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1. Johdanto 

Pörssiyritykset toimivat nykypäivänä globaaleilla markkinoilla, joiden toiminnasta 

kokonaiskuvaa hahmoteltaessa sijoittajan tärkeä työväline on uutisvirran seuranta ja 

tulkitseminen. Tiedonkululle ominaisia piirteitä ovat ajantasaisuuden vaatimus ja 

saatavilla olevan tiedon runsaus, eikä jatkuvasta ja vuolaasta tiedon virrasta ole aina 

helppo löytää olennaista yrityksen toimintaan tai osakkeen kurssireaktioihin välittömästi 

tai välillisesti vaikuttavaa laadukasta tietoa. Toisin sanoen entistä nopeampi ja 

ajantasaisempi markkinainformaation saanti ja automatisoitunut kaupankäynti 

arvopaperimarkkinoilla luovat jatkuvasti markkinoiden toimijoille tarpeen entistä 

nopeampaan ja tehokkaampaan tiedon tuottamiseen, olennaisen tiedon löytämiseen ja 

käsittelyyn sekä tekstien sisään kätkeytyvien merkitysten löytämiseen. Pörssin 

toimintaan ja sijoittamiseen kuuluu olennaisesti yritysten, osakkeiden, raaka-aineiden ja 

muiden kaupankäynnin kohteiden kunkin hetken arvon ja arvostuksen analysointi sekä 

toive osata ennakoida arvon tulevaa kehitystä. Sijoituskohdetta tarkastellessaan 

sijoittajan on suotavaa arvioida mahdollisimman kattavasti saatavilla olevan 

informaation valossa sitä, onko potentiaalinen sijoituskohde markkinoilla yli- tai 

aliarvostettu senhetkiseen markkina-arvoonsa nähden, onko kohteelle odotettavissa 

tulevaisuudessa arvonnousua vai -laskua, ja minkä tapahtumien vallitessa hinnan nousu 

tai lasku toteutuu. 

 

Tarkastelen työssäni pörssitiedotteissa ja -analyyseissä toteutuvia kielellisiä valintoja, ja 

uskon tutkimukseni tarjoavan mielenkiintoisia näkemyksiä muun muassa teksteihin 

kirjoittuvien eksplisiittisten ja implisiittisten kielellisten asenteiden1 (stances) 

ilmaisemiseen ja niiden kautta rakentuvien merkitysten tulkitsemiseen. Tutkin 

kielellisestä näkökulmasta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toiminnastaan 

julkaisemia tiedotteita sekä yritysanalyysipalveluja sijoittajille tuottavan 

                                                 
1 Käsite asenne (stance) tarkoittaa työssäni kielellistä asennoitumista dynaamisena ja 
vuorovaikutuksellisena toimintana, jonka merkitykset rakentuvat suhteessa muihin teksteihin ja 
laajempaan tekstienulkoiseen kontekstiin. Rinnakkaisia termejä asenteelle voisivat olla esimerkiksi 
suhtautuminen tai kanta. (Rouhikoski 2012: 470.) 
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Inderes/Nordnetin2 analyysitekstejä, joilla on sijoittajan näkökulmasta tärkeä merkitys 

yrityksen tulevaisuuden näkymien arvioimisessa. 

 

Tiedotteilla on Kompan (2002: 76) mukaan kaksi kohderyhmää: toimittajat ja 

varsinainen yleisö. Pörssitiedotteiden kohderyhmät ovat oman näkemykseni mukaan 

paljon tätä moninaisempia, ja niiden voi nähdä jakautuvan hienojakoisempiin − 

rooleiltaan ja intresseiltään erilaisiin, osin limittäisiin ja tiedontarpeiltaan tasa-arvoisiin 

− kohderyhmiin. Arvopaperimarkkinoiden tiedotteet on suunnattu useille toimijoille, 

joille tiedotteiden sisällöllä on merkitystä. Pörssitiedotteiden pääkohderyhmiä ovat 

ainakin yrityksen omistajat eli sijoittajat, analyytikot, media yhä 

fragmentoituneemmassa merkityksessä, yrityksen oma henkilöstö, asiakkaat, 

liikekumppanit, rahoittajat ja erityisesti kriisitilanteissa suoraan ja tiedotusvälineiden 

välityksellä myös kansalaiset, järjestöt ja muut sidosryhmät. Pörssianalyysien keskeinen 

kohderyhmä ovat sijoittajat, joiden sijoituspäätösten tueksi analyytikot esittävät 

näkemyksiään markkinoista, toimialoista ja niillä toimivista yrityksistä. 

 

Asiantuntevat sijoittajat ja analyytikot arvioivat pörssiyritysten arvostusta monin tavoin 

niin numeerisesti yrityksen taloudellisten tunnuslukujen valossa kuin yrityksestä 

saatavilla olevien tekstienkin kautta. Yhtä kaikki, menestyksekkään sijoitustoiminnan 

taustalla on laadukas kokonaiskäsitys siitä, miltä sijoituskohteen toiminta kullakin 

hetkellä näyttää ja miten yritys on kyennyt tai kykenee tulevaisuudessa vastaamaan alati 

muuttuvan liiketoimintaympäristönsä haasteisiin. Sijoittajan näkökulmasta keskeinen 

kysymys on se, onko hänen tarkastelemansa kohde tuottopotentiaali ja riskit 

huomioiden sijoituksena houkutteleva. Tässä tarkastelussa tärkeää on niin näkyvien 

kuin piilevienkin riskien ja mahdollisuuksien havaitseminen kaikesta saatavilla olevasta 

informaatiosta − vieläpä mieluusti ennen muita sijoittajia. 

 

Oma motivaationi pörssitiedotteiden ja -analyysien kielen tarkasteluun juontaa juurensa 

jo useita vuosia kestäneestä sijoitusharrastuksestani, jonka puitteissa olen tutustunut 

                                                 
2 Inderes Oy on itsenäinen ja puolueeton yritysanalyysejä tuottava yhtiö, joka tarjoaa yrityksille ja 
rahoittajille analyysipalveluita. Aineistooni kuuluvat analyysitekstit olen saanut käyttööni Nordnetin 
ylläpitämästä Kompassi-analyysikirjastosta, johon analyysit on tuottanut Inderes. Nordnet Oy tuottaa 
pohjoismaisille markkinoille monipuolisia sijoittamiseen ja säästämiseen liittyviä palveluita.  
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taloustekstien laajaan kirjoon aina tiedotteista talousuutisten kautta epävirallisempiin 

sijoitusblogiteksteihin. Taloustiedotteita on aiemmin tutkittu myös kielentutkimuksen 

näkökulmasta, mutta tietojeni mukaan kielellisiä asenteita talousteksteissä ei ole 

aiemmin tarkasteltu nimenomaan pörssitiedotteiden ja yritysanalyysien kautta. 

Tiedotteiden ja analyysien tekstien kielellinen tarkastelu on perusteltua siitäkin syystä, 

että analyyseissä on nähtävissä kaikkeen viestintään oleellisesti liittyvä vastaanottajan 

tulkinta intertekstuaalisten3 tekstilajiketjujen kautta. Omasta näkökulmastani motivaatio 

talouden tekstien tutkimiseen löytyi myös omien työtehtävieni kautta. Olen 

työskennellyt pro graduni kirjoitushetkellä kaupan alalla tiedotteiden parissa, ja uskon 

tutkimuksen antavan myös työelämään runsaasti sellaista oppia, jota voin hyödyntää 

jatkossa monipuolisissa viestintäalan tehtävissä. 

 

Tutkimuksessani tarkastelen siis Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n (myöh. 

Talvivaara tai yhtiö) tiedotteita ja niihin liittyviä analyysejä kielellisen asennoitumisen 

näkökulmasta. Talvivaaraa päädyin alun perin tutkimaan yrityksen mielenkiintoisen 

tarinan vuoksi. Aineistoni, ja tutkimukseni laajemminkin, nousi varsin ajankohtaiseksi 

syksyllä 2012, kun Talvivaara nousi viikoiksi tiedotusvälineiden kestouutisaiheeksi 

kaivoksen kipsisakka-altaan alettua vuotaa jätevettä kaivoksen ympäristöön. Jäteveden 

mukana kaivoksen ympäristöön levisi kemikaaleja ja raskasmetalleja, minkä johdosta 

kaivoksen toiminnan kieltämistä vaadittiin niin poliitikoiden suulla kuin adressein ja 

mielenosoituksinkin. Allasvuoto oli yrityksen osakkeenomistajien kannalta ikävä yllätys 

ja jatkoa yhtiön monien huonojen uutisten sarjalle, johon olivat kuuluneet muun muassa 

yrityksen tuloksen kannalta keskeisen nikkelin maailmanmarkkinahinnan putoaminen, 

haasteet kaivoksen toiminnan ylösajossa ja keväällä 2012 sattunut työntekijän 

kuolemantapaus. Yhtiön toiminnan lisääntynyt epävarmuus sai yrityksen osakkeen 

arvon romahtamaan kaikkien aikojen pohjalukemiinsa. 

 

Kielellisellä asennoitumisella tarkoitetaan hieman yksinkertaistaen 

kielenkäyttötilanteissa väistämättä syntyviä ja rakentuvia asenteita, joissa puhuja tai 

                                                 
3 Intertekstuaalisuus tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tekstien tarkastelua suhteessa toisiinsa. Toisin 
sanoen tekstien merkitys määrittyy dialogissa niitä edeltäneisiin ja niiden jälkeen tuleviin teksteihin. 
Tarkastelemani tiedotteet ja analyysit muodostavat yhdessä uutistekstien kanssa ns. tekstilajiketjuja, 
joissa julkaistut tekstit muuntuvat toisiksi teksteiksi. Tekstilajien sekoittumista (”genre mixing”) sivuan 
myöhemmin pohtiessani tutkimieni tekstien erilaisia funktioita. (Solin 2006: 73−87.) 
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kirjoittaja osoittaa kielellisin valinnoin oman mielipiteensä puheena olevasta asiasta, 

arvottaa sitä tekstinsä kautta ja positioi samalla itsensä siihen nähden. Yleisellä tasolla 

katson arvottamisen ja asennoitumisen olevan olennaisesti läsnä työni kaikilla tasoilla 

aina aineistoni lähtökohdista varsinaiseen kielelliseen tarkasteluun − kuuluuhan 

osakekauppaan jo itsessään sijoituksen hinnan, laadun ja riskien arviointi. Myös 

arvopaperikauppaan kuuluvaan tiedonantovelvollisuuteen ja tiedon julkistamiseen 

kuuluu olennaisesti tiedon julkistamistarpeen ja julkaistavan tekstin muodon arviointi. 

Arviointia tarvitaan myös siihen, mitä markkinoilla liikkuvaa informaatiota yrityksen 

ulkopuolisen tarkastelijan kannattaa pitää riittävän laadukkaana tai merkityksellisenä 

yrityksen tulevaisuuden näkymien kannalta. Tutkimuskysymykseni taustalla keskeisiä 

toimijoita ovat yritys itse ja yritystä seuraava analyytikko. Työni tarkoitus on tarkastella 

yrityksen ja analyytikon julkaisemia tekstejä kysyen miksi ja millaisin eksplisiittisin ja 

implisiittisin kielellisin valinnoin yritys ja analyytikko informaatiota esittävät ja 

tulkitsevat – siis miten ne asennoituvat olemassa olevaan ja uuteen tietoon.  Pyrin 

tutkimuksellani avaamaan näkökulmia siihen, miten selkeää ja laadukasta informaatiota 

tiedotteet ja analyysit tutkimani yrityksen toiminnasta sijoittajalle antavat. 

 

1.1 Metodi ja teoriapohja 

Tutkimukseni edustaa kvalitatiivista eli laadullista diskurssintutkimusta, jonka tuottamat 

analyysitulokset perustuvat diskurssintutkimuksen tradition mukaisesti tutkijan omaan 

tulkintaan tekstien arvotuksista ja merkityksistä. Diskurssin termillä itsessään voidaan 

nähdä kahtalaisia merkityksiä riippuen siitä, käytetäänkö termiä yksiköllisenä vai 

monikollisena. Yksiköllisellä diskurssin termillä tarkoitetaan yleisesti kielenkäyttöä 

sosiaalisena toimintana, kun taas monikollisena käytettynä sillä tarkoitetaan 

historiallisia, vuorovaikutustilanteesta toiseen käytettyjä ja tunnistettavissa olevia tapoja 

merkityksellistää ja kuvata asioita, ilmiöitä tai tapahtumia tietyllä suhteellisen 

vakiintuneella tavalla. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 27.) Diskurssintutkimuksen 

ytimen muodostaa kielenkäytön ja kielenkäyttötilanteen eli kontekstin4 välinen suhde, 

                                                 
4 Diskurssiin ja sen tutkimukseen kiinteästi kuuluvalla kontekstin käsitteellä tarkoitetaan joko laajempaa 
sosiaalis-historiallista tai suppeampaa tilanteista kielenkäyttöympäristöä. Kieli muodostaa merkityksiä ja 
käsityksiä maailmasta kiinteässä suhteessa kielenkäyttökontekstiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 
49−50). 
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jossa kielen mikro- ja makrotaso kietoutuvat yhteen. Kielen mikrotasolla, jota voidaan 

kutsua myös tilannekontekstiksi, tarkoitetaan kielenkäytön resursseja5 ja kussakin 

kielenkäyttötilanteessa toteutuvia kielellisiä valintoja. Makrotaso puolestaan tarkoittaa 

laajempaa vuorovaikutuksellista, institutionaalista ja yhteiskunnallista tilannetta – siis 

laajempaa sosiokulttuurista ja yhteiskunnallista kontekstia. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 49−50.) Diskurssin voidaan katsoa linkittävän kielen mikro- ja makrotasoja 

toisiinsa. Diskurssintutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu nimenomaan siihen 

kokonaiskuvaan, joka rakentuu kielen mikrotason valintojen ja kielenkäytön koko 

laajan sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin synnyttämän makrotason kautta. Tätä 

kokonaiskuvaa hahmotellaan deskriptiivisen laadullisen analyysin kautta. Koska 

kielenkäytön mikro- ja makrotasoa voidaan kuvata häilyvärajaisena ja laajana 

jatkumona, jonka vivahteiden kattava kokonaiskuvaaminen on mahdotonta, tulee 

diskurssintutkijan rajauksella määritellä se näkökulma sekä ne kielen ja kontekstin 

osatekijät, joiden valokeilassa tätä kokonaiskuvaa tarkastellaan. Omassa työssäni tutkin 

aineistossani toteutuvia kielellisiä valintoja asenteen ja asennoitumisen näkökulmasta 

arvopaperimarkkinoiden ja talouden kontekstissa, johon aineistoni kuuluu. 

