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Tutkielmassa tarkastellaan Nokian Renkaiden vuosikertomuksissa kielentyvää imagoa. 
Vuosikertomusten kieltä ei ole aiemmin kovin paljon tutkittu. Imagon tutkimukseen ne 
tarjoavat kuitenkin oivan maaperän, sillä niitä pidetään myös eräänlaisena yrityksen 
käyntikorttina. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tiettyjen kielen piirteiden avulla, 
millaista imagoa Nokian Renkaat pyrkii vuosikertomuksissaan välittämään. Kaikki yri-
tysten markkinointiviestintä kasvattaa jatkuvasti merkitystään. Yrityksen imago on osa 
sen pääomaa ja arvoa. 
 
Aineistona on 11 Nokian Renkaiden vuosikertomusta vuosilta 1996–2006. Työn teoria 
ja käytetyt metodit perustuvat kriittiseen tekstintutkimukseen. M.A.K. Hallidayn 
systeemis-funktionaalisesta kieliopista ammentava kriittinen tekstintutkimus tarkastelee 
kieltä funktionaalisena kokonaisuutena. Funktionaalisuutensa vuoksi 
markkinointiviestintää on mielekästä tutkia kriittisen tekstintutkimuksen keinoin. Tässä 
tutkimuksessa käytettäviä kriittisen tekstintutkimuksen keinoja ovat tekstilajitutkimus, 
prosessit ja nimeäminen. Taustalla tärkeässä osassa ovat myös markkinointiviestintä ja 
imagotutkimus. 
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Työssä tarkastellaan Nokian Renkaiden vuosikertomusten tekstilajia kohderyhmän, 
kontekstin, rakenteen ja teemojen perusteella. Nokian Renkaiden nimeämistä tutkitaan 
koko aineiston avulla. Näitä on jaettu suurempiin ryhmiin ja tarkasteltu kahdeksan eri 
alaotsikon alla. Tutkielmassa selvitetään myös, millaisiin prosesseihin Nokian Renkaat 
osallistuu vuosikertomusten Toimitusjohtajan kirje -osioissa. Hallidayn määrittelemiä 
prosessityyppejä on kolme: materiaalinen, mentaalinen ja relationaalinen prosessi. 
Aineistossa on ylivoimaisesti eniten materiaalisia prosesseja. Prosesseja tarkastellaan 
jaottelun jälkeen siitä näkökulmasta, toimiiko Nokian Renkaat niissä tuotteiden 
valmistajana, markkinoijana, myyjänä tai asiakaspalvelijana vai kehittyvänä yri
 
Tutkimuksessa todetaan, että Nokian Renkaiden vuosikertomuksia voi pitää omana 
tekstilajinaan. Yleistä vuosikertomusten tekstilajia ei pelkästään niiden perusteella voi 
kuitenkaan määritellä. Nimeämisen perusteella Nokian Renkaat haluaa imagossaan 
korostaa pohjoismaisuuttaan, pienuuttaan, markkinajohtajuuttaan ja parhauttaan, eri 
toimialojaan sekä erilaisia sidosryhmiään. Prosesseissa Nokian Renkaat toimii 
tasapuolisesti myyjänä, markkinoijana, tuotteiden valmistajana ja 
y
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1. JOHDANTO 
 

 

Yritysten pitää nykyään erottua toisistaan monin eri tavoin. Erikoistuneet tuotteet ja 

palvelut eivät välttämättä kuitenkaan riitä. Niistä pitää kuluttajien myös tietää. Maine ja 

imago ovat siten tärkeitä tekijöitä yrityksen menestyksessä. Erkki Karvonen (1997: 9) 

uskoo, että imagoasiat askarruttavat melkein kaikkia ihmisiä. Yksityinen ihminen 

saattaakin olla huolissaan siitä, mitä muut hänestä ajattelevat, mutta taloudellisesti 

erityisen tärkeä imago on voittoa tavoitteleville yrityksille. Imagon perusteella asiakkaat 

saattavat tehdä ostopäätöksensä, ja rahoittajat ja muut yhteistyökumppanit saattavat 

torjua imagoltaan kyseenalaisen yrityksen, jotta eivät itse joudu vedetyksi mukaan 

huonoon imagoon. Ihmiset siis tekevät valintansa ja päätöksensä sen perusteella, 

millainen käsitys, mielikuva heillä on asioista (Karvonen 1999: 23). Nämä käsitykset 

saattavat perustua melkein mihin tahansa: muiden kertomiin juttuihin, omiin 

kokemuksiin, mediasta saatuihin tietoihin. Viestinnän merkitys yrityksen imagon 

muodostumisessa on hyvin tärkeä. Luonnollisesti imagoon vaikuttavat monet muutkin 

tekijät, mutta usein yrityksen oma viestintä tavoittaa ihmiset ensimmäisenä ja antaa 

ensivaikutelman yrityksestä. Viestintä on myös yritykselle helpoin keino yrittää luoda 

mielikuvia, sillä se on suhteellisen helposti kontrolloitavissa. Tosin koskaan ei voi 

täysin tietää, kuinka vastaanottaja lähetetyn viestin tulkitsee.  

Imagon käsite on edelleen hieman hämärän peitossa. Nykysuomen sanakirja ei 

tunne sanaa muuna kuin hyönteisen viimeisenä kehitysmuotona, vaikka tämä merkitys 

ei todennäköisesti ensimmäisenä tule nykyihmisen mieleen imagosta puhuttaessa. 

Karvonen (1997: 11) vertaa imagoa muun muassa sähköön, jonka me kaikki tunnemme, 

ellei meitä pyydetä selittämään sitä teoreettisesti korrektisti. Karvonen (1999: 17) 

menee jopa niin pitkälle, että katsoo nyky-yhteiskunnan olevan mielikuvayhteiskunta. 

Hänen mukaansa mielikuvallisista asioista on länsimaisessa yhteiskunnassa tullut 

keskeinen menestystekijä mille tahansa organisaatiolle, asialle tai henkilölle. Työssäni 

tulkitsen imagon tarkoittavan lähettäjän tuottamaa viestiä tai esitystä (Karvonen 1997: 

53), sillä en voi pro gradu -tutkielman puitteissa selvittää, kuinka viestin vastaanottajat 

yrityksen imagon kokevat, vaikka tämäkin puoli on toki hyvin tärkeä imagon 

muodostumisessa. Imagon käsitettä pyrin avamaan tarkemmin luvussa 3. 

 



 

Tutkin pro gradu -työssäni Nokian Renkaiden vuosikertomuksia. Tutustuin aineis-

toon kesällä 2006, kun olin työharjoittelussa Nokian Renkaiden viestintäosastolla. Vuo-

sikertomukset eivät tätä ennen olleet minulle kovin tuttu viestintämuoto, minkä vuoksi 

ne herättivät kiinnostukseni. Kysyin Nokian Renkaiden viestintäosastolta, kiinnostaako 

heitä jokin tietty tutkimusnäkökulma tai -aineisto, mutta he kehottivat tekemään, kuten 

itse katsoin parhaaksi. Valitsin siis vuosikertomukset tutkimusaineistokseni, ja kiinnos-

tuin erityisesti niiden tuottamasta yrityksen imagosta. Markkinoinnin sivuaineopintoni 

vaikuttivat myös aiheen ja aineiston valintaan, sillä olen erityisen kiinnostunut markki-

nointi- ja organisaatioviestinnästä. 

 

 

1.1. Aineisto 

 
Nokian Renkaat Oyj on Nokialla vuonna 1988 perustettu yhtiö. Sen juuret ulottuvat 

kuitenkin jo 1898 perustettuun Suomen Gummitehdas Oy:öön, joka aloitti 

henkilöautojen renkaiden valmistuksen vuonna 1932. Pörssiin yritys listautui vuonna 

1995. Nokian Renkaat valmistaa nimensä mukaisesti renkaita ja niiden 

pinnoitusmateriaaleja henkilöautoihin, metsäkoneisiin ja kuorma-autoihin. Suurin osa 

tuotteista tehdään omissa tehtaissa Nokialla ja Venäjän Vsevolozhskissa, osa 

valmistuksesta tehdään sopimusvalmistuksena muualla. (Nokian Renkaiden 

vuosi

olevan riittävä, vaikka sisällyttäisin siihen vain vuosikertomukset. Vuosikertomusten 

                                                

kertomus 2006: 2.) 

Aineistonani on yksitoista kappaletta Nokian Renkaat Oyj:n vuosikertomuksia 

vuodesta 1996 vuoteen 2006. Niissä on sivuja yhteensä 762. Halusin keskittyä vuosiker-

tomuksiin, sillä niitä ei juurikaan ole suomen kielen oppiaineessa tutkittu1. Esimerkiksi 

tiedotteita puolestaan on tutkittu runsaammin2 ja niiden tekstilaji on melko tarkasti mää-

ritelty (esim. Kankaanpää 2006 hallinnon tiedotteista). Harkitsin aluksi myös Nokian 

Renkaiden lehdistötiedotteiden mukaan ottamista tutkielmaani, mutta totesin aineiston 

 
1 Helsingin kauppakorkeakoulussa on tehty laudaturtyö vuosikertomusten tyylistä. Lisäksi Helsingin 
yliopistossa ja HKKK:ssa on tehty kaksi opinnäytetyötä vuosikertomusten pohjalta, mutta näissä ei ole 
tutkittu imagon muodostumista tai vuosikertomusten tekstilajia, vaan lyhennysohjeiden toteutumista ja 
negatiivisen ja positiivisen asian ilmaisemista. 
2 Esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkielmatietokannassa Suomen kielen oppiaineessa on julkaistu 12 
tutkielmaa tiedotteista. 
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kaikkia osia en ole ottanut analyysissani huomioon, sillä esimerkiksi tilinpäätösosuus 

antaa mielestäni hyvin vähän tilaa kriittiselle tekstintutkimukselle. 

Nokian Renkaiden tuote-esitteet ovat tekstilajiltaan poikkeavia, hyvin teknisiä ja 

asiapitoisia tekstejä, joiden kriittinen tekstianalyysi ei todennäköisesti ole kovin hedel-

mällistä. Ne on suunnattu lähinnä asiantuntijoille, renkaiden asentajille ja myyjille, toki 

myös ostajille, mutta ei mainontamielessä vaan informaation antamiseksi.. Niissä esitel-

lään Nokian Renkaiden valmistamia tuotteita asiantuntijoille, mutta niitä jaetaan toisi-

naan myös uudet renkaat ostavalle loppuasiakkaalle. Toisin sanoen ne ovat kuivan asia-

pitoisia tekstejä, joista ei imagon tai kriittisen tekstintutkimuksen kannalta irtoa kovin 

paljon hyödyllistä materiaalia. Mainoksista en ole kiinnostunut, koska niidenkin kieltä 

on tutkittu melko paljon. Lisäksi Nokian Renkaiden mainoksia oli suhteellisen hankala 

saada käsiinsä, lukuun ottamatta yrityksen internetsivuilla olevia jälleenmyyjien omaan 

käyttöön tarkoitettuja mainoksia, joissa taas ei ollut juuri muuta tekstiä kuin lyhyitä slo-

ganeita. Nokian Renkaiden mainonta nojaa oman kokemukseni mukaan huomattavasti 

enemmän kuviin ja kuvallisiin oivalluksiin kuin teksteihin, mikä tekee niistä epäkiitolli-

sia tutkimuksenaiheita suomen kielen oppiaineeseen. Toki nämä pienetkin tekstit – ku-

ten kaikki muukin mitä yritys tekee – muodostavat yrityksen imagoa ja ovat osa sen 

markkinointiviestintää. Tunnustan tämän, enkä väitä selvittäväni Nokian Renkaiden 

imagoa kokonaan ja perusteellisesti, vaan pelkästään vuosikertomusten perusteella 

muodostuvan imagon. Toisaalta integroidun markkinointiviestinnän periaatteiden mu-

kaan yrityksen kaiken viestinnän pitäisi tukea toisiaan. Tällä perusteella voisi kuvitella, 

että vuosikertomuksissa näkyvä imago on sama kuin muussakin yrityksen viestinnässä. 

Käytännössä näin ei tietenkään aina ole, ja lisäksi yritys ei kaikkiin itsestään annettuihin 

mielikuviin pysty edes vaikuttamaan. Keskityn tässä mainitsemaani tekstilajiin eli vuo-

sikertomuksiin, koska niitä ei ole juurikaan tutkittu. Vuosikertomukset ovat myös yri-

tyksen eräänlainen käyntikortti, joten niistä muodostuva kuva on varmasti pyritty yri-

tyksessä tarkkaan harkitsemaan ja näin ollen sen voi katsoa edustavan yrityksen imagoa 

melko hyvin. 

En tarkastele vuosikertomuksen kaikkia osia yhtä syvällisesti, sillä niistä osa on 

hyvin asiapitoista ja paljon lukuja sisältävää (esimerkiksi sijoittajille osoitetut tunnuslu-

vut, tilinpäätöstiedot, tiedot Nokian Renkaiden osakkeesta tai tilintarkastuskertomus) 

eikä näin ollen tarjoa kovinkaan hedelmällistä pohjaa analysointiin kriittisen tekstintut-
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kimuksen keinoin. Vaikkei kovinkaan suuri osa vuosikertomusten teksteistä ole varsi-

naisesti tunteisiin vetoavia, löytyy niistä kuitenkin jonkin verran myös enemmän tunne- 

kuin asiapohjaisia sanavalintoja ja maalailevia tekstipätkiä. Selvitettyäni vuosikerto-

muksien tekstilajiominaisuudet uskon löytäväni myös imagoa parhaiten kielentävät piir-

teet. Näitä piirteitä löytyy oletettavasti eniten muaalta kuin tunnuslukuja sisältävästä, 

tiukan asiallisesta tilinpäätösosuudesta. 

 

 

1.2. Tutkimuksen kulku ja tavoitteet 
 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka Nokian Renkaiden 

imago kielentyy yrityksen vuosikertomuksissa. Edellä esitellyt vuosikertomukset eivät 

tietenkään anna täydellistä kuvaa koko yrityksen viestinnästä, mutta ne ovat ehkä 

tärkeintä esittelymateriaalia, jota yritys jakaa esimerkiksi potentiaalisille sijoittajille. 

Vuosikertomuksissa yritys tulee kokonaisuutena esille. Sen vuoksi ne ovat juuri imagon 

kannalta tärkeitä viestintävälineitä ja uskon, että niitä tutkimalla selviää olennaisia 

asioita yrityksen imagosta. Yrityksen imagon täydellisen selvittämisen tueksi 

tarvittaisiin luonnollisesti monia muitakin keinoja, mutta keskityn tässä 

vuosikertomuksiin ja niiden perusteella luotuun imagoon. 

hin, joissa koko 

Nokian Renkaat on toimijana. 

Imagon kielentämisen keinoja selvitän analysoimalla ensin vuosikertomusten 

tekstilajia. Sen jälkeen keskityn imagoon nimeämisen ja prosessien kautta. Nämä kaksi 

tekstintutkimuksen keinoa antavat mielestäni parhaan tuloksen, kun selvitettävänä on 

tekstin tuottajan imago. Nimeämistä tutkin vuosikertomuksen muista osista lukuun 

ottamatta tilinpäätösosuutta. Tilinpäätös on vuosikertomuksen pakollinen osa, jossa 

käytetään hyvin asiapitoista tekstiä, joten se ei mielestäni sovellu imagon tutkimukseen 

yhtä hyvin kuin vapaamuotoisemmat vuosikertomusten osat. Tutkimusaineiston 

laajuuden vuoksi tutkin prosesseja vain vuosikertomusten yhdestä osasta, 

toimitusjohtajan kirjeestä. Kirjeissä yrityksestä puhutaan useimmiten monikon 

ensimmäisessä persoonassa. Pidän kuitenkin selvänä, että kyse on tällöinkin koko 

yrityksestä, ei pelkästään toimitusjohtajasta itsestään ja jostakin tarkemmin 

määrittelemättömästä sisäpiiristä. Keskityn vain sellaisiin prosessei
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Seuraavassa luvussa käyn läpi tutkielmaani liittyvää kielitieteellistä teoriaa, lähin-

nä kriittistä tekstintutkimusta ja Hallidayn systeemis-funktionaalista kielioppia. Selvitän 

myös tekstin ja tekstilajin käsitteitä sekä tutkimuskeinojani nimeämistä ja prosesseja. 

Luvussa 3 esittelen imagon käsitettä lähinnä Erkki Karvosen teosten perusteella. Luvus-

sa 4 keskityn markkinointiviestintään yleensä ja erityisesti vuosikertomuksiin. Luvussa 

5 käsittelen vuosikertomusten tekstilajia ja luvussa 6 analysoin vuosikertomuksista vä-

littyvää imagoa nimeämisen ja prosessien perusteella. Lopuksi luvussa 7 tarkastelen 

tutkielmassani esiin tulleita mielenkiintoisia seikkoja. Vuosikertomuksista käytän esi-

merkeissä lyhennystä vk. Vk 2005 on siis vuodesta 2005 kertova vuosikertomus. Esi-

merkkien lihavoinnit ovat omiani, ja pyrin niillä korostamaan sitä, mikä esimerkissä on 

tutkimuksen kannalta tärkeää. 
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2. Kielitieteellinen tausta 

 

 
2.1. Kriittinen tekstintutkimus 

 
Kriittinen tekstintutkimus lähtee siitä periaatteesta, että kieli ja yhteiskunta ovat jatku-

vassa vuorovaikutuksessa keskenään (esim. Kankaanpää 2001: 116). Tekstit sekä hei-

jastavat yhteiskuntaa että muuttavat sitä itse. Kielen sosiaalisen vuorovaikutuksen kat-

sotaan perustuvan kielen tehtävään viestintäjärjestelmänä. Kieli välittää tietoja ja tuntei-

ta, arvoja ja asenteita ihmiseltä toiselle (Heikkinen 1999: 21). M. A. K. Hallidayn mu-

kaan sosiaalinen kieli on kehittynyt tyydyttämään inhimillisiä tarpeita, ja näin tapa, jolla 

kieli on järjestynyt, on funktionaalinen eli tarpeista lähtevä. Kriittisen tekstintutkimuk-

sen avulla pyritään osoittamaan kielellisten valintojen yhteyksiä ideologiaan ja valtaan 

sekä tarkastellaan kielenkäyttöä yhteiskunnallisena toimintana (Kalliokoski 1996: 5). 

Hallidayn ajatukset kielen olemuksesta sosiaalisena merkkijärjestelmänä, kielestä sys-

teeminä, kielenkäytöstä kielellisinä valintoina ja kielen monifunktioisuudesta ovat säi-

lyneet keskeisinä myös kriittisessä tekstintutkimuksessa (Kalliokoski 1996: 18). Kielen 

eri funktioita ovat Hallidayn luokittelun mukaan ideationaalinen, interpersoonainen ja 

tekstuaalinen. Näihin palaan hieman tarkemmin kappaleessa 2.2. 
Muun muassa Prahan koulukunta on korostanut kielen funktionaalisuutta (Heikki-

nen 1999: 22). Sen mukaan kieli on ilmaisukeinojen systeemi, jota käytetään, jotta pääs-

täisiin johonkin päämäärään. Funktionaaliset selitykset kielestä etsivät kielen ja ei-

kielen, esimerkiksi kulttuurin tai sosiaalisten systeemien, suhteita. Tämän vuoksi uskon 

kriittisen tekstintutkimuksen sopivan hyvin imagon tutkimiseen markkinointiviestinnän 

teksteistä. Markkinointiviestintä sopii tähän tarkoitukseen hyvin, koska se on hyvin 

tarkkaan mietittyä ja päämäärätietoista tekstiä. Markkinointiviestintä tähtää siihen, että 

sen vastaanottaja tekee jotakin. Useimmiten perimmäisenä päämääränä on se, että asia-

kas ostaa tuotteen tai tulee vakituiseksi asiakkaaksi. Välitavoitteita voivat olla esimer-

kiksi tuotteen hyväksyminen ja siitä tai yrityksestä pitäminen, tai samastuminen yrityk-

sen arvoihin ja ajatusmaailmaan. Nämä välivaiheet tähtäävät paitsi ostotapahtumaan, 

myös siihen, että ihmiset kertoisivat tuotteesta tai yrityksestä muillekin. Myös tämä te-
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kee markkinointiviestinnästä sosiaalista toimintaa. Sen perimmäisenä tarkoituksena on 

saada ihmiset toimimaan tavalla tai toisella. 

Saukkonen (1984: 24–26) esittelee tyylien luokittelua. Hän puhuu kielen sosiaali-

sista funktioista, viestintätehtävistä. Prahan koulukunta on jakanut viestintäfunktiot nel-

jään osaan: jokapäiväinen viestintä, käytännöllinen erikoisviestintä, teoreettis-

tieteellinen erikoisviestintä ja esteettinen viestintä. Myöhemmin lisätty viides viestintä-

funktio on lehdistön ja politiikan viestintä. Näiden perusteella taas on hahmoteltu funk-

tionaaliset tyylit normeineen ja alalajeineen. Funktionaalinen stilistiikka erottelee myös 

fiktiivisen ja faktisen tyylin omiksi päätyyleikseen. Vuosikertomusten tyyli on niin 

vaihtelevaa, ettei sitä voi kovin helposti yllä oleviin määrittelyihin sijoittaa. Toki vuosi-

kertomukset ovat lähinnä faktisen tyylin edustajia, mutta osasta niitä löytyy jonkin ver-

ran jopa fiktiiviseksi luokiteltavaa materiaalia. 

Kriittinen tekstintutkimus on Heikkisen (1999: 30) mukaan monialaista ja -

tieteistä. Tutkittavat asiat ovat tärkeämpiä kuin se, mitä tieteenalaa tutkimus edustaa. 

Kriittisessä tekstintutkimuksessa otetaan huomioon kielen eri osajärjestelmät ja tasot, 

kuten morfologia, syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka (Heikkinen 1999: 31). Tekstin-

tutkimuksessa keskitytään merkitysten analysointiin eri näkökulmista (Heikkinen 1999: 

31), jolloin voidaan hyödyntää perustutkimuksen antamaa tietoa eri osa-alueilta ja saa-

daan tekstien kokonaismerkitys jäljitettyä. Myös joidenkien filosofien kielipohdinnat 

pitävät sisällään kehotuksen tutkia kielellisiä merkityksiä kaikista mahdollisista näkö-

kulmista (Heikkinen 1999: 31). Tässä valossa minunkin on syytä pohtia tarkkaan, mitä 

kielentutkimuksen osa-alueita käytän työssäni hyväkseni, koska kriittisen tekstintutki-

muksen mukaan aineistoa on pidettävä tutkimuksen lähtökohtana.  

Analyysin kohteen voi Heikkisen (1999: 65) mukaan jakaa makro- ja mikro-

tasoon. Kielenkäytön mikrotasoon kuuluvat esimerkiksi sanasto, kielioppi, tekstin si-

doksisuus, metaforat, tyyli, retoriset keinot ja argumentaatiorakenne. Kontekstin makro-

tasoon taas sisältyvät esimerkiksi välitön vuorovaikutustilanne, osallistujien kognitiivi-

nen rakenne, instituution piirteet tai yhteiskunnan rakenteet. Näistä täytyisi valita tutki-

musta parhaiten palvelevat näkökulmat. Molemmat tasot on myös mahdollista yhdistää, 

jolloin kuvauksesta tulee ehjä kokonaisuus. Tasoja ei Heikkisen (1999: 65) mukaan tar-

vitse erotella täsmällisesti, vaan niitä voi käyttää tutkimukseen sopivalla tavalla. Heik-

kinen (1999: 66) näkee kriittisen tekstintutkimuksen sellaisena ”mikrotason eli tekstin 
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analysointina, joka antaa tietoa makrotason eli kontekstin vaikutuksesta tekstin merki-

tyksiin ja muotoon”. Näin kriittinen tekstintutkimus selvittäisi makrotason asioita mik-

rotason keinoin. Tässä työssä aion käyttää juuri tätä menetelmää, eli tutkin pieniä teks-

tin osia ja pyrin niiden avulla selvittämään, kuinka Nokian Renkaat näkee oman ima-

gonsa ja kuinka se kielentää imagonsa vuosikertomuksia lukeville sidosryhmilleen. 

Hallidayn mukaan kieli on valintoja. Kielenkäyttäjä valitsee kielisysteemin sisäi-

sistä mahdollisuuksista omasta mielestään parhaimman. Valinnanvara rippuu paljon 

kontekstista ja puhujan tai kirjoittajan kokemuksista. Myös sanojen valinta kertoo jotain 

kielenkäyttäjän pyrkimyksistä. Luonnollistuneitakin sanoja ja fraaseja pitäisi tutkia, eikä 

ottaa niitä itsestään selvyyksinä kuten usein arkielämän pyörteissä usein käy. Luonnol-

listuminen tarkoittaa Heikkisen (1999: 93) mukaan sitä, että tiettyjä ilmauksia pyritään 

tietoisesti vakiinnuttamaan tiettyjen merkitysten välittäjiksi, jolloin merkityksistä tulee 

problematisoimattomia. Valintoja ei tee kuitenkaan pelkästään puhuja tai kirjoittaja, 

vaan myös esimerkiksi hänen edustamansa yritys (Heikkinen 1999: 51), tässä tapauk-

sessa Nokian Renkaat ja sen konventionaalistunut viestintä. Myös kaikki muut markki-

nointiviestinnän perinteet ja käytännöt vaikuttavat yksittäisen yrityksen markkinointi-

viestinnän valintoihin. Perinteistä linjaa odotetaan noudatettavan, ja jos sitä jostain 

syystä rikotaan, pitää rajan rikkomiselle löytyä hyvät perusteet. Usein perinteiden rik-

komisella saatetaan yrittää havahduttaa ja hätkähdyttää lukijaa ja näin kiinnittää huo-

miota johonkin viestijälle merkitykselliseen asiaan.. Toisaalta useat valinnat ovat tiedos-

tamattomia jopa valitsijalle itselleen (Heikkinen 1999:51–52).  

Myös Nokian Renkaiden viestinnässä, tässä tapauksessa vuosikertomuksissa, on 

havaittavissa konventionaalisia muotoja ja sisältöjä, jotka toistuvat vuosikertomuksesta 

toiseen. Tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi tilinpäätöstiedot, hallituksen esittely, 

yrityksen lyhyt esittely ja toimitusjohtajan kirje. Tämä saattaa liittyä sovittuun 

viestintästrategiaan, jonka avulla pyritään yhtenäistämään yrityksen viestintä, tai sitten 

se voi ainakin osittain olla tiedostamatonta. Kun kokenut tiedottaja laatii tiedotteen 

uudesta tuotteesta, hänellä on varmasti omat rutiininsa, joihin tukeutua. Näitä rutiineja 

ei välttämättä itse edes tiedosta. Toisaalta muutoksista pitää yrityksessä luultavasti 

keskustella useamman tahon kanssa, jotta yrityksen valitsemalla linjalla pysytään. 

Vuosikertomukset taas tehdään työryhmässä usean henkilön voimin, joten keskustelua 

ja arviointia syntyy varmasti jo valmisteluvaiheessa. 
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Valittujen lekseemien, fraasien ja muotojen lisäksi kriittisessä lingvistiikassa kiin-

nitetään usein huomiota myös valitsematta jäävien vaihtoehtojen tarkasteluun (Heikki-

nen 1999: 51). Tätä näkemystä on erityisesti korostanut Norman Fairclough. Valitse-

matta jäävien vaihtoehtojen tutkiminen saattaa kuitenkin osoittautua hyvin hankalaksi, 

sillä voi olla vaikea rajata todennäköisiä vaihtoehtoja, jotka kirjoittaja on jättänyt käyt-

tämättä. Tämän vuoksi en työssäni paneudu huomautuksia tarkemmin valitsematta jää-

neisiin vaihtoehtoihin. 

Heikkisen mukaan (1999: 62) Tekstissä pitäisi nähdä kaksi puolta: muoto ja mer-

kitys. Muodon tarkastelu on konkreettista ja tekstiä käsitellään tuotteena, kun taas mer-

kityksenä teksti on prosessi. Merkitysprosessia ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella, 

ellei ota huomioon myös tuotetta, tekstin materiaalisia osia. Näin myös markkinointi-

viestinnässä esimerkiksi tekstin asettelulla ja kuvituksella on oma tärkeä roolinsa. Py-

rinkin ottamaan huomioon myös vuosikertomusten rakenteet niitä tarkastellessani. Pro-

sessi pitää kuitenkin nähdä tuotteelta, niitä ei saa sekoittaa keskenään (Heikkinen 1999: 

62). 

Kriittisyys tekstintutkimuksessa tarkoittaa myös kriittisyyttä omaa tutkimustaan, 

sen kohdetta ja siitä tehtyjä päätelmiä kohtaan. Tutkimuksen lähtökohdat ja valinnat on 

analysoitava tarkoin (Heikkinen ym. 2000: 118). Pyrin siis itsekin tarkastelemaan 

tutkimusaihettani ja omia päätelmiäni avoimesti ja kriittisesti. 

äsnä 

teksti

 

 

2.1.1. Teksti 

 

Avaan tässä kappaleessa tekstin käsitettä kriittisen tekstintutkimuksen ja systeemis-

funktionaalisen kieliteorian valossa. Hallidayn mukaan (Halliday–Hasan 1985: 10) 

teksti on yksinkertaisimillaan funktionaalista kieltä. Funktionaalisuus tarkoittaa sitä, että 

kieli tekee jotain kontekstissaan, toisin kuin yksittäiset, erilliset sanat. Teksti voi myös 

olla puhuttua, kirjoitettua tai minkä tahansa muun muotoista ilmaisua. Tässä työssä 

pyrin ottamaan kielen funktionaalisuuden ja tarkoituksenhakuisuuden huomioon 

mahdollisimman hyvin, sillä markkinointiviestinnässä se on erityisen paljon l

ssä. 
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Hallidayn mukaan teksti on tehty merkityksistä, ei sanoista tai lauseista (Halliday–

Hasan 1985: 10). Tosin sanat ja lauseet sisältävät niihin koodatun tai niissä ilmaistun 

merkityksen, eikä merkitystä voisi ilman niitä kommunikoida muille. Tekstin teoriaa ei 

kuitenkaan voi käsitellä pelkästään laajennettuna kielioppiteoriana. Semanttisen ulottu-

vuutensa vuoksi teksti pitää Hallidayn mukaan nähdä yhtä aikaa sekä tuotteena että pro-

sessina. Teksti on tuote siinä mielessä, että sitä voidaan tallentaa ja tutkia ja siinä on 

tietty rakenne, joka voidaan analyyttisesti esittää. Prosessi se taas on siinä mielessä, että 

se on jatkuva semanttisten valintojen ketju. Prosessissa tapahtuu liike merkityspotenti-

aalin läpi, ja jokainen valintojen kokonaisuus muodostaa ympäristön uudelle kokonai-

suudelle. Tämä valintojen merkitys korostuu mielestäni markkinointiviestinnässä, joten 

Halli

 on 

tutkit

hin kolmeen käsitteeseen en kuitenkaan paneudu tässä 

tkielmassa tarkemmin, mutta prosessien ja tekstilajin analysoinnissa pyrin ottamaan 

uosikertomusten sosiaalisenkin kontekstin huomioon siinä määrin kuin se pro gradu -

tkielmassa on mahdollista. 

