1.1!Markkinointi ja imagon rakentaminen – mitä, miksi, kenelle? 
 

Markkinointi on tutkimuskohteena suhteellisen nuori ilmiö, eivätkä edes markkinointialan tut-

kijat ja ammattilaiset ole yksimielisiä markkinoinnin määritelmistä. Markkinoinnilla voidaan 

viitata yleisesti kaikkiin niihin toimintoihin, joita yrityksen ja ulkomaailman välillä on. Mark-

kinointi voidaan myös käsittää eräänlaiseksi vaihtokaupaksi: yritys tarjoaa tuotteen tai palve-

lun, joka hyödyttää asiakasta, ja asiakas tarjoaa tästä hyvästä yritykselle rahaa. On kuitenkin 

selvää, että markkinointia ei ole ilman asiakasta: tästä syystä kuluttaja on markkinoinnin kes-

kiössä. (Blythe 2006: 3–5.) Viittaankin tässä tutkimuksessa markkinoinnilla yrityksen ja kulut-

tajan väliseen vuorovaikutukseen, jossa yritys pyrkii tekemään kuluttajaan vaikutuksen. 
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Näkyvin ja tunnetuin osa markkinointia on markkinointiviestintä, joka liittyy ennen kaik-

kea ihmisten väliseen viestintään – erityisesti kuluttajan havaintoon (Blythe 2006: 42). Kil-

pailu- ja kuluttajavirasto (KKV 2016a) määrittelee markkinoinnin juuri sen viestinnällisen as-

pektin kautta: markkinointi on kaupallista viestintää, joka koostuu esimerkiksi mainonnasta. 

Markkinointiviestinnän tärkein tavoite on herättää kuluttajassa tarve tietylle tuotteelle tai pal-

velulle suostuttelun keinoin. Tämä viestintä ei ole kuitenkaan mutkatonta: kuluttaja ei ole yk-

sinkertainen vastaanotin, joka omaksuu tiedon ilman tulkintaa ja kritiikkiä. Kuluttaja myös liit-

tää uuden tiedon aiempaan tietoonsa tuotetta tai palvelua tarjoavasta yrityksestä, jolloin merki-

tyksenmuodostus on yhä kompleksisempaa. (Blythe 2006: 42.) Sintosen (1999: 130) mukaan 

yrityksen viestinnän ja toiminnan on oltava yhteneväistä – katteettomat lupaukset eivät ole omi-

aan luomaan hyvää yrityskuvaa.  

Kuluttajat ovat yhä tietoisempia markkinoinnin keinoista, joilla heihin yritetään vaikut-

taa. Täten voidaan mahdollisesti olettaa, että markkinointiviestintä on joiltain osin lipunut vähä 

vähältä hienovaraisempaan suuntaan ja konteksteihin, joissa sitä ei ole välttämättä totuttu nä-

kemään. Yrityksien onkin otettava markkinointiviestintä huomioon kaikissa konteksteissa 

(esim. mainokset, tiedotus- ja suhdetoiminta eli PR, internet jne.), joissa se toimii – kaikkien 

kanavien on kerrottava yrityksestä samaa tarinaa (Blythe 2006: 43). Mainonnan on kuitenkin 

oltava tunnistettavissa mainonnaksi esitystavasta tai viestintävälineestä riippumatta (KKV 

2016b). Viestintään valittu kanava vaikuttaa merkittävästi kuluttajien suhtautumiseen. Kulutta-

jien on myös saatava itse tehdä johtopäätöksensä, jotta viesti olisi uskottavampi. (Dahlén 2005: 

89–90.)  

Viesti muotoilee imagoa eli kuluttajan käsitystä organisaatiosta (Grunig 1993: 101). Näin 

ollen imago on hyvin lähellä yrityskuvan käsitettä. Yleensä imago ymmärretään todellisuuden 

vastakohdaksi – varsinkin kun puhutaan imagon kiillottamisesta tai parantamisesta. Täten yri-

tyskuva voidaan käsittää joksikin epätodelliseksi tai jopa tyhjästä luoduksi. (Sintonen 1999: 

129.) Imago tarkoittaakin mielikuvaa, joka kuluttajalla yrityksestä on (Longman Dictionary of 

English Language and Culture s.v. image; Juholin 2006: 187), eikä tämä mielikuva perustu 

välttämättä todellisiin asioihin, koska se on yrityksen tietoisesti luoma kuva itsestään (KS s.v. 

imago).  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata asiayhteydessään, millä kielellisillä keinoilla 

markkinointi ja imagon rakentaminen realisoituvat tiedotteissa, jotka ovat keskeinen osa tiedo-

tus- ja suhdetoimintaa yrityksen ja yrityksen ulkopuolisen maailman välillä. Perinteisesti tie-

dote on tekstilajina keskittynyt informaation antamiseen, mutta yhä enemmän on nähtävillä, 



3 
 

  

kuinka tiedotteella voi olla muitakin tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi imagomarkkinoin-

tiin. Imagotiedottamisen tehtävänä on erityisesti parantaa yrityksen tai muun vastaavan organi-

saation julkisuuskuvaa etenkin tapauksissa, joissa yleisön mielipiteet ja ajatukset saattaisivat 

olla kielteisiä. (Kankaanpää 2002: 67.) Ei ole siis lainkaan yhdentekevää, kuinka yritykset vies-

tivät itsestään, ja muutoksien keskellä viestintä on erityisen tärkeää. Muutama vuosi sitten No-

kia Oyj:n ratkaisut yritysmaailmassa joutuivat kritiikin kohteeksi, kun suomalainen ylpeyden-

aihe, Nokian matkapuhelinliiketoiminta, myytiin ulkomaiseen omistukseen Microsoftille. Li-

säksi vuoden 2016 alussa Nokia ja ranskalainen Alcatel-Lucent saivat yhdistymisprosessinsa 

päätökseen. Johdannon alussa esitetty lainaus näyttäytyykin nyt kontekstiinsa liitettynä melko 

erilaiselta.  

 

1.2!Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
 

Tavoitteenani on kuvata, millaista yritys- ja tuotekuvaa Nokia luo ja millä keinoilla. Aion ku-

vata tiedotteissa ilmeneviä representaatioita eli tiettyjä kuvia, joita diskurssit eli tietyt kielen-

käyttötavat synnyttävät (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 50–51, 55). Lisäksi tarkastelen suhtau-

tumisen teorian näkökulmasta, kuinka Nokia arvottaa yritystään ja tuotteitaan. Pohdin myös, 

kuinka markkinoivuus ilmenee tiedotteissa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

 

1.! Millaisia yritykseen ja tuotteisiin liittyviä representaatioita Nokian tiedotteissa il-

menee? 

2.! Millä suhtautumista ilmaisevilla keinoilla yritystä ja tuotteita arvotetaan tiedot-

teissa? 

3.! Kuinka markkinoiva diskurssi ilmenee tiedotteissa representaatioiden ja suhtautu-

misen ilmaisemisen kautta? 

 

Tutkin aihetta, koska olen kiinnostunut tiedotteesta tekstilajina ja siitä, kuinka yritysmaa-

ilma käyttää tiedotetta omien päämääriensä toteuttamiseen. Yrityksien kasvava kilpailu on joh-

tanut tilanteeseen, jossa markkinointi on arkipäivää ja sitä yritetään toteuttaa monin eri keinoin. 

Tutkimukseni tarkoituksena avata lukijoille niitä kielellisiä keinoja, joilla Nokia yrityksenä 

viestii itsestään ja pyrkii esimerkiksi markkinointiin tiedotteidensa avulla. Näiden keinojen tut-

kiminen on tärkeää niin yrityksille kuin niiden asiakkaillekin. Voidaan mahdollisesti arvioida, 

ovatko Nokian käyttämät keinot tehokkaita vai onko markkinoiva aines jo niin näkyvää, että 
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tiedottaminen näyttäytyy kenties epäuskottavana. Lisäksi voidaan arvioida, millaisena yrityk-

senä Nokia haluaa näyttäytyä ja millaisia rooleja se itselleen rakentaa muutoksien keskellä. 

Tutkimukseni tarjoaa myös viestinnän ammattilaisille tietoa tiedotteen tekstilajista sekä sen 

monista mahdollisuuksista.  

Tutkimukseni kohteeksi valikoitui Nokia, koska suurena pörssiyhtiönä se tiedottaa aktii-

visesti kaikista yrityksen toimintaan liittyvistä asioista – uusista tuotteista, muutoksista, yhteis-

työkampanjoista ja muista vastaavista. Suomalaistaustaisena yhtiönä Nokian toimet liikemaa-

ilmassa ja mediassa puhuttavat edelleen aktiivisesti, joten yhtiön tiedotteiden käyttö tutkimuk-

sen kohteena on myös ajankohtaista. 

Tutkimukseni laajempana teoreettisena taustana toimii M. A. K. Hallidayn systeemis-

funktionaalinen kieliteoria, joka kuvaa kieltä sosiaalisena toimintana ja merkitysvalintoina. Li-

säksi olen nostanut tutkimukseni taustoittavaan teoriaosuuteen diskurssintutkimuksen, joka 

keskittyy sekin osaltaan kielen merkityksiin ja niiden rakentumiseen sosiaalisesti ja kielellisesti 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 140). Ensimmäinen tutkimuskysymykseni kumpuaa nimen-

omaan diskurssintutkimuksen alalta, jossa representoinnin nähdään syntyvän tiettyjen kielellis-

ten valintojen kautta (mts. 13–14).  

Eräs sosiaalinen ja kielellinen yhteenliittymä diskurssintutkimuksen puitteissa on esimer-

kiksi genre eli tekstilaji, joka on jokseenkin vakiintunut ja tunnistettava sosiaalisen ja kielellisen 

toiminnan muoto (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 80–81). Käsittelenkin teoriaosuudessa tar-

kemmin tekstilajitutkimusta sekä tiedotteen tekstilajia, koska se on relevanttia aineistoni luonne 

huomioon ottaen.  

Systeemis-funktionaalisen kieliteorian, diskurssintutkimuksen sekä tekstilajitutkimuksen 

lisäksi tutkimukseni teoreettis-analyyttisena taustana toimii systeemis-funktionaalisen kieliteo-

rian piiriin kuuluva suhtautumisen teoria (Martin & White 2005). Juvonen (2007: 431) toteaa 

kokoavasti, että suhtautumisen teoria kuvaa arvottavaa, asennoituvaa ja affektista kielenkäyt-

töä, toisin sanoen evaluoivaa kielenkäyttöä. Teoria pohjaa systeemis-funktionaaliseen tutki-

mukseen ja sen näkemiin kielen yhtäaikaisiin metafunktioihin. Nämä metafunktiot ovat ideatio-

naalinen, interpersoonaalinen ja tekstuaalinen metafunktio, joista interpersoonalinen meta-

funktio liittyy suhtautumisen teorian kannalta relevantteihin mielipiteiden, arvostuksien ja tun-

teiden välittämiseen. Teorian avulla on mahdollista tarkastella, millaisia kielellisiä keinoja eva-

luoivien piirteiden ilmaisemiseen käytetään sekä kuinka lukija kutsutaan olemaan kirjoittajan 

kanssa samaa mieltä. (Mp.) Suhtautumisen teoria liittyy toiseen tutkimuskysymykseeni, kun 
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tarkastelen niitä kielellisiä keinoja, joilla yritystä ja tuotteita Nokian toimesta arvotetaan. Kol-

mas tutkimuskysymykseni liittyy kahteen ensimmäiseen, kun tarkastelen, kuinka markki-

noivuus ilmenee käytettyjen representaatioiden ja suhtautumista ilmaisevien keinojen kautta.  

Tutkimukselleni on oma paikkansa kielitieteen piirissä. Kielitieteen, kirjallisuustieteen ja 

viestintätieteen parissa on tutkittu paljon erilaisia kuvia, mutta yrityskuvien rakentumista on 

tutkittu oikeastaan vain osana viestintätieteitä (ks. esim. Solajoki 2011 ja Sintonen 1999). Ai-

heeni on siinä mielessä monitieteinen, että se yhdistää kielitieteiden, viestintätieteiden ja kaup-

patieteiden aiheita, mutta pääfokus on kielitieteissä. Tutkimukseni lingvistinen ote tarjoaakin 

toivottavasti uudenlaista näkökulmaa yrityskuvan kielelliseen rakentumiseen. 

Sen sijaan tutkimukseni toinen aspekti, joka liittyy suhtautumisen ilmaisemiseen, on saa-

nut jo osakseen jonkin verran suomalaista lingvististä tutkimusta. Heli Katajamäki (2006; 2007) 

on esimerkiksi tutkinut arvottavien merkitysten rakentamista sekä kyvykkyyden merkityksiä 

taloussanomalehtien pääkirjoituksissa. Inka Mikkonen (2010) on puolestaan tutkinut väitöskir-

jassaan lukiolaisten yleisönosastotekstien rakennetta ja argumentointia myöskin Martinin ja 

Whiten suhtautumisen teoriaa apuna käyttäen. Lisäksi Marianna Penttilä (2015) on tarkastellut 

pro gradu -tutkielmassaan suhtautumista Aamulehden Särkänniemi-aiheisissa lehtijutuissa. 

Edellä mainituissa tutkimuksissa analyysin kohteena ovat lehtitekstit, joissa suhtautumisen il-

maiseminen on moninaista tekstissä esiintyvien eri äänien kautta. Oman aineistoni näkökulma 

on sinänsä suppea, koska arvottavien ilmausten lähteenä on yksi lähde1, mutta tutkimuksen ta-

voitteet huomioon ottaen tämä on perusteltua.   

Aineistoni koostuu 11 Nokian verkkosivuilta kerätystä tiedotteesta, jotka keskittyvät 

muun muassa uusien tuotteiden esittelyyn, muutoksien kuvaamiseen sekä muihin yrityksen tär-

keinä pitämiin asioihin. Tiedotteet ovat vuosilta 2014–2015. Analysoin aineistoani kvalitatiivi-

sesti eli laadullisesti kielellisen tekstianalyysin keinoin suhtautumisen teoriaa hyödyntäen. 

Tutkimukseni jakautuu seitsemään lukuun. Toisessa luvussa esittelen tutkimukseni laa-

jempaa teoreettis-analyyttistä viitekehystä, jossa Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteo-

ria, diskurssintutkimus ja tekstilajinäkökulma kietoutuvat toisiinsa ennen kaikkea kielen sosi-

aalisen luonteen kuvauksensa, merkitysvalintojen sekä interpersonaalisen metafunktion vuoksi. 

Kolmannessa luvussa esittelen erikseen Martinin ja Whiten suhtautumisen teorian, joka linkit-

tyy Hallidayn teoriaan etenkin interpersonaalisen metafunktion kautta. Teoria tarjoaa myös vä-

lineitä aineistoni analyysiin. Neljännessä luvussa kuvaan tarkemmin aineistoani ja analyysime-

                                                
1 Pääasiassa aineistossani esiintyy yksi arvottavien ilmausten lähde, joka on Nokia. Aineistossa esiintyy kuitenkin paikoin myös 
muitakin ääniä, mutta nämä äänet ovat yhteneväisiä Nokian kanssa.  
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netelmiäni. Kerron myös lyhyesti Nokiasta yrityksenä. Analyysini olen jakanut kahteen erilli-

seen lukuun tavoitteenani kuvata ensin yrityskuvan (luku 5) ja sitten tuotekuvan (luku 6) raken-

tumista. Kummankin analyysiluvun loppuun olen liittänyt kokoavat johtopäätökset, joissa pyrin 

liittämään oletukseni markkinoivasta diskurssista havaittuihin kielellisiin piirteisiin. Lisäksi si-

don havaintojani diskurssintutkimuksen käsitteisiin. Viimeisessä, seitsemännessä luvussa kä-

sittelen vielä keskeisimmät tulokset ja päätelmät sekä joitakin jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

Päätännössä pohdin myös tutkimuksen onnistuneisuutta ja validiteettia.  
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2! KIELI SOSIAALISENA TOIMINTANA JA MERKITYSVA-

LINTOINA 
 

Tutkielmani nojaa pohjimmiltaan funktionaaliseen kielikäsitykseen, jonka mukaisesti kieltä 

tarkastellaan osana sosiaalista vuorovaikutusta. Kieli on kehittynyt ihmisen vuorovaikutuksel-

lisiin tarpeisiin ja se todentuu aina tietyssä kontekstissa. (Halliday 1973; Luukka 2002; Shore 

2012a.) Kielen merkitykset ovat siis dynaamisia ja ne voidaan tulkita vain kontekstinsa perus-

teella. Kontekstilla viitataan kaikkiin eri tekijöihin, jotka vaikuttavat merkityksen muodostumi-

seen ja tulkitsemiseen. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 28, 30.) Ennen varsinaista analyysia on 

myös tarpeen esitellä ne kontekstit, jotka tutkimukseni taustalla vaikuttavat.  

Tässä luvussa kuvaan tutkielmani laajempaa teoreettis-analyyttistä taustaa, johon kuuluvat 

systeemis-funktionaalinen kieliteoria (luku 2.1), diskurssintutkimus (luku 2.2) sekä tekstilaji-

tutkimus ja tiedotteen tekstilajin esittely (luku 2.3). Nämä lingvistiikan osa-alueet kytkeytyvät 

tutkimuksessani toisiinsa kielen sosiaalisen kuvauksen, merkitysvalintojen sekä interpersonaa-

lisen tason tarkastelun vuoksi. Kolmannessa luvussa esittelemäni suhtautumisen teoria linkittyy 

tämän luvun osa-alueisiin samoista syistä, mutta esittelen sen omana lukunaan, koska se tarjoaa 

selvästi eniten metodologisia apuvälineitä analyysini tueksi. Lähestymistapani teorian ja taus-

tan esittelyn suhteen etenee siis laajemmasta taustasta tutkimusta lähimpänä olevaan taustoi-

tukseen (luvut 3 ja 4).  

 
2.1 Systeemis-funktionaalinen kieliteoria 

 
Kenties tunnetuin funktionaalinen kieliteoria on M. A. K. Hallidayn (esim. 1973; 2004) kuvaus 

funktioista, jotka vaikuttavat koko kielisysteemiin. Teorian juuret ovat eurooppalaisessa kieli-

tieteessä sekä sosiologiassa ja antropologiassa. On huomattava, ettei kielitieteessä ole vain yhtä 

funktionaalista lähestymistapaa vaan monia suuntauksia. Kuitenkin jo aiempien funktionalis-

tien, kuten Malinowskin ja Jakobsonin, tavoitteena oli Hallidayn tavoin kuvata erilaisia kielel-

lisiä funktioita. (Luukka 2000: 137; Luukka 2002: 92.) Hallidayn teoria pohjaa hyvin pitkälti 

myös Firthin ajatuksiin, ja muita vaikuttajia ovat olleet Hjelslev ja Pike (Luukka 2002: 93).  

Systeemis-funktionaalisen kieliteorian taustalla on oletus kielestä sosiaalisena toimintana 

sekä sosiaalisena resurssina: kieli ja sosiaalinen todellisuus ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. 
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Tutkimuskohteena on merkityksenanto osana sosiaalista yhteisöä sekä kielisysteemin toimin-

tatapojen selvittäminen. (Luukka 2002: 89, 99.) Teoria koostuu kolmesta elementistä: konteks-

tista, tekstistä ja kielen systeemistä, joiden yhteistyötä teorian on tarkoitus kuvata osana ihmisen 

sosiaalista toimintaa (mts. 90). 

Systeemis-funktionaalisessa teoriassa systeemin käsitteellä viitataan siihen vaihtoehtojen 

joukkoon, joka kielenkäyttäjällä tietyissä tilanteissa on. Systematiikka mahdollistaa kielen kes-

keisimmän tehtävän eli merkityksenannon. Teorian kielioppi on syntagmaattinen kuvatessaan 

kielen rakentumista ja yksittäisten lauseiden suhtautumista kieliopillisiin sääntöihin. (Luukka 

2002: 97, 107.) Funktionaalisuuden käsitteellä viitataan puolestaan kieleen ensisijaisesti te-

koina ja merkityksiä rakentavina toimintoina. Kieltä tarkastellaan sen eri käyttöyhteyksissä nii-

den funktioiden kautta, joita varten kieli on sosiaalisissa tilanteissa kehittynyt. (Halliday 1973: 

7; Luukka 2002: 101–102.) 

Halliday (1997: 4) kuvaa kielen merkityksenantoa sen käyttöyhteyksissä kolmen eri me-

tafunktion kautta. Ideationaalinen (myös representatiivinen) metafunktio liittyy ihmisen koke-

mukseen, toisin sanoen maailman hahmottamiseen ja interpersonaalinen (myös intersubjektii-

vinen) metafunktio ihmisten välisiin suhteisiin tai maailmaan osallistumiseen. Tekstuaalinen 

metafunktio liittyy todellisuuden diskursiiviseen kuvaukseen – siis tekstien rakentamiseen. 

(mp.; Luukka 2002: 102; Shore 2012a: 146.) Käytännössä kaikki metafunktiot ovat jokaisessa 

tekstissä läsnä yhtä aikaa (Halliday 1973: 42). Luvussa 2.2.1 kuvataan, kuinka Fairclough 

(1997) liittää nämä metafunktiot diskurssin käsitteeseen.  

 Hallidayn metafunktioista erityisesti interpersonaalinen funktio on tutkimukseni kan-

nalta relevantti, koska se liittyy vuorovaikutussuhteiden ylläpitoon ja mielipiteiden, tunteiden, 

asenteiden ja arvioiden välittämiseen. Tämä metafunktio asemoi erilaisia rooleja puhujalle ja 

kuulijalle, ja lisäksi puhuja voi ilmaista asennoitumisensa sanottavaansa – esimerkiksi sanotta-

vansa totuudellisuuteen, todennäköisyyteen tai toivottavuuteen. Asettuessaan tiettyyn puheroo-

liin puhuja asemoi kuulijan tätä roolia vastaavaan puherooliin. Kieliopillisella tasolla interper-

sonaalisen metafunktion resursseja ovat esimerkiksi modusvalinnat ja modaalisuus. (Luukka 

2002: 102–103; Halliday 2004: 106; Halliday 1973: 43.) Juuri kielen interpersonaalisuuden 

aspekti on mielenkiintoinen tutkimukseni kannalta, kun pohdin Nokian rooleja ja tavoitteita: 

millaisena Nokia haluaa yrityksensä ja tuotteidensa näyttäytyvän lukijoille ja millä kielellisillä 

keinoilla yhtiö osoittaa yleensäkin suhtautumistaan?  

Interpersonaalisen metafunktion tarjoamat puheroolit voidaan jakaa antamiseen ja vaati-

miseen. Sekä antaminen että vaatiminen jakaantuvat vielä kahteen, jolloin puheen perusrooleja 

on neljä: a) tiedon antaminen, b) tavaran tai palvelun antaminen, c) tiedon vaatiminen sekä d) 
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tavaran tai palvelun vaatiminen. Näistä voidaan johtaa neljä kielen perusfunktiota: väite, kysy-

mys, tarjous ja käsky. (Halliday 2004: 107–108.) Aineistoni ylivoimaisesti suurin puherooli 

rakentuu tiedon antamiseen, joka ilmenee deklaratiivi- eli väitelauseina. Väitelauseen ensisijai-

sena tehtävänä on kuvata asiaintiloja, kuten tekoja, tapahtumia ja tiloja – tosin lopullinen funk-

tio tulee ilmi vain asiayhteydessään. Semanttisesti väitelause ilmaisee proposition, joka voi olla 

tosi tai epätosi. Kieliopillisesti väitelauseella on kaikki finiittiverbiin liittyvät persoona-, tem-

pus-, ja modusvaihtoehdot. (VISK § 887.) En pyri kuvaamaan analyysissani erilaisia puheroo-

leja, mutta on huomionarvoista, että Nokia esittää suurimman osan sanottavastaan totuudelli-

sina väitteinä, kuten poimimistani aineistoesimerkeistä näkee: 

 
Nokia tuo internetin ja pilvipalvelut seuraavan miljardin ihmisen ulottuville Nokia X, Nokia X+ 
ja Nokia XL-älypuhelinten avulla. [N1 24.2.2014] 

 
Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. [N5 16.5.2014] 

 
Asettuessaan eräänlaiseen tiedonantajan rooliin, jonka tavoitteena on kutsua lukija olemaan sa-

maa mieltä Nokian esittämien mielipiteiden kanssa, Nokia asemoi lukijan rooliin, jossa lukija 

on esimerkiksi tietoa tarvitseva vastaanottaja. Tarkastelen toisen analyysilukuni johtopäätök-

sissä (luku 6.6) myös, kuinka markkinoiva diskurssi aineistoni valossa liittyy informaation an-

tamisen ohella myös eräänlaisiin tarjouksien esittämiseen.  

Eräs keskeisimmistä ilmiöistä systeemis-funktionaalisessa kielikäsityksessä on Hallidayn 

(1997: 3–4) ajatus kielestä merkityspotentiaalina. Tämä merkityspotentiaali ei ole kuitenkaan 

täydellinen kuvaus kielestä, vaan se pyrkii ottamaan huomioon myös kielen kompleksisuuden. 

Merkityspotentiaali on nimenomaan systeemisyyden ominaisuus: systeemisyys tarkoittaa mer-

kityksenantoa kielellisten valinnanmahdollisuuksien joukosta, joka on siis merkityspotentiaali. 

(Luukka 2002: 104).  

Hallidayn teoria on holistinen, eli se pyrkii ottamaan huomioon aivan kaikki merkityksen 

rakentamiseen osallistuvat tekijät. Näistä tekijöistä teoria pyrkii rakentamaan mallin, jossa mer-

kitykset ymmärretään suhteessa toisiinsa. (Luukka 2002: 90.) Tämän holistisuuden vuoksi sys-

teemis-funktionaalinen teoria on Hallidayn (1997: 23) mukaan yksi semioottinen systeemi, 

jonka tulisi muistuttaa systeemiltään itse kieltä. Luukka (2002: 99) toteaa kokoavasti, että kieli 

on siis systeemis-funktionaalisen teorian puitteissa merkityksenannon resurssi, merkityspoten-

tiaali ja itseorganisoituva systeemi.  

Halliday (1997: 5) itse jakaa kielen viiteen ominaisuuteen: kieli on kattava (comprehen-

sive), tuhlaileva (extravagant), epämääräinen (indeterminate), ei-autonominen (non-au-
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tonomous) ja varioiva (variable). Kattavuus tarkoittaa, että kieli rakentaa kokemusmaail-

maamme ja mahdollistaa vuorovaikutusprosessimme. Tuhlailevuudella tarkoitetaan kielen 

komplementaarisuutta – kieli tarjoaa samanaikaisesti useita merkitysvalintoja. Epämääräisyys 

tarkoittaa, että kieliopilliset kategoriat eivät ole tarkkarajaisia ja yksiselitteisiä. Kielen ei-auto-

nomisuus viittaa kielen historialliseen ja kulttuuriseen kehitykseen vuorovaikutuksen rakenta-

mista varten. Kielen varioivuus taas viittaa kielen vaihtelevuuteen tilanteittain ja puhujittain – 

kieli on siis kontekstisidonnainen. (Luukka 2002: 99–100.) 

Kontekstisidonnaisuus on systeemis-funktionaalisessa kielikäsityksessä keskeinen osa 

kielen kokonaissysteemiä. Sen sijaan, että kieli rajoittuisi vain semantiikkaan, kielioppiin ja 

fonologiaan, se sisältää saumattomasti myös kontekstin. Näin ollen systeemis-funktionaalisen 

teorian eräs keskeisimmistä käsitteistä on tilannekontekstin käsite. Tilannekontekstiin sisältyy 

ajatus kielen käytöstä ja tulkinnasta aina suhteessa tilanteeseen – kieli on olemassa vain käyt-

tötilanteensa puitteissa. (Luukka 2002: 98–99.) Käyttötilanteessa avautuu juuri kyseisen tilan-

nekontekstin kannalta mahdollisia kielen valintoja eli rekisterejä (Ventola 2006: 102). 

Ventola (2006: 102) kuvaa, kuinka Halliday on jakanut tilannekontekstin kolmeen eri 

muuttujaan: alaan (field), osallistujien välisiin roolisuhteisiin (tenor) ja kommunikoinnin ilme-

nemismuotoon (mode). Ala tarkoittaa puheena olevaa asiaa tai toiminnan kohteena olevaa asiaa 

(esim. tiedottaminen) ja liittyy ideationaaliseen metafunktioon. Roolisuhteet ilmenevät inter-

personaalisen metafunktion kautta. Osallistujaroolit tarkoittavat kaikkia niitä sosiaalisia roo-

leja, jotka ovat tilanteen kannalta olennaisia. Nokia ilmentää esimerkiksi tiedonantajan roolia 

välittäessään tietoa yleisölle. Kolmas muuttuja, ilmenemismuoto, liittyy puolestaan tekstuaali-

seen metafunktioon. Sillä voidaan viitata esimerkiksi kielen pyrkimyksiin ja käyttötarkoituk-

siin: Nokian käyttämä kieli on muun muassa markkinoivaa. (Mp.; Shore 2012a: 135.) Systee-

mis-funktionaalisen teorian pohjalta suhtautumisen teorian kehittäjät Martin ja White (2005: 

27) käsittävät nämä muuttujat kuuluviksi rekisterin alaan. Koska interpersonaalinen metafunk-

tio on suhtautumisen teorian kannalta hyvin merkityksellinen, ei osallistujaroolien tärkeyttä 

voida ohittaa: suhtautumisen ilmaisun voidaan jopa nähdä rakentavan osallistujarooleja (mts. 

29, 31).  

Luukan (2002: 97) mukaan Hallidayn systeemis-funktionaalinen teoria käy jollain tasolla 

vuoropuhelua Saussuren tunnetun kielen jaon kanssa. Teorian merkityspotentiaali vastaa peri-

aatteessa Saussuren langueta eli kieltä ja teksti vastaa parolea eli puhuntaa. Teksti on siis erään-

lainen merkityspotentiaalin ilmentymä, instantaatio, joka tarkoittaa siirtymää systeemistä ta-

paukseen (mts. 106; ks. myös Halliday 2003: 195–196). Luukka (2002: 105) toteaa, ettei mer-
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kityspotentiaalia tulisi kuitenkaan ajatella staattisena varastona, josta puhuja valitsee mekaani-

sesti ja rationaalisesti kuhunkin tilanteeseen sopivat kielen keinot. Merkityspotentiaali ei ole 

ennalta määrätty, vaan muuntuva ja avoin kuten kieli yleensäkin. Vaikka kieli on monien mah-

dollisuuksien resurssi, se on kuitenkin samalla tietyssä mielessä rajoittava, koska valinnat vai-

kuttavat väistämättä asiaintilojen hahmottamiseen (ks. esim. Halliday 1997). Tästä syystä tietyt 

kielelliset valinnat esiintyvät usein tietyissä konteksteissa. Sivuan tätä ilmiötä luvussa 2.3, jossa 

kuvaan, kuinka tiedote tekstilajina hyödyntää päämääriensä mukaisesti tiettyjä kielellisiä kei-

noja.   

Luukan (2002: 110) mukaan teoria on käyttökelpoinen tutkimusväline soveltavan ja yh-

teiskunnallisesti relevantin tutkimuksen tekoon, vaikkakin Shore (2012b: 158–159) näkee teo-

rian olevan ennemminkin sovellettavaa kuin soveltavaa kielentutkimusta. Kun ollaan tekemi-

sissä tekstimerkitysten näkyväksi tuomisessa, ollaan väistämättä tekemisissä tekstin arvojen 

kanssa, jotka perustuvat tekstintuottajan tekemiin valintoihin (mts. 158). Tältä osin teorian 

käyttö tutkimukseni laajempana taustateoriana on perusteltua, etenkin merkityspotentiaalinsa 

kautta. Lisäksi systeemis-funktionaalinen teoria linkittyy vahvasti tutkimuksessani diskurssin-

tutkimuksen ja suhtautumisen teorian käsityksiin kielen ja sosiaalisuuden yhteenliittymästä.  

 

2.2 Diskurssintutkimus 
 

Kielitieteessä diskurssianalyysillä tarkoitetaan kielenkäytön, kirjoitettujen tekstien, keskuste-

lujen ja kokonaisten viestintätapahtumien tutkimusta (Luukka 2000: 133–134). Käsite on ter-

minologisesti kuitenkin hankala: sitä voidaan pitää yläkäsitteenä muille tutkimussuuntauksille, 

kuten keskusteluanalyysille, tai sitä voidaan pitää yhtenä suuntauksena muiden joukossa. Ylei-

sesti on helpompaa puhua diskurssintutkimuksesta, joka kattaa käsitteenä eri suuntausten läh-

tökohdat ja eri tieteenalat. (Mts. 134.)  

Yleisesti ottaen kielitieteessä diskurssintutkimus keskittyy kirjoitukseen ja puheeseen, 

kun taas yhteiskuntatieteilijät keskittyvät teoreettisemmin diskurssien tapaan synnyttää, muo-

kata ja välittää tietoa (Fairclough 1995: 4; Luukka 2000: 135). On selvää, että raja kielitieteiden 

ja yhteiskuntatieteiden välillä ei ole ehdoton. Tässä tutkimuksessa diskurssintutkimus on toki 

enimmäkseen kielitieteellistä, mutta yhteiskuntatieteiden käsitys laajemmasta kontekstista liit-

tyy osaltaan kaikkeen diskurssintutkimukseen (Fairclough 1995) – myös tässä tutkimuksessa.  

Koska diskurssintutkimus keskittyy kielenkäytön tutkimiseen, se on funktionaalista tut-

kimusta (Luukka 2000: 143). Funktionaalisen kielitieteen tavoitteena on selvittää, miten kieli 
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toimii sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Se tarkastelee siis kieltä sosiaalisena ilmiönä. 

Kielitieteessä funktionaalisuus voi sisältää monia erilaisia lähestymistapoja. Aluksi funktiona-

listien tavoitteena oli tutkia esimerkiksi asenteiden ja vaikuttamisen ilmaisemista ajatuksenaan, 

että funktio on ilmausten ominaisuus. Sittemmin funktionaalisuuden on katsottu vaikuttavan 

koko kielisysteemiin ja rakentavan sitä (ks. esim. Halliday 1997). Ennen kaikkea funktionaali-

nen kielitiede näkee merkitysten luomisen kielen tärkeimpänä ominaisuutena.  (Luukka 2000: 

135, 137–138.) Kuitenkin diskurssianalyysissa tarkastelun kohteena olevat lausetta ja virkettä 

suuremmat yksiköt, kuten kirjoitetut tekstit, korostavat myös diskurssintutkimuksen rakenteel-

lista eli formalistista puolta. Diskurssia voidaankin analysoida kuin kieliopillisia rakenteita, ja 

täten diskurssintutkimusta ei voida pitää ainoastaan funktionaalisena tutkimussuuntauksena. 

(Mts. 143.)  

Kielitieteen näkökulmasta diskurssintutkimuksessa keskeistä on kiinnittää huomiota sii-

hen, miten erilaisia asioita merkityksellistetään kielellisin keinoin. Tärkeää on tarkastella eri 

merkitysten painoarvoa eli sitä, mikä on näkyvää ja mikä ei. On myös tarpeen pohtia, miksi 

tällaisia valintoja on tehty. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13; Fairclough 1995: 5.) Kun etsi-

tään vastausta kysymykseen 'miksi', ollaan kriittisen diskurssintutkimuksen äärellä. Kriitti-

sessäkin diskurssintutkimuksessa on tarpeen kuvata, miten tekstit ja merkitykset rakentuvat 

mutta tärkeämpää on pohtia, mikä vaikutus merkityksillä esimerkiksi yhteisöissä on. (Luukka 

2000: 152; ks. myös Gee 1999: 9.) Vaikka tutkimuksessani tekstimerkitysten näkyväksi tuomi-

nen ilmaisee Nokian arvoja (Shore 2012b: 158), ei tarkoituksenani ole tehdä puhtaasti pelkkää 

kriittistä diskurssintutkimusta. Toki kriittinen näkökulma sisältyy diskurssintutkimuksen mer-

kitysten painoarvon tarkasteluun, ja pohdinkin tutkimukseni edetessä, mitä merkitysvalintoja 

Nokia korostaa ja miksi. Lisäksi kriittisyys on sisäänrakennettua markkinoivan diskurssin tar-

kastelussa, koska markkinoivalla kielellä pyritään vaikuttamaan ihmisiin.  

Diskurssintutkimuksen tausta-ajatuksena on ennen kaikkea, että kielenkäyttö on kielelli-

sen toiminnan lisäksi sosiaalista toimintaa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13; Fairclough 1995: 

7). Tämä sosiaalisen toiminnan aspekti on Pietikäisen ja Mäntysen (2009: 13) mukaan erityisen 

tärkeä seikka koko diskurssintutkimuksen ymmärtämiseksi, koska kielenkäytön ja kielen sosi-

aalisuus auttavat oppimaan jotain ympäröivästä yhteiskunnasta kulloisenakin aikana. Näin ol-

len diskurssianalyysi keskittyy siihen, miten tekstit toimivat sosiokulttuurisessa ympäristössä. 

Tällainen analyysi keskittyy kielen kaikkiin tasoihin, jotka voivat kukin olla merkittäviä kriit-

tisessä analyysissa. (Fairclough 1995: 7.)  