 

Työni teoreettinen perusta nojaa laajemmassa mielessä sosiaalisena konstruktivismina 

tunnettuun teoreettiseen viitekehykseen, jonka keskeinen näkemys on, että merkitykset 

rakentuvat neuvottelemalla uudelleen kussakin kielenkäyttötilanteessa. 

Diskurssintutkimus perustuu tarkemmin funktionaaliseen kielikäsitykseen, joka 

korostaa kielellisten merkitysten tilannesidonnaisuutta ja merkitysten syntymistä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Siihen kuuluu samalla oleellisesti ajatus 

kielenkäytöstä kontekstin, kielenkäyttäjien resurssien ja tavoitteiden kautta ohjautuvana 

toimintana. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12−18, 37.) Pörssitiedotteiden ja analyysien 

kielelliset asenteet ja merkitykset toisin sanoen rakentuvat tilanteisessa 

kielenkäyttökontekstissa ja laajemmassa sosiokulttuurisessa talouden kontekstissa, joka 

on muotoutunut yrityksestä aiempien tiedotteiden, analyysien, uutisten ja kaiken muun 

maailmantilaan liittyvän informaation kautta. Asenteet ja merkitykset siis rakentuvat, 

uusiutuvat ja muokkautuvat historiallisessa viitekehyksessä kaiken aikaa. 

                                                 
5 Kieli järjestelmänä tarjoaa käyttäjälleen lukuisan määrän erilaisia valinnan mahdollisuuksia, joiden 
avulla merkityksiä voidaan rakentaa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 14−15). Näitä valinnan 
mahdollisuuksia kutsutaan kielenkäytön resursseiksi. 
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Tässä työssä tutkimani pörssitiedotteet ja -analyysit ovat talouden erikoisalaan kuuluvia 

kirjoitettuja tekstejä. Taloussanomalehtien pääkirjoituksia tutkineen Katajamäen (2006: 

107) mukaan merkitysten luominen talousteksteissä tapahtuu yleistä sanastoa käyttäen, 

mutta tekstien merkitykset rakentuvat talouden maailman kontekstin ja arvostusten 

mukaisesti sen sijaan, että ne rakentuisivat kulttuurissamme laajasti jakamiemme 

arvostusten normittamina. Merkitysten rakentumisesta talousteksteissä käy esimerkiksi 

pörssiyrityksen osavuosituloksen julkistaminen, joka usein saa talousuutisointiin 

erikoistuneet toimittajatkin tekemään samasta esitetystä materiaalista täysin 

päinvastaisia tulkintoja ja luomaan vastakkaisia merkityksiä otsikoimalla uutisensa 

toisiinsa nähden täysin päinvastaisella tavalla. Koska toimittajat vertaavat toteutuneita 

tuloksia vaikkapa omiin odotuksiinsa, yrityksen edellisvuoden toteutuneeseen tulokseen 

tai analyytikoiden konsensusarvioon, voi yksi pitää samaa tulosta erinomaisena 

onnistumisena, kun taas toiselle tulos on pettymys. Tämä voidaan havaita seuraavista 

samaa Sampo Oyj:n vuoden 2012 Q3-tulosjulkistusta6 käsittelevistä uutisesimerkeistä: 

 
1) Sammon tulosparannus: 146 % 
Finanssikonserni Sampo tahkosi kolmannella vuosineljänneksellä vahvan 
tuloksen. 
 

(Taloussanomat 9.11.2012) 
 
2) Sammon Q3 jäi konsensuksesta 
 

(Arvopaperi 9.11.2012) 
 

Edellä olevan Taloussanomien julkaiseman uutisen perusteella tehtävän intuitiivisen 

tulkinnan mukainen olettama on, että yritys on tehnyt huiman tulosparannuksen ja 

vahvan tuloksen – kuten se tekikin. Arvopaperi-lehden uutisen lähtökohtainen havainto 

on, että yrityksen olisi pitänyt tehdä vieläkin parempi tulos, jotta se olisi vastannut 

analyytikoiden näkemyksistä koottua konsensusarviota. Vertailukohdasta eli 

analyytikoiden konsensuksesta jääminen oli tuloksen erinomaisuudesta huolimatta 

markkinoille pettymys, ja Sampo Oyj:n osakkeen arvo putosi hetkellisesti. 

Tulosparannus olisi eittämättä ollut vähintäänkin riittävä, elleivät markkinat 

analyytikoiden johdolla olisi odottaneet yritykseltä vahvempaa tulosta. Tekstien 

                                                 
6 Pörssiyritykset raportoivat tuloksensa neljännesvuosittain eli kvartaaleittain. Kvartaaleista käytetään 
yleisesti lyhenteitä Q1, Q2, Q3 ja Q4. 



7 
 

merkitykset syntyvät siis suhteessa hyvin monenlaisiin olosuhteisiin, kuten laajoihin tai 

suppeampiin kielenkäyttökonteksteihin, aiemmin esitettyyn ja tulevaisuudessa 

esitettävään tietoon, tiedon lähettäjän ja vastaanottajan kielelliseen kompetenssiin sekä 

viime kädessä vastaanottajan pohjatietojensa ja käsitystensä pohjalta tekemiin 

päätelmiin ja tulkintoihin. Niinpä tekstien merkitysten tarkastelussa voidaan hyvällä 

syyllä sanoa kaiken vaikuttavan kaikkeen. Kuten edellä olleista Sampo Oyj:n tiedotteita 

koskevista uutisista havaitsimme, jo kahdelle asiantuntevalle taloustoimittajalle saman 

tiedotetekstin luoma todellisuus näyttäytyy hyvin erilaisena. 

 

Aineistoni tutkimuksen kannalta laajemman tekstien sisältöön ja tulkintaan vaikuttavan 

makrotason kontekstin luovat muun muassa maailmantalouden tapahtumat, 

kaivosteollisuuden toimialaa koskettavat maailmanlaajuiset ja paikalliset uutiset, 

tekstien julkaisijoiden ja vastaanottajien roolit, oletettujen vastaanottajien pohjatiedot ja 

tekstien sisältöä koskevat odotukset sekä tekstien erilaiset funktiot. Koko 

tiedonvälityksellisen funktion taustalla vaikuttaa keskeisesti arvopaperimarkkinoiden 

lainsäädäntö, joka velvoittaa pörssiyritykset julkistamaan toiminnastaan 

merkityksellistä tietoa selkeästi, ajantasaisesti ja tasapuolisesti. Teksteillä voi kuitenkin 

tiedonannon lisäksi olla muitakin funktioita, joilla oletettavasti on vaikutuksensa 

tekstien kielellisiin valintoihin. Kontekstuaalinen mikrotaso näyttäytyy puolestaan 

aineistossa toteutuvina kielellisinä valintoina, joiden valossa tarkastelen asenteita ja 

niiden kautta syntyviä merkityksiä. Toisin sanoen tarkoitukseni on työssäni peilata 

laajempien asenteellisten merkitysten syntymistä mikrotason toteutuneiden kielellisten 

valintojen kautta. 

 

Aineistoni analysoinnissa pohdin kielellisten valintojen kautta rakentuvia asenteita 

usealta eri kannalta. Kirjoittajan asennetta voidaan tarkastella esimerkiksi tunteita ja 

mielenlaatua kuvastavien leksikaalisten ja syntaktisten valintojen positiivisuuden ja 

negatiivisuuden kautta tai tarkastelemalla sitä, millä tavoin kirjoittaja tuo esiin oman 

auktoriteettiasemansa ja kutsuu lukijan olemaan kanssaan samaa mieltä (Virtanen 2010: 

303−308). Tekstien välisten asenteiden rakentumisessa hyödynnän Du Bois’n (2007: 

163) asennekolmiomallia (stance triangle), joka havainnollistaa tapaa, jolla erilaisten 

tekstien julkaisijat asennoituvat aiemmin esitettyyn osoittamalla kannanotoissaan 
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saman- ja erilinjaisuutta. Asennoitumista voidaan tutkia myös leksikaalis-syntaktisten 

affektisten valintojen kautta, joiden tulkinnassa hyödynnän Ison suomen kieliopin (ISK) 

affektisuutta käsitteleviä sääntöjä. Tämän lisäksi pohdin tekstien funktioita ja rakenteita 

tiedote- ja analyysitekstien prototyyppisyyden kannalta sekä tarkastelen funktioiden 

suhdetta tekstien ja julkaisijoiden toimijaroolien subjektiivisuuteen ja objektiivisuuteen. 

Tarkoitukseni on verrata tekstilajien ja tekstien toteutuvaa subjektiivisuutta ja 

objektiivisuutta tekstien julkaisijoiden toimijaroolien subjektiivisuuteen ja 

objektiivisuuteen. Tiedotteiden rakenteiden ja funktioiden tarkasteluun työkaluja 

tarjoavat Kompan (2001) Helsingin Energian tiedotteita käsittelevä tutkimus ja Hasanin 

1984 esittämä rakennepotentiaalimalli, jonka Mäntynen (2006: 47−50) esittelee 

teoksessa Genre – Tekstilaji. Tavoitteeni on näiden tarkastelukulmien avulla valaista 

niitä kielellisiä ja kontekstisidonnaisia asenteita, joita tarkastelemiini tai väistämättä 

mihin tahansa teksteihin rakentuu. Kielellisiin asenteisiin (stances) keskittyvän 

tutkimukseni keskeinen tutkimustyökalu on siis Du Bois’n (2007) asennekolmiomalli. 

Asenteiden tutkimisessa keskeisiä käsitteitä ovat intertekstuaalisuus, subjektiivisuus, 

objektiivisuus, affektisuus ja intersubjektiivinen asennoituminen7 (stancetaking). 

Asennoitumisen teorioihin ja termeihin paneudun lähemmin luvussa kolme. 

 

1.2 Pörssitiedotteet ja -analyysit tutkimusaineistona 

Tutkimukseni aineisto koostuu kokonaisuudessaan 39 kappaleesta Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj:n (myöh. Talvivaara tai yhtiö) julkaisemaa pörssitiedotetta sekä 

71 kappaleesta Talvivaaraa käsittelevää Inderes/Nordnetin julkaisemaa 

analyytikkokatsaustekstiä. Lisäksi aineistossani on esimerkkeinä joitakin talousuutisia 

havainnollistamassa muita taloustekstejä. Aineistoni tekstit on julkaistu vuosina 

2009−2012. Tarkempaan kielelliseen tarkasteluun poimin koko aineistostani 14 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n julkaisemaa pörssitiedotetta ja 25 

Inderes/Nordnetin julkaisemaa pörssianalyysiä, joiden kieltä tutkin kielellisten 

esimerkkikatkelmien valossa. Tiedotteet olen koonnut Helsingin pörssiä hallinnoivasta 
                                                 
7 Intersubjektiivinen asennoituminen (stancetaking) tarkoittaa toimintaa, johon keskustelun osallistujat 
yhdessä ryhtyvät – millä tavoin he yhdessä rakentavat asenteita, huomioivat toistensa asenteita ja kutsuvat 
toisiaan asennoitumaan. Intersubjektiivisuutta voidaan tarkastella kiinteästi toisiinsa kytkeytyvien 
evaluoinnin ja positioinnin sekä linjaan asettumisen kautta. (Virtanen 2010: 303.) 
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NASDAQ OMX:n tiedotearkistosta, johon pörssiyritysten tiedotteet varastoidaan 

julkaisunsa jälkeen. Inderes/Nordnetin Talvivaaraa koskevat analyysit olen puolestani 

saanut pro gradu -tutkimustani varten käyttööni Nordnet Oy:n ylläpitämästä Kompassi-

analyysikirjastosta, joka sisältää kattavan kokoelman analyytikkokatsauksia 

suomalaisista pörssiyrityksistä. Seuraavissa esimerkeissä on nähtävissä, millaisesta 

tekstistä tiedotteissa ja analyyseissä on kysymys. Esimerkkikatkelma 1 havainnollistaa 

tiedotetta ja esimerkkikatkelma 2 analyysitekstiä. 