 

dayn alulle panema prosessien tutkimus on tärkeä osa markkinointiviestinnän teks-

tien kriittistä tutkimusta. Prosesseista enemmän kappaleissa 2.2.2. ja 6.2. 

Teksti on Hallidayn mukaan myös interaktiivista merkitysten sosiaalista vaihtoa 

(Halliday–Hasan 1985: 11). Sosiaalis-semioottinen näkökulma tekstiin on Hallidaylle 

tärkeä. Tässä kohden Halliday tosin puhuu lähinnä puhutusta tekstistä, dialogista ja 

puhujien välisestä vuorovaikutuksesta. Toki kirjoitettu tekstikin on usein jonkinlaista 

vuorovaikutusta ja joskus jopa dialogia. Hallidayn mukaan puhutussa kielessä ihmiset 

käyttävät kuitenkin parhaiten hyväkseen kielen eri keinoja. Teksti on myös 

ympäristönsä tuote, muunkin ympäristön kuin puhujan. Tämän vuoksi kontekstiakin

tava, jos halutaan tietää tekstistä kaikki oleellinen. Hallidayn tilannekonteksti 

käsittää systemaattisen suhteen kielen sosiaalisen ympäristön ja funktionaalisen 

organisaation välillä.  

Halliday luettelee kolme tilannekontekstin osaa (Halliday–Hasan 1985: 12): alan 

(mitä tapahtuu), sävyn (kuka osallistuu toimintaan) ja tavan (mitä osaa kieli näyttelee). 

Nämä osa-alueet auttavat tulkitsemaan sosiaalista kontekstia, ympäristöä, jossa 

merkityksiä vaihdetaan. Näi

tu

v

tu
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2.1.2. Tekstilaji 

 

Tekstilaji ja genre on usein käsitetty saman asian eri ilmaisumuodoiksi, kuten Mänty-

sen,  Shoren ja Solinin 2006 (toim.) teos Tekstilaji – Genre jo nimellään antaa ymmär-

tää. Myös Mäntynen (2003) käyttää väitöskirjassaan molempia termejä. Pysyn tässä 

kuite

aikuttanut intertekstuaalisuuden mukaan ottamiseen tekstilajin tutkimukses-

sa. M

a: herättää 

nkin pelkästään tekstilaji-käsitteessä, jotta mahdollisilta sekaannuksilta esimerkiksi 

eri tieteenalojen genren käsitteisiin vältytään. 

Tekstilaji on suhteellisen helppo määritellä erilaisista arkielämän teksteistä ja nii-

den totutuista käytännöistä. Kuten Kalliokoski (2002: 147) toteaa, tekstilaji on sosio-

kulttuurinen käsite. Tekstilajien sanastolliset, kieliopilliset ja tekstuaaliset valinnat ovat 

muodostuneet kulttuurisesti osana yhteiskunnan sosiaalisia käytäntöjä. Kaikille ovat 

tuttuja yksityiskirjeen konventiot, joita käytetään nykyään valikoivasti myös sähköpos-

teissa, eikä uutinenkaan ole monelle vieras tekstilaji. Tekstilajin tunnistamista helpotta-

vat sen muoto, julkaisupaikka ja luonnollisesti sisältö. Aristoteelinen tekstilajin määrit-

tely perustuu tekstin sisäiseen rakenteeseen, eikä ota kontekstia huomioon (Mäntynen 

2003: 24). Tämä tuo tiettyjä rajoitteita tekstilajin löytämiseen ja erottamiseen muista. 

Intertekstuaalisuus, teksti osana tekstilajinsa ja muiden tekstilajien historiaa, on kuiten-

kin tärkeä osa tekstilajin tutkimusta. Mäntysen (2003: 24–25) mukaan erityisesti Mihail 

Bahtin on v

yös systeemis-funktionaalisessa kielentutkimuksessa tekstin ulkoisia seikkoja on 

painotettu. 

Genre – tekstilaji -kirjan (Mäntynen ym. 2006: 27) mukaan esimerkiksi John Swa-

lesin määritelmä tekstilajista on juuri prototyyppeihin perustuva. Tekstilajit erottaa toi-

sistaan niille tyypillisten, konventionaalistuneiden piirteiden avulla. Toisaalta Kallio-

koski (2002: 153) sanoo, että konventionaalisuuden sijaan tekstilajien tutkimuksessa 

voitaisiin puhua tekstinormeista. Normit kuitenkin muuttuvat ajan myötä ja juuri yhteis-

kunnan muutosten myötä. Tämän Kalliokoski on huomannut tutkiessaan uutistekstejä 

1890-luvulta ja nykyajalta. Samaan tekstilajiin kuuluvat tekstit jakavat kuitenkin aina 

saman päämäärän ja ne on kohdistettu samalle yleisölle. Tämä työ huomioon ottaen 

ajatus pitääkin paikkansa esimerkiksi vuosikertomuksista tai yksittäisistä tiedotteista 

puhuttaessa, mutta koko yrityksen markkinointiviestintää ei voi laskea samalle kohde-

ryhmälle tarkoitetuiksi teksteiksi. Toisaalta päämäärä niissä yleensä on sam
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poten

suuden lisäksi 

tilann laskea kontekstiksi, 

aikka kontekstilla on usein yhtä monta tulkintaa kuin on tulkitsijoitakin. 

Vuosikertomusten tekstilajiin palaan tarkemmin luvussa 5.1. 

 

tuotte

tiaalisen asiakkaan kiinnostus, sitten saavuttaa luottamus, joka lopulta johtaa osto-

päätökseen ja parhaassa tapauksessa pysyvään asiakkuuteen. 

Konteksti on ainakin Hallidayn mukaan tärkeä osa tekstiä, sehän jopa edeltää teks-

tiä (Halliday–Hasan 1985: 5). Sen vuoksi sitä ei voi tässäkään erottaa tekstistä ja teksti-

lajista. Kuinka tekstilajin voi muuten erottaa kuin vertaamalla toisiin teksteihin? Kon-

tekstiin siis kuuluvat kaikki muut tekstit, jotka ovat välittömästi tai välillisesti vaikutta-

neet tutkittavan tekstin syntyyn. Myös koko se ympäristö, jossa teksti syntyy, on kon-

tekstia (Halliday–Hasan 1985: 5). Tästä voi päätellä, että intertekstuaali

e vaikuttaa tekstilajin syntyyn. Kaiken tämän voi laajasti 

v

 

 

2.2. Systeemis-funktionaalinen kieliteoria 

 
M.A.K. Hallidayn kehittelemän systeemis-funktionaalisen kieliteorian juuret ovat 

eurooppalaisessa kielitieteellisessä perinteessä ja sitä kautta saussurelaisessa ajattelussa 

(Luukka 2002: 92). Hallidayn oppi-isän J.R. Firthin ajattelu on myös vaikuttanut 

systeemis-funktionaalisen kielitieteen syntyyn. Hallidayn mukaan teksti on missä 

tahansa välineessä esiintyvä, mikä tahansa kielen esimerkki, joka avautuu samaa kieltä 

ymmärtävälle (Halliday 2004: 3). Tässä jo tulee ilmi kielen sosiaalinen luonne, joka on 

keskeinen osa Hallidayn kieliteoriaa. Kielentutkimuksen voi Hallidayn mukaan jakaa 

kahteen pääosaan: kieltä voidaan tutkia itsenäisenä objektina, tai sen tutkimusta voidaan 

käyttää välineenä jonkin muun tutkimukseen (Halliday 2004: 3). Epäilemättä systeemis-

funktionaalinen kielioppi keskittyy jälkimmäiseen tapaan, mutta tavat kuitenkin 

kompensoivat toisiaan. Kieltä ei voi tutkia pelkästään sitä ympäröivän järjestelmän

ena, sitä pitää tutkia myös itsenäisenä kokonaisuutena. Tällainen kaksijakoinen 

systeemi sopii luonnollisesti myös yrityksen imagon selvittämiseen sen käyttämän 

kielen kautta. 

Tekstin muodostus, kompositio, on Hallidaylle tärkeä osa kielentutkimusta (Halli-

day 2004: 5). Teksti siis koostuu monista osista, alkaen fonologisista piirteistä päätyen 

lausekkeisiin ja kokonaisiin teksteihin. Aineiston koosta riippuen kaikkia tekstinosia ei 
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kuitenkaan tämänpituisessa tutkielmassa voi ottaa huomioon, joten keskityn itse lähinnä 

lausekkeisiin ja niissä nimeämiseen ja prosesseihin. Halliday (2004: 19) viittaa kieleen 

teksti

a. Hallidaylle funktionaalisuus on kuitenkin paljon 

enem

stä (tenor) ja tavasta (mode). Näiden 

avull

illä tutkin imagon muodostumista, eivätkä kielen 

pienimmät yksiköt välttämättä vaikuta siihen ainakaan yhtä voimakkaasti kuin 

esimerkiksi juuri prosessit ja nimeämiset. Hallidayn prosessiteoriaan ja sitä suomen 

usanna Shoren ajatuksiin keskityn luvussa 2.2.2. 

nä, systeeminä, äänenä, kirjoituksena, sanojen muodostuksena, rakenteena ja läh-

teenä eli vaihtoehdoista valitsemisena. Näistä tärkeimmiksi tässä työssä nousevat teksti, 

rakenne ja vaihtoehdoista valinta. 

Funktionaalisuus on sosiaalisuuden lisäksi Hallidaylle tärkeä näkökulma kieleen 

(esim. Halliday–Hasan 1985: 15). Funktionaalisuus voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa 

sitä, mihin kieltä käytetään, mitä sillä tehdään. Tässä mielessä markkinointiviestinnän 

tekstit ovat hyvinkin funktionaalisia, sillä niillä pyritään aina tekemään jotain, vaikut-

tamaan jollakin tavalla lukijaans

män kuin kielen käytön variaatiota, se on kielen organisaation perusta, erityisesti 

semanttisen systeemin perusta (Halliday–Hasan 1985: 17). Funktionaalisuus on kielen 

perustavanlaatuinen ominaisuus. 

Hallidayn kieliteoriaan kuuluuvat olennaisesti ideationaalinen, tekstuaalinen ja 

interpersoonainen metafunktio. Ideationaalinen metafunktio kertoo kielenulkoisesta 

maailmasta, tekstuaalinen metafunktio tekstistä itsestään ja interpersoonainen 

metafunktio vuorovaikutuksesta. Läheisesti funktionaalisuuteen liittyvät myös 

Hallidayn käsitteet diskurssin alasta (field), sävy

a tulkitaan tekstin sosiaalista kontekstia, eli sitä ympäristöä, jossa merkityksiä 

välitetään ja vaihdetaan (Heikkilä 1999: 41). Ala viittaa siihen, mitä tapahtuu, sävy 

tapahtumassa osallisena oleviin ihmisiin ja tapa kielen tehtävään tilanteessa. 

Tässä tutkimuksessa en keskity kaikkiin Hallidayn ajatuksiin, vaikka hänen 

mukaansa kieli pitääkin aina ymmärtää kokonaisuutena (Halliday 2004: 19–20). Tekstin 

tutkiminen Hallidayn koko systeemis-funktionaalisen kieliopin keinoin veisi kuitenkin 

pro gradu -työtä huomattavasti enemmän aikaa ja tilaa. Paneudunkin lähinnä 

prosessiteoriaan ja otan muut systeemis-funktionaalisen kieliteorian osa-alueet 

korkeintaan taustalla vaikuttavina tekijöinä huomioon. En pysty siis työssäni 

tarkastelemaan vuosikertomusten koko kieltä. Tämä on kuitenkin mielestäni paitsi 

pakon sanelemaa, myös perusteltua, s

kieleen soveltaneen S
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ti jonkin 

ideol

vasta

si. Markkinointiviestinnällä hyvin todennäköisesti 

halut

erkiksi jotain 

siitä, minkälaisena yritys halutaan markkinointiviestinnän tekstin lukijoille esittää. No-

 

2.2.1. Nimeäminen 

 

Nimeämiseksi sanotaan sitä, kun jotakin entiteettiä kutsutaan joksikin, nimetään se. Jot-

ta asioista voidaan puhua, niille täytyy antaa nimi. Kalliokosken mukaan (1996: 41) 

nimeäminen kertoo jotakin kirjoittajan näkökulmasta aiheeseensa. Tämä näkökulma 

ilmentää tekstin ideologiaa. Tietenkään aina nimeämistä ei käytetä tietoises

ogian levittämiseen, mutta kirjoittajan sitä tiedostamattakin siitä saattaa näkyä hä-

nen suhtautumisensa kyseessä olevaan asiaan. Kalliokosken (1996: 44) mukaan nimeä-

mistä kuitenkin usein käytetään myös kirjoittajan mielipiteen vahvistamiseen. 

John I. Saeed (1997: 23) kertoo, että jotkut kirjoittajat erottavat nimeämisessä viit-

tauksen (referring) ja merkitsemisen (denoting). Merkitseminen tarkoittaa tällöin ling-

vistisen ilmauksen ja maailman välistä suhdetta ja viittaaminen sitä, että puhuja poimii 

entiteettejä maailmasta. Viitatessa kyse on siis jostakin todellisesta, maailmassa jo ole-

 entiteetistä, jonka pystyy helposti osoittamaan. Merkitseminen taas on luokkien 

nimeämistä. Kun merkitään jotakin, sen ei tarvitse olla yksi ainoa entiteetti, vaan se voi 

olla jotakin tiettyyn luokkaan kuuluvaa mutta tarkemmin määrittelemätöntä. 

Nimeämisessä, kuten kriittisessä tekstintutkimuksessa yleensä, on tarkasteltava 

myös niitä tekstinosia, jotka vaikuttavat normaaleilta ja luonnollistuneilta. Heikkisen 

(1999: 93) mukaan luonnollistuminen tarkoittaa sitä, että jotkin tahot pyrkivät tietoisesti 

vakiinnuttamaan tiettyjä ilmauksia tiettyjen merkitysten välittäjiksi. Näin merkitykset 

tehdään problematisoimattomik

aan vakiinnuttaa joitakin tiettyjä ja tarkkaan harkittuja yritykseen liittyviä 

merkityksiä eli tehdä ne problematisoimattomiksi. Tämän vuoksi 

markkinointiviestinnän lukemisessa kriittisyys on erittäin tärkeää. 

Uskon, että markkinointiviestinnän tekstien tutkimuksessa nimeämisen tietoisesta 

mukaan ottamisesta voi olla paljonkin hyötyä. Kun yrityksen nimeä toistetaan useita 

kertoja, kuten esimerkiksi vuosikertomuksissa tehdään, täytyy sille yrittää keksiä jon-

kinlaisia synonyymeja, jottei tekstistä tule liian tautofonista. Tässä vaiheessa nimeämi-

seen varmasti kiinnitetään huomiota, joten valinnoista voi päätellä esim
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kian Renkais

selvyyden vuoksi): 

a 

 

 
(4) pieni pohjoismainen rengasvalmistaja (vk 2000, vk 2001, vk 2004) 

 

Käyn tarkasti läpi vuosikertomuksissa esiintyviä Nokian Renkaiden nimityksiä kappa-

 

yös kieliopillisen 

raken

ta on vuosikertomuksissa käytetty muun muassa seuraavia nimityksiä (olen 

imuotoisiksi muuttanut nimet nominatiiv

 

(1) johtava metsäkonerengasvalmistaja Pohjoismaissa ja muuall
aailmassa (vk 2003, vk 2005) m

  
(2) niche-toimija (vk 2006) 

 
(3) Venäjälle läheisin länsimainen rengasvalmistaja (vk 2000, vk 2001) 

 

leessa 6.1. 

 

2.2.2. Prosessit 

 

Käsitän tässä työssäni M.A.K. Hallidayn lanseeraamat prosessityypit lauseen 

finiittiverbin merkitykseksi. Toisaalta esim. Shore (1996: 239) käyttää prosessia 

viittaamaan ”kokemuksellisesti määriteltyyn lauseen järjestykseen kokonaisuudessaan”, 

johon systeemis-funktionaalisessa kieliopissa yleensä viitataan termillä transitiivisuus. 

Luonnollisesti merkitykseen vaikuttaa myös lauseen finiittiverbin ympäristö, konteksti. 

Hallidayn prosessityypit ovat nimeltään materiaalinen prosessi, suhdeprosessi ja 

mentaalinen prosessi. Prosessit erotellaan paitsi merkityksensä, m

teensa perusteella. Halliday (2004: 171) on löytänyt useita muitakin 

prosessityyppejä edellä mainittujen välimaastosta ainakin englannin kielestä, mutta 

näihin en tässä työssä keskity, sillä niiden siirtäminen suomen kieleen ei ole helppoa 

eikä ongelmatonta.  

Ulkoinen ja sisäinen kokemus erottavat materiaalisen ja mentaalisen prosessin 

(Halliday 2004: 170), ja Hallidayn mukaan ne on suhteellisen helppo erottaa toisistaan. 

Näiden lisäksi on vielä suhdeprosessi, jolla tunnistetaan ja luokitellaan asioita. Halliday 

luokittelee englannin prosessityypit siten, että doing-verbiin liittyvät ovat fysikaalisesta 

maailmasta, being-verbiin liittyvät abstraktien suhteiden maailmasta ja sensing-verbiin 

liittyvät tietoisuuden maailmasta. Halliday sanoo, että näiden väliin sijoittuvat prosessi-
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tyypit varioivat kielestä riippuen enemmän kuin kolme mainittua, minkä vuoksi niitä ei 

luultavasti ainakaan Hallidayn mallin mukaan kannata suomen kielestä tutkia. Shore 

(1996: 243) on tullut siihen tulokseen, että pääprosessityypit voi suomessa luokitella 

samalla tavalla kuin englannissakin. Prosessit ilmaistaan aina lauseen finiittimuotoisilla 

verbeillä. Prosessien lisäksi Halliday ottaa huomioon lauseen osallistujat ja olosuhteet 

(Halliday 2004: 175). Näihin en aio tutkielmassani paneutua muuten kuin katsomalla, 

että yhtenä osallistujana, toimijana, on Nokian Renkaat. Otan siis huomioon ainoastaan 

ne pr

sin kuin mentaalisessa 

prosessissa. Kun osallistujia on vain yksi, on kyse tapahtumisesta ja lause on 

perinteisellä i 

useampia, jolloin kyse on yleensä siitä, että jotain tehdään ja tekemisellä on 

jonkinlainen  

kutsuttu trans

 

lviregasta viikossa. 
(vk 2005) 

ä huomiota suomen materiaalisissa prosesseissa siihen, että 

niissä

osessit, joissa Nokian Renkaat on toimijana. Prosessityyppien vaihtelu tai vaihte-

luttomuus on Hallidayn (2004: 174) mukaan tietyille tekstityypeille ominaista, joten 

prosessityyppien tutkimisella voisi saada selville myös yleisiä markkinointiviestinnän 

teksteihin liittyviä piirteitä. 

Materiaalinen prosessi on kautta aikojen ollut lingvistien mielenkiinnon keskeinen 

kohde.  Sen perusteella määritellään usein esimerkiksi transitiiviset ja intransitiiviset 

verbit. Materiaalinen prosessi kertoo tapahtumista tai tekemisestä. Materiaalisissa 

lauseissa on tyypillisesti osallistuja, toimija mukana (Halliday 2004: 179), sillä 

tekemisen tai tapahtuman tuottamiseen yleensä tarvitaan jokin voima. Yhdenkään 

osallistujan ei kuitenkaan tarvitse olla inhimillinen, toi

terminologialla intransitiivinen. Osallistujia voi olla myös kaksi ta

vaikutus johonkin toiseen osapuoleen. Perinteisesti tällaisia lauseita on

tiivisiksi.  i

(5) Myymme hyvän sesongin aikana jopa miljoona ta

 
(6) Vuotta 1999 voi luonnehtia voimakkaan kasvun kaudeksi, sillä nyt 
saavutimme 28 % myynnin kasvun. (vk 1999) 
 
(7) Nokialla teimme tuotantoennätyksiä sekä henkilöautonrenkaiden että 
raskaiden renkaiden tuotantovolyymeissa. (vk 2006) 

 

Shore (1996: 252) kiinnittä

 usein erotellaan objektin sijalla, onko tekeminen päättynyt vai ei tai onko se suo-

ritettu vain osittain. Myös passiivilauseet voivat olla materiaalisia. Tällöin prosessi il-
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maistaan passiivilla, ja näkökulma on sen, jolle asia tapahtuu. Tekijä on vain implisiitti-

sesti passiivissa läsnä. Tämän vuoksi en ole ottanut passiivilauseita huomioon laskies-

sani aineistoni prosesseja. 

Mentaa e 

omassa tieto nte-

muksista, ajatuksista ja havainnoista. Ne voivat liittyä joko sisäiseen tai ulkoiseen tietoi-

suuteen.  

 

ttuneet. (vk 2002) 
 

 tuntee tai ajattelee tekstissä, on kyse ihmisen sille antamasta tietoisuudesta. 

Myös

ista ihmisistä 

kolle isesti. Näitäkin tapauksia aineistossani todennäköisesti on jonkin verran, mutta 

luultavasti vä

Relation en 

kategoria (Halliday 2004: 201). Ne ilmaisevat ominaisuuksia ja tunnistettavia piirteitä, 

mitä jokin on

 

liset prosessit keskittyvät fyysisen maailman sijasta kokemuksiimm

isuudessamme (Halliday 2004: 197). Mentaaliset lauseet kertovat tu

(8) Emme osanneet riittävästi ennakoida, että tällaiset hankkeet vievät 
kulttuurierojen vuoksi enemmän aikaa ja vaativat enemmän panoksia, 
kuin mihin olemme to

(9) Samalla haluamme olla maailman kannattavin rengasvalmistaja. (vk 
2000) 
 
(10) Uskomme, että samaa kunnianhimoista reittiä etenemällä pystymme 
kohtaamaan eteemme tulevat haasteet ja jatkamaan viime vuosien hyvää 
kehitystä. (vk 1997) 

 

Shoren mukaan (1996: 255) suomen mentaaliset lauseet eroavat muista 

prosessityypeistä myös siinä, että niiden mahdolliset objektit ovat eri sijoissa kuin 

täysin transitiivisissa lauseissa. Mentaalisessa prosessissa ainakin yhden osallistujan 

tulee olla ihminen tai ihmismäinen (Halliday 2004: 201). Vain inhimillinen osallistuja 

pystyy tuntemaan, ajattelemaan, haluamaan tai havaitsemaan. Yleensä, kun jokin ei-

inhimillinen

 ihmisjoukot ja -yhteisöt, kuten esimerkiksi ’Suomen kansa’, ’koko maailma’ tai 

’Nokian Renkaat’, voivat tuntea. Siinä tapauksessa, että Nokian Renkaat tuntee, 

ajattelee tai havainnoi jotakin, on kyse yrityksen sisällä toimiv

ktiiv

hemmän kuin materiaalisia prosesseja. 

aaliset prosessit eli suhdeprosessit ovat kolmas suuri prosessityyppi

 tai mitä jollakin on, toisin sanoen asioiden välisiä suhteita.  
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(11) Viime vuonna asemamme vahvistui Venäjällä, Itä-Euroopassa ja 
USA:ssa, ja Pohjoismaissa olemme edelleen selkeästi markkinajohtaja. 
(vk 2005) 
 
(12) Nokian Renkaat oli rengasalan kannattavimpia yhtiöitä maailmassa. 
(vk 1996) 
 
(13) Oma asemamme on selvästi vahvistunut ja olemme kilpailijoitamme 
edellä sekä teollisessa rakenteessa että jakelutiessä. (vk 2006) 

 

Shoren (1996: 244–249) mukaan suomen kielessä on kahdenlaisia suhdeprosesseja, in-

tensii

sti kopulaverbiä olla. Ympäristöön liittyvissä suhdepro-

sesse

ässä tutkielmassa otan huomioon vain sellaiset prosessit, joissa Nokian Renkaat 

on m ijana. Materiaalisissa prosesseissa Nokian Renkaiden täytyy olla 

ukana toimijana, joka on tämän prosessityypin lauseiden ainoa pakollinen osallistuja. 

tkielmassa, kappaleessa 6.2., selvitetään, millaisiin prosesseihin 

Nokian Renkaat osallistuu. Materiaalisissa prosesseissa se on tapahtumissa tai 

kemisessä mukana, suhdeprosesseissa esimerkiksi olla- tai sijaita-verbeillä 

okitellaan Nokian Renkaita. Mentaalisissa prosesseissa Nokian Renkaat on havaitseva 

 

 

 

visiä ja ympäristöön liittyviä. Finiittiverbeinä suhdeprosesseissa käytetään usein 

olla jotakin, olla jollakin tai sijaita jossakin -verbejä. Intensiivisten prosessien proto-

tyypit ilmaisevat kahden entiteetin tai entiteetin ja attribuutin välistä samankaltaisuutta 

(Shore 1996: 244).  Ympäristöön liittyvät suhdeprosessit puolestaan ilmaisevat suhdetta 

sijaintiin tai ympäristöön, missä jokin sijaitsee joko konkreettisesti tai abstraktisti. Mo-

lemmissa käytettään tyypillise

issa käytetään paljon myös esimerkiksi sijaita-, seistä- tai mennä-verbejä. 

Prosesseissa täytyy toki ottaa mukaan myös finiittimuotoisten verbien ympäristö. 

Niin kutsuttuja ympäristötekijöitä (circumstantial elements, Halliday 2004: 259–260) 

esiintyy kaikissa prosessityypeissä. Ympäristötekijöitä voivat olla muun muassa laajuus 

(kuinka kauan tai pitkään tai monta kertaa jotakin tehdään), paikka (missä ja milloin 

jotain tehdään), tapa (tekemisen keinot, laatu, vertaaminen ja asteikko) ja syyt (miksi, 

ketä tai mitä varten tehdään). 

T

ukana toim

m

Myöhemmin tässä tu

te

lu

tai tunteva yksikkö. 
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3. Imago 

 

 

n hyön-

teisen

ä sekä selvitän tarkemmin käsitteen juuret Karvosen Imagologian pohjalta. 

Karvonen esittelee useita imagon määritelmiä. Artistinen imagon määritelmä läh-

e viestin lähettäjästä (Karvonen 1997: 29). Siinä imago nähdään viestinnällisenä toi-

suuntamana esityksenä. Tästä näkökulmasta tulevat ima-

oon liitettävät fraasit ’imagon rakentaminen’, ’imagon muodostaminen’. Psykologinen 

3.1. Imago käsitteenä 

 
Koska työni tavoitteena on selvittää, minkälainen imago Nokian Renkaiden 

vuosikertomuksista välittyy kielen avulla, täytyy ennen aineiston analysointia pohtia ja 

selvittää imagon käsitettä. Nyky-yhteiskunnassa imagosta puhutaan paljon, mutta 

käsitteen sisältö ei aina ole selkeä. Pentti Karvonen (1997:11) toteaa, että imagon 

ymmärtää hyvin, jollei itse joudu käsitteen sisältöä määrittelemään. 
Nykysuomen sanakirja ei määrittele imagoa muuten kuin perhosen tai muu

 viimeisenä kehitysasteena. Uudemmissa sanakirjoissa ja sivistyssanakirjoissa 

imagolle annetaan seuraava, nykyään yleisemmin käytössä oleva merkitys: ”henkilöstä, 

liikeyrityksestä tms. yksilölle muodostunut käsitys, julkisuuskuva” (Iso sivistyssanakirja 

2005). Tässä tarkoituksessa imagoa ehdotti käytettäväksi englannista lainatun imagen 

tilalla Matti Viherjuuri 1970-luvulla (Karvonen 1997:16). Imago myös usein yhdiste-

tään maineeseen, mutta mielestäni  maine on hieman liian yleistarkoitteinen sana tähän 

käyttöön. Käytänkin työssäni imagoa Ison sivistyssanakirjan määrittelemässä merkityk-

sess

Suomen kieleen imago on tullut englannista. Englannin imagen pohjana 

puolestaan on latinan ”imago” ja verbi ”imitor” (jäljitellä) (Karvonen 1997: 27). 

Latinassa ”imagolle” on kolmetoista merkitystä kuolinnaamiosta tavalliseen kuvaan 

saakka. Raymond Williamsin mukaan (Karvonen 1997: 28) Aluksi latinasta tullut 

”image” merkitsi englannissa fyysistä hahmoa ja yhdennäköisyyttä aina 1200-luvulta 

1600-luvulle. Sen jälkeen alkoi yleistyä ”imagen” mentaalinen käyttö eli mielikuva. 

1970-luvulla ”imagen” käyttö julkisuuden terminä ja havaittuna maineena oli yleisin 

kaikista merkityksistä. 

te

mintana ja viestijän ihmisille 

g
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imagon määritelmä on taas mielikuva, eli ihmisen mielessä olevat käsitykset jostakin 

kohteesta. Myös kognitiiviset määritelmät saavat paljon tukea. Eräät tutkijat näkevät 

imagon kokonaisuutena, osiensa summana tai luettelona (Karvonen 1997: 30). Niissä 

huomiodaan imagon muodostuminen monista eri lähteistä monessa eri suhteessa. 

 

 

3.2. Imago käytännössä 

 
Karvosen mukaan imago voidaan käsittää lähettäjän tuottamaksi esitykseksi tai viestiksi 

(1997

114) puolestaan määrittelee imagon ”ulkopuolisen tai 

työyh

n (Karvonen 

1997

: 53). Siinä täytyy valita, mitä esittää ja kertoo, ja jotain on myös jätettävä pois. 

Kaikkea ei viestin lähettäjä kuitenkaan voi itse päättää ja valita, sillä esimerkiksi organi-

saatio on jo olemassa ja siihen liittyy asioita, joita ei pelkällä viestinnällä voi muuttaa. 

Viestintä tulee siis vasta yrityksen muun toiminnan jälkeen. Tässä kuvaan astuu viestin 

tulkitsija, joka voi olla ainoastaan ajatteleva ja ymmärtävä subjekti, toisin sanoen ihmi-

nen tai ihmisryhmä. Imagoa ei voida tavoittaa muuten kuin jollakin tapaa tulkittuna 

(Karvonen 1997: 53). Tämän vuoksi imagon tutkiminen ei koskaan voi olla täysin ob-

jektiivista, vaikka siihen toki minäkin työssäni pyrin.  