Diskurssintutkimuksessa kielenkäyttö on sosiaalisen toiminnan lisäksi tietenkin kielel-

listä toimintaa. Funktionaaliseen kielikäsitykseen nojaten diskurssintutkimuksessa kielellisten 
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merkitysten nähdään syntyvän kielenkäyttötilanteissa, ja kielen käyttäjän on mahdollista tehdä 

moninaisia valintoja kielenkäyttönsä suhteen. Diskurssintutkimuksen kielikäsitys pohjaa siis 

hyvin pitkälti Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan, jonka mukaan erilaisten kie-

lellisten valintojen myötä voidaan luoda erilaisia merkityksiä. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

13–14.) Valintoja voidaan tehdä monilla eri merkitysjärjestelmien tasoilla, kuten mikrotasolla 

(sanasto) ja laajemmin diskursiivisella tasolla (tekstilajit) sekä sosiaalisella tasolla (represen-

taatiot). Vaikka yksilö voi omilla kielellisillä valinnoillaan luoda tietynlaisia merkityksiä, nämä 

valinnat ja merkitykset eivät ole koskaan irrallaan ympäröivästä maailmasta. Tämän sosiaalisen 

konstruktivismin periaatteen mukaisesti yhteiskunnan arvot ja normit rajoittavat valintoja. 

(Mts. 16–17.) 

Luukka (2000: 151) toteaa, että tietyt puhetavat - siis valinnat kielenkäytön suhteen - 

muokkautuvat yhteisöissä samansuuntaisten arvojen, uskomuksien ja toimintatapojen pohjalta. 

Näin ollen esimerkiksi yrityksillä eli tietynlaisilla yhteisöillä on omat tapansa viestiä. Yrityksen 

viestinnästä vastaavat henkilöt tekevät niitä kielellisiä valintoja, jotka konkretisoituvat esimer-

kiksi yrityksen tiedotteessa, mutta yrityksellä on yleensä oma viestintästrategiansa, jota yrityk-

sen arvot hyvin pitkälti ohjaavat. Merkitykset ja resurssit ovat siis periaatteessa jo jollain tasolla 

annettuja, mutta yksittäiset henkilöt voivat mahdollisesti tehdä erinäisiä valintoja, joilla nämä 

merkitykset luodaan.   

 

2.2.1 Diskurssi ja diskurssit 

 

Käsitteellisesti on tarpeen erottaa toisistaan yksiköllinen diskurssi ja monikollinen diskurssit. 

Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 50) viittaavat yksiköllisellä diskurssi-käsitteellä koko tutkimus-

kenttään ja yleisesti kielenkäyttöön osana sosiaalisia käytänteitä. Gee (1999: 29) puolestaan 

näkee diskurssin tapana yhdistää kieli, vuorovaikutus, ajatustavat ja arvottaminen esimerkiksi 

erilaisten symbolien avulla, jotka toteuttavat tietynlaista sosiaalisesti tunnistettavaa identiteet-

tiä. Blommaert (2005: 3) taasen näkee diskurssin kaikenkattavana käsitteenä, joka muodostuu 

kaikenlaisesta merkityksellisestä ja semioottisesta toiminnasta suhteessa sosiaalisiin, kulttuuri-

siin ja historiallisiin kehityskulkuihin. 

Fairclough (1997: 31) erottaa lisäksi yksiköllisessä diskurssi-käsitteessä kaksi erilaista 

merkitystä. Hänen mukaansa kielitieteissä diskurssi nähdään sosiaalisena toimintana ja vuoro-

vaikutuksena todellisissa sosiaalisissa tilanteissa. Sen sijaan yhteiskuntatieteissä diskurssi näh-

dään todellisuuden sosiaalisena konstruktiona. Fairclough käyttää diskurssi-termiä molem-
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missa merkityksissä liittäen nämä merkitykset yhteen. Hän myös kytkee nämä merkitykset sys-

teemis-funktionaalisen kieliteorian metafunktioihin: diskurssi sosiaalisena toimintana ja vuo-

rovaikutuksena liittyy kielen interpersonaaliseen funktioon ja lajityypin käsitteeseen, kun taas 

diskurssi todellisuuden sosiaalisena konstruktiona liittyy kielen ideationaaliseen funktioon.  

(Mp.)  

Monikollinen diskurssit-käsite viittaa puolestaan jonkin asian kuvaamiseen ja merkityk-

sellistämiseen tietystä näkökulmasta. Diskurssit ovat siis teoreettis-analyyttisiä työkaluja mer-

kityksien rakentumisen tarkasteluun. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 50–51.) Diskurssit voi-

daan myös määritellä Pietikäisen (2000: 192) mukaan eri näkemyksiksi puheena olevasta asi-

asta. Nämä näkemykset realisoituvat puolestaan tietynlaisessa kielenkäytössä. Diskurssi voikin 

tarkoittaa myös konkreettista kielenkäyttöä erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa (Luukka 

2000: 143; Bhatia 2004: 3).  

Diskurssia vastaavana terminä on myös käytetty termiä teksti. Tekstillä on perinteisesti 

tarkoitettu kirjoitettua kielenkatkelmaa, mutta nykyään se voi viitata niin kirjoitettuun kuin pu-

huttuun kieleen. (Luukka 2000: 134.) Fairclough’n (1995: 4) mukaan teksti ei tarkoita pelkäs-

tään kirjoitettua tai puhuttua kieltä vaan se voi myös kattaa kaikenlaiset multisemioottiset 

(multi-semiotic) konstruktiot, jotka voivat koostua niin visuaalisista, auditiivisista kuin tekstu-

aalisista elementeistä. Fairclough (1995: 6) näkee tekstit myös tiloina, joissa representoiminen 

ja sosiaalinen toiminta prosessoituvat yhtä aikaa. Diskurssintutkimuksen kannalta teksti on joka 

tapauksessa tärkeä käsite, vaikkakaan se ei esimerkiksi Heikkisen (2012: 95–96) mukaan tar-

koita samaa kuin diskurssi. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä tulkitsen diskurssien realisoi-

tuvan tekstin kautta: diskurssit muodostuvat tekstin implikoimista osatekijöistä, jotka lopulta 

pitävät tekstin jollain tapaa koherenttina kokonaisuutena.  

Kuten edellä on käynyt ilmi, diskurssin ja diskurssien käsitteitä on vaikeaa määritellä 

tyhjentävästi. Kaikki määritelmät viittaavat kuitenkin jossain määrin kielen tai minkä tahansa 

semioottisen järjestelmän sosiaaliseen luonteeseen. Viittaankin tässä tutkimuksessa diskurssin 

tai diskurssien käsitteillä tietynlaiseen kielenkäyttöön tietystä näkökulmasta sosiaalisessa kon-

tekstissaan. Koska tutkimukseni liikkuu kielen interpersonaalisen tason tulkinnassa, tulkitsen 

Fairclough’n (1997) tavoin diskurssin sosiaalisen toiminnan ulottuvuuden liittyvän interperso-

naalisen metafunktion merkityksiä välittävään tehtävään.  
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2.2.2 Representaatio 

 

Kieli muodostaa merkityksiä erilaisten merkkien ja symbolien avulla. Nämä merkit ja symbolit 

representoivat ajatuksia ja tunteita – kieli on siis representoiva järjestelmä (representational 

system). (Hall, Evans & Nixon 2013: xvii.) Pietikäisen ja Mäntysen (2009: 56) mukaan tämä 

kielen representatiivinen näkökulma liittyy diskurssintutkimuksessa siihen, miten maailmaa 

esitetään ja kuvataan. Representaation avulla voidaankin tutkia, kuinka todellisuutta kuvataan 

ja etenkin, mistä näkökulmasta ja millä keinoin. Viittaan tutkimuksessani representaatiolla Pie-

tikäisen ja Mäntysen (2006: 55, 57) tavoin tiettyyn kuvaan puheena olevasta asiasta, joka on 

tuotettu tietyin merkityksin ladatuilla ilmauksilla. 

Tutkimukseni kannalta representaation käsite liittyy merkitsevästi myös representaatioi-

den valtakysymykseen eli siihen, mitä tehdään näkyväksi ja mitä ei (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 56). Tiettyjen päämäärien saavuttamisessa, tässä tapauksessa tietynlaisen yritys- ja tuo-

tekuvan luomisessa, on tarpeen tehdä tietoisia valintoja esimerkiksi niistä kielellisistä keinoista, 

joilla haluttu näkökanta välittyy myös muille. Tältä osin representaatio liittyy Hallidayn merki-

tyspotentiaalin käsitteeseen sekä ideationaaliseen metafunktioon, joka liittyy maailman kuvaa-

miseen. Erilaisten merkitysvalintojen korostuminen teksteissä liittyy diskurssien ja tekstilajin 

synnyttämiin vallan ja voiman aspekteihin, jotka taistelevat teksteissä (Wodak 2011: 52). Dis-

kursiivinen merkityksenanto osana representaatiota liittyy siis diskurssin ja kielen voimaan, 

niiden kykyyn representoida ilmiöitä tietystä näkökulmasta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52–

53). 

Laajemmalla tasolla nimenomaan diskurssit muodostavat tietynlaisia kuvauksia maail-

masta. Diskurssien luonteeseen kuuluu perustavanlaatuisesti niiden kyky nostaa jotain esiin ja 

jättää samalla jotain muuta – kenties jotain merkitsevää – pois todellisuuden kuvauksesta. Tämä 

liittyy diskurssien hierarkkiseen järjestymiseen, toisin sanoen diskurssijärjestykseen. (Pietikäi-

nen & Mäntynen 2009: 56, 58.) Vaikka tietystä asiasta puhuttaessa käytettään valtaosin jotain 

tiettyä diskurssia, voi kuvauksessa olla läsnä potentiaalisesti myös muitakin diskursseja (mts. 

57). Aineistossani laajemman kaupallisen diskurssin alla markkinoiva, tekninen ja talouden dis-

kurssi esiintyvät luontevasti yhdessä ja limittäin, mutta sopivan kontekstin puitteissa myös esi-

merkiksi luonnonsuojeludiskurssi tarjoaa toisenlaisen näkökulman Nokian toimintaan.   
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2.3 Tiedote tekstilajina 
 

Monilla tieteen- ja taiteenaloilla genren käsitteellä viitataan lajiin tai lajityyppiin2 (Vuorijärvi 

2013: 10). Tässä tutkimuksessa käytän genren suomenkielistä vastinetta tekstilajia, joka on 

melko vakiintunut käsite suomalaisessa tutkimuksessa (mp). Solinin (2011: 119) mukaan teks-

tilajien luokittelun taustalla vallitsee ajatus tekstien jaettavuudesta tiettyihin ryhmiin samankal-

taisten muodollisten ja funktionaalisten piirteiden perusteella. Tekstilajit eivät kuitenkaan ole 

vain teksti- tai lajityyppikategorioita, vaan ne ovat myös merkityksellistä toimintaa. Lisäksi 

tekstilajit ohjaavat ihmisen sosiaalista käyttäytymistä ja maailman hahmotusta. (Heikkinen & 

Voutilainen 2012: 17.) Martinin ja Whiten (2005: 32) mukaan tekstilaji realisoituu Hallidayn 

tilannekontekstin muuttujien eli alan, osallistujaroolien ja ilmenemismuodon kautta.  

Tekstilaji on perinteisesti kiinnostanut kirjallisuuden, sosiologian ja retoriikan tutkijoita, 

mutta sittemmin se on ollut hedelmällinen tutkimuskohde myös lingvisteille. Tekstilajin tai 

genren käsitettä on myös käytetty kulttuurin, elokuvien, folkloristiikan sekä koulutuksen tutki-

muksessa. Tutkimusalana tekstilajitutkimus onkin hyvin monitieteistä. (Bhatia 1993: 11; Solin 

2011: 119.) Kuitenkin eri tieteenalojen välinen yhteistyö tekstilajitutkimuksen saralla on jäänyt 

melko vähäiseksi (Heikkinen & Voutilainen 2012: 19).    

Diskurssintutkimuksessa tekstilaji käsitetään sosiaalisen ja diskursiivisen toiminnan jär-

jestäytyneenä muotona. Tällä tarkoitetaan, että kielenkäyttö eli diskurssi on tietyllä tavalla va-

kiintunutta kulloisessakin kulttuurisessa ja sosiaalisessa tilanteessa. Useimmat tekstilajit ovat 

tunnistettavia käyttäjilleen, jotka rakentavat systemaattisesti tiettyjä toimintatapoja, jotka puo-

lestaan kertovat jotain keskeistä kustakin sosiaalisen toiminnan muodosta. (Pietikäinen & Män-

tynen 2009: 79–81.)  

Tekstilajin määrittelyssä on keskeistä ottaa huomioon sen kommunikatiiviset päämäärät. 

Sen lisäksi, että tekstilaji on tunnistettava käyttäjilleen, sillä on jokin tarkoitus, joka on selvä 

sen käyttäjille kussakin yhteisössä. (Bhatia 1993: 13; Swales 1990: 21–32.) Esimerkiksi tiedote 

on tekstilajina järjestäytynyt antamaan informaatiota, mutta tämä informaatio voi välittyä luki-

jalle erilaisten diskurssien kautta. Nämä diskurssit ovat eräänlaisia merkityksellistämisen ta-

                                                
2 Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. genre) genre määritellään joko 1. laaduksi, lajiksi tai 2. taiteen t. kirjallisuuden lajityypiksi. 
Tieteen termipankin (2016a) mukaan lajityyppiä käytetään toisinaan synonyymisena ilmauksena genrelle.     



17 
 

  

poja, kun taas tekstilaji rakentaa sosiaalista toimintaa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 81). Tie-

dote siis nimensä mukaisesti tiedottaa3, mutta tiedottamisen lomassa erilaiset diskurssit merki-

tyksellistävät puheena olevaa asiaa eri näkökulmista. Fairlough (1995: 14) toteaa vielä teksti-

lajin ja diskurssien suhteesta, että usein tietyt diskurssit esiintyvät tietyssä tekstilajissa mutta 

toisaalta tietty diskurssi voi esiintyä useissa tekstilajeissa. Tämä johtuu Pietikäisen ja Mäntysen 

(2009: 81) mukaan siitä, että tekstilaji on diskurssia tilannesidonnaisempi.  

Catenaccion (2008: 11, 13) mukaan tiedote on tekstilaji, jonka kommunikatiivisena pää-

määränä tiedottamisen lisäksi on markkinointi. Lehdistötiedotteen kohdeyleisönä ovat journa-

listit, joiden odotetaan tarttuvan tiedotteen uutisarvoon ja välittävän sen eteenpäin suuremmalle 

yleisölle. Tässä tapauksessa lehdistön nähdään edistävän yrityksen imagon ja maineen rakenta-

mista. Jacobs (1999: 307) näkee, että tämä lehdistön välittämä julkisuus on jotain mainostami-

sen ja tiedonvälittämisen väliltä. Catenaccio (2008: 11) toteaa, että markkinoinnin aspekti on 

aina ollut sisäänrakennettuna tiedotteen tekstilajiin sen tietoa välittävän luonteen lisäksi. Mark-

kinoiva diskurssi on myös yhä yleistyvä ilmiö, joka on sekoittunut muihin diskursseihin kau-

pallistumisen myötä (Fairclough 1992). Koska markkinoiva kielenkäyttö on yhä yleisempää, ja 

se on mahdollisesti ollut aina osa tiedotteen tekstilajia, voidaan olettaa, että myös lukijat ovat 

selvillä tiedotteen erilaisista tarkoituksista.  

Tekstilajin käsitteen määrittelyssä kommunikatiivisia päämääriä jopa merkityksellisem-

pänä on saatettu pitää tekstin rakennetta eli sitä, miten kullekin tekstilajille on tyypillistä raken-

tua kokonaisuuksiksi (Mäntynen 2006: 42). Rakenne on kunkin tekstilajin tunnistamisen kan-

nalta tärkeä väline: Bahtinin (1986) mukaan tekstin alun rakenteen perusteella on mahdollista 

päätellä, mitä tekstilajia kyseinen teksti edustaa. Etenkin Hasan (1985) pitää rakennetta siinä 

määrin tärkeänä, että se jopa määrää tekstilajin: ilman tiettyjä välttämättömiä rakenteellisia osia 

ei ole tiettyä tekstilajiakaan. Kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmasta rakenne saattaa 

heijastaa tekstilajiin liittyviä ideologioita ja käytänteitä (Mäntynen 2006: 45).  

Edellä mainittujen tulkintojen perusteella rakenne vaikuttaa olevan erityisen määräävä 

tekijä tekstilajia määriteltäessä, mutta kuinka on laita tilanteissa, joissa kieli ja kommunikatii-

viset päämäärät antavat olettaa jotain muuta kuin rakenne? Otetaan esimerkiksi levyarvostelu, 

joka on puettu reseptin muotoon. Arvostelu rakentuu aivan kuten resepti ainesosineen ja ohjei-

neen, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole resepti, vaikka rakenne niin sanookin. (Mäntynen & 

Shore 2014: 746–747; Mäntynen & Shore 2008: 32–33.) Solin (2006: 87) esittää, että tekstit 

                                                
3 Kielitoimiston sanakirja (s.v. tiedottaa) tarjoaa tiedottaa-verbille seuraavat määritelmät informoimisen lisäksi: antaa tietoa, 
saattaa tiedoksi, ilmoittaa, selvittää ja raportoida. 
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sisältävät usein ristiriitaisia elementtejä, mikä johtuu tekstilajien häilyvistä rajoista sekä kon-

ventioiden lainaamisesta yhteisöissä. Tekstilajien sekoittuessa (genre mixing) eri elementeillä 

voi olla erilaisia funktioita. Reseptin muotoon puettu levyarvostelu tähtää arvostelun ohella esi-

merkiksi leikittelyyn (Mäntynen & Shore 2008: 33). Tällainen tekstilajeilla leikittely on osoitus 

kirjoittajansa tekstilajitietoisuudesta, joka käsittää tekstilajikonventioiden omaksumisen, tun-

nistamisen ja tuottamisen (Solin 2006: 81). Rakenne ei siis välttämättä yksin voi kertoa, mikä 

tekstilaji milloinkin on kyseessä, vaan huomioon on otettava myös sisällöllisiä ja muita teki-

jöitä. Rakenne ei ole myöskään riittävä kriteeri tiedotteen tekstilajin luokittelussa johtuen tie-

dotteen rakenteen variaatiosta (Komppa 2006).  

Sen sijaan, että vertailtaisiin tekstilajin kommunikatiivisten päämäärien ja rakenteen tär-

keyttä, on kenties tarkoituksenmukaisempaa pitää kumpaakin näkökulmaa yhtä tärkeänä teks-

tilajia määriteltäessä. Tekstilajin rakenne voi auttaa käyttäjiään tunnistamaan ja tuottamaan tie-

tyn tekstilajin, mutta tekstilajin tarkoitus eli sen kommunikatiiviset päämäärät ja yhteisölliset 

tavoitteet ovat yhtä tärkeitä tekstilajia määrittäviä tekijöitä. Tässä tutkimuksessa tekstilajin 

kommunikatiiviset päämäärät ovat keskiössä, koska tutkimuksen tavoitteet liittyvät markki-

noinnin vuorovaikutukselliseen aspektiin. En ota kantaa rakenteellisiin seikkoihin muutoin kuin 

kuvailemalla tuonnempana tässä luvussa lyhyesti Nokian tiedotteita. Tutkimuksen tavoite siis 

määrittää, kumpi näkökulma tekstilajiin saa enemmän huomiota.  

Moni eri taho kirjoittaa tiedotteita, eikä tiedotteiden rakenteellisia ja kielellisiä ominais-

piirteitä voida kuvata tyhjentävästi. Joitain suuntaa antavia esityksiä tiedotteen rakenteellisista 

sekä kielellisistä ominaispiirteistä voidaan kuitenkin tehdä. Tiedotteen rakenteellisia ja kielel-

lisiä ominaispiirteitä ovat Suomessa tutkineet muun muassa Komppa (2006) ja Kankaanpää 

(2006). Komppa (2006: 305) on tutkinut esimerkiksi tiedotteen rakenteen potentiaaleja, toisin 

sanoen makrotasoa eli muodollisin ja funktionaalisin kriteerein luokiteltavia osioita tai jaksoja, 

joita tiedotteessa ilmenee. Nämä muodolliset ja funktionaaliset osiot voivat olla välttämättömiä 

tai valinnaisia ja niiden järjestys voi vaihdella (ks. Hasan 1985). Komppa (2006: 303) toteaa, 

että tiedottamisen oppaiden (ks. esim. Juholin 2006) perusteella tiedote näyttäisi olevan teksti-

laji, joka on melko kaavamainen ja muistuttaa hyvin paljon uutista: tiedotteen rakenne perustuu 

sisällön tärkeysjärjestykseen aivan kuten uutisessakin. Tiedote rakennetaan uutisen tavoin kol-

miotekniikkaa hyödyntäen niin, että tärkein ja kiinnostavin asia nostetaan kärkeen (Juholin 

2006: 224). Samankaltaisuudella pyritään myös helpottamaan tiedotteen julkaisua uutisena esi-

merkiksi suoraan sellaisenaan.  

Komppa (2006: 307) esittää Hasanin luokituksen pohjalta, että tiedotteen välttämättömiä 

osioita vaikuttaisivat olevan otsikko, päiväys, leipäteksti sekä yhteystiedot. Nämä osiot ovat 
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myös typografisesti erotettavissa toisistaan. Juholin (2006: 289) erottaa lisäksi ingressin eli en-

simmäisen kappaleen tärkeäksi tiedotteen osioksi. Kompan (2006) aineiston tiedotteet noudat-

tavat pääosin asiakirja-asettelua, joka auttaa osaltaan tunnistamaan helposti tiettyjä tiedotteen 

osia. Tämän tutkimuksen aineisto on peräisin Nokian verkkosivuilta, ja tiedotteiden teksti on 

rajattu kauttaaltaan vasempaan laitaan. Pääotsikko on kirjoitettu isommalla fontilla ja väliotsi-

kot ovat vahvennettuja, joten ne erottuvat muusta tekstistä selkeästi. Ennen yhteystietoja tie-

dotteissa esiintyy myös lyhyt kuvaus Nokiasta yrityksenä. (Ks. liite.) Yhteystieto-osion jälkeen 

joissakin Nokian tiedotteissa on myös erillinen osio, jossa otetaan kantaa tulevaisuutta koske-

viin lausumiin, mikäli niitä esiintyy tiedotteessa. Tämä osio erottuu muusta tiedotteesta versaa-

lein kirjoitetulla otsikolla sekä kursivoidulla fontilla.  

Tiedotteella voi olla rakenteellisten ominaispiirteiden lisäksi myös joitakin kielellisiä 

ominaispiirteitä. Koska tiedotteita on monia erilaisia ja moniin eri käyttötarkoituksiin, ei kie-

lellisistä ominaispiirteistä voi tehdä kuitenkaan yleistettävää esitystä. Kankaanpää (2006) on 

esimerkiksi tutkinut hallinnon lehdistötiedotteita ja niiden kieltä. Kankaanpään (2006: 197) mu-

kaan rakennusviraston lehdistötiedotteiden kieli on ohjailevaa, yksityiskohtaista ja tyyliltään 

kohosteista. Ohjailevuus syntyy esimerkiksi direktiivien käytöstä, yksityiskohtaisuus konkreet-

tisesta ja yksilöivästä sanastosta ja kohosteisuus retoristen tehokeinojen käytöstä. (Mts. 197–

198.)  

Kohosteisen kielen poeettisia tai muita vastaavia piirteitä ei aineistossani juuri esiinny. 

Kankaanpään (2006) tutkimuksessa kohosteisuus voi ilmetä esimerkiksi alkusointujen käyttönä 

sekä metaforina ja metonymiana jo otsikkotasolla tehtävänään herättää lukijan huomio. Luulisi, 

että markkinointiin pyrkivä Nokia hyödyntäisi vastaavia keinoja, mutta tiedotteiden otsikot ovat 

hyvin informatiivisessa muodossa, eikä poeettista kohosteisuutta ilmene juuri leipätekstissä-

kään. Muutamia poikkeuksia on, mutta tulkitsen ne sattumiksi (esim. yhdistynyt yhtiö, kehote-

taan keskeyttämään). Vaikka lukija kutsutaan olemaan Nokian kanssa samaa mieltä, ei suos-

tuttelu tule ilmi suoraan ohjailevina, direktiivisinä lausumina. Palaan Nokian tiedotteiden kie-

lellisiin ominaispiirteisiin vielä päätännössä (luku 7.1), kun kokoan havaintoni markkinoivan 

diskurssin kontekstiin.  

Tiedotteista voidaan käyttää esimerkiksi asiasisältönsä puolesta erilaisia tarkentavia ni-

mityksiä: aineistoni tiedotteet ovat esimerkiksi pörssitiedotteita tai tarkemmin tuote- ja talous-

tiedotteita. Kuvaan näitä tiedotteita tarkemmin luvussa 4.1, jossa tarkastelen yleisesti Nokiaa 

yrityksenä sekä sen tiedottamista. 

 

  



20 
 

  

3 SUHTAUTUMISEN TEORIA 
 

Suhtautumisen ilmaiseminen tapahtuu systeemis-funktionaalisen kieliteorian interpersonaali-

sella tasolla, joka liittyy kielen ilmaisemiin asenteisiin ja niiden välittämiseen erilaisten merki-

tysvalintojen kautta. Suhtautumisen teorian (Appraisal theory) tarkoituksena on kehittää ja laa-

jentaa interpersonaalisen tason tulkintaa. (Martin & White 2005: 1; White 2011: 14; Juvonen 

2007: 432.) Teoria antaa Juvosen (2007: 431) mukaan mahdollisuuden tarkastella niitä kielel-

lisiä resursseja, joilla tunteet ja arviot ilmenevät kielenkäytössä. Lisäksi teoria valottaa niitä 

keinoja, joilla lukijaa houkutellaan olemaan tekstin kanssa samaa mieltä. Samoin kuin tiedotta-

misen lähtökohtana on oletus ideaalista lukijasta, joka on kirjoittajan kanssa samanmielinen 

(Komppa 2002: 79), myös suhtautumisen teoriaan on periaatteessa sisäänrakennettuna jonkin 

asteinen oletus ideaalista lukijasta, joka on samanmielinen ja johon voidaan vaikuttaa.  

Hunston ja Thompson (2000: 5) käsittävät evaluoinnin (evaluation) eräänlaisena katto-

terminä, joka kuvaa puhujan tai kirjoittajan asennoitumista, näkökulmaa tai tunteita jotakin 

asiaa kohtaan. Martin ja White (2005) käyttävät myös termiä kuvaamaan yleisesti arvottavaa ja 

affektista kielenkäyttöä. Martin (2000: 145) käyttää tarkemmin termiä suhtautuminen 

(appraisal) kuvatakseen niitä semanttisia resursseja, joilla tunteita, arvioita ja arvoja välitetään. 

Lisäksi suhtautuminen kattaa ne resurssit, joilla tunteisiin, arvioihin ja arvoihin sitoudutaan ja 

joilla niitä vahvistetaan. Evaluointi ja suhtautuminen kuvaavat siis kumpikin jollain tapaa ar-

vottavaa kieltä yleisellä tasolla, mutta suhtautuminen ja sen systeemit ovat pikemminkin kei-

noja evaluoivien piirteiden analysoimiseksi, kuten Martin ja White (2005: 210) itsekin toteavat. 

Jaffe (2009: 3) käyttää asennoitumisen ilmaisemisesta termiä kannanotto (stancetaking), 

joka tarkoittaa tietynlaista asemoitumista sanottavan muotoon tai sisältöön. Jotkin ilmaukset 

ovat luonteeltaan enemmän kantaaottavia kuin toiset, mutta kannanotto sisältyy kaikkeen kie-

lenkäyttöön – myös neutraalius on kannanottoa. Jaffen määritelmä ei sinänsä vastaa evaluoin-

nin ja suhtautumisen käsitteitä mutta se antaa myös osaltaan hyvän lähtökohdan suhtautumisen 

tarkasteluun.  

Terminologisesti suhtautumisen teoria on monin paikoin monitulkintainen ja ristiriitai-

nen, kuten jo suhtautumisen ja evaluoinnin määrittelystä voidaan huomata. Lisäksi teorian al-

kuperäiset englanninkieliset termit voivat aiheuttaa sekaannusta lukijassa. Esimerkiksi teorian 

osa-alueista asennoituminen käsittelee affektia (affect) eli tunnetta, joka on tässä tapauksessa 

semanttinen resurssi tunteiden analysoimiselle (Martin 2000: 148). Affektilla viitataan siis eri 
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asiaan kuin affektisella, joka puolestaan tarkoittaa suhtautumisen ja asennoitumisen ilmaise-

mista (VISK § 1707). On myös tärkeää nähdä arvottamisen ja arvioimisen vivahde-ero: Kata-

jamäen (2006: 102–103) mukaan arvottamiseen liittyy aina jollain tapaa positiivisen ja negatii-

visen alueella liikkuminen, kun taas arvioinnissa tämä ei ole välttämätöntä. Toki arvioivakin 

sana, esimerkiksi suuri, voi asiayhteydessään olla arvottava.  

Suhtautumisen teorian jako alasysteemeihin on suhteellisen selkeä, mutta mitä edem-

mäksi jaottelussa edetään, sitä vaikeampaa teoriaa on lukea. Suhtautumisen teoria jakaantuu 

kolmeen isompaan alasysteemiin: sitoutumiseen (engagement), asennoitumiseen (attitude) ja 

intensiteettiin4 (graduation) (Martin & White 2005: 38). Kuviossa 1 kuvataan teorian perusrun-

koa Martinin ja Whiten (2005: 38), Mikkosen (2010: 66) sekä Penttilän (2015: 8) kuvioiden 

pohjalta.  

Kuvio 1. Suhtautumisen teorian perusrunko.  

 

                                                
4 Käytän suhtautumisen teorian suomennettuja termejä suurimmaksi osaksi Mikkosta (2010) ja Juvosta (2007) mukaillen. 

SUHTAUTUMINEN

SITOUTUMINEN (engagement)
Kirjoittajan, puhujan, lukijan, kuulijan ja lähteiden
dialogisuus.
Analyysin kohteena moniäänisyys, referointi ja
modaalisuus.

ASENNOITUMINEN (attitude)
Ilmaukset koskevat tunteita (affect), inhimillisen
toiminnan arvottamista (judgement) ja asia-
arvottamista (appreciation).
Analyysin kohteena evaluoiva leksikko.

INTENSITEETTI (graduation)
Intensiteetin ja määrän ilmaisu:
ilmausten voima eli vahvistaminen ja heikentäminen
sekä fokus eli tarkentaminen ja pehmentäminen.
Analyysin kohteena intensifioijat, vähentäjät,
varaukset ja pehmentäjät.
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Sitoutumisen osa-alue liittyy kirjoittajan, puhujan, lukijan, kuulijan ja lähteiden dialogi-

seen positiointiin. Analyysi keskittyy esimerkiksi tekstin moniäänisyyteen, referointiin tai mo-

daalisuuteen, jolla arvioidaan asiantilojen todenmukaisuutta tai toteutumismahdollisuuksia. 

Asennoitumisen osa-alue tarkastelee ilmauksissa ilmeneviä tunteita, inhimillistä toimintaa sekä 

asia-arvottamista, jolloin analyysin kohteena on evaluoiva leksikko. Kolmas osa-alue, intensi-

teetti, tarkastelee ilmausten voimaa, eli vahvistamista ja heikentämistä sekä fokusta, eli tarken-

tamista ja pehmentämistä. Intensiteettiä tarkastelevan analyysin kohteena ovat erityisesti inten-

sifioijat, vähentäjät, varaukset ja pehmentäjät. (Martin & White 2005: 38; Mikkonen 2010: 66; 

VISK § 1551.)  

Koska suhtautumisen teoria lähestyy kielen merkityksiä niiden kontekstista käsin ja pyr-

kii valottamaan kielenkäytön retorista vaikutusta, analyysi ei kosketa vain tiettyjä kieliopillisia 

kategorioita. Evaluointi voi toteutua monen eri ilmiön yhteissummana: suhtautuminen esiintyy 

laajempana ilmiönä erilaisten leksikaalisten ja syntaktisten keinojen kautta. (Juvonen 2007: 

433.) Tältä osin evaluointi liikkuu diskurssisemantiikan alueella, koska evaluoinnin ja suhtau-

tumisen ilmaisemisen keinot ilmenevät tekstiä ylemmällä abstraktilla tasolla (Martin & White 

2005: 9–10).  

Eräs suhtautumisen resursseista on prosodia, joka tarkoittaa kirjoitetussa kielessä, että 

alussa esiintyvät sanat ja tekstuaaliset valinnat tavallaan värjäävät myöhempää tekstiä, jolloin 

koko teksti saattaa näyttäytyä samalla tavalla arvottavasti latautuneelta kuin alun yksittäiset 

ilmaukset. Jos tekstin alussa esiintyy yksittäinenkin suhtautumista ilmaiseva sana, se voi toimia 

ikään kuin lukuohjeena koko tekstille ja värittää sen asenteellisesti. (Martin & White 2005: 18–

25; ks. myös Shore 2012b: 177.)  

Mikkosen (2010: 65) mukaan suhtautumisen teoria on kokonaisuudessaan laaja ja pikku-

tarkka teoria, jonka hyödyntäminen sellaisenaan ei välttämättä palvele yksittäisen tutkimuksen 

päämääriä suhtautumisen ilmaisemisen tutkimisessa, vaikkakin Martin ja White (2005) pyrki-

vät nimenomaan kaikkien teorian osien yhteispeliin analyysissa. Hyödynnän tutkimuksessani 

asennoitumisen alasysteemin puitteissa ennen kaikkea inhimillisen toiminnan arvottamista ja 

asia-arvottamista sekä näiden lisäksi intensiteetin ilmaisemista. Näiden teorian tarjoamien kei-

nojen avulla on mahdollista tarkastella niitä kuvia eli representaatioita, joita Nokia luo yrityk-

sestään ja tuotteistaan. Intensiteetin avulla on mahdollista tarkastella, millä intensiteetillä Nokia 

pyrkii luomaan vaikutuksen potentiaalisiin asiakkaihinsa. Tältä osin sivuan myös sitoutumisen 

alasysteemiä, joka käsittelee kirjoittajan ja lukijan välistä dialogia sekä modaalisuutta. Dialogi-

suus ja modaalisuus ovat nekin relevantteja näkökulmia tutkimukseni kannalta, koska Nokia 
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pyrkii luomaan tietynlaisen kuvan itsestään ja tuotteistaan miellyttääkseen potentiaalisia asiak-

kaitaan. Tarkastelen siis jollain tasolla kaikkia suhtautumisen teorian osia mutta painotan luon-

nollisesti selvemmin niitä, jotka ovat tutkimuksessani suuremmassa osassa. Seuraavissa alalu-

vuissa käsittelen tarkemmin suhtautumisen teorian alasysteemejä. 

 

3.1 Sitoutuminen 
 

Sitoutumisen osa-alue kuvaa tekstin intertekstuaalisuutta ja dialogisuutta, jonka katsotaan ole-

van osa kaikkea kielellistä kommunikaatiota. Dialogisuus tarkoittaa, että puhuja tai kirjoittaja 

ottaa jollain tapaa kantaa aiemmin sanottuun ja vastaavasti ennakoi potentiaalisen yleisön re-

aktioita omaan sanomaansa. (Martin & White 2005: 92–93; Bahtin 1986.) Sitoutumisen sys-

teemi kuvaa ennen kaikkea, missä määrin puhuja tai kirjoittaja sitoutuu tekstin aiempiin ääniin 

ja miten hän niihin suhtautuu. Tekstin aiempien äänien kanssa voi olla samaa tai eri mieltä tai 

suhtautumista voidaan esittää myös neutraalina tai epävarmana. (Martin & White 2005: 93; 

Juvonen 2007: 431.)  

Sitoutuminen nähdään joko yksi- (monogloss) tai moniäänisenä (heterogloss). Yksiääni-

sessä sitoutumisessa ei tehdä viittauksia muihin ääniin tai näkökantoihin toisin kuin moniääni-

sessä sitoutumisessa, jossa asiantiloille esitetään dialogisia vaihtoehtoja. Yksiäänisyys esittää 

siis asiaintilat pikemminkin toteavasti (Pankit ovat ahneita), kun taas moniäänisyys tarjoaa eri-

laisia dialogisia vaihtoehtoja (Mielestäni pankit ovat olleet ahneita; Kaikki tietävät pankkien 

olevan ahneita). (Martin & White 2005: 99–100.) Asiaintilojen esittäminen toteavasti liittyy 

luvussa 2.1 esitettyyn tiedonantajan puherooliin, jossa asiaintila esitetään esimerkiksi väitelau-

seen muodossa, kuten tutkielmani aineistossa on tapana. Tällainen ilmaisutapa tarjoaa harvoin 

dialogisia vaihtoehtoja, mutta on huomioitava, että myös yksiäänisyys on dialogista, koska se-

kin on suunnattu jollekin vastaanottajalle (Juvonen 2014: 21).  

Virtanen (2015: 44) esittää, että kirjoittajan ääni on aina tekstissä läsnä mutta kirjoittaja 

voi säädellä sitä, miten hän tuo esiin omaa yksilöyttään. Omassa aineistossani on tyypillistä 

tuoda sopivissa kohdissa konkreettisesti ilmi, kuka on äänessä: 

 
”Esittelemme tänään näiden kolmen upean Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmään perustuvan 
uutuuden kautta Microsoftin ja Lumia-tiimin parasta osaamista. Microsoftin tekemän tuotekehi-
tyksen lisäksi Nokia tuo käyttäjille ainutlaatuisen kuvauskokemuksen, loistavaa muotoilua ja pa-
rempia puhelimia yrityskäyttöön”, sanoi Stephen Elop, EVP, Devices&Services, Nokia. 
”Olemme myös tyytyväisiä, että pystymme tuomaan Windows Phone 8.1:n kehittyneet ominai-
suudet jo markkinoilla oleviin suosittuihin Lumia-laitteisiin.” [N2 2.4.2014]  
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Tällaiset lainaukset ovat aineistossani hyvin tyypillisiä. Käsittelen niiden käyttöä tarkemmin 

markkinointistrategisesta näkökulmasta analyysilukujeni johtopäätökset-osioissa (luvut 5.9 ja 

6.6). Vaikka aineistossa esiintyy ajoittain kohtia, joissa esiintyy moniäänisyyttä, yleisempää on 

yksiäänisyys, joka ei tarjoa asiantiloille dialogisia vaihtoehtoja.   

