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1. JOHDANTO 

Jopa kansainväliseen lamaan johtaneet yritysten kriisit ovat saaneet aikaan ihmisissä 

globaalisti havaittavan yleisen luottamuspulan. “Kansakunnan etu ja yritysten etu eivät enää 

ole suorassa riippuvuussuhteessa keskenään” (Kuvaja & Malmelin, 2008, 25). Kansalaiset 

ovat entistä paremmin tietoisia oikeuksistaan ja pitävät myös niistä kiinni. Vastuullisesta 

yritystoiminnasta puhuttaessa on etiikan sijaan alettu käyttää yhteiskuntavastuu-termiä. 

Yhteiskuntavastuullinen toiminta näyttäisi olevan tulevaisuudessa yksi merkittävimmistä 

ulottuvuuksista arvioitaessa yrityksiä ja niiden tuotteita. Erityisesti pankkialan yrityksiä, joita 

tässäkin pro gradu -tutkielmassa tutkitaan. 

 

Kaupallisessa maailmassa ovat ideologiat ja arvot kaupan. Tuotteet alkavat vähitellen 

muistuttaa toisiaan, jolloin yritysten on pelattava tuotteistaan kumpuavilla mielikuvilla ja 

tunteilla. Tämä vaikeuttaa aidon ja vilpittömän tuotteen sekä yrityksen tunnistamista. 

Medioituminen (Nieminen & Pantti, 2009, 16) on aiheuttanut sen, että yritysten on 

varauduttava kriiseihin entistä laajemmin ja nopeammin. ”24-tuntinen uutissykli ja internet 

luovat paineet vastata nopeasti kriisiin kuin kriisiin” (Coombs, 2007, x). Mikäli kriisi ehtii 

puhjeta, on yritysten vastattava seuraamuksista. On vain ajan kysymys, milloin asiakkaat ja 

sidosryhmät saavat kuulla kriisistä. Täten yritysten on tuottavuutensa säilyttämiseksi 

pidettävä huoli sekä kuluttajien että sidosryhmien informoimisesta. Toisaalta, 

“vastuullisuudesta viestittäessä yhtä tärkeää kuin tiedon saatavuus on sen merkityksellisyys” 

(Kuvaja & Malmelin, 2008, 25).  

 

Yhteiskuntavastuun laajeneminen olennaiseksi osaksi yrityksen toimintaa on aiheuttanut 

myös sidosryhmien odotusten nousun. Mikäli sidosryhmät näkevät yrityksen toimivan 

epäoikeudenmukaisesti, on niillä käsissään valta kriisin alullepanoon. (Coombs, 2007, x.) 

Täten sidosryhmillä voidaan nykyään nähdä olevan valta kriisin aiheuttamiseen. Tämä luo 

sidosryhmätutkimuksen merkityksellisyydelle vahvan pohjan.  

 

Kriisiviestintää on tutkittu monesta eri perspektiivistä. Tämän vuoksi myös aineisto on melko 

fragmentoitunutta, mikä tekee haasteelliseksi sen jäsentämisen koherentiksi kokonaisuudeksi. 

(Coombs, 2007, x.) Pro gradu -tutkielmani tulee sisältämään kriisiviestinnän, sidosryhmien ja 
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yhteiskuntavastuun tarkastelua koherenttina kokonaisuutena, niin toisiinsa vaikuttavina kuin 

myös toisistaan riippumattomina tekijöinä omine historioineen. 

1.1. Tavoite 

 
“Yhteiskuntavastuu on ollut yksi päivänpolttavista yritystoimintaa koskevista keskustelunaiheista viime 

vuosina” (Malmelin & Wilenius, 2008, 13).  

 

Halusin lähteä tutkimaan, onko yhteiskuntavastuullisella toiminnalla ja viestinnällä sijaa 

yrityksen kriisinhallinnassa, erityisesti kriisiviestinnässä. Mikäli kyseisellä ulottuvuudella 

voidaan nähdä olevan oma roolinsa kriisiin vastaamisessa ja siitä selviytymiseen, olisi 

tutkielman kannalta mielenkiintoista havaita, missä vaiheessa kriisiä se ilmenee ja millä 

tavoin. Mitä retorisia keinoja yritys käyttää juurruttaakseen toimintansa ihmisten mielissä 

vastuulliseksi? Ovatko mediatekstit kriisistä linjassa yrityksen oman viestinnän ja 

tiedotteiden kanssa? Nämä kysymykset valottavat sitä, onko yhteiskuntavastuu vain pelkkää 

retoriikkaa vai onko sillä todellinen ja merkittävä osa yrityksen toiminnassa. 

 

Syvennyn pro gradu -tutkielmassani vertaamaan Nordean asettamia arvoja sen kriisin 

aikaiseen ulkoiseen viestintään sekä sitä käsitteleviin mediateksteihin ja -sisältöihin. Peilaan 

Vastuullisuus Nordeassa - Luottamus ansaitaan joka päivä -esitteessä Nordean itse itselleen 

erittelemiä arvoja ja toimintamalleja neljään Nordean ulkoiseen tiedotteeseen sekä neljään 

audiovisuaaliseen mediasisältöön. 

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

- Millaisin retorisin keinoin Nordea jäsentää arvojaan, erityisesti 

yhteiskuntavastuullisuutta, kevään 2016 Panama-paperit -kriisin aikaisessa 

kriisiviestinnässään? 

 

Pro gradu -tutkielmani aineistoa analysoin retorisen argumentaatioanalyysin avulla. 

Retoriikan voi Palosen ja Summan mukaan (1996, 10) määritellä monin tavoin riippuen siitä, 

mihin kielenkäytön osa-alueeseen analysoinnissa keskitytään. ”Tällöin voidaan erottaa 
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puheiden tai esitysten retoriikka, argumentoinnin retoriikka sekä kolmanneksi trooppien tai 

kielikuvien retoriikka” (mt., 10). 

 

Retoriikan käyttämisessä tutkielman menetelmänä on historian tuntemuksesta hyötyä. Käyn 

pro gradu -tutkielmassani täten myös läpi pääpiirteittäin retoriikan historiaa ja kehityskaarta 

suurimmaksi osaksi Jukka-Pekka Puron Retoriikan historia -teoksen (2006) kautta. Käsittelen 

kehityssuuntien vaikutusta siihen retoriikan käsitteen syntyyn, joksi se nykyaikana 

ymmärretään. 

 

Seuraavassa alaluvussa 1.2. avaan tutkielmani tapauksen, Nordeaa kohdanneen Panama-

paperit kriisin pääpiirteittäin menemättä sen tarkemmin talouselämää ja kyseistä tapahtumaa 

koskeviin yksityiskohtaisiin seikkoihin. Pyrin tuomaan esiin tapahtuneen niin objektiivisesti 

ja informatiivisesti kuin mahdollista, sekä varoen saadun informaation arvottamista.  

1.2. Panama-paperit paljastavat Nordean veroparatiisikytkökset  

Käyn nyt pääpiirteittäin läpi tutkimani tapauksen kulun Ylen (3.4.2016) tutkivaan 

journalismiin perustetun MOT:n uutisen avulla. Valitsin MOT:n yhdeksi merkittävimmiksi 

tietolähteistäni, sillä Panama-papereista paljon uutisoinut toimittaja Minna Knus-Galán omaa 

pitkän historian erityisesti korruptioiden, tietovuotojen ja erinäisten yhteiskunnallisten 

kipukohtien ja vallankäytön raportoimisesta. Hän myös julkaisi huhtikuussa 2017 Tarkoin 

varjeltu - vuosi Panama-papereiden kanssa -teoksen vuodestaan Panama-paperien kanssa. 

(Kustannusyhtiö S&S.) 

 

3.4.2016 Ylen MOT paljasti Suomessa pohjoismaiden suurimmaksi finanssikonserniksi 

tituleeratun Nordean perustaneen ”asiakkailleen satoja yhtiöitä veroparatiiseihin”. Tämä 

paljastus oli osa isompaa alun perin saksalaiselle Süddeutsche Zeitung -lehdelle vuodettua 

tietovuotoa koskien  panamalaisen Mossack Fonseca –asianajotoimiston 

veroparatiisipalveluita. Saksalaislehti on jakanut maailman suurimman tietovuodon 

kansainvälisen tutkivien toimittajien ICIJ -järjestön kautta yli sadalle muulle 

tiedotusvälineelle ympäri maailmaa. (Yle, 3.4.2016.) The Guardianin mukaan (5.4.2016) 
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tapaus Panama-paperit käsittää suuremman määrän vuodettuja asiakirjoja (11,5 miljoonaa) 

kuin vuonna 2010 tapahtunut Wikileaks-tietovuoto onnistui vuotamaan. Tämä seikka tekee 

tutkimani aiheen validiksi ja mielenkiintoiseksi, sekä kytkee osaksi median ja yritysten 

välisten valta- ja voimasuhteiden tutkimusta. 

 

Tietovuodon pääpaljastus koski Nordean osalta vuosina 2004-2014 sen asiakkailleen 

Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille perustamia veroparatiisiyhtiöitä. Luxemburgissa 

sijaitseva Nordean konttori toimii vain varallisuudenhoitajana, “asiakkainaan erityisesti 

erittäin varakkaat henkilöt”. Nordea halusi kuitenkin korostaa, että yrityksiä ovat perustaneet 

nimenomaan asiakkaat. Nordea itse vain hallinnoi niitä. (Yle, 3.4.2016.) 

 

Nordean hallinnoimien veroparatiisiyritysten omistajuus ja hallinta eivät ole yksinkertaisia. 

Johtajat ovat olleet useimmiten “ Mossack Fonsecan huonosti palkattuja rivityöntekijöitä”. 

Tällä on voitu välttää Nordean asiakkaiden, eli veroparatiisiyhtiöiden todellisten omistajien, 

nimien julkistaminen. Tietovuodon perusteella on saatu selville, että oikeat omistajat ovatkin 

olleet “varakkaita yksityishenkilöitä Baltiasta ja Pohjoismaista, myös Suomesta” (Yle, 

3.4.2016). Nordea on käyttänyt myös näiden yritysten hallintaan nimettömiä haltijaosakkeita, 

joiden avulla on edelleen voitu välttää arkaluontoisten tietojen julkistaminen. Monissa 

veroparatiisimaissa kyseenomaiset toimet ovat kielletty, koska ne liittyvät useasti 

nimenomaan petoksiin ja veronkiertoon.  

 
Veroparatiisiyhtiön perustaminen ei itsessään ole laitonta. Toki sen voi tulkita vilpillisenä ja 

epäeettisenä toimena. Mikäli veroparatiisiyhtiöstä saamia tulojaan tai yhtiön harjottamia 

sijoituksia ei ilmoita omistajan oman valtion verottajalle, syyllistyy toimija veropetokseen. 

(HS, 4.4.2016.)    

 

Mielenkiintoiseksi tapahtumassa tekee Nordean Private Bankin johtaja Thorben Sandersin 

lausunto (Yle, 3.4.2016) siitä, kuinka vasta vuodesta 2009 eteenpäin Nordea on alkanut 

tarkistaa asiakkaidensa mahdollisia toimia veronkierrossa. Voimme siis tämän lausunnon 

pohjalta todeta, että ennen vuotta 2009 ei Nordealla ollut yhteisiä toimintamalleja, jotka 

olisivat pyrkineet estämään veronkierron ja veropetokset.  
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1.3. Tutkielman rakenne 

 
Etenen tutkielmassani Helsingin Yliopiston laatiman pro gradu -tutkielman rakenteen 

malliesimerkin mukaisesti sitä kuitenkin hieman mukaillen. En esimerkiksi jaa pohdintaa ja 

johtopäätöksiä erillisiksi luvuikseen. Tutkielmani rakenne edustaa myös työvaiheideni 

järjestystä. Lineaarinen eteneminen vaatii kuitenkin tutkijalta palaamista edellisiin 

työvaiheisiin. Tämä näkyy lopputuloksessa tekstin yhtenäisyytenä sekä johdonmukaisuutena. 

 

Luvussa kaksi paneudun pro gradu -tutkielmani kannalta olennaisimpiin käsitteisiin ja 

teorioihin. Kirjoitan yhteiskuntavastuuseen keskittyvässä luvussa erityisesti sen 

moniulotteisuudesta. Käsittelen yhteiskuntavastuuta erityisesti etiikan viitekehyksessä. Avaan 

sidosryhmien roolia niiden merkityksellisyydestä yritysten ajatusmallissa ja toiminnassa. 

Yksi tärkeimmistä käsitteistä tutkielmassani on kriisi ja sen hallinta. Keskityn 

kriisinhallinnassa erityisesti kriisiviestintään ja sen vaiheisiin päästäkseni käsiksi 

nimenomaan tutkielmani kannalta merkitykselliseen yhteiskuntavastuun rooliin. 

 

Käyttämääni menetelmää käsittelevässä luvussa avaan retoriikan käsitettä ja tapaani käyttää 

retorista analyysiä tutkielmassani. Käyn läpi Aristoteleen klassisen kolmiportaisen retoriikka 

-opin, sen ulottuvuudet, tavoitteet ja kytkennän yrityksen viestintään, tässä tapauksessa 

erityisesti kriisiviestintään. Erittelen myös menetelmäni työkalut, joiden avulla analysoin 

tutkielmani aineiston. 

 

Analyysiluvussa etenen aineistoni kannalta miellyttävässä järjestyksessä esitellen lukijalle 

ensin Nordean linjaamat eettiset toimintaperiaatteet, joihin vertaan muuta aineistoani. 

Pohdintaosiossa esittelen keskeisimmät tulokset, omat havaintoni aiheeseen ja teemaan 

liittyen sekä esittelen tutkielmani pohjalta syntyneet mahdolliset uudet tutkimusideat.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA 

 KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä luvussa käyn läpi tutkielmani kannalta olennaisimmat käsitteet ja teoriat, jotka yhdessä 

muodostavat teoreettisen viitekehyksen, jonka puitteissa käyn aineistoni läpi.  

2.1. Yhteiskuntavastuu ja sen moniulotteisuus 

 
Rajanveto hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän välille on läpi aikojen ollut ihmisten 

mielissä. Olemme kehittyneet yksilöinä sivistyksen levitessä ja muokatessa 

ajatusmaailmaamme. Vastuuta ja moraalia on pohdittu jo ennen ajanlaskua. Yksilöiden 

vastuun taakka on kuitenkin 1800-luvulta lähtien teollistumisen aikakauden jälkeen alkanut 

valua yhä selvemmin yrityksille. Yritykset alkoivat ottaa vastuuta työntekijöistään. Ajan 

myötä myös ympäristön ja sidosryhmien merkitys korostui. (Juholin, 2004, 22.) 

 

Tässä luvussa käsittelen yhteiskuntavastuuta, sen kehitystä siksi minkälaisena se nykyään 

ymmärretään, siihen liittyvien rinnakkaistermien samankaltaisuuksia ja eroja sekä eettisyyden 

merkitystä yhteiskuntavastuun toteutumisessa. 

2.1.1 Yhteiskuntavastuun kehitys 

 
Yhteiskuntavastuun käsite on hyvin laaja-alainen ja moniulotteinen. Yksinkertaistettuna se 

tarkoittaa kuitenkin sitä, kuinka yritys ottaa toiminnassaan huomioon niin taloudelliset, 

sosiaaliset sekä ympäristöä koskevat seikat (Juholin, 2004, 14). Elisa Juholin näkee, että 

yritysten ja yhtiöiden eettiset ratkaisut ja arvot ovat nousseet esiin globaalissa keskustelussa 

yritysten sosiaalisten ulottuvuuksien uudelleen määrittelyssä. Hänen mukaansa nämä 

muutokset ovat tarpeellisia muun muassa yrityksen ja yksilön sekä ympäristön suhteen 

lujittamiseksi. (Mt., 31.) 

 

Yhteiskuntavastuun nähdään nousseen keskeiseksi teollistumisen aikana 1700-luvulla 

yritysten johtajien huolehtiessa muun muassa työntekijöidensä asumisoloista. Tämän 

varhaisen yhteiskuntavastuun mallin voidaan katsoa johtaneen 1960-luvulla 
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hyvinvointivaltion kehittymiseen. (Juholin 2003, 1.) Ensimmäisen kerran yhteiskuntavastuun 

käsitteen voidaan nähdä nousseen julkisuuteen 1949 termin kestävä kehitys (sustainability) 

(Juholin, 2004, 36; ref. Lehtonen, 2003) muodossa, ”millä viitataan sekä yritysten 

aineellisesti että filosofisesti kestävään toimintaan” (mt., 37). Yhteiskuntavastuun kaksi 

merkittävää linjausta on velvollisuusetiikan ja seurausetiikan mukainen toiminta. 

Ensimmäisellä viitataan pyyteettömään hyväntekeväisyystoimintaan ja jälkimmäisellä 

yritysten toimintaan, kun oman edun tavoite on ensimmäisenä agendalla. (Mt., 36.) 

 

Yhteiskuntavastuun historia on ollut kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Sitä on karsastettu 

muiden samaa asiaa koskevien käsitteiden rinnalla. Kilpailevina käsitteinä on pidetty muun 

muassa yritysvastuuta, yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Vaikka yrityskansalaisuus 

käsitteenä ei ole vielä juurtunut suomen kieleen, on esimerkiksi Elisa Juholin (2004, 13) 

määritellyt sen ”yrityksen yhteiskuntavastuun jatkumona ja tulevaisuuden tavoitetilana, missä 

yritys on sisäistänyt roolinsa yhteiskunnassa ja toteuttaa vastuullisuutta kaikessa 

toiminnassaan, yrityksen kaikilla tasoilla.”  

 

Yhteiskuntavastuu on tieteellisessä tutkimuksessa suhteellisen nuori käsite. Yritysvastuun, 

yrityskansalaisuuden (corporate citizenship) ja kestävän kehityksen käsitteitä on tutkittu 

paljon ja laajasti, mutta suoranaisesti yhteiskuntavastuun käsitteen alla tehtyjä tutkimuksia on 

vasta 1990-luvulta lähtien alkanut valmistua tasaiseen tahtiin (De Bakker et al., 2005). 

“Vastuun viestintä koskee kaikkea sitä, mitä yritys on ja mitä se tekee” (Kuvaja  & Malmelin, 

2008, 33). Voidaan väittää, että “ei ole olemassa muusta toiminnasta erillistä 

yhteiskuntavastuuta, jota tulisi johtaa ja viestiä erillään muusta yrityksen viestinnästä” (mt., 

33). 

 

Yksi yhteiskuntavastuun suurimpia kysymyksiä on, ja tulee mitä luultavimmin tulevissa 

tutkimuksissa olemaan, onko sen olemassaolo yhtenä yrityksen arvona koherenttia ja 

johdonmukaista. “Arvojen ja vastuullisen strategian määrittely, eettiset toimintaohjeet, 

yritysvastuun raportointi ja ajantasaiset yritysvastuun johtamisjärjestelmät ovat merkki hyvin 

johdetusta ja riskejä hallitsevasta yrityksestä” (Kuvaja & Malmelin, 2008, 12). Yrityksen 

vastuullisuuden voidaan nähdä pohjautuvan viime kädessä valintoihin: “kuluttaja tai asiakas 
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haluaa luottaa siihen, ettei yritys laiminlyö vastuitaan”. Yrityksen sidosryhmät voivat myös 

odottaa aktiivista toimintaa “paremman maailman puolesta” (mt., 33.) Aula ja Heinonen 

(2011, 26) näkevätkin yhteiskuntavastuullisen toiminnan, erityisesti näin neo-liberaalin 

markkinatalouden aikaan, olennaisena seikkana yrityksen legitimiteetin kannalta. “Jos yritys 

ei ole yhteiskunnassaan legitiimi, ei sillä ole myöskään oikeutta elää” (mt., 26).  

2.1.2 Moniulotteinen yhteiskuntavastuu 

Yhteiskuntavastuulliselle toiminnalle alettiin antaa taas painoarvoa 2000-luvulla monien ja 

globaalisti vaikuttaneiden talouskriisien aikaan. Yrityksen yhteiskuntavastuun toteutumisen 

kannalta voidaan nähdä kuusi piirrettä, joiden tulisi toteutua (Crane et. al, 2008, 5-7): 

vapaaehtoisuus (voluntary), objektiivisuuden sisäistäminen tai hallinta (internalizing or 

managing externality), monimuotoisen sidosryhmän sisäistäminen (multiple stakeholder 

orientation), suuntautuneisuus sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisesti (alignment of social 

and economic responsibilities), käytännöt ja arvot (practices and values) sekä 

yhteiskuntavastuun ymmärtäminen jonakin suurempana kokonaisuutena kuin 

ihmisläheisyytenä (beyond philantrophy). 

 

Kestävän kehityksen kansainvälinen instituutti (International Institute for Sustainable 

Development) erottelee yhteiskuntavastuun (social responsibility) käsitteen ensin osiin 

määritellessään ja tulkitessaan kyseenomaista käsitettä. Social (yhteisöllinen, yhteinen) viittaa 

nimensä mukaisesti yhteiskuntaan ja kaikkiin sen rakenneosiin. Näillä rakenneosilla on usein 

eriäviä ja kilpailevia mielipiteitä, joiden yhteensovittaminen vaatii joustoa. Erityisesti 

yrityksen kannalta mietittynä, on näistä eriäväisyyksistä keskusteltava, jotta vaadittu 

konsensus löytyisi. Kestävän kehityksen kansainvälinen instituutti pitää myös tärkeänä sitä 

yhteiskuntavastuun ulottuvuutta, joka viittaa sekä yksittäisiin että pitkäaikaisiin tekoihin, 

jotka puhuttelevat esimerkiksi yritysten sidosryhmiä. Nämä odotukset voivat pitää sisällään 

erinäisiä ”odotuksia, eettisiä velvollisuuksia, laillisia vaatimuksia ja universaaleja 

periaatteita.” (ISO Social Responsibility Standardization, 2004, 2.)  

 

Täysin kritiikitön ei yhteiskuntavastuun määrittely ole kuitenkaan ollut. Se on myös 

rinnastettu totuuden kaunisteluun ja tyhjiin lupauksiin. (Juholin, 2004, 16 − 17) 

Yhteiskuntavastuullinen toiminta kytkee yrityksen ristiriitaisesti ”pehmeisiin” arvoihin, 
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vaikka bisnesmaailma ja tulostavoittelu pyörivät muuten ”kovien” arvojen ympärillä. 

Yrityksen tulisi osata ottaa vastuu toiminnastaan ja näin ollen korjata tapahtuneet vahingot, 

mahdollisesti jo ennen kuin ne kulminoituvat kriisiksi. (Juholin, 2003, 2.) Adam Smithin 

(1976, 456) klassinen teoria vapaista ja itsestään korjaantuvista markkinoista sekä niitä 

ohjaavasta ”näkymättömästä kädestä” on siis kyseenalaistettava, jotta yhteiskuntavastuullinen 

yritystoiminta saisi ansaitsemansa merkityksellisyyden nykymaailmassa. 

 

Yrityksen rakentaessa mainettaan on sen otettava huomioon maineen sosiaaliset ja 

taloudelliset puolet. Aula ja Heinonen toteuttivat teostaan Maine - Menestystekijä (2002) 

varten laajan tutkimuksen, jossa he hakivat vastauksia kysymyksiin maineen rakentumisesta 

suomalaisessa viitekehyksessä. Syntyi mainepyörä. 

 

 
Kuvio1: Mainepyörä viestintätoimisto Pohjoisrannan mukaan (Aula & Heinonen 2002, 100). 

 

Tuotteet ja palvelut, yrityskulttuuri ja johtaminen, muutos- ja kehityskyky sekä 

menestyminen nähdään taloudellis-rationaalisina ulottuvuuksina. Taloudellis-rationaalisen 

ulottuvuuden piiriin lasketaan tekijät, jotka ovat yhteydessä yrityksen taloudelliseen 

tehokkuuteen ja kasvuun. Sosiaalis-rationaalisen ulottuvuuden keskiössä nähdään taas olevan 

yhteiskuntavastuullinen toiminta ja julkinen kuva. Jako ei ole kuitenkaan mustavalkoinen. 

Tutkimuksen perusteella hyvän julkisen kuvan omaavien yritysten markkina-arvo oli noussut 
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vuosina 2001-2008 vajaa kymmenen prosenttia. Täysin yhteiskuntavastuullista toimintaa ei 

tulisi mieltää taloudellista kasvua edistävänä tekijänä. Tällöin sillä on vaara välineellistyä 

vain voittoa tavoittelevaksi, taloudellis-rationaaliseksi ulottuvuudeksi.Yhteiskuntavastuu 

“voidaan myös täysin perustellusti ajatella päämääräksi sinänsä” (Aula & Heinonen 2011, 25-

27).  

 

Yhteiskuntavastuun käsitteen määrittely ankkuroituu siis myös vahvasti kysymykseen 

yritysten vastuusta. Keskiössä on, että yritys osoittaisi velvollisuutensa yhteiskuntaa kohtaan 

toiminnallaan ja näin oikeuttaisi toimintansa. (Barry, 2002, 551−552.) 1960-luvulla syntynyt 

sidosryhmäajattelun (stakeholder thinking) taustalla olikin nimenomaan yrityksen ympäristön 

ja sen erilaisten sidosryhmien ottaminen huomioon odotuksineen ja vaatimuksineen. 

”Sidosryhmien kuuntelemisesta ja niiden kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta syntyi oma 

tärkeä toimintonsa yrityksiin. Jatkuvan vuoropuhelun todettiin kuuluvan eettiseen 

yritystoimintaan.” (Juholin, 2004, 38.)  

 

Karkeasti yleistäen voi sanoa, että “vastuulliselle yritykselle dialogisuus on itsestäänselvyys” 

(Kuvaja & Malmelin, 2008, 85). Dialogisuutta voi kuitenkin pitää päämäärän ja arvon lisäksi  

myös välineenä kenties muiden yritykselle tärkeämpien arvojen toteuttamisessa. Dialogiin 

pyrkivää yritystä voidaan kuitenkin pitää aktiivisena ja tulevaisuuden näkymiin 

keskittyneenä, joka toiminnallaan haluaa vaikuttaa sekä omaan että sidosryhmiensä 

menestymiseen. “Muodon vuoksi käynnistetty vuoropuhelu kääntyy pian vastakohdakseen eli 

tuottaa turhautumista ja epäluottamusta sidosryhmien keskuudessa” (mt., 86).  