Leif Åberg (2000: 

teisön palveluksessa olevan henkilön työyhteisöön, sen tuotteisiin tai palveluihin 

liittyvien mielikuvien muodostama kokonaisuus”. Åberg erottelee yrityskuvan, 

johtajakuvan, tuotekuvan ja palvelukuvan toisistaan. Mielestäni nämä kuitenkin voidaan 

kaikki myös lukea yrityskuvan eli imagon alle, ja näin aion tässä työssä tehdäkin. Koko 

yrityksen imagoon vaikuttavat niin johtajakuva, tuotekuva kuin palvelukuvakin. 

Todennäköisesti asiakas ei mielessään erottele yrityksen työntekijän käytöstä 

palvelutilanteessa siitä, millaisen tuotteen hän sen päätteksi saa, vaan muodostaa 

käsityksensä yrityksestä molempien osien perusteella. 

Imago yhdistetään erityisesti markkinointiviestintään. Niin kutsuttu mielikuva-

markkinointi alkoi amerikkalaisen liike-elämän piiristä, mutta sitä on jo vuosikymmeniä 

käytetty monissa muissakin yhteyksissä niin Suomessa kuin muuallaki

: 17). Liike-elämälle imago on kuitenkin erityisen tärkeä, sillä se voi joko houkut-

taa tai karkottaa asiakkaita. Länsimainen nyky-yhteiskunta elää nyt markkinointiajatte-

lun asiakassuuntaista vaihetta (Karvonen 1997: 19). Tämä tarkoittaa sitä, että yritystoi-
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minnassa ei enää riitä pelkkä tuotteiden valmistaminen tai palveluiden tarjoaminen,

mutta ei myöskään vain niiden myyminen asiakkaille. Asiakassuuntautuneisuus edellyt-

tää jatkuvaa kontaktia ja vuoropuhelua asiakkaan kanssa. Tämä hoidetaan kaikenlaisella 

viestinnällä. Viestinnän täytyy olla lisäksi kaksisuuntaista, jotta yritys saa selville asiak-

kaidensa mieltymykset ja esimerkiksi kilpailijoidensa toiminnan suunnan. 

Imagon käsitteen kaksisuuntaisuus hankaloittaa hieman sen tutkimista markki-

nointiviestinnässä. Koska imago toisaalta muodostuu viestinnässä lähettäjän toimest

 

a ja 

toisaa

as tarvitaan tuotteiden myynnissä. Jos kuluttajille myytäviä tuotteita ei 

erote

estintään ei pienikään yritys pysty. 

Yksilö myös todennäköisesti muodostaa käsityksensä asioista – kuten esimerkiksi ima-

gosta – niin monen tekijän avulla, että mikään yritys ei pysty prosessia kontrolloimaan. 

simerkiksi sellaisten yksittäisten työntekijöiden valvominen, jotka eivät välttämättä ole 

es suoraaan tuotteita valmistavan yrityksen palveluksessa, on todella hankalaa. Nämä 

lta vastaanottajan päässä mielikuvana, on vaikea sanoa mitään varmaa imagosta. 

Jotta yrityksen imagosta saisi täydellisen kuvan, pitäisi tutkia myös markkinointivies-

tinnän vastaanottajien mielikuvia yrityksestä. Tähän eivät kuitenkaan valitettavasti pro 

gradu -tutkielmaan käytettävä aika ja muut resurssit riitä. Toisaalta imagoa tutkittaessa 

täytyy myös tutkijan voida luottaa hieman omaan intuitioonsa. Tähän pyrin kuitenkin 

suhtautumaan varauksella, sillä minulla ei ole tässä mahdollisuutta selvittää objektiivis-

ta mielipidettä useammalta henkilöltä. Itsekin Nokian Renkaissa työskennelleenä en voi 

täysin objektiivisia mielipiteitä kyseisen yrityksen markkinointiviestinnästä esittää. 

Viestinnällä rakennetaan mielikuvia myytävästä tuotteesta tai palvelusta. 

Mielikuvia ta

ltaisi markkinoinnin keinoilla mitenkään, eivät kuluttajatkaan vaivautuisi erottelua 

tekemään. Näin saattaisi olla aivan sattumanvaraista, mihin tuotteeseen asiakkaat 

päätyisivät. Nykyinen kilpailuyhteiskunta kuitenkin pakottaa yritykset panostamaan 

markkinointiin ja tuotteensa erilaistamiseen entistä enemmän. Karvonen (1999: 212) 

uskoo, että kaupallisesti tuotettu imago on enemmän asiakkaan tarpeiden kuin 

todellisuuden kuva. Yritykset tekevät tutkimuksia siitä, mitä heidän asiakkaansa heiltä 

toivovat. Tämän jälkeen ne suunnittelevat tuotteensa, palvelunsa ja 

markkinointiviestintänsä asiakkaidensa toiveiden mukaan. 

Kuten Ison sivistyssanakirjan (2005) määritelmässä todetaan, imago on yksilölle 

muodostunut käsitys. Yritys ei tietenkään viestinnässään voi ajatella jokaiselle yksilölle 

imagostaan muodostuvaa kuvaa, niin yksilölliseen vi

E

ed
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työntekijät sitten voivat antaa asiakkaalle yrityksestä aivan erilaisen kuvan kuin mihin 

rityksen oma markkinointiviestintä pyrkii. Pyrinkin tutkimaan imagoa nyt vain mark-

kinointiviestinnän ja sen osan, vuosikertomusten, perusteella, kielitieteellisten tutki-

usmenetelmieni lisäksi omaan intuitiooni luottaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

m
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4. Markkinointiviestintä 

 

 

Mark

taankin, että ilman todellisuuspohjaa ei kannata ima-

goaan

t yrityksen imagon kannalta samoja, yhteneväisiä asioita. En kuitenkaan yritä 

kinointiviestintä kohdistuu yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin (Vuokko 1997:9). 

Sillä pyritään vaikuttamaan esimerkiksi asiakkaiden muodostamaan kysyntään, osak-

keenomistajien luottamukseen ja päättäjien suopeuteen. Myös oman henkilöstön hyväk-

syntä on saavutettava. Sisäinen viestintä katsotaankin usein vähintään yhtä tärkeäksi 

kuin ulkoinen, sillä hyvin informoidut työntekijät antavat hyvän kuvan koko yrityksestä. 

Tärkein ryhmä ovat kuitenkin luonnollisesti asiakkaat. Heille täytyy vakuuttaa, että juu-

ri omat tuotteet ovat ostamisen arvoisia ja tietenkin parempia kuin kilpailijoiden vastaa-

vat tuotteet. 

Markkinointiviestinnällä myydään paitsi yrityksen tuotetta, myös yritystä itseään, 

sen imagoa. Yritys haluaa, että asiakkaalle ja muille sidosryhmille muodostuu sama 

kuva yrityksestä kuin sillä itsellään on. Onnistunut markkinointiviestintä lähentää yri-

tyksen ja sidosryhmien näkemyksiä yrityksestä ja sen tuotteista. Markkinointi- ja vies-

tintäkirjallisuudessa usein koroste

 tai tuotekuvaansa lähteä rakentamaan (esim. Karvonen 1999: 49). Väärien mieli-

kuvien luomisella ei saavuteta ainakaan asiakkaan luottamusta. Yritys usein tutkii ensin, 

millainen kuva nykyisillä tai potentiaalisilla asiakkailla siitä on (Åberg 2000: 109–110). 

Mielikuvat muodostuvat myös yrityksen muista toimista markkinointiviestinnän lisäksi 

(Åberg 2000: 115). Yritys itse ei voi edes kaikkiin siitä muodostuviin mielikuviin vai-

kuttaa, sillä ne saattavat muodostua asiakkaan hyvinkin kaukaisista kokemuksista. Esi-

merkiksi jonkun tuttavan yrityksen toimipisteessä saama kohtelu voi vaikuttaa paljonkin 

yrityksestä saatuun mielikuvaan. 

Yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota markkinointiviestintänsä yhdenmukaisuu-

teen. Yrityksen imago ei välttämättä kestä tarkastelua, jos se välittää ristiriitaisia vieste-

jä tuotteistaan ja itsestään. Kuluttajat eivät tee eroa eri tiedotusvälineiden tai eri markki-

nointiviestinnän keinojen välille, vaan huomioivat yleensä pelkästään viestin ja yrityk-

sen viestin takana (Kotler & Armstrong 2004: 469). Tällä perusteella voisi olettaa, että 

Nokian Renkaiden vuosikertomukset ja kaikki muut markkinointiviestinnän välineet 

painottava

 23



 

tehdä yleistäviä johtopäätöksiä Nokian Renkaiden koko markkinointiviestinnän kentäs-

tä, tutkin vain vuosikertomuksia. Integroituun markkinointiviestintään tietysti liittyvät 

onta ja kaikki muutkin viestintäkeinot vuosiker-

musten lisäksi, mutta niihin en tässä pysty tutkimuksen laajuuden vuoksi puuttumaan. 

), hinta (pri-

ce), s

ykset eivät halua viestinnällään tavoittaa ketä tahansa tai mahdollisimman 

mont  

 

myös henkilökohtainen myyntityö, main

to

Lisäksi esimerkiksi sijoittajilla ei välttämättä ole muuta kontaktia Nokian Renkaisiin 

kuin vuosikertomukset ja mahdollisesti muu markkinointiviestintä sekä tunnusluvut. 

Kuten todettu, vuosikertomukset ovat yritykselle hyvin tärkeitä imagon muodostuksen 

välineitä. 

 

 

4.1. Markkinointia ja viestintää 

 
Markkinointi ja viestintä kietoutuvat toisiinsa yrityksen markkinointitoimenpiteissä 

(Vuokko 1997: 11). Vanhastaan markkinoinnin kilpailukeinot on jaettu neljään englan-

niksi p-kirjaimella alkavaan osaan (esim. Vuokko 1997: 11): tuote (product

aatavuus (place) ja markkinointiviestintä (promotion). Muitakin tarkentavia jaotte-

luja on ajan myötä tullut, mutta markkinoinnin ydin pysyttelee näiden neljän tekijän 

ympärillä. Viestintä liittyy tavalla tai toisella näistä  jokaiseen, mutta eniten luonnolli-

sesti markkinointiviestintään. Tuote itse viestii ulkonäöllään, sen hinta varsinkin verrat-

tuna kilpailevien tuotteiden hintoihin kertoo asiakkaalle monia asioita, kuten myös se, 

saako tuotetta joka huoltoasemalta vai ainoastaan huolella valituista myyntipisteistä. 

Markkinointiviestinnän täytyy sitoa nämä osa-alueet yhteen uskottavaksi paketiksi, jon-

ka asiakkaat ovat valmiit hyväksymään ja parhaassa tapauksessa ostamaan. 

Yrit

a ihmistä. Ne kohdistavat viestintänsä niihin harvoihin asiakkaisiin, jotka tuottavat

yritykselle voittoa (Kotler & Armstrong 2004: 25). Toisaalta niiden pitää ajatella myös 

muita sidosryhmiä, ei pelkästään asiakkaita. Etenkin vuosikertomuksissa sijoittajat ja

omistajat on otettava erityisen hyvin huomioon, sillä he ovat luultavasti kiinnostuneem-

pia vuosikertomusten tunnusluvuista kuin yrityksen tuotteita ostavat kuluttajat. Tekstila-

jia analysoidessani ja etenkin luvussa 5.1.1. selvitän tarkemmin vuosikertomusten koh-

deryhmiä ja niiden vaikutusta markkinointiviestintään, tässä tapauksessa vuosikerto-

muksiin. 
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Asiakkaiden mieltymykset pyritään aina selvittämään tarkasti, jotta markkinointi-

viestintä ja muut markkinointitoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Pelkillä kyselyillä 

misten mielipiteitä ei kuitenkaan aina pysty luotettavasti selvittämään, sillä varsinai-

ssa ostotilanteessa he saattavat käyttäytyä aivan eri tavalla kuin kyselyn perusteella 

9: 213). Markkinointiviestintä pyrkii kuitenkin kyselyiden 

erusteella vaikuttamaan kuluttajien päätöksiin juuri oikeilla keinoilla. Haastavaa tämä 

61). Tässä työssä viittaan vuosikertomuksiin lyhenteellä 

vk, e

 että yritysten on tiedotettava tilinpäätök-

sensä

ih

se

uskoisi (esim. Karvonen 199

p

toki on, sillä kuluttajien päätöksiin ja mielikuviin yrityksestä vaikuttavat myös kaikki 

muu yrityksestä riippumatonkin viestintä. Myös media voi muokata yrityksen lähettä-

män viestin jopa päinvastaiseksi siitä, mikä alun perin on ollut tarkoitus. Tällä tavoin 

viestintä voi jopa muuttaa markkinoinnin tarkoituksen. 

 

 

4.2. Vuosikertomukset 

 
Yritykset julkaisevat vuosikertomuksensa nimensä mukaisesti kerran vuodessa. Vuosi-

kertomus, jota myös joskus toimintakertomukseksi kutsutaan, sisältää yrityksen tilin-

päätöksen edelliseltä vuodelta tunnuslukuineen ja hallituksen ja toimitusjohtajan ter-

veisineen sekä mahdollisesti esimerkiksi lanseerattujen tuotteiden kuvaukset, henkilös-

tön kuulumiset, johtoportaan esittelyn ja yrityksen eri osa-alueiden kuluneen vuoden 

tapahtumat. Se on siis nimensä mukaisesti kertomus siitä, mitä yrityksessä tapahtui ker-

tomusvuonna (Ikävalko 1994: 1

simerkiksi vk 1999. Tällöin tarkoitan vuodesta 1999 kertovaa vuosikertomusta, 

vaikka se on julkaistu vuonna 2000. Vuosikertomuksista ei ole saatavilla juurikaan kir-

jallisuutta, eikä yrityksen viestintää käsittelevissä teoksissa vuosikertomuksiin puututa 

kovin hanakasti. Tämä saattaa johtua siitä, että vuosikertomukset ovat periaatteessa 

melko vapaamuotoisia viestinnän välineitä, vaikka ne käytännössä usein muistuttavatkin 

toisiaan suuresti. Vuosikertomuksen julkaiseminen on yritykselle täysin vapaaehtoista – 

ainoastaan tilinpäätöstiedot pörssiyhtiön on pakko julkaista jossakin muodossa. Usein 

tämä muoto on vuosikertomus. 

OMX:n Pohjoismainen Pörssi määrää,

 tunnusluvuista pörssilain mukaan. Useat pörssiyhtiöt koostavat näistä pakollisista 

tiedoista ja muista vapaaehtoisista, tärkeiksi kokemistaan asioista vuosikertomuksen. 
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Sitä jaetaan ainakin suurimmille osakkaille. Nykyään luultavasti useimmat vuosikerto-

mukset ilmestyvät myös sähköisessä muodossa yrityksen internetsivuilla, tai eivät il-

mesty paperiversiona lainkaan. OMX ei vaadi vuosikertomusten julkaisua eikä määrää, 

mitä vuosikertomuksiin painetaan, vaan pörssin säännöt koskevat ainoastaan tilinpäätös-

tä. Tilinpäätös taas yleensä sisältyy vuosikertomukseen, ja käsittää esimerkiksi Nokian 

Renkaiden vuosikertomuksesta noin puolet. 

Ikävalko (1994: 161–164) listaa vuosikertomuksen pohjaksi sopivan, pörssiyhtiöi-

den käytössä melko yleisesti olevan sisällyksen rakenteen. Ensimmäisenä tulisi luon-

nehtia yhtiötä ja sen toiminta-ajatusta. Alkuun voi myös panna lyhyen tiivistelmän yri-

tyksen kuluneesta vuodesta. Tätä Ikävalko (1994: 163) pitää kädenojennuksena hätäisel-

le lukijalle, joka haluaa nopeasti tärkeimmät tiedot. Näiden jälkeen tulee toimitusjohta-

jan katsaus, jonka pitäisi olla yrityksen johtajan näkemys menneestä ja tulevasta. Osak-

kaille tulee antaa tietoja omalla aukeamallaan, josta selviää osakepääoman ja omistuk-

sen rakenne, näiden muutokset sekä osakekurssin kehitys. Yrityksen liiketoimintayksi-

öiden omat toimintakatsaukset saattavat Ikävalkon mukaan (1994: 163) edustaa hie-

an kaupallisempaa tyyliä kuin muu vuosikertomus, vaikka totuudessa onkin aina py-

kstinosa, joka pörssiyhtiöiden on pakko 

lkaista ja joka osakeyhtiölain perusteella on toimitettava yhtiörekisteriin osana tilin-

ten normaali kaava. Ne esittelevät aluksi lyhyesti 

tuksen. Sitten käydään läpi strategia ja arvot, joihin liittyvät 

tavoitteet viiden vuoden säteellä, yrityksen menestystekijät ja ”hakkapeliittahengen” 

äärittely. S iköiden pikaiseen esittelyyn ja toimitusjohta-

n kirjeeseen arkkina-alueisiin ja joihinkin 

k

m

syttävä. Virallinen toimintakertomus on se te

ju

päätöstä. Tilinpäätöksen jälkeen voidaan harkinnan mukaan julkaista yrityksen avainlu-

kuja viiden tai kymmenen vuoden ajalta. Yrityksen johto voidaan esitellä, samoin kuin 

organisaatiokaavio. Lopuksi vuosikertomukseen liitetään luonnollisesti yhtiön yhteys-

tiedot. 

 

 

4.2.1. Nokian Renkaiden vuosikertomukset 

 

Nokian Renkaiden vuosikertomukset toistavat melko pitkälti sitä, mikä kokemukseni ja 

lähteitteni mukaan on vuosikertomus

yrityksen ja sen toiminta-aja

m en jälkeen siirrytään tulosyks

ja . Seuraavaksi perehdytään tarkemmin eri m
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edellisenä vuonna tärkeiksi nousseisiin tulosyksiköihin tai toimintoihin. Näin toimitaan 

 järjestys saattaa hieman vaihdella. 

si vuoden 1997 vuosikertomuksen si-

 arvot 

ia 

 Suomessa 
an ja yhtiöön 

ovaatiot 
 uppa 
 kaat 1993–1997 
 TILINPÄÄTÖS 

 Renkaiden osakkeesta 
 pörssi- ja lehdistötiedotteet 
 Hallitus 

aatio 

u uosikertomuksissa, aiemmissa osioideusimmissa v n

Kaikissa on kuitenkin samat ainekset. Esimerkik

sällysluettelo on seuraavankaltainen: 

  

(14) 

 Tietoa osakkeenomistajalle 
 Nokian Renkaiden toimintaa ohjaavat
 Tiivistelmä ja avainluvut 1997 
 Vuoden 1997 tapahtum
 Toimitusjohtajan katsaus 
 100 vuotta kumiteollisuutta
 Yleiskatsaus toimiala
 Tuotteet ja inn

Vähittäiska
Nokian Ren

 Henkilöstöluvut, emoyhtiö 
 Ympäristönsuojeluvuosi 1997 
 Tietoa Nokian

1997 

 Organis
 Yhteystiedot 
 Kartta  
  

005 vuosikertomuksen sisällysluettelo. 

kset ja myynti 

70 vuotta 
 t 

(vk 1997) 

 

Seuraavassa on vertailun vuoksi vuoden 2

  

(15) 

 Sisältö 
 Toiminta-ajatus 
 Nokian Renkaat lyhyesti 
 Ydintuotteet, tuotantolaito
 Strategia ja arvot 
 Tulosyksiköt 
 Toimitusjohtajan kirje 
 Hakkapeliitta 

Kotimarkkina
 Venäjän markkinat 
 Vianor 
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 Maailmanmarkkinat 
 Tuotekehitys 
 Prosessit 

Osaaminen 

 

ätöstiedot alkavat ja missä kerrotaan yrityksen menneestä vuodesta maallikollekin 

avaut

En usko, että se 

olisi kovin hedelmällistä tästä näkökulmasta. Toisaalta niistä löytyy jonkin verran jopa 

 
 Ympäristö ja turvallisuus 
 Hallinnointi 
 Hallitus 
 Johtajisto 
  

Tilinpäätös 
 Nokian Renkaat 1996–2005 
 ... 

Yhteystiedot 
  

(vk 2005) 
 

Tilinpäätös-luvun jälkeen tulee siihen liittyviä tietoja, joita en kummassakaan 

esimerkissä lähde erittelemään, sillä en ole tutkielmassani puuttunut niihin lainkaan. 

Vuoden 1997 vuosikertomuksessa näitä Tilinpäätös-luvun jälkeen tulevia otsikoita on 

kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2005. Vuosikertomus 2005:ssä Sisältö- 

ja Tilinpäätös-otsikoiden jälkeen tulevia sisällön otsikoita on suunnilleen yhtä monta. 

Osa Nokian Renkaiden vuosikertomuksista on jo sisällysluettelossa jaettu tilinpää-

tösosuuteen ja muuhun informaatioon, kuten edeltävässä esimerkissä vuoden 2005 vuo-

sikertomuksen sisällysluettelosta näkyy. Muutama vuosikertomuksista taas on sisällys-

luettelonsa jaon suhteen hieman epäselvempi. Niissä ei ole tarkkaan määritelty, mistä 

tilinpä

uvalla tavalla. Myös vuosikertomusten sivujen määrä on noussut huomattavasti, 

vuoden 1996 42:sta vuoden 2006 104:ään. Tämän voisi kuvitella kertovan myös lisään-

tyneestä tiedon määrästä. Nokian Renkaiden viestintäjohtajan Raila Hietala Hellmanin 

mukaan asia on juuri niin, että vaadittavan tiedon määrä vuosikertomuksissa on lisään-

tynyt vuosi vuodelta. Tähän ovat vaikuttaneet kirjanpitojärjestelmän ja osakeyhtiölain 

muutokset (Hietala-Hellman 2007). Toisaalta uudemmissa vuosikertomuksissa kuvia on 

käytetty runsaammin kuin aiemmissa. Palaan aiheeseen hieman tarkemmin myöhem-

min. 

Suuri osa vuosikertomusten keskimäärin 70 sivusta sisältää numeroita, taulukoita 

ja puhdasta asiatekstiä, joita en lähde analysoimaan millään tavalla. 
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kauno

03 on sidottu pystyasennossa olevista A4-kokoisista 

rkeista. Sen jälkeen julkaistut vuosikertomukset ovat puolestaan vaakatasossa. Vaaka-

kuvat pääsevät oikeuksiinsa, ja niitä onkin käytetty runsaasti. Kuvat 

vat maisem ssä näkyy usein. Kuvissa on yrityksen 

osikertomuk-

ssa on kuv maalaisia autoilijoita, joiden ei kuitenkaan eksplisiitti-

sti väitetä käyttävän Nokian-merkkisiä renkaita. Heidät esitellään omana itsenään ja 

 

 

 

 
  lapsen äiti, naimisissa. 
 

vä. Aviomies harrastaa metsästystä 
ja Ulrika metsästyskoirien kouluttamista. Yhdessä he muodostavat tiimin, 

en luonnossa koirien kanssa on tärkeämpää kuin saalis. 
steet mahtuvat kätevästi farmariautoon, jolla kuljetaan koi-

ranäyttelyissä ja metsästysretkillä. 

006, sivu 40) 
 

Vuoden 2002

heidän arvion

 

 

 

kirjallisuuteen viittaavia pieniä tekstejä, jotka on useimmiten sijoitettu kuvien 

viereen. Taiteellinen tyyli paljastuu tekstien tavoittelemassa tunnelmassa (Saukkonen 

1984: 36). Tunnelmalla pyritään vaikuttamaan vastaanottajan mieleen, käsityksiin, asen-

teisiin ja tunteisiin kokonaisvaltaisesti ja määrittelemättömästi. Kuvitus on myös tärke-

ässä asemassa. Kuvissa ei näytetä pelkästään yrityksen henkilöstöä työtehtävissään, 

tehtaiden koneita tai varsinaisia tuotteita, vaan myös esimerkiksi automatkaa Suomesta 

Norjaan, henkilöstön virkistystoimintaa tai Suomen teitä ennen ja nyt. 

Vuosikertomukset 1996–20

a

tasossa panoraama

o akuvia ja henkilökuvia, autoja nii

työntekijöitä ja ilmeisesti tuotteiden käyttäjiä. Esimerkiksi vuoden 2006 vu

se attu erilaisia ja eri 

se

suhteessa autoonsa ja autoiluun.

(16) 

Ulrika Järdin Aronsson, Sigtuna. 
9-vuotias konttoripäälliikkö, yhden2

 
(vk 2006, sivu 40)  

 

 (17) 

Maanläheinen metsien ja eläinten ystä

jolle liikkumin
Koirat ja varu

 
(vk 2

 vuosikertomuksessa taas tutustutaan muutamaan työntekijään ja kuullaan 

sa omasta työstään ja työnantajastaan. 
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(18) 

”Nuoruudesta jäi opiskelun kipinä. Kun esimies houkutteli ja työnantaja 
tuki, aloitin neljän ja puolen vuoden vapaa-aikaprojektin, jonka tuloksena 
oli diplomi-insinöörin tutkinto”, kertoo työsuhdepäällikkö Esko Valtonen. 
Hän vaihtoi työtehtäväänsä vuoden 2003 alusta vt. turvallisuuspäälliköksi.  
 
(vk 2002, sivu 18) 

 

Nokian Renkaiden viestintäjohtajan Raila Hietala-Hellmanin (2007) mukaan vuo-

sikertomusten tekeminen on näissä yli kymmenessä vuodessa muuttunut lähinnä teknis-

ten uudistusten vuoksi. Uusi osakeyhtiölaki, joka astui voimaan 1.9.2006, on lisännyt 

tiedon määrää vuosikertomuksen virallisessa osuudessa eli tilinpäätöksessä, samoin 

kuin erilaiseen kirjanpitojärjestelmään siirtyminen. Painomäärät taas ovat pudonneet 

verkk

sikertomuksissa vaikuttaa lisääntyneen vuosi vuodelta. Niiden 

merkitystä en osaa kovin asiantuntevasti selvittää. Arvioisin kuitenkin, että kuvien 

paljous tuo vuosikertomuksiin luettavuutta, koska ne katkaisevat pitkiä tekstipätkiä. 

isäksi niihin liitetyt tekstit ovat usein sisällöltään kevyempiä kuin varsinainen 

ipäteksti, ja ne todennäköisesti pyrkivätkin tuomaan erilaisen näkökulman yritykseen 

ja sen tuotteisiin kuin muu teksti. Kuvatekstit toimivat tärkeänä osana imagon luomista, 

 tutkin myös niitä kappaleessa 5.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

oviestinnän merkityksen kasvaessa. (Hietala-Hellman 2007). Vuosikertomukset 

voi myös julkaista nopeammin verkon kautta. Nokian Renkaiden vuosikertomus on 

säännön mukaan julkaistava viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta (Hietala-Hellman 

2007). Koko vuosikertomuksen tekoprosessiin menee Nokian Renkailla yleensä elo-

kuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun. Tilinpäätös valmistuu helmikuun loppupuolel-

la, ja sitä ennen on tehty muut, vapaaehtoiset vuosikertomuksen osat. 

Kuvien määrä vuo

L

le

ja
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5. Vuosikertomukset teksteinä 

linpäätöksen tunnusluvut ja yrityksen esittely. Prototyyp-

pinen

sin mu-

kaan 

2006: 42 lähteineen). Tiedostan tämän myös omassa 

tutkie

 

 
5.1. Vuosikertomusten tekstilaji 

 
Nokian Renkaiden vuosikertomusten tekstilaji on melko hankala määritellä. Jos keskity-

tään pelkästään prototyyppeihin ja konventioihin, vuosikertomukset voitaneen karkeasti 

luokitella omaksi tekstilajikseen. Niistä useimpiin liittyvät yleensä tietyt samat piirteet 

ja sisällöt, kuten esimerkiksi ti

 vuosikertomus on ainakin Nokian Renkaiden vuosikertomusten perusteella sellai-

nen, jossa kerrotaan yrityksen edellisestä vuodesta, selvitetään tilinpäätös ja tutustute-

taan lukija yrityksen eri toimintoihin. Nokian Renkaiden vuosikertomuksen osa-alueet 

ovat säilyneet kymmenessä vuodessa melko samanlaisina. Lähinnä tekstityppeihin ja -

tyyleihin on tullut muutoksia. 

Toisaalta vuosikertomuksen tyypillistä rakennetta ei ole missään määritelty pakol-

liseksi noudattaa (esim. Ikävalko 1994: 163). Yritykset saavat itse päättää, julkaisevatko 

he vuosikertomusta lainkaan, ja jos julkaisevat, missä muodossa. Tilinpäätös on pakol-

linen kaikille pörssiyhtiöille, mutta vuosikertomusta ei sen ympärille ole pörs

pakko kasvattaa (Makkonen 2007). Tämän vuoksi en puutu tässä muiden yritysten 

vuosikertomuksiin ja niiden tekstilajiin, enkä voi yleistää Nokian Renkaiden vuosiker-

tomusten tekstilajia muiden yrityksen vastaaviin. Ikävalko (1994: 163) kuitenkin esitte-

lee melko yleisen vuosikertomuksen rakenteen, joka pitää melko hyvin paikkansa myös 

Nokian Renkaiden vuosikertomusten kohdalla. Palaan tähän kappaleessa 5.1.3. 

Tässä viidennessä luvussa keskityn analysoimaan vuosikertomusten tekstilajia, lä-

hinnä sitä, miten kohderyhmä, konteksti, rakenne ja teemat näkyvät niissä. Tekstilajitut-

kimusta on kritisoitu siitä, että tutkimuskohteeksi valitaan ennestään samaksi tekstilajik-

si oletettavia tekstejä (Kankaanpää 

lmassani, enkä uskokaan, että pystyn näin suppealla aineistolla ja rajatuilla kei-

noilla selvittämään vuosikertomuksen tekstilajia. Keskityn sen sijaan pelkästään Nokian 

Renkaiden vuosikertomusten tekstilajiin edellä mainittujen piirteiden perusteella. Pyrin 
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myös liittämään analyysiini riittävästi esimerkkejä aineistostani, jotta analyysini tulok-

set konkretisotuvat myös lukijalle. 