 

3) Selvitys Turvallisuus ja kemikaalivirastolle annettu – metallien 
talteenottolaitoksen ylösajo käynnistyy 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että se 
on 3.-5.4.2012 toimittanut Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESille vaaditut 
selvitykset kaivoksen työturvallisuusjärjestelyihin liittyen. Yhtiö on myös 
saattamassa päätökseen huoltoseisakkiin tehtäväksi suunnitellut huollot ja 
korjaukset sekä kaikki työturvallisuutta edistävät ja varmistavat toimenpiteet. 
Selvitysten toimittamisen jälkeen Yhtiö on saanut vahvistuksen TUKESilta 
annettujen selvitysten riittävyydestä ja aloittaa metallien talteenottolaitoksen 
toiminnan ylösajon huoltotoimenpiteiden valmistumisen jälkeen. Yhtiö odottaa 
tuotannon saavuttavan suunnitellun kapasiteetin lähipäivinä. (− −) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 5.4.2012) 
 
 
4) Talvivaara sai luvan aloittaa metallitehtaan ylösajon 
 
Talvivaaran Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle antama selvitys kaivoksen 
työturvallisuusjärjestelyistä oli riittävä ja yhtiö sai luvan metallitehtaan 
käynnistämiseen meneillään olevan normaalin huoltoseisokin jälkeen. Yhtiö 
tiedotti asiasta torstaina, minkä jälkeen osakekurssi hyppäsi yli 7 % yhtiön 
ympärillä leijuvan epävarmuuden hälvettyä. Uutinen oli yhtiölle positiivinen, 
joskin odotettu yhtiön aiemman tiedotuksen mukaisesti. (− −) 
 

(Inderes/Nordnet 10.4.2012) 
 
 

Käyttämäni aineisto on kokonaisuudessaan julkinen ainoastaan Talvivaaran 

julkaisemien tiedotteiden osalta. Inderes/Nordnetin julkaisemat analyysit eivät 

kaupallisuutensa vuoksi ole työssä käyttämiäni sitaatteja lukuun ottamatta julkisia. 

Analyysejä pääsevät lukemaan Nordnetin asiakkaat, jotka ovat ottaneet käyttöönsä 

maksullisen Kompassi-analyysikirjaston. Analyysiaineistoni salaisuudesta huolimatta 
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olen saanut Inderes/Nordnetiltä luvan käyttää aineistoesimerkkejä työssäni tutkimukseni 

kannalta oleellisten tulosten havainnollistamiseen. Kvalitatiivisen 

diskurssintutkimuksen mukaisesti en pyri käymään kattavasti läpi koko laajahkoa 

aineistoani, vaan havainnollistan edustavien esimerkkien avulla tekemiäni tulkintoja 

kielellisestä arvioinnista ja kirjoittajan suhtautumisesta käsittelemäänsä asiaan. Lukijan 

on samalla syytä huomata, että analyyseistä ja tiedotteista poimitut kielelliset esimerkit 

on irrotettu laajemmasta asiayhteydestään, eikä työni tarkoitus ole kielellisen 

tarkastelun lisäksi ottaa kantaa sen paremmin yrityksen toimintaan kuin sen osakkeen 

arvon nykytilaan tai tulevaisuuden kehitykseen. Työni tarkoituksena ei myöskään ole 

preskriptiivisesti puuttua siihen, noudattavatko tekstit kirjoitetun yleiskielen normeja. 

Tarkastelen kuitenkin aineistoni tekstien normienmukaisuutta tekstilajien normien 

näkökulmasta. 

 

Tutkin työssäni nimenomaan yrityksen kirjallisesti julkaisemia tiedotteita. Tiedotteiden 

lisäksi yritysten kirjalliseen ja julkiseen talousviestintään kuuluvat vuosikertomukset, 

osavuosikatsaukset, listalleotto- ja tarjousesitteet, suoramarkkinointikirjeet, osakeanti- 

tai yrityskuvamainonta, henkilöstö-, osakas- ja asiakaslehdet. Niiden lisäksi yritysten 

talousviestintä käsittää yritysjohdon suullisia esiintymisiä muun muassa 

tiedotustilaisuuksissa, yhtiökokouksissa, osakas-illoissa, yritysesittelyissä ja -vierailuilla 

sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. (Ikävalko 1999: 129−130.) Myös aineistoni 

analyytikkokatsausten tekstit ovat kirjallisesti julkaistuja. Koko aineistostani erityisen 

mielenkiintoisiksi koen ne tiedote- ja analyysitekstit, jotka toimivat toisilleen 

vastinpareina. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Työni toisessa luvussa luon tutkimukselleni perustan hahmottelemalla sitä makrotason 

kontekstia, jonka arvopaperimarkkinat, niiden toimijat ja lainsäädäntö tekstien 

tuottamiselle luovat. Työni kannalta keskeisellä sijalla ovat arvopaperimarkkinoiden 

toimijoiden roolit ja intressit sekä pörssiyritysten tiedottamista sääntelevä 

tiedonantovelvollisuus. Samalla hahmottelen pörssitiedotteiden ja yritysanalyysien 

funktioita, mikä mahdollistaa myöhemmin tekstien kielellisen ja toimijaroolien välisen 
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subjektiivisuuden ja objektiivisuuden tarkastelemisen näiden funktioiden valossa. 

Samalla lukijalle syntyy käsitys tekstien funktionaalisista lähtökohdista ja niistä 

intresseistä, jotka erilaisina kontekstuaalisina tekijöinä vaikuttavat 

arvopaperimarkkinoiden eri toimijoiden asenteisiin ja niiden kautta teksteissä 

toteutuviin kielen mikrotason valintoihin. Taustalla vaikuttavan makrotason 

kontekstuaalisen perustan pohjalle rakennan aineistoni esittelyn, jossa pohdin tiedotteita 

ja analyysejä tekstigenreinä. 

 

Työni kolmannessa luvussa tutustutan lukijani tarkemmin pörssitiedotteisiin ja 

analyyseihin teksteinä, jotta lukijalle syntyy käsitys tekstien rakenteista sekä niistä 

piirteistä, joiden avulla kyseiset tekstilajit ovat tunnistettavissa tiedotteiksi tai 

analyyseiksi. Esittelen myös tarkemmin käyttämäni teoriat sekä tarkastelen kielellisen 

asennoitumisen toteutumista aineistossani valitsemieni teoreettisten viitekehysten 

valossa. Työni lopussa luvuissa 4 ja 5 pohdin tutkimukseni etenemistä, merkitystä ja 

tuloksia sekä esittelen vielä tutkimukseni ulkopuolelle rajautuneita näkökulmia, jotka 

nähdäkseni voivat avata tuleville kielentutkijoille mielenkiintoisia tutkimussuuntia 

talouden tekstien parissa. 

2. Arvopaperimarkkinat ja informaatio 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta arvopaperimarkkinat palvelevat aineellisen 

hyvinvoinnin perustana olevan kokonaisvarallisuuden ohjautumista mahdollisimman 

tehokkaasti mahdollisimman tuottaviin kohteisiin. Pääomien ohjautuminen 

säästämisestä investointeihin kasvattaa yhteiskunnan kokonaistuottavuutta ja siten 

aineellista hyvinvointia. Arvopaperimarkkinoiden keskeinen tehtävä onkin saattaa 

yhteen pääomaa tarvitsevat tahot ja ne, jotka haluavat etsiä varoilleen tuottavia 

sijoituskohteita. (Huovinen 2004: 3.) Arvopaperipörssiksi kutsutaan osakkeiden ja 

muiden arvopapereiden ostoon ja myyntiin tarkoitettua puolueetonta ja riippumatonta 

markkinapaikkaa, jossa arvopaperikauppaa käydään avoimesti, tasapuolisesti ja 

informatiivisesti. Pörssikaupankäynnin tarkoitus on, että kunkin arvopaperin hinta 

määräytyy toimivilla ja tehokkailla markkinoilla siten, että kaikilla markkinaosapuolilla 

on samanaikaisesti käytössään riittävä tieto hinnanmuodostuksen perusteeksi. 
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(NASDAQ OMX Helsinki 2010: 5.) Kauppapaikan ohella pörssi saa järjestää 

monenkeskistä kaupankäyntiä sekä tarjota muun muassa arvopapereiden vaihdantaan ja 

säilytykseen liittyviä palveluita sekä arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen 

liittyviä koulutus- ja tiedotuspalveluita. Suomessa pörssitoimintaa harjoittaa NASDAQ 

OMX Helsinki, joka on osa kansainvälistä NASDAQ OMX -konsernia. 

 

Tämän pääluvun tarkoitus on kuvata arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä 

sekä toimijoiden rooleja ja intressejä, jotta saamme kokonaiskäsityksen niistä 

makrotason kontekstin luomista raameista, joiden puitteissa mikrotasolla toteutuvien 

kielellisten valintojen tarkastelu on mahdollista. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen 

tiedonantovelvollisuuden sääntelyä ja arvopaperimarkkinoiden toimintaa antaakseni 

lukijalleni tarkemman käsityksen siitä, millaiset puitteet tiedonantovelvollisuus 

julkaistaville teksteille luo. Toisen alaluvun tarkoituksena on kuvata oman työni 

kannalta keskeisiä arvopaperimarkkinoiden toimijuuksia sekä sitä, miten nämä 

toimijuudet moninaisine rooleineen ja intresseineen muodostavat 

arvopaperimarkkinoiden toimijoiden verkoston. Tässä verkostossa sijoittaja voi 

esimerkiksi tarkoittaa yhtä lailla piensijoittaja Matti Meikäläistä, ammattimaisesti 

sijoitustoimintaa harjoittavaa suursijoittajaa, finanssialalla toimivaa pankkiiriliikettä 

kuin eläkeyhtiön tai Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidiumin kaltaista valtavaa 

institutionaalista sijoitusyhtiötä. Myös pörssiyritykset voivat omistaa siivuja toisista 

pörssiyrityksistä, ja joidenkin yritysten päätoimialanakin on pääomasijoittaminen. 

Sijoittamisen eli omistajuuden – olipa kyse sitten piensijoittajasta tai institutionaalisesta 

suursijoittajasta – peruslähtökohta on kuitenkin aina samankaltainen: tavoitteena on 

tuoton saavuttaminen sijoitetulle pääomalle. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sijoittaja 

kaipaa laadukasta informaatiota. 

 

2.1 Tiedonantovelvollisuus – luottamusta ja tasa-arvoa markkinoille 

Tehokkaiden markkinoiden taustalla vaikuttava keskeinen tekijä on yleinen luottamus 

tiedonsaannin tasa-arvoisuuteen, ajantasaisuuteen, oikeellisuuteen, puolueettomuuteen 

ja tehokkuuteen. Koska luottamuksen säilyminen on edellytys tehokkaasti toimiville 
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markkinoille, on yhteiskunnan intressinä valvoa ja huolehtia, että saatavilla oleva 

informaatio on oikeaa ja riittävää, ja että kaikilla osapuolilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet käydä kauppaa. (Huovinen 2004: 3−4.) Luottamuksen tukijalan 

muodostava sääntely koostuu laeista ja itsesääntelystä, joiden perustana on 

arvopaperimarkkinalaki (AML 746/2012).  Siinä säännellään muun muassa 

arvopapereiden markkinointia, liikkeeseenlaskua, tiedonantovelvollisuutta, julkista 

kaupankäyntiä, arvopaperikauppaa, sisäpiirin toimintaa ja markkinoiden valvontaa. Lain 

säännöksiä täydennetään markkinoiden omalla itsesääntelyllä. (Huovinen 2004: 6.) 

Työni keskiössä on tiedonantovelvollisuus8, jonka piiriin julkisesti noteerattujen 

pörssiyritysten julkaisemat tiedotteet ensisijaisesti kuuluvat. 

 

Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille markkinoilla toimiville riittävä 

ja oikea tieto arvopaperista ja liikkeeseenlaskijasta sekä mahdollistaa arvopaperin arvon 

määrittäminen. Lakiin kirjatun tiedonantovelvollisuuden keskeiset tavoitteet ovat: 1) 

markkinoilla toimivien sijoittajien suojeleminen tasoittamalla yrityksen tiedollista 

ylivoimaa sijoittajaan nähden, 2) tiedonhankkimiskustannuksien alentaminen, 3) tarjota 

markkinoille riittävä määrä oikeaa tietoa yrityksen toiminnasta, 4) virheellisten tietojen 

leviämisen estäminen ja 5) markkinoiden tehostaminen. Yrityksiltä voidaan edellyttää 

sitä laajempaa tiedonantovelvollisuutta, mitä suurempia liiketoiminnallisia tai 

taloudellisia muutoksia yhtiö kohtaa. (Huovinen 2004: 7 ja 301.) 

Tiedonantovelvollisuuden noudattamista valvoo Suomessa Finanssivalvonta9. Suomessa 

NASDAQ OMX Helsinki toimii muun toimintansa ohella tiedotevarastona, jossa 

pörssiyritysten julkaisemat tiedotteet säilytetään yleisön saatavilla vähintään viiden 

vuoden ajan. Lisäksi kunkin pörssilistalla noteeratun yhtiön tulee säilyttää 

tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistamansa taloudelliset katsaukset omilla Internet-

sivuillaan viiden vuoden ajan. 

 

Tiedonantovelvollisuus jaetaan jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen, 
                                                 
8 Tiedonantovelvollisuuden yleissääntö on, että yrityksen on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava 
tieto päätöksistä tai muista seikoista tai olosuhteista, jotka ovat arvopaperin arvoon olennaisesti 
vaikuttavia (NASDAQ OMX Helsinki 2010: 32). 
9 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka tehtävänä on taata luotto-, 
vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, turvata vakuutettujen 
etu sekä varmistaa finanssimarkkinoiden toiminnan yleinen luottamus (Laki Finanssivalvonnasta 2008: 1 
luku 1 §). 
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joiden kummankin tavoitteena on varmistaa jatkuva, luotettava, kattava, oikea-aikainen 

ja vertailukelpoinen informaatio. Näin arvopaperimarkkinoilla toimivat sijoittajat voivat 

yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti saada tietoa sekä arvioida yrityksen tilaa 

perustellusti. Samalla tarkoituksena on edistää listayhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä. 