Martin ja White (2005: 102) jaottelevat moniäänisyyden tekstin laajentamiseen (dialogic 

expansion), jossa annetaan tilaa muille äänille ja dialogiseen supistamiseen (dialogic contrac-

tion), jossa vahvistetaan omaa asemaa esittämällä omaa kantaa. Oman tekstin laajentaminen 

sisältää erilaiset lähdeviittaukset, jotka ovat usein neutraaleja mutta saattavat muun tekstin kon-

tekstissa saada jonkinlaisen arvolatauksen (Mikkonen 2010: 68). Laajentamista on myös har-

kitseminen (entertain), jota voidaan ilmaista esimerkiksi modaalisten verbien (voida), verbira-

kenteiden (on pakko tehdä), adjektiivien (mahdollinen) ja partikkelien tai adverbien (varmaan) 

avulla (Martin & White 2005: 104–105; VISK § 1551, 1562, 1580, 1588). Modaalisuus osoit-

taa, että useat tulkinnat ovat mahdollisia ja subjektiivinen väite on vain yksi mahdollinen ilmaus 

muiden joukossa (Martin & White 2005: 105; VISK § 1551). Harkitsemista voidaan ilmaista 

myös retorisilla kysymyksillä, jotka osoittavat jonkin asiaintilan tai näkökulman mahdolliseksi, 

tai erilaisilla velvoitteilla, jotka ovat lähinnä direktiivejä (Martin & White 2005: 110–115). Di-

rektiivit ovat ohjailevia ilmauksia, joilla käsketään, kehotetaan ja neuvotaan tiettyyn toimintaan 

(VISK § 1645).  

Dialoginen supistaminen jakaantuu irtisanoutumiseen (disclaim) sekä oman käsityksen 

lausumiseen (proclaim). Irtisanoutuminen jakaantuu edelleen kiistämiseen (deny) ja vastakoh-

dan esittämiseen (counter). Kiistämisen avulla kirjoittaja voi esittää oman kantansa ja arvomaa-

ilmansa, johon lukijaa yritetään johdatella. Kiistäminen voidaan osoittaa yleisölle, jolloin kir-

joittaja osoittaa omaavansa enemmän tietämystä kuin lukija tai kolmannelle osapuolelle, jolloin 

kirjoittaja ja lukija tulevat yhdessä tietoisiksi kolmannen osapuolen väärästä ajattelutavasta. 

Vastakohdan esittäminen toimii samoin kuin kiistäminen: kirjoittaja ja lukija jakavat saman 

paradigman, mutta kirjoittaja pyrkii korjaamaan lukijan oletuksen. (Martin & White 2005: 118–

121.) Vastakohtia ilmaistaan esimerkiksi kontrastiivisilla suhteilla, joissa lauseet tai lausekkeet 

esitetään toisilleen vastakkaisina erilaisten konjunktioiden (mutta, kun taas) ja konnektiivien 

(sen sijaan, toisaalta) avulla (Martin & White 2005: 120–121; VISK § 1101).  

Oman kannan osoittaminen on dialogista supistamista, jolla rajataan muiden dialogisten 

vaihtoehtojen esittämistä (Mikkonen 2010: 69). Kirjoittaja voi osoittaa samanmielisyyttä (con-

cur) vahvistamisen (affirm) ja myöntämisen (concede) avulla. Omaa kantaa voidaan ilmaista 

myös kannattamalla muiden mielipidettä (endorse) ja oman käsityksen lausumisella (pro-
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nounce). (Martin & White 2005: 121–127.) Vahvistamista ja myöntämistä voidaan osoittaa esi-

merkiksi varmuutta ilmaisevilla modaalisilla adverbeilla, kuten arvatenkin, takuulla, ilmeisesti 

ja tietenkin (VISK § 667). Kannattaminen on usein lähellä lähdeviittaamista, mutta sisältää sub-

jektiivisen äänen, joka on vakuuttava, korrekti ja pätevä (He ovat osoittaneet, että…). Oman 

käsityksen lausuminen painottaa kirjoittajan näkökantaa muiden dialogisten vaihtoehtojen kus-

tannuksella (Totuus on, että…). (Mts. 126–127; Mikkonen 2010: 69.) 

Sitoutumisen systeemi antaa mahdollisuuden tarkastella tekstin ääniä ja kirjoittajan suh-

tautumista niihin. Lisäksi systeemin avulla on mahdollista tarkastella tekstin referoinnin ja dia-

logisuuden keinoja sekä ennen kaikkea kirjoittajan äänen rakentumista tekstin lomassa. (Mik-

konen 2010: 70.) Tässä tutkimuksessa kirjoittajan ääni on sikäli relevantti pohdinnan kohde, 

että se palvelee tekstissä selvästi tiettyjä päämääriä jättäen samalla systemaattisesti useat mo-

niäänisen sitoutumisen resurssit huomiotta. Aineiston äänet ovat mahdollisesti rakentuneet hie-

nosyisemmin, eikä sitoutumisen systeemi sellaisenaan anna kattavaa kuvausta kaikista mahdol-

lisista sitoutumisen resursseista. Tietynlainen kirjoittajan ääni on voi olla myös tiedotteen teks-

tilajille tyypillinen ilmiö, kun informaatio halutaan esittää yhdenmukaisesta näkökulmasta.  

Taulukossa 1 kuvataan Mikkosta (2010: 71) mukaillen moniäänisen sitoutumisen resurs-

seja kootusti. Taulukon ja oman aineistoni suhde ei ole täysin aukoton, vaikka jotkin moniääni-

sen sitoutumisen resurssit ovatkin näkyvillä aineistossa. On selvää, että Nokia ilmaisee tiedot-

teissaan oman kantansa, mutta tätä on vaikea tarkastella kattavasti moniäänisen sitoutumisen 

resurssien avulla. Myös oma lukijapositioni vaikuttaa kategorioiden tulkintaan, joten tästäkin 

syystä jotkin aineistoesimerkit saattavat jäädä taulukossa vaillinaisiksi. Käsittelen taulukossa 

esitettyjä esimerkkejä tarkemmin analyysini yhteydessä.   
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Taulukko 1. Moniäänisen sitoutumisen ilmaiseminen.  

 

MONIÄÄNISEN SITOUTUMISEN ILMAISEMINEN ILMAISUTAPOJA AINEISTOESIMERKKI 

OMAN TEKSTIN LAAJENTAMINEN 
(expand) 

HARKITSEMINEN 
(entertain) 
 
 

 
 

 
 

Ehkä, voi olla, täytyy, 
luultavasti, ilmeisesti 

Laturin päässä olevan vaihdettavan rakenneosan 
kuori voi osassa latureita joissain olosuhteissa ir-
rota – –. N3 17.4.2014 

LÄHTEIDEN ILMAISEMINEN 
(attribute)  
 

NEUTRAALI  
LÄHDEMAININTA 
(acknowledge) 

 
 

X esittää, että… 
On sanottu, että… 

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kommentoi: 
– –. N8 15.4.2015 

ETÄÄNNYTTÄVÄ 
LÄHDEMAININTA 
(distance)  
 

 
 

He väittävät, että hänen 
annettiin olettaa… 

–  

DIALOGINEN SUPISTAMINEN 
(contract) 

IRTISANOUTUMINEN 
(disclaim) 
 
 

KIISTÄMINEN 
(deny) 
 

 
 

Ei, ei ikinä, tuskin, olen 
eri mieltä 

Tässä vaiheessa ei ole minkäänlaista varmuutta 
siitä, että keskustelut johtaisivat sopimukseen tai 
transaktioon. N7 14.4.2015 

VASTAKOHDAN 
ESITTÄMINEN 
(counter) 
 

 Mutta, siitä huolimatta "Vaikka tietoomme ei ole tullut yhtään raportoi-
tua ongelmatilannetta, tuotteidemme laatu ja tur-
vallisuus ovat meille etusijalla,” sanoo Jo Har-
low, EVP Smart Devices. N3 17.4.2014 

OMAN KANNAN 
ILMAISEMINEN 
(proclaim) 

YHTÄ MIELTÄ 
OLEMINEN 
(concur) 
 
 
 
 
 

VAHVISTAMINEN 
(affirm) 
 

Luonnollisesti, tietysti, 
selvästi 

– 

MYÖNTÄMINEN 
(concede) 

Eittämättä, varmasti – 

OMAN KÄSITYKSEN 
LAUSUMINEN 
(pronounce) 
 

 Väitän, että… ”Kaikkien näiden seikkojen perusteella uskon 
vakaasti, että tämä on oikea liike, oikeista syistä 
ja oikeaan aikaan.” (Nokian toimitusjohtaja 
Rajeev Suri) N8 15.4.2015 

KANNATTAMINEN 
(endorse) 
 
 

 Kuten X on osoittanut… 
Olen samaa mieltä 

– 
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3.2 Asennoituminen  
 

Asennoitumisen piiriin kuuluvat tunteen, inhimillisen toiminnan sekä asia-arvottamisen systee-

mit. Tunteen systeemi käsittelee positiivisia sekä negatiivisia tunnetiloja. Inhimillisen toimin-

nan arvottamisessa osoitetaan erilaisten asenteiden kautta ihailua tai kritiikkiä tiettyä käytöstä 

kohtaan. Asia-arvottaminen puolestaan arvioi asioiden ja ilmiöiden arvostusta. (Martin & 

White 2005: 42–43.) Kuviossa 2 kuvataan asennoitumisen ilmaisemista Mikkosen (2010: 72) 

mallia mukaillen. 

 
Kuvio 2. Asennoitumisen ilmaiseminen. 
 

 

Usein nämä asennoitumisen kolme systeemiä nivoutuvat toisiinsa, eikä aina ole esimer-

kiksi selvää, onko kyseessä ihmisten vai asioiden arvottaminen (Martin 2000: 145–147; Martin 

& White 2005: 60). Samanlaisella asennoitumista ilmaisevalla leksikolla voidaan nimittäin il-

maista kumpaakin. Lisäksi samalla adjektiivilla (esim. ylpeä, kateellinen) voidaan ilmaista sa-

manaikaisesti tunnetta sekä inhimillisen toiminnan arvottamista. (Martin & White 2005: 60.)  

Asennoitumiseen liittyvä sanasto värittyy usein positiivisten ja negatiivisten konnotaati-

oiden kautta (Katajamäki 2006: 100), ja olenkin nostanut positiivisen ja negatiivisen aspektit 

ASENNOITUMINEN
(attitude)
osoittaa positiivisia ja
negatiivisia tunteita, jotka
voivat koskea osallistujia ja
prosesseja sekä henkilön
henkisiä tai käytökseen
liittyviä prosesseja.
Ilmaukset voivat olla myös
tapahtumaa koskevia
lisämääritelmiä.

TUNNE (affect)
Osallistujan tunnetilan muutokset sekä henkiset
ja käytökseen liittyvät prosessit.

INHIMILLISEN TOIMINNAN 
ARVOTTAMINEN (judgement)
Asenteet, joiden avulla osoitetaan ihailua tai
kritiikkiä eli palkitaan tai tuomitaan tiettyä
käytöstä.

ASIA-ARVOTTAMINEN (appreciation)
Ilmauksilla osoitetaan, onko jokin asia arvokas
vai ei.
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osaksi inhimillisen toiminnan arvottamista sekä asia-arvottamista kuvaavia taulukoita (taulukot 

2 ja 3). Asennoitumisen alasysteemeistä käsittelen tunnetta kaikkein pintapuolisimmin pääfo-

kuksen ollessa inhimillisen toiminnan sekä asioiden arvottamisessa.  

 

3.2.1 Tunteet 

 

Tunteita eli emootioita on mahdollista ilmaista eri keinoin. Ensinnäkin tunnetta voidaan kuvata 

ominaisuutena: surullinen kapteeni (epiteetti) tai kapteeni oli surullinen (attribuutti). Toiseksi 

tunnetta voidaan ilmaista prosessina: kapteenia suretti (mentaalinen prosessi) ja kapteeni itki 

(toiminta). Kolmanneksi tunnetila voidaan tuoda ilmi kommentin avulla: On kyllä valitettavaa, 

että hän lähti. (Martin & White 2005: 45–46.)  

Tunteita voidaan kuvata myös jatkumoilla esimerkiksi positiivisuuden ja negatiivisuuden 

sekä voimakkuuden (en pidä – inhoan – vihaan) mukaan. Voidaan myös pohtia, liittyvätkö 

tunteet onnen tunteisiin (un/happiness), sosiaaliseen arvostukseen tai hyvinvointiin (in/secu-

rity) tai tavoitteiden saavuttamiseen (dis/satisfaction). (Martin & White 2005: 46–49.)   

 

3.2.2 Inhimillisen toiminnan arvottaminen 

 

Inhimillisen toiminnan arvottaminen (judgement) voi liittyä joko sosiaaliseen arvonantoon (so-

cial esteem) tai sosiaaliseen hyväksyntään (social sanction). Sosiaaliseen arvonantoon kuuluvat 

normaalius (normality), henkinen ja fyysinen kyvykkyys (capacity) ja määrätietoisuus5 (tena-

city). Sosiaaliseen hyväksyntään kuuluvat puolestaan uskottavuus6 (veracity) ja asiallisuus7 

(propriety). Inhimillisen toiminnan arvottamisessa on vahvasti läsnä nimenomaan sosiaalinen 

oletus siitä, mikä on oikein ja hyväksyttävää. (Martin & White 2005: 52.) 

Normaaliuden avulla arvioidaan, kuinka tavallinen tai epätavallinen joku on. Arviointi 

voi tapahtua esimerkiksi adjektiivien (normaali, outo) avulla. Henkinen ja fyysinen kyvykkyys 

liittyy esimerkiksi jonkinasteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja menestymiseen (Nokia on 

maailman johtava langattoman viestinnän yritys). Myös kyvykkyyttä voidaan arvioida adjek-

tiivien (asiantunteva, tyhmä) sekä modaalisten keinojen (Hän voi onnistua) avulla. Määrätie-

                                                
5 Katajamäki (2007: 100) käyttää termiä päämäärähakuisuus. 
6 Katajamäki (2007: 100) käyttää termiä rehellisyys.  
7 Mikkonen (2010: 72) käyttää asiallisuuden lisäksi myös termiä säädyllisyys. Katajamäki (2007: 100) puolestaan käyttää ter-
miä sopivuus. 
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toisuuden arvottaminen liittyy sekin henkisiin asioihin ja voi toteutua myös adjektiivien (roh-

kea, hätäinen) sekä modaalisten keinojen (Aion mennä) avulla. (Martin & White 2005: 54–56; 

Mikkonen 2010: 72–73.)  

Uskottavuuden aspektiin liittyy olennaisesti käsitys rehellisyydestä, ja Katajamäki (2007: 

100) käyttääkin veracity-termistä suomennosta rehellisyys. Tätäkin aspektia voidaan arvioida 

erilaisten adjektiivien (rehellinen, valehteleva) kautta. Asiallisuuden aspektia voisi kuvata hy-

vin myös eettisyydeksi, koska se on vahvasti läsnä tällaisen toiminnan arvottamisessa (hyvä, 

eettinen, reilu).  

Taulukossa 2 kuvataan Mikkosen (2010: 74) ja Penttilän (2015: 11) malleja mukaillen 

inhimillisen toiminnan arvottamista. Huomionarvoista on, että taulukossa esitetyt kielen keinot 

eivät ole tyhjentävä ja yksitulkintainen kuvaus inhimillisen toiminnan arvottamisesta. Myös 

tulkinta esimerkiksi ilmauksen positiivisuudesta tai negatiivisuudesta on aina tulkinnanvarai-

nen ja kontekstisidonnainen. (Martin & White 2005: 52.) Oman tulkintani olen merkinnyt sul-

keisiin: positiivinen arvottaminen on merkitty (+) ja negatiivinen (-).  
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Taulukko 2. Inhimillisen toiminnan arvottaminen. 
INHIMILLISEN TOI-
MINNAN  
ARVOTTAMINEN 

 POSIITIVINEN  
ARVOTTAMINEN 

NEGATIIVINEN 
ARVOTTAMINEN 
 

AINEISTOESIMERKKI 
 

SOSIAALINEN 
ARVONANTO 
(social esteem) 

NORMAALIUS 
(normality) 
 

Onnekas, luonnolli-
nen, normaali jne. 

Onneton, outo, epä-
vakaa jne.  

”Liian usein nuoret näh-
dään kielteisessä valossa, 
menetettynä sukupol-
vena.” (Nokian ja Suo-
men lasten ja nuorten sää-
tiön yhteistyöstä ilmoitta-
misen yhteydessä sanot-
tua) (-)  N10 16.7.2015 

HENKINEN JA FYY-
SINEN KYVYK-
KYYS 
(capacity) 
 
 

Älykäs, menestynyt, 
asiantunteva jne. 
 
 

Tyhmä, lapsellinen, 
neuroottinen jne. 

Nokia on maailman joh-
tava langattoman viestin-
nän yritys, jonka tuot-
teista on tullut olennainen 
osa ihmisten elämää ym-
päri maailmaa. (+) N1 
24.2.2014 

Voimakas, terve, 
tarmokas jne. 

Heikko, sairas, hidas 
jne. 

MÄÄRÄTIETOI-
SUUS 
(tenacity) 

Rohkea, varovainen, 
väsymätön, luotet-
tava jne. 

Kärsimätön, hätäi-
nen, epälojaali jne. 

Vuosien saatossa yhtiö on 
kerta toisensa jälkeen on-
nistunut uudistamaan it-
sensä ja vastaamaan 
haasteisiin. (yhtiön mää-
rätietoisuus, impl. +) N10 
16.7.2015 

SOSIAALINEN 
HYVÄKSYNTÄ 
(social sanction) 

USKOTTAVUUS 
(veracity) 
 

Rehellinen, uskot-
tava, suora, totuu-
dellinen jne. 

Epärehellinen, va-
lehteleva, manipu-
loiva jne. 

Osana sisäistä laadunvar-
mistusprosessia, olemme 
havainneet mahdollisen 
laatuongelman, joka saat-
taa vaikuttaa laitteen tur-
vallisuuteen. (yhtiön re-
hellisyys/totuudelli-
suus/suoruus, +) N3 
17.4.2014 

ASIALLISUUS 
(propriety) 
 

Hyvä, eettinen, 
reilu, välittävä, ante-
lias jne. 

Paha, moraaliton, 
ylimielinen, töykeä, 
itsekäs jne.  

Chennain tehtaan työnte-
kijöidemme kokeman epä-
varmuuden sekä Masanin 
tehtaan suunnitellun sul-
kemisen vuoksi Nokia on 
laatinut tukiohjelman, 
joka sisältää muun mu-
assa taloudellista tukea 
tarjoten työntekijöidemme 
mahdollisuuden etsiä uu-
sia mahdollisuuksia No-
kian ulkopuolelta va-
kaalta taloudelliselta poh-
jalta. (yhtiön anteliaisuus, 
+) N4 25.4.2014 

 
 

Sosiaalisen arvonannon sisällä normaaliutta arvotetaan negatiivisesti, kun nuoriin viita-

taan menetettynä sukupolvena – kenties jonakin epäonnistuneena ja arvaamattomana joukkona, 

joka ei ole jollain mittapuulla normaali (Martin & White 2005: 53). Toisessa aineistoesimer-

kissä Nokiaa arvotetaan positiivisesti kyvykkääksi adjektiivilla johtava. Yhtiön määrätietoi-

suutta ilmennetään implisiittisesti kolmannessa esimerkissä, jossa kuvataan yhtiön onnistu-

mista kerta toisensa jälkeen.  
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Sosiaalisen hyväksynnän sisällä Nokian uskottavuutta ilmennetään viittaamalla yhtiön 

rehellisyyteen ja totuudellisuuteen, koska se kertoo mahdollisista ongelmista suoraan. Asialli-

suuden puitteissa Nokiaa arvotetaan hyvänä, koska se osoittaa anteliaisuutta työntekijöitään 

kohtaan.  

 

3.2.3 Asia-arvottaminen  

 

Asia-arvottamisessa (appreciation) fokus on asioiden ja ilmiöiden arvottamisessa. Toisin sa-

noen, arvottaminen koskee arviotamme asiaintilojen arvosta. Asia-arvottaminen jakaantuu 

edelleen reaktion, koostumuksen ja arvon aspekteihin. Reaktioiden kohdalla voidaan arvioida 

asiaintilojen vaikutusta (– – joka tarjoaa uskomattoman katseluelämyksen) sekä niiden laaduk-

kuutta (Käyttäjät pystyvät valitsemaan laadukkaita ja valikoituja sovelluksia). Koostumuksen 

aspektin avulla voidaan arvioida asioiden tasapainoa (Jatkuvan asiakastuen turvaamiseksi) 

sekä seurattavuutta (kameran saa aktivoitua kätevästi). Arvon aspekti kuvaa sitä, millaisen ar-

von tietty asiaintila saa. (Martin & White 2005: 56.) Arvon aspekti on tietyssä mielessä pääl-

lekkäinen reaktioiden ja koostumuksen arvioimisen kanssa, koska periaatteessa kaikkien näiden 

kategorioiden arviot ovat tietynlaista arvonantoa. Jos jokin asia on subjektiivisen kokijan mie-

lestä valloittava, hän antaa kokemukselle positiivisen arvon. Vastaavasti jonkin asian kokemi-

nen tylsäksi on negatiivista arvonantoa.  

Jako reaktioon, koostumukseen ja arvoon perustuu Martinin ja Whiten (2005: 57) mukaan 

mentaalisiin prosesseihin. Reaktio liittyy kiintymyksen tunteeseen, koostumus havaintoon ja 

arvo kognitioon. Nämä prosessit liittyvät kielen metafunktioihin siten, että reaktio linkittyy in-

terpersonaaliseen, koostumus tekstuaaliseen ja arvo ideationaaliseen funktioon. (Mp.) En kui-

tenkaan liitä tässä tutkimuksessa reaktiota, koostumusta ja arvoa mentaalisiin prosesseihin vaan 

käsittelen niitä yleisesti interpersonaalisuutta ilmentävinä ilmiöinä.  

Taulukossa 3 kuvataan asia-arvottamista Martinin ja Whiten (2005: 56) esimerkkien sekä 

Penttilän (2015: 13) vastaavan taulukon pohjalta. Tässäkin arvottamisen esimerkit on jaettu 

positiiviseen ja negatiiviseen arvottamiseen ja havainnollistamisen apuna on käytetty aineis-

toesimerkkejä. Esimerkin perään olen merkinnyt, onko kyseessä positiivinen arvottaminen (+) 

vai negatiivinen arvottaminen (-).  
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Taulukko 3. Asia-arvottaminen. 
ASIA-ARVOT-
TAMINEN 

 POSIITIVINEN 
ARVOTTAMINEN 

NEGATIIVINEN 
ARVOTTAMINEN  

AINEISTOESIMERKKI 

REAKTIO 
(reaction) 

VAIKUTUS 
(impact) 

Valloittava, kiehtova, 
jännittävä jne. 
 
 
 
 

Tylsä, askeettinen, mo-
notoninen jne. 
 
 
 
 

Upea design yhdistää me-
tallin ja polykarbonaatin 
sekä viiden tuuman Clear-
Black-näytön, joka tarjoaa 
uskomattoman katseluelä-
myksen – – (+) N2 2.4.2014 

LAADUKKUUS 
(quality) 

Hyvä, ihastuttava, 
kaunis jne. 

Paha, huono, inhottava, 
groteski jne. 

Käyttäjät pystyvät valitse-
maan laadukkaita ja vali-
koituja sovelluksia Nokia 
Kaupasta – –  
(+) N1 24.2.2014 

KOOSTUMUS 
(composition) 

TASAPAINO 
(balance) 
 
 

Tasapainoinen, sym-
metrinen, looginen 
jne. 
 
 

Epätasapainoinen, epä-
säännöllinen, virheelli-
nen jne. 

Jatkuvan asiakastuen tur-
vaamiseksi – – (+) N8 
15.4.2015 
 

SEURATTAVUUS 
(complexity)  

Selkeä, puhdas jne. Epämääräinen, epä-
selvä jne.  

Nokia Asha 230:n kameran 
saa aktivoitua kätevästi yh-
dellä lukitusnäytön pyyh-
käisyllä ja myös kuvien 
jako sosiaalisiin verkostoi-
hin onnistuu yhdellä pai-
nalluksella. (+) N1 
24.2.2014 

ARVO 
(valuation) 

 Innovatiivinen, 
luova, poikkeukselli-
nen, aito jne.  

Merkityksetön, tavan-
omainen, tarpeeton jne. 

Suosittua Asha-tuoteper-
hettä täydentävä Nokia 
Asha 230 on ihanteellinen 
ensimmäinen kosketusnäyt-
töpuhelin. (+) N1 
24.2.2014 

 

Ensimmäisessä aineistoesimerkissä Nokia kuvailee positiivista reaktiota eli uskomatonta 

katseluelämystä, jonka ClearBlack-näyttö tarjoaa. Adjektiivi uskomaton ilmaisee vaikutusta, 

jonka ClearBlack-näyttö mahdollistaa. Toinen aineistoesimerkki sen sijaan kuvaa enemmänkin 

kohteen eli laadukkaiden sovellusten arviointia ominaisuuksien perusteella, kun vaikutus yh-

distyy enemmän kenties tunnetiloihin (Martin & White 2005: 56–58). Koostumuksen sisällä 

tasapainon ja seurattavuuden erottaminen toisistaan on hieman hankalaa. Jatkuvan asiakastuen 

turvaaminen liittyy kuitenkin tasapainoon, koska adjektiivilla jatkuva viitataan asiakastuen har-

monisuuteen eli katkeamattomuuteen ja yhtäjaksoisuuteen (KS s.v. jatkuva; Martin & White 

2005: 56). Seurattavuus taas liittyy asiaintilan selkeyteen, joten neljännen esimerkin adverbi 

kätevästi sopii havainnollistamaan tätä osa-aluetta. Arvon arvioiminen liittyy esimerkiksi asian 

hyödyllisyyteen, ja Nokia Asha 230:n arvottaminen ihanteelliseksi ensimmäiseksi kosketus-

näyttöpuhelimeksi kuvaakin positiivista arvoa. (Martin & White 2005: 56.) 
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3.3 Intensiteetti  

 
Intensiteetti8  (graduation)  eli vahvistaminen on osa suhtautumisen systeemiä kauttaaltaan. 

Ilmaukset voivat saada asteittain esimerkiksi enemmän tai vähemmän positiivisen tai negatii-

visen sävyn. (Martin & White 2005: 135.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen intensiteettiä kaut-

taaltaan pyrkimyksenäni havainnoida, millaisella intensiteetillä Nokia rakentaa yritys- ja tuote-

kuvaansa.  

Intensiteettiä voidaan ilmaista esimerkiksi erilaisten intensiteettisanojen avulla. Tällaisia 

ovat esimerkiksi adverbit (ihanasti), intensiteettimääritteet (erittäin, ilmeisen, todella), aste-

määritteet (melko, tarpeeksi), fokus- ja asteikkopartikkelit (enintään, edes, jopa), voimasanat 

eri muodoissaan (pirusti) sekä toistosanat (iso iso tuska). (VISK § 646–666, 675–677, 839, 

1725, 1737.)  Tässä tutkimuksessa tarkastelen intensiteettiä yksittäisten sanojen ja ilmausten 

osalta. Nämä sanat ja ilmaukset voivat olla esimerkiksi matalan tason, keskitason tai korkean 

tason ilmauksia: hieman epäsiisti (matala taso), jokseenkin epäsiisti (keskitaso), täysin epäsiisti 

(korkea taso). (Martin & White 2005: 135–136; Mikkonen 2010: 75.)     

Sitoutumisen systeemissä intensiteetin ilmaiseminen liittyy kirjoittajan sitoutumisen as-

teeseen: Epäilen hänen pettäneen meidät (matala taso), Uskon hänen pettäneen meidät (keski-

taso), Olen vakuuttunut siitä, että hän petti meidät (korkea taso). (Martin & White 2005: 135–

136.) Asennoitumisen systeemissä – joka on keskeinen tutkielmassani – intensiteetin ilmaus 

tapahtuu kahdella asteittaisuuden akselilla: voimakkuuden ja määrän (force) sekä prototyyp-

pisyyden ja tarkkuuden (focus) akseleilla. Voimakkuutta ja määrää voidaan ilmaista tehosta-

malla (hieman surullinen) tai määrällisellä lisäämisellä (useita ongelmia). Vastaavasti proto-

tyyppisyyttä ja tarkkuutta voidaan tarkentaa (uskollinen ystävä) tai pehmentää (He soittavat 

jatsia, eräänlaista). (Mts. 135–139.)  

Voimakkuuden ja määrän tehostaminen ja määrällinen lisääminen jakaantuvat edelleen 

eri keinoihin. Tehostaminen voi liittyä joko laatuun (esimerkiksi hieman/todella surullinen), 

tai prosessiin (esimerkiksi Se häiritsi minua hiukan/valtavasti). Määrällinen lisääminen voi ta-

pahtua numeroiden (muutama ongelma), ainemäärän (suunnaton ongelma) tai laajuuden 

kautta. Laajuutta voidaan ilmaista läheisyyden (proximity) ja levinneisyyden (distribution) kei-

noin, ja kumpaankin liittyy ajan ja tilan aspekti: (äskettäin ilmennyt=aika, lähellä vuoris-

toa=tila; lyhyt taistelu=aika, suppea tuki= tila). (Martin & White 2005: 140–141, 148–151, 

154.)   

                                                
8 Juvonen (2007) käyttää termiä asteittaisuus. 
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Kuviossa 3 kuvataan Mikkosen (2010: 77) kuvion avulla kootusti intensiteetin ilmaise-

misen resursseja. Näihin resursseihin sisältyy osittain problematiikkaa terminologian vuoksi. 

Periaatteessa olisi vaivatonta puhua yleisesti intensiteetti-ilmausten intensifioivasta tai vahven-

tavasta tehtävästä, mutta teorian pikkutarkka jaottelu ei anna oikeastaan mahdollisuutta käyttää 

luontevalta tuntuvaa termiä. Olen kuitenkin pyrkinyt käyttämään analyysissani tämän jaottelun 

mukaista terminologiaa, vaikka se vaikuttaakin ajoittain hieman sekavalta. 
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Kuvio 3. Intensiteetin ilmaiseminen. 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 
Tutkimukseni aineisto koostuu 11 Nokian verkkosivuilta valitusta tiedotteesta, jotka kattavat 

sivumäärällisesti hieman yli 40 sivua materiaalia. Tiedotteet ovat julkisesti nähtävillä ja saata-

villa, joten niiden keräämiseen ei liity eettisiä ongelmia. Rajaus perustuu tiedotteiden laatuun 

ja laajuuteen: osa tiedotteista esittää samantapaisia asioita, ja ne vaihtelevat sivumäärältään 

huomattavasti. Aineistosta on täten rajattu pois toistuvaa ainesta, ja toisaalta se kattaa sivumää-

rällisesti eri pituisia tiedotteita. Lisäksi puhtaat pörssitiedotteet, joissa informaatio on suurim-

maksi osaksi numeerista, on rajattu pois tutkimuksen lingvistinen luonne huomioon ottaen. Ai-

neiston suppeus palvelee myös hyvin pyrkimystäni tarkkaan ja yksityiskohtaiseen analyysiin. 

Aineisto on rajattu syyskuulta 2014 syyskuulle 2015, ja tällä aikavälillä on nähtävissä eräitä 

Nokian lähihistoriassa tapahtuneita muutoksia, kuten matkapuhelinliiketoiminnan myynti Mic-

rosoftille sekä yhdistymisprosessi Alcatel-Lucentin kanssa. Seuraavaksi luon lyhyen katsauk-

sen Nokiaan yrityksenä sekä sen tiedottamiseen ja tiedotteisiin (luku 4.1). Lisäksi käsittelen 

tarkemmin analyysini menetelmiä (4.2).  

 

4.1 Nokia Oyj 

 
Nokia Oyj on historiansa varrella harjoittanut liiketoimintaa useilla eri aloilla. Nokian kenties 

tunnetuin toimiala liittyy langattoman viestinnän teknologioihin, joiden kultakausi alkoi 1990-

luvulla. Päätös televiestintälaitteisiin keskittymisestä oli kannattava, ja Nokia pitikin kiinni ase-

mastaan maailman johtavana matkapuhelinvalmistajana noin 10 vuoden ajan. (Nokia 2015.) 

Vielä vuonna 2005 Nokia oli maailman kuudenneksi arvokkain brändi (Juholin 2006: 188), 

mutta vuonna 2015 se ei päässyt edes sadan suosituimman brändin listalle Applen pitäessä kär-

kipaikkaa (Interbrand 2015).  

Vuodesta 2011 lähtien Nokia on elänyt jatkuvien muutosten keskellä yrittäen kehittää 

tuotteita entistä nopeammin ja laadukkaammin vastaten samalla paremmin markkinakysyntään. 

Eräs näkyvä muutos on ollut muun muassa Devices & Services -liiketoiminnan eli matkapuhe-

linliiketoiminnan myynti Microsoftille vuonna 2013. Tätä ennen Nokia oli jo tehnyt merkittä-

vää yhteistyötä Microsoftin kanssa Windows Phone -käyttöjärjestelmän osalta tarkoituksenaan 

vastata iOS- ja Android-järjestelmien haasteeseen älypuhelinmarkkinoilla. Sittemmin Nokia on 



37 
 

  

keskittynyt uusien, innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen yhteistyössä ranskalaisen Al-

catel-Lucentin kanssa. Tämän transaktion tavoitteena on Nokian mukaan tuottaa uusia innovaa-

tioita ennennäkemättömällä tavalla. (Nokia 2015.)  

Nokia on listayhtiö, joka joutuu noudattamaan talousviestinnässään pörssitiedottamisen 

sääntöjä (Juholin 2006: 274). Talousviestinnässä keskeistä on taloudellisen tiedon välittäminen 

yhdenmukaisesti sijoittajille, analyytikoille, henkilöstölle ja sidosryhmille. Vaikka tieto on yh-

denmukaista, se räätälöidään yksityiskohtaisuutensa sekä laajuuteensa osalta kulloisenkin koh-

deryhmän mukaan. Talousviestintä tukee tietoa ja ymmärrystä yrityksen talouteen liittyen. Esi-

merkiksi päätökset toimipisteiden lopetuksista, sopimukset yhteistyöstä, uusien tuotteiden esit-

tely, yrityskaupat sekä omistajanvaihdokset ovat tyypillisiä talousviestinnän alaan kuuluvia si-

sältöjä. Lisäksi viestinnän tulee reagoida huhuihin ja aiemmin tiedotettujen päätöksien muuttu-

miseen. (Mts. 274–275.)   

Pörssitiedottamiseen liittyy tiedotusvelvollisuus, jonka laiminlyönnistä voi seurata huo-

mautuksia tai sakkoja. Viestintä on siis sidottu erilaisiin lakeihin ja säännöksiin, kuten arvopa-

perimarkkinalakiin ja kirjanpitolakiin. Yrityksen on tiedotettava säännöllisesti ja jatkuvasti asi-

oista, jotka vaikuttavat arvopaperin arvoon. Toisin sanoen tiedotus pyrkii turvaamaan kaikkien 

markkinaosapuolien oikean ja riittävän tiedon. (Juholin 2006: 278–279.) Nokia tiedottaakin 

verkkosivuillaan säännöllisesti erilaisista asioista, jotka liittyvät pörssitiedottamisen edellyttä-

miin sääntöihin. Nokia on myös nimennyt osan tarkastelemistani tiedotteista pörssitiedotteiksi, 

vaikka aineistoni tiedotteita voi kuvata tarkemmin myös tuote- ja taloustiedotteiksi.  

Juholinin (2006) mukaan tuotetiedotteen tehtävänä on tukea markkinointia kertomalla 

uutismaisesti uudesta tuotteesta tai palvelusta. Tuotetiedotteen uutismaisuus helpottaa tiedon 

levittämistä: toimittaja voi käyttää tiedotetta sellaisenaan tai muokata sitä hyvin helposti. Tuo-

tetiedotteen mainosmaisuus voi olla kuitenkin este julkaistuksi tulemiselle, mikäli tiedotetta ei 

ole laadittu suositeltua neutraalia ilmaisutapaa noudattaen. (Mts. 223–224.) Tässä on selvä ris-

tiriita, joka on nähtävillä myös aineiston tuotetiedotteissa (ks. liite): neutraali ilmaisutapa toteu-

tuu harvoin markkinointia tukevassa tiedotteessa. 

Taloustiedote tiedottaa nimensä mukaisesti taloudellisista asioista. Taloustiedote muis-

tuttaa markkinointi- tai tuotetiedotetta tapauksissa, joissa tiedotteessa ilmenee uuden tuotteen 

tai palvelun taloudellisiin vaikutuksiin liittyviä seikkoja. Taloudellisuus merkitsee käytännössä 

jonkinlaista numeerista tietoa, joka voidaan ilmaista esimerkiksi euroina ja prosentteina. Luku-

jen ei ole kuitenkaan tarkoitus viedä huomiota tiedotteen ytimekkään informatiivisuuden kus-

tannuksella. Tärkeimmät seikat, kuten yrityskauppojen vaikutus työllisyyteen, tulisi kuitenkin 

sisällyttää tiedotteeseen yrityksen itsensä toimesta. (Juholin 2006: 288–289.) Nokia nimeää 
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osan taloustiedotteistaan yleisemmin lehdistötiedotteiksi, vaikka esimerkiksi erilaiset hankkeet 

ja niistä tiedottaminen liittyvät talousviestinnän alaan.  