Heikkisen ym. (2000: 127) mukaan pitkien ja monimutkaisten tekstien analyysissa 

tekstin voisi määritellä esimerkiksi makrotekstilajista. Vuosikertomukset voi mielestäni 

katsoa juuri tällaisiksi tekstikokonaisuuksiksi, sillä ne koostuvat useammasta eri teksti-

lajiin ku asta osiosta, kuten edellä on selvitetty. Koska itse keskityn tässä vain Noki-

an Renkaiden vuosikertomuksiin, en voi esittää yleistä näkemystä kaikkien vuosikerto-

en sijaan analysoin Nokian Renkaiden vuosikertomukset yleisesti 

 yksityiskohtaisesti. Tarkastelen ensin vuosikertomusten tekstilajia kohderyhmän, 

eisesti vuosi-

ertomukset kiinnostavat osakkeenomistajia ja tulevia yritykseen sijoittavia erityisesti 

louden tunn ujensa vuoksi. Vuoden 1996 vuosikertomuksen ensimmäisellä sivul-

tulevan vuoden yhtiökokouksesta ja osingon-

heille tärkeät

pitää näitä tie

 

 mistajalle 
Yhtiökokous 

uluv

musten tekstilajista. S

ja

kontekstin, rakenteen ja teemojen perusteella. Sen jälkeen otan esimerkinomaisesti esil-

le yksityiskohtia, jotka katson imagon kannalta tarkemman tutkimuksen arvoiseksi. 

 

 

5.1.1. Kohderyhmä 

 

Nokian Renkaiden vuosikertomusten kohderyhmä on moninainen. Perint

k

ta usluk

la on osoitettu osakkeenomistajille tiedot 

jaosta. Tämä saattaisi viitata siihen, että osakkeenomistajat lukevat vuosikertomusta, ja 

 tiedot on sijoitettu kätevästi ensimmäiseksi. Toisaalta myös yritys itse voi 

toja tärkeinä, ja sijoittaa ne siksi vuosikertomuksen kärkeen. 

 (19) 

Tietoja osakkeeno
 

Nokian Renkaat Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.1997 klo 
16.00 Nokian Renkaat Oy:ssä Nokialla. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen 
on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 14.3.1997 on merkitty 
osakkeenomistajaksi Suomen Osakekeskusrekisterin pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. ---  

  

(vk 1996, sivu 4) 

 

 32



 

Uusim

oska vuosikertomusten kohderyhmään kuuluu monia erilaisia ihmis- ja ammatti-

ryhm

ustietoja yri-

ksestä ja esimerkiksi sen johdosta. Nämä seikat täytyy ottaa huomioon vuosikerto-

usta suunn ssa, jotta jokainen kohderyhmä saa siitä irti tarvitsemansa tiedon. 

Selkeä sisälly kohderyhmiä kiinnostavien tietojen etsin-

Vuosike

kaukaa lähtev

laisille, jotka

 

 

joisten olojen erikoisosaaja 
 

n Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja ja toimialan 
kannattavimpia yrityksiä maailmassa. Yhtiö kehittää ja valmistaa 

Vuosikertomusta saatetaankin nykyään pitää eräänlaisena yrityksen käyntikorttina, joka 

annetaan kiinnostuneille vieraille tai lähetetään potentiaalisille suurille asiakkaille tai 

missa vuosikertomuksissa tiedot osakkeenomistajille ovat kuitenkin viimeisinä. 

Nokian Renkaiden viestintäjohtajan Raila Hietala-Hellmanin mukaan vuosikertomukset 

onkin tarkoitettu kaikille arvopaperimarkkinoilla toimiville tahoille, kuten omistajille, 

sijoittajille ja analyytikoille (Hietala-Hellman 2007). Myös rahoittajat, yhteistyökump-

panit, asiakkaat, media ja oma henkilöstö saavat vuosikertomuksista tärkeitä tietoja. 

Mahdollisesti aluksi osakkeenomistajia on kuitenkin pidetty tärkeimpänä kohderyhmä-

nä. 

K

iä, he myös hakevat siitä eri tietoja. Esimerkiksi rahoittajat ovat kiinnostuneita 

yksityiskohtaisista ja selkeästi jäsennellyistä numerotiedoista, yrityksen talouden tun-

nusluvuista (Ikävalko 1994: 161–162). Toisaalta joku saattaa etsiä vain per

ty

m iteltae

sluettelo varmasti helpottaa eri 

nässä. 

rtomus aloitetaan yrityksen esittelyllä. Esittely on hyvin perusteellinen ja 

ä, mikä luo mielikuvan siitä, että vuosikertomus on tarkoitettu myös sel-

 eivät Nokian Renkaista tai rengasalasta yleensä mitään tiedä. 

(20) 

Poh
 
Nokian Renkaat o

henkilöautojen kesä- ja talvirenkaita sekä raskaiden koneiden 
erikoisrenkaita. Yhtiö on myös Pohjoismaiden suurin 
pinnoitusmateriaalien valmistaja ja pinnoittaja. Lisäksi sillä on 
Pohjoismaiden suurin ja kannattavin rengasketju, Vianor, johon kuuluu 
noin 170 myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa 
ja Venäjällä. Valtaosa myyntipisteistä on omia, osa toimii franchising-
periaatteella. 
--- 
 
(vk 2004, sivu 2) 
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sijoittajille. Viestintäjohtajan mukaan (Hietala-Hellman 2007) Nokian Renkaiden vuo-

sikertomuksella on tällainenkin funktio. Hän kertoo sähköpostissaan, että vuosikerto-

mus on yhtiötä vahvasti profiloiva tuote, joten sen tutkiminen yrityksen imagon kannal-

ta on mi estäni perusteltua. Automaattisesti Nokian Renkaiden vuosikertomus postite-

taan vain suurimmille omistajille, rahoittajille ja sijoittajille3. Tämän perusteella tär-

hmänä voisi pitää omistajia,  sijoittajia ja rahoittajia. Yrityksen inter-

etsivuilta sen voi tilata itselleen paperiversiona tai sen voi käydä lukemassa pdf-

tina on toinen sana ja tekstin kontekstina toinen teksti, intertekstuaa-

lisuus

uhde (ideologia). Toisaalta se voi kirjoittua teksteihin ja olla niissä kuvatta-

vissa

                                                

el

keimpänä kohdery

n

muodossa. Vuosikertomukset näyttävät samalta sekä sähköisessä että paperisessa muo-

dossa. 

 

 

5.1.2. Konteksti 

 

Kontekstilla tarkoitetaan yleensä niitä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tekstin tulkin-

taan (esim. KK 2002: 96). Kriittisessä tekstintutkimuksessa konteksti on kuitenkin niin 

tärkeässä osassa, että sitä on syytä pohtia tarkemmin (Heikkinen 1999: 68). Intertekstu-

aalisuus on myös lähellä kontekstin käsitettä. Kun jotkut tutkijat katsovat, että esimer-

kiksi sanan konteks

 ottaa mukaan myös esimerkiksi maailmaa jäsentävät odotukset ja uskomukset 

(Heikkinen 1999: 68). Halliday (1989: 5) katsoo, että konteksti on paitsi sanottua ja 

kirjoitettua tekstiä tutkittavan tekstin yhteydessä, myös koko se ympäristö, jossa teksti 

muodostuu. Myös tilanne on Hallidaylle konteksti (1989: 5–10). Tässä kappaleessa tar-

kastelen vuosikertomusten kontekstia melko laajasti, joten otan myös tekstin laatimisti-

lanteen huomioon. 

Heikkinen ym. (2000: 119) katsoo, että kontekstia voi lähestyä kahdesta eri suun-

nasta. Konteksi voi olla tekstejä ympäröivä tilanne (rekisteri), kulttuuri (tekstilaji) ja 

yleinen olos

 kielellisinä valintoina ja tulkittavina merkityksinä. Heikkisen (2000: 119) mukaan 

systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa puolestaan konteksti erotellaan usein tilanne-

kontekstiin (rekisteri) ja kulttuurikontekstiin (tekstilaji). Kontekstin voidaan katsoa kir-

joittuvan pelkkään tekstiin, mutta siihen voidaan ottaa mukaan myös saatavilla olevat 

 
3 Työharjoittelussa saamani tieto. 
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tiedot kielenulkoisesta maailmasta, esimerkiksi tekstin tuottamisen tavoista (Heikkinen 

1999: 67).  

rssilain mukaisesti 

siten 

ä henkilö-

kohta

Keskityn tässä analysoimaan kontekstia ensin kielenulkoisena, tekstiä ympäröivä-

nä kulttuurina ja olosuhteena. Tilanne muuten ei mielestäni tarvitse tässä erityistä huo-

miota, sillä sitä ei ainakaan lukijan lähtökohdista pysty nyt tarkastelemaan. Vaihtuvat 

tilanteet toki vaikuttavat tekstin tulkintaan, mutta niitä ja niiden vaikutusta ei voi tässä 

objektiivisesti arvioida. Sen sijaan kulttuuri ja olosuhteet ovat helpommin analysoitavis-

sa. 

Nokian Renkaat julkaisee vuosikertomuksensa maaliskuussa, sen jälkeen kun 

edellisvuoden tilinpäätös on julkaistu, mikä tapahtuu yleensä helmikuun loppupuolella 

(Hietala-Hellman 2007). Vuosikertomuksen yksi merkitys on tilinpäätöksen julkistami-

nen yleisöön vetoavassa muodossa. Tilinpäätös toki julkistetaan pö

kuin siitä on aiemmin tiedotettu ja mahdollisimman nopeasti. Pörssin vaatimukset 

kuuluvat Nokian Renkaiden vuosikertomusten kulttuurikontekstiin, sillä pörssiin listau-

tuneen yhtiön on noudatettava arvopaperipörssin säännöksiä tilinpäätöstä koskevassa 

osuudessa. Pörssi ei kuitenkaan varsinaisesti vaadi vuosikertomukselta mitään, ja tilin-

päätöksestäkin tiedotetaan ennen vuosikertomuksen ilmestymistä. Tämän vuoksi pörs-

sin vaikutus aineistoni kontekstissa jää melko vähäiseksi.  

Vuosikertomus on osa Nokian Renkaiden markkinointiviestintää, joten pelkät ti-

linpäätöstiedot eivät kuitenkaan riitä. Ne julkaistaan muutenkin pörssitiedotteena muun 

muassa yrityksen nettisivuilla. Yksi konteksti vuosikertomukselle on siis yrityksen muu 

markkinointiviestintä, johon voidaan laskea kuuluvaksi ainakin mainonta, erilaiset 

kampanjat, suhdetoiminta, julkisuus ja sponsorointi, menekinedistäminen sek

inen myyntityö (Vuokko 1997: Sisällys), joka Nokian Renkaiden kohdalla tarkoit-

taa lähinnä yritykseltä yritykselle (B2B) myyntiä. Integroidun markkinointiviestinnän 

periaatteen mukaisesti (esim. Kotler–Armstrong 2004: G-5) vuosikertomusten tulisi olla 

linjassa yrityksen muun markkinointiviestinnän kanssa. Työssäni en kuitenkaan perehdy 

tähän olettamukseen tarkemmin, sillä pro gradu -tutkielman mittaisessa työssä ei pysty 

kattavasti tarkastelemaan kaikkea Nokian Renkaiden markkinointiviestintää. 

Toisaalta Nokian Renkaiden vuosikertomusten konteksina voi pitää muiden yritys-

ten vuosikertomuksia. Vuosikertomuksista on kirjoitettu hyvin vähän niin suomen kie-

len kuin viestinnänkin tutkimuksessa. Tästä johtuen en voi kovin helposti tehdä vertai-
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luja muiden yritysten vuosikertomuksiin, vaan pitäydyn pelkästään Nokian Renkaiden 

vuosikertomuksissa. En myöskään tutkimuksen laajuudesta johtuen voi tämän työn puit-

teissa itse vertailla Nokian Renkaiden vuosikertomuksia muiden yritysten vastaaviin. 

Laajasti ottaen kaikki markkinointiviestintä nykymaailmassa on myös Nokian 

Renkaiden vuosikertomusten kontekstina. Markkinointiviestinnän kulttuuri ja konventi-

ot täytyy ottaa myös vuosikertomuksia tehdessä huomioon. Tämä vaikuttaa vuosikerto-

musten rakenteeseen, tyyliin ja sisältöön. Markkinointiviestinnänkin muutokset huo-

maa, kun tarkastelee kymmenen vuoden säteellä ilmestyneitä Nokian Renkaiden vuosi-

kertomuksia. Eroja on muun muassa sivumäärissä, painojäljessä sekä kuvien ja tekstin 

asette

et, myös oman tai asiakasyrityksen (Nokian 

Renkaiden) tavoitteet ja korostukset. Laajassa kulttuurisessa kontekstissa ovat mukana 

paitsi aikki Nokian Renkaiden markkinointiviestintä, myös koko yrityksen toi-

minta ja sen y useissa vuosikertomuksissa. Siitä ker-

rotaan useim

sekä ikäjakau

tuksia tai mie

 

lussa. Uskon, että suurin osa näistä eroista selittyy monien alojen kehityksellä. 

Nokian Renkaiden viestintäjohtaja Raila Hietala-Hellman (2007) kertoo sähköpostis-

saan, että painomenetelmät, -materiaalit ja -tekniikat ovat kymmenessä vuodessa kehit-

tyneet. Varmasti myös markkinointiviestinnän tavat ja suositukset ovat vuosikymme-

nessä muuttuneet. Näihin muutoksiin ei kuitenkaan ole tässä työssä mahdollista paneu-

tua kovin tarkasti, joten tämä arviointi jää vain intuitioni varaan.  

Nokian Renkaiden vuosikertomusten tekijäryhmän täytyy ottaa huomioon paitsi 

yleiset markkinointiviestinnän vaatimuks

 k muu 

henkilöstö. Henkilöstö myös näky

missa vuosikertomuksissa faktat, muun muassa määrä ja sen muutokset 

ma. Muutamassa vuosikertomuksessa myös esitellään henkilöstön harras-

lipiteitä Nokian Renkaista.  

 

(21)  

Rengasteknikko Riku Myllymaa: 
”Olemme voittajatyyppejä, nopeita ja rohkeitakin.” 
Nokian Renkaiden menestys perustuu johdonmukaiseen ja selvään strate-
giaan: keskitymme pohjoisten olojen tuotteisiin ja markkinoihin. Meillä on 
luontaiset edellytykset ymmärtää pohjoisia oloja ja niiden erityistarpeita. 
Joukkueemme on toimintatavoiltaan voitontahtoinen, nopea ja rohkea. 

  
 (vk 2003, sivu 2) 
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Edeltävässä esimerkissä työntekijä pääsee äneen vain ensimmäisessä virkkeessä. Muu 

sa on Nokian Renkaiden esittelyä. Vaikka vain pienellä osalla henkilöstöä on mahdol-

Mone

kkeenomistuksesta. Sitten vuorossa ovat liiketoimin-

tayks

o

lisuus ilmaista mielipiteitään vuosikertomuksista tai vuosikertomuksissa, vaikuttaa se 

varmasti jotenkin vuosikertomusten tekijöihin. Henkilöstö on myös yksi vuosikertomus-

ten kohderyhmä, kuten edellä todettiin. 

 

 

5.1.3. Rakenne 

 

t tutkijat määrittelevät tekstilajin käsitteen keskeisesti tekstin rakenteen kautta 

(Mäntynen ym. 2006: 42). Taustalla on ajatus siitä, että kukin tekstilaji rakentuu itsel-

leen ominaiseen tapaan kokonaisuudeksi. Hasanin mukaan nimenomaan rakenne mää-

rää tekstilajin (Mäntynen ym. 2006: 44). Myös konteksti ja tilanne merkitsevät Hasanil-

le paljon (Halliday–Hasan 1985: 54). Hänen mukaansa tekstin rakenne määritellään 

paljolti sen mukaan, mitä kontekstuaalisia osia siihen kuuluu pakollisina tai vapaaehtoi-

sina. 

Ikävalkon (1994: 163–164) mukaan useat pörssiyhtiöt käyttävät seuraavanlaista 

rakennetta vuosikertomustensa muotoilussa: Ensin esitellään yhtiö ja sen toiminta-

ajatus. Sitten tiivistetään kertomusvuosi ja sen keskeiset tunnusluvut verrattuna edelli-

seen vuoteen kiireisemmän lukijan tarpeita ajatellen. Tämän jälkeen on yleensä toimi-

tusjohtajan katsaus menneeseen vuoteen. Tämä on myös vuosikertomuksen persoonalli-

sin osa. Seuraavaksi annetaan tietoja osakkaille, esimerkiksi osakekurssin kehityksestä, 

omistusrakenteesta ja johdon osa

iköiden toimintakatsaukset. Nämä saattavat olla kaupallisempia kuin muut osat, 

mutta totuudessa on silti pysyttävä tarkasti. Seuraavana ovat virallinen toimintakerto-

mus sekä tilinpäätös ja avainluvut viimeisen viiden tai kymmenen vuoden ajalta. Lo-

puksi esitellään vielä yrityksen johto, organisaatiokaavio ja yhteystiedot. En usko, että 

vuosikertomuksia ja jotakin toista markkinointiviestinnän muotoa voisi sekoittaa keske-

nään. Tällaisella poissulkevalla menetelmällä voisi ehkä yrittää todistaa, että vuosiker-

tomukset ovat oma tekstilajinsa. 

Nokian Renkaiden vuosikertomuksesta löytyvät kaikki edellä mainitut kohdat, to-

sin vuosittain hieman vaihtelevassa järjestyksessä. Vuosikertomusten rakenne pysyy 
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kuitenkin melko ennalta-arvattavana vuodesta toiseen. Pieniä muutoksia toki on kym-

menessä vuodessa tullut, mutta jokaisen vuosikertomuksen kannessa jo lukee, mistä 

kirjasessa on kyse. Jokaisessa vuosikertomuksessa toistuvat osat ovat yrityksen histori-

an ja

uosien 1996 ja 2003 välissä on enemmän vaihtelua sekä 

raken

uosi vuodelta myös 

vaadittavan tiedon määrä on kasvanut. Nykyään yrityksiltä ja erityisesti pörssiyhtiöiltä 

 sen toiminnan esittely, toimitusjohtajan kirje, tuloksen kertominen ja muut tilin-

päätöstiedot sekä tietoa osakkeenomistajille (joka sisältyy uusimmissa vuosikertomuk-

sissa tilinpäätökseen). Nokian Renkaiden viestintäjohtajan Raila Hietala-Hellmanin 

mukaan vuosikertomuksissa tulisi kertoa tilinpäätöksen lisäksi strategioista, toimin-

taympäristöstä, ympäristöasioista, henkilöstöasioista, osakkeesta, hallinnointikäytännös-

tä ja hallituksesta, organisaatiosta, johdon jäsenten osakkeenomistuksista ja optioista 

sekä tilikauden aikana julkaistuista pörssitiedotteista (Hietala-Hellman 2007). 

Sisällysluetteloiden perusteella vuosikertomusten rakenne vaihtelee jonkin verran 

vuosittain. Ikävalkon (1994: 164) mukaan yrityksen kannattaisi pysytellä suurin piirtein 

samassa rakenteessa, kun sellainen on hyväksi havaittu. Vasta kolmessa viimeisessä 

(2004–2006) on havaittavissa johdonmukaisesti sama perusrakenne, jonka vuosittaiset 

osat vaihtelevat vain hieman. V

teessa että sisällössä. Erikoista on se, että vuosien 2001 ja 2002 vuosikertomusten 

sisällysluettelo on täsmälleen sama, lukuun ottamatta sitä pientä yksityiskohtaa, että 

”Vianor-rengasketju” -otsikko muuttuu pelkäksi ”Vianoriksi”. Myös vuosikertomusten 

pituus kasvaa vuodesta toiseen. Ensimmäinen vuosikertomus on 43-sivuinen, kun vii-

meisessä sivuja on 103. Joitakin poikkeuksia väliin mahtuu, mutta 1996–1999 vuosiker-

tomukset ovat noin 50-sivuisia, kun 2000-luvun kaikki vuosikertomukset ovat yli 60-

sivuisia (viimeiset reilustikin). 

Vuosikertomuksen vuosittain vaihtuva teema vaikuttaa myös rakenteeseen. Tee-

malla tarkoitan tässä työssä sellaista läpi vuosikertomuksen jatkuvaa, kantavaa ideaa, 

joka näkyy lähinnä kuvissa ja kuvateksteissä. Viimeisimmät vuosikertomukset (2002–

2006) sisältävät tällaisen teeman. Teemaan liittyviä kuvia ja tekstejä on ripoteltu pitkin 

vuosikertomuksia, ei kuitenkaan tilinpäätösosuuteen. Ne vievät yleensä kokonaisen si-

vun, joskus vain alalaidan tai marginaalin verran tilaa. Teemoja käsittelen tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. Teematkin vaikuttavat vuosikertomusten pituuteen. Myös 

vuosikertomuksen ulkoasu on tärkeä osa johdonmukaista viestintää. Teemojen ja esi-

merkiksi niihin liittyvien kuvien pitäisi siis kuvata koko yritystä. V
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vaaditaan hyvin läpinäkyvää tiedottamista kaikista asioista. Kuvien käyttö on myös li-

Renkaiden vuosikertomusten pituutta. Muutamassa tämän vuosituhannen 

uosikertomuksessa maisemista otetut panoraamakuvat vievät tilaa, mutta tuovat myös 

enkaiden vuosikertomuksissa, vaan niiden käyttö 

alkaa

Vuosien 2004–2006 teemat tulevat ilmi jo kannessa. Nämä vuosikertomukset on 

tsikoitu ”Niin kauas kuin tietä riittää”, ”Ajan jäljet...” ja ”Oman tiensä kulkijat”. Myös 

muutamissa m

Tällaisia ova

vuosikertomu

vuoden 20 öhemmässä 

vuosikertomuksessa: Nokian Renkaiden työntekijät kertovat, mistä saavat inspiraationsa 

 innoituksensa. 

sesti, ja kolmivuorotyö sopii mi-
nulle. Olen 33 vuoden aikana edennyt työssäni yhtiön tarjoaman koulutuk-

sännyt Nokian 

v

sivujen tyyliin vaihtelua. Aineistoni ensimmäisissä vuosikertomuksissa kuvien osuus ja 

niiden koko on huomattavasti pienempi. Tähän ovat varmasti vaikuttaneet paitsi yleiset 

trendit viestinnässä, myös painotekniikan ja -materiaalien kehitys. 

 

 

5.1.4. Teemat 

 

Kuten edellisen kappaleen lopussa totesin, tarkoitan tässä vuosikertomusten teemalla 

niitä läpi vuosikertomuksen seuraavia kertomuksia tai kommenttipätkiä eri ihmisiltä, 

esimerkiksi Nokian Renkaiden henkilöstöltä tai renkaiden käyttäjiltä. Näitä teemoja ei 

ole käytetty ensimmäisissä Nokian R

 vuodesta 2002. Nämä teemat ja yleinen visuaalinen ilme päätetään jo elokuun ja 

syyskuun vaihteessa (Hietala-Hellman 2007). Päätöksen tekevät viime kädessä toimitus-

johtaja ja viestintäjohtaja, joka on saanut vuosikertomuksen teemasta ehdotuksia sen 

tekevältä työryhmältä. Työryhmään kuuluu Nokian Renkaiden viestintäosaston lisäksi 

ulkopuolinen yhteistyökumppani, joka hoitaa visuaalisen ilmeen suunnittelun, taiton, 

valokuvauksen, vuosikertomuksen painokuntoon saattamisen ja painotyön valvonnan 

yhteistyössä viestintäosaston kanssa. 

o

uissa vuosikertomuksissa on käytetty jonkinlaista iskulausetta kannessa. 

t esimerkiksi vuosikertomus 2002:n kanteen kirjoitettu ”inspiration”, 

s 2001:n ”emotion” ja vuosikertomus 2003: ”ambition”. Näistä vain 

2 teema on vastaavanlainen kuin kolmessa my0

ja

 

 (22) 

”Ihmiset ovat parasta! Viihdyn erinomai
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sen avulla. Arvostan myös työnantajan tarjoamia monipuolisia liikunta-

002, sivu 28) 
 

Vuosikertom

sivulla sisällysluettelon vieressä on panoraamakuvia pohjoisista maisemista. Kuvatekstit 

kertovat teem

 

 

ohjoiset olot – Nokian Renkaiden omin maisema. Talvinen matka 
teläisestä Suomesta Norjaan, hyisen Jäämeren rannalle, opettaa 

sukastakin. 

isenä ja majesteettisena, taivaalla häivähtää 
purppurainen kajo. Pohjoinen sielunmaisema on karun kaunis. 

(vk 2004, sivu 1)  

n lukossa.” 
ta versiosta 

uvan kuin esimerkiksi asialli-

set te

-

orjaan, ja sen ovat matkanneet, kuvanneet ja kirjoittaneet viestintäosastolla työskente-

mahdollisuuksia”, vuoropäällikkö Terttu Raudasoja kertoo innolla, jota 
riittää matkustelusta joogaan, latinotansseihin ja leipomiseen. 
 
vk 2(

uksen 2004 teema näkyy matkakertomuksen muodossa. Ensimmäisellä 

asta ja sitovat sen rengasalan yritykseen: 

(23) 

P
e
alkua
 
Tie voi olla kapea, leveä, suora, mutkikas, kovera, kupera, liukas, 
sohjoinen. Taivas viskoo kulkijan eteen vettä, lunta, jäistä tihkua. Viestejä 
taivaalta. 
 
Tunturin siluetti piirtyy sin

  

 

 

(24) 

Ripeä pysähdys. Hetken huojennus. Baari-kioskin ilmeetön mies ojentaa 
WC:n avaimen. ”Ulkokautta oikealle, nurkan takana, ovi o
Paikka, jossa kuninkaatkin käyvät yksin. Tästä nimenomaises
kaikki turha on riisuttu. Tunnelma on kuin Aki Kaurismäen elokuvissa. 
Ouluun noin 60 kilometriä. 

 

 (vk 2004, sivu 18)  

 

Nämä tekstit antavat vuosikertomuksesta täysin erilaisen k

kstit yrityksen strategiasta ja arvoista. Tärkeää on huomata, että teksteissä ja kuvis-

sa esitellään pohjoisen vaikeita tieolosuhteita, joihin Nokian Renkaat luonnollisesti ha-

luaa tarjota ratkaisun. Kuvat ovat myös melko pimeitä, kuten talveen sopii. 

Vuosikertomus 2004:n matkakertomus kuvaa siis matkan Nokialta Pohjois

N
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levät Helena Lintunen ja Anssi Mäki sekä kuvaaja Tuomo Manninen. Kuvien koko 

aihtelee kok niin kuvasarjoihin sivun reunassa. Kuvatekstit noudat-

televat samaa

Vuosike

Teitä ja niide sikertomusta varten, ja lisäksi on 

käytetty histo ähteistä, muun muassa Nokian Renkaiden henkilöstön 

mista kuvista. Kuvatekstit ovat samaa tyyliä kuin vuoden 2004 matkakertomuksessa. 

 

 Aiheet sivuavat autoilua ja matkan varrella näkyviä asioita. Ne ovat pidempiä kuin 

edellises  vu ja ne kuvaavat maisemien lisäksi kuvissa näkyvää his-

toriaa. Venäj

avasi uuden,

uhteet 

enäjälle, ja et suhteet. Venäjä esitetään teksteissä hieman erikoise-

a ja poikkeavana paikkana, mutta ei mitenkään negatiivisessa valossa. 

välinen raja-asema Vaalimaalla, on nykyään kuin mikä tahansa kahden 
valtakunnan välinen leikkauspiste. Yksi hakee idästä halpaa bensiiniä, toi-
nen ajaa rajan yli rekkalastillisen vientituotteita. Business as usual! 

 

 

Vuoden 2006

Nokian Renk

v onaisesta sivusta pie

 tyyliä kuin edellä mainitut alun kuvatekstit. 

rtomuksessa 2005 ”Ajan jäljet...” teemana puolestaan on matka Viipuriin. 

 varrella olevia asioita on kuvattu vuon

riallisia kuvia eri l

o

 

 (25) 

 Matkan rasittamat 
Fiskarsin Värdshus, tuttujen kesken ”Värssy”, on ruokkinut ja majoittanut 
matkan rasittamat reissulaiset vuodesta 1836 alkaen. Silloin riitti ravitse-
va iltapala, lämmin soppi nukkua, krouvarin toivotus leppeistä unista. Ja 
riittää vieläkin, enempi olisi liioittelua. 
 
(vk 2005, sivu 14) 

sä osikertomuksessa, 

älle suuntautuva matka tulee merkittäväksi, kun ottaa huomioon, että yritys 

 oman tuotantolaitoksen Vsevolozhskiin Venäjälle vuoden 2005 kesällä. 

teksteissä halutaan ehkä tuoda esiin Suomen pitkät sHistoriallisissa kuvissa ja 

V erityisesti positiivis

n

 

 (26) 

 Leikkauspisteessä 
Puomin takana odottaa toinen maa ja vieras kulttuuri. Suomen ja Venäjän 

  

(vk 2005, sivu 36) 

 vuosikertomuksen teemana ovat autoilijat ympäri pohjoisen maailman. 

aita ei tekstipätkissä eksplisiittisesti mainita, mutta todennäköisesti tavoit-

 41



 

teena on saada lukija ajattelemaan, millaisissa oloihissa Nokian-merkkisiä renkaita voi 

äyttää. 

onenlaista kulkijaa: yksi valokuvaa perinne-
uitenkin kaikki pyrkivät 

iin kotielämässä kuin liikenteessäkin. Vauhtia elämään tuo-

-

 

(vk 2005, sivu1) 

(28) 

Göran Johansson, Bromma. 
53-vuotias myyntiedustaja, naimisissa, ei lapsia. 
 
Vanhoille MG-autoille sydämensä menettänyt ruotsalainen supliikkimies, 
joka autoilee tavatakseen uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Ihminen ja auto 
kertovat hänelle tarinoita intohimosta autoiluun. Auto on kuin ystävä – sil-
le voi antaa jopa kutsumanimen. 