 

On otettava kuitenkin myös huomioon, että sidosryhmiä on erilaisia erilaisine 

prioriteetteineen. Ajan, paikan ja kulttuurin merkitys yhteiskuntavastuun eri ulottuvuuksien 

painottamisessa voi aiheuttaa yritykselle stressiä sekä haasteita. ”Jotkut sidosryhmät 

arvostavat konkreettisia vahvuuksia kun taas toiset painottavat enemmän aineettomia 

vastaavia” (Juholin, 2003, 41). Sidosryhmien kanssa käyty dialogikin riippuu siitä, mitkä ovat 

heidän vaatimuksensa. Joskus etusijalla on nimenomaan sidosryhmien toiminnan 

ennakoiminen ja seuraaminen. Toiset ryhmät taas ovat strategisesti niin tärkeitä, että heidän 

kanssaan on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua. (Kuvaja & Malmelin, 2008, 64) Näin ollen 
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yrityksen yhteiskuntavastuullisen toiminnan toteutuminen ei ole aina saman kaavan mukaista 

ja jokaiseen ympäristöön sovellettavaa universaalia toimintaa. Odotukset yrityksen toiminnan 

suhteen vaihtelevat “maasta toiseen ja maiden sisällä osakulttuurista osakulttuuriin” (Aula & 

Heinonen, 2011, 18).  

2.1.3 Eettisyys punaisena lankana 

 

Elisa Juholin (2004, 37) käy läpi yhdysvaltalaisen professori Archie Carrollin 1979 

yhteiskuntavastuun neljä ulottuvuutta: taloudellinen vastuu, laillisuus, eettisyys ja 

hyväntekeväisyys. Carroll toi myös aikanaan mukaan keskusteluun yhteiskuntavastuusta 

sidosryhmän merkityksen yrityksen toiminnassa. Chicagon koulukunnan edustaja sekä 

talous- ja tilastotieteilijä Milton Friedman kyseenalaistaa koko yrityksen toimintaa koskevan 

yleisen moraalisen vastuun. Friedman (1970) on sitä mieltä, että koska yrityksillä ei ole 

yksilön kaltaisia moraalisia velvoitteita ja periaatteita, ei niillä voi myöskään olla samanlaista 

universaalia vastuuta tekemisistään, kuin ihmisillä yleensä. Vastuun hän ulkoistaakin koko 

yrityksen sijaan yksittäisille toimijoille, kuten johtajille ja edustajille. Kuvaja ja Malmelin 

taas näkevät asian täysin vastakkaisena: “Mikä pätee yksilöihin, pätee myös yrityksiin” 

(Kuvaja & Malmelin, 2008, 85). 

 

Carroll (1979; Juholin, 2004, 37) on luonut yritysjohtajien moraalille kolme mallia, jotka 

erittelevät yritysjohtajien moraalitajun. Jos yritys toimii immoraalisesti sen johto on tietoinen 

etiikasta ja siitä, mikä on oikein mutta toimii tämän vastaisesti. Moraalisesti toimivat johtajat 

taas sopeutuvat vallitsevan lain ja yleisen hyvän mukaisiin toimintamalleihin johtamisessaan. 

Amoraaliset johtavat eivät osaa erottaa oikeaa ja väärää tai eivät vain välitä siitä, sekä 

väheksyvät sen ja etiikan merkitystä yritysjohtajuudessa. (Juholin, 2004, 37.) 

 

Eettisyyden tulisi näyttäytyä jatkumona ja tasalaatuisena tekijänä yrityksen toiminnassa, jotta 

se olisi laadukasta. On olemassa erilaisia eettisiä toimintamalleja, joiden nähdään olevan 

yritysten toiminnassa keskeisiä. (Kok et. al, 2001, 286.) Esittelen seuraavaksi lyhyesti viisi 

yleisesti tunnustettua eettistä toimintamallia. 
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Ikuisen lain (eternal law) puitteissa toimiva yritys on sitä mieltä, että olemassa on yleinen 

nippu moraalisia käytäntöjä, joita kaikkien tulisi noudattaa. Utilitarismin mukaan toiminnan 

lopputuloksen tulisi tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. 

Universalismia noudattava henkilö näkee jokaisen eettisen päätöksen takana erilaisen 

tilannesidonnaisuuden ja taustan merkityksen, jotka itsessään vaikuttavat päätöksentekoon. 

Distributiivisen oikeudenmukaisuuden (distributive justice) mukaan yritysten johtajien tulisi 

toimia niin, että hyötyjen jako olisi mahdollisimman tasapuolinen. Henkilökohtainen vapaus 

merkitsee nimensä mukaisesti yksilön vapautta, jota ei ylhäältä tulevien päätöksien tulisi 

loukata. Kaikki nämä eettiset mallit voidaan nähdä toimivina ja oikeina, mutta silti niiden 

välillä on havaittavissa tietty ristiriita. Kaikki tosin pyrkivät tiettyyn tuloskeskeiseen 

lopputulokseen. Johdolle jää pohdittavaksi, minkä mallin mukaisesti he toimivat vai 

sovittavatko he yhteen erinäisiä eettisiä toimintamalleja. (Kok et. al, 2001, 286.) 

2.2. Sidosryhmät yrityksen kansalaisina 

 

Monet ymmärtävät sidosryhmä-käsitteen osaksi PR-strategioita. Miellän taas PR:n osaksi 

brändien ja maineen hallintaa. Yhteiskuntavastuun rooli yrityksen PR:ssä voidaan mielestäni 

nähdä myyntikeinona, maineen rakentamisena ja/tai muista kilpailijoista erottautumisen 

apuvälineenä. “Hyvä maine vetoaa asiakkaisiin”, ja se voidaan ansaita vastuullisella 

toiminnalla. Hyvän maineen voidaan nähdä myös vaikuttavan suoraan asiakastyytyväisyyteen 

ja tuotteiden arvostamiseen sekä hyvänä pitämiseen. (Kuvaja & Malmelin, 2008, 71; ref. 

McWilliams & Siegel, 2001.) Aula ja Heinonen (2011, 12) määrittelevätkin maineen 

muodostuvan “yrityksestä kerrotuista arvottavista tarinoista, jotka kiertävät sidosryhmissä”.  

 

Paneudun vilpittömiin eettisiin aspekteihin, jotka yritys mahdollisesti ottaa huomioon kriisin 

aikaisessa viestinnässään ja toiminnassaan. Sidosryhmäkäsitteen muutos on tutkielman 

kannalta yksi olennaisimmasta seikoista. Tulen siis käsittelemään sidosryhmää sekä 

viestinnän että yhteiskunnallisen tutkimuksen kannalta. 
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2.2.1 Ajattelumallin muutos – osakkaasta kansalaiseksi 

 

Yrityksen sidosryhmät koostuvat niistä yksilöistä ja ryhmistä, joilla on ”validi panos 

organisaatiossa” (Carroll & Näsi, 1997, 47). Tarkemmin määriteltynä sidosryhmä- eli 

stakeholder-ajattelun lähtökohtana on, että ”organisaatioilla on erilaisia stakeholder-ryhmiä ja 

-henkilöitä, joista organisaatio on riippuvainen ja jotka vastaavasti ovat riippuvaisia 

organisaatiosta tai kiinnostuneita vaikuttamaan sen asioihin” (Juholin, 2009, 199). 

 

Stakeholder-ajattelu on kokenut muutoksen käsitteellisellä ja käytännön tasolla. Sanan 

merkitys on muuttunut melko olennaisesti. Ensimmäisen kerran sidosryhmä-sanaa 

(stakeholder) käytettiin Norman Barryn (2002, 551) mukaan 1963 The Stanford Research 

Instituten toimesta Sternbergin (1999, 12-16) tutkielmaan viitaten. Kyseisessä kirjallisessa 

tuotoksessa sidosryhmällä viitataan pieneen ryhmään, joka on tiiviisti mukana bisneksessä. 

Tällä ryhmällä ei yleensä ollut minkäänlaista osuutta yrityksen tuotannolliseen puoleen, 

mutta silti heidän mieltymyksensä otettiin huomioon ja olemassaolo tunnustettiin, kun yritys 

laati toimintasuunnitelmaansa. Tällöin ei sidosryhmä-ajattelun taustalla ollut ideologisia 

piirteitä. (Barry, 2002, 551.) 

Nykyään  sidosryhmä-käsite on hiukan ristiriitainen. Vaikka yrityksillä on sidosryhmänsä (ja 

nykyään vielä entistä laajemmalla kentällä), on omistajien intresseillä kuitenkin eniten 

painoarvoa. “Yleisöt rakentavat maineen, ei organisaatio” (Aula & Heinonen, 2011, 33). 

Omistajien intressit pohjautuvat nykyään yhä useammin talouskasvuun, joka on ristiriidassa 

monien sidosryhmien prioriteettien kanssa. Sidosryhmien mielenkiinnonkohteet ja 

yhteiskuntavastuun käsittämisen näkökantojen eroavaisuudet ovat monesti myös hyvin 

vaikeasti yhteensopivia, käytännössä sopimattomia. (Barry, 2002, 551.) Nykyään voidaan 

kuitenkin nähdä yrityksen “henkilöstön, osakkeenomistajien tai kaikkien sidosryhmien” 

mahdollisuuksien osallistua yrityksen päätöksentekoon parantuneen (Kuvaja & Malmelin, 

2008, 12). 

 

Sidosryhmä-käsite on ajan saatossa laajentunut koskemaan pelkästä osakkeenomistajasta ja 

yhteistyökumppaneista koko kansalaisyhteiskuntaa (Crane, Matten & Moon, 2004). Jotta 

näkisi kansalaisyhteiskunnan vaatimukset sekä yrityksen toimintastrategiset päätökset 
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koherenttina kokonaisuutena, on tarkasteltava yritystä moraalisena ja vastuullisena toimijana, 

niin kuin yhteiskunnan yksilöitäkin. “Vastuulliselle yritykselle dialogisuus on 

itsestäänselvyys. Mikä pätee yksilöihin, pätee myös yritykseen”. (Kuvaja & Malmelin, 2008, 

85.) Tämän voidaan nähdä olevan kritiikkiä Friedmanin (1970) käsitykselle vastuun 

ulkoistamisesta yrityksen sijaan yksittäisille toimijoille.  

Uusimmissa tutkimuksissa on alettu ymmärtää sidosryhmät enemmänkin yksittäisinä 

kansalaisina. Crane, Matten ja Moon (2004) ovat havainneet uuden kehityssuunnan 

sidosryhmä-ajattelussa. Bisnesetiikkaa koskevassa kirjallisuudessa on tuotu useaan otteeseen 

esille kansalaisuuden ja kansalaisen roolin merkitys yrityksen toiminnassa. Yrityksiltä on 

alettu vaatia lähes kansalaisen omaista käytöstä, eettisine ja moraalisine ulottuvuuksineen 

sekä yritysten ja kansalaisten suhdetta on alettu tutkia syvemmin. (Mt., 108.) 

 

Juholin (2003, 27) kirjoittaa, kuinka Kantin kategorinen imperatiivi on muun muassa Evanin 

ja Freemanin (1993, 255) mukaan sovellettavissa sidosryhmäajatteluun. Ihmisiä tulisia 

kohdella päämäärinä, ja toiminnan periaatteesta tulisi aina voida muodostaa yleinen laki. 

Tämä ajattelumallin muutos kertoo etiikan saamasta erityisestä sijasta yrityksen 

toimintatavoitteissa. 

 

Yhtenä yritysmaailmaa määrittävimmistä termeistä voidaan pitää verkottuneisuutta. 

Verkostot pitävät sisällään yrityksen koko etnografian kaikki eri tasot: alihankkijat, 

kilpailijat, sidosryhmät, median ja  koko yhteiskunnan. Yrityksen toiminnan menestyksen 

mittarina voidaankin pitää strategisten kumppanuuksien rakentamista ja ylläpitoa. Näin 

syntyy mainekumppanuus, joka edellyttää kumppanien välistä luottamusta ja kunnioitusta.   

 

Kuvaja ja Malmelin muistuttavatkin (2008, 11-12; ref. Varey & White, 2000), miten 

yritysmaailman suurimmiksi haasteiksi on noussut kestävien yhteistyösuhteiden ja nopeasti 

sidosryhmien tarpeisiin vastaaminen. Myös erilaisten aktiivisten järjestöjen 

vaikutusmahdollisuudet ja painoarvo ovat kasvaneet. Tällöin voidaan puhua jopa 

yritystoiminnan demokratisoitumisesta.  
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2.2.2 Sidosryhmien kirjo 

 

Yrityskansalaisuus ja kansalaisuuden käsite ylipäätään yritysmaailmaa koskevissa 

julkaisuissa ovat kuitenkin saaneet uusimmissa tutkimuksissa merkittävän huomion ja 

painopisteen. Crane, Matten ja Spence (2008, 2) näkevät yritysten sijoittavan itsensä nykyään 

entistä koherentimmin, näkyvämmin ja ammattitaitoisemmin osaksi yhteiskuntaa. 

Kriisin iskiessä on oletettavaa, että on myös uhreja ja heidän omaisiaan. Kriisiviestintää 

harjoitettaessa ja kriisiä hallitessa on pidettävä mielessä, että ”kriisin ensisijaisia osapuolia 

ovat kriisistä riippuen uhrit ja heidän omaisensa sekä oma henkilöstö, joka tarvitsee jatkuvaa 

ajankohtaistietoa” (Juholin, 2009, 308). Havaittavissa on siis mahdollinen ”kriisin kriisi”; 

mikäli oma henkilöstö on informaatiokatveessa, sen on mahdotonta informoida kriisin 

osallisia ja uhrien omaisia. Tämä kyseinen seikka nousi pro gradu -tutkielmani kannalta 

useaan otteeseen esiin mediateksteissä, joissa Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn 

Wahlroosin ”viesti julkisuuteen oli hyvin erilainen kuin yhtiön toimivan johdon” 

(Kauppalehti, 7.4.2016). Myös ylimmän johdon ja ylempien toimihenkilöiden sekä 

suorittavan tason henkilöstön välillä näyttää olleen informaatiokatkos: Voi keskustella, onko 

informaatiokatkos ollut mahdollisesti jopa tahallinen. 

 

Sidosryhmien oikeudet vaihtelevat myös maittain. Peter Newell (2005, 542) toteaakin, kuinka 

monet pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten yritysneuvottelujen sekä ammattiliittojen 

mahdollistamat apuvälineet ja strategiat sidosryhmille saada äänensä kuuluviin eivät toteudu 

köyhemmissä ja vähemmän mobilisoituneissa maissa. Nämä tekijät ovat yrityksen 

vastuullisuuden toteutumisen kannalta olennaisia. Newell (mt., 543) tekee myös selvän eron 

varakkaiden ja globaalisti verkottuneiden sekä köyhempien ja löyhempiä verkostoja 

omaavien yhteisöjen (tässä sidosryhmien) mahdollisuuksista vaihtaa ajatuksia koskien 

yrityksen yhteiskuntavastuuta. On selvää, että heikommista lähtökohdista olevien on tehtävä 

enemmän töitä saadakseen äänensä kuuluviin. (Mt., 543.) 

 

Sidosryhmät ovat olennainen tekijä myös yrityksen kriisinhallinnassa ja kriisiviestinnässä. 

Kun yritys määrittelee periaatteensa, on otettava ”huomioon sekä sisäiset että ulkoiset 

sidosryhmät” (Juholin, 2009, 306). Juholin (mt., 308) on sitä mieltä, että sidosryhmät tulisi 
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”määritellä kriisilajien mukaan”. Jokainen kriisi on siis erilainen ja vaatii ennalta 

määriteltyjen toimintamallien ja -kaavojen lisäksi myös tilannetajua. ”Viestinnän 

toimivuuteen vaikuttaa paitsi sidosryhmien ja –henkilöiden nimeäminen sekä heidän 

tiedontarpeidensa tunteminen myös vastuullisten nimeäminen organisaation sisällä” (mt., 

308). Myös Leif Åberg (1999, 181) tunnustaa hieman eri sanoja käyttäen monien odotusten 

tulevan yritykselle tahoilta, jotka eivät edes varsinaisesti ”harjoita konkreettista vaihdantaa 

sen kanssa”. 

 

Medioituneen yhteiskunnan kansalaiset voidaan nähdä toistensa sidosryhmiksi. Tällöin 

voimme nähdä olevamme kaikki tilivelvollisia toisillemme. Näin laaja vastuu pitää yrityksen 

sen ensimmäisestä päivästä viimeiseen asti varpaillaan. Avoimen viestinnän ja läpinäkyvän 

päätöksenteon harjoittamisella olisi moni kriisi ennaltaehkäisty. 

2.3. Kriisi ja sen hallinta 

 

”Kriisillä tarkoitetaan tapahtumaa tai prosessia, joka uhkaa yrityksen tai yhteisön aineellisia 

tai aineettomia arvoja eli ihmisiä, kiinteistöjä, irtaimistoa tai mainetta” (Juholin, 2009, 299). 

Kriisi voidaan nähdä asteittain etenevänä tapahtumaketjuna, joka kliimaksin saavutettuaan 

hälventyy ja unohtuu. Vaikka kriisi ei pyörisi enää mediassa ja julkisuudessa, joutuvat yksilöt 

ja yhteisöt ”työskentelemään pitkään saavuttaakseen tasapainonsa. Myös maineen ja 

luottamuksen palauttaminen voi kestää” (mt., 299). Kriisi on käsitteenä kuitenkin hyvin laaja-

alainen ja se tulee aina suhteuttaa osaksi kontekstiaan. 

 

Arkielämässä kriisi iskee yllättäen ja on negatiivisesti värittynyt, epämieluisa tapahtuma. 

Jaakko Lehtonen kirjoittaa oivaltavasti teoksessaan Kriisiviestintä (1999, 9) kriisin luonteesta 

ja siitä, kuinka se on verrattavissa sairauden käännekohtaan. 

 
Ihmiselämässä sydänkohtaus on tyypillinen kriisi. Se on voinut tulla täysin yllättäen, mutta tavallisemmin tauti 

on antanut itsestään varoitussignaaleja, joita kohtauksen uhri kuitenkin on vähätellyt. Hän ei muuttanut 

elämäntapojaan, vaikka tiesi, että varoitukset olivat oire rappeutuneesta terveydestä. Kenties hän oli pitänyt 

tärkeimpänä tavoitteenaan sitä, että työympäristö ei huomaisi mitään poikkeuksellista. Ehkä hän vain uskoi 

selviytyvänsä. 
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Jos kriisi kääntyy voitoksi, ihminen joutuu kohtaamana ne tekijät, jotka kriisin aiheuttivat: hän joutuu ehkä 

muuttamaan liikunta- ja ruokatottumuksiaan, arvioimaan uudelleen suhteensa työhön [--] ja tekemään siitä omat 

päätelmänsä. Mikäli elämäntapoja ei muuteta, kriisiä ei ole voitettu. Se tulee vastaan uudelleen, mutta nyt entistä 

vakavampana. (Lehtonen, 1999, 9.) 

 

Voimme siis esimerkiksi joutua osaksi auto-onnettomuutta, herätä tulipaloon tai saada 

äkillisen sairaskohtauksen. Nämä kaikki ovat mahdollisia tapahtumia elämässämme. Kriisin 

erottaa kuitenkin onnettomuudesta tapahtuman luonteen vakavuus. Siinä, missä onnettomuus 

on paikallinen ja yleensä melko lyhytikäinen, on kriisi puolestaan koko olemassaoloa 

horjuttava ja siihen vaikuttava tapahtuma. (Coombs, 2007, 4.) 

 

”Kriisillä on kolme ominaisuutta: se yllättää, uhkaa ja edellyttää nopeita toimenpiteitä” 

(Lehtonen, 2009, 44). Yhteiskuntavastuullisen toiminnan kannalta kriisi voi myös 

potentiaalisesti vähentää yrityksen ”uskottavuutta vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana” 

(mt., 44). 

 

Otto Lerbinger (2012) listaa kriisit seitsemään eri luokkaan: luonnononnettomuuksien, 

pahansuopaisten tekojen, vihamielisen vastakkainasettelun, vääristyneiden johtamisarvojen, 

petosten ja johtamisvirheiden aiheuttamat sekä teknologian kriisit. Näiden kaikkien kriisien 

hoitamiseen ja niistä tiedottamiseen ei ole yhtä yleispätevää mallia. Kaikkiin edellä 

mainittuihin kriiseihin sovelletaan kuitenkin yleensä jonkin yleisten mallien ja standardien 

mukaista viestintää. Jaakko Lehtonen (1991, 11) löytää tällaisen jatkuvan kaavan 

kriisiviestinnän olennaisuuksissa, joka nousee vallitsevana ja merkittävänä tendenssinä esiin 

melkein jokaisen kriisin yhteydessä: ”nopeus, [--] vilpittömyys ja pyrkimys dialogiin kriisin 

osapuolina olevien intressiryhmien kanssa”. 

 

Yrityksen on otettava kriisin aikana maineensa pelastamiseksi vastuu teoistaan. Coombs 

(2007, 142) määrittelee kriisityypit kolmeen eri luokkaan sen mukaan, kuinka suuri rooli 

vastuullisuudella on tapahtuneessa. Kun on ensisijaisesti kyse uhreista (luonnon katastrofit, 

huhut, työpaikkaväkivalta, pahantahtoisuus) on kriisissä ja siihen vastaamisessa hyvin vähän 

kyse yrityksen vastuullisuudesta. Onnettomuuksien, kuten teknisten vikojen ja niistä 

koituneiden tuotevahinkojen aiheuttamat kriisit, ovat tekemisissä vastuun kanssa 
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kohtalaisesti. Ihmisen itse aiheuttamat onnettomuudet ja tuoteviat sekä yritykselliset rikkeet 

ovat vastuun kanssa hyvin paljolti tekemisissä. (Mt., 142)  

 

Yhteiskuntavastuullinen toiminta on Coombsin (2007, 36) mukaan yrityksen kannalta melko 

suunnitelmallista toimintaa. Hän määritteleekin sen olevan ”tiettyjen toimien hallinnointia ja 

suunnittelua, jotta yrityksellä olisi vaikutuksia yhteiskuntaan”. Yhteiskunnallisesti heikko 

toiminta voi myös ”johtaa konfliktiin tiettyjen sidosryhmien kanssa” (mt., 37). 

 

Luen pro gradu -tutkielmassani läpikäymäni tapauksen jälkimmäiseksi Coombsin 

luettelemaksi onnettomuuden tyypiksi, ihmisen itse aiheuttamaksi onnettomuudeksi, jolloin 

yritysvastuulla on kriisissä ja siihen vastaamisessa  merkittävä rooli. Tutkielmani 

analyysiosiossa pureudun tarkemmin käsittelemäni Panama-paperit kriisin luonteeseen. 

2.3.1 Kriisiviestintä ja sen vaiheet 

 
”Kriisiviestintä ymmärretään usein väärin ja nähdään yksinomaan kriisin aikana tapahtuvana 

viestintänä” (Juholin, 2009, 299). Nykyään puhutaan laajemmin kriisijohtamisesta, jonka 

voidaan nähdä pitävän sisällään niin kriisiin varautumisen, kriisin aikaisen toiminnan ja 

kriisin jälkihoidon. Kriisiviestintä voidaan nähdä nykyään osana itse kriisijohtamista. ”Mikäli 

viestintä epäonnistuu, on myös kriisin johtaminen epäonnistunut” (Seeck, Lavento & Hakala, 

2008, 6). 

 

Oleellista nimenomaan yritysten onnistuneessa kriisiviestinnässä on se, kuinka tietoisia ne 

ovat mahdollisen kriisin riskeistä ja tapahtumisesta. Yritysten on oltava varautuneita 

kriiseihin. Ainoa asia, johon he eivät voi vaikuttaa, on kriisin syttymisen ajankohta. (Coombs, 

2007, 3). 

 

Kriisien hallintaan on olemassa lukuisia valmiiksi määriteltyjä malleja, jotka voisi tiivistää 

karkeasti kolmeen alaluokkaan: kiisto-, kääntö- ja vahvistusmallit (Juholin, 2009, 301). 

Juholinin (mt., 302) mielestä vahvistusmalli on yleisin yritysten käyttämä toimintamalli. 

Yrityksen myöntäessä virheensä sekä mahdollisesti korvatessa asiakkaille ja sidosryhmille 

koituneet vahingot, on kriisin päättymisellä huomattavasti toiveikkaammat näkymät kuin 
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esimerkiksi kiistomallin mukaisella kriisin aikaisella toiminnalla. Kriisiviestintää voidaan 

pitää yhtenä merkittävänä osana niin kriisijohtamisessa kuin -hallinnassakin. Timothy 

Coombs (2007, 5) määrittelee kriisinhallinnan nelivaiheiseksi projektiksi: (1) estäminen, (2) 

valmistelu, (3) vastaaminen ja (4) oikaisu. 

 

Nimensä mukaisesti kriisien estämisellä Coombs (2007, 5) tarkoittaa, että tehdään vaadittavat 

toimenpiteet ja otetaan ne “askeleet”, jotka estävät kriisin muodostumisen. Tähän vaiheeseen 

kuuluu usein ympäristön ja sidosryhmien tarkkailu, jotta varoittavat merkit kriisin synnystä 

pystytään havaitsemaan nopeasti. Tästä voidaan pitää esimerkkinä lähes jokaisen 

arkipäiväistä tapahtumaa, kun matkapuhelimen akku hälyttää viimeisiään. Tiedostamme 

mahdollisen riskin, ehkä jopa kriisin poikasen, ja laitamme matkapuhelimemme latautumaan 

tai otamme laturin mukaan tien päälle. Näinkin yksinkertainen tapahtuma valottaa melko 

selkeästi sitä, miten yritysten on oltava jatkuvasti ajan tasalla toiminnastaan ja 

toimintakentällään tapahtuvista kehityskuluista. (Mt., 5.) 

 

Mikäli yhteiskuntavastuullisuudella on yrityksen toiminnassa merkittävä osa, on sen 

uskottavuutensa ja validiutensa saavuttaakseen tultava mukaan kuvioihin jo tässä vaiheessa. 