(Toiviainen 2010: 1−3.) Jatkuva tiedonantovelvollisuus kattaa kaikki sellaiset päätökset 

tai tekijät, joilla on vaikutusta julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin 

arvoon. Tällaiset tiedot on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan ilman 

aiheetonta viivytystä. Tietoa pidetään julkistamiseensa asti sisäpiirintietona10, jonka 

väärinkäytöksiä säännellään ja valvotaan lailla. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 

puolestaan tarkoittaa määräyksiä tilinpäätöstiedotteesta, tilinpäätöksestä ja 

osavuosikatsauksesta tiedottamiseen. Näiden lisäksi Arvopaperimarkkinoiden 

ohjesäännössä on mainittu parisenkymmentä erikoistilannetta, päätöstä tai asiaa, jotka 

yhtiön on aina julkistettava. (Huovinen 2004: 10−11.) 

 

Arvopaperimarkkinoiden säännöissä määrätään edelleen, että yhtiön julkistaman tiedon 

on oltava oikeaa, merkityksellistä ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Niin 

yritykset kuin analyytikotkin joutuvat tarkastelemaan markkinoilla liikkuvaa 

informaatiota hyvin laajasti. Huovisen (2004: 11) mukaan yhtiöitä koskevia tietoja 

tuottavat nykyään sellaisetkin tahot, joita varten arvopaperimarkkinoiden säännöksiä ei 

alun alkaen ole luotu. Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, ettei kaikki markkinoilla 

liikkuva informaatio ole laadukasta. Toisinaan niin yritykset kuin analyytikotkin 

joutuvat siten ottamaan kantaa jopa markkinoilla liikkuviin huhuihin ja spekulaatioihin, 

joilla on tai voi olla hetkellisesti hyvin merkittäviä vaikutuksia osakekursseihin. 

Analyytikon asiantuntemuksen kannalta yksi merkittävimmistä taidoista onkin varmasti 

erottaa oikea ja oleellinen tarkasteltavan yrityksen tulevaan menestykseen vaikuttava 

tieto kaikesta markkinoilla liikkuvasta informaation tulvasta ja osata perustellusti 

analysoida ja tarvittaessa kumota väärä informaatio. Toisinaan jopa pörssiyritykset itse 

joutuvat ottamaan kantaa sellaisiin perusteettomiin ja spekulatiivisiin 

markkinahuhuihin, joilla mahdollisesti on vaikutuksia yrityksen osakkeen 

                                                 
10 Sisäpiiriin kuuluva henkilö tuntee yrityksen vielä julkistamattomia tietoja. Sisäpiirisäännösten avulla 
taataan sijoittajille tasavertaisuus tiedonsaannissa. Sisäpiirisäännöksien avulla halutaan varmistaa, etteivät 
yrityksen sisäpiiriin kuuluvat käytä tietojaan hyväkseen kaupankäynnissä tai anna taloudellisesti 
hyödyttäviä tietojaan muiden tahojen käyttöön. (Ikävalko 1999: 137−141.) 
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kurssireaktioihin lyhyellä tähtäimellä. Huovinen (2004: 390) ehdottaakin, että varmana 

esitettävää tietoa tulisi harkita säänneltävän tulevaisuudessa epävarman tiedon varmana 

esittämisen kiellolla. Tiedonantovelvollisuutta, oikeiden tulkintojen ja yritysten 

tilanteen analysoinnin haastavuutta kuvaa mielestäni erinomaisesti Jukka Oksaharju 

todetessaan seuraavaa: 

 

(− −) Yhtiö joutui kertomaan tulosennakon siksi, että se poikkesi merkittävästi 
analyytikoiden konsensusarviosta – ei siis yhtiön omasta hyvin 
konservatiivisesta koko vuoden ennusteesta. Arvopaperimarkkinalain jatkuva 
tiedonantovelvollisuus koskee siis myös tilanteita, joissa analyytikot ovat 
kulkemassa joukolla kohti metsää. Tällöin yhtiön tulee oikaista tilanne, jos 
poikkeama on merkittävä ja arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava. (− −) 
 

(Oksaharju 17.10.2012) 
 

2.2 Arvopaperimarkkinoiden toimijat ja niiden roolit 

Sijoituskohteiden valintaan ja arviointiin kuuluu olennaisena osana sijoituksen tuotto-

odotusten ja riskien arviointi. Niiden pohjan luo kattava tiedon etsintä kiinnostuksen 

kohteena olevista yrityksistä, ja usein myös sijoittajan itsensä on kyettävä toimimaan 

eräänlaisena analyytikkona. Ammattimaisesti analyysipalveluita julkisesti noteeratuista 

yrityksistä tuottavien analyytikoiden katsaukset puolestaan toimivat sijoittajien 

keskeisinä apuvälineinä sijoituspäätösten teossa. Analyyseistä sijoittajat hakevat tukea 

ja vahvistusta omille sijoitusaikeilleen tai tietoa sijoitustensa nykytilasta. Analyysien 

voidaankin sanoa toimivan eräänlaisina tiedon tulkinnan apuvälineinä, jotka tukevat 

sijoittajien tiedonsaantia pörssiyritysten kulloisestakin tilanteesta ja tulevaisuuden 

näkymistä. Ammattimaisten analyytikoiden ohella Internet on pullollaan vaihtelevan 

tasoisia sijoitusaiheisia blogeja, joissa enemmän tai vähemmän arvopaperimarkkinoihin 

ja niiden toimintaan perehtyneet kirjoittajat esittävät omia sijoitusnäkemyksiään. 

Median voimakas murros muun muassa sosiaalisen median ja sähköisten 

sijoituspalveluiden kautta ovat osin hälventäneet arvopaperimarkkinoiden toimijoiden 

rooleja ja tuoneet periaatteessa kenelle tahansa arvopaperimarkkinoista kiinnostuneelle 

mahdollisuuden toimia vaikkapa toimittajana tai analyytikon tavoin yrityksiä tai 

markkinoita tulkitsevina analyytikoina. Samalla yhä ajantasaisemman tiedonkulun 

vaatimus asettaa myös yrityksille viestijinä enstistä suurempia haasteita vastata laissa 
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määrättyyn tiedonantovelvollisuuteen. 

 

Arvopaperimarkkinoiden toimijoiden roolien ja intressien limittyminen ja 

yhteenkietoutuminen tekevät usein mahdottomaksi arvioida, missä roolissa tai 

omistussuhteessa toimijat toisiinsa nähden ovat. Yritykset ovat velvollisia ylläpitämään 

julkisia omistajaluetteloita ja tiedottamaan julkisesti, mikäli jonkun omistajan 

omistusosuus yhtiöstä ylittää tiedottamiseen säädetyn rajan. Juuri 

arvopaperimarkkinoilla toimivien tahojen moninaisten intressien ja sidosten vuoksi 

markkinoita kommentoivien tahojen yleiseksi tavaksi on muodostunut mainita omat 

sitoumuksensa kulloinkin puheena olevaan yritykseen. Seuraavissa alaluvuissa esittelen 

oman työni kannalta keskeiset arvopaperimarkkinoiden toimijat rooleineen. Samalla 

esittelen oman tutkimukseni kannalta olennaisten tekstien – erityisesti tiedotetekstien – 

funktioita pohjaksi myöhemmälle pohdinnalle tekstien funktioiden ja kielellisten 

valintojen välisistä suhteista. 

 

2.2.1 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö − pörssiyritys viestijänä 

Tutkimukseni esimerkkiyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on kansainvälisesti 

merkittävä perusmetallien tuottaja, joka tuottaa ensisijaisesti nikkeliä ja sinkkiä 

biokasaliuotuksena tunnetulla tekniikalla. Talvivaaran kaivos sijaitsee Sotkamossa, ja 

sen esiintymät Kuusilampi ja Kolmisoppi muodostavat yhden Euroopan suurimmista 

sulfidisen nikkelin varannoista. Talvivaaran nikkelin arvioidaan riittävän useiden 

kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiön osakkeet on listattu Lontoon pörssin päälistalle 

ja Helsingin pörssiin. Pörssiin listattuna yrityksenä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 

on luonnollisesti tiedonantovelvollisuuden nojalla velvollinen tiedottamaan yrityksen 

toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä. 

 

Pörssiyrityksen tiedotteen keskeinen funktio on tiedonantovelvollisuuteen kuuluen 

välittää tietoa yrityksen toiminnasta lähettäjältä eli yritykseltä itseltään laajalle 

vastaanottajajoukolle arvopaperipörssin toimijoita. Lähtökohtaisesti 

tiedonantovelvollisuuden tarkoituksena on turvata markkinoilla toimiville tasapuolinen, 

riittävä ja oikea tieto arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta siten, että arvopaperin 
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arvo voidaan perustellusti määrittää (Huovinen 2004: 7).  Tiedonantovelvollisuuteen 

kuuluvaan tiedonvälityksen tasa-arvoisuuteen voidaan nähdä kuuluvan tiedotteen 

ydinsanoman esittäminen siten, että tulkinnanvaraa tiedotteen aiheesta ja sisällöstä jää 

vastaanottajalle mahdollisimman vähän. Tiedonvälityksellisen perusfunktion 

täyttämiseksi tiedotteille on määritelty tietynlainen muoto ja rakenne, jonka avulla 

vastaanottajan pitäisi helposti tunnistaa teksti nimenomaan tiedotteeksi ja löytää 

vaivattomasti tiedotteen ydinsanoma. Jacobsin (1999: 16) mukaan tiedotusvälineissä 

julkaistavan materiaalin valitsevat toimittajat, minkä vuoksi tiedotteen julkaiseva yritys 

toivoo tavoittavansa mahdollisimman vähäisin tekstimuutoksin lehden lukijan tai 

vaikkapa radion kuuntelijan. Tätä tarkoitusta palvellakseen stereotyyppinen tiedote 

noudattelee uutistekstin rakennetta ja mallia, jota voidaan kuvata kärjellään seisovana 

kolmiona. Mallin mukaan keskeinen informaatio sijoittuu tekstin alkuun ja tarkentavan 

tiedon painoarvo itse tiedotteen tai uutisen kannalta vähenee tekstin loppua kohden. 

(esim. Ikävalko 1998: 145.) 

 

Vaikka pörssitiedotteiden julkaisemiseen kuuluu oleellisen tiedon – niin positiivisen 

kuin negatiivisenkin – laaja julkisuus, on tiedotteen julkaisseen yrityksen oletettuna 

tavoitteena vahvistaa positiivista yritysmielikuvaa toivomalla nimenomaan positiivisten 

uutisten näkyvän vahvemmin tiedotusvälineissä. Seuraava tekstikatkelma kuvaa tätä 

olettamusta. 

 
”(− −) Monet yhtiöt kertovat jo tiedotteen otsikossa, jos näkymiä nostetaan, 
mutta näkymien alentaminen usein piilotetaan raporttiin mahdollisimman hyvin. 
Yhtiö ei kuitenkaan hyödy mitään näkymien piilottamisesta ja se korkeintaan 
lykkää markkinan kurssireaktiota minuuteilla. Hyvässä osavuosikatsauksessa 
näkymien ennallaan pysyminen tai muutos ja sen suunta kerrotaan heti jo 
osavuosiraportin alun yhteenvedossa. (− −)” 
 

(Rautanen 2012) 
 

Pörssiyrityksen tiedotteella voidaan nähdä puhtaan tiedonvälityksen lisäksi siis muitakin 

funktioita. Esimerkiksi Komppa (2006: 303−326) on havainnut aiemmin 

yksiselitteisenä pidetyn tiedotteen tekstilajin sietävän melko paljon variaatiota ja 

sisältävän ainakin mainosten, uutisten, ohjeiden ja vastineiden piirteitä. Tiedotteen 

kielellisillä valinnoilla voi ilmaista erilaisia asenteita, joiden voi nähdä juontavan 
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juurensa tekstien erilaisista funktioista. Esimerkiksi tiedotteiden mainosmaisuuteen 

kuuluu nähdäkseni lähtökohtainen ajatus, että tiedotteen julkaiseminen on aina samalla 

yrityksen näkökulmasta maineenhallinnallinen teko, jonka tarkoituksena on toteuttaa 

positiivista mielikuvamarkkinointia yrityksen toimialasta, itse yrityksestä, sen 

toiminnasta ja tuotteista. Koska tiedotteet ovat monen intressiryhmän 

kiinnostuksenkohteita, ja ne tulevat usein käsitellyiksi laajasti eri medioissa, tavoittaa 

yritys samalla julkaisemallaan tiedotteella ja sanomallaan suuren joukon potentiaalisia 

sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Myös toimialaa kohtaan suotuisalla 

poliittisella päätöksenteolla on usein suuri merkitys yrityksen ja alan jatkuvuudelle, 

kannattavuudelle ja toimintamahdollisuuksille. Näin tiedotteet tarjonnevat yrityksen 

näkökulmasta suotuisan alustan lobbaamiselle tuomalla koko toimialaa ja yritystä 

itseään hyödyttäviä intressejä ja agendoja laajasti tietoisuuteen ja yleiseen keskusteluun. 

On siis oletettavaa, että tiedotteisiin kirjoittuu vahvoja asenteita yrityksen oman 

toiminnan ja toimialan etujen puolesta. Tarkastelen tiedote- ja analyysitekstien 

funktioita ja niiden suhteita toteutuviin eksplisiittisiin ja implisiittisiin kielellisiin 

valintoihin myöhemmin luvussa 3. 