(vk 2005, sivu 22) 

 

 

k

 

 (27) 

Pohjoisissa oloissa liikkuu m
maisemaa, toinen perustaa naisille autokerhon. K
tasapainoon n
vat paitsi autot myös erilaiset intohimot ja kiinnostuksen kohteet: luonnos-
sa liikkuminen, vesiskootterikilpailut ja toisten tiellä kulkijoiden auttami
nen. 
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6. Imago Nokian Renkaiden vuosikertomuksissa 

 
Tarkastelen tässä tutkielmani analyysiosassa Nokian Renkaiden imagon muodostumista 

vuosikertomusten perusteella. Keskityn pienehköihin tekstinosiin, joiden uskon antavan 

hyvän kuvan Nokian Renkaiden imagosta. Analysoin ensin Nokian Renkaiden nimeä-

 

mistä vuosikertomusten eri tekstinosissa. Sen jälkeen keskityn prosesseihin, joihin No-

kian Renkaat osallistuu toimitusjohtajan kirjeissä. Nimet olen laskenut koko aineistosta 

sikertomusten tilinpäätösosuutta. Prosessit olen niiden valtavan 

äärän vuoksi ottanut mukaan vain jokaisen vuosikertomuksen toimitusjohtajan kirjeis-

an otsikon alle useampia samantapaisia nimityksiä, sillä erilaisia mutta samanta-

aisia nimiä on niin paljon, ettei niiden yksityiskohtaiseen käsittelemiseen ole syytä 

htyä. Pronomineja en ota huomioon, sillä niiden käyttö on melko harvinaista, eikä 

rityksen imagosta juuri mitään. Toimitusjohtajan kirjeissä käytetään 

uitenkin lähes poikkeuksetta monikon ensimmäistä persoonaa viittaamaan koko yri-
                                                

lukuun ottamatta vuo

m

tä. Toimitusjohtajan kirjeitä pidetään vuosikertomuksen persoonallisimpana osana (Ikä-

valko 1994: 163), joten mielestäni on imagon selvittämisen kannalta perusteltua tutkia 

prosesseja juuri tästä tekstinosasta. Toimitusjohtajan kirjeissä tulee uskoakseni esille 

juuri se imago, jota Nokian Renkaat haluaa itsestään vuosikertomusten lukijoille antaa. 
 

 

6.1. Nimeäminen 

 
Nokian Renkaat on viralliselta nimeltään Nokian Renkaat Oyj4. Tätä nimeä käytetään 

kuitenkin vain virallisissa yhteyksissä, kuten osoitteissa ja vuosikertomuksien kannessa. 

Pelkkä Nokian Renkaat on yleisimmin käytössä. Seuraavassa käsittelen yrityksestä käy-

tettyjä nimityksiä. Erilaisia nimiä ja kuvauksia on yhdessätoista vuosikertomuksessa 

yhteensä 86 (ks. Liite I). Olen laskenut kaikki leipätekstissä, otsikoissa ja kuvateksteissä 

mainitut Nokian Renkaisiin viittaavat nimitykset lukuun ottamatta tilinpäätösosuutta, 

sisällysluetteloa ja erinäisiä taulukoita. En esittele jokaista nimeä erikseen, vaan yhdis-

tän sam

p

ry

välttämättä kerro y

k
 

4 Oyj = julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeilla voi käydä julkisesti kauppaa. 
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tykseen. Toimitusjohtajan kirjeistä olenkin tutkinut prosesseja. Pronomineja mieluum-

min vuosikertomuksissa käytetään yleistarkoitteisia nimiä, kuten yhtiö tai yritys, joiden 

antamaa panosta yrityksen imagon muodostumiseen tarkastelen myöhemmin tässä lu-

vussa. 

 

 

Nokian Renkaat 

 

uu näiden lisäksi elatiivissa, illatiivissa, inessiivissä, adessiivissa ja allatii-

issa. Se myös esiintyy useana eri lauseenjäsenenä, mutta ylivoimaisesti eniten subjek-

tina. Tämä ke

kennepuoleen

Erityisen mielenkiintoista Nokian Renkaat -nimen käyttäminen ei imagon 

tutkimisen k

hutaan. Nokian 

Renkailla ei 

käytettävä kokonaisena.  

Nokian Renkaille vuosi 1997 merkitsi tasaista eteenpäinmenoa. (vk 

suomalaiselle. Taivutuksessa on jonkin verran variaatiota esimerkiksi ulko- ja sisäpai-

Nokian Renkaat -nimeä käytetään luonnollisesti eniten kaikista aineistossa esiintyvistä 

nimityksistä. Myös eri sijamuotoja tästä nimestä esiintyy eniten. Nokian Renkaat on 

useimmin nominatiivissa (426 kertaa) ja sen jälkeen genetiivissä (312 kertaa). Nokian 

Renkaat taip

v

rtoo siitä, että Nokian Renkaat on lauseissa useimmiten tekijänä. Lausera-

 perehdyn prosessien yhteydessä tarkemmin. 

annalta tietenkään ole. Toisaalta se luo yhdenmukaisuutta nimeämiseen, 

 voi olla epäselvää, mistä yrityksestä pueikä kenellekään ainakaan

ole mitään vakiintunutta ja yleisesti tunnettua lyhennettä, joten nimeä on 

 

(29) Nokian Renkaiden päämääränä on olla valitsemillaan alueilla vuon-
na 2002 merkittävä rengasvalmistaja maailmassa, arvostettu yritys ja kai-
kille renkaalaisille hyvä työpaikka. (vk 1997) 
 

(30) Ympäristö- ja trerveysasioiden noudattaminen ja kunnioitus ulottuu 
Nokian Renkaissa toimintojen kaikille tasoille. (vk 2001) 

  

(31) 

1997) 

 

Monikkomuotoinen nimi saattaa olla hankala taivutettava. Tosin renkaat on hyvin taval-

linen sana, eikä sen taivuttamisen pitäisi olla liian vaikeaa ainakaan syntyperäiselle 
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kallissijojen käytössä, mutta suurimmaksi osaksi tämä johtuu lauserakenteista. Ulko-

mailla Nokian Renkaat käyttää maasta riippuen esimerkiksi nimiä ”Nokian Däck” tai 

Nokian Tyres”.  

Nokian

okian Renk okia-yhtymä ja Nokia-konserni. Yhtiön 

alkuvaiheista

Suomen Kum rkoita 

elkästään Nokian Renkaita, vaan yhtiötä, josta muiden muassa Nokian Renkaat on 

Näihin en ke nempää, sillä niiden käyttö on sopivassa yhteydessä täysin luon-

tevaa ja sitä j

sen historiak a. Nokian Ren-

at lyhennyksiä yrityksen koko nimestä. No-

kia-nimeä ei Nokian Renkaiden kuitenkaan pitäisi käyttää, jottei sitä sekoiteta muun 

”

 Renkaista käytetään myös melko lähellä virallista nimeä olevia variaatioita 

aat -konserni, Nokia, Renkaat, NN

 kerrottaessa nimitetään sitä Suomen Gummitehdas Oy:ksi ja kerran myös 

itehdas Oy:ksi. Kolme viimeksi mainittua eivät siis varsinaisesti ta

p

myöhemmin irrottautunut5.  

 

(32) Materiaalina kumi oli tullut tutuksi jo paljon ennen Suomen 
Gummitehtaan perustamista. (vk 1997) 

 

(33) Vuonna 1967 toteutetussa fuusiossa muodostettiin Nokia-yhtymä, 
johon kuuluivat kumin lisäksi paperi- ja kaapelitehdas. (vk 1997) 

 

skity sen e

opa edellytetään. Edeltävät esimerkit ovatkin vuoden 1997 vuosikertomuk-

sauksesta otsikolla Sata vuotta kumiteollisuutta Suomessat

kaat -konserni -nimen alle menevät kaikki yhtiön toiminnot, muun muassa Vianor-

rengasketju ja muut myyntiyhtiöt. Nimeä käytetään varsinkin sellaisissa yhteyksissä, 

joissa halutaan korostaa, että kyse on koko konsernista, ei vain sen ydinalueista eli ren-

kaiden valmistuksesta. 

 

(34) Vianor-rengasketju ilmentää Nokian Renkaat -konsernin strategiaa, 
joka tähtää vahvaan asemaan kotimarkkinoilla. (vk 2004) 
 

Yllä olevassa esimerkissä Vianor-rengasketju nähdään osana Nokian Renkaat -

konsernia. Nokia ja Renkaat puolestaan ov

                                                 
5 Suomen Gummitehdas Oy perustettiin vuonna 1889 ja siirrettiin Nokialle vuonna 1904. Autonrenkaid
valmistus aloitettiin vuonna 1932. Vuonna 1957 yritys muutti nimensä Suomen Kumitehdas Oy:ksi. Yh
tiö sulautettiin vuonna 1967 Nokia Ab:n ja Suomen Kaapelitehdas Oy:n

en 
-

 kanssa Oy Nokia Ab:ksi, joka on 

 Ltd. Nokia Oyj ei enää omista Nokian Renkaiden osakkeita. 

nykyiseltä nimeltään Nokia Oyj. Nokian Renkaat Oy:n perustivat 1988 kumiteollisuuden toimialaansa 
purkanut Oy Nokia Ab ja japanilainen Sumitomo Rubber Industries Ltd:n englantilainen tytäryhtiö SP 
Tyres UK
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muassa matkapuhelimia valmistavaan Nokia Oyj:hin6. Nokialla saatetaankin joissain 

tapauksissa v

jaitsevaan yh ian tehtaaseen. Selkeästi tällaiset tapaukset olen 

kuitenkin tie

ole Nokian R  -nimi ei taas käsitä koko yhtiötä, vaan 

kilöautonrenkaiden liikevaihdosta 

la haluttu toistaa sanaa renkaiden (vrt. ”Nokian Renkaiden henkilöautonrenkai-

den”). Tämä saattaisi tuottaa lukijallekin vaikeuksia. 

Pelkkä 

Vuosikertom

ksissä, kuten esimerkiksi silloin, kun haastatellaan yrityksen palveluksessa useita vuo-

kymmeniä työskennellyttä henkilöä ja kerrotaan tämän uran vaiheista ”Renkailla” (vk 

005). 

 

 (37) Edelleen Erkki Pirttijärvi tekee päivittäin töitä Hakkapeliittojen 
tta paljon on muuttunut hänen ensimmäisestä kesästään 

iitata yrityksen kotipaikkaan, Nokian kaupunkiin ja toisaalta Nokialla si-

tiön pääkonttoriin tai Nok

toisesti jättänyt huomiotta, sillä jos viitataan Nokiaan kaupunkina, ei kyse 

enkaiden nimestä. Nokian tehdas

juuri ja vain sen Nokialla sijaitsevan osan. 

  

(35) Sodan päätyttyä Nokialla kirittiin kiinni kilpailijoiden etumatkaa tuo-
tekehityksessä. (vk 2005) 
  
(36) Talvirenkaiden osuus Nokian hen
vuonna 2005 oli 78 %. (vk 2005) 
 

Ensimmäisessä esimerkissä kyse on selvästi Nokian Renkaista, vaikka käytetään pelk-

kää Nokiaa. Toisaalta sodan jälkeen yhtiön tuotteita tuskin valmistettiin muualla kuin 

Nokialla, joten kaupungin nimen käyttö voi olla perusteltua. Toisessa esimerkissä ei 

ehkä ol

Renkaat on yrityksestä yleisesti käytetty puhekielinen nimitys Nokialla7. 

uksissa sitä ei käytetä kuin muutaman kerran ja hyvin epävirallisissa yhte-

y

si

2

parissa, mu
Renkailla. (vk 2005) 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Työharjoittelussa saamani tieto. Osittain yhteisestä historiasta huolimatta Nokian Renkaat ei saa käyttää 
pelkkää Nokia-nimeä tai edes väreillä tai muilla logoon liittyvillä seikoilla muistuttaa Nokia Oyj:n tuote-
merkkiä. 
7 Paikkakunnalla useita vuosia asuneena ja Nokian Renkailla työskennelleenä olen havainnut asian. 
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Yhtiö, yritys, konserni 

 

Vuosikertomuksissa Nokian Renkaisiin viitataan usein yleisnimillä yhtiö, yritys tai kon-

serni. Näistä

taas yhtiöllä 

i sen suuremmin erottele yrityksen ja yhtiön merkitystä, mutta liike-elämän näkökul-

masta näillä 

että siitä käy

toehtoja.  

 

Tampere Business Campus -
hankkeessa, jonka avulla yritykset pyrkivät verkostoitumalla tehostamaan 

tuotteidensa 
) 

 

, kuten Nokian Renkaat -konsernikin, koko 

onserniin, eli kaikkiin tytäryhtiöihin ja Nokian Renkaiden omistuksessa kokonaan tai 

osittain olevi

vain yhteens

Tällaist  kertoo mielestäni lähinnä siitä, että 

vuosikertom

Renkaat -ni

imitystä, vo

Kumppanuuksien merkitys korostuu entisestään, kun yhtiö lisää 
kapasiteettiaan useassa eri tehtaassa. (vk 2006) 

 yritys on eräänlainen yleinen kattotermi kaikenlaisille yhtiömuodoille, kun 

ja etenkin konsernilla on spesifimpi tarkoite. Suomen kielen perussanakirja 

e

kahdella on eroa. Nokian Renkaiden imagon kannalta on tärkeää huomata, 

tetään näistä nimityksistä yhtiötä huomattavasti useammin kuin muita vaih-

(38) Yritys oli yhtenä perustajajäsenenä TBC-

oppimistaan ja osaamisinvestointejaan. (vk 2002) 
 

 (39) Tuotekehityksen perusperiaate on säilynyt samansisältöisenä jo 70 
vuoden ajan: yhtiö kehittää renkaita ajatellen erityisesti pohjoisten olojen 
kuljettajia, jotka arvostavat ja vaativat renkaalta turvallisuutta kaikkina 
vuodena aikoina ja kaikissa ajotilanteissa. (vk 2001) 
 
(40) Yhtiö kantaa vastuun toimintansa ja 
ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta. (vk 1999

Virallisesti Nokian Renkaat on julkinen osakeyhtiö, mutta pelkällä yhtiö-nimelläkin 

annetaan mielestäni suurempaan liiketalouden harjoittajaan viittaava merkitys kuin yri-

tys-nimellä. Konserni-nimitys taas viittaa

k

in yrityksiin. Konserni-nimitystä kuitenkin käytetään huomattavan harvoin, 

ä seitsemän kertaa kaikissa yhdessätoista vuosikertomuksessa. 

en yleisnimitysten käyttäminen

uksissa halutaan välillä käyttää jotakin toista, neutraalia vastinetta Nokian 

mitykselle. Jos näissä tilanteissa käyttäisi kaikissa Nokian Renkaat -

isi lopputulos olla lukijaa puuduttava.  n

 

 (41) Tehokkaat varasto- ja kuljetusjärjestelyt vapauttavat Nokian 
Renkaiden tuotantolaitosten tuotantotilaa ydintuotteiden valmistamiseen. 
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(42) Nokian Renkaat on valmistanut polkupyö
ensin Nokialla ja vuodesta 1974 Lieksan teht

ränrenkaita vuodesta 1925, 
aalla. Yhtiö on yksi viidestä 

 (vk 1997) 
 

Lisäksi Noki

loudellista. lta yhtiö, yritys ja konserni -nimitykset eivät tuo puheenaihetta 

itusjohtajan kirjeissä, jollaisesta edellinen laina-

skin on. Niissä käytetään monikon ensimmäistä persoonaa paljon myös predikaattiver-

eissä, vaikka kirjeitä ei ole tarkoitettu mitenkään erityisesti yrityksen henkilöstölle, 

ille sidosryhmille. Jonkinlaiselta yhteishengen luomiselta ja yh-

ön johdon ja työntekijöiden lähentämiseltä tällainen kuitenkin vaikuttaa. Toimitusjoh-

oilla korostetaan yhtiön pienuutta. 

Tälla

s on yritysmaailmassa hyväksi luettava asia lähinnä siinä tapauksessa, että 

yritys on erikoistunut ja sen kannattavuus on erinomainen. Nokian Renkaat kutsuukin 

itseään niche-toimijaksi (vk 2006). Tällainen niche-kilpailustrategia tarkoittaa sitä, että 

polkupyöränrenkaiden valmistajista Euroopassa.

an Renkaat on suhteellisen pitkä nimi, joten sen jatkuva käyttö ei ole kovin 

 Toisaata

kovin lähelle lukijaa. Mahdollisesti tämän vuoksi joissakin yhteyksissä yrityksestä ja 

yhtiöstä on käytetty monikon ensimmäisen persoonan muotoa. 

  

(43) Se jää yhtiömme historiaan vuotena, jolloin vahvistimme kivijalkaa 
kasvullemme ja loimme perustaa tulevaisuuden mahdollisuuksille. (vk 
2000) 

 

Näitä muotoja käytetään erityisesti toim

u

b

vaan tasapuolisesti kaik

ti

tajan kirjeisiin paneudun tarkemmin seuraavassa kappaleessa, jossa tutkin niiden pro-

sesseja. 

 

 

Pienuuden korostus 

 

Nokian Renkaista käytetään muutamia nimityksiä, j

isia ovat sanatarkasti pieni yhtiö, toimialalla pienen, mutta erikoistuneen yrityksen, 

”pienen pelaajan”, pienen rengasvalmistajan ja pienelle pohjoismaiselle 

rengasvalmistajalle. Pienuuden korostaminen saattaa olla hieman erikoista 

liikemaailmassa, ja Nokian Renkaat korostaakin toisissa yhteyksissä juuri päinvastaisia 

ominaisuuksia, kuten markkinajohtajuutta tai suuruutta jollakin osa-alueella. 

Pienuudella on kuitenkin myös sijansa Nokian Renkaiden markkinointiviestinnässä. 

Pienuu
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yhtiö ei yritä

Useimmiten t tsutun premium-segmentin tuottei-

ta, jotka ovat 4: 

82–583).  

 Nokian 

enkaiden pienuuden korostus sopii yhtiön valitsemaan strategiaan. Nokian Renkaat 

kertookin uus

Pienuus sestä yrityksestä, ainakin suoma-

laisille. Vuos

en tiedä, onko

 

imerkkejä henkilöstön innovaatiotaidosta ja -
halusta ja osoittavat, kuinka pieni yhtiö voi halutessaan tuoda markkinoil-

okialla. Nokian tehtaalla myös tehdään tuotekehitystyötä 

ja valmistetaan ainakin uusimpia ja vaativimpia renkaita. Tällainen suomalaisuuteen 

panostam nen tuntuu nykyään harvinaiselta, ja sitä voisi verrata toisenlaiseen suuntauk-

tehtaiden työpaikkoja halvemman työvoiman maihin. 

yös Nokian Renkaiden ”pohjoisten olojen” korostaminen liittyy tähän, mutta siihen 

 hallita koko alaa, vaan keskittyy muutamiin tuotteisiin tai asiakasryhmiin. 

llainen yritys valmistaa tai myy niin kuä

 laadultaan hyviä ja maksavat paljon (ks. esim. Kotler & Armstrong 200

5

 

(44) Tiukassa kilpailutilanteessa pienen rengasvalmistajan mahdollisuus 
kiteytyy ns. niche-ajatteluun. (vk 2004) 
 
(45) Nokian Renkaat on kasvuyritys ja niche-toimija, joka keskittää toi-
mintansa kasvaville markkina- ja tuotealueille. (vk 2006) 

 

Tällaiset yritykset ovat usein alansa markkinajohtajiin verrattuna pieniä, joten

R

immissa vuosikertomuksissaan keskittymisen strategiasta (esim. vk 2006). 

antaa myös kuvan paikallisesta ja lähei 

ikertomusten englanninkielisten versioiden tekstejä en ole tutkinut, joten 

 niissä käytetty samanlaisia pienuuteen viittavia ilmauksia.  

(46) Toiminta globaaleilla markkinoilla on haastavaa pienelle 
pohjoismaiselle rengasvalmistajalle. (vk 2004) 
 
(47) Ne ovat erinomaisia es

le ainutlaatuisia tuoteideoita ja oivaltaaa tulevaisuuden business-
mahdollisuuksia. (vk 2000) 
 
(48) Kilpailutilanne maailmanlaajuisilla rengasmarkkinoilla on erittäin 
tiukka, ja tällöin pienen rengasvalmistajan mahdollisuus kiteytyy ns. 
niche-stragiaan. (vk 2000) 

 

Nokian Renkaiden imagoon suomalaisuus, paikallisuus ja pienuus sopivat, sillä yrityk-

sen pääkonttori on edelleen N

i

seen, joka on vienyt erityisesti 

M

palaan erikseen seuraavaksi. 
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Pohjoiset olot ja Pohjoismaat 

 

Vuosikertom n soveltuvuutta pohjoisiin 

oloihin 2006 vuosikertomuksessa on heti 

ensimmäisellä aukeamalla sisällysluettelon jälkeen kaksi otsikkoa, joissa viitataan 

ssa 2005. Muutenkin pohjoisiin oloihin ja Pohjoismaihin viitataan 

sein. Esimerkkeinä voi mainita muun muassa seuraavat: Pohjoismaiden suurin 

pinnoittaja, 

keskittynyt oloihin keskittynyt 

rengasvalmis

vahvasta poh

rässä. (vk 2006) 

 

illä suomalaisena yrityksenä sitä ei tuoda 

ainak

uksissa korostetaan Nokian Renkaiden tuotteide

ja pohjoismaihin. Esimerkiksi vuoden 

pohjoisiin oloihin. 

  

(49) Turvallisimmat renkaat pohjoisiin oloihin 
  

(50) Pohjoisten olojen erikoisosaaja 
 

Näistä toisessa esimerkissä on kyse nimeämisestä. Samaa muotoilua käytetään lisäksi 

vuosikertomukse

u

maailman pohjoisin rengasvalmistaja, ainoa pohjoismaisiin oloihin 

rengasvalmistaja maailmassa, pohjoisiin 

taja, Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja, pohjoisten olojen toimija, 

joismaisesta rengasyhtiöstä. 

 

(51) Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, jonka 
uuret ovat syvällä pohjoisen maapej

 
(52) Nokian Renkaat on Pohjoismaiden suurin pinnoitusmateriaalien 
valmistaja ja Vianor-rengasketju puolestaan Pohjoismaiden suurin 
pinnoittaja. (vk 2001) 

 
(53) Nokian Renkaat on Pohjoismaiden suurin renkaiden ja 
pinnoitusmateriaalien valmistaja. (vk 2001) 
 
(54) Nokian Renkaat on liikevaihdoltaan Euroopan kymmenenneksi suurin 
rengasvalmistaja ja kotimarkkina-alueellaan Pohjoismaissa yksi 
päätoimittajista. (vk 1996) 

 

Pohjoismaat tuntuukin aineiston perusteella olevan Nokian Renkaille miellyttä-

vämpi viitekehys kuin esimerkiksi Suomi, s

aan nimeämisen perusteella lainkaan esille. Pohjoismaat on luonnollisesti suurem-

pi alue kuin pelkkä Suomi, joten kun Nokian Renkaat kertoo olevansa Pohjoismaiden 
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suurin jossain, vaikuttaa se varmasti lukijastakin paremmalta kuin se, että yritys olisi 

Suomen suurin jossakin asiassa. Superlatiiveja käytetään muutenkin nimeämisessä mel-

ko paljon, mutta siihen palaan myöhemmin. 

Nokian Renkaat korostaa keskittyvänsä pohjoisiin oloihin, eli alueisiin, joilla on 

lunta, metsää ja erilaiset vuodenajat (esim. vk 2006: 2). Todennäköisesti tämän vuoksi 

pohjoinen esiintyy taajaan nimeämisessäkin. Pohjoinen tarkoittaa luonnollisesti ilman-

suuntaa, mutta pohjoiset olot kuulostavat myös haastavilta varsinkin autonrenkaille. 

Tällaisen mielikuvan Nokian Renkaat varmasti haluaakin antaa, sillä yrityksen toiminta-

ajatuksen mukaan se keskittyy erityisesti talvirenkaisiin ja erityyppisiin erikoisrenkai-

siin, jotka on suunniteltu pohjoisia oloja varten (esim. vk 2006: 2).  Pohjoisten olojen 

asiantuntijuus kuulostaa myös uskottavammalta, kun on kyse pohjoismaisesta yritykses-

tä. Tämä saattaakin selittää sen, että Pohjoismaita korostetaan vuosikertomuksissa yri-

ksen kotipaikkanan esimerkiksi Suomea enemmän. Nokiakin esiinty jo yrityksen ni-

en takia vuosikertomuksissa useammin kuin Suomi. Toisaalta Nokia on varmasti 

, joten sitä on helppo käyttää ja ulkomaalaistenkin 

elppo yhdistää tunnetumpaan Nokiaan, vaikka Nokian Renkaista puhuttaessa sana 

etään vuosikertomuksissa usein markkinajohtajaksi eri toimialoilla 

tai m

e, jolla on paras 

tulos. Ehkä yleisimmin markkinajohtajaksi käsitetään se, jolla on omalla toimialallaan 

kannattavin 

melko epämä

Suurim

kannattavin t on määritelty ja rajattu hyvin tarkasti. 

 

olmanneksi suurin toimittaja 
Norjassa ja neljänneksi suurin Ruotsissa (vk 2001) 
 

ty

m

myös ulkomailla vetovoimainen nimi

h

esiintyykin lähes aina genetiivissä. 

 

 

Markkinajohtajuus ja superlatiivit 

 

Nokian Renkaat nim

aantieteellisillä alueilla. Markkinajohtajuuden voi määritellä usealla eri tavalla. 

Markkinajohtaja voi olla esimerkiksi se, jolla on eniten asiakkaita tai s

liiketoiminta. Tämäkin määritelmä kuulostaa tosin ainakin maallikosta 

räiseltä. ä

massa osassa tapauksista markkinajohtajuus tai se, että yritys on suurin tai 

s. jossain asiassa, m

(55) --- markkinajohtaja Suomessa, k
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(56) --- liikevaihdoltaan Euroopan kymmenenneksi suurin 
rengasvalmistaja (vk 1996) 
 
(57) Alalla toimii 135 yritystä, joiden joukossa Nokian Renkaat on 
kooltaan kahdeskymmeneskuudes. (vk 1996) 

 

Tarkat määritelmät ja erityisesti luvut tuovat uskottavuutta ja luotettavuutta tekstiin. 

Kukaan osakkeenomistaja, sijoittaja tai rahoittaja ei luultavasti haluaisi lukea sijoitus-

kohteensa olevan esimerkiksi ”melko hyvä kotimarkkinoilla”, sillä se ei anna lainkaan 

tarkkaa kuvaa tilanteesta. Numerot tuovat myös puolueettomuutta tekstiin, sillä niitä ei 

oi arvioida useista lähtökohdista eri tavalla. Lisäksi vuosikertomuksen luonteeseen 

tilinpäätöksen

saalta taas se aavat virkkeet eivät ole kovin selkeitä ja täsmällisiä, ja niistä voi esittää 

lisäkysymyks

 yrityksiä maailmassa’ viittaa myös siihen, että vähin-

tään 

hjoismaissa kuin pelkästään kotimaassa, Suomessa, joten 

määritelmät ovat ymmärrettäviä.  

t yleisiä myös No-

kian R oja kuvaavia nimiä 

ovat e

 

 

v

 julkituojana kuuluu tiettyjen asioiden ja lukujen kertominen tarkasti. Toi-

ur

iä. 

 

(58) Olemme alan kannattavin rengasvalmistaja ja rengasketju. (vk 
2003) 
 
(59) Nokian Renkaat oli rengasalan kannattavimpia yrityksiä 
maailmassa. (vk 1996) 

 

Superlatiivit antavat myös sen kuvan, että yritys on jollakin tapaa ainutlaatuinen, 

kuten yllä kaikkein kannattavin yritys tai yksi kannattavimmista kaikista samalla alalla 

toimivista. Tämä ei varmastikaan ole totuuden vastaista, mutta ala saattaa esimerkiksi 

olla sellaisessa vaiheessa, että juuri tällä hetkellä lähes kaikki sillä toimivat yritykset 

ovat kannattavia. ’Kannattavimpia

muutama muukin yritys samalla alalla kannattaa hyvin. Kuten edellä huomattiin, 

Pohjoismaat on terminä myös superlatiivin sisältävissä nimissä usein mukana. Tietenkin 

on parempi olla suurin Po

Superlatiiveja ja (markkina)johtaja-termejä sisältävät nimet ova

enkaiden tavoitteissa. Tällaisia, toistaiseksi toteutumattomia til

simerkiksi seuraavat. 

(60) --- talvirenkaiden markkinajohtaja Venäjällä (vk 2003)  
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(61 Venäjällä johtava talvirenkaiden toimittaja (vk 2003) 

attavin rengasvalmistaja (vk 2000)  

selkeämmin ja eritellymmin kuin pelkkä Nokian Renkaat. Monelle tulee 

armasti ensimmäisenä mieleen se, että Nokian Renkaat valmistaa renkaita. Tämä on 

tietenkin otta imii kuiten-

kin rengasala

kertomuksiss  nimetään esimerkiksi seuraavil-

la tavoilla: 

 

 

enkaat on ainoa laajasti nastallisia polkupyöränrenkaita 

-

 

Talvi- ja kesärenkaat, polkupyöränrenkaat8 sekä 

renka

                                                

) --- 
 
(62) --- maailman kann

 

Tavoitetilassa superlatiivit ovat luonnollisesti hyvin ymmärrettäviä. 

 

 

Toimialoihin liittyvät nimet 

 

Nokian Renkaista käytetään myös useita nimiä, jotka liittyvät sen harjoittamaan liike-

toimintaan 

v

 t , ja myös nimeämisessä se näkyy selkeästi. Nokian Renkaat to

n usealla muullakin osa-alueella, ja näitä aloja myös esitellään sen vuosi-

a. Tästä johtuen on luonnollista, että yhtiö

(63) --- laadukkaiden talvirenkaiden valmistajaksi (vk 1998) 
 
(64) Nokian R
valmistava yritys maailmassa. (vk 1997) 
 
(65) Nokian Renkaat on yksi Euroopan yhdeksästä polkupyöränrenkai
den valmistajasta ja ainoa Pohjoismaissa. (vk 1997) 

(66) Nokian Renkaat on vastuullinen ja arvostettu renkaatekijä. (vk 
1999) 

  
(67) --- korkeatasoisten kesärenkaiden valmistajana (vk 1998) 

 
 (68) --- pinnoitusmateriaalien suurin valmistaja ja toimittaja (vk 1999) 
 

Näistä nimistä pistävät silmään tarkasti eritellyt tuotteet, joiden valmistajana Nokian 

Renkaat ilmeisesti haluaa profiloitua. 

iden pinnoitusmateriaalit ovat osa toimintaa, joka suurimmassa osassa vuosiker-

tomuksen tekstejä menee rengasteollisuuden alle. Toiminnan erittely antaa kuitenkin 

kuvan siitä, että Nokian Renkaat toimii usealla eri alueella, eikä sen menestys ole kiinni 
 

8 Nokian Renkaat on lopettanut polkupyöränrenkaiden valmistuksen vuonna 2004. 
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pelkästään esimerkiksi talvirenkaiden kaupasta, jota kuitenkin korostetaan vuosikerto-

muksissa yhtiön päätoiminta-alueena.  