Pörssitiedote eroaa taloustiedotteesta siinä, että sen sisältämä tieto vaikuttaa olennaisesti 

yhtiön osakkeen arvoon, jolloin tiedotteen tarkoittama asia on yhtiön kannalta merkittävä. Ta-

vanomaiset tiedotteet tai lehdistötiedotteet eivät sisällä tietoa, joka olisi tarpeen toimittaa pörs-

siin. (Juholin 2006: 283.) Pörssitiedotteen vähimmäisvaatimuksia ovat tunnistetiedot ja allekir-

joitus. Tietosisällön ensisijainen vaatimus on oikea tieto, joka ei johda sijoittajaa harhaan yri-

tyksen taloudellisen aseman suhteen. (Mts. 282.) Tältä osin pörssitiedote sivuaa taloustiedo-

tetta, koska sen asiasisältö on omiaan vaikuttamaan taloudellisten seikkojen arviointiin.  

 

4.2 Tiedotteet kvalitatiivisen analyysin kohteena 
 

Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat: 1) Millaisia yritykseen ja tuotteisiin liittyviä represen-

taatioita tiedotteissa ilmenee, 2) Millä suhtautumista ilmaisevilla keinoilla yritystä ja tuotteita 

arvotetaan tiedotteissa sekä 3) Kuinka markkinoiva diskurssi ilmenee tiedotteissa representaa-

tioiden ja suhtautumisen ilmaisemisen kautta? 

Analyysini lähtökohtana on funktionaalinen ja diskurssianalyyttinen näkökulma, kun ku-

vaan kielenkäyttöä ja siinä tapahtuvaa merkitysten rakentumista representaatioiden näkökul-

masta osana sosiaalista vuorovaikutusta (Luukka 2000: 135, 139; Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 166). Analysoin tiedotteita kvalitatiivisesti kielellisen tekstianalyysin keinoin suhtautu-

misen teorian kategoriointia (ks. Martin & White 2005) hyödyntäen. Pyrin tarkastelemaan tut-

kimuskysymysteni avulla tekstintutkimuksen päämäärien mukaisesti, mihin tiedotteen tekstila-

jia Nokian toimesta käytetään ja miten merkityksiä on tuotettu (Hiidenmaa 2000: 161). Mene-

telmäni on siis kieleen keskittyvä teksti- sekä diskurssianalyysi, jonka avulla kuvaan, millaisia 

merkityksiä tekstissä tuotetaan ja miten (mts. 169).  

Tiedotteissa ilmenevät representaatiot ovat tulkintojani niistä kuvista, joita Nokia yrityk-

sestään ja tuotteistaan välittää. Nämä representaatiot ovat analyysilukujen 5 ja 6 alaotsikoita. 

Perustelen näiden representaatioiden ilmenemistä myös toisen tutkimuskysymykseni avulla, 

kun erittelen niitä kielellisiä keinoja, joilla tiedotteissa ilmaistaan arvottamista, toisin sanoen 

suhtautumista. Kolmatta tutkimuskysymystäni tarkastelen kummankin analyysiluvun johtopää-

töksissä, joissa kytken havaintoni käytetyistä representaatioista ja suhtautumisen ilmaisemisen 

keinoista markkinoivaan diskurssiin.  
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Suhtautumisen teorian kategoriointi helpottaa joidenkin kielellisten valintojen analysoin-

tia. Erityisesti jako inhimillisen toiminnan arvottamiseen ja asia-arvottamiseen palvelee hyvin 

analyysini jakoa kahteen erilliseen lukuun, joista ensimmäisessä tarkastelen Nokian yritysku-

van rakentumista, johon liittyy vahvasti näkemys Nokiasta inhimillisenä toimijana. Samaten 

asia-arvottamisen kategoria on suureksi avuksi tuotekuvan analysoinnissa, jossa arvotetaan 

enimmäkseen tuotteita ja asioita.  

Koska suhtautumisen teoria on alun perin tehty sovellettavaksi englannin kieleen, olen 

katsonut tarpeelliseksi käyttää apunani myös Ison suomen kieliopin verkkoversiota (VISK) 

sekä joiltain osin Kielitoimiston sanakirjaa (KS), jotka syventävät suomen kielen analyysia. 

[Hakasulkeet] analyysin lomassa tarkoittavat tekemiäni muutoksia aineistoesimerkkien isojen 

ja pienten alkukirjainten välillä. Lisäksi olen lihavoinut joitakin tulkinnan kannalta merkityk-

sellisiä kohtia esimerkeistä, jotta lukijan on helpompi seurata analyysin kulkua. Muutoin ai-

neistoesimerkit on esitetty sellaisinaan puuttumatta alkuperäisiin oikeinkirjoitusvirheisiin. Olen 

käyttänyt aineistoesimerkkien seuraamisen helpottamiseksi juoksevaa numerointia ja viittaan 

näihin esimerkkinumeroihin myös analyysin lomassa. Aiemmin esittämäni esimerkit olen jät-

tänyt numeroimatta, koska olen halunnut liittää numeroinnin selvyyden vuoksi vain analyysiin. 

Sovellan samaa periaatetta, kun esitän joitakin irrallisia esimerkkejä vielä pohdinnoissani.  

En ole rajannut analyysini kohteeksi etukäteen mitään tiettyjä kielen kategorioita vaan 

pyrin tarkastelemaan kielen piirteitä laaja-alaisesti tutkimuskysymysteni puitteissa. Aineiston 

yksipuolisuus ja suhtautumisen teorian kategorioinnit ohjaavat kuitenkin tarkastelemaan aineis-

toa sananvalintojen näkökulmasta, joten analyysi keskittyy hyvin pitkälti sananvalintojen tar-

kasteluun – nämä liittyvät olennaisesti merkityspotentiaalin tarkasteluun. Yksittäisten sanojen 

lisäksi tarkastelen substantiivilausekkeita ja laajempien kokonaisuuksien luomia vaikutelmia, 

mutta näissäkin tarkastelen erityisesti yksittäisiä määritteitä.  

Pyrin analyysissa mahdollisimman objektiiviseen kuvaukseen, joka on perusteltavissa ai-

neiston avulla. Tästä syystä en ole ollut esimerkiksi yhteydessä Nokian viestintäosastoon, joka 

olisi mahdollisesti voinut tarjota oman näkemyksensä joistakin viestintästrategisista seikoista. 

Vaikka oma pyrkimykseni on objektiivinen kuvaus aineistosta nousevista asioista, on yleinen 

uutisointi Nokian ympärillä mahdollisesti vaikuttanut joihinkin tulkintoihini.  

Vaikka pyrkimyksenäni on tuottaa selkeää analyysia, suhtautumisen teorian pikkutark-

kuus ja eri aspektit saattavat tuottaa hämmennystä lukijassa. Analyysi on muiltakin osin pai-

koittain yksityiskohtaista, eikä kytkös VISKin ja suhtautumisen teorian kategorioinnin välillä 

ole välttämättä lukijalle selvä. Tästä syystä olen kokenut tarpeelliseksi käsitellä kummankin 
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analyysiluvun lopussa analyysin keskeisimmät tulokset (luvut 5.9 ja 6.6). Lisäksi sidon havain-

toni tarkemmin diskurssintutkimuksen käsitteisiin sekä markkinoinnin aspektiin. Varsinaisessa 

päätännössä (luku 7.1) käsittelen tuloksia yleisemmällä tasolla. 
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5 YRITYSKUVAN RAKENTUMINEN 
 

Tämän analyysiluvun tavoitteena on kuvata ensimmäisen tutkimuskysymykseni puitteissa, mil-

laisia representaatioita Nokian tiedotteissa esiintyy yhtiön yrityskuvaan liittyen. Analyysin ala-

luvut on jaoteltu näiden havaittujen representaatioiden avulla: luvuille antamani nimet kuvaavat 

aineiston representatiivista sisältöä. Aineistossa esiintyvät representaatiot voidaan jakaa karke-

asti tunnettuun (5.1), ihmisten yhdistäjään (5.2), johtavaan (5.3), vastuulliseen (5.4), hyvänte-

kijään (5.5), suomalaiseen (5.6), globaaliin (5.7) sekä kehittyvään (5.8). Muita havaitsemiani 

representaatioita olen yhdistänyt näihin edellä mainittuihin näkyvimpiin yrityskuvauksiin. 

 Myös toinen tutkimuskysymykseni kulkee analyysissa mukana, kun analysoin represen-

taatioita rakentavia kielellisiä ilmauksia suhtautumisen teorian näkökulmasta tavoitteenani ku-

vata, millä keinoilla yritystä arvotetaan. Johtopäätökset-luvussa (5.9) tarkastelen havaintojani 

diskurssintutkimuksen ja suhtautumisen teorian käsitteistön sekä markkinoinnin kontekstissa 

selvittääkseni kolmannen tutkimuskysymykseni puitteissa, kuinka markkinoivuus käytettyjen 

representaatioiden sekä suhtautumista ilmaisevien keinojen kautta ilmenee.  

 

5.1 Tunnettu 
 

Nokian yrityskuvaa määritetään eksplisiittisesti tiedotteiden yrityskuvaus-osiossa (ks. liite). 

Liitteessä esitetystä tiedotteesta poimittu esimerkki (1) osoittaa, kuinka Nokia rakentaa itses-

tään kuvaa tunnettuna brändinä:  

 
1) Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman 
tunnetuimmista. [N2 2.4.2014] 

 
 
Nokia kuvaa brändinsä tunnettuuden johtuvan edistyksellisestä teknologiasta ja muotoilusta. 

Muidenkin tunnettujen brändien olemassaolo kuitenkin tunnustetaan, kun Nokian brändiä ku-

vataan yhdeksi maailman tunnetuimmista. [Y]hden on indefiniittinen tarkenne eli tarkentava 

määrite, joka esiintyy ennen muita määritteitä – tässä tapauksessa ennen määritettä maailman. 

(VISK § 564, § 572.)  

Nokia on eittämättä tuttu ja tunnettu yhtiö. Tiedotteissa esiintyykin oletus lukijakunnasta, 

joka tuntee Nokian ja yhtiön tuotteiden ominaisuudet (2): 
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2) Nokia vahvisti tänään entisestään sitoutumistaan yhdistää seuraavat miljardi ihmistä internetiin 
esittelemällä viisi edullista laitetta, mukaan lukien Android(TM)-sovelluksia, Microsoftin palve-
luita ja muista Nokian laitteista tuttuja ominaisuuksia käyttävän Nokia X -tuoteperheen. [N1 
24.2.2014] 

 

Esimerkissä (2) mainitaan, että uusien edullisten laitteiden joukossa on Nokia X -tuoteperhe, 

joka käyttää muun muassa Android(TM)-sovelluksia sekä Microsoftin palveluita. Nokia X -

tuoteperhe käyttää kuitenkin myös muista Nokian laitteista tuttuja ominaisuuksia. Lukijan ole-

tetaan siis tietävän, mitä nämä tutut ominaisuudet ovat, koska niitä ei eritellä tarkemmin.  

Esimerkissä (3) Nokia viittaa laitteidensa suosioon, joka on myös implisiittinen viittaus 

Nokian tunnettuuteen: 

 
3) ”Olemme myös tyytyväisiä, että pystymme tuomaan Windows Phone 8.1:n kehittyneet omi-
naisuudet jo markkinoilla oleviin suosittuihin Lumia-laitteisiin.” [Stephen Elop, N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (3) Stephen Elop tuo julki koko Nokian tunnetilan kertoessaan heidän tyytyväisyy-

destään kyvykkyytensä vuoksi: ilmauksessa [o]lemme myös tyytyväisiä, että pystymme tuo-

maan – – monikon ensimmäisen persoonan käyttö antaa kuvan, että affekti koskettaa koko No-

kiaa. Tässä affekti on siis liitettynä oman kyvykkyyden arvottamiseen pystyä-verbin kautta. 

(Martin & White 2005: 46, 49, 52.) Ennen kaikkea Elop luo kuvaa Lumia-laitteiden suosiosta, 

mutta adjektiivimäärite suosittuihin kertoo tässä yhteydessä vain Nokian käsityksistä lait-

teidensa suosiosta tarkemman referenssin puuttuessa (VISK § 605).  

Tämän luvun viittaukset yrityksen tunnettuuteen sekä suosioon rakentavat samalla myös 

Nokian tuotekuvaa, kun puhutaan esimerkiksi suosituista Lumia-laitteista (esimerkki 3). Ana-

lyysissa ei olekaan aina yksiselitteistä, rakennetaanko ilmauksilla selkeästi vain yritys- tai tuo-

tekuvaa. Tällainen jaottelu ei kaikissa tapauksissa vaikuta edes relevantilta, joten en ole pakot-

tanut havaintojani vain ja ainoastaan yhteen kategoriaan, mikäli ne perustellusti edustavat sekä 

yritys- että tuotekuvausta.  

 

5.2 Ihmisten yhdistäjä  
 

Nokia pyrkii esittämään itsensä aktiivisena ja dynaamisena toimijana, jolla on yhteiskunnallista 

prestiisiä tarjoamiensa palvelujen ja tuotteiden kautta. Seuraavissa esimerkeissä (4), (5) ja (6) 

Nokia rakentaa juuri tällaista kuvaa:  

 
4) Nokia yhdistää seuraavat miljardi ihmistä edullisilla älypuhelimilla [N1 24.2.2014] 
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5) Nokia tuo internetin ja pilvipalvelut seuraavan miljardin ihmisen ulottuville Nokia X, Nokia 
X+ ja Nokia XL-älypuhelinten avulla. [N1 24.2.2014] 

 
6) ”Nokia on yhdistänyt miljardeja ihmisiä ympäri maailman. Tämänpäiväinen julkistuk-
semme osoittaa, miten tuotevalikoimamme on suunniteltu yhdistämään seuraavat miljardi ihmistä 
mahtaviin kokemuksiin.” [Stephen Elop, N1 24.2.2014] 

 

Esimerkkien (4) ja (5) lihavoidut verbit (yhdistää, tuo) ovat dynaamisia verbejä, joilla 

ilmaistaan tekoja ja tapahtumia. Verbit yhdistää ja tuoda ovat tarkemmin ilmaistuna konkreet-

tisia verbejä, jotka ilmaisevat Nokian pyrkimyksistä suoraviivaisesti. (VISK § 445.)  Juholinin 

(2006: 289) mukaan tällaisia verbejä kannattaakin suosia esimerkiksi taloustiedotteiden otsi-

koissa. Esimerkissä (6) lisäarvoa näille toteaville asiantiloille tuo se fakta, että Nokia on jo 

yhdistänyt miljardeja ihmisiä ympäri maailman: perfektimuoto on yhdistänyt osoittaa, missä 

suhteessa puheena olevan tilanteen ajankohta on puhetilanteen ajankohtaan (VISK § 111, § 

112). Dynaamisten ja konkreettisten verbien käyttö onkin aineistossa hyvin yleistä, ja niiden 

käytöllä Nokia luo itsestään esimerkiksi kuvaa toimijana, jolla on kaikki edellytykset yhdistää 

ihmisiä teknologioidensa avulla.  

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ihmisten elämään perustellaan mainitsemalla se ihmis-

määrä, jonka Nokia on tuotteillaan jo yhdistänyt ja aikoo yhdistää: määrällinen lisääminen esi-

merkeissä (4) ja (6) (miljardi, miljardeja) toimii siis voimistajana (Martin & White 2005: 141). 

Absoluuttinen adjektiivi seuraavat esimerkissä (4) tarkentaa puheena olevaa joukkoa (Martin 

& White 2005: 137). Ihmisjoukkoa ei ole kuitenkaan rajattu tarkkaan, vaan Nokia ilmaisee esi-

merkissä (6) yhdistäneensä miljardeja ihmisiä ympäri maailman. Tässä lokatiivinen ympäri ku-

vaa Nokian vaikutuksen levinneisyyttä (VISK § 694; Martin & White 2005: 148–149). Nume-

rollinen määrän ilmaus voimistaa siis kuvaa Nokiasta yrityksenä, joka on todella vaikuttanut 

suureen ihmismäärään, ja lokatiivinen ilmaus ympäri maailman kuvaa Nokian vaikutuksen le-

vinneisyyttä hyvin laajalle.  

Samankaltainen ihmisten yhdistäjän representaatio jatkuu Nokian ja Alcatel-Lucentin yh-

distymisestä kertovassa tiedotteessa ja siitä poimituista esimerkeistä (7) ja (8): 

 
7) Yhteen liittyneen maailman mahdollistaminen [N8 15.4.2015] 

 
8) Yhdistynyt yhtiö olisi ainutlaatuisessa asemassa luomaan perustan saumattomalle ihmis-
ten ja asioiden yhteenliitettävyydelle kaikkialla. [N8 15.4.2015] 

 

Yhdistyneen yhtiön tavoite ilmaistaan tiedotteen eräässä väliotsikossa (esimerkki 7): tavoit-

teena on yhteen liittyneen maailman mahdollistaminen. Mahdollistaminen liittyy Nokian ja Al-

catel-Lucentin yhteiseen kyvykkyyteen liittää maailma yhteen. Samaan kyvykkyyteen viitataan 
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esimerkissä (8), kun kerrotaan yhdistyneen yhtiön ainutlaatuisesta asemasta ihmisten ja asioi-

den yhteen liittäjänä. (Martin & White 2005: 52.) Yhtiön asemaa kuvaillaan ja tarkennetaan 

adjektiivilla ainutlaatuinen, mutta tämä ainutlaatuisuus on oikeastaan vain Nokian ja Alcatel-

Lucentin ilmaisema subjektiivinen näkökanta (VISK § 605; Martin & White 2005: 138). Esi-

merkissä (8) ihmisten ja asioiden yhteenliitettävyyttä määritetään adjektiivilla saumaton, joka 

viittaa sujuvuuteen (KS s.v. saumaton). Yhteenliitettävyyden on tarkoitus toteutua kaikkialla. 

[K]aikkialla on sijaintia ilmaiseva paikan adverbi, joka kuvaa pyrkimyksen laajuutta (VISK § 

648; Martin & White 2005: 150–151).  

Aiemmissa esimerkeissä Nokia korostaa enemmän ihmisten näkökulmaa jo pelkästään 

mainitsemalla pyrkimyksensä ihmisten yhdistämiseen, mutta jo esimerkissä (8) on nähtävillä, 

kuinka näkökulma liukuu laitekeskeisemmäksi. Näin on laita myös seuraavassa esimerkissä (9), 

joka on otettu eräästä aineiston loppupään tiedotteesta, jossa Nokia kuvaa tiedotteen lopussa 

yritystään: 

 
9) Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat 
yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. [N9 28.5.2015] 

 

Esimerkissä (9) on luovuttu ihmisten mainitsemisesta ja sen sijaan kerrotaan teknologioiden 

mahdollistamasta maailmasta, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa. Ihminen on siis 

häivytetty taka-alalle ja nyt puhutaan miljardeista laitteista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. 

Laite voidaan käsittää tietyssä mielessä myös metonyymiseksi9 sanaksi viittaamassa ihmiseen, 

joka laitetta käyttää ja on näin yhteydessä muihin laitteisiin ja niitä käyttäviin ihmisiin. Toden-

näköisempää on, että Nokia haluaa korostaa teknisemmän, laitteisiin liittyvän diskurssin avulla 

laitteiden yhteensopivuutta.  

Aineistoni uusimmissa tiedotteissa Nokia muuttaa hieman yrityskuvaustaan mutta kokee 

esimerkissä (10) edelleen tarpeelliseksi korostaa laitteiden yhteyttä toisiinsa: 

 
10) Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maail-
massa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. 
[N11 22.9.2015] 

 

Esimerkissä (10) inhimillinen näkökulma on otettu takaisin yrityskuvaukseen, kun Nokia ker-

too keskittyvänsä teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin. Tässä inhimillinen tarkentaa, mil-

laisiin mahdollisuuksiin Nokia keskittyy (Martin & White 2005: 138). Inhimillisillä mahdolli-

suuksilla tarkoitettaneen esimerkiksi yhteydenpidon avulla tapahtuvaa ihmisten yhdistämistä, 

                                                
9 Ks. metonymian määritelmästä esim. Tieteen termipankki (2016b).  
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johon ensimmäisessä esimerkissä viitataan. Tässä esimerkissä kerrotaankin ihmisten yhtey-

destä toisiinsa mutta erikseen korostetaan myös esineiden ja laitteiden yhteyttä toisiinsa.  

Seuraavassa esimerkissä (11) Nokia lupaa Nokia X-laitteen ostajalle etuja, jotka mahdol-

listavat yhteydenpidon maan rajojen ulkopuolelle: 

 
11) Nokia X-laitteen ostaja saa valikoiduilla markkinoilla rajattoman määrän puheluita kuu-
kauden ajan Skypella, jonka maailmanlaajuisen palvelun avulla voi soittaa kansainvälisiä puhe-
luita lankaliittymiin yli 60:ssä ja matkapuhelimiin kahdeksassa maassa. [N1 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (11) potentiaalista ostajaa yritetään houkutella tarjoamalla rajaton määrä puhe-

luita kuukauden ajan. Verbi saa edustaa tässä yhteydessä siis lupausta ja ilmaisee, että Nokia 

X:n ostaja on hyötyjä. Tämä esimerkki on eräs tapa ilmaista tarjousten ja lupausten esittämistä 

Nokian tiedotteissa – periaatteessa kerrotaan, että ”kun ostat Nokia X-laitteen, saat rajattoman 

määrän puheluita”. Puheluita määritetään ilmauksella rajattoman määrän, jossa adjektiivimää-

rite rajaton viittaa, että ostaja saa soittaa mittaamattoman määrän puheluita (KS s.v. rajaton; 

Martin & White 2005: 149). Lupaus ei kuitenkaan kosketa aivan kaikkia laitteen ostajia, vaan 

se tarkennetaan koskemaan ainoastaan ostajia valikoiduilla eli joillain tietyillä Nokian valitse-

milla markkina-alueilla (Martin & White 2005: 138).  

Moni muistaa ja tunnistaa varmasti Nokian mainoslauseen ”Connecting People” ja kaksi 

kättä liittymässä yhteen. Nokian esiintyminen ihmisten yhdistäjänä onkin leimannut yhtiön toi-

mintaa jo alusta alkaen, joten ei ole yllättävää, että samaa näkökulmaa halutaan pitää yhä yllä. 

Tämä representaatio luo tavallaan tietynlaista jatkumoa, joka on omiaan vankistamaan Nokian 

jo aiemmin linjaamaa yrityskuvauksen strategiaa.  

 

5.3 Johtava 
 

Nokia osoittaa omassa yrityskuvauksessaan olevansa maailman johtava langattoman viestinnän 

yritys (esimerkki 12). Yhtiö perustaa väitteensä muun muassa laitteidensa käyttäjämäärään esi-

merkissä (13). 

 
12) Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olen-
nainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. [N1 24.2.2014] 

 
13) Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen 
kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toi-
silleen. [N1 24.2.2014] 
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Esimerkin (12) korostetut kohdat ovat substantiivilausekkeita, joissa substantiiveilla on 

erilaisia määritteitä eli laajennuksia (VISK § 562). Tässä tapauksessa määritteinä toimivat ad-

jektiivilausekkeet maailman johtava langattoman viestinnän sekä olennainen. [M]aailman joh-

tava ja langattoman viestinnän ovat myös erillään adjektiivilausekkeita, jotka olennaisen lisäksi 

muodostavat yritykselle ja osalle kongruoivat etumääritteet (VISK § 603). [M]aailman johtava 

ja olennainen kuvaavat subjektiivisesti Nokian asennetta omaa yritystään kohtaan. [M]aailman 

johtava voidaan käsittää myös objektiiviseksi kuvailuksi, joka on osoitettavissa todeksi mutta 

sitä ei tässä yhteydessä tehdä. Sitä seuraava langattoman viestinnän on selvästi objektiivisempi 

kuvaileva adjektiivimäärite. (VISK § 584.)  

Nokia kuvaa siis itseään alansa johtavaksi yritykseksi, jolla on merkittävä osa ihmisten 

elämässä ympäri maailmaa. Adverbi ympäri viittaa läsnäoloon kaikkialla ja eri puolilla maail-

maa (KS s.v. ympäri). Ilmaus on myös voimistava ja kuvaa Nokian toiminnan levinneisyyttä 

(Martin & White 2005: 149). Tätä väitettä tukee konkreettisesti ilmaus ihmismäärästä, joka 

käyttää Nokian laitteita joka päivä (esimerkki 13): 1,3 miljardia on jo suuri luku, mutta Nokia 

korostaa adverbilla yli luvun olevan vieläkin korkeampi (VISK § 788). Kvanttoripronomini 

joka tarkentaa substantiivia päivä (VISK § 753). 

Eräässä toisessa yrityskuvauksessaan (14) Nokia jatkaa saman teeman representoimista: 

 
14) Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palve-
luihin keskittyvä Nokia Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen ja -
lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimi-
alueidensa johtavia toimijoita. [N9 28.5.2015] 

 

Esimerkissä (14) Nokia kuvaa ensin kolmea liiketoimintaansa. Tämän jälkeen todetaan suo-

raan, että [k]aikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. Tässä 

universaalinen kvanttoripronomini kaikki ilmaisee, että sanottu koskettaa koko puheena olevaa 

joukkoa (VISK § 750). Kuten esimerkissä (12), tulkitsen myös tässä yhteydessä adjektiivin 

johtava eräänlaiseksi asenneadjektiiviksi, joka kuvaa tässä kontekstissa Nokian omaa käsitystä, 

jota ei perustella esimerkiksi erilaisten lukujen avulla, jotka voisivat osoittaa väitteen totuudel-

liseksi ilman epäilyksiä (VISK § 605). 

Johtajuus on esillä spesifisti myös seuraavassa esimerkissä (15), jossa Nokia kertoo, millä 

alalla se on johtava: 

 
15) Windows Phone 8.1:n tarjoamien toimintojen lisäksi Lumia Cyan -päivityspaketti tuo käyttä-
jille ainutlaatuisia Lumia-kokemuksia, jotka korostavat entisestään Nokian johtajuutta ku-
vaustoiminnoissa. Päivitys sisältää parannuksia otettujen valokuvien katseluun ja käsittelyyn. 
[N2 2.4.2014] 
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Tässä esimerkissä (15) ainutlaatuisten Lumia-kokemusten kerrotaan korostavan entisestään 

Nokian johtajuutta kuvaustoiminnoissa. Ilmaukseen sisältyy oletus Nokian johtavasta asemasta 

kuvaustoiminnoissa jo aiemmin. Lumia-kokemukset korostavat tätä johtajuutta, ja tätä täsmen-

netään adverbilla entisestään.  

Johtavaan asemaan viitataan myös seuraavassa esimerkissä (16): 

 
16) Rakennamme voittavaa kolmatta ekosysteemiä [N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (16) Nokia ilmaisee pyrkimyksensä tiedotteen alaotsikossa. Yhtiö kertoo rakenta-

vansa voittavaa kolmatta ekosysteemiä. Tässä voittava on partisiippimuotoinen adjektiivi, joka 

kuvaa kolmatta ekosysteemiä (VISK § 630). Yleisemmin voittavalla implikoidaan, että yhtiö 

käy kilpailua muita toimijoita vastaan ja pyrkii kukistamaan nämä kilpailijat rakentamalla voit-

tavaa ekosysteemiä (KS s.v. voittaa).  Lisäksi ekosysteemin ominaisuuksia määritetään ja tar-

kennetaan yksilöivän adjektiivin kolmatta avulla, joka täsmentää ekosysteemin suhdetta as-

teikon tietyssä kohdassa: puheena oleva ekosysteemi on siis kolmas (VISK § 608; Martin & 

White 2005: 138). Tässä yhteydessä ekosysteemillä tarkoitetaan luultavimmin teknologia-alan 

yhteisön ja sen ympäristön muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta10.  

Kun Nokia ja Alcatel-Lucent tiedottivat yhdistymisaikeistaan, johtava asema ja edelläkä-

vijyys olivat vahvasti esillä: 

 
17) Nokia ja Alcatel-Lucent ilmoittavat tänään aikomuksestaan yhdistyä luodakseen innovaa-
tiojohtajan uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa IP-yhteyksiä hyödyntävään maa-
ilmaan. [N8 15.4.2015] 

 
18) ”Maantieteellinen läsnäolomme tulee olemaan vahva maailman joka kolkassa, mukaan 
lukien johtava asemamme Yhdysvalloissa ja Kiinassa.” [Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri, 
N8 15.4.2015] 

 
19) ”Uskomme yhdessä olevamme riittävän suuria toimimaan edelläkävijänä millä tahansa va-
litsemallamme alalla, kasvamaan tuottavasti, vastaamaan maailmanlaajuisten asiakkaiden tarpei-
siin, kehittämään uusia teknologioita, jatkamaan immateriaalioikeuksiemme lisensoimista menes-
tyksekkäästi ja tuottamaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Kaikkien näiden seikkojen perus-
teella uskon vakaasti, että tämä on oikea liike, oikeista syistä ja oikeaan aikaan.” [Nokian toimi-
tusjohtaja Rajeev Suri, N8 15.4.2015] 

 

                                                
10  Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. ekosysteemi) ekosysteemi määritellään biologian alaan kuuluvana eliöyhteisön ja sen ym-
päristön toiminnallisena kokonaisuutena. Tutkielmani yhteydessä ekosysteemi on myös teknologia-alan erikoiskielen erikois-
sanastoa, jota käytetään tiedotteessa tosin yleiskielisesti, koska tiedotteen potentiaalisten lukijoiden ei voi kaikissa tilanteissa 
katsoa kuuluvan tämän tietyn erikoisalan asiantuntijoihin (ks. erikoiskielen ja yleiskielen suhteesta Suomalainen 2002). 
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Esimerkissä (17) esitetään Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisen luovan innovaatiojohtajan 

uuden sukupolven teknologioissa ja palveluissa. Innovaatiojohtajuuden mainitseminen uuden 

sukupolven teknologioiden ja palveluiden yhteydessä antaa Nokiasta (yhdessä Alcatel-Lucen-

tin kanssa) kuvan uudistuvana ja kehittyvänä yhtiönä (ks. luku 5.8), joka profiloituu nimen-

omaan uuden sukupolven tarpeita vastaamaan. Tarkentavalla määritteellä uuden sukupolven vii-

tattaneen teknologioiden ja palveluiden tulevaisuuteen, joka eroaa nykyisen sukupolven tottu-

muksista ja tarpeista.  

Nokia ilmaisee myös suoraan olevansa johtavassa asemassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa 

(esimerkki 18). Tarkoituksena on kuitenkin laajentaa maantieteellistä läsnäoloa maailman joka 

kolkassa. Kvanttoripronomini joka on tässä yhteydessä affektisempi ilmaus kuin jokaisessa kol-

kassa (VISK § 753). Läsnäoloa kuvataan adjektiivilla vahva, jonka tulkitsen tässä yhteydessä 

asenneadjektiiviksi, joka kuvaa Nokian oletusta maantieteellisen läsnäolonsa ominaisuuksista 

(VISK § 605). Vaikka toimitusjohtaja Rajeev Suri toteaa futuurisella ilmauksella, että läsnäolo 

tulee olemaan vahva maailman joka kolkassa, ei tällaisesta ole kuitenkaan mitään takeita, eikä 

sille esitetä perusteluja. Myöskään Nokian johtavaa asemaa Yhdysvalloissa ja Kiinassa ei pe-

rustella mitenkään. Avoimeksi jää, miltä osin Nokialla on kyseisissä maissa johtava asema.  

Esimerkissä (18) asiaintila on esitetty toteavammin kuin esimerkissä (19), jossa on näh-

tävillä jonkin asteisia epävarmuuden ilmauksia, jotka osaltaan hieman kumoavat ensimmäisten 

esimerkkien sanomaa. Rajeev Suri kertoo seuraavasti: ”Uskomme yhdessä olevamme riittävän 

suuria – –.” Mentaalinen luulemista, arvelemista ja uskomista ilmaiseva verbi uskoa ilmaisee 

tässä yhteydessä puhujan eli Rajeev Surin ja laajemmin koko Nokian arviointia kuvaamastaan 

asiaintilasta tai asennoitumista sen paikkansapitävyyteen (VISK § 1578). Uskominen on kui-

tenkin laimeampaa kuin tietäminen, ja ilmaus riittävän suuria viittaa sekin hienoiseen epävar-

muuteen: asiasta ei ole aivan täyttä varmuutta. Adjektiivilla riittävä viitattaneen jonkinlaiseen 

tarpeet täyttävään tai tyydyttävään tilanteeseen (KS s.v. riittävä). [R]iitävä on myös tehostami-

sen aspektin puitteissa laadun ilmausta (Martin & White 2005: 148). Viimeisen esimerkin (19) 

lopussa Rajeev Suri ilmaisee vielä henkilökohtaisen mielipiteensä, joka on astetta verran var-

mempi kuin edellä esitetyt tapaukset. Ilmauksessa [u]skon vakaasti uskomista vahvistetaan ad-

verbilla vakaasti, joka on kuvaileva (VISK § 373). Rajeev Surin sitoutumisen aste on vahvuu-

deltaan keskitasoa sijoittuen epäilyn ja tietämisen välimaastoon (Martin & White 2005: 135–

136). 

Johtavan aseman kuvailu on inhimillisen toiminnan arvottamista, jolla kuvataan esimer-

kiksi sosiaalista arvonantoa (Martin & White 2005: 52). Nokian mainitsema johtava asema liit-

tyy ennen kaikkea henkiseen ja fyysiseen kyvykkyyteen, jonka puitteissa Nokia arvottaa omaa 



49 
 

  

toimintaansa positiivisesti. Johtava asema tarkoittaa, että Nokia on ollut tarpeeksi kyvykäs me-

nestyäkseen ja päästääkseen nykyiseen asemaansa. Vaikka johtava asema on mitattavissa oleva 

ominaisuus, Nokia ei kuitenkaan perustele kuvaustaan esimerkiksi numeerisella tiedolla. Tästä 

syystä tulkitsen tässä yhteydessä adjektiivin johtava asenneadjektiiviksi.  

 

5.4 Vastuullinen 
 

Nokia pyrkii esittämään toimintaansa vastuullisena ja ennaltaehkäisevänä. Virheellisiin tietoi-

hin tai viallisiin tuotteisiin on täten hyvä ottaa kantaa, kuten esimerkissä (20). Näin toimimalla 

Nokia osoittaa hyvää tiedotuskäytäntöä, koska se ei piilota huonoja uutisia tekstin loppuun tai 

sivulauseisiin (Juholin 2006: 283).  

 
20) Osana sisäistä laadunvarmistusprosessia, olemme havainneet mahdollisen laatuongelman, 
joka saattaa vaikuttaa laitteen turvallisuuteen. Ongelma on ilmennyt osassa Lumia 2520 -table-
tin AC-300-latureita, jotka ovat kolmannen osapuolen valmistamia. Laturin päässä olevan vaih-
dettavan rakenneosan muovinen kuori voi osassa latureita joissain olosuhteissa irrota, paljastaa 
laturin sisällä olevat komponentit ja aiheuttaa näin mahdollisen sähköiskun vaaran – –. [N3 
17.4.2014] 

 
Koska Nokia on kuitenkin itse tiedottamiensa asioiden lähde, on ymmärrettävää, että ne-

gatiivisia asioita pyritään jollain tapaa peittämään tai ilmaisemaan mahdollisesti toisin niin, että 

päällimmäinen mielikuva yrityksestä olisi suotuisa. Tähän pyritään esimerkiksi osoittamalla, 

että Nokialla on sisäinen laadunvarmistusprosessi, joten virheitä pyritään oikaisemaan aktiivi-

sesti itse yrityksen toimesta. Positiivista maalailua laatuongelmista tiedottamiseen tuovat mo-

daaliset ilmaukset, kuten mahdollisen laatuongelman ja mahdollisen sähköiskun vaaran. 

Näissä ilmauksissa modaalisuutta ilmaistaan substantiivilausekkeessa modaalisella adjektiivilla 

mahdollinen, joka osoittaa, ettei laatuongelman oleteta olevan varma tai yleinen (VISK § 1588, 

§ 1551). Martinin ja Whiten (2005: 144) mukaan modaalinen adjektiivi mahdollinen on myös 

intensiteetin ilmaisun puitteissa tehostamista.  

Muita modaalisia ilmauksia esimerkissä (20) ovat mahdollisuutta ilmaisevat verbit saat-

taa ja voi (VISK § 1551), jotka ilmaisevat nekin osaltaan epävarmuutta ongelman yleisyydestä 

saati olemassaolosta. Tässä Nokia laajentaa omaa tekstiään harkitsemisen avulla (Martin & 

White 2005: 102–105). Laturin päässä oleva vaihdettava rakenneosan muovikuori voi irrota 

joissain olosuhteissa, mutta näistä olosuhteista ei kerrota tarkemmin. Kvanttoripronomini jois-

sain rajaa mahdollisesti vahingollisten olosuhteiden ilmenemisen parhaimmillaan vain jo-

kuseen (VISK § 746). 
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Nokian omaa vastuuta ongelmasta lieventää myös se, että vialliset laturit ovat kolmannen 

osapuolen valmistamia. Lisäksi ongelma on ilmennyt vain osassa latureita. [O]sassa on määrää 

ilmaiseva kvanttorimainen substantiivi, joka ilmaisee epämääräistä osaa jostain kokonaisuu-

desta (VISK § 592). Nokia pyrkii siis hienovaraisesti ohjaamaan lukijaa modaalisilla ilmauk-

silla suotuisampiin ajatuksiin ja kenties hieman syyllistämään kolmatta osapuolta, kun se itse 

voi tämän nojalla pyrkiä näyttäytymään vastuullisena toimijana.  