 

2.2.2 Inderes/Nordnet – analyytikko tiedon tulkitsijana ja välittäjänä 

Tarkastelemani analyysiaineiston on markkinoille tuottanut Inderes/Nordnet. Nordnet 

Oy on pohjoismainen osakevälittäjä, joka tarjoaa sijoittajien käyttöön muun muassa 

kaupankäyntipalveluita, osakkeiden ja muiden arvopapereiden säilytyspalveluita sekä 

erilaisia sijoittamisen tukipalveluita, kuten analyysikirjaston. Inderes Oy:n 

Osaketutkimus on puolestaan Suomen ainoa pankkiiriliiketoiminnasta riippumaton 

osaketutkimusyhtiö, jonka aktiivisessa suositukseen johtavassa seurannassa on noin 60 

yhtiötä, mutta joka seuraa jatkuvasti lähes kaikkia Helsingin pörssissä listattuja yhtiöitä 

ennustemallin tasolla. Nordnet Oy:n ylläpitämässä analyysikirjastossa julkaistaan 

Inderesin tuottamia kattavia analyysipalveluita sijoittajien käyttöön. Aineistoni 

analyysien lähteenä toimivissa Aamukatsauksissa käsitellään laajasti niin globaalin 

makrotalouden yleistä kehitystä kuin pörssiyritysten tilannetta ja tulevaisuuden 

näkymiä. 
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Analyytikoiksi voidaan kutsua pörssiyrityksiä tai makrotaloutta seuraavia finanssialan 

toimijoita, jotka julkaisevat jollekin kohderyhmälle säännöllisesti kaupallisia 

analyysipalveluita. Yrityksiä seuraavat analyytikot ovat asiantuntijoita, jotka esittävät 

perusteltuja asiantuntemukseensa pohjautuvia näkemyksiä niin globaalista 

makrotaloudesta kuin seuraamiensa yritysten sekä yritysten edustamien toimialojen 

tulevaisuuden näkymistä. Analyytikot voivat toimia itsenäisesti tai jonkin finanssialan 

toimijan – kuten pankkiiriliikkeen – palveluksessa. Analyytikoiden keskeinen tehtävä 

on siis koota, tulkita ja välittää asiakkaidensa käyttöön informaatiota globaalista 

taloudesta sekä toimialojen ja yritysten tulevaisuuden näkymistä. 

 

Analyytikot peilaavat näkökulmiaan laajan markkinainformaation valossa, johon kuuluu 

muun muassa makrotalousdataa, tarkasteltavien yritysten julkaisemia tiedonantoja, 

muiden analyytikoiden näkemyksiä ja muuta markkinoilla liikkuvaa tietoa. Toisinaan 

analyytikot voivat joutua tarkastelemaan myös täysin epävirallista informaatiota, kuten 

vaikkapa yrityskauppaspekulaatioita. Näin ollen analyytikot seuraavat laaja-alaisesti 

kaikkea mahdollista yritykseen välittömästi tai välillisesti liittyvää informaatiota. 

Analyytikot myös tapaavat yritysjohtajia sekä tulkitsevat seuraamiensa yritysten johdon 

esiintymisiä tulosjulkistustilaisuuksissa, pääomamarkkinatapahtumissa, 

yhtiökokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa yhtiöiden ylin johto on paikalla. 

Lisäksi analyytikoiden tulee seurata markkinoiden kurssireaktioita sekä peilata 

saamansa uuden informaation vaikutuksia siihen näkemykseen, joka toimialasta ja 

kyseisestä yrityksestä historiassa saadun informaation kautta on heille muodostunut. 

 

Välittömästi yrityksen toimintaan vaikuttavan informaation lisäksi analyytikoiden on 

osattava tulkita myös makrotalouden vaikutuksia eri alojen yrityksiin. Välillistä tietoa 

analyytikoille voi tarjota esimerkiksi kuluttajaluottamusindeksi tai globaalin 

matkapuhelinvalmistajan keskeinen alihankkija, joka julkistaa omat tulostietonsa ennen 

varsinaisesti tarkkailussa olevaa yritystä. Alihankkijan erinomainen tulos saattaa 

tarkoittaa myös tarkkailtavan yrityksen erinomaista tulosta tai päinvastoin. Analyysejä 

voikin kuvaannollisesti kutsua taloudellisiksi ennusteiksi yrityksen tai toimialan 

lähiajan ja pidemmän aikavälin näkymistä, jotka luonnollisesti sijoittajan näkökulmasta 

vaikuttavat oletuksiin yrityksen osakkeen tulevasta joko positiivisesta tai negatiivisesta 
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kurssikehityksestä. Vaikka yritysanalyysit ovat sijoittajan keskeisiä työkaluja 

sijoituspäätösten tekemisessä, kuuluu vastuu sijoituspäätöksestä aina sijoittajalle 

itselleen. Siksi sijoittajan on toivottavaa osata itsekin arvioida kriittisesti saamaansa 

informaatiota sekä pohtia itsenäisesti sijoitusten riskejä ja mahdollisuuksia. 

 

Indereksen (2013) mukaan analyytikko määrittelee yrityksen arvon analysoimalla 

yrityksen liiketoiminnan fundamentit – siis liiketoiminnan perustan. Liiketoiminta-

analyysin pohjalta analyytikko antaa yhtiölle tavoitehinnan ja suosituksen, jotka 

perustuvat kunkin hetken hinnoitteluun pörssissä suhteessa analyytikon omaan arvioon 

liiketoiminnan arvosta. Indereksen mukaan hyvä analyytikko pohtii, miksi osake on yli- 

tai alihinnoiteltu todelliseen arvoonsa nähden ja minkä tekijöiden toteutuessa hinta 

ohjautuu oikeaan arvoonsa. (Inderes 2013.) Analyysitekstien keskeinen funktio on siis 

raportoida analyysien vastaanottajille eli asiakkaille osakeanalyysien havaintoja sekä 

tulkita markkinoilla liikkuvaa tietoa – esimerkiksi yrityksen julkaisemia tiedotteita – ja 

toimia siten sijoittajan tukena sijoituspäätöksiä tehtäessä. Analyysitekstit ovat 

analyysejä tuottavan yrityksen tuotteita, jotka samalla markkinoivat itse itseään. 

Jatkuvasti oikeaan osuvat perustellut näkemykset yritysten tulevaisuuden 

kurssikehityksestä tulevat huomatuiksi, ja asiantuntevat näkemykset saattavat saada 

palstatilaa myös alan medioissa. Analyysejä tuottavan yrityksen näkökulmasta on 

luonnollisesti tärkeää saada mahdollisimman moni sijoittaja kokemaan analyysit 

hyödyllisiksi omien sijoituspäätösten tekemisessä, joten analyysit toimivat pitkällä 

tähtäimellä analyysipalveluiden tuottajan näkökulmasta tehokkaimpana osoituksena 

yrityksen perusosaamisesta. Perustellut, laadukkaat ja erityisesti tuloksellista 

sijoittamista tukevat näkemykset siis houkuttelevat yhä uusia asiakkaita. 

 

2.2.3 Sijoittaja markkinainformaation vastaanottajana 

Yksinkertaisimmillaan pörssisijoittajaksi kutsutaan henkilöä tai tahoa, joka omistaa 

jonkin tai joidenkin pörssiyritysten osakkeita – siis toimii pörssiyrityksen osakkaana eli 

osaomistajana pienemmällä tai suuremmalla omistusosuudella. Aivan näin 

yksinkertainen jaottelu ei kuitenkaan ole, sillä sijoittajat voivat sijoittaa pörssiyrityksiin 

myös välillisesti vaikkapa erilaisten rahastojen kautta. Olipa kyse sitten piensijoittajasta 
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tai suuresta institutionaalisesta suursijoittajasta, on sijoittajan keskeisenä tavoitteena 

saada lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä sijoittamalleen pääomalle tuottoa ja välttää 

tappioita. Pääoman pysyvän menetyksen välttääkseen sijoittajan on ennen 

sijoituspäätöstään hyvä tehdä valitsemastaan kohteesta perusteellinen tuotto- ja 

riskianalyysi. Tässä hänen apunaan toimivat esimerkiksi analyytikoiden tuottamat 

yritysanalyysit, yrityksen itse sijoittajille tuottama viestinnällinen materiaali ja muu 

markkinoilta löytyvä informaatio yrityksen kilpailuedusta muihin toimialan yrityksiin 

nähden. 

Viime kädessä kaikki sijoitusten tuotto- ja riskianalyysit perustuvat erilaisilla 

todennäköisyyksillä toteutuviin skenaarioihin ja saatavilla olevan tiedon tulkintoihin. 

Riittävän kattavan ja oikein tulkitun tiedon perusteella sijoittajan on mahdollista 

arvioida sijoituksen riskejä sen tuottopotentiaaliin nähden ja tehdä menestyksekkäitä 

sijoituspäätöksiä. Sijoittajan kannalta oleellista onkin oikean ja oleellisen tiedon 

saaminen sekä saadusta tiedosta oikeanlaisten tulkintojen tekeminen. Niinpä 

analyytikoiden tuottamien yritysanalyysien keskeinen tehtävä onkin auttaa sijoittajaa 

tulkitsemaan kattavasti yrityksen julkaisemaa tietoa ja peilaamaan kyseistä tietoa 

laajempaan talouden kontekstiin. 

 

2.2.4 Arvopaperimarkkinoiden muita toimijoita 

Vaikka tutkimuksessani keskityn ensisijaisesti tarkastelemaan yritystiedotteiden ja 

niiden pohjalta tehtyjen analyysien kielellisiä valintoja, on mielestäni hyvä kuvailla 

lyhyesti myös muita keskeisesti finanssimarkkinoilla toimivia tahoja, joiden läsnäolo 

vaikuttaa oleellisesti arvopaperipörssin ja pörssitiedottamisen makrotason kontekstiin. 

Arvopaperimarkkinoiden keskeisiä tekstien tuottajia ovat muun muassa yhä 

laajenevassa mielessä talousmedia, yleisesti asemansa, näkemystensä tai muiden 

seikkojen vuoksi talousasiantuntijoiksi tunnustetut henkilöt tai tahot sekä 

analyytikoiden tavoin erilaisilla foorumeilla tulkintojaan ja näkemyksiään esittävät 

talousbloggaajat. Viranomaisten ja oikeuslaitoksen tehtävänä puolestaan on säätää 

arvopaperimarkkinoita koskevia lakeja ja valvoa niiden noudattamista. Kuten 

yritystiedotteiden funktioita edellä pohdiskellessani totesin, lakeja säätävällä poliittisella 

päätöksenteolla on merkittävä rooli yritysten ja arvopaperimarkkinoiden 
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toimintaympäristön rakentumisessa. Usein yritys- ja sijoittajaviestinnän keskeinen 

tehtävä onkin pyrkiä vahvistamaan ja tukemaan yleistä positiivista mielikuvaa yrityksen 

toiminnasta. Tätä näkökulmaa sivuan seuraavan luvun tiedotteiden rakenteita 

käsittelevässä osiossa, jossa pohdin positiivisten yritysmielikuvien kielellisen 

rakentumisen ja tiedonantovelvollisuuteen kuuluvan totuudellisuuden välistä eräänlaista 

funktionaalista ristiriitaa kielellisten esimerkkien valossa. 

3. Kielellinen asennoituminen pörssitiedotteissa ja -analyyseissä 

Kielellisten asenteiden tutkimus tarkoittaa tässä työssä tekstien välisten viittausten, 

teksteissä toteutuvien kielellisten valintojen ja niiden kautta syntyvien merkitysten 

tutkimusta. Tähän viitataan intertekstuaalisuuden käsitteellä, joka yksinkertaisimmillaan 

tarkoittaa tekstien vaikutusta toisiin teksteihin, ja niiden välisten suhteiden tutkimista. 

Tekstit rakentavat merkityksiä hetkellisen tilannekontekstin lisäksi laajemmassa 

dialogissa niitä edeltävien ja niiden jälkeen tulevien tekstien kanssa. Solinin (2006: 

83−95) näkemyksen mukaan tekstien tuottaminen ja tulkitseminen perustuvat 

yhteisöllisiin konventioihin, joiden muotoutumisen, ylläpidon ja säätelyn tutkimisessa 

genren käsitteellä on keskeinen rooli. Diskurssintutkimuksessa genrellä tarkoitetaan 

kielellisen ja kulttuurisen toiminnan suhteellisen kestävää ja tunnistettavaa tiivistymää, 

joka representoi tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin vakiintunutta tapaa toimia ja käyttää 

kieltä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 89−90). Kieli järjestelmänä tarjoaa käyttäjälleen 

kuitenkin lukuisan määrän erilaisia mahdollisuuksia, joiden avulla merkityksiä voidaan 

rakentaa. Näin syntyvän näennäisen kielellisen vapauden ja resurssien villin käytön 

vastavoimana ovat genrekonventiot, konventionaalistuneet tai institutionaaliset 

käytänteet11, joita tekstien laatijat noudattavat varmistaakseen vaikkapa tarkastelemieni 

tiedotteiden tai yritysanalyysien säilymisen tunnistettavina ja kelvollisina genrensä 

edustajina. Toisin sanoen kullakin tekstillä on sellaisia kielellisiä, muodollisia, 

rakenteellisia, sijainnillisia tai muita piirteitä, joiden kautta vastaanottaja tunnistaa 

tekstin kyseisen lajin edustajaksi ja orientoituu löytämään tekstin ydinsisällön, ja joiden 

                                                 
11 Institutionaaliset käytänteet tarkoittavat työssäni pörssitiedottamisen sääntelyä lailla ja 
arvopaperimarkkinoiden sääntöihin kirjatuilla säännöillä. Konventionaalistuneet käytänteet ovat 
tekstigenrejen vakiintuneita yleisiä käytänteitä, kuten tiedotteiden uutismainen rakenne ja individuaalisen 
kirjoittajan häivyttäminen tekstistä. 
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kautta tekstin onnistumista oman genrensä jäsenenä peilataan. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 14−15.) Tässä työssäni käytän genren käsitteen ohella synonyymisesti käsitettä 

tekstilaji. 