Nokian Renkaat nähdään nimeämisen perusteella usein paitsi tuotteiden valmista-

jana, myös niiden myyjänä. Myyminen on toki tärkeä osa yrityksen toimintaa, vaikka se 

itse ei varsinaisesti kuluttajille tuotteitaan myykään. Sitä varten Nokian Renkailla on 

oma myyntiy

kelmiini mukaan, ellei niitä ole sisällytetty koko konsernin toimintaan. Vianoriin saate-

taan viitata m aiden 

urimmaksi vähittäiskauppiaaksi. 

lueiden esittely saattaa helpottaa esimerkiksi sijoittajia, jotka ovat huolissaan 

yhtiön menestymisestä. Toisaalta sijoittajat ja rahoittajat ovat todennäköisesti asiantun-

tijoita tunnuslukujen tulkinassa, joten he saavat taloustiedot niistä. Yhtiön toiminnan eri 

ostaa eniten yhtiöön vasta tutustuvia vuosikertomuksen 

kijoita. Yrityksen nimeäminen erilaisten toimialojen tekijäksi kertoo monipuolisuu-

honkin. Nimeäminen tapahtuu myös 

 Nokian Renkaat nimetään vuosikertomuksissa useimmiten 

yrityksen itse

sikertomusten öntekijät. Muun muassa 

markkinajoht i nimeäminen 

n luultavasti suunnattu kiinnostamaan sijoittajia. 

(71) --- markkinajohtaja Suomessa, kolmanneksi suurin toimittaja 
Norjassa ja neljänneksi suurin Ruotsissa (vk 2001) 

htiönsä, Vianor. Vianoria koskevia nimiä en kuitenkaan ole ottanut las-

yös seuraavissa nimissä, joissa Nokian Renkaat nimetään Pohjoism

su

 

(69) --- Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja ja vähittäiskauppias (vk 
1999) 
 
(70)  --- Pohjoismaiden suurin renkaiden vähittäismyyjä (vk 1999) 

 

Toimia

osa-alueet saattavatkin kiinn

lu

desta. 

 

 

Sidosryhmien näkökulma 

 

Nimettäessä Nokian Renkaat suhteutetaan aina jo

aina jonkun näkökulmasta.

nsä näkökulmasta. Joskus kuitenkin otetaan selkeästi huomioon jokin vuo-

kohderyhmistä, kuten osakkeenomistajat tai ty 

ajaksi, suurimmaksi toimittajaksi tai kannattavaksi yritykseks

o
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(72) --- maailman kannattavin rengasvalmistaja (vk 2000) 

 

ijoittajille todella selkeästi suunnattu viesti löytyy kuitenkin vain yhdestä nimestä:  

(73) Tavoitteenamme on olla kiinnostava sijoituskohde jatkossakin.  (vk 

Kaup

o ei luonnollisestikaan ole toimia uusien työntekijöiden 

rekrytoinnin apuna, mutta nimeämisen perusteella se esitellään työpaikkana melko posi-

tiivisessa val

Imagon kannalta yrityksen esittäminen hyvänä työnantajana tuo varmasti positiivista 

miele

 

(75) Nokian Renkaat on henkilöstölleen innostava, tasa-arvoinen ja luo-

öyhteisö (vk 2005) 

 

Epävirallisimmin työntekijöihin ja työyhteisöön viitataan vuoden 1996 

uosikertomuksessa, jossa toimitusjohtajan kirjeessä sanotaan seuraavasti: 

 palalta ja tiiviissä yhteistyössä kehitämme toimintaamme, tuottaa tulos-
ta. 

ästä ilmaisusta löytyy jo huomattavasti sitä me-henkeä, joka on nähtävissä toimitus-

 usein muutenkin, ja johon palaan myöhemmin prosesseja käsitellessä-

i luvussa 6.2. 

S

 

1999).  

 

piaille sen sijaan on tarkoitettu seuraavanlainen Nokian Renkaiden nimeäminen: 

 

(74) Kauppiasasiakkaille Nokian Renkaat on luotettava ja kiinnostava 
yhteistyökumppani. (vk 1999) 

 

Nokian Renkaiden työntekijöiden näkökulma on huomioitu muutamassa nimessä. 

Vuosikertomusten tärkein funkti

ossa. Tosin työntekijöiden viihtyminen saattaa kiinnostaa myös sijoittajia. 

nkiintoa yritystä kohtaan. 

tettava työnantaja. (vk 1999) 
 
 (76) Nokian Renkaat on haluttu ja arvostettu ty
  

(77) --- työyhteisön (vk 2003) 

v

  

(78) Tämä osoittaa sen, että innovaatioprosessi, jolla me renkaalaiset pa-
la

 

T

johtajan kirjeissä

n
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Yhteisöllisyys 

 

Joissakin nimityksissä Nokian Renkaat tuntuu korostavan eräänlaista yhteisöllisyyttä, 

sitä että ainakin työntekijät, mahdollisesti myös muut vuosikertomuksen lukijat ja yh-

teistyökumppanit, kuuluvat yhteen. Tällaisia nimiä ei vuosikertomuksissa ole kovin 

monta, mutta ne pistävät silmään muuten asiallisesta tyylistä ja nimienkin konkreetti-

sena ei mielestäni sen sijaan voi pitää esimerkiksi yhteisö-

nimitystä tai 

äsitelty me -

 

täysin vastaa 

htiötä tai yritystä, sillä esimerkkejä yhteisöstä ovat perussanakirjan mukaan muun mu-

teisö-

naa ei myöskään käytetä yhtiön tai yrityksen synonyymina tai edes samaa tarkoittava-

yös yhden kerran käytetty yrityksemme-muoto kantaa yhteisöllisyyden merkitystä, 

johtuen juu

Toimitusjoht

olmannen persoonan muotoja käytetään muutenkin usein. 

suudesta. Kovin konkreetti

yrityksen henkilöstön kutsumista joukkueeksi. Myös edellisessä kohdassa 

renkaalaiset on myös melko vapaamuotoinen ilmaisu, ja sen persoonaprok

nominietuliite korostaa yhteisöllisyyden vaikutelmaa huomattavasti. 

 

(79) Kunnioitamme erilaisuutta ja rohkaisemme joukkueemme jäseniä te-
kemään ja tavoittelemaan tähtisuorituksia myös yksilötasolla. (vk 2001) 

 

 (80) Ne ovat myös tärkeitä siteitä yhteisön jäsenten välillä. (vk 2002) 

 

Yhteisö voi Suomen kielen perussanakirjan mukaan olla myös esimerkiksi talou-

dellinen yhteenliittymä, jonka muodostavat useat ihmiset. Toisaalta se ei 

y

assa urheiluseura tai Euroopan yhteisö. Nokian Renkaiden vuosikertomuksissa yh

sa

na nimenä. Myös sanaa työyhteisö käytetään useassa vuosikertomuksessa. 

 

 (81) Nokian Renkaat on haluttu ja arvostettu työyhteisö. (vk 2003) 

 

M

ri monikon ensimmäisen persoonan omistusliitteen käytöstä. 

ajan kirjeissä, jollaisesta seuraava esimerkkikin on poimittu, monikon 

k
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(82) Meille Nokian Renkaissa työskenteleville on selvää, että yrityksemme 
todellinen voima pulppuaa nokialaisesta kulttuurista ja tavastamme toi-
mia. (vk 2003) 

oimitusjohtajan kirjeissä käytetään lähes pelkästään monikon ensimmäistä persoonaa, 

tiön edellisvuodesta tai tulevaisuuden tavoitteista. Toimitusjohtajan 

irjeisiin ja erityisesti niiden predikaattiverbeihin palaan kuitenkin tarkemmin 

htaja kui-

tenkin

 

T

kun kerrotaan yh

k

kappaleessa 6.2. 

 

 

6.2. Prosessit 

 
Prosesseja tutkiessani rajasin aineiston vain toimitusjohtajan kirjeisiin, sillä koko aineis-

ton prosessien läpikäymisessä olisi ollut kohtuuttoman suuri työ. Otin huomioon kaikki-

en yhdentoista vuosikertomuksen toimitusjohtajan kirjeet. Niissä toimitusjohtaja kuvaa 

mennyttä vuotta ja valottaa yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia. Nämä kirjeet on luo-

kiteltu vuosikertomusten persoonallisimmaksi osaksi (Ikävalko 1994: 163), joten uskon, 

että ne ovat imagon kannalta mielenkiintoista aineistoa. Persoonallisuus tulee esiin 

luonnollisesti jo siinä, että kirjeet on kirjoittanut kulloinenkin toimitusjohtaja, Nokian 

Renkaiden tapauksessa joko Lasse Kurkilahti (vuosikertomukset 1996–1999) tai Kim 

Gran (vuosikertomukset 2000–2006). En kuitenkaan usko, että kirjoittajan persoonaa 

tarvitsee tässä tapauksessa erottaa yrityksestä ja sen pyrkimyksistä. Toimitusjo

 edustaa yritystä myös omalla nimellä kirjoittaessaan. Lisäksi toimitusjohtaja ei 

kirjeissä puhu niinkään siitä, mitä hän itse on edellisenä vuonna tehnyt tai aikoo seuraa-

vana tehdä, vaan hän kertoo koko yrityksen toiminnasta monikon ensimmäisessä per-

soonassa. Mielestäni toimitusjohtajan kirjeiden voi näillä perusteilla katsoa käsittelevän 

koko yritystä ja siten niistä voi tehdä päätelmiä yrityksen halutusta imagosta. 

Olen laskenut Nokian Renkaiden vuosikertomusten toimitusjohtajan kirjeissä 

(joissakin vuosikertomuksissa otsikolla Toimitusjohtajan katsaus) esiintyvät prosessi-

tyypit ja jaotellut ne materiaalisiin, relationaalisiin (suhdeprosessit) ja mentaalisiin pro-

sesseihin. Olen ottanut huomioon vain finiittimuotoiset verbit, mutta käytän tutkimistani 

lauseista silti prosessi-nimeä. Olen siis jättänyt esimerkiksi lauseenvastikkeet pois ana-

lyysistani. Finiittimuotoisista verbeistä ja niiden välittömässä läheisyydessä olevista 
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määritteistä kertyi riittävästi aineistoa, joten jätin laskelmista pois muut verbimuodot. 

Laskemissani prosesseissa Nokian Renkaat on toimijana. Nokian Renkaat on myös olo-

suhteena muutamassa toimitusjohtajan kirjeissä esiintyneessä prosessissa, mutta näitä en 

ole ottanut laskelmissani huomioon, sillä kyse on hyvin pienestä määrästä. Passiivejakin 

on vain muutama, eikä niiden osalta voi varmasti päätellä, onko kyseessä Nokian Ren-

kaiden toiminta vai Nokian Renkaiden ja jonkin muun toimijan tekeminen. Prosesseja 

li yhteensä 245 kappaletta. N ia seja oli 156, mentaalisia 80 ja 

tyyp aasti predikaattiver-

in merkityksen perusteella. Pr n määrittelyn jälkeisessä analyysissani otin 

uomioon koko prosessia ympäröivän lauseen me ityksen. 

 

 

 

 

 

äyttämään. Monikon 

ensimmäisellä persoonalla toimitusjohtaja haluaakin luultavasti luoda eräänlaista me-

henkeä ja yh s 

muiden sidos i-

tuiselta, jos y  ja 

puhuisi yrityk soonassa. 

 

in kasvava tuotealue Venäjällä. (vk 2003) 

 

o äistä materiaalis  proses

o 1). Prosessi it määrittelin puht

osessityyppie

rk

suhdeprosesseja 9 (ks. Taulukk

b

h

Prosessityyppi Määrä

  

 

Taulukko 1. Prosessityyppien lukumäärä 

 

Suurin osa predikaattiverbeistä on monikon ensimmäisessä persoonassa. Uskon 

niiden kuitenkin viittaavan koko yritykseen, sillä niiden merkitykset ovat usein sellaisia, 

ettei esimerkiksi pelkkä johtoryhmä olisi pystynyt merkityksiä t

prosessit 

prosessit 
Suhdeprosessit 9 

Materiaaliset 156 

Mentaaliset 80 

teisöllisyyttä yrityksen työntekijöiden ja johdon sekä mahdollisesti myö

hmien välille. Vastakkaisesta näkökulmasta katsoen saattaisi tuntua omry

rityksen toimitusjohtaja ei laskisi itseään mukaan yrityksen toimintaan

estä esimerkiksi yksikön kolmannessa pers

(83) Lähtökohtamme ovat hyvät, sillä olemme markkinajohtaja talviren-
aissa, joka on voimakkaimmk

 
(84) Verkoston myötä voimme myös hyödyntää synergiaetuja ostoissa, 
hallinnossa ja markkinoinnissa. (vk 1999) 
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(85) Vahvistimme edelleen tuotemerkkiämme, kehitimme jakeluamme yri-
tysostoin ja lisäsimme Nokian-merkkisten renkaiden myyntiä omassa ren-
gasketjussamme. (vk 2003) 
 
(86) Toimme markkinoille uusia tuotteita ja saimme useita 
tuotekehityshankkeita hyvään vauhtiin työn alle. (vk 1997) 

 

Preesens ja imperfekti vaihtelevat prosessien aikamuotoina melko tasaväkisesti. 

Myös perfekt -

vältä, sillä vu stä 

vuodesta. Ep ilenkin, että muualla vuosikertomuksessa preesensiä saatetaan käyttää 

vähemmän k s 

voisi selittyä iissä halutaan katsoa myös tulevaisuuteen, eikä vain muistella 

menneitä.  

 

 

 

eissä ei myöskään esitellä Nokian Renkaita yrityksenä ni-

meämisen av pro-

ssien vähäisenä osuutena kaikista prosesseista. Olla-verbiä on käytetty vain yhdeksäs-

iä on käytetty jonkin verran. Preesensin suuri osuus saattaa tuntua yllättä

osikertomusten voisi periaatteessa kuvitella kertovan yrityksen mennee

ä

uin toimitusjohtajan kirjeissä. Toimitusjohtajan kirjeiden preesenspitoisuu

 sillä, että n

(87) Niitä tukevat nopeasti uudistuvat tuotevalikoimamme, tuotteidemme 
kasvanut kysyntä ja uutuudet, joita tuomme markkinoille neljältä 
uotealueeltamme vuoden 1998 aikana. (vk 1997) t

 
(88) Hillitsemme investointitahtia hetkeksi, jotta voimme jatkossakin 
turvata maksuvalmiutemme ja huolehtia paremmin pääomakustannuksista.
vk 2000) (

 
(89) Indonesiassa valmistutamme lisää kesärenkaita. (vk 2002) 
 

(90) Asetimme koko vuoden tavoitteeksemme noin 10 % myynnin kasvun, 
paremman tuottavuuden ja lisääntyvän sopimusvalmistuksen. (vk 2001) 
 
(91) Nokian Renkaat toteutti vuonna 2004 johdonmukaisesti strategiaansa 
ja keskitti toimintansa voimakkaasti ydinmarkkinoilleen ja 
ydintuotteisiinsa. (vk 2005) 
 
(92) Yrityksemme sisällä keskityimme kehittämään ydinliiketoimintamme 
keskeisiä prosesseja. (vk 2002) 

 

Toimitusjohtajan kirj

ulla yhtä paljon kuin muualla vuosikertomuksissa. Tämä näkyy suhde

se

sä prosessissa, eikä suhdeprosesseja ole ilmaistu muiden verbien avulla. Kaikkien näi-

den prosessien joukkoon mahtuu vain muutama kielteisessä muodossa oleva predikaat-
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tiverbi. Nekin ovat useimmiten kontekstinsa perusteella tulkittavissa myönteisiksi ta-

pahtumiksi. 

  
(93) Vanhoilla välineillä emme olisi voineet siirtyä 2000-luvulle. (vk 
1997) 

 

Edellisessä e kin 

usia välineitä, joilla se pystyy siirtymään 2000-luvulle, kun aiemmin näin ei ole ollut. 

ntekstissaan olisivatkin merkitykseltään positiivisia. 

 

a toimintaa tehdään ja minkälaista imagoa se Nokian Renkaista luo. 

len valinnut prosessien merkityksen tarkempaan määrittelyyn kolme ryhmää: Nokian 

enkaat valmistaa tuotteita, Nokian Renkaat myy, markkinoi ja palvelee asiakasta sekä 

okian Renkaat kehittyy. Nämä ryhmät olivat mielestäni riittävän selkeitä ja käsittivät 

uren osan prosesseista. Toki myös muunlaisia prosesseja jäi jäljelle. Näitä käsittelen 

t alla. Suhdeprosesseja en tutki samalla tavalla kuin ma-

riaalisia ja mentaalisia prosesseja, sillä niitä on niin vähän, ettei samanlainen jaottelu 

simerkissä taustaolettamuksena on se, että Nokian Renkailla on joita

u

Markkinointitekstissä kielteisten muotojen puuttuminen ei liene kovin harvinaista. 

Omaa yritystä ei todennäköisesti haluta kuvata kielteisillä sanamuodoilla, vaikka ne 

lähemmin tarkasteltuna ja ko

(94) Emme osanneet riittävästi ennakoida, että tällaiset hankkeet vievät 
kulttuurierojen vuoksi enemmän aikaa ja vaativat enemmän panoksia, 
kuin mihin olemme tottuneet. (vk 2002) 

 

Tässä esimerkissä sen sijaan yritys myöntää oman erehtyväisyytensä, eikä prosessia voi 

tulkita positiiviseksi merkitykseltään, paitsi ehkä siinä mielessä, että erehdyksestä on 

mahdollisesti opittu jotakin. 

Seuraavissa kappaleissa käsittelen prosesseja niiden merkityksen perusteella. Olen 

ensin jakanut prosessit materiaalisiin, mentaalisiin ja suhdeprosesseihin. Sen jälkeen 

luokittelen prosessien merkityksiä tarkemmin ja pyrin muun muassa selvittämään, ke-

nen näkökulmast

O

R

N

su

erikseen otsikon Muut prosessi

te

olisi mielekästä. 
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6.2.1. Materiaaliset prosessit 

 

Materiaalisia prosesseja on toimitusjohtajan kirjeissä ylivoimaisesti eniten, yhteensä 

a on siis lähes kaksi kertaa enemmän kuin muita prosesseja 

yhteensä. Täm t-

tää dynaamis  

materiaaliset prosessit ovat todennäköisempiä kuin suhdeprosessit tai etenkään mentaa-

liset prosessi

tiverbejä, joih isia ovat esimerkiksi 

 

mikä parantaa mahdollisuuksiamme pitää yllä tavoittelemmaamme kilpai-

ennätyksiä sekä henkilöautonrenkaiden että 
olyymeissa. (vk 2006) 

 

 
akkaasti ydinmarkkinoilleen ja 

ydintuotteisiinsa. (vk 2005) 

Edelt

156. Materiaalisia prosessej

ä ei ole suuri yllätys, sillä Nokian Renkaat todennäköisesti halutaan esi

ena, liikkuvana ja toimintaa synnyttävänä tekijänä. Kun kyseessä on yritys,

t. Materiaalisissa prosesseissa on käytetty paljon aivan tavallisia predikaat-

in ei välttämättä tule kiinnittäneeksi huomiota. Tälla

tuoda, tehdä ja toteuttaa. 

 

(95) Tuomme tänä vuonna markkinoille ennätysmäärän uusia tuotteita, 

lukykyä. (vk 2005) 
 
 
(96) Nokialla teimme tuotanto
raskaiden renkaiden tuotantov

 

(97) Nokian Renkaat toteutti vuonna 2004 johdonmukaisesti strategiaansa
ja keskitti toimintansa voim

 

Näissä prosesseissa huomio kiinnittyy predikaattiverbin sijasta muualle, esimerkiksi 

objektiin. Toisaalta materiaalisiia prosesseja kielennetään myös erikoisemmilla 

verbeillä, jotka jo itsessään kiinnitävät huomiota. 

 

(98) Jos lakkaamme kuuntelemasta (asiakkaan ääntä), eksymme väylältä 
emmekä etene. (vk 2004) 

 

ävässä prosessissa (esimerkki 98) erikoista on verbin eksyä käyttäminen. Sen mer-

kitys ei ole positiivinen varsinkaan, kun kyse on yrityksestä. Virkkeessä käytetään myös 

kieltomuotoa verbistä edetä, mikä on poikkeuksellista. Jälleen on kuitenkin kysymys 

kaiken kaikkiaan positiivisesta merkityksestä, sillä taustaolettamuksena on se, että yritys 

tällä hetkellä kuuntelee asiakkaan ääntä ja aikoo myös vastaisuudessa tehdä niin, joten 
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eksymiselle ja etenemisen keskeytymiselle ei pitäisi olla perusteita. Myös kuuntelemi-

nen on melko erikoinen toiminta, kun kyseessä on yritys. 

Seuraavassa käsittelen materiaalisia prosesseja eri alaotsikoiden avulla ryhmitel-

nä. Olen jakanut prosessit niiden merkityksen perusteella sellaisiin, jotka kertovat 

ana, sellaisiin, jotka kertovat siitä tuotteidensa 

yyjänä,  markkinoijana tai asiakaspalvelijana sekä sellaisiin, joissa Nokian Renkaat 

enkaiden toimintaa 

kuvaa

llaan myös, minkälaisiin markkina-alueisiin, asiakasryhmiin, 

tuotevalikoimiin, palveluihin ja prosesseihin, tuotantolaitoksiin ja myyntiin ja jakeluun 

Nokian Renk n 

sijaan tuottei  

yhteensä 38. 

onet käin. Olen kuiten-

kin laskenut 

vat prosessit. Muutamat prosessit voisivat olla myös myyntiin liittyviä, mutta olen kat-

sonut ne valmistukseksi. 

 
 

ty

Nokian Renkaista tuotteiden valmistaj

m

prosessien mukaan kehittyy tai on kehittynyt jotenkin. Lopuksi tarkastelen niitä proses-

seja, jotka eivät sovi mihinkään edellä mainituista ryhmistä ja perustelen näkemykseni 

esimerkkien avulla. 

 

 

Nokian Renkaat valmistaa tuotteita 

 

Tuotekehitys ja tuotteiden valmistus on varmasti yksi Nokian Renkaiden päätehtävistä – 

ilman sitä koko yritystä tuskin olisi. Vuosikertomusten Nokian R

vissa osissa tätä ei kuitenkaan suuresti painoteta. Vuoden 2006 

vuosikertomuksessa yrityksen kerrotaan keskittyvän ”ns. lisäarvoliiketoimintaan” (vk 

2006: 2). Tämä jää kuitenkin melko hämäräksi käsitteeksi ainakin maallikolle. 

Vuosikertomuksissa luete

aat keskittyy. Toimitusjohtajan kirjeiden materiaalisista prosesseista se

den valmistaminen saa melko suuren osan, sillä tällaisia prosesseja on

materiaaliset prosessit menevät merkitykseltään päällekM

tuotteiden valmistukseen liittyviin prosesseihin myös tuotekehitystä kuvaa-

 

(99) Avainasemassa olivat uudet tuotteemme, joita toimme markkinoille 
ennätysmäärän: Nokian Hakkapeliitta 5 -talvirengasperhe ja Nokian Hak-
ka -kesärengasperhe lukuisine ajoturvallisuutta parantavine innovaatioi-
neen, täysin uutta teknologiaa edustava Nokian Forest Rider -
metsäkonerengas sekä monet muut uutuudet. (vk 2006)
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(100) Toimme markkinoille runsaasti uusia innovatiivisia tuotteita. (vk 
2003) 

 

dellä olevissa esimerkeissä tuotteet tuodaan markkinoille, mutta tämän voi katsoa tar-

än yritysmaailmassa varmasti positiiviseksi asiaksi: investoivalla yrityksellä on varaa 

anostaa toimintansa tehostamiseen. Investoiva yritys on siis taloudellisesti hyvässä 

ertomuksia lukevia sijoittajia ja rahoittajia. 

On mielenkiintoista, että toimitusjohtajan kirjeiden materiaalisista prosesseista 

ä. Nokian Renkailla ei ole samalla nimellä toimivia myyntiyksiköitä, joissa renkaita 

konkr

E

koittavan myös sitä, että uusia tuotteita on alettu valmistaa. Luonnollisesti tuotteiden 

kehitys ja valmistaminen on tapahtunut ennen myyntiä, joten lasken tällaiset prosessit 

tuotteiden valmistusta kuvaavien joukkoon. Myös tuotantolaitosten rakentamista käsit-

televät prosessit ovat mielestäni tuotteiden valmistamiseen liittyviä. 

 

(101) Siksi nopeutamme Venäjän tehtaamme laajentamista, investoimme 
tuotannon pullonkauloihin Nokialla sekä lisäämme sopimusvalmistusta. 
(vk 2006) 

 

Edeltävän esimerkin kaltaisia prosesseja toimitusjohtajan kirjeissä on useita. Erityisesti 

investointi toimintana on ilmeisen suosittua. Tämä ei ole yllätys, sillä investointi mielle-

tä

p

asemassa, mikä taas kiinnostaa vuosik

suuri osa käsittelee tuotantoa ja tuotekehitystä. Tällä halutaan mahdollisesti antaa kuva 

vakavaraisesta yrityksestä, joka haluaa mennä eteenpäin luomalla uusia tuotteita. Siitä 

voisi myös päätellä, että tuotteiden valmistamista ja tuotekehitystä pidetään yrityksen 

ydintoimintana, ei niinkään markkinointia ja myyntiä, joita seuraavassa käsitellään. 

 

 

Nokian Renkaat myy ja markkinoi 

 

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki prosessit, joissa Nokian Renkaat myy tai jakelee tuot-

teitaan sekä markkinoi niitä. Myös asiakaspalvelun olen laskenut tämän otsikon alle, 

sillä siinäkin on kysymys loppukäyttäjän huomioimisesta ja viime kädessä aina myymi-

sest

eettisesti säilytetään ja myydään, vaan sillä on oma erillinen rengasketju, Vianor, 

joka hoitaa myynnin. Vianor ei kuitenkaan ole keskittynyt pelkästään Nokian Renkai-

den tuotteisiin, vaan se myy myös muita merkkejä. Jos prosessin toimijana on pelkäs-
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tään Vianor, en laske prosessia mukaan. Implisiittisesti Vianor saattaa silti olla proses-

sin toimija, sillä se kuuluu Nokian Renkaat -konserniin. Jos siis Nokian Renkaiden ker-

rotaan olevan renkaiden vähittäiskauppias, kyse on Vianor-ketjusta, joka kuitenkin kuu-

luu Nokian Renkaille. Tällaisessa tapauksessa olen ottanut prosessin mukaan laskelmii-

ni. 

Myynti ir-

jeissä n yhte  

markkinointi

alaisia. Toisi i 

tiettyä markk aremminkin suuria kokonaisuuksia. Tämä on 

tietenkin ymm -

tyksen koko v

 

(104) Lisäksi rakennamme lisää joustopotentiaalia: taitoamme sopeutua 

Näissä vaihte

an-merkkiste kaille osoitteet jatkossakin. Yllä ole-

at prosessit kertovat koko yrityksen toiminnasta myynnin osalta. Toki toimitusjohtajan 

in ja markkinointiin liittyviä materiaalisia prosesseja toimitusjohtajan k

ensä 28. Niitä on vähiten kolmesta tehtävätyypistä. Tyypillistä myyntiin ja o

in liittyville materiaalisille prosesseille on se, että ne ovat hyvin laaja-

n sanoen ne eivät käsittele yksityiskohtaisesti yhtä myyntitapahtumaa ta

inointitoimenpidettä, vaan p

ärrettävää, kun kyse on vuosikertomuksesta ja usein selvitetään koko yri

iime vuoden tapahtumia. 

(102) Suuntaudumme erikoistumisstrategiamme mukaisesti kasvaville 
markkinoille, erityisesti Venäjälle, Itä-Eurooppaan ja USA:an. (vk 2004) 

 

(103) Vahvistimme edelleen tuotemerkkiämme, kehitimme jakeluamme yri-
tysostoin ja lisäsimme Nokian-merkkisten renkaiden myyntiä omassa ren-
gasketjussamme. (vk 2003) 

 

kulloisiinkin muutoksiin sekä tuotteillemme niin vahvaa kysyntää, että löy-
dämme jatkossakin renkaillemme ”osoitteet”. (vk 1998) 

 

levissa esimerkeissä suuntaudutaan kasvaville markkinoille, lisätään Noki-

n renkaiden myyntiä ja löydetään ren

v

kirjeissä on mukana myös tarkempia ja yksityiskohtaisempia prosesseja, jotka liittyvät 

vain yhteen tiettyyn tapahtumaan. 

 

(105) Näistä hankkeista toteutimme norjalaisen renkaiden vähittäismyyn-
tiketjun, Bergs Gummi-Industrin oston. (vk 1997) 

 

(106) Laajensimme Vianor-rengasketjuamme yli 30 uudella myyntipisteel-
lä Venäjällä ja Ruotsissa. (vk 2005) 
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Nämä esimerkit kertovat implisiittisesti Vianor-rengasketjun toiminnasta, mutta kuten 

edellä totesin, otan ne huomioon, koska pohjimmiltaan niissäkin on kyse Nokian Ren-

aat -konsernin toiminnasta. Suurin osa kaikista myyntiin ja markkinointiin liityvistä 

materiaalisist si 

esimerkkiä. L

sseissa käytetyt verbit ovat muun muassa seuraavanlaisia: saavuttaa, toteuttaa, raken-

atiiviseksi. 

(107) Viime vuoden poikkeuksellisen vuoden jälkeen palaamme normaa-
aamme ja ajoitamme talvirengaskaupan vuoden toiselle ja 
ljännekselle. (vk 2005) 

ieläkin paremmin. Tä-

män 

k

a prosesseista on kuitenkin epämääräisempiä kuin edellä mainitut kak

ähes kaikki sen sijaan ovat positiivisia merkitykseltään ja sävyltään. Pro-

se

taa, kehittää, suunnata, suuntautua, avata, tuoda, vahvistaa, laajentaa, nopeuttaa, pa-

nostaa. Nämä kaikki ovat merkitykseltään positiivisia ja antavat yrityksestä kehittyvän 

ja eteenpäin suuntautuneen kuvan. Ainoastaan yhden prosesseissa esiintyvän verbin voi 

katsoa jollakin tapaa neg

 

liin toimintatap
kolmannelle ne

 

Palata-verbi saa tässä lauseessa lievästi negatiivisen sävyn ja se poikkeaa muista 

prosesseista siinä, ettei se kuvaa kehittymistä tai etenemistä, päinvastoin. Toisaalta 

merkitys saattaa olla myös positiivinen, jos oletetaan, että toimintatapa, johon palataan, 

on parempi kuin edellinen. 