”Parasta kriisin ennakointia tai kriisiin varautumista on [--] kehittää toimintaa ja laatua 

sellaiseksi, ettei kriisiin jouduttaisi” (Juholin, 2009, 302). Tsoutsoura (2004, 6) toteaa myös 

tutkimuksessaan yhteiskuntavastuusta ja tuloskehityksestä (corporate social responsibility 

and financial performance), kuinka vastuullisesti toimivilla yrityksillä on pienempi riski 

joutua negatiivisten tapahtumien keskiöön. Kun yritys toimii vastuullisesti, on oletettavaa, 

että sen koko toiminta ja päätöksenteko on läpinäkyvämpää ja täten minimoi esimerkiksi 

maine- ja julkisuusriskit sekä tuotteiden poisvedot markkinoilta. 

 

Valmistelun vaihe on yrityksen kannalta hyvin konkreettinen. Sen aikana luodaan 

kriisinhallintasuunnitelma (crisis management plan, CMP) ja kriisiviestinnän toimintamalli, 

kootaan ja koulutetaan kriisinhallintaryhmä ja –edustaja sekä kartoitetaan kriisin 

haavoittuvuudet sekä luodaan ”kriisiportfolio”. Tämän vaiheen tuloksia on testattava 

säännöllisesti. Muun muassa kriisisimulaatiot ovat hyvä keino saada selville, onko luotu 

toimintamalli kriisien hallitsemiseen toimiva. (Coombs, 2007, 5−6.) 
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Kolmas vaihe koostuu pääosin itse kriisiin reagoimisesta ja vastaamisesta. Valmisteluiden 

aikana tehdyt hypoteettiset johtopäätökset konkretisoituvat tässä vaiheessa todellisiin 

tuloksiin ja vaikutuksiin. Reagoimisen aikana yritys ottaa ensi kertaa koko kriisin aikana 

kontaktia ulkomaailmaan. Tätä ennen ovat valmistelut ja hypoteesit olleet vain yrityksen 

sisäisen piirin tietoisuudessa. Coombs kiteyttääkin kriisien hallinnan toimintamallin melko 

selkeästi toteamalla, että uutisia tapahtumattomista kriiseistä harvoin näkee. Kun kriisi iskee, 

ovat sidosryhmät ensimmäisenä agendalla. Elpyminen on yksi olennainen osa kriisiin 

vastaamisen vaiheesta. Sen aikana yritys koittaa palata normaaliin agendaansa niin nopeasti 

kuin mahdollista (Coombs, 2007, 6) sekä toipua kriisin aiheuttamista mahdollisista tappioista. 

 

Oikaisemisella Coombs (2007,6) tarkoittaa yrityksen toimintojen tarkastelua niin 

simuloiduissa kuin oikeissakin kriiseissä ”arvioiden mitkä toimet olivat onnistuneita ja mitkä 

eivät yrityksen kriisinhallinnan aikana. Yritys käyttää tätä oivallusta oikaistaakseen sen esto-, 

valmistelu sekä vastaustaktiikkansa”. 

2.3.2 Kriisiviestinnän retoriikka ja kriisiin reagointi 

 

Varhaiset tutkimukset ja lähestymistavat ovat painottuneet nimenomaan kriisin aikaiseen 

viestintään ja sen eri tasoihin. Ware ja Linkugel (1973) luokittelevat itsepuolustuksen 

retoriikan neljä eri vaihetta: kieltäminen, eronteko, vahvistaminen ja ylittäminen. 

Kieltämisellä he viittaavat nimenomaan syyllisyyden ja vastuun pakoiluun. Toisessa 

vaiheessa pyritään tekemään selvä ero puhujan ja koko tapahtuman välille. Vahvistamis-

vaiheen aikana puhuja pyrkii vakuuttamaan yleisön kriisin taustalla piilevän yrityksen tai 

yksilön positiivisilla saavutuksilla ja näin ollen ”harhauttamaan” kaikesta siitä 

negatiivisuudesta, mikä on tullut julki. Lopuksi kriisin jälkimainingeissa puhuja yrittää tuoda 

tapahtuneen esiin uudessa, laajemmassa ja positiivisemmassa valossa. (Mt., 1973.) 

 

Siihen mihin Ware ja Linkugel (1973) tutkimuksessaan pääsivät, jatkoi ja kehitti eteenpäin 

Benoit (1997) tyyppiopissaan maineen uudelleen rakentamisesta. Hänkin listaa neljä selkeää 

vaihetta kriisiviestinnässä (mt., 179): kieltäminen (denial), vastuun kiertäminen (evasion of 

responsibility), tapahtuman hyökkäävyyden minimoiminen (reducing offensiveness of event) 

sekä korjaavat toimet (corrective action). Kieltämisellä yritys tekee selväksi joko 
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syyttömyytensä tai sysää vastuun jollekin muulle taholle. Vastuun kiertämisellä yritykset 

koettavat saada yleisön uskomaan, että kriisi tapahtui hyvistä aikeista huolimatta, 

provokaation, onnettomuuden tai puhtaan kyvyttömyyden vuoksi. Benoit on Waren ja 

Linkugelin kanssa samaa mieltä siitä, että kriisiviestinnän kolmas vaihe muodostuu 

tapahtuneen vaikutusten vähättelemisestä. Yritystä kohtaan kohdennettujen syytösten 

vieroittaminen todellisuudesta, “hyökkäys hyökkääjää vastaan” ja ylipäätään tapahtuman 

kääntäminen päälaelleen ovat yksiä konkreettisimpia kriisiviestinnän vaiheita. Myös uhrien 

kärsimysten kompensointi kuuluu Benoitin määritelmän mukaan tyypillisesti kriisiviestinnän 

ja –hallinnan kolmanteen vaiheeseen. Viimeisenä tekona yritykset koettavat korjata vahingot 

ja pitää huolen siitä, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Tulevaisuudessa vastaavanlainen kriisi 

voidaan välttää muun muassa hallitukseen ja toimintaan tehtävien muutosten avulla. (Benoit, 

1997.) 

 

Coombs (2007, 128) erottelee kriisiin vastaamisen vaiheen yhdeksi merkittävimmäksi 

tekijäksi nopeuden. Mitä hitaammin yritys vastaa kriisiin omalta taholtaan, sitä enemmän 

sidosryhmät lukevat kriisiin liittyvistä seikoista mediasta sekä luovat mediatekstien kautta 

käsityksensä kriisistä. Coombs (mt., 128) toteaa kuitenkin myös, että nopeus voi vaikuttaa 

negatiivisesti tietojen tarkkuuteen ja uskottavuuteen. 

 

Panama-papereiden ilmestyessä Suomen medioissa ensimmäisten joukossa kuultiin Nordean 

hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosia. Hänen lausuntonsa tilanteen ja tapahtuneen 

kulusta eivät olleet linjassa Nordean muun johtavan tahon toimijoiden kuten Ari Kaperin 

lausuntojen kanssa. Tätä ristiriitaa tutkin enemmän aineiston analyysiin keskittyvässä 

neljännessä luvussa. 

 

Yritysten pyrkiessä nopeaan kriisiviestintään, tulisi niiden samalla muistaa seuraavat 

kriisiviestinnän onnistumista määräävät seikat: jatkuvuus ja avoimuus sekä erityisesti 

jälkikäteen sidosryhmien kannalta merkittävät ohjeistava (instructing) ja sopeuttava 

(adjusting) viestintä (Coombs, 2007, 132-135). Stocker ja Claywood (Juholin, 2009, 307; ref. 

Stocker, K. & Claywood, C., 1993) puolestaan näkevät poikkeusviestinnässä (tässä 

tapauksessa kriisiviestinnässä) onnistumisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi tiedon 
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reliabiliteetin, organisaation uskottavuuden ja luotettavuuden, viestinnän jatkuvuuden ja  

johdonmukaisuuden, Coombsin (2007, 128) tavoin nopeuden sekä viimeisenä muttei 

vähäisimpänä yksilön kunnioittamisen, joka sisältää tarpeen vaatiessa myös anteeksipyynnön. 

Anteeksipyynnön merkitys kriisiviestinnässä on yllättävän tärkeä ja käänteentekevä seikka, 

jolla olisi voitu pysäyttää moni kriisiin johtanut onnettomuus. 

2.3.3 Anteeksipyynnön merkitys kriisiviestinnässä 

 

Ymmärtäessämme yrityksen sidosryhmän koko sitä ympäröivänä yhteiskuntana saa 

anteeksipyynnönkin käsite laajemmat mittasuhteet. Jos kriisin iskiessä yritys pyytää anteeksi, 

asettaa se itsensä osaksi koko yhteiskuntaa, kansalaiseksi. Mikäli yritys on kriisin aikana 

menettänyt luotettavan kansalaisen paikkansa yhteiskunnassa, hakee se anteeksipyynnöllä 

uudestaan valtuutettua paikkaansa yhteiskunnassa. (Patel & Reinsch, 2003, 18.) Se ei nosta 

itseään erilliseksi tekijäksi, auktoriteetiksi ylitse muiden, vaan suhteuttaa toimintansa osaksi 

koko yhteiskunnallista kontekstia ja kehystä. 

 

Niin kuin edellisessä luvussa todettiin, on kriisiviestinnän onnistumisen kannalta oleellista 

sen ajoitus. Anteeksipyynnöllä on myös tiettyjä samankaltaisia piirteitä sen onnistumisen 

kannalta. Sen liittämisessä osaksi kriisiviestinnän strategiaa on ymmärrettävä ajan hyvin 

tärkeä merkitys kriisin aikana. ”[--] mitä lähempänä anteeksipyyntö on kyseenomaista 

tapahtumaa, sitä todennäköisemmin se ymmärretään vilpittömänä ja sen tulokset ovat 

positiivisia” (Patel et al., 2003, 22). 

 

Anteeksipyynnön merkitys kriisiviestinnässä on kuitenkin melko ristiriitainen. Sitä on 

verrattu kriisiviestintästrategioissa muun muassa myös kieltämiseen ja tekosyyhyn (Coombs 

& Holladay, 2008, 252-253), joiden tulokset ovat jo luonteensa vuoksi lähtökohtaisesti hyvin 

erilaisia, kuin mihin anteeksipyynnöllä yleensä pyritään. Kulttuurikonteksti on myös otettava 

huomioon, kun käsittelee anteeksipyyntöä. 

 

Rehellisyys määrittelee vahvasti suomalaista identiteettiä ja on suomalaista kulttuuria 

leimaava piirre, joka tulee esiin myös kriisien aikana. Mikäli kriisin aiheuttaja tai muu 

vastaava pyytää julkisesti medioiden välityksellä anteeksi, on sillä paljon painoarvoa ja luo 
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tapahtuneeseen automaattisesti lisää dramaattisuutta. ”Suomalaiseen kulttuuriin on 

perinteisesti kuulunut varsin matala profiili: asiallinen tyyli kertoa asiat niin kuin ne ovat” 

(Juholin, 2009, 307). Tällä hetkellä voidaan nähdä yrityskulttuurin muuttuvan globaalisti 

amerikkalaisen mallin mukaiseksi (Kuvaja & Malmelin, 2008, 35). Kun pohdimme 

anteeksipyynnön painoarvoa suomalaisessa kontekstissa on otettava huomioon, että 

esimerkiksi Yhdysvalloissa on anteeksipyynnön sanomatta jättäminen taas melkeinpä kriisi 

itsessään. Suomalaisen anteeksipyynnön takana voidaan täten nähdä karkeasti yleistettynä 

enemmän painoarvoa, kuin esimerkiksi yhdysvaltalaisen. 
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3. MENETELMÄ JA AINEISTOT 
Jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista, tarvitaan selkeä tutkimusmetodi. 

Metodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa havaintoja, sekä niistä 

säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita. (Alasuutari, 1994, 72.) 

 

Käyn nyt lyhyesti läpi Alasuutarin (1994, 30) mainitsemia vaiheita mukaillen  tutkielmani 

lähtökohtia. Aiheen valinnan kannalta ensimmäinen sysäys syntyi Panama-papereista 

aiheutuneiden politiikan henkilöiden ja puolueiden julkisten kannanottojen aiheuttamaan 

Nordeaa koskevan mielipiteeni muutokseen. Näistä tapahtumista yleistin ja pelkistin 

tendenssin, joka käsittelee tietovuotoilmiöistä johtuvaa tapaa viestiä kriisitilanteessa ja sitä, 

kuinka nämä tavat voivat aiheuttaa maineen muutoksen. Pyrin tutkielmani analyysi- sekä 

yhteenveto-osiossa ratkaisemaan niin sanotun tutkielman arvoituksen (Alasuutari, 1994, 30) 

työkalunani laadullinen tekstianalyysi, tarkemmin retorinen argumentaatioanalyysi, jonka 

avulla pyrin vastaamaan muun muassa kysymykseen siitä, millaisin retorisin keinoin yritys 

rakentaa tai koittaa pitää yllä mainettaan kriisitilanteessa, niin mediateksteissä kuin yrityksen 

omissa tiedotteissakin. 

 

Kuten tutkimusaiheeni on tuottamani tutkielmankin keskiössä vahvasti läsnä eettisyys ja 

moraali. Nämä tekijät ovat läsnä ”aina aiheen valinnasta tutkimuksen tulosten vaikutuksiin 

saakka” (Kuula, 2006). Suurimmat haasteet tutkielmani eettisyydessä ja oikeellisuudessa ovat 

mielestäni nimenomaan aineiston rajauksessa. Kuinka rajata tekstit ja sisällöt, jotka luovat 

tapahtuneesta tai tutkittavasta aiheesta mahdollisimman objektiivisen katsauksen?  

 

Tekstin asia- ja tilanneyhteys on otettava erityisesti argumentaatioanalyysissä huomioon. 

Tällöin puhutaan merkityksen kontekstuaalisuudesta. “On tärkeää huomata, että merkitykset 

eivät määrity vain suhteessa muihin ilmaisuihin vaan myös tilanteisiin, henkilöihin ja 

esineisiin”. Tutkielmani menetelmän koostuessa retorisesta argumentaatioanalyysistä, on 

minun otettava huomioon ilmaisujen käyttötilanteiden taustalla olevat sosiaaliset tilanteet, 

roolit ja instituutiot. (Kakkuri-Knuuttila, 1998, 24-25.)  
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Journalismia voidaan pitää merkittävänä instituutiona. Journalistisia sisältöjä analysoitaessa 

onkin tutkijan asemoitava kyseiset tekstit kontekstiinsa. Journalismi valvoo valvojia ja täten 

tekee kaikkensa vääryyksien paljastamiseksi. Joskus saattaa journalistisissa sisällöissä olla 

kuitenkin mutkat vedetty suoriksi ilman selkeitä perusteluja. Olenkin aineistoani rajatessa ja 

analysoidessa ottanut tämän, mahdollisesti tutkimuksen validiteettiin vaikuttavan riskin 

huomioon. Käyttämistäni audiovisuaalisista sisällöistä puolet ovat toimituksellisesti editoituja 

ja puolet selkeästi editoimattomia haastattelu- ja tiedotustilaisuuden muodossa. 

 
Teorian ja sen viitekehyksen piirteet määrittelevät, mitä analyysin muotoa aineiston läpikäymisessä olisi syytä 

käyttää. Toisaalta taas kerätty aineisto itsessään voi määrittää tutkielman kannalta hyödyttävimmät menetelmät. 

(Alasuutari, 1994, 74.) 
 

Koko aineistossani ja sen valinnassa merkittävimpiä valintaan vaikuttavia seikkoja on ollut 

tekstin tai sisällön ääni - kuka puhuu ja mikä on puhujan suhde tapahtuneeseen. Koska tutkin 

erityisesti yrityksen arvojen toteutumista, on retoriikan hyödyntäminen menetelmässäni 

perusteltu: “Retorinen analyysi tarjoaa monipuolisuudessaan lukuisia keinoja osoittaa tekstiin 

sisältyviä arvostuksia” (Kakkuri-Knuuttila, 1998, 264). Mediatekstien valinnassa olen 

onnistunut mielestäni objektiivisesti rajaamaan aineiston kolmen erilaisen ja eriomisteisen 

mediatalon sisältöihin. Tämä luo tutkimukselleni validiteettia. En koe tärkeänä tai eettisesti 

välttämättömänä, että informoisin tutkittavaa yritystä, Nordeaa. Aineisto on kuitenkin 

olemassa tutkielmastani riippumatta. 
 

Yhtenä tutkielman merkittävimpänä arvona voidaan pitää uuden tiedon tuottamista. Toisaalta 

myös pyrkimys riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen aineistosta riippumatta ovat 

tavoiteltavia tuloksia. (Kuula, 2006, 25.) Koen, että tutkielmani ei välttämättä tuota uutta 

tietoa, mutta se auttaa ymmärtämään yhteiskunnassamme vallitsevien valtasuhteiden 

muutoksen vaikutusta yrityksiin ja täten yritysten kasvavaan yhteiskuntavastuuseen.  

 

Menetelmäni on pääosin laadullista tekstianalyysiä. Teemoittelen Nordean ylempien 

toimihenkilöiden kannanotoista löytyvät argumentit ja perustelut. Ensin erittelen teksteissä 

ilmenneitä teemoja ja lopuksi vertailen niiden sisältöä toisiinsa; löytyykö Nordean 
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arvoraamia tukevia termejä, toimia ja väitteitä heitä kohdanneen Panama-paperit -kriisin 

aikaisesta viestinnästä niin mediassa kuin heidän omissa ulkoisissa tiedotteissaankin?  

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

- Millaisin retorisin keinoin Nordea jäsentää arvojaan, erityisesti 

yhteiskuntavastuullisuutta, kevään 2016 Panama-paperit -kriisin aikaisessa 

kriisiviestinnässään? 

 

Tutkielman kohde saattaa itsessään “herättää moraalisia kannanottoja” (Kuula, 2006, 27). Pro 

gradu -tutkielmani aihe onkin herkkä ja ajatuksia herättävä. Tutkimuskysymykseeni 

vastaaminen tapahtuu kuitenkin melko ”mekaanisella” analyysillä. Peilaten Nordean omiin, 

kriisiä edeltäviin julkilausumiin heidän kriisin aikaisia omia sanojaan, eivät tulokset voi 

saattaa tutkimuskohdettani Nordeaa väärinkäytön uhriksi. Tutkielmaa tehdessä on kuitenkin 

syytä varoa “pettämästä itseään, tulkitsemasta merkkejä omien toiveidensa mukaisesti” 

(Alasuutari, 1994, 67). On siis oltava mahdollisimman objektiivinen ja vältettävä 

painottamasta joitakin tuloksia enemmän kuin toisia, ellei siihen ole selkeitä todisteita.  

 

Vaikka toivon ratkaisevani Alasuutarin (1994, 30) sanojen mukaisesti tutkielman 

arvoituksen, määrittelee valitsemani metodi, retorinen analyysi, kuitenkin tutkimukseni 

luonteen. Toteutan laadullisen tutkimuksen, jossa tulkinnalla on vahva rooli. Laadullista 

tutkimusta tehtäessä on myös ymmärrettävä, että tutkijalla on tietty subjektiviteetti sekä 

merkittävä rooli “työvälineenä” tutkimuksessaan (Eskola & Suoranta 2000, 152– 153). Oman 

tulkintani pyrin pohjaamaan argumentaatioanalyysin tuloksiin, eli pääväitteiden 

perusteluihin. 

 

Piiloisia arvovalintoja voi löytää puheesta ja tekstistä nimenomaan retorisen analyysin avulla. 

“Sikäli kuin teksti edustaa kulttuurissa tyypillisiä arvoja, retorinen analyysi saattaa meidät 

tietoisemmiksi kulttuurimme arvomaailmasta” (Kakkuri-Knuuttila, 1998, 264). Kakkuri-

Knuuttilan mukaan (mt., 264) argumentatiivista tekstiä analysoidessa ja arvoja etsiessä on 
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syytä paneutua itse argumenttien perusteluihin. Arvot ilmenevät, itse tekstin tyylistä riippuen, 

erityisesti tavoitteiden ja seurausten tai normien ja sääntöjen julkilausumissa.  

 

Pro gradu -tutkielmani analyysiosion tulkintaosassa johtopäätökseni ja analyysini nojaavat 

vahvasti yhteiskuntavastuun, sidosryhmien ja kriisiviestinnän teorioiden mukaisiin malleihin 

ja kehyksiin. Kyseisten mallien validiudesta ja ajankohtaisuudesta voidaan toki kiistellä. Olen 

kuitenkin pyrkinyt esittämään kyseiset teoreettiset kehykset mahdollisimman laaja-alaisesti ja 

moniulotteisesti jo luvussa kolme.  

 

Ensimmäisessä tämän luvun alaluvussa käyn lyhyesti läpi käyttämäni laadullisen tutkimuksen 

piirteitä ja perinteitä. Toisessa alaluvussa keskityn tarkemmin aineistoanalyysissä 

käyttämääni retoriikan menetelmään, sen historiaan ja kehityskulkuun sekä pohdin, mitkä 

seikat ovat muokanneet retoriikasta sellaisen, josta puhutaan uutena retoriikkana. En käsittele 

uusimpia retoriikan alahaaroja, sillä tämän aineiston analyysin kannalta uuden retoriikan 

määritelmä on olennaisin. Luvun lopussa kytken retoriikan osaksi tutkielmani aineistoa, josta 

saan luontevan siirtymän itse aineiston analyysiosioon. 

3.1. Laadullinen tutkimus - “teoreettinen seikkailu” 

 
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa analyysissä käsiteltävä aineisto nähdään kokonaisena. “Sen 

ajatellaan valottavan jonkin singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden 

rakennetta” (Alasuutari, 1994, 28-29). Alasuutari (mt., 30) kirjoittaa laadullisen analyysin 

koostuvan kahdesta vaiheesta, “havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta”. 

Käsittelen seuraavaksi nämä vaiheet.  

 

Ensimmäisessä havaintojen pelkistämisvaiheessa voidaan nähdä olevan myös kaksi osaa. 

Tutkijan voidaan olettaa analysoivan aineistoaan “tietystä teoreettis-metodologisesta 

näkökulmasta”. Tällöin keskitytään vain niihin oman tutkielman kannalta tärkeisiin 

seikkoihin, jotka tukevat tutkielman taustateorioita ja viitekehyksiä. Omassa tapauksessani 

nämä teoreettiset viitekehykset ovat nimenomaan kriisiviestintä, sidosryhmät ja 

yhteiskuntavastuu. Havaintojen pelkistämisvaiheessa toinen olennainen vaihe on myös 
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havaintojen yhdistäminen ja tarpeettomien havaintojen karsiminen. “Tähän päästään 

etsimällä havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä tai muotoilemalla sääntö, joka tältä osin 

pätee poikkeuksetta koko aineistoon”. (Alasuutari, 1994, 30-31.) 

 

Toinen  laadullisen analyysin vaihe on arvoituksen ratkaiseminen, toisin sanoen tulosten 

tulkinta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jo eriteltyjen havaintojen pohjalta voidaan 

muodostaa “merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä”. Usein analyysin tässä vaiheessa on myös 

mahdollista, että jo pelkistettyjä havaintoja joutuu käsitellä uudestaan ja pelkistää entisestään. 

Tässä vaiheessa tulevat merkityksellisiksi myös ilmaisun tavat. (Alasuutari, 1994, 34-38.) 

Tämän takia koen, että retoriikan hyödyntäminen tutkielmani menetelmänä ja työkaluna on 

analyysia ja johtopäätöksiä ajatellen erittäin hedelmällistä.  

 

Määrällinen aineiston analyysi liitetään varsinkin arkikäytössä useammin luonnontieteellisiin 

ja vielä tarkemmin tutkimuksiin, joissa analysoidaan tilastollisia kyselyjä. Jako 

ihmistieteellisen ja tieteen tutkimukseen on yleinen, mutta yhteistä näillä kahdella voidaan 

nähdä olevan “pyrkimys loogiseen todisteluun sekä objektiivisuuteen”. Kvalitatiivinen ja 

kvantitatiivinen analyysi  voidaan vielä erottaa toisistaan, “mutta niitä voi aivan hyvin 

soveltaa [--] samassa tutkimuksessa ja saman tutkimusaineiston analysoinnissa. (Alasuutari, 

1994, 22-23.) Mustavalkoisen asetelman kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä 

voidaan nähdä muuttuneen viimeisten vuosikymmenten aikana. “Ylipäätään painotus on 

metodologisessa ajattelussa siirtynyt yhä enemmän aineistojen keruuseen liittyvistä 

ongelmista ja menetelmistä [--] niiden erittelyyn ja tulkintaan” (mt., 9). 

 

Pertti Alasuutari (1994, 74) erittelee kvalitatiivisen aineiston ominaispiirteiksi ilmaisullisen 

rikkauden, monitasoisuuden sekä kompleksisuuden. Hän kutsuukin tätä moninaisuutta ja -

alaisuutta teoreettiseksi seikkailuksi, jota ei voida käyttää menetelmänä ennalta sovittujen 

teorioiden ohjaamissa puitteissa (mt., 11).  Laadullisen analyysin toteuttamiseksi Alasuutari 

(mt., 11) tituleeraa ihanteelliseksi aineiston, joka on tutkimuksen tekemisestä ja tekijästä 

riippumatta olemassa. Perelman (1971, 115) muistuttaa kuitenkin, että vaikka voimme 

vapaasti valita aineistomme, emme voi täysin sivuuttaa analyysiin päätymättömiä aineistoja.  
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3.2. Aineiston rajaaminen 

 
Aineistoni koostuu yhdeksästä mediatekstistä, neljästä audiovisuaalisesta mediasisällöstä 

sekä Nordean viidestä tiedotteesta ja Vastuullisuus Nordeassa - Luottamus ansaitaan joka 

päivä -esitteestä (2015). Viittaan edellä mainittuun esitteeseen tutkielmassani tästä lähin 

nimikkeellä Vastuullisuus Nordeassa -esite. Analysoituani audiovisuaaliset aineistoni, päätin 

jättää itse analyysiosion ulkopuolelle mediatekstit. Tekstit pohjautuvat pitkälti 

audiovisuaalisten aineistojen sisältöön. 

 

Valitsin mediateksteikseni kolmen eriomisteisen mediatalon verkkolehtien uutistekstit: Alma 

Median Kauppalehden, Sanoman Helsingin Sanomat sekä 99,98 prosenttisesti Suomen 

valtion omistaman Yleisradion (Kirjastot.fi, 4.4.2014). Audiovisuaalinen sisältö valikoitui 

relevanttiuden ja sisällöissä kuultujen henkilöiden asiantuntemuksen sekä ilmiön kannalta 

olennaisuuden avulla. Seuraavaksi kerron lyhyesti näiden medioiden valitsemisen 

perimmäisistä syistä. 