 

Tutkimukseni kohteena olevien pörssitiedotteiden ja -analyysien sijainnin, ulkoasun, ja 

rakenteen voi siis olettaa noudattelevan niitä institutionaalisia normeja ja 

konventionaalistuneita käytänteitä, joiden avulla vastaanottaja tunnistaa tekstin genren 

olevan nimenomaan tiedotteen tai asiantuntijan kirjoittaman yritysanalyysin, vaikkei 

tekstiä olisi sellaiseksi nimetty. Nähdäkseni tutkimani pörssitiedotteet ovat tiedotteiksi 

suhteellisen helposti tunnistettava genre normien ja käytänteiden mukanaan tuoman 

kielen informatiivisuuden, tiedotteiden ulkoasun, tekstien rakenteen elementtien sekä 

esiintymisympäristön vuoksi. Myös analyysitekstit ovat erityisesti talousteksteihin 

perehtyneen lukijan kannalta helpohkosti analyyseiksi tunnistettavia, joskin 

sijoittamiseen perehtymättömän lukijan voi ilman kontekstin – kuten 

esiintymisympäristön – antamaa vihjettä olla hankala nimetä analyysiä nimenomaan 

analyysiksi. Keskeinen vihje analyysitekstien tekstilajista on nähdäkseni niiden sijainti. 

Aineistooni kuuluvat Inderes/Nordnetin aamukatsaukset sijaitsevat fyysisesti 

analyysikirjastoksi nimetyssä paikassa, eivätkä tekstit ainakaan periaatteessa ole 

kaupallisuutensa vuoksi irrallisesti sellaisinaan luettavissa tämän ympäristön 

ulkopuolella. Näin ollen analyyseja lukevat ainoastaan analyyseja etsivät lukijat. 

Käytännössä lukija ei siis voi olla tunnistamatta tekstiä nimenomaan analyysiksi. 

 

Kaikkia tekstejä tulee tulkita suhteessa aiempiin saman genren teksteihin, ja teksti tulee 

aina nähdä genrensä edustajana ja uudistajana. Teksti on osa tekstien verkkoa, historiaa, 

joka aktivoituu nykyhetkessä. (Bahtin 1986: 64−67.) Oman työni keskeinen lähtökohta 

on, että talouden kontekstissa tekstien verkko rakentuu eri genrejen kautta. Mäntysen 

(2003a: 25) mukaan tekstejä tulee tarkastella suhteessa samanaikaisiin, menneisiin ja 

tuleviin teksteihin, mikä avaa tekstien tutkimukseen kaksi näkökulmaa. Tekstin suhdetta 

samanaikaisiin teksteihin kutsutaan horisontaaliseksi intertekstuaalisuudeksi ja suhdetta 

menneisiin ja tuleviin teksteihin vertikaaliseksi intertekstuaalisuudeksi. 

Intertekstuaalisuutta voi pitää keskeisenä lähestymistapana tekstilajien tutkimuksessa, 

kun huomioidaan myös kontekstin kaltaisia tekstin ulkoisia seikkoja. (Mäntynen 2003a: 
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25.) Hasanin (teoksessa Mäntynen ym. 2006: 47−50) mukaan kielen rakenteen ja 

kontekstin suhde on dialektinen, eli tekstit vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan 

kaiken aikaa. Samalla tekstien merkitys määrittyy dialogissa niitä edeltäneisiin ja niiden 

jälkeen tuleviin teksteihin. Näin muodostuviin tekstilajiketjuihin rakentuu muun muassa 

siteeraamisen kautta eksplisiittisiä lainaavia suhteita. (Solin 2006: 73.) Solin (2006: 

83−93) on esittänyt kolme näkökulmaa intertekstuaalisuuteen: 1) avoin 

intertekstuaalisuus, 2) tekstilajiketjut ja 3) genrejen sekoittuminen. Avoin 

intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstin pintatason eksplisiittisiä tai implisiittisiä toisten 

tekstien vaikutuksia tarkastelun kohteena olevaan tekstiin. Se voi ilmetä eksplisiittisinä 

lainauksina tai implisiittisesti esimerkiksi alluusioina kulttuurisesti tunnettuihin 

fraaseihin (Solin 2006: 83). Alluusiosta käy esimerkiksi aineistossani oleva viittaus 

valoa tunnelin päässä -fraasiin. 

 

5) Talvivaara Q4 – pidemmälle katsottaessa Talvivaaran tunnelissa loistaa 
kirkas aurinko 
 

(Inderes/Nordnet 25.2.2010) 
 

Tekstilajiketjuissa aiemmat tekstit muuntuvat toisiksi teksteiksi, kuten omassa 

aineistossani pörssitiedotteet analyysiteksteiksi ja kenties edelleen uutisteksteiksi kuvan 

1 osoittamalla tavalla. Aineistoni kannalta keskeiset tekstit – tiedote-, analyysi- ja 

uutistekstit – voivat siis muodostaa tekstilajiketjun, jossa esimerkiksi uutisen pohjana 

voi toimia yrityksen julkistama tiedote tai tiedotteen pohjalta tehty analyysi. Nuolet 

voidaan kuitenkin piirtää päinvastaiseenkin suuntaan, eli mikä tahansa teksti voi toimia 

pohjana muille teksteille. Sekä tiedotteen että analyysin kirjoittaja voikin tekstissään 

ennakoida tulevia tekstilajiketjuja esimerkiksi tiedotteen genrelle tyypillisen 

uutismaisuuden avulla. 
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Kuva 1. 
 

Genrejen sekoittumisella viitataan tekstien sisältämiin elementteihin, jotka voivat luoda 

tekstille monia funktioita. Tekstien julkaisemisen nykypäivän haasteena ovat yhä 

fragmentoituneemmat yleisöt. Kalliokosken (1996: 75) mukaan nykyjournalismissa sen 

yhä laajenevassa merkityksessä on tärkeää, että kukin teksti löytää yhteisen 

maailmankuvan jakavan yleisön. Toisin sanoen kirjoittajalla on tavoite vaikuttaa 

tiettyyn yleisöön tekstin avulla. Tekstin moniäänisyyden avulla on mahdollista tavoittaa 

useita eri yleisöjä. Solinin (2006: 73) mukaan kirjoittajan onkin todettu ennakoivan 

tekstilleen tietynlaisia lukijoita ja käyttötapoja. Kielen tasolla pyrkimys useiden 

yleisöiden tavoittamiseen tarkoittaa Kalliokosken (1996: 75) mukaan samanmielisyyden 

hakemista muun muassa turvautumalla konventionaalistuneisiin ilmaisutapoihin. 

Intertekstuaalisuuteen kuuluva genrejen sekoittuminen voidaan mielestäni nähdä 

keinoksi yhdistellä erilaisten tekstigenrejen funktioita ja siten samalla tavoittaa 

moniäänisyyden ja tekstien dialogisuuden avulla teksteille erilaisia yleisöjä. 

 

Monille ammatillisille yhteisöille tekstilajien muodon vakaus on tärkeää, joskin 

genrekonventiot voivat ajan saatossa muuttua. Yhteisöön kuuluvan 

intertekstuaalisuuden hallitseminen edellyttää niin kirjoittajalta kuin lukijoiltakin 

yhteisön genreen kuuluvan tekstilajitietoisuuden omaksumista, millä tarkoitetaan genren 

tunnistamista ja tuottamissääntöjen oppimista. Tekstien tunnistamista ja tulkitsemista 

helpottavat tiedote- ja analyysiteksteille tyypilliset tekstilajikonventiot, joita tiedotteita 

julkaisevat yritykset ja analyysejä julkaisevat analyytikot pyrkivät pääsääntöisesti 

noudattamaan. Vaikka tekstilajien asiantuntija voi myös harkitusti rikkoa näitä 



26 
 

konventioita (Solin 2006: 78−82), pysyttäytyvät tutkimani aineiston tiedotteita ja 

analyysejä tuottavat kirjoittajat nähdäkseni melko tiukasti genrekonventioissa. Genret ja 

niiden funktiot voivat kuitenkin sekoittua toisiinsa, eli tekstit sisältävät usein 

ristiriitaisia ja monifunktioisia elementtejä. Teksteissä saattavatkin sekoittua vaikkapa 

tiedottaminen, ohjeistaminen ja mainostaminen. (Solin 2006: 73−88.) Oman aineistoni 

tutkimuksessa kielellisten asenteiden tutkimus edellyttää siis samalla tekstien 

funktioiden tunnistamista. Samalla aineistoni tutkimuksessa on jatkuvasti läsnä laaja 

makrotason konteksti, jonka muodostaa kaikki aiemmin esitetty informaatio. 

Nähdäkseni aineistoni kielellisten asenteiden tutkimus siis sisältää samalla väistämättä 

tekstien ja tekstilajien viittaus- ja vaikutussuhteiden eli intertekstuaalisuuden tutkimista. 

 

Kielellistä asennoitumista teksteissä voidaan tarkastella siten, millaisin eksplisiittisin tai 

implisiittisin keinoin kirjoittaja osoittaa asennoitumistaan johonkin aiemmin esitettyyn 

– siis miten näkemykset rakentuvat teksteissä. Oletuksenmukaista on, että kirjoittajan 

erilinjaisuuden osoittaminen aiemmin esitetyn kanssa tapahtuu eksplisiittisemmin kuin 

samanlinjaisuuden osoittaminen. Nordlundin (2012: 72) mukaan neutraalia 

asennoitumista ei varsinaisesti edes ole, sillä neutraalisuus itsessäänkin on jo asenne. 

Nähdäkseni tämä tarkoittaa sitä, että neutraaliuskin on asennoitumista ja siten eri asia 

kuin asennoitumisen puuttuminen. Esimerkiksi Inderes (2013) kuvaa monien 

pankkiiriliikkeiden lähtökohtaisesti neutraalia sijoitussuositusta pidä seuraavasti: 

 
”Pankkiiriliikkeillä tunnetusti ”pidä” on hiljainen ”myyntisuositus”, mutta 
Inderesin suosituspolitiikka ei tunne pidä-suositusta. Mielestämme pidä-suositus 
on aktiivisessa sijoitustoiminnassa yhtä hyödyllinen kuin tuulilasinpyyhkijä 
sukellusveneessä.” 
 

(Inderes 15.1.2013) 
 

Rouhikoski (2012: 471) puolestaan toteaa äärimmäisen varmuuden osoittamisen 

jostakin asiasta olevan varsin vahvan asenteen. (Nordlund 2012: 72; Rouhikoski 2012: 

471.) Asenteet kuuluvat siis olennaisesti kaikkeen kielenkäyttöön. Niiden avulla puhuja 

tai kirjoittaja positioi itsensä kielellisten valintojen kautta suhteessa lausuman 

kohteeseen. 

 

Asenteesta (stance) on erotettavissa kolme tasoa: interpersonaalinen, affektiivinen ja 
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episteeminen taso. Interpersonaalisuus tarkoittaa viestin lähettäjän ja vastaanottajan 

välistä vuorovaikutusta. Puhujan tai kirjoittajan emotionaalisia tiloja kuvaavat kielessä 

affektiiviset asenteet ja varmuuden astetta lausuman kohteena olevasta asiasta kuvaavat 

episteemiset asenteet. Episteemisyyden avulla puhuja tai kirjoittaja samalla vahvistaa 

omaa auktoriteettiasemaansa lausuman kohteena olevaan asiaan nähden. Kielenkäytön 

affektiivisuus on Jaffen (2009) mukaan puhujan tai kirjoittajan evaluoinnin ja 

positioitumisen keino. (Jaffe 2009: 6−7.) Hyödynnän tutkimuksessani aineistoni 

kielellisten asenteiden tarkastelussa John Du Bois’n (2007: 163) esittämää 

asennekolmiota (stance triangle), joka kuvaa toiminnan tasolla asennoitumisen 

kolmeksi samanaikaiseksi ja toisiinsa kietoutuneeksi teoksi: 1) kohteen evaluoinniksi 

arvottavasti tai episteemisesti, 2) asennoitujan eli yleensä puhujan tai kirjoittajan itsensä 

positioinniksi sekä 3) asettumiseksi linjaan (align) aiemmin esitetyn asenteen tai 

tulevien tekstien asenteen kanssa. Näistä evaluointi ja positiointi ovat erottamattomat, 

eli evaluoimalla puhuja tai kirjoittaja ottaa johonkin kohteeseen julkisen asenteellisen 

position, jonka hyväksyttävyyttä kuulijat tai lukijat arvioivat saman- tai erilinjaisuuden 

osoituksin – eli ollen samaa tai eri mieltä. Du Bois’n asennekolmion mukaan 

kielenkäytössä ilmenevä evaluointi ja positioituminen osoittavat kielenkäyttäjän 

asettumisen samaan tai eri linjaan aiemmin esitetyn kanssa (Virtanen 2010: 308). Du 

Bois’n mukaan asennoitumiselle on keskustelussa ominaista, että asennoitujat 

kierrättävät omissa lausumissaan aiemmissa vuoroissa esitettyjä leksikaalisia 

elementtejä ja rakentavat lausumansa syntaktisesti paralleelisiksi, jolloin puhujat voivat 

ilmaista hienosyistäkin erilinjaisuutta toisiinsa nähden. Asenteita voidaan tarkastella 

leksikaalis-syntaktisena tai intersubjektiivisena12 asennoitumisena (stancetaking). 