Vastuullista toimijuutta saman aiheen tiimoilta korostetaan myös seuraavassa esimerkissä 

(21):  

 
21) ”Vaikka tietoomme ei ole tullut yhtään raportoitua ongelmatilannetta, tuotteidemme laatu ja 
turvallisuus ovat meille etusijalla,” sanoo Jo Harlow, EVP Smart Devices. ”Pahoittelemme Lu-
mia 2520:n omistajille tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia, ja teemme kaikkemme mini-
moidaksemme tästä aiheutuvat haitat”. [N3 17.4.2014]  

 
 
Nokia hyödyntää esimerkissä (21) dialogista supistamista esittäessään vastakohdan mahdolli-

sille tapahtumille. Nokia siis irtisanoutuu ongelmien olemassaolosta ja pyrkii omaa näkökan-

taansa esittämällä korjaamaan lukijan oletuksia mahdollisten ongelmien olemassaolosta. Tässä 

vastakohtaa ilmaistaan vaikka-konjunktion avulla. (Martin & White 2005: 120–121; VISK § 

1101.) Tällaisen vastakohdan esittäminen vankistaa kuvaa ongelmien hienoisesta kieltämisestä. 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat Nokialle etusijalla ja mahdollisia ongelmia ja harmeja pa-

hoitellaan, mutta ilmaukset ovat ristiriidassa keskenään: toisaalta pahoitellaan mutta samaan 

aikaan ongelmien olemassaoloa yritetään kiistää – ollaan siis varmuuden vuoksi pahoillaan. 

Nokia ei pahoittele ongelmista aiheutuvaa harmia, vaan mahdollisesti aiheutuvaa harmia, joten 

modaalinen adverbi mahdollisesti ilmaisee Nokian käsityksen asiaintilasta olevan jokseenkin 

epätodennäköinen (VISK § 1601). 

Samassa esimerkissä (21) ilmaistaan vastuullista toimijuutta ja inhimillisyyttä pahoittele-

malla koko Nokian puolesta käyttämällä monikon ensimmäistä persoonamuotoa [p]ahoitte-

lemme, joka viittaa jonkin asteiseen affektin ilmaisuun reaktiona mahdollisiin tapahtumiin (ks. 

Martin & White 2005: 47). Samoin koko Nokian kantaa ilmaisee verbi-idiomi teemme kaik-

kemme, jonka avulla Nokia pyrkii tuomaan esiin panoksensa ongelmista aiheutuvien haittojen 

minimoimiseen.  

Vastuullisuuden korostaminen ei rajoitu vain tuotteisiin, vaan koskee myös ihmisiä. No-

kian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille aiheutti toimenpiteitä muun mu-

assa henkilöstön suhteen, kun esimerkiksi Korean Masanissa sijaitseva tehdas päätettiin sulkea: 
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22) Chennain tehtaan työntekijöidemme kokeman epävarmuuden sekä Masanin tehtaan suunni-
tellun sulkemisen vuoksi Nokia on laatinut tukiohjelman, joka sisältää muun muassa taloudellista 
tukea tarjoten työntekijöidemme mahdollisuuden etsiä uusia mahdollisuuksia Nokian ulko-
puolelta vakaalta taloudelliselta pohjalta. – – Ohjelma on ollut tarjolla Nokian työntekijöille 
muissa toimipisteissä, joihin yhtiön läpikäymät muutokset ovat vaikuttaneet. [N4 25.4.2014] 

 

Esimerkissä (22) Nokia kertoo laatimastaan tukiohjelmasta, joka sisältää taloudellista tu-

kea, joka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden etsiä uusia mahdollisuuksia Nokian ulkopuo-

lelta vakaalta taloudelliselta pohjalta. Tuen tarkennetaan olevan muun muassa taloudellista 

(Martin & White 2005: 138) ja sillä viitataan rahalliseen avustamiseen. Muista avustamisen 

muodoista ei mainita. Rahallista avustusta halutaan kuitenkin korostaa vielä toteamalla, että 

työntekijöillä on mahdollisuus uusiin haasteisiin Nokian ulkopuolella Nokian tarjoamalta va-

kaalta taloudelliselta pohjalta. Adjektiivilla vakaa kuvaillaan ja tarkennetaan taloudellista poh-

jaa, mutta käsitteenä se jää hieman epämääräiseksi. Sillä voidaan mahdollisesti viitata taloudel-

lisen tuen määrään, joka on tarpeeksi kattava ja varma (KS s.v. vakaa), jotta taloudellisesta 

pohjasta irtisanomisen jälkeen voidaan puhua vakaana.  

Aloite taloudellisen tuen tarjoamiselle ei ole kuitenkaan välttämättä tullut alun perin No-

kian puolelta. Esimerkin (22) alussa todetaan, että Chennain tehtaan työntekijät ovat kokeneet 

epävarmuutta, joten aloite on voinut hyvinkin tulla työntekijöiden puolelta. Nokia pyrkii kui-

tenkin esiintymään työntekijöistään huolehtivana tahona jopa irtisanomisen jälkeen, mikä ko-

rostaa Nokian roolia vastuullisena ja välittävänä työnantajana. 

Vastuullisuus ja ennaltaehkäisevä toiminta näkyvät myös esimerkiksi yrityksen tulevai-

suutta koskevissa lausunnoissa. Vastuullisuus liittyy oikeaan tietoon, joka yrityksen on esimer-

kiksi sijoittajille annettava, joten spekulaatioihin ja epävarmoihin tietoihin on otettava kantaa 

(Juholin 2006: 274–275). Nokia ottikin tiedotteessaan kantaa lehdistössä esiintyneitä speku-

laatioita kohtaan mahdollisesta yhdistymisprosessista Alcatel-Lucentin kanssa: 

 
23) Viime aikoina lehdistössä esiintyneen spekulaation johdosta Nokia ja Alcatel-Lucent vahvis-
tavat, että yhtiöt ovat edistyneissä keskusteluissa mahdollisesta täydestä yhdistymisestä, joka 
toteutettaisiin Nokian tekemällä julkisella osakevaihtotarjouksella Alcatel-Lucentista. Tässä vai-
heessa ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että keskustelut johtaisivat sopimukseen tai 
transaktioon. [N7 14.4.2015] 

 
24) TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 
Tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, kuten mahdolliseen yhdistymiseen tai sen eh-
toihin viittavia lausuntoja. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy erinäisiä riskejä 
ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien riskit ja epävarmuus siitä, pääsevätkö osapuolet sopi-
mukseen mahdollisesta yhdistymisestä ja sen ehdoista. Moniin näistä riskeistä ja epävarmuus-
tekijöistä emme voi vaikuttaa ja niiden johdosta todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa 
tulevaisuutta koskevista lausumista. [N7 14.4.2015] 
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Esimerkissä (23) Nokia ja Alcatel-Lucent vahvistavat käyvänsä yhdistymiskeskusteluja, 

mutta vahvistus johtunee vain siitä, että lehdistö on saanut asiasta vihiä hieman liian aikaisin. 

Mitään ei ilmaista varmaksi, ja tämä epävarmuus ilmaistaan erilaisin modaalisin keinoin. Il-

mauksessa mahdollisesta täydestä yhdistymisestä modaaliadjektiivi mahdollinen ilmaisee ja 

tarkentaa asiaintilan toteutumismahdollisuuden olevan sananmukaisesti mahdollinen Nokian 

uskoon, tietoon ja päätelmiin nojaten (VISK § 1551, § 1556, § 1588). Samoin esimerkissä (24), 

joka on erillinen osa tiedotetta, yhdistymistä pidetään mahdollisena mutta ei suinkaan varmana.  

Asiaintilan toteutumismahdollisuuden epävarmuutta ilmaistaan myös konditionaalisilla 

ilmauksilla toteutettaisiin ja johtaisivat. Verbin moduksista konditionaalilla voidaan ilmaista 

asiaintila vaihtoehtona (VISK § 1590). [T]oteutettaisiin ja johtaisivat ilmaisevat tässä konteks-

tissa suunniteltua, ennustettua tai kuviteltua asiaintilaa, joka ei ole vielä todellinen tai toteutet-

tavissa (VISK § 1592). Epävarmuus tulee ilmi myös negaatiosta ei ole minkäänlaista var-

muutta. Kiellon vaikutusalassa oleva minkäänlaista vahvistaa kieltoa ja on täten intensiteetti-

ilmaus (VISK § 1634). Negaatio on myös dialogista supistamista, kun Nokia irtisanoutuu leh-

distön spekulaatioista ja kiistää lehdistön oletukset asiasta. Tällä keinolla Nokia ilmaisee omaa-

vansa aiheesta enemmän tietoa ja on täten oikeutetussa asemassa kiistämään lehdistön speku-

laatiot. (Martin & White 2005: 118–120.)  

Tulevaisuutta koskevassa lausunto-osassa (24) ilmaistaan myös asiaintilan toteutumisen 

epävarmuutta modaaliadjektiivilla mahdollinen, joka viittaa kuitenkin yhdistymisen mahdolli-

suuteen. Riskien ja epävarmuustekijöiden tarkennetaan olevan erinäisiä – niitä on mahdollisesti 

vain muutama (KS s.v. erinäinen) mutta niillä voi olla suuri merkitys lopullisen tuloksen kan-

nalta. Nokia toteaakin, että todelliset tulokset voivat olennaisesti poiketa tulevaisuutta koske-

vista lausumista. Tässä todellisten tulosten mahdollista poikkeavuutta tähdennetään adverbilla 

olennaisesti (VISK § 373).  

Nokian vastuullinen toimijuus ilmenee tuotevikojen tiedottamisessa, henkilöstön irtisa-

nomisen seurauksien hoitamisessa sekä tulevaisuutta koskevien lausumien epävarmuustekijöi-

den korostamisessa. Tämän luvun esimerkeissä inhimillisen toiminnan arvottaminen liittyy so-

siaaliseen hyväksyntään (Martin & White 2005: 52). Nokia pyrkii näyttäytymään asiallisuuden 

aspektin puitteissa hyvänä, eettisenä, reiluna, välittävänä ja anteliaana. Lisäksi erityisesti tuo-

teviasta kertoessaan Nokia pyrkii esittämään toimintaansa uskottavana, koska yhtiö kertoo re-

hellisesti ja suoraan ongelmista.  

Nokian ilmaisemalla vastuullisuudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Tuotevian tiedotta-

misessa vastuullisuus ilmenee Nokian pahoitteluina ja haluna tehdä kaikkensa haittojen mini-

moimiseksi. Toisaalta viasta ei oteta täyttä vastuuta, vaan Nokia mainitsee erikseen kolmannen 
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osapuolen osallisuuden. Kun Nokia näyttäytyy vastuullisena työnantajana, joka pitää huolta 

henkilöstöstään myös irtisanomisen jälkeen, tilanne näyttää ristiriitaiselta: miksi tässä tilan-

teessa ollaan ylipäätään ja voiko Nokia irtisanovana osapuolena rakentaa itsestään kuvaa vas-

tuullisena? Alcatel-Lucentiin liittyviin spekulaatioihin kantaa ottava tiedote pitää huolen, ettei 

yhtiöstä kirjoiteta mahdollisesti väärää tietoa, joka vaikuttaisi omistajiin ja sijoittajiin merkittä-

västi. Tiedote on kuitenkin julkaistu päivää ennen varsinaista ilmoitusta, jossa yhdistyminen 

Nokian ja Alcatel-Lucentin välillä julkaistaan virallisesti. Tässä yhteydessä tulevaisuutta kos-

keviin lausumiin kantaa ottava tiedote näyttäytyy kenties hätäisenä peittelynä, vaikka toki neu-

vottelujen lopputulos olisi voinut olla aivan päinvastainen ja tällöin kannanotto olisi ollut tar-

peellinen. 

 

5.5 Hyväntekijä  
 

Joulukuussa 2014 Nokia ja Pelastakaa Lapset ilmoittivat yhdistävänsä voimansa lapsen oikeuk-

sien edistämiseksi. Yhteistyön tiimoilta Nokia näyttäytyy erityisesti hyväntekijänä (tämä liittyy 

myös osittain vastuullisuuden representaatioon, ks. luku 5.4). Nokian tiedotteessa yhtiön yh-

teiskuntavastuujohtaja Sakari Kotola kommentoi yhteistyötä seuraavasti: 

 
25) ”Tuomalla laajakaistayhteydet sekä kartta- ja navigointisovelluksia syrjäisille tai köyhille 
seuduille (Myanmar) emme paranna pelkästään tietoliikenneyhteyksiä, vaan myös ihmisten 
elämää kestävällä tavalla. Tekemällä yhteistyötä Pelastakaa Lapset kanssa pyrimme tuomaan 
lapsille uusia mahdollisuuksia teknologian avulla”. [N6 17.12.2014] 

 

Nokian sekä Pelastakaa lapset -järjestön pyrkimys yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen il-

maistaan esimerkissä (25) rakentamalla yrityksestä kuvaa hyväntekijänä syrjäisillä tai köyhillä 

seuduilla. Yhteiskuntavastuujohtaja Sakari Kotolan lainaus sisältää oletuksen Nokiasta osana 

kehittynyttä ja varakkaampaa seutua sekä kykenevänä auttamaan vähemmän kehittyneitä maita 

omalla teknologiallaan. Erityisesti lapset voivat hyötyä teknologiasta ja saada sen avulla uusia 

mahdollisuuksia. Tässä mahdollisuuksien tarkennetaan olevan uusia (Martin & White 2005: 

138). Tällaiseen ilmaukseen sisältyy kenties oletus lasten vähäisistä mahdollisuuksista muuten-

kin, ja nyt Nokia kertoo pyrkivänsä tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia teknologian avulla.  

Nokia kertoo tietoliikenneyhteyksien lisäksi myös parantavansa ihmisten elämää kestä-

vällä tavalla. [K]estävällä tavalla viitattaneen Nokian toimitapojen ekologisuuteen ja luonnon-

varoja haaskaamattomaan liiketoimintaan (KS s.v. kestävä). Tässä kohtaa vallitsevan kaupalli-

sen diskurssin lomassa kulkee myös eräänlainen ympäristönsuojeludiskurssi, joka on näinkin 
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suuren yhtiön tiedottamisessa jäänyt melko pieneen osaan aikana, jolloin ekologisuus ja kestävä 

kehitys ovat maailmanlaajuisen keskustelun aiheina. Ympäristönsuojeludiskurssi rakentaa 

myös yhtiön vastuullisuuden representaatiota (ks. luku 5.4).  

Nokian ilmaisema jako Suomeen ja kehittyviin maihin on nähtävillä myös seuraavassa 

esimerkissä (26): 

 
26)  – – Nokia ja Suomen lasten ja nuorten säätiö ovat myös aiemmin tehneet yhteistyötä nuorten 
hyväksi – sekä Suomessa että myös kehittyvissä maissa. [N10 16.7.2015] 

 

Esimerkin (26) parikonjunktio sekä–että on tässä yhteydessä niin additiivisessa kuin erottele-

vassa tehtävässä. Toisaalta kuvataan, että Nokia ja Suomen lasten ja nuorten säätiö ovat tehneet 

aiemminkin yhteistyötä sekä Suomessa että kehittyvissä maissa joko yhtä aikaa tai erikseen. 

Sen sijaan, että kerrottaisiin yhteistyön tapahtuneen Suomessa ja kehittyvissä maissa, kohde-

maita on haluttu korostaa näiden kahden erillisyyttä kuvaavalla parikonjunktiolla sekä–että. 

(VISK § 1096.) Lisäksi yhteistyötä kehittyvissä maissa on haluttu fokusoida fokuspartikkelilla 

myös (VISK § 839, § 840), joka tähdentää, että kohde olisi voinut olla jokin muukin, mutta 

nimenomaan kehittyvät maat koettiin tärkeäksi.   

Nokia pyrkii tiedotteissaan profiloitumaan erityisesti lasten ja nuorten tukijaksi, kuten 

edellä on jo käynyt ilmi. Nokia ilmoitti toukokuussa 2015 lahjoittavansa yhdessä Elisan kanssa 

sisätilojen matkapuhelinverkon Uudelle Lastensairaalalle: 

 
27) ”Haluamme osallistua Uuden Lastensairaalan rakentamiseen tarjoamalla sairaalan käyt-
töön osaamistamme, jotta voimme luoda hyvät mahdollisuudet yhteydenpitoon lapsille ja heidän 
läheisilleen, kun lapsi on sairaalassa. Olemme iloisia, että voimme näin olla talkoissa mukana”, 
sanoi Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. [N9 28.5.2015] 

 

Esimerkissä (27) Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kertoo Nokian haluavan 

osallistua Uuden Lastensairaalan rakentamiseen tarjoamalla sairaalan käyttöön osaamistaan. 

Nokian halu osallistua kertonee yhtiön näkemästä tarpeellisuudesta auttaa Uuden Lastensairaa-

lan rakentamisessa (KS s.v. haluta). Tämä halu ilmaistaan monikon ensimmäistä persoonamuo-

toa ([h]aluamme) käyttämällä, jotta näkökulma koskettaisi koko Nokiaa. Nokia osallistuu tar-

jomalla osaamistaan, ja tiedotteen otsikosta ”Nokia ja Elisa lahjoittavat sisätilojen matkapuhe-

linverkon Uudelle Lastensairaalalle” käy ilmi, että Nokia tarjoaa osaamistaan veloituksetta11. 

Lisäksi Risto Siilasmaa ilmaisee Nokian puolesta yhtiön tunnetilaa asian tiimoilta: ilmaus 

                                                
11 Tarjoamisen voi tulkita ilman tiedotteen otsikkoa myös ostettavaksi esittämisenä (KS s.v. tarjota).  
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[o]lemme iloisia liittyy yhtiön kokemiin onnen tunteisiin omasta osallisuudestaan talkoisiin 

(Martin & White 2005: 45–49).  

Heinäkuussa 2015 Nokia ilmoitti kunnianhimoisesta yhteistyökumppanuudesta Suomen 

lasten ja nuorten säätiön kanssa tavoitteenaan palauttaa nuorten usko tulevaisuuteen: 

 
28) Nokia ja Suomen lasten ja nuorten säätiö yhdistävät voimansa palauttaakseen nuorten uskon 
tulevaisuuteen. Hanke on jatkoa osapuolten pitkäaikaiselle yhteistyölle nuorten hyväksi ja pyr-
kii tuomaan apua nuorten ongelmiin sekä tukea arjen haasteisiin. DREAMS-ohjelmalla py-
ritään tavoittamaan kymmeniä tuhansia 13–16-vuotiaita koululaisia ja kannustamaan heitä 
tekemään töitä unelmiensa eteen. Yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava hanke jatkuu aina 
kouluvuoden 2017–2018 loppuun asti. [N10 16.7.2015] 

 

Esimerkki (28) osoittaa, että Nokia on harjoittanut yhteistyötä yhdessä Suomen lasten ja nuor-

ten säätiön kanssa jo aiemmin. Yhteistyön nuorten hyväksi tarkennetaan olleen pitkäaikaista, 

ja tämä voimistaa kuvaa Nokian sitoutumisesta nuorten hyväksi työskentelyyn. DREAMS-oh-

jelman avulla pyritään auttamaan nuoria ongelmissaan, tukemaan arjen haasteissa sekä kannus-

tamaan unelmiensa tavoittelussa. Tavoitteen laajuutta ilmaistaan määrällisellä lisäämisellä il-

mauksessa ”pyritään tavoittamaan kymmeniä tuhansia 13–16-vuotiaita koululaisia”, jossa nu-

merollinen lisäys kymmeniä tuhansia kertoo melko merkittävästä määrästä koululaisia (Martin 

& White 2005: 148–149). Lisäksi tarkennetaan, että hankkeen kohderyhmä käsittää 13–16-vuo-

tiaat koululaiset (mts. 138).  

Hyväntekijyyden representaatio liittyy ennen kaikkea sosiaalisen hyväksynnän asiallisuu-

den osa-alueeseen (ks. Martin & White 2005: 52). Hyväntekijän roolia rakentaessaan – etenkin 

lapsista ja nuorista puhuttaessa – Nokia pyrkii näyttäytymään jälleen hyvänä, eettisenä, reiluna, 

välittävänä ja anteliaana tarjotessaan uusia mahdollisuuksia sekä tuomalla apua ja tukea nuorten 

arkeen. Samalla Nokia rakentaa itsestään kuvaa varakkaana ja implisiittisesti myös kyvykkäänä 

tarjoamaan apuaan heikommassa asemassa oleville nuorille niin kehittyvissä maissa kuin Suo-

messa. Hyväntekijyyden representaatio sivuaa aiemmin esiteltyä vastuullisuuden representaa-

tiota sikäli, että kummassakin representaatiossa Nokian toiminta esitetään pohjimmiltaan vas-

tuullisena – kenties irtisanottujen työntekijöiden tukeminen voidaan nähdä myös hyväntekeväi-

syytenä. Vastuullisuuden representaatioon liittyy kuitenkin esimerkiksi viallisesta tuotteesta 

tiedottamista, joten näiden kahden representaation yhdistäminen ei olisi ollut aivan mutkatonta. 
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5.6 Suomalainen 
 

Nokian hyväntekeväisyys ja yhteiskuntavastuu ei rajoitu pelkästään köyhempiin maihin, vaan 

yhtiö harjoittaa tukitoimintaa myös Suomessa. Seuraavat esimerkit on sijoitettu tähän lukuun, 

koska niissä ilmenee suomalaisuuden representaatioita, vaikkakin myös kansainvälisempi nä-

kökulma on esillä ja ensimmäiset esimerkit olisi voinut myös sijoittaa edelliseen lukuun. Suo-

malaisuus ja kansainvälisyys käyvät vuoropuhelua tiedotteessa, jossa kerrotaan, että vuonna 

2014 Nokia Säätiöön perustetun Jorma Ollilan rahaston tarkoituksena on tukea tutkijoiden työs-

kentelyä ulkomailla. Seuraavat esimerkit (29), (30) ja (31) ovat kyseisestä tiedotteesta: 

 
29) ”Tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnan kehitykseen. 
Rahaston avulla on tarkoitus tukea tekniikkaa, joka palvelee yhteiskuntaa. Tavoitteena on luoda 
yhteyksiä kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa ja synnyttää uusia avauksia. Oman urani ai-
kana olen havainnut, että ponnistaessamme vahvalta suomalaiselta pohjalta varhaiset kansain-
väliset kontaktit inspiroivat läpimurtoihin”, sanoo Jorma Ollila, Shellin ja Outokummun hallituk-
sen puheenjohtaja ja Nokian entinen pääjohtaja.” [N5 16.5.2014] 

 
30) ”Nokian aikanaan perustaman Nokia Säätiön tavoitteena on tukea suomalaista teknologia-
tutkimusta, löytää alan huippuosaajia ja tukea heidän kasvuaan”, sanoo Nokia Säätiön hallituk-
sen puheenjohtaja Timo Ali-Vehmas. [N5 16.5.2014] 

 
31) ”Olemme iloisia siitä, että voimme uuden rahaston myötä vahvistaa ja laajentaa toimin-
taamme. Perinteisesti olemme jakaneet pääosan apurahoista väitöskirjavaiheessa oleville jatko-
opiskelijoille. Uusi rahasto kohdistaa apurahat vastavalmistuneille, joiden apurahantarve on eri-
tyisen suuri”. [Timo Ali-Vehmas, N5 16.5.2014]  

 
Esimerkeissä (29) ja (30) sekä Jorma Ollila että Timo Ali-Vehmas korostavat suomalai-

suutta osana teknologian roolia yhteiskunnan kehityksessä. Suomalainen pohja, jolta ponnis-

tamme kohti kansainvälisiä kontakteja, on Ollilan mukaan vahva. [V]ahvalta suomalaiselta 

pohjalta on ilmauksena substantiivilauseke, jossa on kaksi sijassa ja luvussa kongruoivaa ad-

jektiivietumääritettä, vahvalta ja suomalaiselta (VISK § 582). Vahva on kuvaileva adjektiivi, 

joka tässä tapauksessa kuvaa Ollilan subjektiivista asennetta (VISK § 584). Vahvaa seuraa ka-

tegorioiva adjektiivi suomalainen, joka kuvaa alkuperää tai tai paikallista kuuluvuutta johonkin 

(VISK § 585). Kumpikin adjektiivi toimii tarkentavassa tehtävässä, kuten myös suomalaista ja 

kansainvälisestä (Martin & White 2005: 138). Ali-Vehmas korostaa, että Nokia Säätiön tavoit-

teena on tukea nimenomaan suomalaista teknologiatutkimusta ja tukea alan huippuosaajien 

kasvua. Ollilan käyttämä ilmaus kansainvälisestä tutkijaverkostosta osoittaa, että hänen mu-

kaansa tähtäin on kansainvälisyydessä, jota vahva suomalainen pohja tukee.  

Esimerkissä (31) iloitaan siitä, että uuden rahaston myötä on mahdollista vahvistaa ja 

laajentaa toimintaa. Olemme iloisia on affektin eli tunnetilan ilmaus (Martin & White 2005: 
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49), jossa kuvataan onnen tunteita koko Nokian puolesta käyttämällä monikon ensimmäistä 

persoonaa. Voida-verbin käyttö liittää ilmauksen Nokian kyvykkyyden arvottamiseen.  

Seuraavassa esimerkissä (32) kerrotaan tarkemmin Nokia Säätiöstä, joka hallinnoi Jorma 

Ollilan rahastoa: 

 
32) Nokia Säätiö hallinnoi Jorma Ollilan rahastoa. Vuonna 1995 perustetun Nokia Säätiön tarkoi-
tuksena on tieto- ja teletekniikan tieteellisen kehityksen tukeminen sekä alan opetustoimin-
nan edistäminen Suomessa. Säätiö myöntää apurahoja ja tunnuspalkintoja alan kehitykseen. [N5 
16.5.2014] 

 
Nokia Säätiön tarkoituksena on tukea tieto- ja teletekniikan tieteellistä kehitystä sekä edistää 

alan opetustoimintaa Suomessa. Kaikki tämä tähtää kuitenkin laajemmalla tasolla kyseisen tie-

dotteen otsikon ”Uusi Jorma Ollilan rahasto tukee nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä” mu-

kaisesti kansainvälisyyteen. Esimerkit herättävät kysymyksen, johon ei vastata selkeästi: Pa-

nostetaanko Suomeen vain kansainvälistymisen vuoksi vai hyödyttääkö esimerkiksi alan ope-

tustoiminnan edistäminen Suomen taloutta pidemmällä tähtäimellä? 

Suomalaisuutta korostetaan suoraviivaisemmin Nokian ja Suomen lasten ja nuorten yh-

teistyöstä kertovassa tiedotteessa (33): 

 
33) ”Arvostamme juuriamme ja tiedostamme vastuumme suomalaisena yrityksenä. DREAMS-
ohjelma on yksi esimerkki hankkeista, joilla haluamme osoittaa vahvaa ja jatkuvaa sitoutumis-
tamme Suomeen” [Nokian yhteiskuntavastuujohtaja Sakari Kotola, N10 16.7.2015] 

 

Nokia arvostaa suomalaista alkuperäänsä ja tiedostaa vastuunsa nimenomaan suomalaisena yri-

tyksenä. DREAMS-ohjelman avulla Nokia haluaa osoittaa sitoutumistaan Suomeen. Tämä si-

toutuminen vahvennetaan käyttämällä adjektiiveja vahva ja jatkuva, joista vahva ilmaisee suh-

teellista ominaisuutta. Tässä tapauksessa vahva on myös subjektiivisesti arvottava asennead-

jektiivi, joka ilmaisee puhujan käsityksiä tai mielipiteitä. (VISK § 605.) Adjektiivi jatkuva sen 

sijaan kuvaa enemmänkin absoluuttista ominaisuutta: Nokian sitoutuminen joko on jatkuvaa tai 

sitten ei (VISK § 606). Periaatteessa kuitenkin sekä vahva että jatkuva ovat puhujan käsityksiä 

ja mielipiteitä puheena olevasta asiasta, ja niiden tarkoituksena on tarkentaa ilmausta (Martin 

& White 2005: 138). Niiden tehtävänä on kiinnittää lukijan huomio asiaan, jota ei viimeaikais-

ten muutosten keskellä voi pitää välttämättä itsestään selvänä. Nokia siis ilmaisee olevansa si-

toutunut Suomeen, ja tämä sitoutuminen erilaisten hankkeiden kautta on vahvaa ja jatkuvaa. 

Vahvan ja jatkuvan sitoutumisen kuvaaminen liittyy asia-arvottamisen tasapainoon aspektiin, 

jossa vahva ja jatkuva arvottavat positiivisesti asiaintilan ominaisuuksia (mts. 56).  
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Esimerkissä (33) Nokia ilmaisee myös affektia arvostaa-verbin kautta. Kertomalla arvos-

tavansa juuriaan Nokia osoittaa pitävänsä niitä arvossa ja kunnioittavansa niitä (KS s.v. arvos-

taa).  

Samaan aikaan kun Nokia kertoo suomalaisista juuristaan ja oman alansa tieteellisestä 

kehityksen tukemisesta Suomessa, se korostaa myös yhtiönsä kansainvälistymistavoitteita, 

vaikka myös suomalaisuuden näkökulmaa pyritään pitämään yllä. Yhtiön vahva ja jatkuva si-

toutuminen Suomeen ilmenee eräänlaisena hyväntekijyytenä esimerkiksi DREAMS-hankkeen 

pohjalta. Myös suomalaisten osaamiseen viitataan epäsuorasti heikohkona tai jollain tapaa vail-

linaisena, koska se tarvitsee kansainvälisiä kontakteja läpimurtoihin.  

 

5.7 Globaali 
 

Nokian ja ranskalaisen Alcatel-Lucentin yhdistymisprosessin seurauksena Nokia rakentaa yh-

tiöstään selvästi aiempaa globaalimpaa kuvaa. Seuraavat neljä esimerkkiä (33), (34), (35) ja 

(36) osoittavat, missä Nokian fokus tulevaisuudessa on. Osa esimerkeistä olisi sopinut kehityk-

sen teemojensa puolesta myös lukuun 5.8, mutta käsittelen ne tässä, koska ne ovat myös vah-

vasti yhteydessä tämän luvun teemaan. 
 

33) Nokia on globaali yhtiö, jolla on syvät juuret ja perintö useissa osissa maailmaa. Yhdis-
tyessään Alcatel-Lucentin kanssa se odottaa Ranskan, jossa Alcatel-Lucent on olennainen osa 
teknologista ekosysteemiä, muodostuvan yhtiön eläväiseksi keskukseksi. [N8 15.4.2015] 

 
34) Nokian tarkoituksena on olla tärkeä laajemman teknologisen ekosysteemin yleisen kehi-
tyksen ja innovaatioiden edistäjä Ranskassa. [N8 15.4.2015] 

 
35) Transaktion toteutumisen yhteydessä Nokia aikoo myös perustaa 100 miljoonan euron 
suuruisen sijoitusrahaston sijoittamaan start up -yrityksiin Ranskassa painopisteenään esi-
neiden internet ja teollisuuden internet-ratkaisut. [N8 15.4.2015] 

 
36) Nokia aikoo ylläpitää työllisyyttä Ranskassa Alcatel-Lucentin vuoden 2015 lopun siirty-
mäsuunnitelman (Shift Plan) sitoumusten mukaisesti erityisenä painopisteenään avainkohteet 
Villarceaux’ssa (Essonessa) sekä Lannionissa (Côtes d’Armorissa). Lisäksi yhtiö odottaa laajen-
tavansa tuotekehitystyötä lisäämällä useita satoja uusia työpaikkoja kohdistettuna hiljattain 
valmistuneille, joiden osaamisalueina ovat tulevaisuuteen suuntautuvat teknologiat, mukaan lu-
kien 5G. [N8 15.4.2015] 

 

Ensimmäisessä esimerkissä (33) Nokia kuvailee yhtiötä adjektiivilla globaali, jolla viita-

taan maailmanlaajuiseen (KS s.v. globaali). Lisäksi yhtiöllä on syvät juuret ja perintö useissa 

osissa maailmaa. Globaaliutta perustellaan määrällisellä lisäämisellä ilmauksessa useissa 
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osissa maailmaa, jossa useissa on kvanttoripronomini, joka kvantifioi eli ilmaisee jotakin tar-

koitetun joukon suuruudesta suhteessa ilmauksen viittausalaan. Tässä useissa on lukumäärän 

kvanttoripronomini, joka ilmaisee suhteellista tai summittaista lukumäärää – tässä tapauksessa 

usealla viitataan suhteellisen moneen osaan maailmaa. (VISK § 740, § 762, § 764.) Lisäksi 

tarkennetaan, että juuret ja perintö useissa osissa maailmaa ovat syvät (Martin & White 2005: 

138).  

Nokian rooli muutosten tullessa voimaan on olla tärkeä laajemman teknologisen ekosys-

teemin yleisen kehityksen ja innovaatioiden edistäjä Ranskassa (esimerkki 34). Nokia tulee siis 

olemaan globaali laajemman teknologisen ekosysteemin kehityksen ja innovaatioiden edistäjä 

erityisesti Ranskassa. Nokia kuvaa omaa rooliaan muutoksen keskellä asenneadjektiivilla tär-

keä, joka kuvastaa Nokian omia käsityksiä ja mielipiteitä omasta asemastaan tulevaisuudessa 

(VISK § 605).  

Ranskan asema yhtiöiden yhdistymisen jälkeen on korostetusti esillä. Esimerkissä (33) 

kerrotaan, että Ranskan odotetaan muodostuvan yhtiön eläväiseksi keskukseksi. Tässä adjektii-

vimäärite eläväinen kuvailee ja tarkentaa odotettuja ominaisuuksia Ranskan muodostaman kes-

kuksen suhteen (VISK § 582; Martin & White 2005: 138). Kielitoimiston sanakirja (s.v. elä-

väinen) määrittelee eläväisen muun muassa eloisaksi ja vilkkaaksi. Nokian panostus Ranskaan 

on rahallinen sen sijoittaessa 100 miljoonaa euroa start up -yrityksiin (esimerkki 35). Lisäksi 

Nokia aikoo ylläpitää työllisyyttä Ranskassa – – lisäämällä useita satoja uusia työpaikkoja 

kohdistettuna hiljattain valmistuneille (esimerkki 36). Tässä modaalisuutta ilmaistaan modaa-

lisen aikoa-verbin avulla, joka kuvaa Nokian tahtoa ja aikeita – toisin sanoen määrätietoisuutta 

(VISK § 1551; Martin & White 2005: 54–56). Uusien työpaikkojen määrä on suhteellisen suuri, 

minkä kvanttoripronomini useita osoittaa (VISK § 762, § 764).  

Työllisyyden ylläpito Ranskassa yhtiöiden yhdistymisen jälkeen liittyy yhtiöiden kytkök-

seen Ranskan hallitukseen, kuten esimerkistä (37) käy ilmi: 

 
37) Keskusteluissaan Ranskan hallituksen kanssa Nokia on vahvistanut, että Ranskalla tulee ole-
maan keskeinen asema yhdistetyn yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa perustuen 
Ranskan vahvaan osaamiseen tietyillä teknologian avainalueilla, Alcatel-Lucentin jo ole-
massa olevaan läsnäoloon Ranskassa ja yhtiön vahvaan sitoutumiseen Ranskan teknologia-
ekosysteemiin sekä uusiin teknisesti suuntautuneisiin lahjakkuuksiin Ranskan yliopistoista. 
[N11 22.9.2015] 
 

 
Ranskan tulevaa asemaa kuvataan keskeiseksi. Tätä perustellaan Ranskan vahvalla osaamisella, 

Alcatel-Lucentin olemassa olevalla läsnäololla ja vahvalla sitoutumisella Ranskan teknologia-

ekosysteemiin sekä sitoutumisella teknisiin lahjakkuuksiin Ranskan yliopistoista. Ranskan 
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osaamista luonnehditaan adjektiivilla vahva, samoin kuin Alcatel-Lucentin sitoutumista Rans-

kan teknologia-ekosysteemiin.  

Työllisyyden ylläpitäminen Ranskassa on joiltain osin perusteltua, mutta Suomen taka-

alalle jättäminen huonossa taloustilanteessa näyttää hieman perusteettomalta, vaikka Nokian 

tiedotteessa (N8 15.4.2015) todetaan, että ”Yhdistyneen yhtiön nimi tulisi olemaan Nokia Oyj, 

sen pääkonttori tulisi sijaitsemaan Suomessa – – ”. Työllisyyden ylläpitämisestä ei kuitenkaan 

mainita Suomen osalta, vaikka huhujen ja spekulaatioiden katkaisemiseksi niin olisi hyvä tehdä 

yrityksen itsensä toimesta (Juholin 2006: 289). Esimerkissä (38) globaalia näkökulmaa jatke-

taan toteamalla, että: 

 
38) Suunnitellun yhdistyneen yhtiön pääkonttori olisi Suomessa, ja sillä olisi strategisia toimi-
paikkoja ja huomattavia tuotekehityskeskuksia Ranskassa sekä useissa muissa maissa kuten 
Saksassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. [N8 15.4.2015] 

 
Yhdistyneen yhtiön toimipaikat ja tuotekehityskeskukset sijaitsisivat siis muualla kuin Suo-

messa. Ranskassa sijaitsevia toimipaikkoja ja tuotekehityskeskuksia kuvataan ja tarkennetaan 

adjektiivimääritteellä strategisia ja huomattavia (VISK § 582; Martin & White 2005: 138). 