 

Helsingin Sanomat on Kansallisen Mediatutkimuksen, KMT:n (S15K16) mukaan painetun 

lehden lukijamäärältään sekä kokonaistavoittavuudeltaan Suomen vaikuttavin sanomalehti. 

Kauppalehden valitsin muiden talouteen ja siitä raportoimiseen keskittyvien aikakauslehtien 

joukosta siksi, että se ilmestyy viisi kertaa viikossa. Tämä mahdollistaa kyseisen lehden 

mahdollisuuden ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten tässä tapauksessa Nordeaa 

kohdanneisiin syytöksiin, joiden mukaan se on ollut avustamassa yritysten perustamisessa 

veroparatiiseihin. Kauppalehden verkkojulkaisun viikkotavoittavuus on myös selkeästi 

korkeampi, kuin sen kilpailijan Talouselämän (mt.). Verkkojulkaisun tavoittavuus nousee 

tärkeäksi arvottajaksi, sillä aineistoni koostuu nimenomaan verkkojulkaisuista. 

 

Valitsin Yleisradion siksi, koska pro gradu -tutkielmani aiheesta paljon raportoinut ja sitä 

tutkinut toimittaja Minna Knus-Galán on kirjoittanut muun muassa 1996 perustettuun 

tutkivaan journalismiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin keskittyvään Ylen MOT-ohjelmaan. 

”MOT noudattaa toiminnassaan Suomen lakien ohella Journalistin ohjeita ja Yleisradion 
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ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiä ohjeita. Keskeinen tavoite on antaa eri osapuolille 

mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä.” (Jokelin, MOT – mikä oli tutkittava.) 

 

Mediatekstien lisäksi käytän aineistonani Nordean ulkoisia tiedotteita ennen ja jälkeen 

paljastuksen. Keskityn erityisesti tiedotteissa esiin tuleviin yrityskulttuurin muotoihin ja 

seikkoihin, joita peilaan uutisten välittämään kuvaan. Tutkielmani punaisena lankana 

toimivat retoriikan keinot, ja kuinka ne mahdollisesti vaikuttavat lukijan suhtautumiseen 

lukemaansa tekstiin nähden. Tutkielmani kannalta mielenkiintoisinta on huomata, millä 

tavoin Nordea tuo esiin itse itselleen luotuja eettisiä raameja ja toimintatapoja 

kriisiviestinnässään.  

 

Tarkastelen myös analyysissäni, kuinka vuonna 2015 julkaistussa Vastuullisuus Nordeassa -

esitteessä kuvattu Nordean arvopohja mahdollisesti muuttuu tai mitkä arvot nousevat ylitse 

muiden Panama-papereiden julkistuksen jälkeen. Tarkastelemalla retorisen 

argumentaatioanalyysin avulla Nordean julkaisemia tiedotteita, mediatekstejä ja 

audiovisuaalisia sisältöjä, uskon pystyväni vastaamaan edellä mainittuun kysymykseen. 

Tulen siis vertailemaan Nordean asettamia arvoja sen kriisin aikaiseen ulkoiseen viestintään 

sekä sitä käsitteleviin mediateksteihin ja –sisältöihin. Käyn läpi aineiston aiemmin 

luettelemieni yhteiskuntavastuun, sidosryhmien sekä kriisiviestinnän teorioiden kautta ja 

avulla. Koska olen kiinnostunut aineistotani löytyvistä arvoista, keskityn analyysissani 

erittelemään “myönteisesti ja kielteisesti ladattuihin termeihin, vertauksiin ja metaforiin”, 

lauserakenteeseen ja asioiden esitysjärjestykseen. Näiden kaikkien voidaan argumenteista 

löytyvien tavoitteiden ja seurausten lisäksi nähdä valottavan puhujan arvomaailmaa. 

(Kakkuri-Knuuttila, 1998, 264.) 

3.3. Retoriikan pääpiirteinen historia 

 
Kuten jo johdantoluvussa kerroin, käsittelen retoriikan historiaa lähinnä Jukka-Pekka Puron 

Retoriikan historia sekä Chaïm Perelmanin Retoriikan valtakunta -teoksien avulla. Käyn läpi 

lineaarisesti retoriikan kehityksen lähtien klassisesta antiikin kreikkalaisesta retoriikasta aina 

”uuteen” 1900-luvun retoriikkaan.  
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Koen pro gradu -tutkielmani kannalta tärkeäksi historiallisen läpikäynnin. Näin liitän 

käyttämäni analyysimenetelmän osaksi yhteiskunnallista kehitystä. Jukka-Pekka Puro 

(2006,8) kiteyttää retoriikan historian tuntemuksen hyödyt kahteen seikkaan: ”Ensimmäinen 

syy on se, että näemme kulttuurin vaikutukset retoriikan kehittymiseen. [--] Toinen syy on 

kuitenkin vielä tärkeämpi: emme voi arvottaa eri näkemyksiä paremmiksi tai huonommiksi, 

koska ne on rakennettu siihen hetkeen, jossa kirjoittaja on elänyt. Uusi retoriikka ei ole 

”parempaa” tai ”kehittyneempää” kuin klassinen antiikin retoriikka.” 

 

Antiikin Kreikka voidaan nähdä länsimaisen demokratia-käsityksen sekä sivistyksen kehtona. 

Tutkielmani kannalta suuret puhujat ja filosofit kuten Aristoteles, Cicero, Korax sekä 

Isokrates ovat retoriikan historian kannalta henkilöitä, joiden vaikutusta retoriikan 

kehitykseen käyn läpi seuraavaksi. Jätän tiedostaen pois analyysistä suuriakin henkilöitä, 

kuten Platonin ja Sokrateen. Näin saan lukijan keskittymään mielestäni retoriikan synnyn 

kannalta olennaisimpiin henkilöihin. Mikäli lukijalle herää suurempi mielenkiinto retoriikan 

historiaan tämän luvun luettuaan, suosittelen tutustumaan Puron (2005) sekä Perelmanin 

(1996) teoksien lisäksi Hohtin (1983) Retoriikan teorian historiaa: Kreikka ja Rooma -

teokseen. 

 

Retoriikan historian kehityksen kannalta on vaikea hahmottaa täysin yhdenmukaista 

“punaista viivaa”. Painotuskohde on vaihdellut retoriikan tutkimuksessa viestin sisällöstä sen 

muotoon ja viestijän agendaan. Retoriikan kehityksen suurnimien painottamat alueet voidaan 

kuitenkin jäljittää. Aristoteleen lähestymistapa keskittyi tietotaitoon, Ciceron muodon 

hallitsemiseen ja Platonin etiikkaan. Vaikka retoriikan ala on ollut jatkuvassa muutoksessa, 

voidaan sen nähdä kuitenkin toimineen itse itsensä vaikuttavimpana säätelijänä. Tutkielmani 

kannalta etiikan ja vastuullisen viestinnän aspektit johtavat kuitenkin aina retoriikan tielle: 

“Sisältö- tai muotopainotteinen keskustelu palautuu ennemmin tai myöhemmin puhujan 

eettisten velvoitteiden ääreen ja päinvastoin”. (Puro, 2006, 12-13.) 

 

Koraxin ajatellaan luoneen teoreettisen pohjan, jolta kuuluisat filosofit kuten Aristoteles, 

Platon ja Sokrates sovelsivat retoriikan käsitettä oman aikansa ja kiinnostuksenkohteensa 

mukaiseksi. Koraxin käsitys retoriikasta kietoutuu sekä lakiin että myötämielisyyden 
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tavoitteluun. Hänen retoriikassaan oli erityisesti kyse siitä, ”miten kuulijassa saadaan aikaan 

mahdollisimman myötämielinen tila” (Puro, 2005, 23). Tämän seikan toteaminen ja 

peilaaminen aineistooni on mielestäni olennainen osa yritysmaailman retoriikan mahdollisten 

lähtökohtien ymmärtämistä. 

 

Tutkielmani analyysimenetelmänä käytän uudeksi retoriikaksi nimettyä suuntausta. Siinä 

missä klassinen retoriikka keskittyi puhujaan ja hänen sanomansa perille menemiseen, uuden 

retoriikan voidaan nähdä edustavan ajattelutapaa ja maailmankuvaa, puhujan ja kuulijan 

välistä suhdetta, jossa tekstuaalisuudella ja argumentoinnilla on merkittävä osa. Yksi uuden 

retoriikan merkittävimmistä nimistä ja vaikuttajista on Chaïm Perelman. Puro (2006, 109) 

toteaakin Perelmanin (1971) kiteyttäneen artikkelissaan yhden retoriikan perinteen 

merkityksellisimmän käänteentekijän. Retoriikka ei ollut enää käytännön neuvoja ja 

opastuksia. “Retoriikan tuli olla ennemminkin retorisen kritiikin henkistä analyysiä, erittelyä 

ja tulkintaa”. (Puro, 2006, 107-109.) 

 

Chaïm Perelmanin henkilökohtaiseen historiaan tutustuminen valottaa hänen näkökulmaansa 

retoriikkaan. Perelman toimi toisessa maailmansodassa vastarintamiehenä. Hän joutui 

todistamaan omin silmin, kuinka kolmannessa valtakunnassa hyödynnettiin retoriikkaa 

alistamisen ja totalitaarisen järjestelmän toteuttamiseen. Perelman painottaakin retoriikassa 

järjen ja arvojen merkitystä. (Puro, 2006, 131.) 

 

Miksi sitten käytän tutkielmassani uuteen retoriikkaan pohjaavaa menetelmää ja teoriaa? 

Maailma on muuttunut mobiilimmaksi. Medioiden käyttö on täysin erilaista kuin kymmenen 

tai viisikin vuotta sitten ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ovat yhä laajemmat. Ennen 

vain harvojen etuoikeutena esiintynyt painettu sana oli valistuksen ajan “uuden 

sivistyskonseptin” ansiosta  kaikkien saatavilla (Malmelin & Wilenius, 2008, 117). Nykyään 

“ihmiset käyttävät mediaa yhä monipuolisemmin saadakseen informaatiota ja elämyksiä” 

(mt., 117). Myös Puro (2006, 168) ennustaa kymmenen vuoden päähän aikaa, jolloin 

“olemme entistä vahvemmin jatkuva-aikaisen vaikuttamisen tulvan alla”. Tätä ennustetta 

voidaan sanoa elävämme nyt, kun vuonna 2017 kirjoitan tutkielmaani. 
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Siinä missä kaksituhatta vuotta sitten vaikutettiin ihmisiin yksikanavaisesti puheen 

välityksellä, voidaan nykyään puhua monikanavaisesta kakofoniasta. Kuka saa äänensä 

kuuluviin informaatiotulvan aikakautena? Antiikin retoriikan perinteen hallitseminen 

nykyaikana olisi kenties odotettua tärkeämpää.  

 

Nykyaikaamme vahvasti leimaava median elitistyminen, popularisoituminen ja 

käsitteellistyminen vaikeuttavat puheiden ja sanojen kriittistä arviointia. Viime aikoina on 

myös ollut paljon puhetta niin sanotusta yhden prosentin valtaeliitistä, joka käytännössä 

pyörittää maailmaa. Uusliberalismin aikana voimme myös kyseenalaistaa valtaeliitin 

agendan. Puron (2006, 167) mukaan näyttääkin siltä, “että se, jolla on kyky pitää kaikkia 

lankoja käsissään, on yleensä myös se, joka käyttää valtaansa kyseenalaisella tavalla”.  

 

Tämän kehityksen valossa voisi kriittinen yhteiskunnallinen keskustelu tänä päivänä hyötyä 

nimenomaisesti retoriikan ensimmäisen aallon perinteestä - vilkkaasta ja avoimesta 

keskustelukulttuurista. Vallitsevan yhteiskunnallisen retoriikan periaatteiden ja käytäntöjen 

kyseenalaistaminen, kilpailevien käytäntöjen ja käsitteiden luominen sekä ylipäätään avoin 

keskustelu eri näkökulmat huomioon ottaen ovat kaikki antiikin retoriikan tapoja, jotka 

haluaisin nähdä vahvemmin myös tämän päivän keskustelussa. (Puro, 2006, 167.) 

 

Viestinnän suhteen eletään suurten muutosten aikaa. Sosiaalisen median vahva läsnäolo 

arjessa haastaa juurtuneita tapoja kommunikoida. Sisältö voi muuttua rikkinäisen puhelimen 

tavoin sekunneissa. Yhteiskunnan yksilöityminen ja median henkilöityminen näkyy 

voyerististen tosi-televisio -ohjelmien, selfieiden sekä dieeteillä massasta erottautumisen 

muodoissa. Yksilön elämä on uusien sosiaalisten medioiden myötä muuttunut suurissa 

määrin julkiseksi. Myös yritykset elävät uudenlaisessa julkisuudessa. Julkisuus on 

“luonteeltaan arvaamatonta ja saattaa vaatia yritykseltä nopeita uudelleenarviointeja” (Kuvaja 

& Malmelin, 2008, 48).  

 

Puro (2006,13) kirjoittaa uuden retoriikan merkittävyyden sijaitsevan sen ajan, paikan ja tilan 

murroksen ymmärtämisessä. Toisaalta myös uuden retoriikan tutkimuksessa ja suuntauksissa 

näkyvät vahvat juuret antiikista lähtöisin oleviin kulmakiviin, joissa keskiössä on loppujen 
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lopuksi “edelleen ihminen, jonka valintoja ja eettisiä periaatteita voimme kyseenalaistaa” 

(mt., 13).  

 

Hypoteesini on, että kriisiviestinnän ja eritoten sen ajoituksen merkitys tulee vahvistumaan 

lähivuosina entistä enemmän. Toiminnan ja päätöksenteon odotetaan lähes kaikilla 

yhteiskunnallisilla tasoilla olevan läpinäkyvää ja jäljitettävää. Mikäli näin ei ole, on yrityksen 

varauduttava koettelevaan ja raastavaan ”mediamyllytykseen”. Myös anteeksipyynnön aitous 

on kyseenalaistettavana mediatapahtuman luonteenomaisesti. On vain ajan kysymys, milloin 

anteeksipyynnöstä tulee triviaali ja naiivi tapa selviytyä kriisistä. 

3.4. Retorinen argumentaatioanalyysi menetelmänä 

 
“Retoriikka tarjoaa teorian, jonka avulla puhuja löytää tietoja, sanoja, argumentteja, s.o. puheen materiaalin ja 

todisteiden esittämisen tavan.” (Haapanen, 1996, 26.) 

 

Analysoin tutkielmassani Nordean vuonna 2015 julkaiseman Vastuullisuus Nordeassa - 

Luottamus ansaitaan joka päivä  -esitteessä esiin tulleiden Nordean arvojen ja 

toimintaperiaatteiden valossa Nordean ulkoisia tiedotteita sekä mediatekstejä, joissa on 

haastateltu kyseisen yrityksen vastuuhenkilöitä Panama-paperien julkistuksesta johtuneesta 

kriisistä.  

 

Aristoteleen puhetaidon oppikirjan Retoriikan mukainen kolmijako eetokseen, paatokseen ja 

logokseen voivat joidenkin mielestä olla jo vanhentuneita käsitteitä. Miellän ne kuitenkin 

Kakkuri-Knuuttilan (2002, 233) mukaan varsin päteviksi lähtökohdiksi. Kakkuri-Knuuttilan 

(mt., 233) mukaan argumentaation ja retoriikan molempien päätavoite on lisätä tekstin tai 

pääväitteen sanoman uskottavuutta. Käytän aineistoni analyysissä piirteitä sekä argumentti- 

että retorisesta analyysistä. Kakkuri-Knuuttila (mt., 234) kiteyttää valitsemani menetelmän 

luonteen seuraavanlaisesti: “Kun argumenttianalyysi pelkistää argumentin kielellisen 

ilmiasun ja tarkastelee argumentin asiasisältöä, retorinen analyysi palauttaa ilmiasun 

tarkastelun kohteeksi.” Seuraavaksi käyn lyhyesti läpi yllä mainittujen logoksen, ethoksen ja 

pathoksen merkitykset ja sen, miksi ne ovat tutkielmani kannalta olennaisia. 
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Eetos ymmärretään argumentin esittämisen tavoiksi, joiden tulisi jollain tapaa ilmentää 

puhujan karakteeria ja täten argumentin validiteettia. Eetoksen johdettu nykyaikainen 

määritelmä keskittyy enemmänkin yleisöön ja itse puhujan yleisökäsitykseen. Paatos kuvaa 

taas yleisön olotilaa ja vastaanottavaisuutta. Nämä itsessään vaikuttavat argumentin 

omaksumiseen ja arvioimiseen. (Kakkuri-Knuuttila, 2002, 233.) Voidaan siis olettaa, että 

mikäli yleisö on jo valmiiksi myötämielinen tai hyvinvoiva, on argumentin perillemeno 

luultavasti todennäköisempää, kuin jos yleisö olisi huonolla tuulella tai tuntisi itsensä 

aliarvostetuksi. Puhujan ottaessa yleisön huomioon, on sillä vaikutus myös itse puheen tai 

tekstin uskottavuuteen: “Jotta puhujan esityksellä olisi vaikutusta, hänen tulee sovittaa se 

yleisönsä mukaan” (Perelman, 1996, 28). Lopuksi logos ymmärretään itse argumentiksi ja 

väitteen asiasisällöksi (Kakkuri-Knuuttila, 2002, 233).  

 

Puheen, tekstin ja argumentaation lisäksi yleensä retorisessa analyysissä yksi 

merkittävimmistä huomioon otettavista seikoista on myös yleisö. Argumentin perimmäinen 

merkitys on kuitenkin pyrkimys saada yleisö vakuutetuksi, “muuttamaan sen vakaumuksia tai 

taipumuksia ja hakemaan sen kannatusta” (Perelman, 1996, 19). Perelman (mt., 21) 

kehottaakin yleisöä määritellessä ottamaan huomioon ”kaikki ne, joihin puhuja haluaa 

argumentaatiolla vaikuttaa”. Eritoten silloin, kun tarkoituksena on kehittää 

argumentaatioteoriaa.  

 

Teksti ja analysoitava sisältö tulee myös hahmottaa kokonaisuutena ja analysoida myös siltä 

kantilta. Argumentit ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan, joten “on välttämätöntä analysoida 

esitystä kokonaisuutena ja argumenttien järjestystä siinä” (Perelman, 1996, 58). Puhuja tekee 

joko tietoisia tai tiedostamattomia valintoja tyylin suhteen. Oletan, että analyysiaineistossani 

esiintyvät puhujat ovat niin vastuullisissa tehtävissä, että heidän tyylivalintansa ovat tietoisia 

ja työuran aikana muokkautuneita ja kehittyneitä. Kakkuri-Knuuttila (1998, 237) 

havainnollistaa tyylin muotoja vastakohtien avulla. On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä 

vastakohdat voivat myös esiintyä samassa tekstissä.  
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Tyylin piirteitä kohteen suhteen:  

(1) tekninen - havainnollistava,  

(2) suora - epäsuora, 

(3) yksitasoinen - ironinen/metaforinen/yms., 

(4) pienentävä - liioitteleva. 

 

Tyylin piirteitä yleisön suhteen: 

(1) kohtelias - epäkohtelias, 

(2) arvostava - vähättelevä/halventava,  

(3) virallinen - epävirallinen,  

(4) vakuuttava - suostutteleva,  

(5) asiallinen - humoristinen. 

 

Nämä tyyliseikat ovat läsnä analysoidessani aineistoani. Hypoteesini on, että tyyliseikat 

paljastuvat analyysiteksteissä erityisesti sanavalintojen ja audiovisuaalisissa sisällöissä kehon 

kielen kautta. Nostan esiin esimerkkejä tietyistä tyyleistä, mikäli ne nousevat selvästi 

vallitseviksi tyyleiksi Nordean kriisiviestinnässä.  
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4. AINEISTON ANALYYSI 

Yritysmaailma on muutoksessa. Olemme Suomessa “edelleen arkoja nostamaan esiin 

yrityksen arvovalintoja” (Kuvaja & Malmelin, 2008, 34). Viime vuosien yt-neuvottelut ja 

niistä koituneet irtisanomiset ovat kuitenkin nostaneet yritysten yhteiskuntavastuun aiempaa 

ajankohtaisemmaksi Suomessa. Myös valtion omistajuuden perinne on ollut omiaan 

vaikuttamaan yleiseen konsensukseen siitä, että eettinen toiminta toteutuu “poliittisen 

ohjauksen muodossa”. (Mt., 34-35.) 

 

Tarkastelen analyysissäni, kuinka Nordean luoma arvopohja vuonna 2015 julkaistussa 

Vastuullisuus Nordeassa -esitteessä ilmenee ja kenties muuttuu Panama papereiden 

julkistuksen jälkeen niin mediassa kuin heidän omissa tiedotteissaankin. Tähän kysymykseen 

pyrin vastaamaan tarkastelemalla Nordean julkaisemia tiedotteita, mediatekstejä ja 

audiovisuaalisia mediasisältöjä  retorinen argumentaatioanalyysi työkalunani. Erittelen 

tutkielmani aineistoteksteissä ja audiovisuaalisissa sisällöissä esiintyvät tekijät ja toimijat, 

argumenttien perustelut, kuvitellut yleisöt, mahdolliset esisopimukset, tässä tapauksessa 

Nordean julkilausutut arvot, sekä tekstin mahdollisen pääteesin. 

 

Medialla on valtaa. Se nostaa aiheita esiin tai vaikenee niistä. “Ihmisten käsitys 

yhteiskunnasta ja ympäröivästä todellisuudesta perustuu pitkälti tiedotusvälineiden 

välittämiin viesteihin.” (Malmelin & Wilenius, 2008, 116.) Uutisoituja ja julkisia 

mediasisältöjä käyttäessäni on minun täten tutkijana tiedostettava median vallan luomat 

paineet siellä esiintyville henkilöille. Toisin sanoen on syytä ottaa huomioon journalistinen 

konteksti, jonka puitteissa Nordean ylemmät toimihenkilöt joutuvat vastaamaan tutkielmani 

aineiston mediasisällöissä.  

 

Koska journalismin yksinä merkittävimpinä tehtävinä on toimia vallan vahtikoirana, 

neljäntenä valtiomahtina ja tiedon välittäjänä (Malmelin & Wilenius, 2008, 117), ovat sen 

edustajien kysymykset luonteeltaan vastapuolta haastavia. Myös suhtautuminen 

haastateltavaan, tässä tapauksessa mahdolliseen veronkiertäjään ja rahanpesijään, on aina 

enemmän tai vähemmän arvotettu.  
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Karvonen (2005, 78-79) puhuu mediavälitteisistä mielikuvista. Yksinkertaistettuna se 

tarkoittaa sitä, että journalisti kohtaa A:n ja tulkitsee sitä. “Tulkinnan perusteella he 

muodostavat käsityksensä, jonka he sitten muotoilevat tekstiksi suuren yleisön, kansalaisten 

saataville” (mt., 78-79). Tämä merkitsee sitä, että kansalaisten mielipide muodostuu 

välikäden luoman ja tulkitun mielipiteen pohjalta. Karvonen väittää, että media on täten 

“kaikkea muuta kuin passiivinen välittäjä: se on hyvin aktiivinen ja maailman suhteen 

pyyteellinen toimija”.  

 

On tärkeä kuitenkin korostaa, että erityisesti nykyään nämä pyyteet ovat harvoin 

puoluepoliittisia. “Pikemminkin sen intressit nousevat ns. medialogiikasta, jonka mukaan 

asioissa arvostetaan muun muassa uutisarvoisuutta ja dramaattisuutta” (Karvonen, 2005, 79). 

Nykyajan nopea tahti ja sosiaalisen median mahdollistama välitön reagointi ovat myös 

omiaan pakottamaan uutistoimituksia ottamaan entistä enemmän huomioon sisältöjensä 

huomiohakuisuus.  

 

Retoriikan merkitys mediavälitteisten aineistojen analysoinnissa on merkittävä. On otettava 

huomioon lähteen oma retoriikka ja arvioitava sitä tiedotusvälineiden oman retoriikan 

viitekehyksessä. ”Lähteen retoriikan ja mediaretoriikan taustalla voivat vaikuttaa hyvinkin 

erilaiset intressit, jotka ohjaava esittämisen politiikkaa” (Karvonen, 2005, 79).  

 

Toisaalta voidaan myös olettaa, että ylempien toimihenkilöiden tulisi olla harjaantuneita 

toimittajien esittämien tiukkojen kysymysten sekä luomien tilanteiden edessä. Tutkielmassani 

esiintyviä haastateltavia, tässä tapauksessa talouselämän ja hallinnon päätöksentekijöitä, 

voidaan pitää eliittinä. “Tämänkaltaiset asiantuntijat muodostavat yhteiskunnallisia 

eliittiryhmiä, sillä he vaikuttavat voimakkaasti organisaationsa päätöksentekoon ja 

työntekijöihin sekä samalla yhteiskuntaan laajemmin” (Malmelin & Wilenius, 2008, 10; ref. 

Mykkänen, 2001 ). Näitä eliitinedustajia voidaan pitää “esimerkillisinä haastateltavina”. He 

ovat tottuneet kuvailemaan laajalle sidosryhmälle monia abstraktejakin aiheita, kuten 

vastuullisuutta. On tärkeä ottaa myös huomioon harjaantuneisuuden mukanaan tuoma vahva 

retoriikka ja strategiapuhe. Argumentit voivat perustua suoraan virallisiin vuosikertomuksiin, 

lausuntoihin tai tiedotteisiin. (Mt., 10.) On myös tiedostettava, että yritykselle edullisimpana 
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voidaan pitää yleisön mielenkiinnon ohjaamista niihin teemoihin ja arvoihin, joilla yrityksen 

“oma vastuullisuus on edennyt konkreettisimmin” (Kuvaja & Malmelin, 2008, 49). Nordean 

onnistuminen kriisiviestinnässä tämän kontekstin puitteissa luo itse onnistumiselle haastavat, 

mutta tutkimuksen näkökulmasta mielenkiintoiset raamit. 