 

 

Nokian Renkaat kehittyy 

 

Toimitusjohtajan kirjeissä korostuvat yritystä positiivisesti kuvaavat materiaaliset pro-

sessit. Erityisesti käsitellään sitä, kuinka Nokian Renkaat on kehittynyt kuluneen vuo-

den aikana ja mitä tulevaisuudessa tehdään, jotta asiat olisivat v

melko laajan alaotsikon alle olen sijoittanut kaikki yrityksen yleistä kehittymistä 

kuvaavat prosessit. Toki Nokian Renkaat kehittyy prosessien mukaan myös edeltäneillä 

alueilla eli myynnissä ja tuotteiden valmistuksessa, mutta sellaiset tapaukset olen laske-

nut myynnin tai tuotteiden valmistuksen prosesseihin. Kehittyminen saattaa kuulostaa 

huomattavasti epämääräisemmältä kuin tuotteiden valmistus tai niiden myynti, mutta 

mielestäni se sopii kuvaamaan sellaista toimintaa, jota Nokian Renkaat toimitusjohtajan 
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kirjeissä usein harjoittaa. Tämä toiminta ei liity konkreettisesti ja tarkasti mihinkään 

osa-alueeseen

ehityk kappa-

letta. Tämä j  

tarkasti kuin  

okian Renk stä kuvaavat prosessit ovat hyvin erilaisia. Niissä muun 

muassa suunn

tään omaa to i-

a. 

Ei ole

rkemmin toimitusjohtajan kirjeistä runsaasti. Vuosikertomusten 

luonteeseen kuuluu, että niissä paitsi kerrataan mennyttä vuotta, myös katsotaan tule-

vaan. Vuosik  

lintarkastaja vuosiker-

tomuksista (I -

tösosuuden t i 

edeltävien esimerkkien (108–109) kaltaiset hyvin epämääräiset prosessit luultavasti kel-

paavat heillek

Kehittymistä kuvaavissa materiaalisissa prosesseissa on mukana myös tarkemmin 

määriteltyjä t

 

-
e. (vk 2001) 

, vaan lähinnä liiketoiminnan yleisiin käytäntöihin. 

seen liittyvät prosessit ovat suurin ryhmistä, niitä on yhteensä 48 K

ohtuu osaltaan siitä, että tähän ryhmään lukeutuvia en ole määritellyt yhtä

 myyntiin tai tuotteiden valmistukseen liittyviä materiaalisia prosesseja.

aiden kehittymiN

ataan resursseja uusiin paikkoihin, tehdään tulosta, vahvistetaan ja kehite-

imintaa ja brändiä. Niistä osa on myös merkitykseltään hyvin yleisluonte

si

 

(108) Vuonna 2005 Nokian Renkaat teki mittavia panostuksia rakentaak-
seen perusteita tulevien vuosien kehitykselle ja kasvulle. (vk 2005) 

 

(109) Nokian Renkaiden toimintaa leimasi reipas yrittäjähenkisyys, jonka 
siivittämänä kehitimme ja vahvistimme omaa toimintaamme monin eri ta-
voin. (vk 2003) 

 

(110) Suuntasimme välittömästi resurssimme Ruotsiin hyvin tuloksin: yh-
tiömme maine vahvistui entisestään, myyntimme kasvoi selvästi ja bran-
diemme tunnettuus parani. (vk 2002) 

 

 yllättävää, että tällaisia yrityksen kehitykseen yleisesti liittyviä prosesseja löytyy 

vuosikertomuksista ja ta

ertomusten kohderyhmästä muut kuin osakkeenomistajat, rahoittajat ja

t eivät todennäköisesti etsi tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja ti

kävalko 1994: 161), ja hekin tekevät näin niissä kohden, kun tilinpää

ai muiden tunnuslukuja sisältävien kappaleiden kohdalla. Tämän vuoks

in, ja ne vaikuttavat positiivisesti yrityksen imagoon. 

oimintoja. 

(111)Vaikeasta markkinatilanteesta ja toimintaympäristön epävarmuudes
ta huolimatta kasvoimme ja paransimme tulostamm
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(112) Viime vuonna käyttöön ottamamme 24 tunnin palvelukonsepti, jota 
käytämme jatkossakin vilkkaimman rengassesongin aikana, oli yksi konk-
reettinen osoitus käytännön toimista. (vk 2001) 
 
(113) Viimeisen kymmenen vuoden aikana Nokian Renkaat on kasvanut 
tasaisesti noin 10 % vuodessa. (vk 1999) 
 
 
(114) Lisäksi teemme systemaattista laatutyötä, parannamme tuottavuut-
tamme, hyödynnämme viimeisintä informaatioteknologiaa toimintamme 
ohjauksessa ja jatkamme työtämme tuotem
miseksi erityisesti Suomen ulkopuolella. (v

erkkimme tunnettuuden lisää-
k 1998) 

tenkin toiseksi viimeinen esimerkki (113) antaa tarkan kuvan, mikä johtuu prosenttilu-

täänkin sanalla noin. Suuri osa kehittymistä kuvaavista 

ateriaalisista prosesseista kuvaa kasvua ja parannusta jollakin osa-alueella, kuten 

Edell

erustelemaan jokaisen pro-

sessin sijoittamisen tietyn alaotsikon alle. Tähän ryhmään ovat siten jääneet vain sellai-

set, joille ei -

teensä 42. K

ittävän pitkän pohdinnan ja prosessien luokittelun rajojen venyttämisen jälkeen kaikki 

 

E

vun käytöstä, vaikka sitä määrite

m

myös esimerkeistä (111) ja (114) näkyy. Lisäarvoa kasvulle ja tuloksen paranemiselle 

tuo virkkeen alussa mainitut vaikea markkinatilanne ja toimintaympäristön epävarmuus. 

Tällaisella maininnalla todennäköisesti halutaan esittää Nokian Renkaat vaikean tilan-

teen voittajana. Ei olekaan yllättävää, että kehittymistä kuvaavien prosessien joukossa ei 

ole yhtään negatiivisesti värittynyttä predikaattiverbiä. 

 

 

Muut materiaaliset prosessit 

 

ä kuvailtujen prosessien jälkeen jää vielä paljon muita, luokittelemattomia materi-

aalisia prosesseja. Koska mielestäni ei ole kannattavaa tehdä keinotekoisia jaotteluja 

hyvin pieniin prosessiryhmiin, käsittelen muut prosessit tässä. Prosessien luokittelu ei 

ole eksaktia ja kyseenalaistamatonta, mutta olen pyrkinyt p

löydy järkevää ja ongelmatonta omaa alaluokkaa. Näitä prosesseja on yh

ovin helppoa materiaalisten prosessien luokittelu ei kuitenkaan ole, vaan 

ri

voisi varmaankin sijoittaa johonkin edellä mainituista alaluokista. 

Muut prosessit käsittelevät Nokian Renkaiden toiminnan muita alueita kuin niitä, 

jotka liittyvät tuotteiden valmistukseen, myyntiin, markkinointiin tai yleiseen kehityk-
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seen. Seuraavassa esittelen muutaman esimerkin näistä prosesseista ja perustelen samal-

la, miksi olen laittanut juuri nämä prosessit muut-ryhmään. 

 

(115) Olemme tähän asti ylpeinä esitelleet Nokian tehdastamme, joka on 

 

deltävässä esimerkkiprosessissa käsitellään Nokian Renkaiden Nokialla sijaitsevaa 

t vuosikymmenien aikana kotimarkkinoillaan 
kuluttajien, rengaskaupan ja yhteistyökumppaneiden luottamuksen, ja No-
kian brandi on laajasti arvostettu. (vk 2004) 

 

ässä esimerkissä taas kerrotaan saavutetusta luottamuksesta. Mahdollisesti tämän olisi 

(117) Olen ylpeä siitä, että organisaatiomme otti päättäväisesti vastaan 
vaativan haasteen. (vk 2002) 

 

Tätä esimerk  

sillä kyseessä  ei aukene lainkaan ainakaan virkkeen 

säisestä kontekstista. Mahdollisesti virkettä ympäröivästä kontekstista löytyisi tarken-

pitkästä historiastaan huolimatta Euroopan nykyaikaisempia rengasteh-
taita. (vk 2004) 

E

tehdasta. Tehdas voisi laajasti ajateltuna sopia tuotteiden valmistukseen liittyvien mate-

riaalisten prosessien joukkoon, mutta kun siihen viitataan pelkkänä paikkana, jossa vain 

implisiittisesti tehdas-sanan tarkoitteesta voi päätellä siellä valmistettavan jotakin, en 

katso tarpeelliseksi panna sitä tällaisten prosesseiden mukaan. Lisäksi prosessissa vain 

esitellään Nokian tehdasta, eikä kuvata siellä tapahtuvaa tekemistä. 

 

(116) Yhtiö on saavuttanu

T

voinut sijoittaa kehittymistä kuvaaviin prosesseihin, mutta koska kyse on luottamukses-

ta, ei tässä mielestäni ole kysessä varsinaisesti yrityksen itsensä kehittyminen. Kun pro-

sessissa puhutaan kuluttajien, rengaskaupan ja yhteistyökumppaneiden luottamuksen 

saavuttamisesta, voisi kyseessä olla myös myyntiin ja markkinointiin liittyvä prosessi. 

Jälleen vetoan kuitenkin epämääräisyyteen, sillä varsinaisesti tuotteiden myynnistä tai 

markkinoinnista prosessissa ei puhuta. 

 

kiprosessia on taas erittäin vaikea sijoittaa mihinkään muuhun luokkaan,

 oleva haasteen sisältö ja merkitys

si

tava selitys sille, minkälaisesta haasteesta on kyse, ja prosessin voisi sijoittaa johonkin 

muuhun kategoriaan. Koska en pysty tutkimaan jokaisen prosessin koko kontekstia enkä 
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pidä sitä edes kovin järkevänä tai merkittävänä tutkimukseni kannalta, tyydyn sijoitta-

maan tämän p

(119) Ilman osaavaa henkilöstöä ja heidän tuoreita ajatuksiaan ja ideoi-
taan emme tule toimeen. (vk 1997) 

deltävässä esimerkissä taas aiheena on henkilöstö. Henkilöstöä käsitteleviä prosesseja 

vat useammin yksikön kolman-

nessa

rosessin muut-ryhmään. 

 

(118) Nokian Renkaiden eduiksi osoittautuivat vahva erikoistumisstrategia 
sekä keskittyminen kasvun markkinoille, joista syistä onnistuimme siirtä-
mään raaka-ainekustannusten nousua renkaiden hintoihin paremmin kuin 
rengasala keskimäärin. (vk 2000) 

 

Tässä prosessissa käsitellään raaka-ainekustannusten nousua ja sen siirtämistä hintoihin. 

Tällaista asiaa ei mielestäni voi ongelmitta laskea esimerkiksi kehittymistä tai edes 

myyntiä ja markkinointia kuvaaviin prosesseihin. 

 

 

E

on toimitusjohtajan kirjeissä todella vähän, joten en ole ottanut sitä erilliseksi ryhmäksi 

prosesseja jaotellessani. Jos tällaisia prosesseja olisi useampia, olisin todennäköisesti 

ottanut henkilöstön tekemiset omaksi kategoriakseen. Nyt kuitenkin sijoitan tämänkin 

prosessin ryhmään Muut prosessit. Harvinaista tässä prosessissa on kieltomuodon 

käyttö. Edes monipuolisissa muut-ryhmään sijoitetuissa prosesseissa ei kieltomuotoa ole 

käytetty juuri tämän enempää. 

 

 

6.2.2. Suhdeprosessit 

 

Suhdeprosesseja on toimitusjohtajan kirjeissä vähiten, ainoastaan yhdeksän kappaletta. 

Suhdeprosessit poikkeavat muista myös siinä, että ne o

 persoonassa kuin monikon ensimmäisessä, tosin tämä suhde on vain viiden suhde 

neljään. Nimeämisen perusteella suhdeprosesseja on kuitenkin käytetty muissa vuosi-

kertomuksen osissa huomattavasti enemmän. Ilmeisesti Nokian Renkaita kuvataan suh-

teessa muihin enemmän muualla kuin toimitusjohtajan kirjeissä. Tämä saattaa johtua 

esimerkiksi siitä, että toimitusjohtaja olettaa kirjeensä lukijoiden jo tuntevan perusasiat 

yrityksestä. Toimitusjohtajan kirjettä vuosikertomuksissa edeltävät ainakin Nokian 
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Renkaiden lyhyt esittely sekä ydintuotteiden, tuotantolaitosten ja strategian kuvaami-

nen. Tämän vuoksi toimitusjohtajan ei ehkä kannata kirjeessään (tai katsauksessaan, 

kuten sitä joissakin vuosikertomuksissa kutsutaan) kuvailla yritystä suhdeprosessien 

avulla niin ta

Suhdeprosessien käsittelyn jätän melko vähäiseksi jo senkin takia, että niitä on lu-

kumääräisest

jakaa yhdeks materiaali-

set ja mentaa  jo 

kappaleessa n-

kaat myös nimetään. Mielenkiintoista suhdeprosesseissa on kuitenkin se, että suurin osa 

toimitusjohta  

enkaita suhteessa kilpailijoihinsa. 

2003) 

Edeltävissä e yk-

set, vaikka es kilpailevia 

rityksiä. Yh

menestystä h ahdollista. Toimitusjohta-

n kirjeet ovat lisäksi hieman vapaamuotoisempia kuin muut vuosikertomusten teks-

tinosa

rkasti ja paljon kuin muissa tekstinosissa. 

i huomattavasti vähemmän kuin muita prosesseja. En näe mielekkäänä 

ä suhdeprosessia samojen alaotsikoiden alle kuin olen jakanut ä

liset prosessit. Suhdeprosesseja on lisäksi käytännössä tullut tutkittua

6.1 nimeämisen yhteydessä, sillä useissa suhdeprosesseissa Nokian Re

jan kirjeiden suhdeprosesseista (seitsemän yhdeksästä) käsittelee Nokian

R

 

(120) Nokian Renkaat oli rengasalan kannattavimpia yhtiöitä maailmassa. 
(vk 1996) 
 
(121) Oma asemamme on selvästi vahvistunut ja olemme kilpailijoitamme 
edellä sekä teollisessa rakenteessa että jakelutiessä. (vk 2006) 
 
(122) Viime vuonna asemamme vahvistui Venäjällä, Itä-Euroopassa ja 
USA:ssa, ja Pohjoismaissa olemme edelleen selkeästi markkinajohtaja. 
(vk 2005) 
 
(123) Lähtökohtamme ovat hyvät, sillä olemme markkinajohtaja 
talvirenkaissa, joka on voimakkaimmin kasvava tuotealue Venäjällä. (vk 

 

simerkeissä Nokian Renkaat esitetään parempana kuin kilpailevat yrit

imerkissä (120) tähän parempaan ryhmään lasketaan muitakin 

y tiön menestys suhteessa kilpailijoihin on tietenkin erittäin tärkeä mittari ja 

alutaan luonnollisesti korostaa aina, kun se on m

ja

t, joten niissä saatetaan kertoa mahdollisimman positiivisia asioita. Tämä ei tie-

tenkään tarkoita, että toimitusjohtajan kirjeissä voisi poiketa totuudesta. Kahdessa jäljel-

le jäävässä esimerkissä, joissa Nokian Renkaita ei kuvata suhteessa muihin alan toimi-

joihin, se esitellään pohjoisten olojen toimijana sekä tasaisella kehitysuralla olevana 

yrityksenä. 
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(124) Nokian Renkaat on pohjoisten olojen toimija, jonka kannattavan 
kasvun kulmakiviä ovat vahva maine ja tuotemerkki. (vk 2004) 

 
(125) Uskomme voivamme jatkaa matkaa samalla tasaisella kehitysuralla, 
jolla olemme olleet jo useita vuosia. (vk 1997) 

 

Mielestäni on huomionarvoista, että suhdeprosesseja on paljon vähemmän kuin 

imitusjohtajan kirjeessä suhdeprosesseja ei ole lainkaan. 

ässä täytyy ottaa huomioon paitsi toimitusjohtajan kirjeiden tyyli, myös se seikka, että 

oimitusjohtajan kirjeissä toiseksi eniten, mutta paljon vä-

hemm

toja, 

sä on töissä i -

set prosessit  (Halliday 2004: 198).  Kuitenkin on yllättävää, että 

toimitusjohta esse-

ja. Vuosikert ttä yritys niissä 

myös haluaa sa 

ja etenkin to aan 

myös pohditaan jo tulevaa. 

Yleisim a 

haluta. Näistä erityisesti uskoa pistää silmään, kun on kyse yrityksen prosesseista. 

 

muita prosesseja. Useassa to

T

ne on kirjoittanut suurimmaksi osaksi sama henkilö. Vuosien 1996–1999 vuosikerto-

musten aikaan toimitusjohtajana on ollut Lasse Kurkilahti, siitä eteenpäin puolestaan 

Kim Gran. Kirjoittajien persoonallinen tyylikin saattaa siis olla sellainen, ettei se suosi 

suhdeprosesseja. Tätä ei kuitenkaan voi tyhjentävästi todeta, sillä muita tekstinäytteitä 

henkilöiltä ei ole. On myös todennäköistä, että joku on vielä tarkastanut toimitusjohta-

jan kirjeet ennen painoon menoa. 

 

 

6.2.3. Mentaaliset prosessit 

 

Mentaalisia prosesseja on t

än kuin materiaalisia, yhteensä 80 kappaletta. Tämä saattaa yllättää, sillä periaat-

teessa mentaalisten prosessien osallistujien tulisi olla tuntevia ja ajattelevia olen

sanalla sanoen inhimillisiä (Halliday 2004: 198). Jos kuitenkin ajatellaan, että yritykses-

hmisiä, joiden nimissä yritys voi toimia myös mentaalisesti, eivät mentaali

le niin hämmentäviäo

jan kirjeistä löytyi niinkin paljon kuin 80 kappaletta mentaalisia pros

musten luonteen huomioon ottaen on ymmärrettävää, eo

jotakin, esittää toiveita tulevasta tai uskoo johonkin. Vuosikertomuksis

imitusjohtajan kirjeissä ei siis pelkästään kerrata mennyttä vuotta v

mät mentaalisissa prosesseissa esiintyneet predikaatit ovat voida, uskoa j
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(126) Uskomme, että samaa kunnianhimoista reittiä etenemällä pystymme 
kohtaamaan eteemme tulevat haasteet ja jatkamaan viime vuosien hyvää 
kehitystä. (vk 1997) 
 
(127) Vuonna 1997 markkinoille tulevien uusien tuotteiden avulla us-
komme parantavamme markkina-asemaamme. (vk 1996) 
 
(128) Uskomme, että vahva brandi ja aktiivinen paikallinen toiminta lä-
hellä asiakkaita, niin renkaiden valmistajana kuin jakelijanakin, ovat 
meille ylivoimatekijöitä, joiden varaan kasvumme rakentuu. (vk 2003) 

a voidaan pitää sitä, että hän voi puhua koko yrityksen 

puolesta, tekeehän hän myös päätöksiä yrityksen nimissä. Siksi katson, että myös 

tällaisissa m n 

Renkaista, ei vain toimitusjohtajasta ja jostakin tarkemmin määrittelemättömästä 

lähipiiristä. 

Merkille pantavaa ja materiaalisista prosesseista poikkeavaa on se, että mentaali-

sia prosessej  

tulevaisuutee aalisiin prosesseihin 

näyttää siis liittyvän eräänlainen tulevaisuuteen suuntautuminen voimakkaammin kuin 

mater

yritysostoin että orgaanisen kasvun avulla. (vk 2003) 
 
(132) Jatkamme perusstrategiaamme eli keskitymme pohjoismaisiin 
oloihin suunniteltuihin tuotteisiin ja huolehdimme tuotevalikoimamme 
jatkuvasta kehittämisestä ja tason nostamisesta. (vk 1996) 

 
(129) Uskomme kuitenkin, että venäläiset itse rakentavat Nokian Renkai-
den menestyksen Venäjällä. (vk 2004) 
 

 

Tällaisessa yhteydessä herääkin kysymys siitä, kuka prosessissa uskoo, että haasteet 

pystytään kohtaamaan ja hyvää kehitystä jatkamaan. Saattaa olla hieman vaikea 

kuvitella, että näin abstraktiin toimintaan on sittenkään sitoutunut koko yritys. Toisaalta 

toimitusjohtajan oikeuten

onikon ensimmäisen persoonan ilmauksissa on kyse koko Nokia

a ilmaistaan huomattavasti useammin preesensillä (joka toisinaan viittaa

n ja toisinaan nykyhetkeen) kuin imperfektillä. Ment

iaalisiin prosesseihin. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että toimitusjohtajan 

kirjeissä halutaan tuoda esiin yrityksen visio, pitkän tai lyhyenkin tähtäimen suunnitel-

ma omasta kehityksestä. 

 

(130) Samalla haluamme olla maailman kannattavin rengasvalmistaja. 
(vk 2000) 
 
(131) Aiomme parantaa asemaamme kotimarkkinoillamme edelleen sekä 
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Seuraavaksi tarkastelen myös mentaalisia prosesseja niiden merkityksen perus-

oihin suhteellisen tasaisesti. Tuotteiden valmistukseen liitty-

iä prosesseja on 15, myyntiin ja markkinointiin liittyviä 20, kehitykseen liittyviä 18 ja 

muita 27. 

 

Nokian Ren

Mentaalisissa  

kehittäjänä 1 ä-

emmän kuin  johtua mentaalisten prosessien luonteesta: niihin voi-

Tuotteiden v

markkinointi

suurin osa vo aan periaatteessa laskea myös kehittymiseen liittyviin prosesseihin. Mo-

lemmissa tap  

yhteys tuotte siakaspalveluun, en 

teella. Kuten materiaaliset prosessit, jaan myös mentaaliset sellaisiin, joissa Nokian 

Renkaat valmistaa tuotteita, myy ja markkinoi niitä, ja sellaisiin, joissa se kehittyy tai 

kehittää itseään. Myös mentaalisia prosesseja jää tämän jaottelun ulkopuolelle, joten 

käsittelen lopuksi muut-kategorian. Mielenkiintoista on se, että mentaaliset prosessit 

jakautuvat näihin kategori

v

 

kaat valmistaa tuotteita 

 

 prosesseissa Nokian Renkaat kuvataan tuotteiden valmistajana tai niiden

5 kertaa. Valmistukseen liittyviä mentaalisia prosesseja on hieman v

 muita. Tämä saattaah

vat sopia paremmin vähemmän konkreettiset tapahtumat, kuten markkinointi tai yrityk-

sen yleinen kehittyminen. 

 

(133) Sopimusvalmistuksessa keskitymme tuotevalikoiman laajentami-
seen. (vk 2005) 

  

(134) Investoimme myös Nokian tehtaaseemme, jonka toimintaa voimme 
vieläkin tehostaa, sekä kasvattaa kapasiteettia paremman tuottavuuden 
keinoin. (vk 2004) 

  

(135) Vielä jokunen vuosi sitten pystyimme kasvamaan panostamalla tuo-
tannon pullonkaulojen poistamiseen, mutta viime vuosina se ei ole enää 
riittänyt. (vk 1998) 

 

almistusta kuvaavissa mentaalisissa prosesseissa on yhteistä myyntiä ja 

a kuvaavien prosessien kanssa se, että molempiin kuuluvista prosesseista 

id

auksissa olen kuitenkin katsonut, että jos prosessissa selkeästi ilmaistaan

iden valmistukseen tai myyntiin, markkinointiin tai a
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ole lisännyt niitä pelkkää kehittymistä kuvaaviin prosesseihin. Edellä olevissa esimer-

 Laajennusten ansiosta voimme lisätä tuotantomääriämme ja valmis-
taa tehtaallamme korkeakatteisia, teknisesti yhä vaativampia tuotteita. (vk 
2000) 

hjoismaisiin oloi-
hin suunniteltuihin tuotteisiin ja huolehdimme tuotevalikoimamme jatku-

iden valmistukseen liittyvistä mentaalisista pro-

sseista vain kaksi on imperfektimuotoisia. Tämä kertoo siitä, että tälläkin saralla men-

aliset prosessit keskittyvät tulevaisuuteen. Kieltomuotoisia prosesseja tässä ryhmässä 

Nokian Ren

 

en, 

yhteensä 20 k sten 

rosessien ko ointi 

keissä (133–135) on selvästi kyse tuotteiden valmistuksesta, vaikkei sitä aivan suoraan 

ilmaistakaan. Niissä puhutaan tuotevalikoiman laajentamisesta, tuotannon pullonkaulo-

jen poistamisesta, sopimusvalmistuksesta ja tehtaan toiminnan tehostamisesta. Mukana 

on myös muutama prosessi, jotka aivan kiistattomasti liittyvät tuotteiden valmistukseen. 

 

(136)

 
(137) Jatkamme perusstrategiaamme eli keskitymme po

vasta kehittämisestä ja tason nostamisesta. (vk 1996) 
 

Tuotantomäärien lisäys ja pohjoismaisiin oloihin suunniteltuihin tuotteisiin keskittymi-

nen ovat selkeästi tuotteiden valmistukseen liittyviä prosesseja. Tällaisia on kuitenkin 

mentaalisissa prosesseissa vähän. Tuotte

se

ta

on vain yksi. 

 

(138) Emme voi katsoa tätä kehitystä sivusta, vaan rakennamme ratkaisu-
ja kustannustehokkaampaan  valmistukseen. (vk 2005) 

 

Tämä prosessi ei kuitenkaan ole kokonaismerkitykseltään negatiivinen, vaan siinäkin 

kieltomuoto kertoo vain sen negatiivisen prosessin, jota yritys ei aio toteuttaa. Tällainen 

kieltomuodon käyttö on kaikille aineistoni prosesseille, niin mentaalisille, 

materiaalisille kuin suhdeprosesseillekin tyypillistä. 

 

 

kaat myy ja markkinoi 

Myyntiin ja markkinointiin liittyviä prosesseja mentaalisissa prosesseissa on enit

appaletta. Mahdollisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvien mentaali

htuullisen suuri määrä selittyy sillä, että myynti ja erityisesti markkinp
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ovat tuotteide  

siis helppo i myyntiin ja markkinointiin 

liittyvissä pro

verbejä käyte ät 

toiveita, halua, osaamista tai mahdollisuuksia. 

 

(139) Myyntimme sujui hyvin lähes koko vuoden; itse asiassa olisimme 

millaan. (vk 2001) 

palvelu. 

arkkinointi sen sijaan jää mentaalisissa prosesseissa pienemmälle huomiolle. 

simerkissä (139) on erikoista konditionaalin käyttö (olisimme voineet). Konditionaali 

n kaikissa aineistoni prosesseissa erittäin harvinainen modus. Tämä ei ole yllättävää, 

issä tuskin halutaan jossitella menneisyydellä. Runsas 

onditionaalin käyttö saattaisi antaa heikon kuvan koko yrityksestä. Muuten 

n. 

 

 

n valmistukseen verrattuna yritykselle melko abstraktia toimintaa. Niitä on

aista mentaalisin prosessein. Useimmiten lm

sesseissa predikaattiverbinä on haluta, päättää tai voida, mutta muitakin 

tään runsaasti. Mentaalisten prosessien luonteen mukaisesti ne esittäv

voineet myydä enemmänkin. (vk 1997) 
  

(140) Sen avulla tähtäämme parempaan asiakaspalveluun, siihen, että 
osaamme paremmin pelata yhteispeliä asiakkaittemme kanssa alkaen 
myyntikeskusteluista ja jatkuen tilaukseen ja toimitukseen. (vk 1997) 

 
(141) Myös Pohjoismaissa ja erityisesti Ruotsissa voimme yhä vahvistaa 
asemaamme ja lisätä myyntiämme. (vk 2004) 
 
(142) Haluamme palvella asiakkaitamme entistä tehokkaammin erityisesti 
silloin, kun kotimarkkinoidemme kaksi rengassesonkia ovat 
kuumim
 
(143) Olemme päättäneet, ettemme nosta Venäjän viennin osuutta yli 20 
%:n. (vk 1998) 

 

Yllä olevissa esimerkeissä (139–143) näkyy voimakkaasti myynti ja asiakas

M

E

o

sillä toimitusjohtajan kirje

k

mentaalisissa kuten muissakin prosesseissa käytetään aikamuodoista preesensiä ja 

moduksista lähes yksinomaan indikatiivia. 

Jotkut esimerkit olisi tässäkin ryhmässä mahdollisesti voinut sijoittaa myös kehit-

tymistä kuvaavien mentaalisten prosessien joukkoon. Erottelin kuitenkin selkeästi 

myyntiin tai markkinointiin liittyvät prosessit näistä muunlaista kehittymistä kuvaavista. 

Muut mentaaliset prosessit -osiossa olen kommentoinut valintojani tarkemmi
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Nokian Renkaat kehittyy 

 

Kehittymistä  

ehittymistä ilmaisevat prosessit ovat useimmiten preesensissä (13 preesensmuotoista 

prosessia 18: i-

suutta. Kehit

jeissä ei juur aan kerrata edellisvuoden aikana tapahtunutta kehittymistä mentaalisin 

prosessein. K

 

(144) Uskomme voivamme jatkaa matkaa samalla tasaisella kehitysuralla, 

e vain ennakoida, mitkä ottamistamme askeleista kantavat 
illä päätöstemme todelliset vaikutukset näkyvät vasta 

 
(147) Aiomme edetä määrätietoisesti uskoen lujasti siihen, että oma 

yksen 
vaimiksi. (vk 2006) 

 

Yllä olevista e 

mahdollisesti menevistä mahdollisuuksista tai askeleista on kyse. Tämä onkin 

taamaan eteemme tulevat haasteet ja jatkamaan viime vuosien hyvää 
kehitystä. (vk 1997) 
 

 kuvaavia mentaalisia prosesseja toimitusjohtajan kirjeissä on yhteensä 18.

K

ta). Preesensmuotoiset prosessit kuvaavat tässä yhteydessä yleensä tuleva

tymistä siis tapahtuu enimmäkseen tulevaisuudessa, toimitusjohtajan kir-

ik

ehittymistä kuvaavat prosessit ovat usein melko epämääräisiä. 

jolla olemme olleet jo useita vuosia. (vk 1997) 
  

(145) Riskejä on uskallettava ottaa, sillä muuten joudumme sivusta 
seuraamaan, kuinka monet mahdollisuudet menevät hyödyntämättöminä 
ohitsemme. (vk 2003) 

 

(146) Voimm
pisimmälle, s
tulevaisuudessa. (vk 2003) 

työmme ja toimintamme osoittautuvat jälleen parhaiksi menest
a

 esimerkeistä ei suoraan käy ilmi, millaisesta kehitysurasta tai ohits

kehittymistä kuvaaville mentaalisille prosesseille tyypillistä. Ne ovat epämääräisiä ja 

jopa maalailevia tyyliltään. Otetut askeleet ja menestyksen avaimet tuovat 

kaunokirjallisen säväyksen toimitusjohtajan kirjeisiin. Tällaisilla prosesseilla halutaan 

mahdollisesti jopa nostattaa yrityksen sisäistä henkeä. 