Adjektiiveilla strateginen ja huomattava viitataan toimipaikkojen ja tuotekehityskeskuksien 

merkittävyyteen ja tärkeyteen (KS s.v. strateginen, huomattava). Ranskan lisäksi toimipaikkoja 

ja tuotekehityskeskuksia olisi myös useissa muissa maissa. Näitä maita ei eksplikoida tarkem-

min muuten kuin mainitsemalla Saksa, Yhdysvallat ja Kiina, mutta kvanttoripronomini useissa 

viittaa toimintaan monissa maissa (VISK § 762).  

Kiinan tärkeyttä perustellaan muun muassa seuraavasti esimerkissä (39): 

 
39) Nokialla ja Alcatel-Lucentilla on myös pitkä ja rikas historia Kiinassa. – – Molemmat yh-
tiöt jakavat Kiinan hallituksen tavoitteet tukea ilmapiiriä kiinalaisille innovaatioille ja tek-
nologian kehittämiselle ”Internet Plus” ja ”Made in China 2025” -ohjelmien kautta. [N8 
15.4.2015] 

 
Esimerkissä (39) todetaan, että Nokian ja Alcatel-Lucentin historia Kiinassa on pitkä ja rikas. 

Adjektiivimääritteet pitkä ja rikas ovat kuvailevia adjektiiveja, mutta koska tälle kuvailulle ei 

tarjota tarkempia (esimerkiksi numeerisia) perusteluja, tulkitsen ne asenneadjektiiveiksi, jotka 

on valittu kuvaamaan ja tarkentamaan Kiinan oikeutettua asemaa yhdistymisen jälkeen (VISK 

§ 584; Martin & White 2005: 138). Asiaintila saattaa toki olla myös sellainen kuin Nokia kuvaa. 

Adjektiivit pitkä ja rikas ovat kuitenkin jossain määrin epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia ilman 

tarkempaa kuvailua – etenkin, kun rikkaalla viitataan tässä kontekstissa jossakin eli määritte-

lemättömässä suhteessa merkitykselliseen ja tärkeään (KS s.v. rikas). Huomionarvoista on 
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myös, että molemmilla yhtiöillä – niin Nokialla kuin Alcatel-Lucentilla – on vahva kytkös Kii-

nan hallitukseen ja sen tavoitteisiin. Tällaisesta kytköksestä Suomen hallituksen suuntaan ei ole 

viitteitä. Nokian toiminta Suomessa viittaa yhä enemmän hyväntekeväisyyteen kuin korkean 

teknologisen osaamisen ylläpitoon maan rajojen sisällä.  

Myös Alcatel-Lucentin puolelta näkökulma yhdistyneen yhtiön toimialaan on globaali, 

kun Alcatel-Lucentin toimitusjohtaja Michel Combes toteaa Nokian tiedotteessa, että: 
 

40) ”Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistyminen tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden luoda 
eurooppalainen huippuyhtiö ja maailmanlaajuinen edelläkävijä ultralaajakaista-, IP-verkko- 
ja pilviteknologioiden alalla.” [N8 15.4.2015] 

 
41) ”Tämä transaktio tulee oikeaan aikaan vahvistamaan eurooppalaista teknologiateolli-
suutta.” [N8 15.4.2015] 
 

 
Ensimmäisessä esimerkissä (40) yhdistyneen yhtiön tavoitteet ovat hyvin selvästi esillä: tavoit-

teena on luoda eurooppalainen huippuyhtiö ja maailmanlaajuinen edelläkävijä. Tässä yhtiötä 

kuvaillaan ja tarkennetaan adjektiivilla eurooppalainen, joka kuvaa absoluuttista ominaisuutta 

– tässä tapauksessa paikallista kuuluvuutta Euroopan alueelle (VISK § 606; Martin & White 

2005: 138). Samoin esimerkissä (41) teknologiateollisuutta kuvataan eurooppalaiseksi. Esimer-

kissä (40) yhtiö on myös saanut intensifioivan määritteen huippu-, joka ilmaisee yhtiön olevan 

parhaimpien ja merkittävimpien yhtiöiden joukossa (VISK § 427; KS s.v. huippu-). Adjektii-

villa maailmanlaajuinen kuvataan puolestaan yhtiön kuuluvuutta kaikkialle (Martin & White 

2005: 148–149).  

Globaaliin toimijuuteen viitataan myös tiedotteessa, jossa Nokia ja Pelastakaa Lapset ker-

tovat yhteistyöstään: 

 
42) Pelastakaa Lapset ja Nokia ovat sopineet kolmivuotisesta globaalista yhteistyöstä lapsen 
oikeuksien edistämiseksi, ja toiminta käynnistetään tammikuussa 2015 Myanmarissa. [N6 
17.12.2014] 

 
Pelastakaa Lapset -järjestön ja Nokian yhteistyötä kuvaillaan esimerkissä (42) adjektiiveilla 

kolmivuotinen ja globaali. Tässä kolmivuotinen on absoluuttinen adjektiivi, joka kuvaa yhteis-

työn kestoa. Globaali on myös absoluuttinen adjektiivi paikallista kuuluvuutta kuvaavassa ja 

tarkentavassa tehtävässään. (VISK § 606; Martin & White 2005: 149, 138)  

Yhtiön globaaliin läsnäoloon viitataan myös seuraavassa esimerkissä (43), jossa kerro-

taan Nokia Lumia 635:n saatavuudesta: 
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43) Nokia Lumia 635 tulee saataville useilla markkinoilla, alkaen Yhdysvalloista tänä kesänä. 
[N2 2.4.2014] 

 

Maailmanlaajuinen läsnäolo markkinoilla perustellaan kertomalla Nokia Lumia 635 -puheli-

men saatavuudesta useilla markkinoilla. Tässä ilmauksessa useilla on lukumäärän kvanttori-

pronomini, joka ilmaisee suhteellista tai summittaista lukumäärää (VISK § 762; Martin & 

White 2005: 141). Se viittaa siis puhelimen saatavuuteen monilla eri markkinoilla maailman-

laajuisesti (KS s.v. usea).  

Globaaliuden representaatio liittyy Nokian profiloitumiseen maailmanlaajuisena yhtiönä, 

jonka fokus on erityisesti Euroopassa Ranskan kautta. Luvun 5.6 esimerkeissä Nokia luo itses-

tään kuvaa suomalaisena yrityksenä, mikä ei suinkaan poissulje vaihtoehtoa olla myös yhtäai-

kaisesti globaali yhtiö. Tämän aineiston puitteissa suomalaisuus käsitetään kuitenkin vain jon-

kinlaisena lähtökohtana, kun tähdätään entistä enemmän kansainvälisyyteen esimerkiksi pitä-

mällä työllisyyttä yllä selvemmin muualla kuin Suomessa.  

 

5.8 Kehittyvä 
 

Nokia haluaa korostaa omaa uudistumisen voimaansa, onnistumistaan ja uskallustaan tiedot-

teessa, jossa kerrotaan Nokian ja Suomen lasten ja nuorten säätiön yhteistyöstä nuorten hyväksi: 

 
44) Nokia on erinomainen esimerkki uudistumisen voimasta. Vuosien saatossa yhtiö on kerta 
toisensa jälkeen onnistunut uudistamaan itsensä ja vastaamaan haasteisiin. Nokia on aina us-
kaltanut unelmoida, ja sen viestin haluamme iskostaa myös nuoriin”, sanoo Nokian yhteiskun-
tavastuujohtaja Sakari Kotola. [N10 16.7.2015] 

 

Nokia kertoo esimerkissä (44) olevansa erinomainen esimerkki uudistumisen voimasta. Arvot-

tava asenneadjektiivi erinomainen kuvaa yhteiskuntavastuujohtaja Sakari Kotolan ja yleisesti 

Nokian omaa suhtautumista yhtiön kykyyn uudistua (VISK § 605). Seikkaa todennetaan vielä 

toteamalla, että yhtiö on kerta toisensa jälkeen – toisin sanoen toistuvasti – onnistunut uudis-

tusten ja haasteiden keskellä. Nokia uskaltaa myös unelmoida ja korostaa tätä adverbilla aina, 

joka ilmaisee tilanteen vallinneen kaikkina aikoina (VISK § 649). Nokia haluaa korostaa ennen 

kaikkea henkistä kyvykkyyttään ja määrätietoisuuttaan kertoessaan uudistumisen voimastaan, 

onnistumisestaan sekä uskalluksestaan unelmoida (Martin & White 2005: 52).  

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisaikeiden lomassa uudistuksen ja kehityksen tee-

mat ovat erityisesti nähtävillä, kun kuvataan yhdistyneen yhtiön kyvykkyyttä esimerkeissä (45), 

(46), (47), (48) ja (49): 
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45) Yhdistyneen yhtiön kyky tuottaa innovaatioita olisi ennennäkemätön – –. [N8 15.4.2015] 
 

46) Kykymme tuottaa innovaatioita on huikea kun Nokian tuotekehityskoneisto ja Alcatel-
Lucent sekä sen ikoninen Bell Labs yhdistetään. [Rajeev Suri, N8 15.4.2015]  

 
47) Yli 40 000 tuotekehitystyöntekijän sekä 4,7 miljardin euron tuotekehitysinvestointien 
(vuonna 2014) turvin yhdistynyt yhtiö kykenee kiihdyttämään sellaisten tulevaisuuden tek-
nologioiden kehittämistä kuten 5G, IP- ja ohjelmisto-ohjatut verkot, pilviteknologia, analytiikka 
sekä sensorit ja kuvantaminen. [N8 15.4.2015] 

 
48) Kuluttajat haluavat päästä käsittelemään tietoa, ääntä ja videota kaikenlaisissa verkoissa. 
Tässä ympäristössä teknologioiden, jotka aiemmin toimivat toisistaan erillään, täytyy nyt toimia 
hyvin yhdessä. Näin ei nykyään aina ole, mutta yhdessä Nokia ja Alcatel-Lucent ovat ainutlaa-
tuisen kykeneviä auttamaan telekommunikaatio-operaattoreita, internet-yhtiöitä ja suuryrityksiä 
vastaamaan tähän haasteeseen. [N8 15.4.2015] 

 
49) Yhdistynyt yhtiö tulisi tavoittamaan laajemman saavutettavissa olevan markkinan, jolla 
on parantunut pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Nokian arvioiden mukaan yhdistyneen yh-
tiön saavutettavissa oleva markkina vuonna 2014 oli 50 prosenttia suurempi kuin saavutet-
tavissa oleva markkina Nokialle yksin, mikä tarkoittaa saavutettavan markkinan kasvua noin 
84 miljardista eurosta noin 130 miljardiin euroon. [N8 15.4.2015] 

 

Ensimmäisessä esimerkissä (45) kerrotaan, että yhdessä Nokian ja Alcatel-Lucentin kyky tuot-

taa innovaatioita olisi ennennäkemätön. Toisessa esimerkissä (46) kerrotaan, että Nokian ja 

Alcatel-Lucentin kyky tuottaa innovaatioita on huikea. Esimerkissä ilmaistaan kuitenkin, että 

kyky innovaatioiden tuottamiseen on huikea kun Nokian tuotekehityskoneisto ja Alcatel-Lucent 

sekä sen ikoninen Bell Labs yhdistetään. Tässä adverbiaalikonjunktio kun ilmaisee kausaali-

sesti, että huikea kyky tuottaa innovaatioita on nimenomaan seurausta yhdistymisestä (VISK § 

1128). Inhimillistä toimintaa arvotetaan näissä esimerkeissä kyvykkyyden kautta, mutta asia-

arvottamisen näkökulmasta yhdistyneen yhtiön ennennäkemätön ja huikea kyky tuottaa inno-

vaatioita liittyy asiaintilan vaikutukseen: ennennäkemätön ja huikea viittaavat positiiviseen lop-

putulokseen (Martin & White 2005: 56). Myös esimerkissä (48) todetaan yhdistyneen yhtiön 

olevan ainutlaatuisen kykeneviä vastaamaan kuluttajien tarpeisiin, ja tälläkin viitataan sosiaa-

lisen arvonannon puitteissa yhtiön kyvykkyyteen (mts. 52). Pelkkä kykenevä ei riitä, vaan sitä 

määritetään genetiivisijaisen adjektiivin ainutlaatuisen avulla (VISK § 603). Tässä yhteydessä 

ainutlaatuisella viitattaneen yhdistyneen yhtiön huomattavaan kykyyn yhdistää teknologioita 

(KS s.v. ainutlaatuinen).  

Innovaatioiden tuottaminen kertoo kehityksen halusta. Myös kolmannessa esimerkissä 

(47) kehitys on esillä tulevaisuuden teknologioiden osalta. Panostus tulevaisuuden teknologioi-

hin on suurta yli 40 000 tuotekehitystyöntekijän sekä 4,7 miljardin euron tuotekehitysinvestoin-
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tien kautta. Adverbi yli on likimäärän ilmaisin, joka ilmaisee, että arvio tuotekehitystyönteki-

jöiden määrästä menee mahdollisesti jopa 40 000 päälle (VISK § 661). Tuotekehitysinvestoin-

tien euromäärää kuvataan hieman tarkemmin (4,7 miljardia euroa).  

Esimerkissä (49) kerrotaan, että [y]hdistynyt yhtiö tulisi tavoittamaan laajemman saavu-

tettavissa olevan markkinan, jolla on parantunut pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Tässäkin 

uudistukseen ja kehitykseen viitataan voimistamalla saavutettavissa olevan markkinan laajuutta 

adjektiivilla laajemman (Martin & White 2005: 148–149). Tällä markkinalla kuvataan myös 

olevan parantunut pitkän aikavälin kasvupotentiaali. Kasvupotentiaalia kuvaillaan ja tarkenne-

taan ensin adjektiivilla parantunut, jolla viitataan kohentuvaan tilanteeseen (KS s.v. parantua; 

Martin & White 2005: 138). Lisäksi kasvupotentiaalia kuvataan ajan aspektin puitteissa pitkällä 

aikavälillä tapahtuvaksi (mts. 148–149). 

Laajempaa markkinaa ja kasvupotentiaalia perustellaan samassa esimerkissä (49), kun 

Nokia kertoo, että vuonna 2014 yhdistyneen yhtiön saavutettavissa oleva markkina olisi ollut 

50 prosenttia suurempi kuin Nokialle yksin. Tässä prosenttiluku ja skalaarinen adjektiivi suu-

rempi eivät kerro yksinään mitään konkreettista markkinan suuruudesta, mutta Nokian seuraava 

perustelu antaa ilmaisulle mittasuhteet: saavutettavan markkinan voidaan odottaa kasvavavan 

noin 84 miljardista eurosta noin 130 miljardiin euroon. Lukumäärät eivät ole kuitenkaan täs-

mällisiä, vaan niiden summittaisuutta luonnehtii partikkeli noin (VISK § 855).  

Myös Alcatel-Lucentin toimitusjohtaja Michel Combes sivuaa yhdistyneen yhtiön kehi-

tystä kommentissaan (50): 

 
50) ”Uskomme, että asiakkaamme hyötyvät kasvaneesta innovaatiokyvystämme ja vertaansa 
vailla olevasta tuotekehityskoneistostamme Bell Labs -brändin alla.” [N8 15.4.2015] 

 

Esimerkissä (50) monikon ensimmäisessä persoonamuodossa oleva mentaalinen arvelua ja us-

komista ilmaiseva verbi [u]skomme (VISK § 1578) ilmaisee, että Michel Combes puhuu Alca-

tel-Lucentin puolesta. Mahdollisesti Combes ilmaisee myös Nokian näkökulman, koska ky-

seessä on yhdistyneen yhtiön kasvanut innovaatiokyky ja tuotekehityskoneisto. Yhtiö uskoo, 

että asiakkaat hyötyvät kasvaneesta innovaatiokyvystä sekä vertaansa vailla olevasta tuoteke-

hityskoneistosta. Tässä yhtiön innovaatiokyvyn tarkennetaan olevan laajenemaan päin. Lisäksi 

korostetaan, että tuotekehityskoneisto on vertaansa vailla eli se on erinomainen, ainutlaatuinen 

ja etevä (KS s.v. verraton).  

Kehittyvän ja uudistuksiin vastaavan yrityksen representaatio saavutetaan kuvailemalla 

Nokian erinomaista uudistumisen voimaa kerta toisensa jälkeen. Lisäksi yhdistyneen yhtiön 

kehitykseen viitataan kyvyllä tuottaa innovaatioita sekä puhumalla laajemmasta saavutettavissa 
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olevasta markkinasta, jolle yhtiö aikoo tähdätä. Näiden kuvausten taustalla on oletus yhtiön 

kyvykkyydestä vastata muutoksiin. Tässä luvun esimerkit rakentavat erityisesti talousdiskurs-

sia, mutta tässäkin markkinoivuus syntyy yhtiön kyvykkyyden kuvauksesta.   

 

5.9 Johtopäätökset 
 

Nokian yrityskuvan rakentumisen yhteydessä havaitsin kahdeksan suurempaa representaatiota, 

joiden mukaisena Nokia haluaa näyttäytyä. Nämä representaatiot olivat tunnettu (5.1), ihmisten 

yhdistäjä (5.2), johtava (5.3), vastuullinen (5.4), hyväntekijä (5.5), suomalainen (5.6), globaali 

(5.7) ja kehittyvä (5.8). Näiden suurempien yrityskuvaan liittyvien representaatioiden alla ha-

vaitsin myös muita pienemmässä roolissa esiintyneitä representaatioita, joita olivat esimerkiksi 

suosittu ja uskaltava. Hyväntekijyyden representaation yhteydessä Nokia profiloitui erityisesti 

lasten ja nuorten tukijaksi.  

Analyysin alalukujen jaottelu perustui suuriin tulkintalinjoihin. Moni representaatio olisi 

sopinut käsiteltäväksi myös toisen alaluvun yhteydessä, ja tämän tulkitsen johtuvan esimerkiksi 

eri diskurssien ilmenemisestä luontevasti yhdessä. Esimerkiksi ympäristönsuojeludiskurssi loi 

Nokiasta kuvaa vastuullisena yrityksenä mutta tämä diskurssi ilmeni markkinoivan diskurssin 

lomassa hyväntekijyyden representaation käsittelyn yhteydessä. Samoin suomalaisuuden rep-

resentaation yhteydessä sivuttiin kansainvälisyyttä, eikä Nokia pitänyt näitä toisiaan poissulke-

vina representaatioina.  

Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 55) toteavat, että diskurssit järjestävät kielellistä ainesta 

tietyn logiikan mukaan, ja tämä logiikka on liitettävissä kielenkäyttötilanteeseen. Yritysku-

vaansa rakentaessaan Nokia käyttää diskursseja, joiden näkökulma puheena oleviin asioihin on 

lopulta sama: tavoitteena on antaa lukijalle yrityksestä suotuisa kuva tiedottamisen konteks-

tissa. Nokian tiedotteissa ilmenee tulkintani mukaan laajempi kaupallinen diskurssi, joka sisäl-

tää markkinoivan diskurssin sekä myöskin yrityskuvan kohentamiseksi käytetyn ympäristön-

suojeludiskurssin. Myös talousdiskurssi on vahvasti esillä erityisesti Nokian ja Alcatel-Lucen-

tin yhdistymisuutisten yhteydessä, kuten poimimastani aineistoesimerkistä näkee: 

 
Ehdotetun transaktion odotetaan tuottavan taloudellista hyötyä sekä Nokian että Alcatel-Lucen-
tin osakkeenomistajille. [N8 15.4.2015] 
 

Tässä taloudellisen hyödyn ja osakkeenomistajien näkökulman korostaminen luo taloudellista 

diskurssia, joka liittyy osaltaan osakeyhtiöiden tehtävään tuottaa arvoa omistajilleen. 
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Markkinoiva diskurssi on kuitenkin tiedotteissa näkyvimmässä osassa. Kokoan edem-

pänä markkinoivan kielenkäytön näkökulmasta yrityskuvan rakentumisessa ilmaistut suhtautu-

mista osoittavat keinot. 

Yrityskuvan rakentumisen yhteydessä Nokia arvottaa asennoitumisen osa-alueen puit-

teissa itseään ennen kaikkea inhimillisenä toimijana. Sosiaalisen arvonannon puitteissa Nokia 

pyrkii rakentamaan yrityksestään kuvaa kyvykkäänä toimijana, jolla on esimerkiksi edellytyk-

set toimia johtavassa asemassa ja vastata muutoksiin onnistuneesti. Sosiaalisen hyväksynnän 

aspekti on nähtävillä, kun Nokia arvottaa toimintaansa asiallisuuden puitteissa eettiseksi ja vä-

littäväksi. Tällainen arvottaminen on erityisesti nähtävillä vastuullisuuden ja hyväntekijyyden 

representaatioissa. Affektia Nokia ilmaisee ilmaisemalla esimerkiksi tyytyväisyytensä omasta 

kyvykkyydestään. Lisäksi affekti on nähtävillä aineiston kohdissa, joissa Nokia iloitsee omasta 

toiminnastaan sekä ilmaisee pahoittelunsa mahdollisista ongelmista. 

Asia-arvottamisen osa-alue on myös näkyvästi esillä, kun Nokia kuvaa yritystään. Huo-

mattavan suuressa osassa asia-arvottamisessa ovat erilaiset intensiteetti-ilmaukset. Suurin osa 

intensiteetin ilmaisemisesta tapahtuu prototyyppisyyden ja tarkkuuden puitteissa tarkentamalla: 

yhtiön kerrotaan muun muassa olevan erinomainen esimerkki uudistumisen voimasta. Lisäksi 

kuvataan voimakkuuden ja määrän puitteissa esimerkiksi toiminnan levinneisyyttä määrällisen 

lisäämisen kautta (Yhdistynyt yhtiö tulisi tavoittamaan laajemman saavutettavissa olevan 

markkinan). Myös erilaiset numerolliset lisäykset ovat edustettuina esimerkiksi kvanttoripro-

nominien käytön kautta (Nokia Lumia 635 tulee saataville useilla markkinoilla).  

Nokia ilmaisee tiedotteissaan myös jonkin verran sitoutumistaan moniäänisen sitoutumi-

sen resurssien avulla. Nokia laajentaa omaa tekstiään esimerkiksi modaalisuuden avulla ja esit-

tää näin harkitsemisella, että muutkin tulkinnat tai tapahtumat ovat mahdollisia (Laturin päässä 

olevan vaihdettavan rakenneosan kuori voi osassa latureita joissain olosuhteissa irrota). Läh-

tökohtainen oletus oli, että Nokia toimii mahdollisesti yksin arvottavien ilmausten lähteenä, 

mutta yrityskuvan rakentumisen analyysissa on nähtävillä, että Nokia sallii myös toiset äänet – 

nämä äänet tosin välittävät kontrolloidusti samaa kuvaa, jota Nokiakin välittää. Muita ääniä 

välitetään melko systemaattisesti käyttämällä neutraalia lähdemainintaa (esimerkiksi x sanoi, x 

kommentoi). Dialoginen supistaminen ei aina ilmene suhtautumisen teorian resurssien avulla, 

vaan kenties hienosyisemmin esimerkiksi väitelauseiden runsaana käyttönä. Muiden mahdolli-

sista näkemyksistä kuitenkin irtisanoudutaan kiistämällä jokin tilanne (Tässä vaiheessa ei ole 

minkäänlaista varmuutta) tai esittämällä vastakohta (Vaikka tietoomme ei ole tullut).  
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On selvää, että yrityskuvan rakentumisen yhteydessä ilmaistaan selvästi omaa kantaa, 

mutta nämä ilmaisut eivät esiinny eksplisiittisesti yhtä mieltä olemisen ja kannattamisen resurs-

sien kautta. Kaikki tiedotteissa esiintyvät äänet tosin ilmaisevat yhdenmielisyyttä esimerkiksi 

yhdistymisuutisten yhteydessä. Oma käsitys saatetaan tuoda jonkun yksittäisen henkilön toi-

mesta ilmi ([u]skon vakaasti), mutta nämäkin käsitykset korostavat suotuisasti Nokian näkö-

kulmaa. 

Palaan nyt markkinoivan diskurssin käsittelyyn, kun tarkastelen ensin, kuinka markki-

noivuus ilmenee yrityskuvaan liittyvien representaatioiden kautta. Tämän jälkeen tarkastelen 

suhtautumisen ilmaisemisen yhteydessä, millä kielellisillä keinoilla Nokia pyrkii markkinoin-

tiin eli suosiollisen vaikutuksen tekemiseen.  

Yrityskuvaan liittyvien representaatioiden puitteissa markkinointiin pyritään eri keinoin. 

Nokian tunnettuuden representaatiossa yhtiötä ja sen tuotteita markkinoidaan erityisesti kulut-

tajille, joille esimerkiksi tuotteiden ominaisuudet ovat jo entuudestaan tuttuja. Markkinointi tu-

lee ilmi implisiittisesti, kun Nokia olettaa lukijan käyttävän jo Nokian laitteita. Markkinointi-

viestintä ei tässä yhteydessä siis kosketa välttämättä kaikkia tiedotteen lukijoita, elleivät he 

tiedä, millaisiin tuttuihin ominaisuuksiin Nokian laitteiden osalta viitataan. Sen sijaan ihmisten 

yhdistäjän representaatiossa lukijoita houkutellaan yleisesti tarjoamalla esimerkiksi rajaton 

määrä puheluita ja mainitaan mahdollisuus kansainvälisiin puheluihin. Tässä yhteydenpidon 

mahdollisuus ympäri maailman koskettaa kaikkia, jotka ostavat tuotteen.  

Erityisesti vastuullisuuden ja hyväntekijyyden representaatioissa itse vastuullisuuden ja 

hyväntekijyyden korostaminen toimii jo sinällään markkinointikeinona. Kyseessä on yrityksen 

imagon kiillottaminen, ja täten näiden representaatioiden kohdalla voidaan puhua varsinaisesta 

imagotiedottamisesta, jota ilman Nokian julkisuuskuva saattaisi olla kielteinen (Kankaanpää 

2002: 67). Yrityskuvan kiillottaminen tulee myös suomalaisuuden representaation yhteydessä 

implisiittisesti ilmi. Koska Nokian fokus on tulevaisuudessa niin vahvasti globaalissa toimijuu-

dessa, on tarpeen korostaa suomalaisille kuluttajille yhtiön suomalaista alkuperää.  

Suhtautumisen ilmaisemisen yhteydessä analyysissa erityiseen osaan nousevat intensi-

teettiä ilmaisevat sanat, jotka ovat tehokkaita Nokian oman käsityksen välittäjiä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi erilaiset adjektiivimääritteet, jotka kuvaavat usein Nokian omaa käsitystä ja ovat 

täten subjektiivista näkökantaa ilmaisevia asenneadjektiiveja. Suhtautumisen teorian näkökul-

masta nämä määritteet ilmaisevat usein intensiteettiä tarkentamalla puheena olevaa asiaa. Nokia 

myös tehostaa jonkin verran sanomaansa. Kaikkiaan tiedotteiden intensiteetti-ilmaukset toimi-

vat hyvin näkyvästi eräänlaisessa kehumisen funktiossa, ja eräänlainen liioittelu ja oman yri-
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tyksen kehuminen ovatkin yleisiä ja hyväksyttäviä markkinointikeinoja (KKV 2016c). Asen-

neadjektiivien käyttö vaikuttaa myös osaltaan siihen, että Sintosen (1999: 129) esittämä ajatus 

yrityskuvasta epätodellisena tai tyhjästä luotuna näyttää osittain oikealta – tämä siksi, että 

kaikki kehuminen ei ole perusteltua.  

Toinen selvä markkinointikeino yrityskuvan rakentumisen yhteydessä on aktiivinen lai-

nausten käyttäminen tekstin lomassa. Jacobsin (1999) mukaan tiedotteiden markkinoivat piir-

teet tulevat esiin ennen kaikkea lainauksissa, joissa markkinointiin voi pyrkiä avoimesti. Nokia 

käyttääkin tiedotteissaan paljon lainauksia yhtiön avainhenkilöiltä, jotka rakentavat ilmauksil-

laan yhtiön yritys- ja tuotekuvaa. On pohdinnan arvoista, missä määrin näiden referaattien laa-

dintaa ovat rajanneet Nokian omat pyrkimykset – niin yhteneväisiä kaikkien eri äänien sanomat 

olivat. Juholin (2006: 223–224) toteaa, että tiedotteen laadintaa ohjaa esimerkiksi neutraali il-

maisutapa. Lainausten käyttö markkinoivan aineksen käyttönä on perusteltua, jotta tiedote voi-

daan lehdistön toimesta mahdollisesti julkaista sellaisenaan, ilman lainauksia ja ilman huolta 

uutisen liiallisesta mainosmaismaisuudesta. Julkisen sanan neuvosto (JSN 2016) antaa journa-

listeille ohjeen, jonka mukaan ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä sel-

keänä ja piilomainontaa on torjuttava. Ongelmaksi muodostuu mahdollisesti se, että markki-

noiva aines ei rajoitu pelkästään tiedotteiden lainauksiin, vaan sitä esiintyy tiedotteissa kaut-

taaltaan.  

Markkinointi ei ilmene aineiston kontekstissa suorana suostutteluna, mikä on kenties il-

meisempi markkinointikeino mainoksen tekstilajissa. Sen sijaan tiedotteissa on nähtävillä pyr-

kimys esittää, että mahdollinen ostaja saavuttaa tiettyjä hyötyjä, mikäli hän ostaa Nokian lait-

teita: ostaja voi saada esimerkiksi rajattoman määrän puheluita (ks. luku 5.2). Implisiittisesti 

ilmaistaan siis kenties enemmän erilaisia tarjouksia ja lupauksia. Ohjailevien ilmausten puute 

kertonee myös osaltaan siitä, että liika mainosmaisuus saattaa olla este tiedotteen julkaistuksi 

tulemiselle (Juholin 2006: 224). Ohjailevuus tulee kuitenkin vastuullisuuden representaatiossa 

ilmi, kun Nokia tiedottaa viallisesta laturista: 

 
Laturin käyttäjiä Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Saksassa, Venäjällä, Sveitsissä ja Isossa-Bri-
tanniassa kehotetaan keskeyttämään laturin käyttö. [N3 17.4.2014] 
 

Tämä on ainoa tiedotteissa ilmenevä suora kehotus, joka toimii selvästi direktiivisessä tehtä-

vässä (VISK § 1645). Muutoin Nokian keinot lukijan suostutteluun ovat hienovaraisemmin ja 

piilotellummin rakennettuja. Palaan tähän aiheeseen varsinaisen päätäntöni (luku 7.1) kokoa-

vissa pohdinnoissa aineistoni kielellisistä piirteistä.  
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Nokian yrityskuvan rakentumisen yhteydessä sivutaan yhtiön läpikäymiä muutoksia: 

matkapuhelinliiketoiminnan myyntiä Microsoftille sekä yhdistymisprosessia Alcatel-Lucentin 

kanssa. Yleisesti ottaen markkinoivaa kieltä käytetään jopa muutoksien vuoraamiseen niin, että 

huomio viedään ajoittain pois muutosten negatiivisesta puolesta.  

Kaikkiaan Nokia välittää kielen interpersonaalisella tasolla mielipiteitään totuudellisina 

seikkoina. Ajoittain asiaintilojen todennäköisyyden suhteen ilmaistaan epäröintiä, mutta tämä-

kin tapahtuu oman imagon kiillottamisen yhteydessä, kun ei myönnetä esimerkiksi tuotevian 

ilmenemistä täysin varmana. Interpersonaalinen taso reaalistuu myös esimerkiksi modaalisuu-

den kautta, kun esitetyille asioille tarjotaan periaatteessa vaihtoehto (VISK § 1553).  
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6 TUOTEKUVAN RAKENTUMINEN 
 

Tässä analyysiluvussa tavoitteenani on kuvata ensimmäisen tutkimuskysymykseni puitteissa, 

millaisia representaatioita Nokian tiedotteissa esiintyy yhtiön tuotekuvaan liittyen. Kuljetan 

myös toista tutkimuskysymystäni mukana, kun tarkastelen, millä keinoilla tuotteita arvotetaan 

suhtautumisen teorian näkökulmasta. Toistan lähestymistapani ensimmäisen analyysiluvun 

suhteen: analyysin alaluvut on jaoteltu aineiston representatiivisen sisällön mukaan. Tuoteku-

vaan liittyvät representaatiot voidaan jakaa karkeasti edullisuuteen (6.1), esteettisyyteen (6.2), 

ensiluokkaisuuteen (6.3), käyttäjäläheisyyteen (6.4) sekä ajantasaisuuteen (6.5). Olen jälleen 

yhdistänyt muita havaitsemiani representaatioita edellä mainittuihin näkyvimpiin representaa-

tioihin. Myös tämän analyysiluvun johtopäätökset-osiossa (6.6) pyrin sitomaan analyysin ylei-

sesti diskurssintutkimukseen ja tarkemmin markkinoivan diskurssin näkökulmaan tarkastellak-

seni kolmatta tutkimuskysymystäni.  

 

6.1 Edullisuus 

 
Nokia korostaa tiedotteissaan hyvin selvästi tuotteidensa edullisuutta, kuten esimerkeissä (51), 

(52) ja (53): 

  
51) Nokia yhdistää seuraavat miljardi ihmistä edullisilla älypuhelimilla [N1 24.2.2014] 

 
52) Nokia X-tuoteperhe tarjoaa edullisessa paketissa käyttäjille myös suositut Microsoftin pal-
velut, mukaan lukien ilmainen tallennustila OneDrive-pilvipalvelussa. [N1 24.2.2014]  

 
53) Nokia Asha 230:n arvioitu hinta ennen veroja ja muita kuluja on 45 euroa, tehden siitä kaik-
kein edullisimman kosketusnäytöllä varustetun Asha-puhelimen. [N1 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (51) Nokia kertoo yhdistävänsä seuraavat miljardi ihmistä älypuhelimilla, jotka 

ovat edullisia. Myös älypuhelimiin sisältyvät palvelut ovat saatavilla edullisessa paketissa (esi-

merkki 52). Edullinen on suhteellinen adjektiivi, joka komparoituu ja voi täten ilmaista edulli-

suuden astetta suhteessa verrattaviin asiaintiloihin (VISK § 605, § 633). Tässä vertailukohtaa 

ei esitetä, joten edullisuuden määritelmä on lukijan itsensä pääteltävissä. Esimerkin (52) tar-

joaa-verbi osoittaa ensinnäkin, että Nokia ikään kuin antaa tarjottavaksi edullisessa paketissa 

Microsoftin palveluita: tarjota-verbi toimii siis tarjouksen esittämisen funktiossa ja väitteen 

muodossa se esittää myös lupauksen. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä edullinen määrittää 
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ja tarkentaa Nokian älypuhelimia ja Nokian tarjoamia paketteja, mutta kolmannessa esimer-

kissä (53) on nähtävillä adjektiivin superlatiivijohdos edullisimman, joka ilmaisee, että Nokia 

Asha 230 on kaikkien Asha-puhelimien joukossa edullisin (VISK § 633). Pelkkä superlatiivi ei 

riitä, vaan Nokia korostaa puhelimen olevan kaikkein edullisin. [K]aikkein toimii siis superla-

tiivisen ilmauksen vahvistajana (KS s.v. kaikkein). Kahden ensimmäisen esimerkin (51) ja (52) 

edullisista älypuhelimista ja paketista ei voi päätellä edullisuuden astetta, mutta esimerkin (53) 

ilmaisema konkreettinen euromäärä, 45 euroa, antaa jotain osviittaa. Hinta tosin nousee verojen 

ja muiden kulujen myötä, joten edullisuus jää tässäkin hieman epämääräiseksi käsitteeksi.  

Esimerkissä (52) edullisuuteen viitataan myös OneDrive-pilvipalvelun ilmaisella tallen-

nustilalla. Ilmauksessa adjektiivi ilmainen määrittää ja tarkentaa tallennustilan ominaisuuksia 

(VISK § 603; Martin & White 2005: 138). Myös seuraavassa esimerkissä (54) kerrotaan Nokian 

ilmaisista palveluista: 

 
54) Laitteissa on valmiiksi asennettuna Nokia-palvelut, muun muassa ilmainen* online- ja of-
fline HERE Kartat, HERE Drive-navigointi, sekä Nokia MixRadio:n ilmainen* musiikin suo-
ratoisto ja ladattavat soittolistat. 

 
*Palvelun käyttö saattaa aiheuttaa datakustannuksia [NI 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (54) adjektiivimääritettä ilmainen käytetään tarkentamaan HERE Karttojen sekä 

musiikin suoratoiston ominaisuuksia. Kartat saati musiikin suoratoisto eivät kuitenkaan välttä-

mättä ole ilmaisia, vaikka niin kerrotaankin. *Asteriski adjektiivin perässä kertoo, että tiedot-

teen lopussa asiaa täsmennetään jollain tapaa. Tässä täsmennetään, että [p]alvelun käyttö saat-

taa aiheuttaa datakustannuksia. Modaalinen verbi saattaa ilmaisee, että datakustannukset ovat 

mahdollisia (VISK § 1562).  

Nokian pyrkimys edullisten laitteiden tekoon on perusteltu esimerkissä (55): 

 
55) Nokia X, Nokia X+ ja Nokia XL on hinnoiteltu vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään 
edullisten älypuhelinten markkinoilla, sekä tuomaan Microsoftin ja Lumia-laitteiden palve-
luita, kuten Skypen, OneDriven ja outlook.com:n yhä useampien saataville. [N1 24.2.2014] 
 

 
Nokia pyrkii vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään edullisten älypuhelinten markkinoilla. 