Keskeisiä kysymyksiä asenteen tutkimuksessa ovat, millä tavoin kielen käyttäjät 

rakentavat asenteita yhdessä, ottavat huomioon toistensa asenteita ja kutsuvat toisiaan 

asennoitumaan. (Virtanen 2010: 303−308.) Du Bois’n lisäksi kielellisiä asenteita ovat 

tutkineet Martin & White (2005), joiden esittämä Suhtautumisen teoria (engl. Appraisal 

theory) on keskittynyt tekstiin kirjoittautuvan tekijän suhtautumisen ja kielellisen 

arvioinnin tarkasteluun (ks. esim. Katajamäki 2006: 98). Du Bois’n asennekolmio antoi 

kuitenkin mielestäni oman aineistoni tarkasteluun käyttökelpoisemman mallin. 

 
                                                 
12 Intersubjektiivisuus tarkoittaa sitä, millä tavoin keskustelun osanottajat ottavat asennoituessaan 
huomioon toistensa asenteita ja rakentavat asenteita yhteistoimintanaan (Virtanen 2010: 307). 
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Kuva 2: Du Bois’n (2007: 163) asennekolmio. 
 

Du Bois’n malli avaa kielentutkijalle erinomaisen työkalun kielellisten asenteiden 

tarkasteluun niin puhutussa kuin kirjoitetussakin tekstissä. Virtasen (2010: 308) 

esittämän näkemyksen mukaan keskustelun aloittavan vuoron sisältävää vastaanottajan 

positioon suhteuttamista on vähemmän kuin reagoivassa vuorossa, tai se on muodoltaan 

implisiittisempää. Olen samaa mieltä, sillä nähdäkseni esimerkiksi pörssitiedotteissa 

yrityksellä on pyrkimys positiivisen julkikuvan rakentamiseen. Hypoteettisesti tekstin 

julkaisijan etukäteis-evaluaatio siitä, millaista informaatiota vastaanottaja odottaa tai 

toivoo saavansa, saattaa vaikuttaa tekstin taustalla eräänlaisena implisiittisenä kielellistä 

toimintaa ohjaavana kehikkona. Vastaanottajan ennakoidun position voidaan siis nähdä 

olevan olemassa, vaikkakin implisiittisesti. Toisaalta tekstien merkitysten saaminen 

suhteessa laajempaan makrotason kontekstiin tekee haasteelliseksi erottaa, mikä on 

varsinaisesti aiemmin esitetyn tiedon valossa aloittava ja mikä reagoiva vuoro. Näin 

ollen aloittava vuoro voidaan nähdä laajempana kontekstuaalisena kehikkona, johon 

kullakin hetkellä esitetty uusi informaatio suhteutuu ikään kuin reagoivana vuorona. 

Virtasen (2010: 308) mukaan asennoituvien vuorojen leksikaalis-syntaktinen 

sidoksisuus aiemmin esitettyyn voidaan esittää varsinaisesti ainoastaan reagoivien 

vuorojen osalta. Oman aineistoni analyysissä pohdin tekstejä kuitenkin siten, että 

analyysi vastaa oletettavasti tiedotteeseen tai muuhun yhtiötä koskevaan julkaistuun 
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tekstiin reagoivana vuorona. Näin ollen luonnollinen tarkastelunäkökulma aineistoni 

teksteihin on sellainen, että pidän yrityksen julkaisemaa tiedotetekstiä aloittavana 

vuorona ja tutkin sitä, millä tavoin analyytikko asettuu linjaan tiedotteessa esitetyn 

informaation kanssa. Pidän tätä asetelmaa työssäni prototyyppisenä, vaikka asetelma 

voidaan nähdä staattisen sijaan muunkinlaisena – voihan yritys esimerkiksi joutua 

reagoimaan tiedotteella johonkin markkinoilla liikkuvaan huhuun tai väärään tietoon. 

 

Tutkimani tiedote- ja analyysitekstit siis rakentavat kokonaiskuvaa yrityksen tilanteesta 

historia, nykyhetki ja tulevaisuuden kehitys huomioiden sekä suhteessa moneen 

muuttuvan maailman tekijään tai toimijaan. On myös syytä huomata, että 

arvopaperimarkkinoiden eri toimijat tarkastelevat tiedotteita omien rooliensa ja niihin 

kuuluvien intressien takaa. Esimerkiksi itse kielentutkijana tarkastelen tiedotetekstejä 

mielenkiinnosta itse tekstejä kohtaan, kun taas yritykseen pääomaa sijoittanut sijoittaja 

tarkastelee tiedote- ja analyysitekstejä yrittäen hakea tietoa omistamansa yrityksen 

tilanteesta ja viime kädessä siitä, tuottaako yritys tulevaisuudessa lisäarvoa sijoitetulle 

pääomalle. Yritys puolestaan pyrkii viestijänä vakuuttamaan sijoittajat ja muut 

tiedotteita seuraavat tahot siitä, että yrityksessä on potentiaalia menestyä globaaleiden 

markkinoiden kiristyvässä kilpailussa. Talvivaaran tapauksessa yrityksen tavoitteena on 

viestinnän keinoin vakuuttaa poliittiset päättäjät, rahoittajat, omistajat, 

ympäristöjärjestöt ja kansalaiset siitä, että yritys kykenee selättämään 

ympäristöongelmansa ja selviytymään kunnialla yritystoiminnan velvoitteistaan. Näitä 

rooleja ja intressejä voidaan diskurssintutkimuksen keinoin valottaa tekstien oletettujen 

funktioiden ja teksteissä toteutuvien kielellisten asenteiden avulla. 

 

Tekstin tekijän asennoitumisen voidaan nähdä rakentuvan kiinteässä suhteessa siihen, 

mitä teksti käsittelee.  Karkeasti jaoteltuina tekstit voidaan jakaa ihmis- ja asiakeskeisiin 

teksteihin (Katajamäki 2006: 99), joita käsittelen seuraavassa alaluvussa. Ihmis- ja 

asiakeskeisyys liittyy mielestäni läheisesti siihen, kuka viestii ja kenelle viesti on 

tarkoitettu. Subjektiivisuutta ja objektiivisuutta käsittelevässä alaluvussa avaan 

enemmän sitä, millaiseen rooliin kirjoittaja itsensä positioi ja millaisessa roolissa hän 

asemansa pohjalta toimii. Asenteen kolme tasoa (interpersonaalinen, affektiivinen ja 

episteeminen) ovat siis selkeästi sidoksissa tekstin aiheeseen, näkökulmaan sekä 
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kirjoittajan subjektiivisuuteen ja objektiivisuuteen. Rakennetta tarkastelevassa 

kolmannessa alaluvussa keskityn tiedotteiden ja analyysien osioihin ja funktioihin sekä 

pohdin niiden vaikutusta itse tekstin muotoon ja sitä kautta kieleen syntyviin asenteisiin. 

Neljännessä alaluvussa käsittelen asenteiden ilmenemistä leksikaalisten ja syntaktisten 

kielellisten valintojen kautta. 

 

3.1 Tiedote- ja analyysitekstien ihmis- ja asiakeskeisyys 

Ihmiskeskeiset tekstit kuvaavat ja arvioivat ihmisten toimintaa, ajattelua, sanomisia, 

tekemisiä tai suhdetta muihin ihmisiin. Ne voivat myös kertoa tekijän omista 

tekemisistä tai tuntemuksista. Vastaavasti asiakeskeiset tekstit kuvaavat tekstin tekijän 

suhtautumista tekstin aiheeseen asioiden ja tapahtumien arvioinnin kautta. (Katajamäki 

2006: 99.) Tutkimuksessani tarkastelemani tiedote- ja analyysitekstit ovat yleisesti 

ottaen edellä mainitun ihmis- ja asiakeskeisyysjaottelun näkökulmasta lähtökohtaisesti 

asiakeskeisiä, sillä niissä keskeisellä sijalla ovat yrityksen toimintaan ja tulokseen 

vaikuttavat tekijät. Erityisesti tiedotetekstit on pääsääntöisesti kirjoitettu individuaalinen 

kirjoittaja häivyttäen, mikä korostaa tekstien asiakeskeisyyttä. Analyysiteksteissä 

puolestaan kirjoittajan tekemään yritysanalyysiin perustuva näkemys − eli kirjoittajan 

läsnäolo teksteissä − on eksplisiittisesti ja olennaisesti läsnä ja tekstiin kuuluva 

ominaisuus. Myös tiedoteteksteissä on ihmiskeskeisiä osioita, joista esimerkiksi käyvät 

toimitusjohtajan katsaukset. Niissä toimitusjohtaja kertoo omasta subjektiivisesta 

näkökulmastaan näkemyksiään yrityksen toteuttamista toimenpiteistä ja tulevaisuuden 

suunnista. Analyysiteksteissä olennaisena osana kuuluva kirjoittajan ääni tekee 

kuitenkin nähdäkseni analyysiteksteistä tiedotetekstejä ihmiskeskeisempiä. 

 

Katajamäen (2006: 100) mukaan arvottava evaluointi (myöh. arvottaminen) rakentuu 

tekstissä aina suhteessa johonkin, eli sana hyvä ei kuvaisi kohteen arvoa, ellei 

arvoasteikossa olisi myös sanaa huono. Pääsääntöisesti tutkimissani teksteissä 

arvottaminen kohdistuu yrityksen toimintaan tai asioihin laajemmin kuin yksittäisten 

ihmisten toimintaan. 

 

6) Liuotuskasan ensimmäinen lohko on kärsinyt metallien 
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takaisinsaostumisesta, joka johtuu tuotannon alkuvaiheen hitaasta ja huonosti 
kontrolloidusta murskausprosessista sekä siitä johtuvasta kasan heikosta 
ilmastuksesta. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 6.5.2010) 
 

7) Yhtiö on epäonnistunut sekä viestinnässään että tuotantonsa 
ennustamisessa, mikä syö uskottavuutta tulevaisuuden ennusteilta. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 20.4.2012) 
 

Edeltävissä toisiinsa liittymättömissä esimerkeissä esiintyy negatiivisesti arvottavia 

ilmauksia. Talvivaaran tiedotetekstissä 6 murskausprosessia luonnehditaan negatiivisen 

merkityksen sisältävillä ilmauksilla hidas ja huonosti kontrolloitu. Luonnollisesti 

kontrolloimiseen liittyy yleensä inhimillinen toiminta, joten ilmauksen voidaan nähdä 

viittaavan yrityksen murskausprosessiin osallistuneeseen työnjohtoon tai työntekijöihin, 

jotka eivät ole onnistuneet kontrolloimaan murskausprosessia riittävän tehokkaasti 

metallien takaisinsaostumisen välttämiseksi. Murskausprosessin hitauden voi kuitenkin 

tulkita viittaavan laajempaan toimintaan kuin murskaukseen osallistuneisiin 

työntekijöihin. Inderes/Nordnetin analyysissä puolestaan yhtiön kerrotaan 

epäonnistuneen viestinnässään ja tuotantonsa ennustamisessa. Negatiivisesti 

arvottavalla epäonnistumisella viitataan ensisijaisesti yritykseen laajempana 

institutionaalisena toimijana, mutta välillisesti oletuksena on luonnollisesti viittaus 

yrityksen viestintään ja tuotannon ennustamiseen osallistuneiden henkilöiden 

epäonnistumiseen omassa työssään. Koska viestintä ja tuotannon ennustaminen ovat 

operatiivista toimintaa, jonka toteuttamisesta viime kädessä vastaa yrityksen 

toimitusjohtaja, voidaan toiminnan epäonnistumisen nähdä kohdistuvan eksplisiittisen 

yhtiöön viittaamisen kautta välillisesti yrityksen johtoon. Aineistoni tiedoteteksteissä 

yhtiö esiintyy toisinaan myös ikään kuin individuaalisena toimijana, jolla kuvataan 

olevan inhimilliselle toiminnalle tyypillisiä piirteitä kuten tuntemuksia. 

 

8) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) on 
tyytyväinen valtioneuvoston ydinenergialain nojalla 1.3.2012 tekemään 
päätökseen, jolla se myöntää Talvivaara Sotkamo Oy:lle luvan uraanin 
talteenottamiseksi (− −) 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 1.3.2012) 
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Tavanomaisissa yrityksen ajankohtaisia tapahtumia käsittelevissä tiedotteissa viitataan 

usein asioihin. Sen sijaan esimerkiksi osavuosikatsauksissa kuvataan laajemmin 

kuluneen ajanjakson tapahtumia. Tällöin tiedotteessa voidaan kuvata myös johdon 

toimenpiteitä, jolloin institutionaalisen yhtiön sijaan subjektina toimii yrityksen 

toimitusjohtaja. 

 

9) Muutoksia yhtiön johdossa 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa tänään 
muutoksista Yhtiön johdossa. Muutosten tavoitteena on Yhtiön operatiivisten ja 
taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen ja saavuttaminen. 
 
