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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee yrittäjyyspuhetta yrittäjyyden politiikkaohjelmassa ja siihen liittyvässä lehtikirjoittelussa. Työssä tutkitaan, kuinka
aineistojen ilmentämä hallitseva yrittäjyysdiskurssi merkityksellistää yrittäjyyttä ja millaisin retorisin keinoin yleisön älyllistä hyväksyntää ja
toiminnallista alttiutta aineistoissa herätellään. Taloudellisen toiminnan asemesta yrittäjyyttä lähestytään yhteiskunnallisessa kontekstissa ja
erityisesti kielenkäyttöön keskittyen. Teoreettisena lähtökohtana on käsitys kielen todellisuutta rakentavasta luonteesta.
Tutkielman kaksiosaisen aineiston muodostavat Vanhasen I hallituksen (2003-2007) strategia-asiakirja vuodelta 2004 yrittäjyyden
politiikkaohjelmaa koskevilta osin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön lehdistöseurannasta poimittu yrittäjyyden politiikkaohjelmaan ja
yrittäjyyspolitiikkaan liittyvä sanomalehtiaineisto aikaväliltä 7.1.-18.12.2004. Lisäksi viitataan yrittäjyyden politiikkaohjelman loppuraporttiin
helmikuulta 2007. Poikkihallinnollisen yrittäjyyden politiikkaohjelman myötä yrittäjyys nousi yhdeksi hallitustyön strategiseksi
painopistealueeksi saaden näin uutta merkityspotentiaalia kansallisella agendalla. Yhdistämällä ohjelmatekstiin media-aineisto, on määrä
tavoittaa kaksi keskeistä yhteiskunnallisen määrittelyvallan käyttäjää julkisuuden areenalla.
Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty retorista tekstianalyysiä, jossa laadullinen lähiluku yhdistyy uuden retoriikan piiristä nousseeseen
näkemykseen teksteistä toimijoiden politiikan ilmaisimina. Tekstejä lähestytään sekä puhujan että yleisön käsitteen kautta tunnistaen
argumentaatiotekniikoita ja retorisia kuvioita sekä tehden näkyviksi tekstien taustalla vaikuttavia retorisia esisopimuksia. Myös hallinnon ja
median aineistojen keskinäistä suhdetta tarkastellaan. Retorisen tekstianalyysin tulosten tulkintaan sovelletaan yleisemmin liiketoiminnan
strategisen suunnittelun ja markkinoinnin piirissä hyödynnettyä SWOT-analyysiä, josta tuttujen käsiteparien avulla yrittäjyyspuheesta
paikannetaan vahvuuksien ja heikkouksien sekä mahdollisuuksien ja uhkien kehyksiä.
Retoriikka-analyysin osalta työ nojaa uuden retoriikan isäksi mainitun Chaïm Perelmanin ajatteluun, jossa argumentaation formaalin pätevyyden
sijaan keskitytään retorisiin vakuuttavuuden keinoihin ja kielellisiin valintoihin. Keskeisiä lähteitä ovat olleet mm. Perelmanin teos Retoriikan
valtakunta (1977) sekä eräät Hilkka Summan Perelmanin ajattelua käsittelevät esitykset. SWOT-analyysin malli on peräisin teoksesta Principles
of marketing (Kotler et al. 2002).
Empiirisessä osiossa politiikkaohjelman yrittäjyyspuhe näyttäytyy mm. talouden ensisijaisuuden esisopimukseen nojaavana, eri
argumentaatiostategioin vastaanpanemattomaksi rakennettuna ja yleisödialogia välttävänä. Sanomalehtiaineiston yrittäjyyspuheesta piirtyvät
esiin kamppailun ja luonnollistamisen metaforatyypit. Yrittäjyys esitetään yksilötasolla useammin heikkouksien kuin vahvuuksien ja
yhteiskunnan tasolla useammin riskien kuin mahdollisuuksien yhteydessä. Hallinnon diskurssin todetaan osin läpäisevän mediatekstit.
Johtopäätösluvussa yrittäjyyspuhetta lähestytään sekä deskripitiivisestä että preskriptiivisestä näkökulmasta; Miten yrittäjyydestä puhutaan
hallinnon tekstissä ja miten media-aineistossa? Entä miten siitä tulisi tai voitaisiin puhua yhtäältä julkisten yrittäjyystavoitteiden ja toisaalta
kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta? Johtopäätöksenä esitetään,
että hallinnon ja median tekstejä yhdistävät talouden ensisijaisuuden esisopimus ja välttämättömyyden retoriikka, joiden yhteyttä talouden
metaideologiaan pohditaan. Todetaan yrittäjyyspuheen kaksijakoisuus; yhtäältä yrittäjyyttä argumentoidaan vääjäämättömänä hyvinvoinnin
takuutekijänä ja toisaalta riskien ja uhkien täyteisenä toimintakenttänä. Lopuksi nostetaan esiin kysymys vaihtoehtoisista puhetavoista.
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