Tapaa ilmaiseva adverbi nopeasti ja adjektiivi kasvavaan määrittävät, millaista kysyntä edul-

listen älypuhelinten markkinoilla on. Tavan adverbin nopeasti voidaan tulkita kuuluvan inten-

siteetin ilmaisemisen puitteissa tehostamisen osa-alueeseen, jossa se kuvaa prosessia (Martin 

& White 2005: 148). Tässä yhteydessä adverbi ei kuitenkaan ilmaise asennoitumista.  
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Edullisuuden avulla on myös mahdollista tuoda Microsoftin ja Lumia-laitteiden palve-

luita yhä useampien saataville. Tässä suhteellista tai summittaista lukumäärää ilmaiseva adjek-

tiivimainen kvanttoripronomini useampien on saanut astemääritteen yhä, joka ilmaisee ominai-

suuden asteen olevan kenties odotuksenmukaista suurempi (VISK, määritelmät s.v. kvanttori-

pronomini; VISK § 615). Edullisuus ja sen myötä laitteiden ja palveluiden saattaminen yhä 

useamman ulottuville liittyy myös Nokian yrityskuvan rakentamiseen, jossa se pyrkii näyttäy-

tymään ihmisten yhdistäjänä (ks. luku 5.2).  

Edullisuuden representaation voidaan tulkita liittyvän asia-arvottamisen puitteissa arvon 

aspektiin (ks. Martin & White 2005: 56). Edullinen ei tässä yhteydessä saa samanlaista konno-

taatiota kuin esimerkiksi halpa, joka assosioituu helposti vähäarvoiseen, vaatimattomaan sekä 

huonoon (KS s.v. halpa). Sen sijaan edullisuus on arvokas asia siinä mielessä, että se mahdol-

listaa ihmisten yhdistämisen ja tuo älypuhelimet ja niiden ominaisuudet useampien saataville.  

 

6.2 Esteettisyys 

 
Tiedotteissaan Nokia kuvaa tuotteidensa muotoilua esteettiseksi tai viittaa johonkin sen suun-

taiseen: 

 
56) Kauniisti suunniteltuja puhelimia mobiilisukupolvelle: Nokia Asha 230 ja Nokia 220 [N1 
24.2.2014] 

 
57) Microsoftin tekemän tuotekehityksen lisäksi Nokia tuo käyttäjille – – loistavaa muotoilua – 
–. [N2 2.4.2014] 

 
58) Upea design yhdistää metallin ja polykarbonaatin sekä viiden tuuman ClearBlack-näytön – 
–. [N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (56) Nokia Asha 230 ja Nokia 220 -puhelimien kerrotaan olevan [k]auniisti suun-

niteltuja. Kauniisti-adverbi kuvailee tapaa, jolla puhelimet on suunniteltu (VISK § 373). Tässä 

yhteydessä tavan adverbi kauniisti ilmaisee asenteellisesti prosessia intensiteetin ilmaisemisen 

tehostamisen osa-alueessa (Martin & White 2005: 148). Esimerkissä (57) Nokian muotoilua 

kuvataan suoraan loistavaksi: loistavaa on tosin suhteellinen adjektiivi ja ilmaisee Nokian omaa 

asennetta muotoiluaan kohtaan (VISK § 605). Samoin esimerkissä (58) adjektiivi [u]pea mää-

rittää Nokian henkilökohtaista asennetta designiaan kohtaan. Kumpikin adjektiivi on myös tar-

kentavassa tehtävässä (Martin & White 2005: 138).  
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Käsittelen tässä yhteydessä myös Nokian tuotteiden ainutlaatuisuuteen viittaavan repre-

sentaation, joka liittyy esimerkeissä (59) ja (60) muotoilun arvottamiseen ja esimerkissä (61) 

Windows Phonen ominaisuuksiin. 

 
59) Nokia X-tuoteperhe tarjoaa Nokian laitteille ominaista laatua ja designia sekä Lumia-lait-
teiden inspiroiman, raikkaan, tapahtumaruutuihin perustuvan käyttöliittymän. [N1 24.2.2014] 

 
60) Ainutlaatuinen ja värikäs muotoilu vaihdettavilla kuorilla – –. [N2 2.4.2014] 

 
61) Nokia Lumia 630 ja Nokia Lumia 635 tarjoavat tinkimättömät Windows Phone 8.1 -omi-
naisuudet edulliseen hintaan [N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (59) Nokian laitteiden, tarkemmin Nokia X-tuoteperheen laitteisiin, ainutlaatui-

suuteen viitataan puhumalla Nokian laitteille ominaisesta laadusta ja designista. Tulkitsen, että 

tässä ilmaistaan implisiittisesti Nokian laitteiden ominaislaadun ja -designin olevan lukijalle 

tuttuja (ks. analyysiluku 5.1). Toisessa esimerkissä (60) sen sijaan muotoilun ainutlaatuisuuteen 

viitataan suoraan kuvailevalla ja tarkentavalla adjektiivilla [a]inutlaatuinen (VISK § 584; Mar-

tin & White 2005: 138). Se, kuinka ainutlaatuista muotoilu esimerkiksi kilpailijoiden tuotteisiin 

nähden on, jätetään kuluttajien arvioitavaksi. Lisäksi muotoilun kuvataan ja tarkennetaan ole-

van värikästä. Kolmannessa esimerkissä (61) mainittujen Nokia Lumia -puhelimien ja Win-

dows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmän omalaatuisuuteen viitataan adjektiivilla tinkimätön, joka 

tarkoittanee tässä yhteydessä Nokian ihanteilleen uskollisia ominaisuuksia (KS s.v. tinkimä-

tön).  

Esteettisen muotoilun arvioiminen on asia-arvottamista, ja tässä yhteydessä arvotetaan 

esineiden tai asioiden laadukkuutta tai arvoa (ks. Martin & White 2005: 56). Myös ainutlaatui-

suuden representaatio liittyy asia-arvottamisen arvon aspektiin. Adverbi [k]auniisti sekä adjek-

tiivit loistava, upea, ainutlaatuinen ja värikäs viittaavat toisaalta muotoilun laadukkuuden ar-

vottamiseen mutta toisaalta niillä voidaan viitata myös muotoilun arvoon eli siihen, kuinka ar-

vokkaana muotoilua pidetään. Esimerkin (56) ilmaus [k]auniisti suunniteltuja puhelimia voi-

daan tulkita myös Nokian kyvykkyyteen viittaavana: Nokia osaa valmistaa esteettisesti arvok-

kaita puhelimia.  
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6.3 Ensiluokkaisuus 
 

Esimerkeissä (62), (63), (64) ja (65) Nokia kuvaa tuotteidensa ominaisuuksia ensiluokkaisiksi: 

 
62) Nokia Lumia 930 on älypuhelinten lippulaivamalli, joka yhdistää Microsoftin ja Lumia-mal-
liston parhaat ominaisuudet ja takaa ensiluokkaisen video- ja valokuvauskokemuksen. [N2 
2.4.2014] 

 
63) Huippuluokan Lumia-älypuhelimissakin tarjolla olevat ominaisuudet – –. [N2 2.4.2014] 

 
64) Uusi Imaging SDK tuo mukanaan huippuluokan kuvamanipulaatio-ominaisuuksia ja filt-
tereitä Windows Phone 8.1- ja muille Windows-laitteille. [N2 2.4.2014] 

 
65) Nokia X-tuoteperhe tarjoaa parhaat ominaisuudet. [N1 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (62) Nokia kuvaa video- ja valokuvauskokemusta Nokia Lumia 930 -puhelimella 

ensiluokkaiseksi. Adjektiivi ensiluokkaisen on suhteellinen asenneadjektiivi, joka ilmaisee No-

kian omaa käsitystä kyseisen älypuhelimen tarjoamasta video- ja valokuvauskokemuksesta 

(VISK § 605). Samaan ensiluokkaisuuden kategoriaan voidaan myös lukea esimerkkien (63) ja 

(64) adjektiivi huippuluokan, joka määrittää yleisesti Lumia-älypuhelinten ominaisuuksia sekä 

kuvamanipulaatio-ominaisuuksia ja filttereitä. Samaten ensiluokkaisuuteen viitataan esimerkin 

(65) adjektiivilla parhaat, joka ilmaisee sekin Nokian omia käsityksiä ja mielipiteitä. Kilpailu- 

ja kuluttajavirasto (KKV 2016c) kertoo, että paras-sana on kaupallista kehumista, joka ei edel-

lytä näyttöä.  

Adjektiivia paras käytetään myös seuraavassa esimerkissä (66), jossa kerrotaan Windows 

Phone 8.1 -yrityspaketista: 

 
66) Lisäksi Windows phone 8.1 yrityspaketti tekee nykyisistä Windows Phone 8 -puhelimista 
entistäkin parempia bisnes-käytössä. [N2 2.4.2014] 

 

Tässä esimerkissä (66) kerrotaan, että yrityspaketti tekee nykyisistä Windows Phone 8 -puheli-

mista entistäkin parempia bisnes-käytössä. Tässä adjektiivia paras on käytetty komparatiivi-

muodossa parempia ja sitä tarkennetaan intensiteetti-ilmauksella entistäkin, joka ilmaisee, että 

yrityspaketti tekee nykyisistä puhelimista parempia entisiin verrattuna.  

Ensiluokkaisuuteen viitataan myös seuraavassa esimerkissä (67), jossa kerrotaan matka-

puhelinverkosta, jonka Nokia ja Elisa lahjoittavat yhdessä Uudelle Lastensairaalalle: 

 
67) Nokia ja Elisa lahjoittavat Helsingin Meilahteen vuonna 2017 valmistuvalle Uudelle Lasten-
sairaalalle täydellisen sisätilakattavuuden tarjoavan matkapuhelinverkon. [N9 28.5.2015] 
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Ensiluokkaisuus tulee esimerkissä (67) ilmi matkapuhelinverkon kuvailusta: matkapuhelin-

verkko tarjoaa täydellisen sisätilakattavuuden. Adjektiivi täydellinen kertoo, että sisätilakatta-

vuus kattaa kaiken vaadittavan, siitä ei siis puutu mitään (KS s.v. täydellinen).  

Tarkentavilla adjektiiveilla ensiluokkainen, huippuluokan ja parhaat arvioidaan video- ja 

valokuvauskokemuksen, Lumia-älypuhelimien sekä Nokia X-tuoteperheen arvoa (Martin & 

White 2005: 138, 56). Ensiluokkaisella voidaan viitata myös siihen positiiviseen reaktioon, joka 

video- ja valokuvauskokemusta seuraa. Mainituilla määritteillä voidaan myös arvioida koke-

muksen sekä älypuhelimen laadukkuutta. (Mts. 56–57.) 

 

6.4 Käyttäjäläheisyys 

 
Nokia haluaa korostaa tuotteidensa ominaisuuksien esittelyn lomassa tuotteidensa käyttäjälä-

heisyyttä esimerkeissä (68) ja (69) sekä tuoda esiin olettamansa kokemuksen, jonka Nokian 

laitteiden käyttäjä saa esimerkeissä (70), (71), (72) ja (73): 

 
68) Windows Phone 8.1 sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät pääsevät 
lähemmäksi heille tärkeitä asioita, kuten lisää sisältöä aloitusnäytön tapahtumaruutuihin, nopean 
Word Flow-näppäimistön ja Action Centerin. [N2 2.4.2014] 

 
69) Windows Phone 8.1 tuo myös henkilökohtaisen ja proaktiivisen assistentin nimeltä Cor-
tana, joka tulee saataville aluksi Yhdysvaltain markkinoilla. [N2 2.4.2014] 

 
70) Ainutlaatuinen ja värikäs muotoilu vaihdettavilla kuorilla ja 4,5-tuuman ClearBlack-näyttö 
tarjoavat nautinnollisen viihde-elämyksen sovellusten ja pelien – kuten Asphalt 8 ja Vimeo – 
parissa. [N2 2.4.2014] 

 
71) – – viiden tuuman ClearBlack-näytön, joka tarjoaa uskomattoman katseluelämyksen myös 
kirkkaassa päivänvalossa, katseli käyttäjä sitten Vyclonea, Netflixia tai Xbox Videota. [N2 
2.4.2014] 

 
72) Windows Phone 8.1:n tarjoamien toimintojen lisäksi Lumia Cyan -päivityspaketti tuo käyttä-
jille ainutlaatuisia Lumia-kokemuksia, jotka korostavat entisestään Nokian johtajuutta kuvaus-
toiminnoissa. [N2 2.4.2014] 

 
73) ”Tämänpäiväinen julkistuksemme osoittaa, miten tuotevalikoimamme on suunniteltu yhdis-
tämään seuraavat miljardi ihmistä mahtaviin kokemuksiin.” [Stephen Elop, N1 24.2.2014] 

 

Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä (68) ja (69) on nähtävillä Nokian pyrkimys korostaa tuot-

teidensa käyttäjäläheisyyttä. Esimerkissä (68) ilmaistaan, että Windows Phone 8.1:n ominai-

suuksien avulla käyttäjät pääsevät lähemmäksi heille tärkeitä asioita. Tämä on mahdollista lu-
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kuisten uusien ominaisuuksien vuoksi. Ensimmäinen määrite lukuisten viittaa uusien ominai-

suuksien suureen määrään, joista käyttäjä voi valita itselleen mieluisimmat (KS s.v. lukuisa). 

Tässä intensiteettiä on ilmaistu määrällisellä lisäämisellä (Martin & White 2005: 148–149).  

Käyttäjäläheisyyttä ilmaistaan myös esimerkissä (69) kuvailevilla adjektiivimääritteillä 

henkilökohtaisen ja proaktiivisen, jotka ovat tarkentavassa tehtävässä (VISK § 582, § 584; Mar-

tin & White 2005: 138). Windows Phone 8.1:n tarjoama Cortana-assistentti on nimenomaan 

käyttäjälle räätälöity, henkilökohtainen ja ennakoiva (KS s.v. proaktiivinen). 

Nokia tekee myös oletuksia niistä käyttäjän saamista kokemuksista, joita heidän tuot-

teidensa ominaisuudet tarjoavat. Esimerkissä (70) 4,5-tuuman ClearBlack-näytön kerrotaan tar-

joavan nautinnollisen viihde-elämyksen, esimerkissä (71) viiden tuuman ClearBlack-näyttö tar-

joaa uskomattoman katseluelämyksen ja esimerkissä (72) Cyan-päivityspaketti tuo käyttäjille 

ainutlaatuisia Lumia-kokemuksia. Lisäksi esimerkissä (73) kuvataan, että tuotevalikoima on 

suunniteltu yhdistämään seuraavat miljardi ihmistä mahtaviin kokemuksiin. Esimerkeissä ku-

vailevat adjektiivimääritteet nautinnollinen, uskomaton, ainutlaatuinen ja mahtava ovat sub-

jektiivisesti arvottavia asenneadjektiiveja, jotka kuvaavat Nokian mielipidettä ClearBlack-näy-

tön ja Cyan-päivityspaketin tarjoamista kokemuksista sekä tietyn tuotevalikoiman tarjoamasta 

kokemuksesta (VISK § 582, § 584, § 605). Nämäkin määritteet tarkentavat puheena olevia asi-

antiloja (Martin & White 2005: 138).  

Käyttäjien arvostaminen ilmenee myös seuraavassa esimerkissä (74): 

 
74) Uuden laitteen kolme eri versiota tuovat lisää valinnanvaraa: Lumia 630 on saatavana 3G-
nopeudella yhden-SIM-kortin versiona, ensimmäisenä Lumia-perheen kaksois-SIM-versiona, tai 
nopeana 4G-valmiudella varustettuna Lumia 635-mallina. [N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (74) kerrotaan, että uuden laitteen kolme eri versiota tuovat käyttäjille valinnanva-

raa. Tarkemmin ilmaistaan, että nämä kolme eri versiota tuovat nimenomaan lisää valinnanva-

raa. Tässä lisää on määrän suuruutta ilmaiseva kvanttoriadverbi (VISK § 657; Martin & White 

2005: 148–149).  

Nokia lähestyy myös suoraan tietynlaisia kuluttajia kertoessaan Nokia X+ -puhelimesta 

seuraavasti (esimerkki 75) sekä Nokia Asha 230 ja Nokia 220 -puhelimista (esimerkki 76): 

 
75) Nokia X+ on suunniteltu multimedian suurkuluttajille, jotka voivat puhelimen isomman 
tallennuskapasiteetin ansiosta nauttia täysipainoisesti peleistä, musiikista, valokuvista ja vide-
oista. [N1 24.2.2014] 
 
76) Kauniisti suunniteltuja puhelimia mobiilisukupolvelle: Nokia Asha 230 ja Nokia 220 [N1 
24.2.2014] 
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Nokia X+ on siis suunnattu multimedian suurkuluttajille. Näille kuluttajille on tarjolla isompi 

tallennuskapasiteetti, jonka ansiosta voi nauttia täysipainoisesti peleistä jne. Komparoitunut 

adjektiivi isomman kertoo tallennuskapasiteetin ominaisuuksista, mutta suoraan ei voida pää-

tellä, onko tallennuskapasiteetti isompi muihin Nokia X -puhelimiin vai yleisesti muihin puhe-

limiin verrattuna. Tämän ominaisuuden ansiosta kuluttaja voi kuitenkin nauttia täysipainoisesti 

multimediasta. Adverbi täysipainoisesti kuvaa muun muassa kokemuksen kunnollisuutta ja hy-

välaatuisuutta (KS s.v. täysipainoinen). Esimerkissä (76) eksplikoidaan puolestaan, että kau-

niisti suunnitellut puhelimet Nokia Asha 230 ja Nokia 220 on suunnattu yleisesti mobiilisuku-

polvelle.  

Osa Nokian tuotteista on selkeästi suunnattu ensimmäistä kosketusnäyttöpuhelintaan 

hankkiville tai muuten helppoudesta pitäville. Seuraavassa esimerkissä (77) Nokia kuvaa Asha 

230 -puhelinta:  

 
77) Nokia esitteli kaksi laitetta käyttäjille, jotka haluavat kokea mobiilin internetin ensimmäistä 
kertaa. Suosittua Asha-tuoteperhettä täydentävä Nokia Asha 230 on ihanteellinen ensimmäinen 
kosketusnäyttöpuhelin. Siinä on kaikki Asha-alustan tarjoamat toiminnot, mm. toinen aloitus-
näyttö Fastlane, joka mahdollistaa nopean pääsyn omiin sosiaalisen median suosikkiyhteisöihin 
sekä usein käytettyihin sosiaalisen median sovelluksiin, kuten Line, WeChat ja WhatsApp. Nokia 
Asha 230:n kameran saa aktivoitua kätevästi yhdellä lukitusnäytön pyyhkäisyllä ja myös ku-
vien jako sosiaalisiin verkostoihin onnistuu yhdellä painalluksella. [N1 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (77) helppoutta ja nopeutta kuvataan erilaisin kielellisin keinoin. Adjektiivilla 

ihanteellinen viitattaneen tässä yhteydessä juuri Nokia Asha 230 -kosketusnäyttöpuhelimen 

käyttöhelppouteen, varsinkin sen ollessa ihanteellinen ensimmäinen kosketusnäyttöpuhelin. 

Helppouden lisäksi toinen aloitusnäyttö mahdollistaa nopean pääsyn sosiaalisen median kana-

viin. Adjektiiveilla ihanteellinen ja nopea luodaan siis kuvaa helppoudesta sekä nopeudesta. 

Adverbilla kätevästi kuvaillaan erityisesti helppoutta, ja se kuvaa Nokian asennoitumista posi-

tiivisesti (VISK § 373; Martin & White 2005: 148). Sekä helppoutta että nopeutta ilmaistaan 

ilmauksilla yhdellä lukitusnäytön pyyhkäisyllä ja yhdellä painalluksella. [Y]hdellä voimistaa 

ilmausta niin, että määrällinen lisäys korostaa puhelimen käyttöhelppoutta, koska Nokia Asha 

230:n käyttöominaisuudet eivät vaadi toimiakseen monimutkaisia toimenpiteitä (Martin & 

White 2005: 148–149).  

Nopeutta ja helppoutta sivutaan myös seuraavissa esimerkeissä (78) ja (79): 

 
78) Snapdragon-neliydinsuoritin mahdollistaa nopeamman käyttäjäkokemuksen sosiaalisessa 
mediassa Word Flow-toiminnon sekä WhatsApp ja WeChat -sovellusten avulla. [N2 2.4.2014] 
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79) Kaikissa tuoteperheen laitteissa on toisena aloitusruutuna toimiva, Ashoista tuttu Fastlane, 
jonka avulla käyttäjä pystyy helposti liikkumaan suosikkisovellustensa välillä. [N1 
24.2.2014] 

 

Esimerkissä (78) käyttäjäkokemuksen sosiaalisessa mediassa kuvataan olevan Snapdragon-ne-

liydinsuorittimen ansiosta nopeampi. [N]opeamman on mitattavaa ominaisuutta kuvaava suh-

teellinen adjektiivi, jonka merkitys on riippuvainen substantiivin tarkoitteesta (VISK § 605). 

Nopeampi käyttäjäkokemus ei sinänsä vielä kerro mitään, koska vertailukohtaa ei esimerkissä 

ilmaista. Jää siis avoimeksi, onko käyttäjäkokemus nopeampi verrattuna aiempiin Nokian tuot-

teisiin, mitä Snapdragon-neliydinsuoritin nyt paikkaa, vai kenties kilpailijoiden tuotteisiin ver-

rattuna. 

Toisessa esimerkissä (79) kerrotaan, että Fastlanen avulla käyttäjä pystyy helposti liikku-

maan suosikkisovellustensa välillä. Tässä fyysistä edellytystä on kuvattu dynaamista modaali-

suutta ilmaisevalla pystyä-verbillä yhdessä MA-infinitiivin illatiivin kanssa: pystyy liikkumaan 

(VISK § 1567). Liikkumisen tapaa on kuvattu adverbilla helposti. Käyttäjältä ei siis vaadita 

suurta taitotasoa ja liikkuminen suosikkisovellusten välillä on vaivatonta (KS s.v. helppo).   

Käyttäjän laajempi kokemus sovelluksista, peleistä, internetistä sekä integroiduista Mic-

rosoftin palveluista perustuu esimerkiksi Nokian käyttämän teknologian tehokkuuteen, kuten 

esimerkissä (80) kuvataan: 

 
80) Tehokkaan 2.2GHz Snapdragon -neliydinsuorittimen avulla saa enemmän irti sovelluk-
sista, peleistä, internetistä sekä integroiduista Microsoftin palveluista, kuten OneDrive tai Micro-
soft Office. [N2 2.4.2014] 

 

Esimerkissä (80) 2.2GHz Snapdragon -neliydinsuoritinta määritetään adjektiivilla tehokas 

(VISK § 582). Määrite toimii myös tarkentavassa tehtävässä (Martin & White 2005: 138). Ne-

liydinsuorittimen tehokkuutta ilmaisee myös se, että sen avulla saa enemmän irti sovelluksista, 

peleistä, internetistä sekä integroiduista Microsoftin palveluista. Tässä enemmän on määrän 

suuruutta ja tavan intensiteettiä ilmaiseva kvanttoriadverbi (VISK § 657). Tehokkuudella arvi-

oidaan ennen kaikkea neliydinsuorittimen laadukkuutta (Martin & White 2005: 56). 

Käsittelen käyttäjäläheisyyden representaation yhteydessä myös Nokian kuvaukset tuot-

teiden yhteensopivuusominaisuuksista, joiden voi olettaa vaikuttavan ostajaan positiivisesti, 

jotta omasta laitteestaan saa itselleen sopivan hyödyn. Seuraavissa esimerkeissä (81) ja (82) 

Nokia kertoo laitteidensa yhteensopivuusominaisuuksista: 

 
81) ”– – joiden yhteydessä esittelemme suurimmat innovaatiomme ja täydellisen yhteensopi-
vuuden Microsoftin tarjoamien ominaisuuksien kanssa”, Elop lisäsi. [N1 24.2.2014] 
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82) Tuoteperheen kolmas laite, Nokia XL, tarjoaa viiden tuuman näytön, erinomaisesti Skype-
puheluihin sopivan 2MP etukameran – –. [N1 24.2.2014] 

 

Ensin (81) Elop kertoo Nokian esittelevän täydellisen yhteensopivuuden Microsoftin tarjo-

amien ominaisuuksien kanssa. Esimerkissä yhteensopivuutta Microsoftin ominaisuuksien 

kanssa kuvataan ja tarkennetaan adjektiivimääritteellä täydellisen (VISK § 584; Martin & 

White 2005: 138). Periaatteessa adjektiivilla täydellinen kuvataan Nokian (tai Elopin) omaa 

käsitystä yhteensopivuuden ominaisuuksista, mutta toisaalta täydellinen yhteensopivuus pitäisi 

olla osoitettavissa konkreettisesti toteen. Tästä syystä en tulkitse tässä yhteydessä täydellistä 

asenneadjektiiviksi, joka kuvaa vain puhujan subjektiivista asennetta (VISK § 605). Toisessa 

esimerkissä (82) kerrotaan, että Nokia XL:n etukamera sopii erinomaisesti Skype-puheluihin. 

Tässä yhteensopivuutta kuvataan adverbilla erinomaisesti.  

Asia-arvottamisen aspekteista näkyvillä on arvon aspekti, kun puhutaan ainutlaatuisista 

kokemuksista (Martin & White 2005: 56). Viihde-elämyksen ja katseluelämyksen määrittämi-

nen nautinnolliseksi ja uskomattomaksi liittyy sekin osaltaan arvon arvioimiseen. Lisäksi voi-

daan myös arvioida, millainen käyttäjän reaktio asiaintilaan mahdollisesti on (mp.). Adjektii-

veilla ihanteellinen ja nopea arvioidaan myös asiantilojen arvoa. Näillä adjektiiveilla tarkenne-

taan, millaisena Nokia Asha 230 -kosketusnäyttöpuhelinta pidetään sekä millaisia ominaisuuk-

sia sillä muuten on. Lisäksi arvioidaan, millainen käyttäjäkokemus sosiaalisessa mediassa 

Snapdragon-neliydinsuorittimen ansiosta on. Arvon aspekti liittyy myös tuotteiden yhteensopi-

vuuden arvottamiseen.  

 

6.5 Ajantasaisuus 
 

Ajantasaisuuden representaatio liittyy joiltakin osin Nokian yrityskuvan rakentumisen yhtey-

dessä käsiteltyyn kehityksen representaatioon (ks. luku 5.8), mutta tässä näkökulma on Nokian 

tuotteiden ajantasaisessa kehityksessä. Nokian käyttämän teknologian ajantasaisuuteen viita-

taan seuraavassa esimerkissä (83), jossa kerrotaan Uuden Lastensairaalan verkon rakentamisen 

yhteydessä käytettävästä teknologiasta: 

 
83) Uuden Lastensairaalan verkon rakentamisessa käytetään viimeisintä teknologiaa, joka mah-
dollistaa myös tulevaisuuden palveluiden käytön. [N9 28.5.2015] 
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Esimerkissä (83) kerrotaan, että Uuden Lastensairaalan verkon rakentamisessa käytetään vii-

meisintä teknologiaa. Tässä adjektiivimäärite viimeisintä tarkentaa, millaista teknologiaa No-

kian on tarkoitus käyttää (VISK § 603). Viimeisimmällä viitataan siis uusimpaan ja tuoreimpaan 

käytettävissä olevaan teknologiaan (KS s.v. viimeinen), joka mahdollistaa myös tulevaisuuden 

palveluiden käytön. [P]alveluiden määrittäminen ja tarkentaminen sanalla tulevaisuuden viittaa 

sekin osaltaan Nokian huomioon kehittyvien teknologioiden saralla.  

Ajantasaisuus ja viimeisimmän teknologian käyttö ovat tässä tapauksessa perusteltuja, 

kuten esimerkistä (84) käy ilmi: 

 
84) Aiemmin matkapuhelimen käyttö oli monissa sairaaloissa kokonaan kielletty, sillä puhelimet 
saattoivat häiritä herkkiä hoitolaitteita. Nykyään useat sairaalat sallivat puhelimen käytön ylei-
sissä tiloissa. Sairaalan matkapuhelinverkkoa rakennettaessa onkin huomioitava, että turvalli-
suussyistä yhteyksien on toimittava moitteettomasti joka paikassa. [N9 28.5.2015] 

 

Esimerkissä (84) kerrotaan, että turvallisuussyiden vuoksi yhteyksien on toimittava moitteetto-

masti joka paikassa.  Nesessiivirakenne ”yhteyksien on toimittava moitteettomasti” muodostuu 

genetiivisubjektista yhdessä verbiliiton ”on toimittava” sekä tavan adverbin moitteettomasti 

kanssa, ja ilmaisee asiaintilan välttämättömyyttä, velvollisuutta ja suositeltavuutta (VISK mää-

ritelmät, s.v. nesessiivirakenne; VISK § 505, § 373). Adverbi moitteettomasti ilmaisee, että 

matkapuhelinverkon on toimittava kunnollisesti ja ilman vikoja (KS s.v. moitteeton). Ilmauk-

sessa joka paikassa, joka on kvanttoripronomini, joka ilmaisee yhteyksien toimialueen halutun 

laajuuden (VISK § 740, § 753). Yhteyksien on siis välttämätöntä toimia kunnollisesti kaikki-

alla.  

Kolmannessa esimerkissä (85) ajantasaisuuteen viitataan raikkaalla käyttöliittymällä: 

 
85) Nokia X-tuoteperhe tarjoaa Nokian laitteille ominaista laatua ja designia sekä Lumia-laittei-
den inspiroiman, raikkaan, tapahtumaruutuihin perustuvan käyttöliittymän. [N1 
24.2.2014] 

 

Ajantasaisuuteen viitataan myös kuvailemalla käyttöliittymää, joka on Lumia-laitteiden inspi-

roima, raikas, tapahtumaruutuihin perustuva. Adjektiivilla raikas kuvataan ja tarkennetaan 

käyttöliittymää, jonka halutaan ilmaista olevan kenties tuore, piristävä tai muuta vastaavaa (KS 

s.v. raikas; Martin & White 2005: 138).  

Nokian yrityskuvan analyysissa oli esillä kehitys ja innovatiivisuus, joten ei ole yllättä-

vää, että sama aspekti on esillä myös tuotekuvan rakentumisessa (esimerkki 86). Käsittelen 

tuotekuvan innovatiivisuuden ajantasaisuuden representaation yhteydessä, koska innovaatiolla 
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viitataan yleensäkin johonkin uuteen, ja uutuus on aina ajantasainen (KS s.v. innovaatio). Ke-

hitys ja edistys ovat myös osa ajantasaisuutta (esimerkit 87 ja 88). 

 
86) Nokian uusissa laitteissa on SensorCore-toiminto, joka mahdollistaa innovatiivisen ja ener-
giaystävällisen liiketunnistuksen yhdessä Bing Health and Fitness -sovelluksen kanssa. [N2 
2.4.2014] 

 
87) ”Olemme myös tyytyväisiä, että pystymme tuomaan Windows Phone 8.1:n kehittyneet omi-
naisuudet jo markkinoilla oleviin suosittuihin Lumia-laitteisiin.” [Stephen Elop, N2 2.4.2014] 

 
88) Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman 
tunnetuimmista. [N1 24.2.2014] 

 

Esimerkissä (86) kerrotaan Nokian uusien laitteiden SensorCore-toiminnosta, joka mah-

dollistaa innovatiivisen ja energiaystävällisen liiketunnistuksen. Liiketunnistusta määritetään 

ja tarkennetaan adjektiiveilla innovatiivinen ja energiaystävällinen (VISK § 603; Martin & 

White 2005: 138). Liiketunnistuksen määrittäminen energiaystävälliseksi viittaa Nokian uusien 

laitteiden ympäristöystävällisyyteen. Toisessa esimerkissä (87) Windows Phone 8.1:n ominai-

suuksia tarkennetaan adjektiivimääritteellä kehittyneet. Kolmannessa esimerkissä (88) Nokian 

teknologiaa ja muotoilua määritetään adjektiivilla edistyksellinen. Nämä adjektiivit liittyvät jäl-

leen asia-arvottamisen puitteissa arvon aspektiin, jossa ennen kaikkea innovatiivisuudella vii-

tataan kehityksen arvostamiseen (Martin & White 2005: 56). 

   

6.6 Johtopäätökset 
 

Havaitsin Nokian tuotekuvan rakentumiseen liittyen viisi suurempaa representaatiota, joiden 

yhteydessä käsittelin pienemmän huomion saaneita representaatioita. Näkyvimpiä representaa-

tioita olivat edullisuus (6.1), esteettisyys (6.2), ensiluokkaisuus (6.3), käyttäjäläheisyys (6.4) 

sekä ajantasaisuus (6.5). Esteettisyyden representaation yhteydessä käsittelin tuotteiden ainut-

laatuisuutta ja käyttäjäläheisyyden yhteydessä tuotteiden nopeutta, helppoutta, tehokkuutta ja 

yhteensopivuutta.  

Nokia lähestyy tuotekuvan rakentamista osittain samojen diskurssien näkökulmasta kuin 

yrityskuvan rakentamista. Laajempana taustadiskurssina toimii eräänlainen kaupallinen dis-

kurssi, jonka puitteissa markkinoiva diskurssi on jälleen näkyvin. Ajoittain myös teknisempi 

näkökulma on esillä, kun Nokia sivuaa esimerkiksi tuotteidensa tehokkuutta. Myös tietynlainen 

tekninen sanasto tuotekuvauksen yhteydessä on omiaan luomaan teknistä diskurssia, kuten 

eräästä aineistoesimerkistä näkee:  
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20 megapikselin ZEISS-optiikalla varustettu PureView-kamera ja päivitetty Rich Recording -
teknologia mahdollistavat virheettömän video- ja valokuvauskokemuksen joka näkyy myös uu-
dessa Living Images -toiminnossa. [N2 2.4.2014] 

 
Tässä megapikseleistä, tietystä optiikasta sekä yleensäkin teknologiasta puhuminen luo teknistä 

diskurssia, joka Nokian tiedotteissa liittyy luonnollisesti tuotekuvaukseen.  

Suhtautumisen ilmaisemisen näkökulmasta intensiteetti-ilmaukset ovat myös tuotekuvan 

rakentamisen yhteydessä hyvin näkyvässä roolissa. Intensiteettiä ilmaistaan suurimmaksi 

osaksi tarkentamalla puheena olevaa asiaa (edistyksellinen teknologia ja muotoilu), mutta myös 

tehostamista käytetään intensiteetin ilmaisuun (käyttäjä pystyy helposti liikkumaan). Koska 

tuotekuvausta arvotetaan selvästi asia-arvottamisen näkökulmasta ja tavoitteena on luoda posi-

tiivista kuvaa, ovat tuotteiden ja asioiden arvon ja reaktion aspektit kaikkein selvimmin näky-

villä. Tulkitsen myös, että inhimillisen toiminnan arvottamisen puitteissa viitataan implisiitti-

sesti Nokian kyvykkyyteen. Tuotekuvan rakentumisen yhteydessä viitataan esimerkiksi siihen, 

että Nokia osaa valmistaa esteettisesti arvokkaita puhelimia ja se kykenee ensiluokkaisuuteen.  

Tuotekuvaan liittyvien representaatioiden yhteydessä kuluttajiin vedotaan lähestymällä 

heitä suoremmin kuin yrityskuvauksen yhteydessä. Esimerkiksi tuotteiden kehuminen edul-

liseksi vetoaa kuluttajiin eksplisiittisemmin kuin hyväntekijyyden representaatio imagotiedot-

tamisen keinona. Erityisesti käyttäjäläheisyyden representaatiossa kuluttajaa lähestytään kerto-

malla niistä kokemuksista, joita tuotteen käyttäjä saa. Näin tekemällä vedotaan kuluttajan miel-

tymyksiin – varsinkin kun eksplikoidaan, millaiselle kuluttajalle laite tai tuote on erityisesti 

suunnattu (Kauniisti suunniteltuja puhelimia mobiilisukupolvelle). Tällainen kuluttajan lähes-

tyminen ja yrityskuvauksen yhteydessä (ks. luku 5.2) erityisesti ostajan saamien hyötyjen ko-

rostaminen lähenee Hallidayn (2004: 108) esittämää tarjouksen puhefunktiota. Tulkitsen, että 

markkinointi on aineistoni puitteissa eräänlaisten tarjousten esittämistä kauttaaltaan – markki-

noinnin avullahan pyritään aina lopulta tarjoamaan jotain kuluttajalle. Tarjouksien esittäminen 

ei kuitenkaan ilmene esimerkiksi tietyn moduksen käyttönä, kuten väitteiden, käskyjen ja ky-

symysten esittäminen. Tämä johtuu siitä, että tarjouksen puhefunktiolla ei ole omaa kieliopil-

lista modustaan (mts. 109). Tarjousten esittäminen on ajoittain piilotettu väitelauseiden yhtey-

teen, ja myös tarjota-verbin käyttö osoittaa osaltaan tarjousten ilmenemisen (Nokia X-tuote-

perhe tarjoaa edullisessa paketissa käyttäjille myös suositut Microsoftin palvelut). Tarjousten 

esittäminen voidaan aineistossani nähdä myös lupausten antamisena. 
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Yleisesti ottaen tuotetiedottaminen mahdollistaa markkinoivan kielen käytön, kun tuot-

teita yritetään selvästi kohdistaa niiden ominaisuuksien mukaisesti niitä tarvitseville. Myös tuo-

tekuvauksen yhteydessä esiintyvät Nokian avainhenkilöiden lainaukset voidaan nekin nähdä 

markkinointia tukevana ilmiönä.  

Suhtautumisen ilmaisemisen näkökulmasta markkinoivuus syntyy jälleen tarkentavista 

intensiteetti-ilmauksista, toisin sanoen adjektiivimääritteistä, jotka ovat osaksi Nokian henkilö-

kohtaista mielipidettä ilmaisevia asenneadjektiiveja, jotka toimivat kehuvassa funktiossa. Tuo-

tekuvauksen yhteydessä on nähtävillä myös vertailua. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (2016c) 

verkkosivuilla todetaan, että vertailevasta markkinoinnista on kyse, kun mainonnassa verrataan 

yrityksen tuotetta muihin. Vertailu voi tapahtua yleisellä tasolla, vertailukohdetta yksilöimättä. 