 

Analyysi etenee ensimmäisessä alaluvussa jäsentämilläni Nordean eettisillä  

toimintaperiaatteilla, jotka se on itse itselleen asettanut. Erittelen samassa alaluvussa myös 

Nordean käyttämät retoriset keinot. Mediatekstejä ja audiovisuaalisia sisältöjä 

analysoidessani pyrin erittelemään eetoksen, paatoksen ja logoksen esimerkein 

mediateksteissä ja audiovisuaalisissa sisällöissä esiintyviä yleisyyksiä. Mikäli sama retorinen 

keino esiintyy useampaan otteeseen tekstissä tai audiovisuaalisessa sisällössä, en erittele sitä 

yhtäläisellä tarkkuudella uudestaan. Tuon kuitenkin esiin nämä mahdollisesti muita 

yleisemmin käytetyt retoriset keinot tai mainitsen niistä, mikäli niiden olemassaolo painottuu 

erityislaatuisesti analyysiaineistossani. 

 

Erittelen seuraavassa alaluvussa Nordean laatiman Vastuullisuus Nordeassa -esitteen (2015) 

pohjalta Nordean itsensä käyttämät retoriset keinot. Näiden retoristen keinojen lisäksi 

jäsennän Nordealle tärkeät julkilausutut arvot, toiminnan eettiset raamit sekä 

toimintaperiaatteet. Näihin edellä mainittuihin arvoihin palaan läpi analyysiosion, sillä ne 

määrittelevät pitkälti sen, miten luen aineistoa ja mihin sitä peilaan. 

4.1. Nordean etiikka ja retoriikka 
 
Erittelen tässä luvussa arvot ja toimintaperiaatteet, sekä Nordean niiden uskottavuutta 

vahvistaakseen käyttämät retoriset keinot, jotka ilmenivät analysoituani Vastuullisuus 

Nordeassa -esitteen. Pidän näitä arvoja ja retorisia keinoja ikäänkuin sekä tutkielmani että 

Nordean toiminnan perustana sekä toimintakulttuurina. Tuon tulokseni esiin tekstistä 

lainaamieni esimerkkien avulla. Kaikki lainaukset ovat vuonna 2015 julkaistusta 

Vastuullisuus Nordeassa -esitteestä. 
 
Eetoksella puhuja tai kirjoittaja luo valinnoillaan uskottavuutta ja vakuuttavuutta yleisön 

silmissä (Kakkuri-Knuuttilan, 1998, 233). Eetoskeinoiksi voi luetella muun muassa puhujan 
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vetoamisen korkeampaan tahoon (virkamies, auktoriteetti, asiantuntija), lakiin tai moraaliin. 

Merkittävimpiä auktoriteetteja, joihin Nordean toimihenkilöt vetosivat, olivat laki tai 

Nordean omat eettiset ohjenuorat, ns. Nordean oma moraali. Leiwon ja Pietikäisen (1996, 91) 

mukaan puhuja voi siirtää todistamisvelvollisuuden vetoamalla nimenomaan 

“määrittelemättömään joukkoon, jolla kuitenkin on poliittista tai yhteiskunnallista [--] statusta 

ja jonka voidaan olettaa olevan yleisön hyväksymä auktoriteetti”. Tähän joukkoon kuuluvat 

esimerkiksi johtavat liikemiehet ja puolueen jäsenet.  

 

Nordea käyttää viestinnässään tehokasta ja kärjistettyjä retoriikkaa. Tekstit pohjautuvat 

Vastuullisuus Nordeassa -esitteessä pitkälti tunteisiin ja yleisyyteen vetoaviin argumentteihin. 

Nordea myös kytkee itsensä osaksi toimivaa yhteiskuntaa ja täten käyttää argumentoinnissaan 

auktoriteettiin sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta olennaisuuksiin, muun muassa 

lakeihin vetoavia väitteitä. 
 

“Luotonannossa on tärkeää, että neuvontamme on luotettavaa ja markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti. 

Näin varmistamme, että kaikki meiltä lainaa saaneet pystyvät huolehtimaan lainan takaisinmaksusta.” 

 

“Yritysten odotetaan nykyään tekevän entistä enemmän “tiliä siitä, kuinka ne tuottavat 

lisäarvoa koko yhteiskunnalle ja paikallisyhteisöille, ja miten ne tiedostavat ja torjuvat 

globalisaatioon ja ilmastonmuutokseen liittyviä yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia” 

(Kuvaja & Malmelin, 2008, 24).  Sidosryhmät siis “odottavat mahdollisimman yksiselitteisiä 

merkkejä ja näyttöjä siitä, että yrityksen toimintatavat pyrkivät vastaamaan heidän 

odotuksiinsa” (mt., 24). Yhteiskuntavastuullinen toiminta perusteltiin Nordean esitteessä 

usein argumentein, joiden keskiössä olivat nimenomaan sidosryhmät: valtio, yhteiskunta, 

yritykset tai asiakkaat.  

 
“Haluamme olla mukana terveen ja toimivan yhteiskunnan rakentamisessa.” 

 

“Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti myös maksamiemme verojen kautta. [--] Maksamme veromme 

vastuullisesti – ajallaan ja paikallisten säännösten mukaisesti siellä missä toimimme.”  

 

Esitteessä tuli ilmi useaan otteeseen, kuinka Nordea painottaa toimintansa reaktiivisuutta. 

Tämä osaltaan luo kuvan siitä, miten osa Nordean toimintatavoista ja päätöksenteosta juontaa 
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juurensa sen asiakkaiden ja sidosryhmien toiveisiin. Mielenkiintoista olisi tutkia, luoko tämä 

myös vastuuntuntoa tai konkreettista vastuuta itse sidosryhmille? Viimeinen sana näyttää 

kuitenkin olevan aina yrityksellä.  
 

“Kuuntelemme asiakkaita, muokkaamme joustavasti palvelujamme asiakkaiden muuttuvan käyttäytymisen 

mukaan ja teemme sijoituksia ja luottopäätöksiä vastuullisesti. Näin voimme luoda erinomaisia 

asiakaskokemuksia.” 
 
“ Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti päivittäisessä pankkityössä. Sen lisäksi haluamme käyttää 

osaamistamme, asiantuntemustamme, tietojamme ja yhteistyösuhteitamme vaikuttaaksemme positiivisesti 

ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.”  
 

Esitteessä puhutaan paljon “ihmisistä” yleisesti. Tällä sanavalinnalla Nordea ei ota kantaa 

toimiensa etnografisesta kantavuudesta eritellen esimerkiksi yhteiskuntaluokkia, rotua, ikää 

tai sukupuolta. Tämä on varmasti tietoinen valinta. Tällä valinnalla voi kuitenkin olla 

mahdollisena seurauksena, ettei jokainen esitteen lukeva Nordean potentiaalinen tuleva 

asiakas löydä tarpeeksi kosketuspintaa Nordean arvomaailmasta. Yleispätevät nimitykset 

konkreettisten esimerkkien sijaan luovat yrityksestä pinnallisemman kuvan.  

 
“Huolehdimme maksuliikenteestä ja yritysten rahoituksesta, jotta ne voivat työllistää ihmisiä ja tehdä 

investointeja.“ 

 

Toisaalta Nordea taas nostaa esiin sidosryhmistään erityisesti yritykset ja nuoret. Nordea 

käyttää arvojen määrittelyissään tunteisiin vetoavia keinoja. “Nuorten” esiin tuomisen voi 

rinnastaa samankaltaiseen efektiin, mikä syntyy puhuttaessa lapsista. Yleisesti 

“elämänhallinnasta” puhuminen luo Nordeasta myös välittävän ja ei vain tuloskeskeisen 

yrityksen kuvan.  

 
“Autamme nuoria säästämään ja toimimaan yhteiskunnan tuottavina jäseninä, ja luomaan itselleen onnistuneen 

elämän.” 
 

Yllä olevassa esimerkissä Nordea on argumenteissaan epäjohdonmukainen. Toisaalta Nordea 

haluaa kehittää nuorista “yhteiskunnan tuottavia jäseniä”. Ja toisaalta taas auttaa heitä 
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luomaan itselleen onnistuneen elämän. Nämä kaksi argumenttia pohjautuvat kahteen eri 

perusteluun: ensimmäinen markkinataloudelliseen ja enemmänkin Nordeaa itseään 

hyödyntävään tuottavuuteen, ja jälkimmäinen  jopa isälliseen tai äidilliseen sävyyn nuoren 

hyvinvointiin. 
 

“Tarjoamme osaamistamme ja autamme ihmisiä henkilökohtaisten raha-asioiden hoidossa ja 

elämänhallinnassa.”  

 

Napakat ja lyhyet virkkeet saavat myös lukijan mieltämään tekstin kirjoittajan tehokkaaksi 

toimijaksi. Tällaiset virkkeet jäävät mieleen ja ne on helppo ymmärtää. Tehokas viestintä on 

myös lukijan huomioon ottamista.  

 
“Monimuotoisuus on meille tärkeää.”  

 

Nordea myös käyttää esitteessään yhtenä retorisena keinona vertikaalisia listauksia ja 

luetteloita. Ne ovat visuaalisesti helppo hahmottaa ja kenties nopeammin sisäistettävissä, kuin 

tekstiin upotetut listat. Tämä visuaalinen keino luo Nordean toiminnasta jälleen tehokkaan ja 

helposti lähestyttävän kuvan.  

 
“Olemme yhteiskunnalle hyödyksi, sillä 

• maksamme yhtiöveroa  

• perimme lähdeveroa asiakkaiden saamista osingoista ja korkotuloista  

• maksamme osinkoa osakkeenomistajille 

• maksamme palkkoja henkilöstölle  

• ostamme tuotteita ja palveluja.“ 

 

Sidosryhmien ja asiakkaiden rooli mainontaa suunniteltaessa on merkittävä. Mainonnan 

asiantuntijoiden mielestä mainonnan suunnittelun tulee lähteä totuudenmukaisuudesta 

(Malmelin & Wilenius, 2008, 59). Toinen mainonnan asiantuntijoiden esittämä analyysi on, 

että vastaanottajat ovat tietoisia mainoksien genrestä mediaesityksenä, jolla on oma kielioppi 

ja tulkintasäännöt (mt., 59). Malmelin ja Wilenius (mt., 60) kysyvätkin, voiko yritys luottaa 

mainosta laatiessaan vastaanottajan ymmärtävän mainonnan “muodot ja genret”? Mainonnan 
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sääntelyn periaatteet perustuvat kuitenkin “huomattavasti varovaisempiin arvioihin 

vastaanottajien mainonnan lukutaidosta” (mt., 61).  

 

4.1.1 Nordean arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Yrityksen yhteiskuntavastuullinen toiminta voi olla monenlaista. Juholin mainitsee (2004, 38) 

yhteiskuntavastuun historiallisessa viitekehyksessä yrityksen yhteiskuntavastuullisen 

toiminnan onnistumisen ankkuroituvan nykyään entistä vahvemmin sidosryhmien 

kuuntelemiseen ja vuorovaikutuksellisuuteen. Eettinen yritystoiminta vaatii jatkuvaa 

vuoropuhelua. “Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän konkreettista näyttöä siitä, että ne 

hallitsevat sidosryhmävuoropuhelun ja osaavat myös raportoida siitä” (Kuvaja & Malmelin, 

2008, 84).  

 

Kakkuri-Knuuttila (1998, 42) käsittelee antiikin Rooman aikaista retoriikkaa ja puheoppia. 

Hän käyttää aineistonaan muun muassa Ciceron oppeja ja teoksia käsitellessään puhujan 

edistämiä arvoja. Kakkuri-Knuuttila tuo tutkielmani kannalta esiin merkittävän seikan. Hän 

muistuttaa, että “puhuja ei luo varsinaisesti uutta kuulijoidensa mieliin, vaan vetää esiin ja 

voimistaa niissä jo valmiiksi piileviä aineksia” (mt., 42).  

 

Kuten Coombs (2007, 5−6) on eritellyt, kuuluu kriisinhallinnan valmisteluvaiheeseen 

yrityksen kriisinhallintasuunnitelman luominen. Luen tämän esitteen lukeutuvan tällaiseksi 

kriisinhallinnan vaiheeksi. Voimme siis olettaa, että pankkien asiakkaat ovat jo jollain tasolla 

tietoisia valitsemansa pankin, tässä tapauksessa Nordean, arvoista. Itselle tärkeitä arvoja 

luetellessa Nordea tekee tietoisen päätöksen painottaa ja vastaavasti jättää mainitsematta 

toiminnassaan tärkeitä arvoja ja seikkoja.  

 

Viime vuosien tietovuotopaljastusten myötä olen havainnut oman ympäristöni sekä median 

kautta laajemman kansalaissegmentin tiedonjanon yltyneen. Uskon, että tämän vuoksi 

Nordea painottaa arvoissaan erityisesti vastuullisuutta ja eettisyyttä. Voidaan puhua myös 

siirtymästä “mielikuvatalouteen, tunnetalouteen tai merkitystalouteen”, jossa yrityskuvan 
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välittäminen yhä moninaisemmille sidosryhmille “vaatii erityistä viestintäosaamista” (Kuvaja 

& Malmelin, 2008, 32).  

 
 “Nykyään edellytetään, että yritykset kertovat toiminnastaan osakkeenomistajien lisäksi myös muille 

sidosryhmilleen – ihmisille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa.” (Vastuullisuus Nordeassa -esite, sivu 2.)  
 

Teoriaosiossa luettelemiini viiteen toimintamalliin (ikuinen laki, utilitarismi, universalismi, 

distributiivinen oikeudenmukaisuus, henkilökohtainen vapaus) peilaten näyttäisi Nordea yllä 

käsitellyn esitteen mukaan hyödyntävän sekä ikuisen lain että henkilökohtaisen vapauden 

malleja. (Kok et. al, 2001, 286.) Yhtäältä Nordea antaa ymmärtää, että toimii yleisten lakien 

ja yleisen moraalin puitteissa. Toisaalta taas Nordea painottaa yksilön, ihmisen, elämän 

tärkeyttä. Nordea korostaa toimivansa auttaen sekä yrityksiä että yhteiskuntaa.  

 

Sidosryhmikseen Nordea kuitenkin luettelee esitteen eri paikoissa eri toimijoita:  “[--] 

asiakkaat, henkilöstö, tavaroiden ja palvelujen toimittajat sekä osakkeenomistajat”. Esitteessä 

tulee myös melko epäsuorasti ilmi Nordean tuloskeskeisyys: “[--] tulosten on oltava 

mitattavissa”. (Vastuullisuus Nordeassa, 2) 

 

Listaan alle vielä yhteenvetona esitteessä ilmenneet toimintaperiaatteet ja niistä johdetut 

arvot, joihin peilaan mediateksteissä, audiovisuaalisissa sisällöissä sekä Nordean tiedotteissa 

esiin tulleita vastaavia. 

 

1. Yhteiskuntavastuullisuus 

- Ympäristönsuojelu (ympäristö) 

- Ihmisten hyvinvointi ja paikallisten yhteisöjen tukeminen (sosiaalinen aspekti) 

- Vastuullinen veronmaksaja ja yrittäjyyden tukija (taloudellinen aspekti) 

- Vapaaehtoistyö 

2. Monimuotoisuuden tukeminen 

- Sidosryhmien värikkyys 

3. Moraalisuus  

- Talousrikosten ehkäisy 
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Kun peilaa edellä ilmi tulleita arvoja ja toimintaperiaatteita yhteiskuntavastuusta 

käsittelevässä luvussa esiteltyihin malleihin, Cranen (2008, 5-7) luettelemat 

yhteiskuntavastuun toteutumisen kannalta kuusi tärkeää piirrettä näyttäisi istuvan Nordean 

esitteessä lueteltuihin toimintatapoihin. Listaan vielä alle kyseenomaiset Cranen luettelemat 

piirteet. 

 

1. vapaaehtoisuus (voluntary),  

2. objektiivisuuden sisäistäminen tai hallinta (internalizing or managing externality), 

3. monimuotoisen sidosryhmän sisäistäminen (multiple stakeholder orientation), 

4. suuntautuneisuus sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisesti (alignment of social and 

economic responsibilities),  

5. käytännöt ja arvot (practices and values) sekä  

6. yhteiskuntavastuun ymmärtäminen jonakin suurempana kokonaisuutena kuin 

ihmisläheisyytenä (beyond philantrophy). 

 

Seuraavissa tämän pääluvun alaluvuissa analysoin, onko Nordean viestinnässä tuotu heidän 

esitteessään tulleita arvoja esiin. Peilaan itse tekstin sisältöä (logos) kulloisenkin viestijän 

olemukseen ja ulosantiin (eetos) ja lopuksi viestijän tapoihin vedota kuulijoihinsa ja 

yleisöönsä (paatos). 

4.2. Johtoporras suurennuslasin alla 

Tässä alaluvussa käyn läpi neljä audiovisuaalista mediatuotetta, joissa kaikissa kuullaan 

Nordeassa vaikuttavia toimihenkilöitä. Olen valikoinut videot tutkielman kannalta niissä 

esiintyvän sisällön, puhujan ja/tai median olennaisuuksien avulla. Kaksi audiovisuaalisista 

sisällöistä on Sanoma konsernin omistuksessa, yksi YLE:n ja yksi Bonnierin omistaman 

MTV:n. Jokainen  analysoidaan omassa alaluvussaan.  

4.2.1 Ari Kaperi tentattavana HSTV-keskustelussa 

 
Tämä video julkaistiin Helsingin Sanomien Nordea: Emme ole ohjanneet asiakkaita 

veroparatiiseihin, aloite tullut heiltä -artikkelin (7.4.2016) yhteydessä. Video on osa HSTV -
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konseptia, jonka tuottaja on niin ikään Sanoma-konsernin Nelonen Media. Suurin osa 

HSTV:n materiaalista on nähtävissä suoratoistopalvelu Ruutu.fi:ssä maksutta tavoittaen 

viikottain “yli 2 miljoonaa eri katsojaa” (Nelonen Media) ja täten täyttää silmissäni Suomen 

väestöön nähden yhteiskunnallisesti vaikuttavan uutismedian kriteerit.  

 

Haastattelun osapuolina kuullaan Nordean konsernin riskienhallinnasta vastaavaa johtajaa Ari 

Kaperia, Helsingin Sanomien taloustoimittajaa Paavo Teittistä sekä haastattelija Tuomo 

Pietiläistä. Kaperi on toiminut nykyisessä virassaan vuodesta 2010 lähtien. Nordean 

johtoryhmässä hän aloitti vuonna 2008 vastaten yhteisöasiakkaista ja kansainvälisestä 

pankkitoiminnasta. Vuodesta 2010 lähtien Kaperin toimialueeseen on kuulunut konsernien 

riskienhallinta sekä Suomen Nordean maajohtajuus. (Kauppalehti, 1.6.2010.) 

 

Ari Kaperi on lähes koko kolmevarttisen haastattelun ajan kehonkieleltään rauhallinen. 

Tämän voi nähdä viestivän asiantuntijuudesta ja tietotaidosta. Hän on rennon oloinen ja 

hymyilee paljon. Hymyily näinkin vakavan asian parissa voi myös aiheuttaa katsojissa ja 

kanssakeskustelijoissa tunteen aiheen vähättelystä ja puhujan tuntemasta 

ylemmyydentunnosta. Mikäli tämä on vaikuttanut katsojaan tällä tavoin, on Kaperi 

epäonnistunut viestintästrategiassaan. Ylimielisyys voidaankin luokitella yhdeksi puhujan 

pahimmaksi virheeksi. Sitä harvoin annetaan anteeksi. (Torkki, 2014, 121.) Kriisin aikana on 

yrityksen osoitettava ennen kaikkea aitoa katumusta.   

 

Poikkeusviestinnän onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja ovat argumentin uskottavuus, 

joka korreloi täten myös organisaation uskottavuuteen ja luotettavuuteen, viestinnän 

jatkuvuus ja johdonmukaisuus, nopeus sekä yksilön kunnioittaminen. Viimeinen seikka 

toteutuu konkreettisimmin anteeksipyynnön muodossa. (Juholin, 2009, 307; ref. Stocker, K. 

& Claywood, C., 1993.)  

 

Kaperi ei missään vaiheessa pyydä anteeksi. Hän kertoo tosin useaan otteeseen 

“ymmärtävänsä” asiakkaiden ahdinkoa, ja suhtautuu tapahtuneeseen näyttäen hyvin vähän 

tunteitaan. Tämä luo tilanteesta hyvin ristiriitaisen kuvan. Yhtäältä asiakkaat ja sidosryhmät 

lukevat ja kuulevat mediasta hyvin epäeettisistä toimista, toisaalta taas Kaperi kuvailee 
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tapahtumien olleen hyvin “normaalia toimintaa” (9:07) ja vähäpätöisempiä, kuin mitä media 

on esittänyt. Tämän Kaperi antaa ymmärtää puheessaan, jossa vertaa tapahtumaa suhteessa 

isompaan kuvaan viittaamalla muun muassa yleiseen tasoon (8:52), tyypillisyyteen (9:14) 

sekä hyväksyttävään toimintamalliin (9:24). Malmelin ja Wilenius (2008, 11) muistuttavat, 

että “yritysjohtajien retoriikkaa kuunnellessa voi nopeasti huomata kuuntelevansa etiikan 

kyllästämää puheenpartta, jossa epäilyt toimialan moraalittomuudesta saadaan näyttämään 

onnettomilta väärinymmärryksiltä”. Voikin kysyä, kenelle puhe on suunnattu?  

 

Sivistyssanoilla ja käsittämättömästi puhumalla pyritään yleensä hämärään ja epäselvään 

lopputulokseen. 1500-luvulla englantilainen retoriikan tutkija Henry Peachum kirjoitti 

noemasta. Tämä kyseinen termi viittaa puhetapaan, jolla tarkoituksenmukaisesti “puhuja 

ilmaisee asiansa epämääräisesti” niin, että se kätkee asian merkityksen “keskimääräisiltä 

kuulijoilta”. Täten puhuja pyrkii välittämään sanomansa kahdelle eri yleisölle: “Osa 

kuulijoista ymmärtää sanotun salaiset merkitykset, toisilla puhe ei sano yhtään mitään”. 

(Torkki, 2006, 102-103.) 

 

Argumentaation perustelut voidaan Aristoteleen mukaan (1997, 91-116) jakaa kahteen 

luokkaan: “esimerkit ja loogiset väitteet”. Esimerkein perustellaan tulevaa, ja  mennyttä 

loogisin perustein.  Mikäli puhuja on käsitellyt ja pureskellut koko puheensa sisällön 

kuulijalle valmiiksi, “kuulija kokee, että häntä aliarvioidaan” (Torkki, 2006, 199). Kaperi 

viittaa käsiteltyyn Nordean tilanteeseen toistuvasti tapauksen luonnetta vähättelevin ja 

katsojan kannalta yllättävän huolettomin ilmauksin:  

 

1. Viitaten Ruotsin finanssivalvonnan kanssa käytyyn Panama-papereita koskevaan 

palaveriin Kaperi kuittaa sen olleen “hyvin normaali palaveri”. (1:06). 

2. Kaperi kertoo Nordean saaneen palaverissa finanssivalvojilta “hyvin myönteistä 

palautetta tiedoista, mitä välitettiin”. (1:51) 

3. “ [--] fakta, että asiat on kunnossa.” (2:45) 

4. Kaperi vastaa vähätellen ja selitellen Paavo Teittisen kysymykseen koskien vuoden 

2009 jälkeen kazakstanilaisen oligarkin kanssa käydyn yhteistyön epäilyttävää 

luonnetta: “Siis ensinnäkin me ei olla sanottu, että 2009 jälkeen veroparatiisi-, jos sitä 
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termiä halutaan käyttää, toiminta olisi päättynyt.”  (6:54) Myöhemmin hän sanoo 

toiminnan olleen myös “hyvin normaalia” (9:05). 

5. “Tää ei oo niinku mikään semmonen erityinen asia, joka olis sitten herättäny 

huolenaiheita, kun on selvinnyt, että siellä on tällaisia hallintayhtiöitä”, vastaa Kaperi 

Pietiläisen kysymykseen milloin hän sai ensimmäistä kertaa tietää panamalaisista 

hallintayhtiöistä. (12:31) Tieto näistä yhtiöistä ei myöskään siirtynyt Kaperille hänen 

edeltäjältään Carl Johan Granvikiltä, koska se ei ollut “mikään niin keskeinen asia 

Nordean konsernin riskienhallinnassa, että siihen olisi erityisesti silloin kiinnitetty 

huomioo” (14:06). 

 

Myös haastattelija Tuomo Pietiläinen  (3:25) tarttui yhteen Kaperin vastauksista (2) viitaten 

tapahtuman luonteen ja “positiivisen palautteen” saannin ristiriitaisuuteen. Kaperi kuittaa 

kysymyksen “huonosti harkitun sanavalinnan” argumentilla.  

 

Kaperin argumenteissa tuli useaan otteeseen ilmi hänen halunsa tehdä ero toimiin, jotka 

tapahtuivat ennen hänen virkaanastumistaan. Vuosi 2009 on selkeä jakolinja. Nordea-

konsernin johtokuntaan Kaperi nimitettiin kuitenkin jo vuonna 2008. Waren ja Linkugelin 

(1973) nimittämät itsepuolustuksen retoriikan neljä eri vaihetta sisältävät kieltämisen, 

eronteon, vahvistamisen ja ylittämisen. Näen, että Kaperin retoriikka nojaa vahvasti 

erontekoon ja vahvistamiseen. Vahvistamisvaihe koostuu nimenomaan tapahtuman taustalla 

olleen toimijan, tässä tapauksessa Nordean, yleisten positiivisempien toimintatapojen 

korostamisesta. Kaperi vetoaa myös muutamaan otteeseen muitten tahojen ja viranomaisten 

toimien vastuuseen ulkoistaen sen Nordealta. 

 

1. “Toimintatavat muuttuivat jo vuonna 2009 ja sen jälkeen toiminta on ollut hyvin 

läpinäkyvää ja vastuullista myös siellä [Luxemburgin konttorissa]”. (3:17) 

2. Viitaten tapaukseen, jossa Nordea tuli lainoittaneeksi kazakstanilaista oligarkki 

Serzjan Zjumasjevia, Kaperi kertoo toimintojen olleen Venäjän viranomaisten ja 

veroviranomaistenkin puolesta “hyvin hyväksytty toimintamalli”  (9:20) 

3. “Varsinkin silloin ennen 2009, niin toiminta on ollut melko aktiivista.”  (11:42) 
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4. “Siis Luxemburgin konttorin toimintaan on aina, niin kuin sanottu, siihen on kuulunut 

tän tyyppinen varainhoito.” (12:13) Kaperi lisää vielä, että varainhallintayhtiöitä on 

Panamassa ollut jo “2000-luvun alusta lähtien” (13:40). 