Kehittymistä kuvaavia mentaalisia prosesseja ovat seuraavatkin esimerkit: 

 

(148) Olemme ymmärtäneet saamamme opetukset. (vk 2005) 
 
(149) Uskomme, että samaa kunnianhimoista reittiä etenemällä pystymme 
koh
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Ensimmäisessä esimerkissä (148) kehitystä tapahtuu implisiittisesti opetusten ymmär-

äköisesti toimitaan uudella tavalla, kehitytään. Toisessa 

simerkissä (149) taas edetään kunnianhimoista reittiä, mikä tuo jälleen kaunokirjallisen 

sta, mutta mentaaliset prosessit ovat selkein 

simerkki tästä. 

 

 

Muut mentaaliset prosessit 

 

Muita kuin edellä mainittuihin toimintoihin liittyviä prosesseja mentaalisten prosessien 

joukossa on ä 

aiheita, kute

kehitystä, jot ytyy paljon. Kuten edellä todettiin, ne ovat 

sein myös melko epämääräisiä merkitykseltään. 

akkaasti kasvavat markkinat kiinnostavat luonnollisesti myös 
kilpailijoitamme ja uskomme, että länsimainen rengasvalmistus Venäjällä 

Esimerkeissä (150)–(152) puhutaan alan ja markkinoiden kehityksestä. Nokian Renkai-

den kehitystä ön 

omaan toimintaan tarkemmin määrittelemättömästi liittyvät prosessit olen laskenut 

muihin ment  

tämisellä, jonka jälkeen todenn

e

vivahteen tekstiin. Mielenkiintoisinta kehittymistä kuvaavissa mentaalisissa prosesseis-

sa onkin juuri kaunokirjallisten piirteiden esiintyminen. Tällaista ei muissa prosesseissa 

juurikaan ole nähtävissä. Kaunokirjalliset piirteet tuovat mielestäni esiin Ikävalkon 

(1994: 163) tarkoittaman toimitusjohtajan kirjeiden persoonallisen aspektin. Toki per-

soonallisuutta voi löytää muistakin prosessei

e

yhteensä 27. Mentaaliset prosessit käsittelevätkin usein melko yleisi

n koko rengasalan odotettavissa olevaa tai edellisvuonna tapahtunutta 

 ei ole yllättävää, että niitä löen

u

 

(150) Suhtaudumme luottavaisesti alkaneeseen vuoteen, vaikka maail-
mantalouden kehityssuunta on epävarma ja rengasalalla on omat kaupal-
liset ja tekniset haasteensa. (vk 2002) 
 
(151) Uskomme rengasmarkkinoiden vuonna 1998 kasvavan edelleen hi-
taasti ja Euroopan talouden kehittyvän tasaisesti hyvään suuntaan. (vk 
1997) 
 
(152) Voim

vähitellen lisääntyy. (vk 2006) 
 

 

 koskevat prosessit olen käsitellyt edellisessä kappaleessa. Myös yhti

aalisiin prosesseihin. Tällaiset prosessit eivät ainakaan ilman kontekstiaan
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kerro kovinkaan tarkasti, mistä on kyse. Erityisesti esimerkki (153) on osoitus epämää-

 
(155) Venäjän tehtaamme ansiosta voimme nyt toimia toisin. (vk 2005) 

Edellä olen  

kehitystä kos elemieni ryhmien rajat ovat kuitenkin joissakin 

pauksissa melko häilyvät. Tällaiset häilyvät tapaukset olen pyrkinyt perustelemaan 

uksen jälkeen olemme voineet kasvaa 

(158) Vuonna 1995 teimme päätöksen 4000 neliömetrin tehdaslaajennuk-

 

Edellä olevat esimerkit (157–158)  puolestaan voisi mahdollisesti laskea myös tuottei-

den valmistu a 

ja niihin liit aassa tuotteita luonnollisesti valmistetaan. 

Mielestäni tä  

sijoittanut yll

Myös k

paljon otsikon Muut alla. 

 

räisestä prosessista. Myöskään esimerkistä (154) ei selviä, millaisia olivat vanhat väli-

neet, saati sitten uudet.  

 

(153) Sen tiedämme, että pikavoittoja ei ole odotettavissa. (vk 2003) 
 

(154) Vanhoilla välineillä emme olisi voineet siirtyä 2000-luvulle. (vk 
1997) 

 
(156) Lupasimme hillitä investointitahtia ja hyödyntää aiemmin tehdyt in-
vestoinnit. (vk 2001) 

 

käsitellyt Nokian Renkaiden valmistusta, myyntiä, markkinointia ja

kevia prosesseja. Määritt

ta

hyvin. Jos perustelu ei ole mielestäni onnistunut riittävän hyvin, olen sijoittanut 

prosessin ryhmään Muut. Tällaisia merkitykseltään hieman epäselviä prosesseja on 

paljon myös mentaalisissa prosesseissa. 

 

(157) Vuoden 1981 tehdaslaajenn
ilman lisätilan tarvetta; vasta viime vuosina alkoivat tilat käydä ahtaiksi. 
(vk 1996) 

 

sesta, jonka rakennustyöt saimme valmiiksi ja jossa käynnistimme ko-
neasennukset. (vk 1996) 

sta käsitteleviin prosesseihin, sillä niissä selkeästi kerrotaan tehtaan tiloist

tyvästä päätöksenteosta. Teht

llainen assosiaatio on kuitenkin sen verran vaikeasti haettavissa, että olen

ä olevat prosessit muut-ryhmään. 

ehittymiseen liittyviltä prosesseilta vaikuttavia mentaalisia prosesseja on 
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(159) Selvitimme kunnialla äärimmäisen haasteellisen vuoden, teimme 
olosuhteen huomioonottaen hyvän tuloksen ja säilytimme kannattavuuden. 
(vk 2000) 
 
(160) Hyödynnämme tehtyjä investointeja ja priorisoimme uudet tiukasti 
eli suosimme investointeja, jotka takaavat mahdollisimman lyhyitä ta-
kaisinmaksuaikoja. (vk 1999) 
 
(161) Tämä osoittaa, että Nokian Renkaat on kyennyt rakentamaan sekä 
tuotteilleen että toiminnalleen joustopotentiaalia, jonka ansiosta yhtiö voi 
löytää ratkaisut kasvaakseen ja to
taloudellinen tilanne tärkeillä ma

imiakseen kannattavasti silloinkin, kun 
rkkinoilla syystä tai toisesta vaikeutuu. 

(vk 1998) 
 

llä olevat esimerkit voisi mahdollisesti pitkän tarkastelun jälkeen sijoittaa kehitykseen 

ittyviin prosesseihin, mutta olen pitänyt kiinni siitä, että sijoittelun perustelut ovat lä-

es aukottomia. Esimerkissä (159) kerrotaan kunnialla selvitetystä edellisvuodesta, mitä 

ku saattaisi pitää myös kehittymisenä. En kuitenkaan pane kyseistä prosessia  kehit-

tymiseen liittyvien mentaalisten prosessien joukkoon, sillä kehittymisestä siinä ei varsi-

aisesti ole kyse, vaan selviämisestä. Investointien suosiminen (esimerkki 160) ja jous-

potentiaalin rakentaminen (esimerkki 161) puolestaan ovat selkeämpiä tapauksia siinä 

ielessä, ettei niitä voi kehittymiseksi laskea. 

 

 

 

Y
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7. Lopuksi 

 
Pro gradu -työni tavoitteena oli selvittää, kuinka Nokian Renkaiden imago kielentyy 

yrityksen vuosikertomuksissa. Tutkimusaineistoni koostui yhdestätoista vuosikertomuk-

sesta vuosilta 1996–2006. Tutkin näistä aluksi vuosikertomusten tekstilajia. Sen jälkeen 

selvitin imagon muodostumista nimeämisen ja prosessien avulla. Työni teoriaosuus no-

jaa lähinnä kriittiseen tekstintutkimukseen ja Hallida

 

yn systeemis-funktionaalisen kieli-

teoria

un imagoa 

haluta

lä niillä ei ole mitään tarkoin säänneltyä muotoa. Nokian Renkaiden vuosikertomukset 

an. Näistä löysin mielestäni parhaat välineet imagon tutkimukseen kielitieteen 

keinoin. Teoriapohjanani käytin myös Erkki Karvosen imagosta tekemiä tutkimuksia 

(Karvonen 1999 ja 1997), sillä kriittinen tekstintutkimus on monialaista ja monitieteistä 

(Heikkinen 1999: 30). Tällä perusteella olen ammentanut jonkin verran myös markki-

noinnin kirjallisuudesta, sillä markkinointi ja viestintä, erityisesti markkinointiviestintä, 

liittyvät kiinteästi yhteen. Työssäni näenkin kriittisen tekstintutkimuksen lähinnä usei-

den eri alojen yhteistyöhön kannustavana ja tekstin takaa paljastuvien asioiden selvittä-

misen apuvälineenä, en niinkään voimallisesti tekstiä tai siihen piiloutuvaa ideologiaa 

kritisoivana. Markkinoinnin tuntemuksella olen mielestäni päässyt lähelle vuosikerto-

musten kirjoittajia, yrityksen viestinnästä vastaavia. 

Vuosikertomus on työssäni osoittautunut hyväksi tutkimuskohteeksi, k

an selvittää. Imagolla tarkoitan tässä lähinnä yrityksen itsensä muodostamaa käsi-

tystä itsestään, sillä vuosikertomuksen tai minkään muunkaan yrityksen viestintämateri-

aalin avulla ei voi selvittää, millainen imago yrityksellä on esimerkiksi kuluttajien mie-

lessä. En ryhtynyt pro gradu -työssäni selvittämään esimerkiksi kyselytutkimuksen 

avulla, mitä vuosikertomusten lukijat siitä ajattelevat, vaan tyydyin tutkimaan pelkkää 

valmista tekstiä. Vuosikertomusten luonteen vuoksi niiden suunnitteluun käytetään pal-

jon aikaa. Ne toimivat yrityksen käyntikortteina niin niille, jotka eivät yrityksestä vielä 

mitään tiedä kuin niillekin, jotka ovat jo siihen sijoittaneet tai toimivat muuten yhteis-

työssä yrityksen kanssa. Tämän vuoksi uskon, että vuosikertomuksista näkee parhaiten 

sen, millaisena yritys itse näkee itsensä, millaisen imagon se itsellensä soisi. 

Kaikkien vuosikertomusten tekstilajia on melko vaikea aukottomasti selvittää, sil-
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ovat rakenteellisesti hyvin samankaltaisia. En kuitenkaan lähtenyt selvittämään järjes-

telmällisesti ja tarkasti, millaisista osista vuosikertomukset koostuvat, sillä aineistoni 

rajoit

imarkkinoilla toimiville tahoille (Hietala-

Hellm

ta, jolloin otin mukaan myös intertekstuaalisuuden. No-

kian 

tuminen vain yhden yrityksen vuosikertomuksiin ei mielestäni antanut aihetta täl-

laiselle tarkastelulle. Mielestäni voi nimittäin olettaa, että saman yrityksen vuosikerto-

mukset tehdään vuosittain suurin piirtein samalla kaavalla. Tekstilajianalyysissa keski-

tyin Nokian Renkaiden vuosikertomusten kohderyhmään, kontekstiin, rakenteeseen ja 

teemoihin. Tutkin usealle Nokian Renkaiden vuosikertomukselle tyypillistä, koko vuo-

sikertomuksen läpi jatkuvaa teemaa, jossa on kuvattu esimerkiksi matka Suomen halki 

aina Norjaan asti, autoilijoita eri maista tai Nokian Renkaiden työntekijöiden vapaa-ajan 

harrastuksia. Nämä osuudet kertovat paljon yrityksen vuosikertomuksen lukijoille tar-

joamasta imagosta. 

Vuosikertomusten kohderyhmä on melko selkeä. Nokian Renkaiden viestintäjoh-

taja Raila Hietala-Hellmanin mukaan ne on tarkoitettu varsinaisesti omistajille, sijoitta-

jille, analyytikoille sekä muille arvopaper

an 2007).  Vuosikertomukset sisältävät kuitenkin paljon tietoa myös rahoittajille, 

yhteistyökumppaneille, asiakkaille, taloustoimittajille ja muulle medialle sekä omalle 

henkilöstölle (Hietala-Hellman 2007). Kohderyhmät näkyvät vuosikertomuksissa selke-

ästi. Esimerkiksi vuosikertomusten tilinpäätösosa vetoaa todennäköisesti eniten sijoitta-

jiin, rahoittajiin, analyytikkoihin ja muihin arvopaperimarkkinoilla toimiviin tahoihin. 

Joillekin tiedotusvälineille ja asiakkaille taas tärkeimmät tiedot voivat olla vaikkapa 

uusien tuotteiden esittelyt tai lyhyt katsaus yrityksen edellisvuoteen. Henkilöstö sen 

sijaan voi saada eniten irti johtajiston esittelystä tai toimitusjohtajan katsauksesta. Kai-

kille kohderyhmille on siis tarjolla jotakin.  

Vuosikertomusten rakenne pysyttelee, kuten mainittu, melko samanlaisena vuosi-

kertomuksesta toiseen. Tärkeimpiä ulkoisia muutoksia ovat vuosikertomusten pituuden 

kasvu ja kuvien lisääntyminen. Imagoon tällaiset seikat ovat varmasti vaikuttaneet jon-

kin verran, mutta suomen kielen pro gradu -työssä en ryhtynyt selvittämään niitä kovin 

tarkasti. Konteksti sen sijaan oli mielenkiintoisempi analyysikohde. Tutkin sitä kriittisen 

tekstintutkimuksen näkökulmas

Renkaiden vuosikertomusten kontekstiin kuuluvat muun muassa yrityksen muu 

markkinointiviestintä, muiden yritysten vuosikertomukset sekä yleensä kaikki markki-

nointiviestintä ja sen käytännöt nykymaailmassa. Kaikki nämä myös vaikuttavat Nokian 
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Renkaiden vuosikertomuksiin. Kielenulkoisena kontekstina voidaan pitää muun muassa 

yrityksen henkilöstöä, joka on myös vuosikertomusten yksi kohderyhmä. Vuosikerto-

musten teemat olivat minusta teksteinä mielenkiintoisia, sillä ne poikkesivat niin selke-

ästi muista vuosikertomusten tekstityypeistä. Teemoissa oli käytetty kuvailevaa tekstiä 

huomattavasti enemmän kuin muissa tekstinosissa. Joissakin tapauksissa tekstityyppi 

lähestyi kaunokirjallista tyyliä. 

Nimeämisen tutkiminen Nokian Renkaiden vuosikertomuksista osoittautui ima-

gon k

le 

ristiri

annalta erittäin mielenkiintoiseksi. Erilaisia Nokian Renkaita tarkoittavia nimiä 

kaikissa vuosikertomuksissa oli yhteensä 83 kappaletta. Mielestäni tämä on melko suuri 

määrä, kun kyse on kuitenkin suurimmaksi osaksi melko asiapitoisesta tekstistä. Eniten 

käytettiin luonnollisesti nimeä Nokian Renkaat, mutta pidin tärkeänä tutkia myös vain 

muutaman kerran käytettyjä nimiä, sillä imago tulee niissä esille yhtä lailla. Löysinkin 

yhdistelemällä samantapaisia nimiä yhteensä seitsemän eri ryhmää, joissa tarkastelin 

nimiä. Nämä ryhmät olivat pohjoismaisuuden korostus, pienuuden korostus, yhteisölli-

syys, sidosryhmien näkökulma, toimialoihin liittyvät nimet, markkinajohtajuus ja super-

latiivit sekä yritys-, yhtiö- ja konserni-nimet.  

Yritys-, yhtiö ja konserni -ryhmän nimet olivat Nokian Renkaat -nimen jälkeen 

yleisimmin käytettyjä, todennäköisesti neutraaliutensa vuoksi. Pohjoismaisuuden ja 

pohjoisten olojen korostus sekä pienuuden korostus ovat hyvin mielenkiintoisia imagon 

kannalta. Ne määrittävät yritystä hyvin vahvasti. Niiden perusteella Nokian Renkaiden 

imagon voidaan nähdä ammentavan pohjoismaisuudesta ja pienuudestaan. Molempia 

voi pitää positiivisina asioina, sillä pohjoismainen yritys tietää varmasti paljon talviren-

kaista ja muista pohjoisiin oloihin sopivista tuotteista. Pienuus taas on yritysmaailmassa 

hyvä asia siinä tapauksessa, että pienellä yrityksellä on selkeästi määritelty osuutensa 

markkinoista. Nokian Renkaiden tapauksessa näin ilmeisesti on, sillä se korostaa muu-

tamassakin kohdassa vuosikertomuksia niche-strategiaansa, joka tarkoittaa erikoistumis-

ta pieneen alueeseen omalla alalla. Pienuuden korostuksen kanssa hieman ristiriitaiselta 

kuulostava markkinajohtajuus ja superlatiivit -väliotsikko antaa erilaisen kuvan Nokian 

Renkaista. Sen perusteella Nokian Renkaat on monella osa-alueella johtavassa asemas-

sa, suurin tai kannattavin. Toisaalta pienuus ja markkinajohtajuus eivät välttämättä o

idassa keskenään, sillä yritys voi olla markkinajohtaja vaikka kuinka pienessä 

segmentissä. Yhteisöllisyys taas tuo Nokian Renkaiden imagoon eräänlaista pehmeyttä. 
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Kun nimessä käytetään esimerkiksi monikon ensimmäisen persoonan liitettä, lukija ko-

kee kuuluvansa johonkin sisäpiiriin. Vaihtoehtoisesti sisäpiiri saattaakin käsittää vain 

Nokian Renkaiden työntekijät. Silloin yhteisöllisyydessä tärkeintä on se, ettei johtajia ja 

muita työntekijöitä erotella toisistaan, vaan kaikkien katsotaan olevan samassa asemas-

sa. Tällainen nimeäminen on tyypillistä etenkin toimitusjohtajan kirjeissä ja joissakin 

vähemmän virallisissa vuosikertomuksen osissa. Sidosryhmien näkökulmasta eniten 

käytetään henkilöstön näkökulmaa, mutta myös sijoittajien näkökulma on huomioitu. 

Nokian Renkaiden imagoa selvitellessäni valitsin prosessit toiseksi lähemmän tar-

kastelun kohteeksi nimeämisen lisäksi. Aineiston laajuden vuoksi laskin prosessit vain 

toimitusjohtajan kirjeistä. Niissäkin prosesseja oli yhteensä 245 (lukuun on laskettu 

virkkeet, joissa saattaa olla useampikin samantyyppinen prosessi). Eniten oli materiaali-

sia prosesseja, yhteensä 156 kappaletta. Mentaalisia prosesseja oli 80 ja suhdeprosesseja 

vain 9. Tämä ei ole yllättävä tulos, kun kyse on prosesseista, joissa toimijana on yritys. 

Yllätt

ja on niinkin paljon 

tässä 

ävää oli vain se, että suhdeprosesseja oli niin valtavan paljon vähemmän kuin mui-

ta. Tämä saattaa johtua siitä, että toimitusjohtajan kirjeessä ei tilaa kuluteta yrityksen 

kuvailuun, vaan se hoidetaan muualla vuosikertomuksessa. Materiaalisten prosessien 

ylivoimainen määrä kertoo siitä, että Nokian Renkaat halutaan vuosikertomuksissa esit-

tää konkreettisena toimijana. Dynaamisuus on epäilemättä yritykselle tavoiteltavaa. Toi-

saalta mentaalisia prosesseja voi olla vaikea yhdistää ei-inhimilliseen toimijaan, joten 

niiden materiaalisiin prosesseihin suhteutettu vähäisyys on selitettävissä. Oikeastaan voi 

jopa ihmetellä, että inhimillistä tekijää vaativia mentaalisia prosesse

aineistossa, jossa tekijänä on yritys. 

Materiaaliset ja mentaaliset prosessit jaoin edelleen kolmeen ryhmään: sellaisiin, 

joissa Nokian Renkaat valmistaa tuotteita, sellaisiin, joissa se myy, markkinoi tai 

palvelee asiakkaitaan sekä sellaisiin, joissa se kehittyy. Näiden lisäksi jäi vielä useita 

prosesseja, jotka eivät sopineet mihinkään ryhmään. Näitä käsittelin Muut-ryhmässä ja 

pyrin selvittämään, miksi niitä ei voi laskea edellä lueteltuihin ryhmiin. Suhdeprosesseja 

en jakanut näihin ryhmiin, sillä niitä oli yhteensä vain yhdeksän kappaletta. Käsittelin 

suhdeprosessit melko lyhyesti ja kiinnitin huomiota lähinnä siihen, että useimmiten 

Nokian Renkaat kuvattiin niissä suhteessa kilpailijoihinsa. 

Materiaalisissa prosesseissa käytettiin hyvin paljon aivan tavallisia ja yleisesti 

käytössä olevia predikaattiverbejä, kuten tuoda, tehdä ja toteuttaa. Tällaisissa proses-
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seissa huomio kiinnittyy lähinnä objektiin tai muihin lauseenjäseniin, ei niinkään predi-

kaattiin. Materiaalisissa prosesseissa oli vähiten myyntiin ja markkinointiin liittyviä 

prosesseja, eniten oli kehitykseen liittyviä. Tästä voi päätellä, että Nokian Renkaat halu-

taan toimitusjohtajan kirjeissä esittää kehittyvänä ja tuottavana yrityksenä, ei niinkään 

myyjänä ja markkinoijana. Tällainen imago sopii melko perinteistä teollisuuden alaa 

edustavalle yritykselle. Toisaalta Nokian Renkaiden vuosikertomuksissa korostetaan 

myös asiakaspalvelun näkökulmaa: ”Suuntaamme kaiken toimintamme tukemaan hen-

kilöä,

soittautuivat tutkielmassani hyväksi aineistoksi imagon tutki-

usta ajatellen. Erilaisen näkökulman olisi tuonut esimerkiksi muiden yritysten vuosi-

ertomusten mukaan ottaminen. Halusin kuitenkin keskittyä vain yhteen yritykseen, 

llä minua kiinnosti johdonmukainen imagon luominen. Useamman yrityksen vuosiker-

musten tutkimus ei olisi voinut keskittyä imagoon samalla tavoin kuin tässä tutkiel-

massa oli tarkoituksena. Toki aineistoon olisi voinut myös sisällyttää useampia markki-

ointiviestinnän muotoja, ei pelkkiä vuosikertomuksia. Saman yrityksen markkinointi-

konaisuudessaan olisi saattanut antaa erilaisen kuvan yrityksen imagosta. 

agotutkimus on kuitenkin melko suuri kenttä, josta voi ammentaa monenlaista tutki-

musta monin eri keinoin. 

 

 

 joka palvelee maksavaa asiakasta.” (vk 2005: 5). Mentaalisissa prosesseissa 

myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyviä prosesseja on taas eniten. Mentaa-

lisiin prosesseihin tällaiset merkitykset mahdollisesti sopivat paremmin kuin materiaali-

siin prosesseihin. Mentaalisia prosesseja on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin 

materiaalisia. Mentaalisissa prosesseissa huomion kiinnittää se, että ne ovat muita pro-

sesseja useammin preesensissä. Muiden prosessien aikamuodon preesens ja imperfekti 

jakavat melko tasaisesti. Myös perfektiä on käytetty muutaman kerran mentaalisissa ja 

materiaalisissa prosesseissa. Mentaalisten prosessien tähtäin on kuitenkin tukevasti tu-

levaisuudessa. 

Vuosikertomukset o

m

k

si
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n

viestintä ko
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Liite 
 

 

Liite I 

 

Nokian Renkaiden nimeäminen vuosikertomuksissa 

 
Nimi/vuosikertomus 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Nokian Renkaat Oyj  2 2 3  1 1 1 1 1 1 
Nokian Renkaat Oyj:n  1 1         
Nokian Renkaat 31 40 33 28 31 36 43 70 57 27 30
Nokian Renkaiden 17 13 24 39 35 26 30 45 31 27 25
Nokian Renkailla 4 5 7 7 4 2 3 5 5 5 2 
Nokian Renkaille  1 4 2 4 2 4  1 2 3 
Nokian Renkaissa 1 1 3 5 9 1  1 2 1 2 
Nokian Renkaista    2    1 1   
Nokian Renkaisiin  1 1 1 1       
Nokian Renkaat -konsernin    2  1 1 1 2 2 1 
Nokia Renkaat -konsernin        1    
Nokian 4  3  4 1 2  1 5  
Nokialla          1  
Nokiallakaan          1  
Renkaat         1   
Renkailla          2  
Nokia-yhtymä  1          
Nokia-yhtymästä  1          
Nokia-konserni  2          
yhtiö 7 13 4 13 9 19 11 18 21 17 11
yhtiön 7 4  10 5 8 4 12 4 7 8 
yhtiöllä 3 2 2 2 2 1 6  1 3 4 
yhtiölle 1           
yhtiömme 1    2 1 2  1 1 1 
yhtiössä 3   2  1 1     
yhtiöstä          1  
yritys      1 2 2   1 
yrityksen   2 1 1 3 2 2  2 3 
yrityksemme        1    
yritykselle        1    
konsernin     1 1    2 1 
konserniin           1 
konsernille    1        
kasvuyritys           1 

 



 

Nimi/vuosikertomus 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
niche-toimija           1 
pohjoisten olojen erikoisosaaja         1   
Suomen Gummitehdas Oy 1 1  1    1 1 2  
Suomen Gummitehdas Oy:stä  1          
Suomen Gummitehdas  1          
Suomen Gummitehtaan  1          
Suomen Kumitehdas Oy  1          
ainoana rengasvalmistajana maail-
massa 

    1   1   1 

joukkue        1    
joukkueemme      2 1 1 1 1 1 
joukkueena      1 1 1 1  1 
Pohjoismaiden suurin pinnoittaja          1 1 
pinnoitusmateriaalien suurin val-
mistaja ja toimittaja 

   1        

markkinajohtaja  
pinnoitusmateriaalien toimittajana 

         1 1 

kasvuyritys           1 
Pohjoismaiden suurin pinnoitusma-
teriaalien valmistaja 

     1      

Pohjoismaiden suurin renkaiden ja 
pinnoitusmateriaalien valmistaja 

     1      

Venäjällä aktiivinen toimija           1 
rengasalan edelläkävijä           1 
maailman pohjoisin rengasvalmista-
ja 

          1 

alallaan ympäristömyönteisyyden 
edelläkävijä 

          1 

ainoa pohjoismaisiin oloihin keskit-
tynyt rengasvalmistaja maailmassa 

   1        

pohjoisiin oloihin keskittynyt ren-
gasvalmistaja 

   1        

Pohjoismaiden suurin rengasval-
mistaja ja renkaiden vähittäiskaup-
pias 

   1        

Pohjoismaiden suurin rengasval-
mistaja 

  1    1 1  1  

toimialan kannattavimpia yrityksiä 
maailmassa 

      1 1  1  

haluttu ja arvostettu työyhteisö        1 1 1  
alan kannattavin rengasvalmistaja ja 
rengasketju 

     1  1 1 1  

markkinajohtaja maailmassa          1  
Pohjoismaiden ainoa pinnoitusma-
teriaalien valmistaja ja suurin pin-
noittaja 

       1  1  

 



 

Nimi/vuosikertomus 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
markkinajohtaja        1  1  
tehtaalle          1  
johtavan metsäkonerengasvalmista-
jan Pohjoismaissa ja muualla maa-
ilmassa 

       1  1  

pohjoismaiselle rengasvalmistajalle          1  
pohjoisten olojen toimija            
pohjoisten olojen erikoisosaaja          1 1 
markkinajohtaja Suomessa        1 1   
kolmanneksi suurin toimittaja Nor-
jassa ja Ruotsissa 

       1 1   

markkinajohtaja Suomessa, kol-
manneksi suurin toimittaja Norjassa 
ja neljänneksi suurin Ruotsissa 

     1      

Pohjoismaiden suurin renkaiden 
vähittäismyyjä 

   1        

suurin renkaiden vähittäiskauppias 
Pohjoismaissa 

   1        

johtava rengasketju kotimarkkinoil-
la 

        1   

markkinajohtaja merkkituotteiden 
toimittajana 

        1   

pienen rengasvalmistajan     1 1 1 1 1   
pienelle pohjoismaiselle rengas-
valmistajalle 

    1 1   1   

Pohjoismaiden suurin pinnoitusma-
teriaalien valmistaja ja pinnoittaja 

      1     

kiinnostava sijoituskohde    1        
työyhteisön        1    
markkinajohtaja talvirenkaissa        1    
vahvasta pohjoismaisesta rengasyh-
tiöstä 

       1    

merkittäväksi itäisen alueen toimi-
jaksi 

       1    

luotettava ja kiinnostava yhteistyö-
kumppani 

   1        

vastuullinen ja arvostettu renkaan-
tekijä 

   1        

johtava rengasvalmistaja Pohjois-
maissa 

1           

henkilöstölleen innostava tasa-
arvoinen ja luotettava työnantaja 

           

johtava rengasvalmistaja Pohjois-
maissa (tavoite) 

       1    

talvirenkaiden markkinajohtaja Ve-
näjällä (tavoite) 

       1    

 



 

 

Nimi/vuosikertomus 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Venäjällä johtava talvirenkaiden 
toimittaja (tavoite) 

       1    

maailman kannattavin rengasval-
mistaja (tavoite) 

    1       

vuonna 1988 perustettu yhtiö       1     
yhteisön       1     
valmistajalta      1 1     
työnantaja       1     
työnantajan       1     
emoyhtiön     1       
emoyhtiössä       1     
Venäjälle läheisin länsimainen ren-
gasvalmistaja 

    1 1      

ensimmäisenä rengastehtaana maa-
ilmassa 

     1      

pieni yhtiö     1       
rengasvalmistaja  1 1  1       
rengasvalmistajalle   1         
rengasvalmistajaan      1 1 1  1 1 
rengasvalmistajana      2      
toimialalla pienen, mutta erikoistu-
neen yrityksen 

    1       

organisaatiomme   1         
laadukkaiden talvirenkaiden val-
mistajaksi 

  1         

korkeatasoisten kesärenkaiden val-
mistajana 

  1         

”pienen pelaajan”   1         
liikevaihdoltaan Euroopan kymme-
nenneksi suurin rengasvalmistaja 

1           

liikevaihdoltaan Euroopan kymme-
nenneksi suurin rengasvalmistaja ja 
suurin valmistaja pohjoismaissa 

 1          

kooltaan kahdeskymmeneskuudes 1           
me renkaalaiset 1           
rengasalan kannattavimpia yrityksiä 
maailmassa 

1           

kotimarkkina-alueellaan Pohjois-
maissa yksi päätoimittajista 

1           

selvä markkinajohtaja Suomessa 1           
ainoa laajasti nastallisia polkupyö-
ränrenkaita valmistava yritys maa-
ilmassa 

1           

 