Nokia käyttääkin tällaista implisiittistä vertailua markkinointikeinona, kun se kertoo esimer-

kiksi mahdollistavansa nopeamman käyttäjäkokemuksen sosiaalisessa mediassa (ks. luku 6.4). 

Toisaalta vertailua tehdään myös omien tuotteiden kesken (Nokia Asha 230 on Nokian edulli-

sin täydellä kosketusnäytöllä varustettu Asha).  

Tuotekuvauksen yhteydessä Nokia välittää omia arvostuksiaan ja mielipiteitään kielen 

interpersonaalisella tasolla esittämällä asiaintilat totuudellisina seikkoina (esim. Nokia Lumia 

930 – – takaa ensiluokkaisen video- ja valokuvauskokemuksen). Vaihtoehtoisia tulkintoja ei 

tarjota, eikä tuotekuvauksen yhteydessä esiinny yhtään negatiivista huomiota. Tästä poikkeuk-

sena mainittakoon yrityskuvauksen yhteydessä käsitelty tuoteviasta ilmoittaminen, joka on ai-

noa negatiivinen viittaus tuotteiden laatuun.  
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7 PÄÄTÄNTÖ 
 

Kuvaan päätännössä vielä kootusti molempien analyysilukujen keskeisimmät tulokset ja pää-

telmät (luku 7.1) ja pohdin tutkimuksen ongelmia sekä toisaalta tutkimuksen onnistuneisuutta 

(luku 7.2). Lisäksi esittelen luvussa 7.3 joitakin jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

 

7.1 Keskeiset tulokset ja päätelmät 
 

Tutkielmani alussa asetin tavoitteekseni tarkastella Nokian luomaa yritys- ja tuotekuvaa ling-

vistisestä näkökulmasta. Pohjasin tutkimusongelmani oletukseen yritys- ja tuotekuvan rakenta-

misen taustalla ilmenevästä markkinoivasta diskurssista eli kielenkäytöstä, joka värittää tutki-

muksen aineistoa kauttaaltaan. Halusin ensin selvittää, millaisia representaatioita tiedotteissa 

ilmenee yritys- ja tuotekuvaan liittyen. Toiseksi halusin tarkastella näiden representaatioiden 

rakentumista kielellisesti suhtautumisen teoriaa apunani käyttäen ja tavoitteenani oli kuvata, 

millä suhtautumista ilmaisevilla keinoilla yritystä ja tuotteita arvotetaan tiedotteissa. Lisäksi 

halusin tarkastella, kuinka kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystäni suhteutuvat markkinoivaan 

diskurssiin. Analyysini lähtökohtana oli funktionaalinen ja diskurssianalyyttinen näkökulma 

kielenkäytön merkitysten rakentumisen tarkastelun vuoksi, sillä aineistossa rakennetaan syste-

maattisesti tiettyjä merkityksiä tietyn kielenkäytön avulla. Varsinainen lähestymistapa aineis-

toon oli kvalitatiivinen ja lingvistinen tekstianalyysi, jossa käytin apunani suhtautumisen teo-

rian kategoriointia etenkin inhimillisen toiminnan arvottamisen sekä asia-arvottamisen osalta. 

Ensimmäisessä analyysiluvussa (5) jäsentelin ensin erilaisia Nokian yrityskuvaan liitty-

viä representaatioita alaotsikoiksi. Yrityskuvan rakentumisen yhteydessä Nokia pyrkii näyttäy-

tymään tunnettuna (5.1), ihmisten yhdistäjänä (5.2), johtavana (5.3), vastuullisena (5.4), hyvän-

tekijänä (5.5), suomalaisena (5.6), globaalina (5.7) sekä kehittyvänä (5.8). Suhtautumisen il-

maisun kontekstissa Nokia arvottaa omaa inhimillistä toimintaansa kyvykkääksi ja asialliseksi.  

Toisessa analyysiluvussa (6) toistin lähestymistapani ensimmäisen analyysiluvun suhteen 

ja järjestin ensin erilaisia Nokian tuotekuvaan liittyviä representaatioita alaotsikoiksi. Tiedot-

teissaan Nokia rakentaa tuotteistaan edullista (6.1), esteettistä (6.2), ensiluokkaista (6.3), käyt-

täjäläheistä (6.4) sekä ajantasaista (6.5) kuvaa. Suhtautumista Nokia ilmaisee arvottamalla tuot-

teitaan erityisesti arvon ja reaktion näkökulmista.  

Diskursiivinen merkityksenanto osana representaatiota liittyy diskurssin ja kielen voi-

maan, niiden kykyyn representoida ilmiöitä tietystä näkökulmasta (Pietikäinen & Mäntynen 
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2009: 52–53). Näen, että erilaiset representaatiot Nokian tiedotteissa hyödyttävät yhtiön mark-

kinoivia päämääriä. Markkinoiva diskurssi, esimerkiksi tuotteen kehuminen edulliseksi tai kau-

niiksi, luo yrityksestä ja tuotteista tietynlaista kuvaa – esimerkiksi edullista ja esteettistä tuote-

kuvaa (ks. luvut 6.1 ja 6.2). Nämä kuvat pyrkivät markkinoinnin kontekstissa vaikuttamaan 

lukijaan. Erityisesti vastuullisuuden ja hyväntekijyyden representaatiot yrityskuvauksen yhtey-

dessä toimivat sellaisinaan markkinoivassa tehtävässä yrityskuvan kiillottamiseksi. 

Muutoin tiedotteissa ilmenevät markkinoivat piirteet syntyvät esimerkiksi lukijan tai ku-

luttajan eksplikointina, kun yritys- ja tuotekuvaa kohdistetaan tietynlaisille kuluttajille. Lisäksi 

markkinoivat piirteet syntyvät intensiteetin ilmaisun kautta kehumisena, avainhenkilöiden 

kommenttien liittämisenä tiedotteisiin, vertailujen esittämisenä sekä tarjousten ja lupausten 

esittämisenä.  

Yleisemmällä tasolla markkinoivuus ja markkinoiva diskurssi syntyvät positiivisesta as-

pektista, jotta yrityksestä ja sen tuotteista syntyisi lukijalle mahdollisimman suotuisa kuva. 

Tämä positiivisuuden aspekti on omiaan värittämään tiedotteista kauttaaltaan asenteellista ku-

vaa, joka syntyy usein jo tiedotteiden alussa ilmaantuvista positiivisista piirteistä (Martin & 

White 2005: 18–25). Tiedotteissa hyödynnetään siis prosodisia keinoja yhden näkökulman vä-

littämiseksi. Tietynlaisten kuluttajien lisäksi tiedotteet pyrkivät tekemään myös sijoittajiin ja 

muihin sidosryhmiin vaikutuksen – esimerkiksi muutoksien vuoraus markkinoivalla kielellä 

pyrkii vakuuttamaan kuluttajien ohella myös sijoittajat ja muut tärkeät tahot. Tiedotteet säilyt-

tivät kuitenkin myös informatiivisuutensa, eivätkä markkinoivat piirteet ja liika positiivisuus 

peittäneet sitä kokonaan – tämä olisi toki ollut mahdollista, kun kaksi erilaista päämäärää ope-

roivat tiedotteissa yhtä aikaa (Catenaccio 2008: 14).  

Nokia rakentaa tietoisesti ja systemaattisesti tiedotteissaan tietynlaista yritys- ja tuoteku-

vaa. Yritys- ja tuotekuva eivät siis ole sattumanvaraisia, kuten mahdollisesti yksityishenkilöi-

den ja lehdistön kirjoituksissa. Kun yksityishenkilöt ja lehdistö rakentaisivat mahdollisesti eri-

laisia käsityksiä ja kuvia aina negatiivisen, neutraalin ja positiivisen välillä, Nokia rakentaa 

yksinomaa positiivista kuvaa yrityksestään ja tuotteistaan. Tämä positiivisuus herättää kuiten-

kin lopulta hienoisen epäilyksen (Martin & White 2005: 3) – kun positiivisuus näyttelee tiedot-

teissa niin suurta osaa, negatiivisuus ja neutraalius jäävät väistämättä vähemmälle huomiolle. 

Vaikka Nokia tuokin tiedottamisessaan ilmi mahdollisesti yrityskuvaan negatiivisesti vaikutta-

via asioita, pyritään negatiivisuus peittämään esimerkiksi vastuullisuuden representaation alle. 

Positiivisuuden korostaminen herättää epäilyksen, kun lukija havaitsee, ettei Nokia aio välttä-

mättä tarjota asioille moninaisempia näkökulmia. Se, mikä jää sanomatta, saattaakin vaikuttaa 

yritys- ja tuotekuvan muodostumiseen lukijan mielessä ratkaisevasti – ainakin se on pohtimisen 
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arvoinen asia Nokian tekemien representatiivisten valintojen ja niiden luomien kuvien tarkas-

telussa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 56, 71).  

Nokian tiedotteiden representaatiot ja niiden sisällä esitetyt suhtautumista ilmaisevat kei-

not ovat omiaan hyödyttämään yhtiön markkinoinnin päämääriä, joten ymmärrettävistä syistä 

negatiiviset tai muutoin yritys- ja tuotekuvan kannalta haitalliset ainekset pyritään häivyttä-

mään taka-alalle. Tiedotteissa ei ilmaista aina esimerkiksi numeerista taustatietoa, joka perus-

telisi Nokian esittämät representaatiot. Esimerkiksi profiloituessaan johtavaksi toimijaksi No-

kia jättää mainitsematta eksplisiittistä tietoa, joka vahvistaisi yhtiön sanomaa. Toinen näkyvä 

häivytys tiedotteissa liittyy globaaliuden representaatioon, jossa Nokian ja Alcatel-Lucentin 

yhdistymisen työllisyysvaikutukset Suomessa jätetään huomiotta.  

Oman aineistoni kieltä voi kuvata yksityiskohtaiseksi (vrt. Kankaanpää 2006: 197), koska 

se hyödyntää huomattavan paljon kuvailevia ja luokittelevia etumääritteitä. Aineistoni kieli on 

suurimmaksi osaksi jonkinlaista asennoitumista ilmaisevaa, ja tähän pyritään esimerkiksi ar-

vottavien adjektiivimääritteiden avulla. Nämä määritteet ovat usein kehuvia, ja tämä luo osal-

taan kuvaa markkinoivasta kielestä. Totesin aiemmin tiedotteen tekstilajin esittelyssä luvussa 

2.3, ettei aineistoni kieli ole ainakaan puhtaasti ohjailevaa. Aineistossani on yhdessä kohtaa 

selkeä kehotus tiettyyn toimintaan, mutta muutoin ohjailevuus esiintyy implisiittisemmin. Di-

rektiivisyys ei siis ilmene prototyyppisenä imperatiivi- eli käskylauseena, kuten ”Osta tämä 

tuote, saat mukana rajattoman määrän puheluita” (VISK § 1645). Tulkitsen sen sijaan, että 

ohjailevuus on usein piilotettu väite- eli deklaratiivilauseisiin (Nokia X-laitteen ostaja saa va-

likoiduilla markkinoilla rajattoman määrän puheluita). Kuluttajaa tai ostajaa voidaan ohjata 

ostopäätökseen esimerkiksi esittämällä lupaus rajattomasta määrästä puheluita. Näin Nokia 

myös asemoi itsensä tarjouksen esittäjän rooliin ja kuluttajan hyötyjäksi.  

Tässä tutkimuksessa markkinoinnilla viitattiin yrityksen ja kuluttajan väliseen vuorovai-

kutukseen, jossa yritys pyrkii tekemään kuluttajaan vaikutuksen. Tämä vaikutus on siis yritys- 

ja tuotekuvauksen kautta syntyvä mielikuva, jonka Nokia haluaa olevan positiivinen tai suo-

tuisa. Koska markkinointi ja mainonta ovat joissain tapauksissa melko lähellä toisiaan12, voi-

daan pohtia aiheellisesti, sivuaako yritys- ja erityisesti tuotekuvan rakentaminen tiedotteissa 

nimenomaan mainontaa. Mainontaan kuuluu tietty sallittu liioittelu ja kehuminen, joka ei vaadi 

perustelevaa näyttöä (KKV 2016c). Tältä osin Nokian tiedotteiden markkinoiva diskurssi lähe-

nee mainontaa, koska yrityksen ja tuotteiden kehuminen näyttelee merkittävää osaa tiedotteissa. 

                                                
12 Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV 2016) esimerkiksi käsittelee mainontaa hyvin näkyvänä osana markkinointia.  
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Tiedotteet eroavat kuitenkin mainoksista siinä, että niiden markkinointikeinot eivät ole niin 

suoria ja painostavia kuin mainoksissa (Catenaccio 2008: 25).  

Bhatian (2004: 90) mukaan lehdistötiedotteet ovat suostuttelevia mutta eivät markkinoi-

via, vaikka ne sisältävätkin positiivisen aspektin ja joitakin markkinoivia piirteitä. Catenaccio 

(2008: 23) puolestaan näkee markkinoivien piirteiden tulevan ilmi laajemmalla tasolla kuin esi-

merkiksi mainoksissa. Tulkinta ei siis välttämättä ole kovin suoraviivaista, mutta joka tapauk-

sessa markkinoivien piirteiden olemassaolo informatiivisen aineksen rinnalla on huomattu ylei-

semminkin. Kyseenalaistan myös tekemieni havaintojen vuoksi Bhatian näkemyksen tiedottei-

den laadusta: nimenomaan positiivinen aspekti yhdessä markkinoivien piirteiden, kuten kehu-

misen, kanssa tekee Nokian tiedotteista markkinoivia. Myös Komppa (2002: 78) on havainnut 

markkinoivien piirteiden ilmenemisen Helsingin Energian lehdistötiedotteissa, joten voitaneen 

perustellusti esittää, että ainakin voittoa tavoittelevat yritykset pyrkivät mahdollisesti tiedotteis-

saan markkinointiin. 

Voidaan siis todeta, että kielen interpersonaalisen metafunktion kautta ilmenevät merki-

tykset reaalistuvat Nokian tiedotteissa Nokian ilmaisemina arvottavina ilmauksina, jotka pyr-

kivät tiedonannon lomassa markkinointiin – Nokia siis välittää omia näkemyksiään lukijoille 

enimmäkseen totuudellisina seikkoina luodakseen yrityksestään ja tuotteistaan suotuisaa kuvaa. 

Fairclough’n (1997: 31) käsitys kielen interpersonaalisen funktion ja lajityypin käsitteen liitty-

misestä diskurssiin sosiaalisena toimintana ja vuorovaikutuksena todentuu tutkimuksessani 

edellä mainitulla tavalla. Nokian näkemykset omasta yrityksestään ja tuotteistaan realisoituvat 

tietynlaisessa kielenkäytössä, joka on laajemmalla tasolla nimenomaan markkinoivaa. Diskurs-

sit ja niiden myötä erilaiset Nokian yritys- ja tuotekuvaan liittyvät diskursiivisesti rakentuneet 

representaatiot ilmentävät kielen merkityspotentiaalia niiden ollessa valinnan tulosta. Tämän 

tutkimuksen kontekstissa voidaan kenties tulkita kielenkäyttötilanteen sanelleen näitä valintoja 

ja houkutelleen tietynlaisten resurssien valintaan (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 72). 

 

7.2 Tulkinnan vaikutus tutkimuksen luotettavuuteen 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla 

(Metsämuuronen 2005: 64). Validiteetilla viitataan tutkimuksen luotettavuuteen siitä näkökul-

masta, onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus tutkia (mts. 57). Laadullinen tutkimusprosessi pe-

rustuu hyvin pitkälti tutkijan omaan tulkintaan (mts. 197), joten pohdinkin tutkimukseni vali-

diteettia omaan tulkintaani ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin liittyen.  
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Erityisesti suhtautumisen teorian käyttö eräänä analyysimenetelmänä tarjosi tulkinnallisia 

haasteita, joiden voidaan katsoa vaikuttavan tutkimukseni sisäisen luotettavuuden arviointiin. 

Pohdin ensin, mitä haasteita teorian jaottelu tarjosi. Lisäksi pohdin haasteita arvottavien ilmaus-

ten, erityisesti adjektiivimääritteiden, analyysiin liittyen.  

Suhtautumisen teorian jaottelu – erityisesti intensiteetin ilmaisemisen resurssien keinote-

koisuus – tarjosi eniten haasteita aineistoni analyysissa. Penttilä (2015: 14) toteaa, että toisaalta 

teoria tarjoaa tekstianalyysiin pikkutarkat työkalut, mutta menetelmänä se pakottaa tutkijan tiet-

tyyn malliin ja rajoittaa ajatuksia. Tämä rajoittavuus tulee esiin ennen kaikkea intensiteetin tar-

kastelussa, mikä johtuu osaltaan terminologisista vaikeuksista, jotka pakottavat tutkijan ajatte-

lemaan ajoittain ”epäluonnollisesti”. Penttilän (2015: 14) tutkimuksessa ongelma liittyy ihmis-

ten ja asioiden arvottamiseen. Se, onko kyseessä inhimillisen toiminnan arvottaminen vai asia-

arvottaminen, ratkeaa lopulta ilmauksen sananmuodoista. Inhimillisen toiminnan ja asia-arvot-

tamisen jaottelu erilaisiin aspekteihin tuntuu sekin epäolennaiselta – varsinkin, kun tietty ilmaus 

voi tulkinnasta riippuen ilmaista esimerkiksi sekä arvoa että laadukkuutta. 

Katajamäen (2006: 99) mukaan tekijän suhtautuminen rakentuu suhteessa siihen, mistä 

tekstissä puhutaan. Jos tekstissä käsitellään ihmisten toimintaa, ajattelua ja suhdetta toisiin, on 

kyseessä ihmiskeskeinen teksti. Teksti on vastaavasti asiakeskeinen, kun käsitellään asioita ja 

tapahtumia. (Mp.) Käytännössä jako ei ole näin yksiselitteinen. Aineistossani nämä kaksi ilme-

nevät limittäin, vaikka joissain tapauksissa toinen on enemmän vallalla. Analysoitaessa aineis-

toa oli suhteellisen helppoa tehdä ero inhimillisen toiminnan ja asia-arvottamisen välillä: yri-

tyskuvan rakentumisen yhteydessä oli luontevaa käyttää inhimillisen toiminnan arvottamisen 

käsitteistöä, ja tuotekuvan tarkastelussa asia-arvottamisen käsitteistöä. Lopulta päätös sopivan-

laisen termistön käytöstä on tutkijan vastuulla pohdittaessa, kumpi systeemi antaa tarkasteluun 

parempia tuloksia (Penttilä 2015: 14). Oma tulkintani ja omat tavoitteeni määräsivät siis osal-

taan, kuinka päätin käyttää suhtautumisen teorian termistöä oman tutkimukseni tarpeisiin. 

Arvottamista voidaan Katajamäen (2006: 102) mukaan ilmaista millä sanaluokalla ta-

hansa, mutta erityisesti adjektiivit ovat potentiaalisesti arvottavia kielellisiä ilmauksia. Adjek-

tiivit luonnehtivat olioita, asioita, asiaintiloja ja tilanteita ilmaisemalla niiden todellisia tai ku-

viteltuja ominaisuuksia (VISK § 603). Juuri adjektiivimääritteet ovat huomattavan suuressa 

osassa aineistossani. Katajamäki (2006: 102) kuvaa Hallidayn pohjalta, kuinka adjektiiveja ku-

vataan systeemis-funktionaalisessa teoriassa. Adjektiivit ovat epiteettejä (epithet), jotka lisää-

vät semanttista informaatiota luonnehtimastaan kohteesta. Tämä semanttinen informaatio voi 

olla kohteen objektiivinen ominaisuus tai puhujan subjektiivinen asenne kohteeseen. Näiden 
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erottaminen toisistaan on hankalaa, koska sama sana voi toimia sekä objektiivisena ominaisuu-

tena että subjektiivisena asenteena. (Mp.) Tästä seurasi väistämättä tulkintaongelmia aineiston 

adjektiivien kohdalla, vaikka suurimmaksi osaksi adjektiivien voi tulkita ilmaisevan puhujan 

eli Nokian subjektiivista asennetta. Tulkintani joidenkin adjektiivien subjektiivista asennetta 

ilmaisevasta tehtävästä voidaan kyseenalaistaa tutkimuskontekstin ulkopuolella ja paikoin ana-

lyysin lomassa. Olen kuitenkin perustellut analyysissa, miksi olen päätynyt esittämääni tulkin-

taan.  

Tulkintaongelmat vaikuttavat osaltaan myös reliabiliteetin arvioimiseen, joka viittaa tut-

kimuksen toistettavuuteen (Metsämuuronen 2005: 64–65). Erilaisten yritys- ja tuotekuvaan liit-

tyvien representaatioiden erittely sekä suhtautumisen teorian avulla tapahtuva arvottavien kie-

lenpiirteiden tarkastelu ovat tulkinnanvaraisia, kuten edellä on jo käynyt ilmi, joten toisen tut-

kijan samasta aineistosta johdetut tulkinnat saattaisivat erota joiltain osin omistani. Suurimmat 

tulkintalinjat olen kuitenkin perustellut tekstistä käsin mahdollisimman perustellusti, joten oma 

tulkintani on liitetty aineistoon ja täten voidaan olettaa, että myös toinen tutkija saisi pääosin 

samanlaisia tuloksia aineiston analyysista. Tulkintaerot johtuisivat siis suurimmaksi osaksi suh-

tautumisen teorian terminologisista haasteista. On myös tarpeen mainita, että tutkimukseni on 

tapaustutkimus, joten analyysi ja sen tulokset eivät ole välttämättä yleistettävissä sellaisinaan 

(mts. 206–207). Tutkimukseni eräänä tavoitteena oli kuitenkin tuoda havaitsemani asiat esiin, 

jotta yleistettävyys tulisi kyseeseen myöhemmin. 

Yleisesti arvioin tutkimukseni onnistuneeksi, koska analyysi antoi vastauksia tutkimus-

kysymyksiini – tutkimus täytti siis tavoitteensa. Pyrin myös systemaattiseen perustelujen esit-

tämiseen, jotta tutkimukseni olisi mahdollisimman läpinäkyvä. Valittu aineisto oli lähtökohtai-

sesti hyvin evaluoiva, mutta sitä voidaan kenties kritisoida liian yksittäisestä näkökulmasta. 

Tämä sopi kuitenkin tutkimuksen laadulliseen luonteeseen sekä päämäärään: tarkoituksena oli 

kuvata suppean aineiston pohjalta yksityiskohtaisesti Nokian itse rakentamaa yritys- ja tuote-

kuvaa. Vastaavaa tutkimusasetelmaa voitaisiin hyvin soveltaa uudelleen samankaltaisen aineis-

ton analyysiin.  

 

7.3 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 
 

Tutkimukseni tarkastelee yhden yrityksen välittämiä yritys- ja tuotekuvaan liittyviä represen-

taatioita sekä arvottavia ilmauksia markkinoinnin kontekstissa. Tutkimuksen tulokset tarjoavat 
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kuitenkin tietoa yrityksille, kuluttajille sekä viestinnän ammattilaisille tiedotteen markkinoi-

vista keinoista myös yleisemmällä tasolla etenkin lingvististen piirteiden osalta. Näiden piirtei-

den tiedostaminen on tärkeää yrityksen markkinointistrategisten valintojen näkökulmasta, kun 

pohditaan, kuinka kuluttajaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Markkinoivien kielenpiirteiden tie-

dostaminen on myös tärkeää kuluttajan näkökulmasta, jotta tietoisuus yritysten vaikutuskei-

noista lisääntyy. Tutkimukseni on kuitenkin vain yksi näkökulma aiheeseen, joten esittelen seu-

raavaksi joitakin jatkotutkimusmahdollisuuksia aiheen parissa. 

Tutkimukseni kannalta olisi ollut mielekästä vertailla kahden suuren teknologiayrityksen, 

esimerkiksi Nokian ja Applen yritys- ja tuotekuvan rakentumista, mutta Applen englanninkie-

liset tiedotteet eivät ymmärrettävästi soveltuneet suomeksi tehtävään kielelliseen analyysiin. 

Olisi kuitenkin mielenkiintoista verrata vähintään kahden saman alan yrityksen markkinoinnin 

kielellisiä keinoja – joko tiedotteissa tai esimerkiksi yritysten verkkosivuilla. Vertailu tarjoaisi 

mahdollisuuden tarkastella, millaisia representaatioita yritykset pitävät arvokkaina yritys- ja 

tuotekuvauksen rakentamisessa. 

Johdannossa (luku 1.1) markkinointi määriteltiin yrityksen ja kuluttajan väliseksi vuoro-

vaikutukseksi, jossa yritys pyrkii tekemään kuluttajaan jonkinlaisen vaikutuksen. Tässä tutki-

muksessa näkökulmana on Nokian välittämä kuva omasta yrityksestään ja tuotteistaan. Käyttä-

mällä markkinoivaa kieltä Nokia kutsuu lukijan olemaan kanssaan samaa mieltä. Tämän tutki-

muksen rajauksen puitteissa ei päästä havainnoimaan lukijan käsitystä Nokian välittämästä yri-

tys- ja tuotekuvasta, joten tässä olisi myös eräs jatkotutkimusmahdollisuus. Toki erilaisia mie-

likuvia yrityksistä on jo tutkittu (ks. esim. Solajoki 2011), mutta näkökulma ei ole välttämättä 

ollut kauttaaltaan lingvististen piirteiden välittämien mielikuvien kartoittamisessa. 

Lukijan näkökulma olisi myös mielenkiintoista liittää esimerkiksi medialukutaidon nä-

kökulmaan ja selvittää, ymmärtääkö lukija olevansa tekemisissä markkinoivan tekstin kanssa 

ja osaako lukija kertoa, mistä markkinoivuus hänen mielestään johtuu. Mainosten tulkitseminen 

on jo oletettavasti osa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta, mutta muiden tekstilajien markki-

noivat piirteet eivät välttämättä ole opiskelijoille tuttuja. Tältä osin tutkimukseni tarjoaa luki-

jalle näkökulman pureutua syvällisemmin markkinoivan kielen ilmenemiseen – tosin vain tie-

dotteen tekstilajin näkökulmasta. Niinpä tutkimuksen kohteeksi voitaisiin jatkossa ottaa myös 

muita tekstilajeja, joissa markkinoivia piirteitä ilmenee. Eri tekstilajeja voitaisiin myös vertailla 

keskenään niin, että yhden yrityksen tai organisaation tekstejä tarkasteltaisiin rinnakkain. Näin 

erilaisista markkinoivista piirteistä saataisiin kattavampi kuvaus. Oletuksenahan on, että kaik-

kien yrityksen viestintäkanavien on välitettävä yrityksestä samanlaista kuvausta (Blythe 2006: 
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43). Vertailulla voitaisiin arvioida, eroavatko eri tekstilajien käyttämät kielen keinot toisistaan 

yrityskuvan rakentumisessa.  

Koska tekstilajitutkimuksen saralla eri tieteenalojen välinen yhteistyö on jäänyt Heikki-

sen ja Voutilaisen (2012: 19) mukaan melko vähäiseksi, voisi eri tieteenalojen välistä yhteis-

työtä yritysten hyödyntämien tekstilajien tarkastelun suhteen syventää entisestään syvällisem-

män asiantuntemuksen saavuttamiseksi. Tämä monitieteisyys on jo rakennettuna tekstilajitut-

kimukseen (Bhatia 1993: 11), joten eri tieteenalojen näkökulmia voitaisiin jatkossa hyödyntää 

entistä enemmän tekstilajien ymmärtämiseksi laaja-alaisemmin. 
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LIITE. Tuotetiedote. 

 

Nokia esittelee kolme uutta Lumia-älypuhelinta Windows Phone 8.1 –alustalle 
 
2 huhtikuu, 2014 
Nokia esittelee Lumia 630:n, joka on ensimmäinen kaksois-SIM-Lumia, edullisen Lumia 
635:n sekä uuden lippulaivamallin, Lumia 930:n. Nokia kertoi myös, että Windows 
phone 8.1 -käyttöjärjestelmä tulee saataville kaikkiin Windows Phone 8 -laitteisiin. 
 
Nokia esitteli tänään Microsoftin Build 2014 -tapahtumassa kolme uutta Windows Phone 8.1 -
käyttöjärjestelmällä toimivaa Lumia-älypuhelinta sekä useita Nokian laitteille tulevia toimin-
nallisuuksia. Nokia vahvisti myös, että Windows Phone 8.1 tulee saataville kaikkiin Windows 
Phone 8 -käyttöjärjestelmällä toimiviin Lumia-puhelimiin testien ja operaattorihyväksyntien 
jälkeen. 
 
Tiivistelmä tämän päivän uutisista:  
- Nokia Lumia 930 on älypuhelinten lippulaivamalli, joka yhdistää Microsoftin ja Lumia-mal-
liston parhaat ominaisuudet ja takaa ensiluokkaisen video- ja valokuvauskokemuksen.  
- Nokia Lumia 635 ja Nokia Lumia 630 tarjoavat tinkimättömän Windows Phone 8.1 -käyttö-
kokemuksen ja  Microsoftin ja Lumian innovaatiot edullisessa hintaluokassa.  
- Nokia Lumia 630 tulee saataville kahtena versiona, ja tuo ensimmäistä kertaa kaksois-SIM-
laitteen Lumia-valikoimaan. Kaksois-SIM-versio on suunnattu kasvaville markkinoille, kuten 
Kiinaan ja Intiaan.  
- Nokian uusissa laitteissa on SensorCore-toiminto, joka mahdollistaa innovatiivisen ja ener-
giaystävällisen liiketunnistuksen yhdessä Bing Health and Fitness -sovelluksen kanssa. Sovel-
luskehittäjille suunnattu SensorCore SDK pilotoidaan valikoitujen yhteistyökumppaneiden 
kanssa ennen laajaa julkistusta.  
- Nokia myös päivittää kuvaustoimintoja tukevan Nokia Imaging SDK-paketin SDK 1.2 Beta -
versioksi, jonka avulla sovelluskehittäjät pystyvät kehittämään seuraavan sukupolven kuvaus- 
ja sosiaalisen median sovelluksia. 
- Kaikki Windows Phone 8 -alustalla toimivat Lumia-laitteet tulevat saamaan Lumia Cyan -
päivityksen, joka yhdistää Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmän ja ainutlaatuiset Lumia-omi-
naisuudet yhdeksi päivityspaketiksi.  
- Windows Phone 8.1 sisältää lukuisia uusia ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjät pääsevät 
lähemmäksi heille tärkeitä asioita, kuten lisää sisältöä aloitusnäytön tapahtumaruutuihin, no-
pean Word Flow-näppäimistön ja Action Centerin. 
 
"Esittelemme tänään näiden kolmen upean Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmään perustu-
van uutuuden kautta Microsoftin ja Lumia-tiimin parasta osaamista. Microsoftin tekemän tuo-
tekehityksen lisäksi Nokia tuo käyttäjille ainutlaatuisen kuvauskokemuksen, loistavaa muotoi-
lua ja parempia puhelimia yrityskäyttöön", sanoi Stephen Elop, EVP, Devices&Services, No-
kia. "Olemme myös tyytyväisiä, että pystymme tuomaan Windows Phone 8.1:n kehittyneet 
ominaisuudet jo markkinoilla oleviin suosittuihin Lumia-laitteisiin." 
 
Käyttäjät pääsevät lähemmäksi heille tärkeitä asioita Lumia-puhelimensa ja Windows 
Phone 8.1:n avulla���
�
Windows Phone 8.1 tulee saataville kaikille Windows Phone 8 -alustalla toimiville Lumia-lait-
teille yhdessä Nokian kehittämien Lumia-ominaisuuksien kanssa Lumia Cyan -nimisenä OTA-
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päivityspakettina. Päivityksen jakaminen alkaa kesällä. Windows Phone 8.1 tuo lisää sisältöä 
aloitusnäytön tapahtumaruutuihin ja sisältää useita uusia toiminnallisuuksia kuten, Action Cen-
terin, jonka kautta pääsee selaamaan tärkeitä ilmoituksia yhdellä pyyhkäisyllä, ja Word Flow -
näppäimistön, joka tarjoaa nopean tavan ottaa yhteyttä ja kirjoittaa. Windows Phone 8.1. tuo 
myös henkilökohtaisen ja proaktiivisen assistentin nimeltä Cortana, joka tulee saataville aluksi 
Yhdysvaltain markkinoilla. Lisäksi Windows phone 8.1 yrityspaketti tekee nykyisistä Win-
dows Phone 8 -puhelimista entistäkin parempia bisnes-käytössä. 
 
Windows Phone 8.1:n tarjoamien toimintojen lisäksi Lumia Cyan -päivityspaketti tuo käyttä-
jille ainutlaatuisia Lumia-kokemuksia, jotka korostavat entisestään Nokian johtajuutta kuvaus-
toiminnoissa. Päivitys sisältää parannuksia otettujen valokuvien katseluun ja käsittelyyn, 
Creative Studio -kuvanmuokkaussovellukseen, ja tuo uuden, päivitetyn version Nokia Story-
teller -sovelluksesta, jonka avulla voi jakaa tarinoita videoina sosiaalisessa mediassa. 
 
Uudet Lumia-älypuhelimet yhdistävät Microsoftin ja Lumian parhaat ominaisuudet 

 
Nokia Lumia 930 on Windows Phone 8.1 -alustalla toimiva lippulaiva, jossa on muun muassa 
seuraavat ominaisuudet: 
- 20 megapikselin ZEISS-optiikalla varustettu PureView-kamera ja päivitetty Rich Recording 
-teknologia mahdollistavat virheettömän video- ja valokuvauskokemuksen joka näkyy myös 
uudessa Living Images -toiminnossa.  
- Upea design yhdistää metallin ja polykarbonaatin sekä viiden tuuman ClearBlack-näytön, joka 
tarjoaa uskomattoman katseluelämyksen myös kirkkaassa päivänvalossa, katseli käyttäjä sitten 
Vyclonea, Netflixia tai Xbox Videota.  
- Tehokkaan 2.2GHz Snapdragon -neliydinsuorittimen avulla saa enemmän irti sovelluksista, 
peleistä, internetistä sekä integroiduista Microsoftin palveluista, kuten OneDrive tai Microsoft 
Office. 
 
Nokia Lumia 930:n myynti alkaa kesäkuussa valikoiduilla markkinoilla Euroopassa, Aasiassa, 
Lähi-idässä ja Intiassa. Nokia Lumia 930:n arvioitu hinta ennen veroja ja muita kuluja on 459 
EUR. 
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Nokia Lumia 630 ja Nokia Lumia 635 tarjoavat tinkimättömät Windows Phone 8.1 -ominai-
suudet edulliseen hintaan:  
- Snapdragon-neliydinsuoritin mahdollistaa nopeamman käyttäjäkokemuksen sosiaalisessa me-
diassa Word Flow-toiminnon sekä WhatsApp ja WeChat -sovellusten avulla. 
- Ainutlaatuinen ja värikäs muotoilu vaihdettavilla kuorilla ja 4,5-tuuman ClearBlack-näyttö 
tarjoavat nautinnollisen viihde-elämyksen sovellusten ja pelien - kuten Asphalt 8 ja Vimeo - 
parissa. 

 
- Uuden laitteen kolme eri versiota tuovat lisää valinnanvaraa: Lumia 630 on saatavana 3G-
nopeudella yhden-SIM-kortin versiona, ensimmäisenä Lumia-perheen kaksois-SIM-versiona, 
tai nopeana 4G-valmiudella varustettuna Lumia 635-mallina.  
- Huippuluokan Lumia-älypuhelimissakin tarjolla olevat ominaisuudet, kuten SensorCore-tek-
nologiaa hyödyntävä Bing Health and Fitness -sovellus, Microsoft Office, Nokia Camera, il-
mainen Nokia MixRadio -suoratoistopalvelu, sekä ilmainen HERE kartta-ja navigointipalvelu. 
 
Nokia Lumia 630:n myynnin odotetaan alkavan toukokuussa valikoiduilla Aasian, Intian, Lähi-
idän, Etelä-Amerikan ja Euroopan markkinoilla. Yhdellä SIM-kortilla toimivan version arvi-
oitu hinta ennen veroja ja muita kuluja on 119 EUR, kaksois-SIM-version 129 EUR. Nokia 
Lumia 635 tulee saataville useilla markkinoilla, alkaen Yhdysvalloista tänä kesänä. Laitteen 
arvioitu myyntihinta ennen veroja ja muita kuluja on 149 EUR. 
 
Rakennamme voittavaa kolmatta ekosysteemiä���
�
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Nokia Lumia tekee uuden sukupolven kuvaussovellusten kehittämisen helpommaksi sovellus-
kehittäjille esittelemällä uuden kuvaustoimintoja tukevan Nokia Imaging SDK 1.2 Beta -pake-
tin. Työkalu on saatavilla heti osoitteessa developer.nokia.com/imaging. Uusi Imaging SDK 
tuo mukanaan huippuluokan kuvamanipulaatio-ominaisuuksia ja filttereitä Windows Phone 8.1 
- ja muille Windows-laitteille. Nokia julkisti myös, että uusi SensorCore SDK tulee valikoitujen 
sovelluskehittäjien ennakkokäyttöön tänään, ja sen julkinen lanseeraus tapahtuu myöhemmin. 
 
Lisätietoa uutuuksista löytyy Nokia Ääni -blogista. 
 
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen 
osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian lait-
teita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä 
tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat 
tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta 
http://www.nokia.com/about-nokia. 
 
Lisätietoja tiedotusvälineille: 
 
Nokia 
Viestintä 
Puh. 07180 34900 
Sähköposti: press.services@nokia.com 
www.nokia.com 