5. “[--] 2009 meillä konsernissa linjattiin hyvin tarkasti näitä eettisiä pelisääntöjä; mikä 

on sallittua, mikä ei ole sallittua.” (12:35) 

6. “[--] jos on ollut tällaisia tapauksia [asiakas perustaa varainhallintayhtiön 

veronkierron vuoksi] ennen sitä vuotta 2009 Luxemburgin konttorissa, niin se meidän 

virhe, jos sillä sanalla kutsutaan, on ollut se, että silloin meillä ei oo ollu tällasia 

valvontamekanismeja ja sopimuksia asiakkaiden kanssa.” (17:40) Kaperi huomauttaa 

vielä, että vuoden “2009 jälkeen asia on ollut hyvin selvä ja aukoton” (18:04). 

 

Torkki käsittelee teoksessaan Puhevalta (2006, 200-206) hyökkäystä ja puolusta puheessa. 

Näen, että Kaperi joutui useaan otteeseen toimittajien hyökkäyksen “kohteeksi”. Roomalaista 

Quintilianusta siteeraten Torkki kirjoittaa, kuinka puolustajalla on aina ollut vaikeampi 

tehtävä kuin hyökkääjällä. Hyökkääjä voi pukea syytöksen “yksinkertaiseksi väitteeksi”. 

“Syyttäjälle riittää, että hänen syytöksensä on tosi, kun taas puolustuksen tehtävänä on kieltää 

tai todistella asioita, kyseenalaistaa sanojan arvovalta, selitellä, anoa armoa, pehmennellä, 

vähätellä tai purkaa syyte, ilmaista halveksintaa tai pilkkaa” (mt., 200). Hyökkääjä voi myös 

varmistaa, että puolustaja “joutuu esittämään ajatuksensa huonossa ja epäuskottavassa 

muodossa”.  Puolustajalla on tällöin pari vaihtoehtoa:  joko väistää  isku tai hyökätä takaisin. 

Missä tapauksessa tahansa, on Torkin mukaan puhujalle epäedukasta vastata syytöksiin tai 

väitteisiin takaisin voimalla. 

 

Vastuullisuus Nordeassa -esitteessä Nordean ilmoittamiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin 

peilaten käyn nyt haastattelussa esiin tulleiden vastaavien mahdollista yhdenmukaisuutta. 

Stocker ja Claywood (1993) ovat määritelleet tekijöitä, joita vaaditaan onnistuneeseen 

poikkeusviestintään. Jotta Nordean poikkeusviestintä olisi heidän mukaansa onnistunut, on 

sen kriisiviestinnän tullut olla johdonmukaista, uskottavaa ja luotettavaa käymieni tulosten 

valossa. Alla on joitakin otteita Kaperin puheenvuoroista, joiden avulla pyrin osoittamaan 

Nordean kriisiviestinnän luonnetta verraten sitä Vastuullisuus Nordeassa -esitteeseen 

nimenomaan sen johdonmukaisuutta silmällä pitäen. 



 
 
 

51 

1. “Nordea on pankki, joka suhtautuu veronkiertoon hyvin kielteisesti ja 

yksiselitteisesti.” (2:46) 

2. “[Panamalaisen lakitoimisto Mossack Fonsecan] toiminto ei ole ollut läpinäkyvää”, 

minkä vuoksi Nordea lopettaa yhteistyön yllämainitun toimiston kanssa. (6:03) 

3. “[--] me ollaan varmistuttu siitä, että asiakkaiden omaisuustiedot ja omaisuuden 

tuotoista tulevat tiedot menee asianmukaisesti verottajille ja kaikki verot maksetaan ja 

raportoidaan.” (7:09) 

4. “Me toimitamme tiedot verottajalle.” (14:49) 

5. “Eritoten kun Venäjällä perustetaan asiakassuhde tutkitaan hyvin tarkkaan 

asiakkaiden taustat, mistä rahat tulee, noudatetaan varmasti kaikkia rahanpesuun tai  

muuhun liittyviä säännöksiä.” (8:08) 

 

Jo aiemmin esiteltyjen kriisiviestinnän mallien lisäksi Benoitin (1997) maineen uudelleen 

rakentamisen opista löytyy yksi merkittävä seikka: korjaavat toimet (corrective action). 

Kaperi kertoo konkreettisia toimia, joita Nordea on jo tehnyt tai tulee tekemään tapahtuman 

osalta. 

 

1. Nordea lopettaa yhteistyönsä panamalaisen lakitoimisto Mossack Fonsecan kanssa 

sen toimintaperiaatteiden ollessa epälinjassa Nordean vastaavien kanssa. (5:34) 

2. Vuonna 2009 huomattuaan mahdolliset vilpilliset veronkiertomahdollisuudet 

asiakkaiden perustamissa yrityksissä loi Nordea uudet “lainkin ylittävät” eettiset 

toimintamallit. 

3. Kaperi kertoo, että vuoden 2016 alusta asiakkaiden tiedot ovat siirtyneet verottajalle 

automaattisesti, koska “ [--] ollaan siirrytty tällaiseen kansainväliseen yhtenäiseen 

raportointijärjestelmään” (15:10).  

 

Kaperin sanavalinnat paljastavat Nordean suhtautumisen kyseiseen tapaukseen. Hän viittaa 

varainhallintayhtiöiden “hyödyn” nykypäivänä olevan käytännössä “lähes olematon” (16:54). 

Johtavan toimihenkilön puhuessa epäeettisen toiminnan hyödyistä voi lukija tai yleisö ajatella 

yrityksen perusluonteen, taloudellisen kasvun, vuoksi yrityksen täten jossain vaiheessa 

harjoittaneen tätä “hyödyllistä toimintaa”.  
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Vastuullisuus Nordeassa -esitteessä mainitaan  moneen otteeseen sidosryhmien 

merkityksellisyys. Myös haastattelussa tulee ilmi tämä yrityksen toimintaa ohjaava arvo. 

Pietikäisen kysyessä miten Nordean asiakkaat ovat reagoineet Panama-papereiden myötä 

ilmenneisiin tietoihin, Kaperi kertoo asian “ymmärrettävästi” herättäneen keskustelua ja  

puhuttaneen asiakkaita: “Ymmärrän sen hyvin [--], sillä samanlaisia ajatuksia se on herättänyt 

pankissa, pankin henkilökunnassa, myös itsessä. “ (9:58) Kaperi näkee asiakkaallakin olevan 

vastuunsa pankkitoiminnassa:  

 

1. “Asiakkaan vastuulla on ollut tietysti ilmoittaa asiat ennen sitä [vuotta] 2009” (17:30) 

viitaten mahdollisiin varainhallintoyhtiöiden piiloagendoihin, muun muassa 

veronkiertoon.  

2. “ Tietysti jos ei asiakas hoida näitä vastuita ja velvoitteita tai ilmoituksia, niin me ei 

pystytty niitä hoitamaan asiakkaan puolesta, tai varmistaa, että ne on tehty.”(17:57) 

4.2.2 Wahlroosin vahva ja Nordeaa puoltava retoriikka 

 
Tämäkin video julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuilla osana HSTV-konseptia. Video 

on nähtävissä osana Björn Wahlroos: Nordea ei ole rikkonut lakia tai edes omia ohjeitaan -

uutisjuttua. Haastattelu on kuvattu kolme päivää sen jälkeen, kun tiedot oli vuodettu 

julkisuuteen. Tämä asettaa puitteet sille, mistä lähtökohdista haastattelussa kuultavan 

Nordean hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin argumentit voidaan tulkita. Wahlroos 

toimii myös UPM:n hallituksen puheenjohtajana. Video on  vahvasti editoitu, minkä vuoksi 

en syvenny mahdollisista asiayhteyskatkoksista johtuviin argumentteihin, vaan analysoin 

puhujan vahvoja sekä ehdottomia argumentteja (logos) sekä hänen olemustaan (eetos). 

Toimittajat tavoittivat hänet UPM:n yhtiökokouksen päätyttyä. (hs.fi, 7.4.2016) 

 

Wahlroos on tunnettu Suomen medioissa omasta tyylistään. Retoriikkaa tutkinut Juhana 

Torkki toteaa, että Wahlroosin sanomiset päätyvät lähes poikkeuksetta mediaan. Tähän syy 

on siinä, että Wahlroos on “niitä harvoja, jotka pystyvät tietoisella ylimielisyydellä 

pönkittämään valta-asemaansa” (Kauppalehti, 25.3.2016). Puhujan pääsääntönä voidaan 

kuitenkin pitää nöyryyttä (Torkki, 2006, 177). Torkki kuvailee (mt., 114) Wahlroosin tyylin 

ärhäkäksi, “vaikkakin hyväntuuliseksi” sekä kertoo hänen nauttivan myös provosoimisesta.  
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Wahlroos on kyseisessä analysoitavassa mediasisällössä tapansa mukaan olemukseltaan 

asiallinen, mutta toverillinen ja lähes leikkisä. “Wahlroos on vilkas, hänen silmissään on 

terävä katse, hän on hyvin suoraryhtinen ja hän on koko ajan liikkeessä” (Torkki, 2006, 114). 

Hän puhuu lehdistön edustajien kanssa rennosti, heitä hyvin lähellä ja hymyillen, katsoo 

toimittajia silmiin, eikä näytä pakokauhun omaisia eleitä, jotka voisivat kieliä 

epävarmuudesta tai siitä, että hän salailisi jotain suurempaa asian tiimoilta. 

  

Björn Wahlroos huomauttaa ensitöikseen, että “Nordea ei ole toiminut veroparatiiseissa” 

(00:05). Tämä on vahva argumentti, johon katsoja ja kuulija odottaa jonkinnäköisiä 

perusteluja. Niitä ei kuitenkaan suoraan tule. Torkin mukaan (2006, 116) puhujan ottaessa 

kantaa härnäten ja provosoiden kuulijaansa, kuulijat valpastuvat, koska tällöin “puhuja 

haastaa heidät” sekä “kyseenalaistaa heidän vallitsevat ajatuksensa”. Wahlroos selittää 

myöhemmin haastattelussa, miten “ei löydy mitään, missä oltais tehty väärin” (00:33). Tämä 

jättää puhujasta kuvan itsensä jalustalle nostavana asiantuntijana. Wahlroos voidaan 

määritellä puhujaksi, jonka “puheesta on vaikea erottaa “kärkiä” ja jonka puheet ovat 

“pelkkää väitettä ja kannanottoa” (mt., 117).  

 

Kyseisellä argumentilla pyritään varmasti rauhoittamaan sidosryhmiä ja yleisöä. Yleisönä 

tällä haastattelulla on ensisijaisesti toimittajat, mutta laajempialaisesti kaikki HSTV:n 

katsojat. Sidosryhmistä Wahlroos nostaa esille Nordean asiakkaat. Hän haluaa painottaa, että 

“ilmeisesti edes ne asiakkaat ei oo tehny mitään väärin” (00:45). 

 

Waren ja Linkugelin (1973) itsepuolustuksen retoriikan neljän eri vaiheen (kieltäminen, 

eronteko, vahvistaminen ja ylittäminen) osalta Wahlroos puolustautuu ensitöikseen 

kieltämällä kaikki Nordeaa kohtaan esitetyt syytteet. Toisaalta hän myös tekee selvää eroa 

itsensä ja muiden nimeämättömien toimijoiden suhteen: “tosiasiassa mä en tiennyt tästä 

yhtään mitään” (01:12), jonka Wahlroos melkeinpä julistaa koko haastattelutilanteen 

lähtökohdaksi. Toimittajan tuodessa esiin Nordean yleisesti harjoittaman “nöyrän 

tiedotusstrategian” ja kysyessä, kokeeko Wahlroos sen vaikeana, hän vastaa (01:31) 
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hymyillen yrittävänsä seurata tätä kyseistä strategiaa. Hän myös samalla väittää lehdistön 

“luoneen” hänestä kuvaa, joksi ei itse miellä itseään.  

 

Wahlroos toteaa haastattelussa, että “olisi mukava tietää enemmän kaikesta, mut se ei oo 

fyysisesti mahdollista” (01:21). Tällä hän ottaa kantaa Nordean suuren koon tuomiin 

haasteisiin. Näen tämän argumentin yhtenä merkittävimpinä argumentteina tutkielmani 

kannalta. Nordean kaltaisen suuren yhtiön monikansallisen luonteen tuomat haasteet sisäisen 

viestinnän jouhevuudessa on aihe, jota olisi syytä tutkia tulevaisuudessa entistä enemmän. 

Palveluiden ja työyhteisöjen digitalisoituminen voivat jättää merkittäviä tietoaukkoja. 

 

Wahlroosin edellisessä kappaleessa mainitseman kommentin valossa voi luulla, että Nordean 

sisäinen viestintä on ilmeisesti ollut hallitsematonta ja täynnä näitä tietoaukkoja, jotka ovat 

kenties mahdollistaneet joidenkin toimihenkilöiden epäeettiset toimet. Tätä seikkaa vahvistaa 

myös se, miten esimerkiksi Wahlroosin käsitys Nordean syyttömyydestä sekä huolettomuus 

Panama-paljastuksia kohtaan verrattuna Suomen Nordean konsernijohtaja Casper von 

Koskullin painottamaan asian vakavuuteen eroavat toisistaan. Toisaalta Wahlroosin 

mediapersoonan tuntien voi kyseenomainen argumentti olla vain hänen tyylilleen ominainen 

“huoleton sutkautus”. Torkki (2006, 175) mukailee Aristoteleen ethos-käsitettä kiteyttäen 

puhujan oltava kuulijan silmissä hyvä ihminen voittaakseen kuulijoiden luottamuksen. 

Wahlroosin hyvyyttä en voi arvioida, sillä en häntä ja hänen perimmäisiä tavoitteita tunne. 

Torkin mukaan kuulijoiden ennakko-oletuksiin voi kuitenkin vaikuttaa. “Puhuja voi 

hienovaraisesti ohjailla kuulijoiden käsityksiä toivottuun suuntaan. [--] Hän voi ottaa esille 

asioita, jotka katsoo edullisiksi, ja vaieta kaikesta siitä, mikä on vahingollista.” (mt., 175-

176). 

 

Wahlroosin kuva ja maine asiantuntijana korostuu haastattelun edetessä. Hän puhuu hyvin 

asiallisesti ja rauhallisesti, mutta kuitenkin argumentoiden asiasisällöllisesti suureellisesti ja 

ehdottomasti: “On tärkeä ymmärtää [--], että itse asiassa tässä on seurattu Nordean osalta  

kaikkia lainsäädäntöjä, kaikkia pankkiregulaatioita ja kaikkia meidän sisäisiä ohjeita.” 

(00:12) Tämän puheenvuoron aikana Wahlroos painottaa ja hidastaa puhettaan holhoavaan 

sävyyn. Wahlroosilta kysyttäessä, onko hän huolissaan Nordean maineen puolesta hän vastaa 
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hyvin isällisen huolestuneena, että “no tietenkin mä olen aina siitä huolestunut, se on selvä” 

(00:58). 

 

Wahlroosin retoriikka nojaa vahvasti selkeisiin pääväittämiin eli logoksiin (syyttömyys) sekä 

esitystapoihin eli eetokseen (vähättelevä, holhoava, asiantunteva). Yleisönä tässä 

haastattelussa toimii mielestäni selvästi media (toimittajat, mediatalot), ja sen johdannaisena 

myös yleisö. Wahlroos esittää argumenttinsa asiasisällöltään faktapohjaisina ja vetoaa 

tunteisiin olemuksellaan ja syyntakeettomuudellaan. Hän ei kiemurtele kysymysten edessä 

niitä vältellen, vaan vastaa suorasti ja melko tyhjentävästi. Wahlroosin, kuten kenen tahansa 

puhujan esittämien väitteiden todenmukaisuuden voi kuitenkin kyseenalaistaa. Tietenkin on 

puhujakohtaisia eroja, kuten esimerkiksi kansanedustajan on Suomen perustuslain mukaisesti 

noudatettava “oikeutta ja totuutta” (29 §). Toisille totuudellisuus voi olla vain 

henkilökohtainen arvokysymys. 

4.2.3 Nordean tiedotustilaisuus 

 
Nordea piti 7.4.2016 tiedotustilaisuuden Tukholmassa. Tilaisuudessa käsiteltiin nimenomaan 

Nordean kytköksiä ja bisneksiä Venäjällä ja Luxemburgissa. Tilaisuudessa kuultiin Nordean 

suomalaista konsernijohtaja Casper von Koskullia, pankkien välisen tukkumyynnin johtaja 

Erik Ekmannia sekä varallisuusjohtaja Snorre Storsetia. Tutkielmani kannalta 

mielenkiintoisinta on tarkastella ja analysoida konsernijohtaja von Koskullia, sillä miellän 

hänet tässä tapauksessa Suomen Nordean “kasvoiksi”. Tiedotustilaisuudessa kuultavat 

Nordean ylemmät toimihenkilöt toistelevat paljon toistensa jo sanomaa, joten en käy läpi 

jokaista argumenttia ja sanavalintaa, vaan pyrin löytämään pääväitteet ja retoriset keinot, 

joissa Nordean vastuullinen ja eettinen toiminta tulee esiin. Käsittelen ja analysoin 

tiedotustilaisuuden ensimmäiset 14 minuuttia. Tämän jälkeen alkaa toimittajien 

kysymysosuus. En analysoi tätä osuutta, koska toimittajien kysymyksiä ei videolta kuule. Se 

voisi jo itsessään vääristää argumentaatioanalyysin tuloksia.  

  

Casper von Koskull aloittaa tiedotustilaisuuden menemällä heti asiaan. Von Koskull haluaa 

omien sanojensa mukaan painottaa, että Nordea tahtoo olla avoin ja läpinäkyvä kyseisen 

tapahtuman suhteen (00:24). Hän kertoo Nordean ottavan tapahtuneen erittäin vakavasti 
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(00:48), sekä käsittelevän sitä luonteensa mukaisesti. Von Koskull kertoo toistavansa itseään 

ilmoittaen, ettei Nordea missään tilanteessa hyväksy, että sitä käytetään veronkierron alustana 

tai välineenä (1:06). Tällä argumentilla von Koskull erottaa Nordean tapahtuneesta ja 

välineellistää pankin. Tämä itsessään tekee pankista kuulijan ja katsojan silmissä kokoonsa 

nähden suhteettoman heikon ja hyväksikäytettävän toimijan. 

 

Tiedotustilaisuudessa tulee ilmi useaan otteeseen, kuinka tärkeitä asiakkaat ovat Nordealle. 

Haastateltavat eivät suostu paljastamaan yksityiskohtaisia tietoja Nordeaa mahdollisesti 

hyväksikäyttäneistä asiakkaista. Tämä on linjassa Vastuullisuus Nordeassa -esitteessä (5) 

esiin tulleen seikan kanssa, jossa käy ilmi Nordean käsittelevän asiakkaistaan keräämänsä 

tiedon “ehdottoman luottamuksellisesti”. Yritysten voidaankin nähdä suuremmassa 

mittakaavassa olevan “hiljaisia tai vähäsanaisia [--] sidosryhmien kanssa käymistään 

neuvotteluista ja niiden tuloksista sekä poliittisista kysymyksistä” (Kuvaja & Malmelin 2008, 

36-37). Von Koskull painottaa, ettei Nordea hyväksy “keneltäkään” asiakkaaltaan epäeettisiä 

toimia. Tällä argumentilla Nordean asiakkuus näyttäytyy tasa-arvoisena järjestelmänä. 

 

Von Koskull kontekstoi tapahtuneen ja täten myös Nordean yrityksenä yhteiskunnalliseksi 

toiminnaksi esittäen piilotetun rahan olevan haitaksi koko yhteiskunnalle (1:28). Säännöstely 

ja toimintatavat ovat von Koskullin mukaan muutoksessa, niin myös Nordeakin. Hän 

mainitsee Nordean jo muuttuneen; taas vuosi 2009 tuodaan esiin (2:08). Von Koskull 

mainitsee myös (2:20) saman teeman puitteissa, että kyseisen vuoden jälkeen on Nordea 

vaatinut asiakkailtaan oikeutta raportoida kaikesta asiakkaittensa toiminnasta 

veroviranomaisille. Tällä argumentilla vedotaan sekä lainoppineisiin että tavallisiin 

kansalaisiin. Verojärjestelmä puheenaiheena on hyvin tulenarka ja tunteita herättävä. 

Viestinnän sitouttamisen ja ennakoitavuuden, sidosryhmäajattelun sekä läpinäkyvyyden 

voidaankin nähdä olevan “avainsanoja vastuullisuuden viestimisessä” (Kuvaja & Malmelin, 

2008, 37). 

 

Von Koskullin siirtyessä puheenvuoronsa kolmanteen pointtiin (2:45), hän kertoo offshore-

rakennelmien olevan täysin normaali toimintatapa, kun kyseessä on kompleksiset ja 

kansainväliset yritykset tai turvallisuusseikat. Myöhemmin (3:40) hän vielä vetoaa yleisöön, 



 
 
 

57 

että kaikkien tulisi ymmärtää näiden offshore-rakennelmien olevan osa kansainvälisten 

yritysten todellisuutta. Nämä argumentin perustelut  kytkevät ilmitulleet tapahtumat osaksi 

kansainvälisiä ja, erityisesti tavalliselle kansalaiselle, monimutkaisia käytäntöjä. Se 

irtaannuttaa kuulijan tapahtuneesta luoden kuvan siitä, ettei tapahtumia voi ymmärtää, ellei 

ole finanssialalla töissä. Torkki muistuttaa (2006, 185), että puhujan jäsentäessä “ongelman 

loogisesti paremmin kuin kukaan muu on koskaan tehnyt, hän tekee jo sillä suuren 

vaikutuksen”. 

 

Nordean toimintatapoihin von Koskull menee mainitessaan, että heillä on selkeät säännöt, 

menettelytavat ja toimintaperiaatteet perustaessaan offshore-rakennelmia asiakkailleen 

(3:16). Kaikkien toimintojen tulee von Koskullin mukaan (3:33) toimia lain, sääntöjen ja 

Nordean laatimien toimintatapojen puitteissa.  

 

Useaan otteeseen muutaman minuutin puheenvuorossaan von Koskull muistuttaa yleisöä, että 

hän on jo aikaisemmin sanonut lähes kaiken, mitä kyseisessä tiedotustilaisuudessa kertoo. 

Paikkaa ja aikaa näille edellisille kerroille hän ei kerro. Täten jää kuulijan ja katsojan 

pääteltäväksi, ovatko nämä linjavedot kerrottu muutamaa päivää aiemmin, kun tietovuoto tuli 

ilmi, vai esimerkiksi vuosia aiemmin, jolloin potentiaalisesti Nordean työntekijät olisivat jo 

tehneet jotain yrityksen toimintamallin mukaisesti epäeettistä. 

 

Von Koskullin argumentaatio pohjautuu vahvasti auktoriteettiin ja vaihdellen joko 

tapahtuman laadun yleisyyteen tai ehdottomuuteen vedoten. Retorisina keinoina nousee 

vahvasti esiin puheen jaksotus painaviin ja lyhyisiin lauseisiin täten keräten puhujalle 

uskottavuutta. Myös toisto, luetteloiminen sekä vastakkainasettelu nousevat merkitseviksi 

retorisiksi keinoiksi. Mielenkiintoista on se, kuinka asiakkaitaan ja sidosryhmiään korkealla 

arvossa pitävä yhtiö Nordea kuitenkin sysää syyn loppujen lopuksi asiakkaiden niskaan. 

Kukaan tiedotustilaisuudessa ei missään vaiheessa pyydä anteeksi. Tapahtuneesta puhutaan 

vakavaan sävyyn ja puhujat ovat puolustelukannalla, jopa uhrin asemassa. 

 

Varallisuusjohtaja Snorre Storset toistelee pitkälti Casper von Koskullin jo kertomia 

lausuntoja. Hän kuitenkin lisää (4:46), että vuonna 2009 tapahtuneen toimintatapojen 
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muutoksen seurauksena monet Nordean asiakkaista lähtivät pankista. Tämä argumentti kertoo 

Nordean toiminnan pohjautuvan ei vain taloudellisiin, mutta myös yhteiskunnallisiin 

tavoitteisiin. Täten Nordea sitoutuu edellä analysoitujen puheenvuorojen valossa 

yhteiskuntavastuun toteutumisen kannalta toiminnassaan kolmesta (taloudellinen, sosiaalinen 

ja ympäristöllinen) huomioon otettavasta seikasta ainakin kahteen: taloudellisiin sekä 

sosiaalisiin seikkoihin (Juholin, 2004, 14). 

 

Storsetin puhuessa Nordean asiakkaiden veronmaksusta, hän painottaa, että Nordea pitää 

huolen kaikkien pohjoismaalaisten asukkaiden veronmaksusta. Tässä kohtaa voi kysyä, 

jättikö Storset esimerkiksi Viron, Latvian, Liettuan ja Venäjän (Nordea) mainitsematta 

tahallisesti vai vahingossa. Ari Kaperin haastattelussa ilmitullut kazakstanilaisen oligarkin 

perustaman yhtiön mahdollinen veronkierto jäi käsittelemättä Storsetin puheenvuorossa. 

 

Panama-papereiden keskiössä ollut panamalainen lakitoimisto Mossack Fonseca on Nordeaa 

kohdanneessa kriisissä nostettu esiin syyllisenä ja hallitsemattomana toimijana. Storset 

painottaa (6:36) kolmen kohdan argumentissaan ettei Nordea ole ostanut kyseiseltä 

lakitoimistolta yhtään yritystä, rahastanut asiakkaitaan kyseisistä palveluista tai saanut 

minkäänlaista komissiopalkkiota asiakkaiden yritysten pystytyksestä. Hän kuitenkin 

myöntää, että Nordea on avittanut asiakkaitaan näiden yritysten pystytyksessä.  

 

Konkreettisina toimenpiteinä Storset mainitsee, että offshore-rakennelmien avittamiset 

lopetetaan (6:57). Hän myös mainitsee, että Nordea koittaa parhaansa mukaan käydä läpi 

tilanteen ja täten paljastaa kaikki Mossack Fonsecaan liittyvät rakennelmat. Storset mainitsee, 

että mediassa kerrottiin Nordean vääristäneen asiakirjojen päivämääriä (7:30). Hän painottaa, 

että myös näihin seikkoihin paneudutaan laajoissa ja perusteellisissa selvityksissä, joissa 

mahdollisesti ilmeneviin epäeettisiin toimintoihin reagoidaan Nordean osalta teoilla ja 

seuraamuksilla. 

 

Storset paneutuu puheenvuorossaan konkreettisiin, mediassa nähtyihin ja kuultuihin 

syytöksiin. Hän painottaa, muiden aineistossa analysoitavien Nordean toimihenkilöiden 

tapaan, tapauksen muiden asianomaisten vastuuta. Mossack Fonsecan toimintaan hän kertoo 
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Nordean puuttuneen kolme kertaa huomauttaen sen toimien epäasianmukaisuudesta (8:07). 

Tämä jälleen kerran erottaa ja eristää Nordean erilliseksi, vain omista toimistaan 

huolehtivaksi toimijaksi.  

 

Näen, että näinkin suuren ja vaikutusvaltaisen yrityksen toimenkuva ei ole näin 

mustavalkoinen. On totta, että kaikkea ei voi valvoa, mutta kuten Helsingin Sanomien 

taloustoimittaja Paavo Teittinen toteaa Ari Kaperin haastattelussa (19:09), on Panama yksi 

maailman läpinäkymättömimmistä maista, ja täten monelle asiakkaalle uuden yrityksen 

perustaminen sinne on hyötyperäinen toimi. Nordean johdolta voisi täten odottaa enemmän 

perehtyneisyyttä asiakkaidensa toimintaan epätasapainoisissa ja korruption mahdollisuuden 

kannalta arveluttavissa maissa. 

 

Storset siteeraa lähes kirjaimellisesti Vastuullisuus Nordeassa -esitteen sisältöä. Hänen 

retoriikkansa nojaa von Koskullin tapaan luettelomaisiin, lyhyisiin ja ytimekkäisiin 

argumentteihin. Argumenteissaan Storset nojaa vahvasti lakiin ja etiikkaan, niin Nordean 

kuin asiakkaankin. Hän kuitenkin muistuttaa vielä puheenvuoronsa lopussa, että loppujen 

lopuksi kaikki riippuu asiakkaan vastuusta.  

 

Kaiken kaikkiaan tiedotustilaisuus oli selkeästi rakennettu. Tilaisuudessa kuultiin kolmea 

Nordean ylempää toimihenkilöä, joilla oli kaikilla oma roolinsa ja asiantuntijuutensa. 

Storsetin ja Ekmannin asiantuntijuus nimenomaan mediassa kuultujen tapahtumien osalta 

konkretisoi tapahtunutta. Heidän argumenttinsa olivat vahvasti selitteleviä ja talousalan 

toimia sekä käsitteitä avaavia. Retoriikka pohjautui vahvasti toistamiseen, luetteloihin, 

painaviin sanoihin sekä tunteisiin vetoaviin argumentteihin.  

 

Tiedotustilaisuus tuki Wahlroosin ja Kaperin haastatteluissa ilmi tullutta kehityskulkua: 

Nordea kokee itsensä tapahtuneessa uhriksi ja hyväksikäytetyksi, mutta käyttää tästä 

huolimatta perinpohjaisiin jatkotoimenpiteisiin aikaa sekä energiaa. Nordean toiminta 

näyttäytyy haastattelujen valossa melko järjestelmällisenä ja lineaarisena. Menneitä 

tapahtumia ei avata. Haastateltavat ja puhujat käsittelevät tapahtumia jo tehtyjen päätösten ja 

toimien puitteissa. Kokemusperäisiä tunteisiin vetoavia argumentteja ei käytetä. 
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Argumenteissa on selkeästi aseteltu vastakkain moraaliset ja hyväksikäytetyt tahot sekä 

anonyymit ja viheliäiset asiakkaat. Anteeksipyyntöjä ei esitetty.  

4.2.4 MOT: Panama-pyykki 

 
Tutkivaan journalismiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin keskittyvä Ylen MOT-ohjelma tuotti 

dokumentin Panama papereista. Se julkaistiin Yle:n Areenassa 6.6.2016. Videon toimittaja on 

Magnus Berglund. Yle julkaisi myös dokumentin käsikirjoituksen samana päivänä 

verkkosivuilleen. Tämän vuoksi en erittele suluissa kuultujen kommenttien paikallisuutta 

kyseisessä dokumentissa. Kommentit ovat siis löydettävissä Yle MOT:n verkkosivuilta 

käsikirjoituksen muodossa.  

 

Videolla nähdään pätkiä Nordean tiedotustilaisuudesta, jonka olen jo luvussa 4.2.3. 

analysoinut. Käyn tässä alaluvussa läpi vain niiden henkilöiden retoriikkaa, joita en ole vielä 

eritellyt ja analysoinut. Koska tämä kyseinen audiovisuaalinen aineisto on vahvasti 

journalistinen, en analysoi toimituksen tekemiä dokumentin tyyliseikkoja tai sanamuotoja. 

Tutkin vain ja ainoastaan Nordean henkilöstön retoriikkaa ja argumentointia. 

 

Ensimmäisenä nordealaisena dokumentissa nähdään Casper von Koskull. Tässä kohtaa 

käydään läpi hänen lausumiaan puheenvuoroja Tukholmassa 7.4.2016 järjestetyssä  

tiedotustilaisuudessa. Tämän tiedotustilaisuuden analysoin edellisessä luvussa 4.2.3. 

Toimittajat eivät ole kuitenkaan kärjistäneet tai ottaneet von Koskullin sanoja pois 

asiayhteyksistään. Dokumentissa eritellyt tiedotustilaisuudessa kuullut tietyt lausunnot 

edustavat todenmukaisesti Nordean käyttämää retoriikkaa ja pääargumentteja. 

 

Seuraavaksi dokumentissa MOT:n toimittaja Berglund matkustaa Nordean Luxemburgin 

konttorille. Hän tapaa konttorin pihalla Nordea Luxemburgin viestintäjohtaja Jonas Torpin. 

“Tanskalainen Torp on aikaisemmin toiminut NATO:n pääsihteerin avustajana” (Yle MOT, 

6.6.2016b). 
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Torp kertoo asiallisesti, että Nordean linjauksen vuoksi heidän on ensitöiksi tiedotettava 

johtajia. Vasta tämän jälkeen heinäkuussa kuultaisiin Nordean kanta asiaan. Torp kertoo 

selvityksen kestävän niin kauan kuin on tarpeen.  

 

Myös Torp ottaa esiin vuoden 2009. Toimittaja kertoo, että juuri tuon vuoden jälkeen Nordea 

“ei ole auttanut asiakkaitaan kiertämään veroja”. Dokumentissa ei kuulla Torpin sanovan tätä. 

On siis mahdotonta arvioida, vastasiko Torp kysymykseen juuri tuollaisin sanoin. Mikäli näin 

on, puhe veronkierrosta on merkittävä seikka. Tällöin viestintäjohtaja on avoimesti kertonut 

Nordean auttaneen veronkierrossa. Hän kuitenkin haluaa muistuttaa, että vuonna 2013 

panamalainen Mossack Fonseca –asianajotoimisto “oli ymmärtänyt” Nordean tehneen uusia 

linjavetoja etiikan ja toimintatapojen suhteen. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että offshore-

rakennelmista siirryttiin vakuutuskuoriin. Selittäessään toimittajalle mitä vakuutuskuori 

tarkoittaa, Torp on puheessaan hyvin perinpohjainen. Hän myös käyttää argumenteissaan 

paljon sanavalintoja, jotka kytkevät vakuutuskuoret “normaaliksi” osaksi sijoitusmaailmaa. 

Torp lisää, ettei media tarttunut jostain syystä tähän seikkaan. Näin hän saa keskustelun 

siirtymään hetkeksi mediakriittiseksi. Alla muutama esimerkki.  

 

1. “An insurance is a normal way to gather your wealth, and you would probably have it 

at home.” 

2. “[--] if you do it [vakuutus] with your own pension saving, it's actually normally an 

insurance.” 

3. “That's the normal way, they just wrap it in another way.” 

4. “It [vakuutuskuori ja henkivakuutus] is basically the same.”  

 

Torp haluaa selventää toimittajalle offshore-rakennelmien luonteen. Hän selittää sen 

tapauskohtaisesti, niin sanotusti vääntää rautalangasta. Torp käyttää kuitenkin ilmaisuja, jotka 

ovat jyrkkiä ja ehdottomia. Hän kertoo asiakkaiden tekevän “suuren virheen” [“you're 

making a big mistake”] ja toimivan äärimmäisen typerästi [“anything else would be 

completely stupid”] , mikäli asiakas ei tarttuisi pankin tarjoamiin offshore-rakennelmiin 

tietyissä tilanteissa. Tällä argumentilla Torp normalisoi offshore-rakennelmat, jotka ovat 
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melko kärjistetysti ja arvotetusti suomennettu MOT:n puolesta veroparatiisiratkaisuiksi. 

Näillä argumenteille Torp vetoaa myös Nordean ja sen toimihenkilöiden tietotaitoon. 

 

Elekieleltään ja olemukseltaan Torp on erittäin rento ja seisoo lähellä toimittajaa. Hän on 

avoin ja vaikuttaa puheenvuoroissaan luonnolliselta. Argumentit eivät vaikuta harjoitelluilta. 

Torpin käyttämissä esimerkeissä on kuitenkin selkeästi kyse niin sanotuista ultra-rikkaista. 

Tämä herättää katsojassa ja kuulijassa entistä suuremman epäilyn. Hän puhuu muun muassa 

Dubaissa asuvasta suomalaisesta, joka tarvitsee offshore-rakennelmaa sijoituksilleen.  

 

1. “In many Arab states, if you are a Finn for instance living in Dubai, you have to 

normally have an offshore structure to handle your investments.”  

2. “Many of our clients live in one country, they have their kids back home in Finland, 

they might study in London, they might have a summer house in Switzerland, they 

might have a company they own in Dubai, a second work.” 

 

Torp kertoo vielä, että Venäjällä offshore-rakennelmat ovat täysin standardeja. Hän lisää 

perusteluksi sen, että näiden tilien ja rahojen hallinnointi olisi muuten “painajaismaista”. 

Tällä argumentilla Torp vetoaa nimenomaan tunteisiin ja tuo esiin offshore-rakennelmien 

perustamisen syyt asiakkaan näkökulmasta.  

 

Torpin mainitessa offshore-rakennelmien olevan Venäjällä täysin normaaleja, on kuitenkin 

otettava huomioon ja suhteutettava tämä lausunto siihen, että Transparent Internationalin 

tutkimusten (25.01.2017) mukaan Venäjä lukeutuu yksiin korruptoituneimmista maista koko 

maailmassa. Vuonna 2016 se sijoittui 176 maasta 131:ksi ensimmäisen sijan ollen vähiten 

korruptoitunut ja viimeisen korruptoitunein. Tässä vaiheessa Torp kuitenkin muistuttaa, että 

näillä toimilla ei ole mitään tekemistä veronkierron kanssa. Hän tekee toimittajalle selväksi, 

että tilit sijaitsevat kuitenkin fyysisesti Luxemburgissa, josta lähtee tietoja niin Suomeen kuin 

Venäjällekin. Tällä Torp vetoaa mielestäni keskivertaisen katsojan yleiseen 

moraalikäsityksen ja tuo esiin oikeastaan koko kriisiä määrittävän veronkierron aspektin.  
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Torp pyrkii yksinkertaistamaan kriisin yksittäisten katsausten avulla, eikä ota niinkään kantaa 

tähän kyseenomaiseen tapahtumaan, Panama-papereihin. Tämä on ollut läpi kriisin yksi 

johtavimmista retorisista keinoista Nordean osalta. Tapaus on purettu esimerkkeihin ja on 

painotettu Nordean aikaisempia toimintamalleja. Näistä toimintamalleista on puhuttu lähes 

ylistävään sävyyn. Haastatellut Nordean toimihenkilöt ovat esimerkiksi puhuneet paljon 

vuodesta 2009, joka on ollut tiukkojen eettisten linjavetojen vuosi. Myös tästä johtunut 

pienimuotoinen asiakaskato on ollut argumentti, jota nordealaiset ovat käyttäneet 

painottaessaan toimintansa eettisiä prioriteettejä. 

 

Torpin retoriikka on vahvasti selittelevää ja tapausta yksinkertaistavaa. Hänen retoriikkansa 

vahvuudet ovatkin eetoksen piirissä. Asiantuntijuus ja paikoin vähättelevä retoriikka löytyvät 

Wahlroosin, Kaperin ja von Koskullin lisäksi myös Torpin puheesta. Torp puhuu selkeästi 

suoraan Berglundille. Hän pyrkii selittämään tapahtuneen yksinkertaistettujen esimerkkien 

kautta, ikään kuin auttaen täten toimittajaa selittämään kuulemansa omalle yleisölleen, eli 

katsojille ja lukijoille. Torp on Wahlroosin tavoin vahva ja suoraselkäinen toimittajan edessä. 

Hänen kehonkielensä ei kieli epävarmuudesta, päinvastoin. Torp esittää argumenttinsa 

asiasisällöltään melko faktapohjaisina ja vetoaa tunteisiin olemuksellaan ja 

syyntakeettomuudellaan.  

 

Dokumentissa kuullaan myös nauhoitettuna Ruotsin Nordean lehdistövastaava Magnus 

Neliniä. Toimittaja tiedustelee häneltä vastauksia kysymykseen siitä, miksi Nordea on ottanut 

asiakkaakseen islantilaisen miehen, jonka kerrotaan olleen mukana kyseenalaisissa 

asekaupoissa. Nelin vastaa muiden nordealaisten tapaisesti. Hän ei aio ottaa asiaan mitään 

kantaa, sillä muuten hän paljastaisi arkaluontoista tietoa Nordean yksityisistä asiakkaista. 

Nelin kertoo myös heidän toimitusjohtajansa julistaneen, ettei Nordea toimi “harmaalla 

alueella”. Tämä ylempään auktoriteettiin viittaaminen luo argumentille validiteettia ja yleistä 

tunnustettavuutta.   

 

Alle olen koonnut aineistossa kuultujen ja nähtyjen Nordean edustajien retoriset keinot. En 

sisällytä Magnus Neliniä taulukoihin, sillä hänen argumenttejaan ei ollut kovinkaan monta 

analysoitavaksi. Ensimmäinen taulukko erittelee puhujien argumenttien logokset eli karkeasti 
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jaotellut argumenttien sisällöt ja teesit. Toinen taulukko valottaa näiden argumenttien 

tehostamiseksi käytettyjä retorisia keinoja. Kolmas taulukko puolestaan esittelee puhujien 

luonteita ja ulosantia (eetos), jotka nekin ovat omiaan edesauttamaan logoksen perille menoa. 

Kaikkien puhujien retoriikassa oli osittain jonkinasteista päällekkäisyyttä ja 

samankaltaisuutta, joten olen listannut puhujien analysoinnissa eniten esiin nousseet 

tyyliseikat, sekä heidän puhetapojen ominaispiirteet.  

 

1. 

 
2. 

 



 
 
 

65 

3. 

 
 

4.3. Nordea selventää tapahtunutta 

 

Nordean ulkoiset tiedotteet Panama-paperien julkistusta koskien noudattavat samaa kaavaa ja 

argumentaatiota, kuin audiovisuaalisessa videossa kuultiin. Sanavalinnat ja pääteesit ovat 

lähes identtisiä. 

 

3.4.2016 kello 22:35 julkaistussa tiedotteessa käydään läpi melko informatiivisesti tapauksen 

kulku. Tiedotteessa kerrotaan, kuinka kansainvälinen media suomalaista mediaa myöten 

tutkii parhaillaan veronkiertoa, joka perustuisi Panamassa perustettuihin yhtiöihin. Tiedotteen 

mukaan mediassa on “annettu ymmärtää”, että Nordea olisi tarjonnut Luxemburgin 

konttorissaan apua näiden yhtiöiden perustamiseen. Tämä kyseinen sanavalinta, “antaa 

ymmärtää”, erottaa syytetyn (Nordea) syyttäjän (media) väitteistä (avunanto veronkierrossa).  

 

Tiedotteessa halutaan “selventää” muutamia seikkoja. Jälleen kerran argumentin peruste 

liittyy hyväksikäyttöön. Tällä pyritään vetoamaan lukijan tunteisiin ja moraaliin. Selkeää on 

myös se, kuinka Nordea uhriutuu retoriikassaan. Median tutkimilta syytöksiltä 

puolustaudutaan korostamalla Nordean “selkeitä” eettisiä toimintatapoja ja sitä, ettei se 

“kannusta” asiakkaitaan veronkiertoon. Nordean harjoittaman viestinnän mukaan 

hyväksikäyttöä tai välineellistämistä “ei hyväksytä”. Tämä ehdoton ja tehokas lauserakenne 

on myös yksi Nordean harjoittamista retoriikan muodoista.  
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Nordean argumenteissa vedotaan myös paljon auktoriteettiin, tässä tapauksessa lakiin ja 

yhteiskunnallisiin velvoitteisiin.  Nordea auttaa muun muassa asiakkaitaan “maksamaan 

tarvittavat verot”. Tässäkin tiedotteessa lukija kohtaa vuoden 2009. Sen jälkeen kerrotaan 

Nordean muuttaneen toimintatapojaan, jonka vuoksi “Panamassa yhtiöjärjestelyihin 

ryhtyneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt asteittain vuoden 2009 jälkeen”. Tämä lause on 

mielenkiintoinen, koska siinä Nordea myöntää median tutkiman tapauksen ongelmallisuuden. 

He kääntävät sen kuitenkin omaksi edukseen. Nordea kertoo toimintatapojensa muutoksen  

vähentäneen asiakkaitaan ja täten mahdollisesti tuottoaan. Näin Nordea määrittelee itsensä 

yhteiskuntavastuulliseksi toimijaksi. Se ottaa toiminnoillaan kantaa ympäristössään 

tapahtuviin epäeettisyyksiin. Juholinin (2003, 2) mukaan yhteiskuntavastuullinen toiminta tuo 

yrityksen toimintamalliin bisnesmaailman tuloksellisuuden ja niin sanottujen “kovien” 

arvojen lisäksi myös “pehmeitä” arvoja. Yrityksen tulisi Juholinin mukaan (mt., 2) myös 

korjata tapahtuneet vahingot mahdollisesti jo ennen kuin ne kulminoituvat kriisiksi. Nordean 

tiukennettua vuonna 2009 toimintatapojaan, voidaan edellä mainitun kriisin ehkäisyn nähdä 

tapahtuneen, ainakin teoreettisella tasolla.  

 

Nordea ei myöskään ota kantaa “yksittäisten” asiakkaiden tilanteisiin. Anonymiteetti antaa 

kuvan siitä, että he arvostavat asiakkaitaan. Sen voi tulkita myös niin, että Nordealla ei ole 

vielä tietoa kyseisistä tapahtuneista, tai että he eivät halua vuotaa julkisuuteen mahdollisesti 

heidät huonoon valoon saattavaa tietoa.  

 

Lainsäädännössä on pankkisalaisuusohje, joka on luotu pankkien välisenä yhteistyönä 

Finanssialan Keskusliitossa. Se suojaa käytännössä pankin asiakkaita heidän tietojensa 

luovuttamiselta. Henkilötietolain noudattamista valvova viranomainen on 

Tietosuojavaltuutettu.   

 
“Pankin toimihenkilö tai toimielimen jäsen ei saa kertoa ulkopuolisille tietoja asiakkaiden asioista. Asiakkaan 

kannalta pankkisalaisuus on osa yksityisyyden suojaa. Pankkisalaisuus suojaa paitsi yksityistä ihmistä myös 

yrityksiä ja muita yhteisöjä.” (Finanssialan Keskusliitto, 2009) 

 

On kuitenkin poikkeuksia, joissa asiakkaan tietoja voidaan viranomaisille luovuttaa. Pankkeja 

sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä valvova viranomainen on Finanssivalvonta.  
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“Tietoja annetaan vain pankin omiin sopimuksiin liittyvistä asioista kuten talletuksista ja 

luotoista tai niiden koroista sekä pankin palvelujen käyttöön liittyvistä seikoista (Finanssialan 

Keskusliitto, 2009). 

 

04.04.2016 julkaistu tiedote Kommentti verouutisoinnista ja Nordean toiminnasta 

Luxemburgissa jäljittelee paljolti edellisenä päivänä julkaistua tiedotetta. Siinä tuodaan 

kuitenkin esiin, kuinka Nordeassa halutaan vielä “varmistaa, että offshore-yhtiöihin liittyvä 

toiminta Luxemburgissa täyttää nämä vaatimukset”. Konkreettisena toimena tiedotteessa 

käydään kertaalleen läpi  “tällaiset järjestelyt”. 

 

Suoraa anteeksipyyntöä ei tässäkään tiedotteessa tule. Konsernijohtaja Casper von Koskull 

kuitenkin “pahoittelee”, kuinka vuoden 2009 jälkeen määrättyjä eettisiä toimintatapoja ei 

otettu käyttöön aikaisemmin. Myös vuosi 2016 tuodaan ilmi. Von Koskullin mukaan vuoden 

2016 ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut vieläkin uudemmat säännöt voimassa. Säännöt 

koskevat nimenomaan veroviranomaisten tiedottamista Nordean asiakkaiden toimista.  

 

Offshore-yhtiöiden “monimutkaisuutta” korostetaan Nordean retoriikassa useaan otteeseen. 

Niitä kerrotaan perustettavan “vain poikkeustapauksissa”. Offshore-yhtiöitä voidaan Nordean 

mukaan “käyttää laillisena apuna joidenkin asiakkaiden erittäin monimutkaisen 

kansainvälisen liiketoiminnan hallinnoinnissa”. Jälleen kerran argumentaatio perustuu lakiin 

ja ylempiin tahoihin vetoamiseen. Monimutkaisuudella koitetaan kenties vähentää 

asiakkaiden ja/tai median edustajien ylimääräisiä kyselyitä. Se myös antaa ymmärtää 

offshore-yhtiöiden olevan osa normaalia pankkitoimintaa.  

 

Kun käytetään sanaa “normaali” asemoidaan syyte epävalidiksi. Perelman (1996, 31) 

eritteleekin, kuinka “tosiasian tai totuuden pätevyys kumotaan”. Tässä tapauksessa tosiasiana 

tai totuutena pidän median haltuunsa saamia todisteita veronkierrosta. “Tehokkain keino on 

osoittaa se [totuus tai tosiasia] yhteensopimattomaksi muiden, varmemmiksi koettujen 

tosiseikkojen tai totuuksien kanssa”. Tässä tapauksessa von Koskull pitää Nordean 

toimintatapoja varmempina tosiseikkoina.  

 



 
 
 

68 

Heinäkuun 20. päivä Nordean johto kommentoi Nordea Private Bankingin toimintaa 

koskevaa selvitystä. Selvitys on muihin Nordean nettisivuilla julkaistuihin 

lehdistötiedotteisiin nähden melko pitkä. Tekstissä käydään perinpohjaisesti läpi mitä 

selvityksen aikana tapahtui ja tehtiin.  

 

Argumentit pohjautuvat pitkälti jo esiin tulleisiin Nordean toimintamalleihin ja arvoihin. 

Selvityksessä on käytetty tekstin mukaan paljon apuvoimia pankin ulkopuolelta. Mukana on 

ollut  muun muassa ruotsalainen lakitoimisto Mannheimer Swartling. Tekstissä esitellään 

paljon tilastoja ja lukuja, jotka antavat kuvan perehtyneisyydestä ja tarkasta selvityksestä.  

 

Suomen Nordean konsernijohtaja Casper von Koskull antoi Mannheimer Swartilingin 

selvityksen valmistuttua lausunnon, jossa painotti Nordean työntekijöiden tekemää kovaa 

työtä: “Noin 60 henkilöä on käyttänyt yli 30 000 tuntia käydäkseen läpi yli 10 000 asiakirjaa 

selvitystä varten”. Tämä on ensimmäinen kerta kriisin aikaisessa viestinnässä, kun työntekijät 

on nostettu keskeiseen asemaan. Von Koskull kertoo olevansa pettynyt selvityksessä esiin 

tulleisiin Nordean toimintaperiaatteiden käytännön toteutuksen puutteisiin. Hän korostaa 

kuitenkin iloitsevansa sitä, etteivät Nordean työntekijät ole “aktiivisesti edesauttaneet 

veronkiertoa”.  

 

Von Koskull ottaa tiedotteessa puheeksi myös yrityskansalaisuuden. Hän painottaa Nordean 

erityistä velvollisuutta “toimia hyvänä yrityskansalaisena” ollessaan “Pohjoismaiden suurin 

pankki”. Yrityskansalaisuuden määritelmä kätkee sisäänsä käsityksen siitä, että yritys 

sisäistää roolinsa yhteiskunnassa toteuttaen vastuullisuutta toimissaan kaikilla yrityksen 

tasoilla (Juholin, 2004, 13). Tähän von Koskullin voidaan nähdä viittaavan, kun hän painottaa 

veronmaksun yhteiskunnallista merkityksellisyyttä. Hän myös painottaa lain ylittäviä 

velvollisuuksia, joihin Nordea sitoutuu ottaen huomioon sidosryhmiensä “odotukset ja nyky-

yhteiskunnan normit”.  

 

Ari Kaperin haastattelussa ilmitullut kazakstanilaisen oligarkin kanssa käydyn yhteistyön 

epäilyttävä luonne tuotiin tässäkin tiedotteessa esiin: “Selvityksessä tuli ilmi yksi tapaus, 
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jossa Nordean Venäjän toiminnoissa oli rikottu konsernin toimintatapasääntöjä 

neuvontapalveluita tarjottaessa”.  

 

Casper von Koskullin kommentti tiedotteessa erillisenä puheenvuorona luo hänestä kuvan 

vastuullisena johtajana. Konkreettisiksi henkilökohtaisiksi aloitteiksi Casper von Koskull 

nimittää seuraavat kolme kohtaa:  

 

1. Etiikkaan ja arvoihin keskittyvä toimikunta kehittää Nordean toimintaperiaatteita ja 

strategioita ja varmistaa, että ne vastaavat sekä pohjoismaisia arvojamme että 

sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, miten vastuullisen pankin tulee toimia.   

2. Toimintaohjeitamme muutetaan niin, että ne jättävät mahdollisimman vähän tilaa 

erilaisille tulkinnoille. Koko konsernissa on oltava yhdenmukainen käsitys lain ja 

säännösten noudattamiseen liittyvistä asioista ja toimintaperiaatteita on noudatettava 

johdonmukaisesti.   

3. Olemme perustaneet lisäksi verotoimikunnan, joka ottaa kantaa monimutkaisiin 

verotusasioihin konsernitasolla ja varmistaa, että konsernin päätökset veroasioissa 

ovat johdonmukaisia.   

 

Nordean tiedotteen lopussa luetellaan vielä Luxemburgin konttorin Nordea Bank S.A.:n  

(NBSA) selvityksen pohjalta käynnistetyt toimenpiteet. Tiedotteessa kerrotaan NBSA:ssa 

suoritettavan strategia- ja riskikartoituksen, jossa käydään läpi Nordean asiakkaiden 

toimintamaat ja muun muassa pohjoismaisten liiketoimintasuhteiden kriteerit. Tämän toimen 

voidaan nähdä viittaavan Paavo Teittisen esittämään seikkaan Ari Kaperin haastattelussa 

siitä, että Panama on yksi läpinäkymättömimmistä maista, ja täten Nordealla olevan vastuu 

selvittää tarkasti sinne perustettujen yhtiöitten päämotiivit. 

Tiedotteessa (20.07.2016) on nähtävissä avointa viestintää koskien tapahtuneita. Nordea 

paljastaa kuinka monessa (68) tapauksessa on tullut esiin epäilyttäviä tilitoimintoja, joihin 

paneudutaan ja jotka tutkitaan perinpohjaisesti. Tiedotteessa on myös nähtävissä uusia 

tiukempia linjavetoja, joita Nordea ja NBSA ryhtyvät noudattamaan: 
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1. Nordea täsmentää periaatteitaan, jotka koskevat asiakkaiden neuvontaa verotukseen 

liittyvissä asioissa. 

2. NBSA varmistaa välittömästi, että sillä on hallussaan riittävät asiakkaan 

tuntemismenettelyn vaatimat tiedot.   

3. Nordea kieltäytyy yhteistyöstä kaikkien sellaisten uusien yhtiörakenteiden kanssa, 

joiden liiketoiminnan tarkoitus ei ole selvä.   
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5. POHDINTA 

Valitsin valtio- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aiheeksi pankin monen mutkan kautta. 

Pitkä ja vahva työhistoriani elintarvikealalla opintojeni ohella oli ensin ohjailemassa minua 

elintarvikealan kriisiviestinnän tutkimiseen. Huomasin kuitenkin kiinnostuvani yhä enemmän 

ja enemmän pankkeja koskevista uutisista. Pankkien merkityksellisyys maailman talouden ja 

hyvinvoinnin kannalta on suuri. Mikä siis olisikaan ollut sen yhteiskunnallisempi aihe, kuin 

pankit ja niiden yhteiskuntavastuu.  

 

Lähtiessäni tutkimaan yhteiskuntavastuun merkitystä yrityksen kriisiviestinnässä en täysin 

ymmärtänyt, kuinka merkittävään ja laaja-alaiseen ilmiöön olin paneutumassa. 

Yhteiskuntavastuun voidaan nähdä edustavan myös tietynlaista kaksinaismoralismia, tietyissä 

tilanteissa tähän viitataan muun muassa viherpesuna. Yhteiskuntavastuun on väitetty olevan 

täten vain retoriikkaa ja sanahelinää. Toisaalta taas yrityksen ottaessa vastuun teoistaan 

voidaan sen nähdä kontekstualisoivan samalla itsensä osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. 

 

On myös pohdittava, onko kaikki ääneen lausuttu sanomisen arvoista. Voiko yritys tai 

henkilö ylipäätään kuvailla etiikkaansa lausein ja sanoin? Wittgensteinin (1972, 85) mukaan 

etiikkaa ei voi ilmaista. Se on estetiikka, arkea ja kaikkea näkyvää. Se on 

havaintokokemuksen ulkopuolelle jäävä ilmiö, josta ei välttämättä löydy järkiperäistä 

argumenttia. Tällöin etiikka ilmenee nimenomaan teoissa ja ihmisten elämissä.  
 
Kuten jo johdannossa todettiin, on kuluttajien tietoisuus oikeuksistaan vahvistunut huimasti. 

Sidosryhmä-ajattelu on laajentunut koskemaan osakkuuden sijaan jotain suurempaa ja 

merkityksellisempää, jossa sekä yrityksen, että sidosryhmien välillä tulee voida olla avointa 

dialogia. Otto Lerbinger (2012, 305) toteaakin, kuinka sidosryhmien kohtelu kriisin aikana 

testaa yrityksen vilpittömyyttä sekä luotaa suhteiden järkevyyttä tulevaisuutta ajatellen. 

Yritysten johtajien voidaan nähdä myös oppineen kuuntelemaan monipuolisesti sidosryhmiä 

ja mahdollisesti jopa määrittelemään uudelleen asemansa sidosryhmiinsä nähden (mt., 305). 

 

Pitäen kiinni sidosryhmistään sekä huolehtien heidän tyytyväisyydestään on yritysten otettava 

huomioon yhteiskuntavastuun merkitys kriisin iskiessä. Lehtonen (2003) väittää, että 



 
 
 

72 

nykyään yrityksen kapitalistinen toimintamalli on kutakuinkin historiaa. Vaikka useiden 

asiantuntijoiden mukaan yhteiskuntavastuun merkityksellisyys tuntuu olevan läntisissä 

teollisuusmaissa yleisesti tunnustettu ja sitä voidaan pitää lähes traditiona, on viimeaikaisten 

tapahtumien valossa kuitenkin kyseenalaistettava sen itsestäänselvyys (Juholin, 2003, 5). 

 

Yrityksen joutuessa kriisiin on sen itsensä pelastaakseen vastattava jollain tapaa 

tapahtuneeseen. Havaitsin aihetta tutkiessani, että on olemassa  melkein yhtä monta 

kriisiviestintästrategiaa kuin on erilaista kriisiäkin. Yksi strategia, joka on useimmiten 

osoittautunut toimivaksi kriisissä kuin kriisissä, on anteeksipyyntö. Kuten tutkielmassani tuli 

kuitenkin ilmi, ei onnistunut kriisiviestintä välttämättä vaadi anteeksipyyntöä. Onnistuneella 

tarkoitan tässä tapauksessa mediassa lyhytkestoista kriisiä, josta ei muotoudu monimediainen 

“mediakohu”.  

 

Pyytämällä anteeksi asettavat yritykset itsensä osaksi samaa yhteisöä kuin sen sidosryhmät. 

Anteeksipyynnön olemattomuus voi myös itsessään vaikuttaa sidosryhmien mielipiteeseen 

kriisistä. Mikäli ei ole mitään anteeksipyydettävää, kenties vääryyttä ei olekaan tapahtunut. 

Sidosryhmien merkitystä yrityksen toimintastrategiassa on tutkittu paljon. Itse termi 

sidosryhmä on nähty uusimmissa tutkimuksissa laajempana käsitteenä, kansalaisuutena.  

 

Nyt vajaa kaksi vuotta tietovuodon jälkeen voidaan kuitenkin todeta, että Nordea on 

lähiaikoina ollut median entistä tarkemmassa syynissä. Kesällä 2017 puitu Nordean uuden 

pääkonttorin lokaatio varmistui Helsingiksi 6.9.2017. Casper von Koskull painotti Nordean 

pohjoismaisia suhteita kertomalla halustaan tehdä Nordeasta “Pohjoismaiden alueella yhden 

yhtenäisen pankin” (hs.fi, 7.9.2017). Samaisessa uutisessa von Koskull toi esiin myös 

veronmaksu-aspektin painottamalla, ettei heidän vastuunsa veronmaksajana ole muuttunut 

mitenkään: ”Maksamme veromme jatkossakin niihin maihin, joissa toimimme.” 

 

Yhä laajemmat ja moninaisemmat sidosryhmät vaativat yrityksen toiminnalta läpinäkyvyyttä 

ja vastuullisuutta. Mitä suurempi sidosryhmien määrä yrityksellä on, sitä enemmän sillä on 

riskejä mittavaan kriisiin. Väitän, että mitä laajemmalle ryhmälle yritys on vastuussa, sitä 

suuremmassa osassa yhteiskuntavastuu on sen strategisessa toiminnassa ja viestinnässä. 
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Saadakseen suhteensa toimimaan on yrityksien sekä niiden sidosryhmien tunnustettava 

toistensa oikeutettu olemassaolo ja koitettava ymmärtää myös eriäviä mielipiteitä ja 

näkökantoja. Kommunikaation on siis oltava kaksisuuntaista. (Lerbinger, 2012, 306.)  

 

Kaksisuuntaisuus edellyttää myös kuulijan arvostamista. Jotta puhuja saisi otettua tilanteen 

haltuun, onkin hänen ja kuulijoiden välille synnyttävä lämmin yhteys (Torkki, 2006, 120). 

Torkki muistuttaa (mt., 120) jo antiikin aikana tunnetusta kolmijaosta, jolla “puhuja ottaa 

tilanteen haltuun”. Puhujan on tehtävä kuulijat 1) tarkkaavaisiksi (adtentos), 2) 

vastaanottavaisiksi (dociles) sekä 3) hyväntahtoisiksi (benevolos).  

 

Nordean osalta näiden kaikkien kolmen toteutuminen ei ollut läsnä jokaisessa analysoidussa 

mediasisällössä. Vaihtuvuutta oli henkilötasolla. Provosoivaa puhetyyliä ylläpitävä Wahlroos 

on mielestäni onnistunut kaikissa kolmessa, joskin kolmannesta kohdasta voidaan olla 

montaa mieltä. “Voihan olla, että kuulijat ovat tarkkaavaisia ja pitävät asiaa tärkeänä ja silti 

vastustavat puhujan vaikutusta. Näin käy silloin, jos puhujan persoona ärsyttää heitä”. 

(Torkki, 2006, 120.) 

 

Tiedon kerääminen, varoittavien signaalien havaitseminen sekä kriisin iskiessä sidosryhmien 

tiedottaminen ovat nykyään entistä helpommin toteutettavissa. Tämä on suurimmaksi osaksi 

medioitumisen ja erityisesti internetin aikaansaannosta. (Coombs, 2007, ix.) Täten on 

oletettavaa, että kuten yhteiskuntavastuu, myös tiedottaminen ja ulkoinen viestintä ovat 

saaneet vahvemman jalansijan yrityksen toimintastrategiassa. 

 

”Kriisinhallinta mielletään liian usein pelkäksi kriisitoimintasuunnitelman toteuttamiseksi tai 

ylipäätään vain kriisin reagoimiseksi” (Coombs, 2007, xi). Coombs (mt., xi) mieltääkin 

kriisiviestinnällä olevan merkittävä rooli kriisinhallinnassa ja toimivan ikään kuin tiedon 

tukena tutkijoille, hallinnoijille sekä kouluttajille. ”Kriisiviestinnän tehtävä on 

kommunikaation tavoin lieventää kriisin kielteisiä seuraamuksia” (Lehtonen, 2009, 10). Sitä 

on kehitelty suuntaan ja toiseen tapahtuneiden kriisien valossa ja niistä oppien. Kriisinhallinta 

on Coombsin (2007, xi) mukaan nähtävä proaktiivisena prosessina. Näen yhteiskuntavastuun 
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merkityksen tässä prosessissa yhtenä yrityksen merkittävimmistä ennaltaehkäisevistä 

toimista. 

 

Kriisinhallinnan ensimmäiseen vaiheeseen Coombs (2007, 5) mainitsee merkittävinä 

tekijöinä ympäristön sekä sidosryhmien tarkkailun. Voidaan siis olettaa, että 

yhteiskuntavastuun rooli yrityksen kriisiviestinnässä löytää paikkansa jo ennen itse kriisin 

puhkeamista. Näin ollen voimme todeta, että yhteiskuntavastuun rooli yrityksen 

kriisiviestinnässä ankkuroituu tutkitun kirjallisuuden pohjalta nimenomaisesti kriisiviestinnän 

esivaiheeseen. Mitä aiemmin yhteiskuntavastuullinen toiminta on sisällytetty yrityksen 

toimintasuunnitelmaan, sitä pienempi riski on itse kriisin syntymiseen. ”Ennaltaehkäisevien, 

proaktiivisten kriisistrategioiden suunnittelu on kaikkein vaativin – ja kriisin yllättäessä - 

palkitsevin kriisinhallinnan taso” (Lehtonen, 1999, 129). Lehtonen näkee, että valpas yritys 

huomaa uhkaavan kriisin varhain ja näin ollen säästyy suuremmilta vahingoilta. 

Yhteiskuntavastuullinen toiminta voidaan nähdä mielestäni nimenomaan ennaltaehkäisevänä 

kriisienhallintastrategiana sekä yrityksen valppautta määrittelevänä tekijänä. 

 

Nordean tapauksessa tämä ennaltaehkäisevä toimi tehtiin esimerkiksi vuonna 2009. Se tuli 

esiin moneen otteeseen. Tästä huolimatta mediassa esitettiin syytöksiä, jotka eivät 

kuittaantuneet kyseenomaisella linjamuutoksella. Voidaankin kysyä, olivatko vuoden 2009 

toimintatapojen muutokset vain “iskua pehmentävä” toimi? Olisivatko Panama-paperit 

voineet sisältää mittavampiakin paljastuksia ellei näihin toimiin olisi vuonna 2009 ryhdytty? 

Myös Vastuullisuus Nordeassa -esite on tietynlainen ennaltaehkäisevä toimi, jolla tuodaan 

pankin sidosryhmien tietoisuuteen pankin toimintatavat ja arvot. Se, kuinka laajasti tämä esite 

tavoittaa sidosryhmät, on eri asia arvioitavaksi. On kuitenkin vaikea olla tietoinen 

käyttämänsä pankin linjavedoista, mikäli näihin tietoihin ei ole pääsyä erinäisistä, esimerkiksi 

digitaalisista tai maantieteellisistä, syistä johtuen. 

 

Juholin (2009, 306) tuo mukaan keskusteluun kriisiviestinnästä myös periaatteiden 

merkitykset. Ne ovat yrityksen itsensä määrittelemiä ja voidaan pitää yrityksen yleisen 

arvopohjan luotaimena. ”Ohjaako toimintaa ja viestintää enemmän informoiva vai ihmisistä 

välittävä vastuullisuus?” (mt., 306). Taloudellisen ja inhimillisen toiminnan erot ovat myös 
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havaittavissa, kun tarkastellaan lähemmin yrityksen toimintaa. ”Inhimillisyyden 

korostaminen merkitsee, että kriisijohtamisessa painotetaan inhimillisiä kokemuksia ja 

menetyksiä taloudellisten sijaan” (mt., 307). Tämä inhimillisyyden aspekti yrityksen 

kriisinhallinnassa, sen viestinnässä ja toiminnassa ylipäätään on seikka, joka nousi esiin 

tutkielmassani käyttämäni kirjallisuuden ja aineiston pohjalta. 

 

Nordean johtohenkilöiden argumentit perustuivat monissa kohdin tunteisiin vedoten muun 

muassa arjen ja elämän toimivuuden helpottamiseen offshore-rakennelmia käyttämällä. 

Argumentit henkilöityivät myös puhujaan, eivät yritykseen. Björn Wahlroos korosti, ettei hän 

itse ollut tietoinen Panama-paperit -tapauksesta. Ari Kaperi korosti haastattelussaan työnsä 

alkamisvuotta tehden eron medioitujen tapahtuneiden mahdolliseen ajankohtaan. Casper von 

Koskullin retoriikka nojasi paljolti hänen henkilökohtaiseen vastuuseensa Suomen Nordean 

konsernijohtajana. 

 

Miksi Nordeaa kohdannut Panama-paperit -kriisi sitten loppui lyhyeen? Näen, että 

kriisiviestinnän on oltava ollut täten onnistunut. Avaan seuraavissa kappaleissa seikkoja, 

joiden vuoksi uskon Nordean kriisiviestinnän onnistuneen.  

 

Nordean johto oli argumenteissaan ja perusteluissaan suurimmaksi osaksi johdonmukainen. 

Käytettiin samoja sanoja, viitattiin samoihin vuosiin ja tapahtumiin. Myös aikataulullisesti 

kriisiin vastaaminen tapahtui Nordean osalta tarpeeksi nopeasti. Media ei ehtinyt luoda omaa 

tarinaansa tapahtuneesta.  

 

Nordean retoriikka oli hyvin asianmukaista: puhuja näyttäytyi ja käyttäytyi aina 

ammattilaisena. Kriisiin ei missään vaiheessa suhtauduttu paniikilla. Ainakin näennäisesti 

faktatietoihin perustuvat väitteet rauhoittivat kuulijaa. Johto puhui myös konkreettisista 

toimenpiteistä. Tarve Nordean toiminnan perusteelliselle tarkastukselle oli ylempien 

toimihenkilöiden puheissa läsnä heti alusta lähtien. Järkevä ja tietoon perustuvalla 

argumentoinnilla saadaan kuulijat vakuutettua. “Sillä on myös kestävin vaikutus”. (Torkki, 

2006, 185.) Coombsin (2007, 5) kriisinhallinnan neljästä vaiheesta (1) estäminen, (2) 

valmistelu, (3) vastaaminen ja (4) oikaisu näytti Nordean kriisinhallinnassa toteutuvan 
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ainakin valmistelu, vastaaminen ja jossain määrin oikaisu. Estämiseen on vaikea ottaa kantaa, 

sillä voihan olla, että ainekset olisi ollut mittavampaankin kriisin ilman vuoden 2009 

korjaavia toimia. 

 

Yhteiskuntavastuun rooli Nordean kriisiviestinnässä oli alusta lähtien vahva. Argumentit 

nojasivat vahvasti vuonna 2015 julkaistun Nordean vastuullisuutta esittelevään esitteeseen. 

Tosin on todettava, että viettäessäni paljon aikaa tutustuen aineistooni koin jossain vaiheessa 

Nordean ylempien toimihenkilöiden retoriikan jopa liian ulkoa opetellun kuuloiseksi. 

 

On otettava kuitenkin huomioon muutama Panama paperit -kriisin jälkeen tapahtunut seikka. 

Monien asiakkaiden kerrottiin vaihtaneen pankkia kriisin jälkeen. Toisaalta Nordea vaihtoi 

myös samoihin aikoihin palvelumaksujaan. Täten on hankala tehdä jaottelua siitä, minkä 

vuoksi Nordea kohtasi asiakaskadon.  

 

Panama paperit -kriisin lopullisten vaikutusten arvioiminen saatavilla olevien tietojen valossa 

on vaikeaa. T-Median teettämän mainetutkimuksen valossa (2016) todetaan kuitenkin, että 

finanssialan yritysten kehitys on ollut kaksijakoista. Samalla kun esimerkiksi Osuuspankki 

nautti luottamuksen kasvusta ja nousi viidenneksi maineikkaammaksi suomalaiseksi 

yritykseksi, tippui Nordean lukemat pohjalukemiin. Tutkimuksen valossa yrityksille 

määritetyt luottamusarvosanat perustuvat neljän vuoden aikana kerättyihin yli 18 000 

erilliseen yritysarvioon asteikolla yhdestä viiteen, “jossa viisi on suurinta luottamusta 

kuvaava arvosana ja yksi heikoin”.  “Tulokset pohjautuvat kesä-heinäkuussa 2016 

toteutettuun [--] tutkimukseen, jossa yrityksiä arvioitiin kahdeksan maineen eri osa-alueen 

kautta: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, työpaikka, vastuullisuus sekä 

tuotteet ja palvelut (T-Media).” Vuonna 2016 tutkimukseen vastasi 4264 suomalaista. 

Nordean lukema oli 2,74 ja tippui edellisestä vuodesta 0,46 pisteen verran. 

 

Helsingin sanomien järjestämässä talouskeskustelussa (5.10.2017) pohdittiin 

asiantuntijapaneelin kesken Suomen talouden tulevaisuutta. Keskustelussa painottui se, että 

elämme talouden noususuhdanteista aikaa. STTK:n pääekonomisti Ralf Sund (mt.) 

ennustaakin kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n (hs.fi, 1.11.2017b) mukaisesti Suomen 
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talouden nousevan ensi vuonna lähes kolme prosenttia. Hypoteekkiyhdistyksen 

pääekonomisti Juhana Brotherus puolestaan uskoo, “että edessä voi olla historiallisen pitkää 

kasvua” (mt.). Nordeakin kertoo, että “asuntolainojen kysyntä on jälleen kovassa nousussa” 

(hs.fi, 23.9.2017).  

 

Vahva luottamus talouteen on kuitenkin näyttäytynyt vuoden 2008 pankkikriisin kautta 

peilattuna trendiltä, jolla voi olla fataali tulos. Puhutaan luottamustaloudesta (the economy of 

trust), jolloin nousuhuuman aikaansaamina ihmisten luottamus tulevaisuuteen kasvaa, jolloin 

otetaan herkemmin lainaa. Tämä johti vuonna 2008 asuntolainakriisiin. Taantuma-aika 

(2008-2009) muistuttaakin, kuinka luottamuksen aikaansaama nousujohdanteisuus voi 

romahtaa suurten voittojen tavoittelun myötä. Näitä lyhyen aikavälin voittoja ja hyötyjä 

jahtaavat suuret finanssiyritykset voivat menettää hetkellisesti nopean voiton sokaisemana 

arvostelukykynsä (The Atlantic). Tämä näkyy luonnollisesti myös Suomessa. Tutkielmaani 

viimeistellessä viimeisin Suomen pankkialaa koskeva kriisinpoikanen uutisoidaan Helsingin 

Sanomissa. Suomen finanssivalvonta Fiva kertoo, että on löytänyt POP-vakuutusyhtiön 

sijoitustoiminnan riskien rajauksesta ja valvonnasta vakavia puutteita (hs.fi, 1.11.2017a).  

 

Uskon, että pankkien toiminta ja niiden viestintä nousee merkittäväksi osaksi sitä, mihin 

suuntaan lähitulevaisuutemme kääntyy. Automatisoituminen ja digitalisoituminen ovat läsnä 

melkein jokaisessa työssä. Myös Nordea on osallisena tätä muutosta. “Uudet tietojärjestelmät 

ja tekoälyn käyttöönotto tarkoittavat esimerkiksi luotonmyöntämisprosessien pitkälle 

menevää automatisoitumista” (hs.fi, 26.10.2017). Casper von Koskull ilmoitti Nordean 

kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen tiedotustilaisuudessa, että Nordea on 

vähentämässä vakavin mielin 6000 työntekijää (mt.). Nordean “henkilöasiakkaista vastaavan 

johtajan Topi Mannerin mukaan suunnitelmiin kuuluu myös tiettyjen taustatoimintojen 

keskittämistä Puolaan” (mt.). Tämä herättää kysymyksiä muun muassa mainittujen 

taustatoimintojen luonteesta ja siitä, minkä vuoksi lokaatioksi on valittu juuri Puola. 

Oletettavasti kustannusten pienuuden vuoksi. Osakeyhtiön, tässä tapauksessa pankin, moraali 

ja eettiset toimintaohjeet suhteutettuna sen perimmäiseen tehtävään tuottaa omistajilleen 

voittoa (osakeyhtiölaki, 5§) tulee aina olemaan ristiriitainen ja monimutkainen aihe. 
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Pohdittavaksi jää myös, mikä rooli kansalaisen tarpeilla on yrityksen kriisinhallinnassa ja 

kriisiviestinnässä. Mitkä sidosryhmät ovat ensimmäisinä yrityksen informoitavien listalla? 

Ovatko taloudellisesti yrityksen toiminnassa olevien tai toimintaa tukevien sidosryhmien 

intressit kuitenkin loppupeleissä ensisijaisia? On selvää, että sidosryhmien moninaisuus ja 

segmentoituneisuus ovat haasteita jo itsessään. Mitä moninaisempi joukko on tiedotettavien 

piirissä, sitä laajempaa ja syvempää tietoa tulisi yrityksellä olla sidosryhmiensä 

mielenkiinnonkohteista ja prioriteeteista. Sidosryhmien kanssa käyty jatkuva viestintä antaa 

kuvan halusta tietää toisen osapuolen haluista ja motiiveista, mikä luo itsessään luottamusta 

“yrityksen ja sidosryhmien välille” (Kuvaja & Malmelin 2008, 29).  

 

Toisenlaisen näkökulman yhteiskuntavastuulliseen toimintaan tuo vielä omavalvonta ja sen 

merkitykset. Olisi mielenkiintoista tulevaisuudessa tutkia, pyrkivätkö yritykset oikeuttamaan 

yhteiskuntavastuuttoman toimintansa omavalvonnalla. Tähän liittyy vahvasti usein myös 

yhteiskuntavastuuseen liitetty läpinäkyvyys. Se voidaan ymmärtää jatkuvana sidosryhmien, 

yrityksen johdon ja työntekijöiden yritysvastuun uskomuksien koettelemisena (Kuvaja & 

Malmelin, 2008, 29). Viestintää suunnitellessa hyvää johtamistapaa harjoittava yritys ottaa 

huomioon sidosryhmien tarpeet ja panokset, sekä valmistelun ja tavoitteiden eettisyyden “ jo 

hankkeiden suunnitteluvaiheessa” (mt., 29).  

 

Yksi esimerkki on vuonna 2013 lihanjalostaja Poutun ja muutaman muun elintarvikealan 

yrityksen kohtaama mediassa nimetty ”hevosenlihakohu”. Tapahtuma lähti liikkeelle 

nimenomaan Poutun omavalvonnan ja sen kautta huomatun virheellisen toiminnan 

julkistuksella. Myös Nordean vuonna 2009 asettamat uudet eettiset toimintaperiaatteet pantiin 

täytäntöön omavalvonnassa ilmenneiden aukkojen vuoksi. Voiko vastuuton toiminta saada 

oikeutuksen tai päästää toimijan niin sanotusti kuin koiran veräjästä, jos sen tuo julki toimija 

itse?  

 

Saako horjutetun luottamuksen takaisin anteeksipyynnöllä? 
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