Talvivaaran 26.4.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen aloittanut 
uusi toimitusjohtaja Harri Natunen on yhdistänyt Yhtiön johtoryhmän ja 
laajennetun johtoryhmän. Johtoryhmien yhdistämisellä vahvistetaan 
johtoryhmätyöskentelyn tehokkuutta. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 11.5.2012) 
 

Esimerkin alussa subjektina on normaalin tiedotetekstin tavoin Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj, joka ilmoittaa muutoksista. Tiedotteen toisessa kappaleessa 

subjektina on yhtiön toimitusjohtaja Harri Natunen, jonka kerrotaan suorittaneen yhtiön 

johdossa tehostamistoimia. Itse asiaa, eli johtoryhmien yhdistämistä, perustellaan 

johtoryhmätyöskentelyyn viittaavilla ja positiivisesti arvottavilla ilmauksilla 

operatiivisten ja taloudellisten tavoitteiden vahvistaminen ja saavuttaminen sekä 

vahvistetaan johtoryhmätyöskentelyn tehokkuutta. Koska tiedotteessa kerrotaan 

toimitusjohtajan toteuttaneen johtoryhmien yhdistämisen, voidaan positiivisten 

arvottavien ilmausten nähdä viittaavan siihen, että uusi toimitusjohtaja tehostaa yhtiön 

toimintaa. Näin asiakeskeisen viestin taustalla on samalla yhtiön pyrkimys vakuuttaa 

tiedotteen vastaanottajat siitä, että yhtiön uusi toimitusjohtaja on tarttunut toimeen 

käynnistämällä positiivisia tehostamistoimia yhtiössä. Näin varsinainen tiedotteen 

asiakeskeisyys Muutoksia yhtiön johdossa on samalla uuden toimitusjohtajan 

käynnistämiä muutoksia positiivisesti arvottava tiedote: uusi toimitusjohtaja Harri 

Natunen vahvistaa johtoryhmätyöskentelyn tehokkuutta. 

 

Edellä tarkasteltujen esimerkkien valossa teksteissä kielellinen arvottaminen voi 
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kohdistua asiakeskeisesti vaikkapa yhtiöön laajempana institutionaalisena toimijana. 

Koska yhtiön tiedetään kuitenkin koostuvan työtä tekevistä ihmisistä, voidaan 

asiakeskeisen arvottamisen taustalle nähdä rakentuvan myös implisiittisesti 

ihmiskeskeisiä arvottavia aineksia. Tekstien jaottelu puhtaasti ihmis- ja asiakeskeisiin 

teksteihin ei käytännössä nähdäkseni ole mahdollista, vaan teksteihin kirjoittuvat 

arvotukset sisältävät usein viitteitä niin asioihin kuin ihmisiinkin. Eksplisiittisen 

arvottamisen taustalle voi siis rakentua joko puhujan tai kirjoittajan tietoisesti tai 

tiedostamatta tuottamia implisiittisiä arvottavia viittaussuhteita. Havaintojeni mukaan 

oman aineistoni yritysanalyyseissä ei eksplisiittisesti kohdisteta arvottavia ilmauksia 

yrityksen toimivasta johdosta, vaan ilmaukset kohdistetaan ensisijaisesti yritykseen 

institutionaalisena toimijana. Toisin on epävirallisemmissa Internetin blogiteksteissä, 

joissa tarkasteltavan yrityksen johdon kompetenssia ja sijoittajaystävällisyyttä pidetään 

yhtenä keskeisistä sijoituksen houkuttelevuutta lisäävinä tai vähentävinä tekijöinä. 

Yritysjohdon kompetenssin arvottavuudesta käy esimerkiksi seuraava 

sijoitusblogitekstikatkelma. 

 

10) Yritysjohdon track record 
 
Tämä laadullinen tekijä tulee ikään kuin ylimääräisenä hyvänä Sampon 
osakkeenomistajalle. Vuosikymmenen aikana suoritetut yritysjärjestelyt ovat 
kasvattaneet Sampo-sijoituksen arvoa raskaalla vivulla johtuen yritysjohdon 
taitavasta myötävaikutuksesta (ja kauppojen vastapuolien osaamattomuudesta). 
 

(Oksaharju 1.11.2011) 
 

Toteutuneisiin yrityskauppoihin viittaavassa katkelmassa yritysjohtoon ja sen 

osaamiseen viitataan positiivisesti arvottavalla laadullinen tekijä -viittauksella, jonka 

kerrotaan tulevan sijoittajalle kaupan päälle ylimääräisenä hyvänä. Yritysjohdon 

kyvykkyyteen viitataan eksplisiittisesti positiivisesti arvottavasti kertomalla sijoituksen 

arvon kasvun johtuvan yritysjohdon taitavasta myötävaikutuksesta. Samalla 

yrityskauppojen vastapuolet ovat viittauksen mukaisesti olleet kaupoissa negatiivisesti 

arvottavasti osaamattomia. Toisin sanoen varsinaisen aineistoni teksteissä ei ole 

ihmisiin viittaavia arvottavia ilmauksia kuten epävirallisemmissa blogiteksteissä, joissa 

kirjoittaja voi arvottaa tarkasteltavan yrityksen johtohenkilöitä, heidän toimintaansa ja 

osaamistaan positiivisesti tai negatiivisesti esimerkiksi sanoilla hyvä, taitava tai 
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taitamaton. Tutkimissani analyysiteksteissä tyydytään sen sijaan usein referoimaan eri 

toimijoiden tekstejä, mutta niissä ei pääsääntöisesti arvoteta henkilöiden asiantuntijuutta 

edellisen esimerkin tapaan. 

 

11) Yhtiö on epäonnistunut sekä viestinnässään että tuotantonsa 
ennustamisessa, mikä syö uskottavuutta tulevaisuuden ennusteilta. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 20.4.2012) 
 

Esimerkin 11 kaltainen yrityksen toimintaan kohdistuva arvottaminen positiivisesti tai 

negatiivisesti toistuu kautta linjan aineistoni analyysiteksteissä. 

 

Tiedote- ja analyysitekstit ovat nähdäkseni lähtökohtaisesti asiakeskeisiä, mutta ne 

sisältävät ihmiskeskeisiä osioita. Ihmiskeskeisyyttä tiedotteisiin tuovat toimitusjohtajan 

katsaukset tai esimerkin 7 kaltaiset positiivisesti arvottavat viittaukset esimerkiksi 

toimitusjohtajan tekemiin toimenpiteisiin yrityksen toiminnan tehokkuuden 

lisäämiseksi. Analyysiteksteille ominainen ihmiskeskeinen piirre tiedoteteksteihin 

verrattuna on, että tekstin julkaissut analyytikkotiimi on eksplisiittisesti läsnä teksteissä 

esimerkiksi monikon ensimmäisen persoonan me-muodossa esitettyjen näkemysten 

kautta. 

 

12) Meille Kainuun ELY-keskuksen päätös ei ollut uutinen, sillä 
julkisuudessa liikkuneet kommentit ELY-keskuksen suunnasta ovat olleet 
jatkuvasti Talvivaaran toimintaa tukevia. Mielipiteemme mukaan julkisuudessa 
yhtiötä vastaan hyvin yksipuolisella uutisoinnilla hyökännyt media on saanut 
aikaan sijoittajien keskuudessa suhteettomat mittasuhteen aikaansaaman 
pelkokertoimen. 

(Inderes/Nordnet 18.6.2012) 
 

Analyysiteksteille olennaisen individuaalisen kirjoittajan läsnäolo tekeekin 

analyysiteksteistä tiedotetekstejä ihmiskeskeisempiä. 

 

3.2 Tiedotteiden ja analyysien subjektiivisuus ja objektiivisuus 

Tekstien subjektiivisuus ja objektiivisuus nähdään kielenkäytön jatkumon ääripäinä, 

joiden väliin asettumalla tekstin tekijä rakentaa kuvauksen maailman tilasta. 
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Subjektiivisin kielellisin keinoin tekijä rakentaa omalla näkyvissä olevalla äänellään 

kuvausta asioiden tilasta, tulkitsee sekä voi osoittaa varmuutta tai epävarmuutta. Toisin 

sanoen subjektiivisin kielellisin keinoin rakennetaan kuvausta, jossa asioiden tilaa 

tulkitaan varmasti tai epävarmasti tekstin kirjoittajan ollessa näkyvästi tekstissä läsnä. 

Objektiivisin kielellisin keinoin puolestaan rakennetaan varmaa faktuaalista kuvausta, 

jossa tekijän ääni on häivytetty, eikä esitetyn tiedon totuusarvoon oteta kantaa. 

Uutistekstien perusluonteeseen kuuluu olennaisesti objektiivisen tiedonvälityksen 

ihanne, jossa näkyy pyrkimys varmuutta tavoittelevaan kuvaukseen maailman tilasta. 

Objektiivisessa tekstissä ei oteta kantaa väitteen totuusarvoon, ja tekstin individuaalisen 

kirjoittajan ääni on häivytetty. (Katajamäki 2006: 97.) Jacobsin (1999: 86) mukaan 

tiedoteteksteille on tyypillistä, että lähettävän organisaation nimi toistuu niissä usein. 

Lisäksi tekstin kirjoittaneen individuaalisen henkilön ääni häivytetään institutionaalisen 

äänen taustalle käyttämällä kolmannen persoonan muotoja ja passiiveja. Tämä voidaan 

havaita seuraavasta tiedotetekstiesimerkistä. 

 

13) Talvivaaran sopimus Nyrstarin kanssa merkitsi myös tärkeää osapuolten 
välistä kaupallista järjestelyä. Sopimusehtojen mukaisesti Talvivaara toimittaa 
koko sinkkituotantonsa Nyrstarille, kunnes 1,25 miljoonaa tonnia sinkkiä on 
toimitettu (vastaa noin 2 miljoonaa tonnia sinkkisulfidia, jonka pitoisuusaste on 
65 %). Talvivaaran tuotantosuunnitelman mukaisesti toimitusten arvioidaan 
jatkuvan 10-15 vuotta. Toimitukset alkoivat maaliskuussa 2010. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 6.5.2010) 
 

Esimerkkikatkelmassa Talvivaaran eli yhtiön nimi mainitaan Jacobsin mallin mukaisesti 

usein. Tekstin individuaalinen kirjoittaja ei ole tekstissä läsnä, vaan virkkeiden 

subjektina on joko Talvivaara itse Talvivaara toimittaa (‒ ‒) tai substantiivilauseke 

Talvivaaran sopimus (‒ ‒) merkitsi (‒ ‒). Tekijän ääni häivytetään 

esimerkkikatkelmassa myös passiivin avulla (‒ ‒) toimitusten arvioidaan jatkuvan (‒ ‒). 

Tekstiesimerkissä, kuten tutkimissani tiedoteteksteissä laajemminkin, pyritään varmaan 

ja vakuuttavaan faktuaaliseen yrityksen tilan kuvaamiseen niiltä osin, kuin tietoa on 

mahdollista esittää varmana. Tulevaisuuden tuotannon ennustaminen perustuu aina 

enemmän tai vähemmän tiedossa oleviin faktoihin perustuviin arvioihin. 
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Tiedote- ja analyysiteksteissä esiintyy runsaasti referointia13, kuten seuraavista 

tiedotekatkelmista 14 ja 15 voidaan huomata.  

 

14)  Tuotantomäärän odotetaan neljännellä neljänneksellä olevan 
kaupallisesti merkittävä, vaikka rikastamoon tehdään vielä muutoksia, jotta 
prosessit ovat valmiina tuotantomäärien nostamiseen edelleen vuonna 2010. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 11.11.2009) 
 

15) Talvivaaran tuotantosuunnitelman mukaisesti toimitusten arvioidaan 
jatkuvan 10-15 vuotta. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 6.5.2010) 
  

Tiedoteteksteissä käytetään usein partisiippipohjaista referatiivirakennetta14 – aivan 

kuin yritys arvioisi tiedotteissaan omaa toimintaansa ulkopuolisen näkökulmasta. 

Passiivisen referoinnin kautta tekstiin rakentuu siis objektiivisuutta. Esimerkeissä 14 ja 

15 referatiivirakenne on passiivinen Tuotantomäärän odotetaan (− −) olevan 

kaupallisesti merkittävä. ja (− −) toimitusten arvioidaan jatkuvan (− −). Esimerkeissä 

olevan ja jatkuvan ovat referatiivimuotoja. Passiivista referatiivirakennetta käytetään 

toisinaan – tosin vähemmässä määrin – myös analyysiteksteissä, kuten esimerkistä 16 

käy ilmi. 

 

16) Uraanin talteenottolaitoksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 
lähikuukausina, ja sen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2012. 
 

(Inderes/Nordnet 8.2.2011) 
 

Esimerkin lopussa on passiivinen referatiivirakenne (− −) sen suunnitellaan 

valmistuvan vuonna 2012., jossa valmistuvan on referatiivimuoto. Yleensä analyyseissa 

referointi kuitenkin toteutuu kommunikaatioverbien avulla. Neutraalein ja 

merkitykseltään väljin kommunikaatioverbi on sanoa. Muilla kommunikaatioverbeillä 

puhuja voi välittää tarkempaa tietoa kommunikoinnin tavasta (kertoa, tiedottaa, huutaa, 
                                                 
13 Prototyyppinen referointi koostuu referaattia kehystävästä johtoilmauksesta ja itse referaatista – 
selosteesta jostakin toisesta kielellisestä tapahtumasta. Referaatti voi olla joko sanatarkka suora sitaatti tai 
epäsuora muokattu esitys. (ISK § 1459.) 
14 Referatiivirakenne on infiniittinen lauseke, jonka muodostaa partisiippipohjainen vAn-, neen-tai tUn-
nipputunnuksen sisältävä muoto, referatiivimuoto.  Referatiivirakenne voi vastata erikoislausetyyppiä, 
kuten tila-, tulos-, eksistentiaali- ja omistuslausetta sekä tunnekausatiivilausetta. (ISK § 538.) 
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kirjoittaa) tai osoittaa tulkintaansa puhetapahtuman luonteesta ja asennoitumisestaan 

referoitavaan puhujaan (kehuskella, marista, vaatia). (ISK § 1476.) 

Kommunikaatioverbi esiintyy aineistoni seuraavassa esimerkissä.  

 

17) Talvivaara tiedotti eilen mediassa laajasti liikkuneiden väitteiden 
Talvivaaran kaivostoiminnan mahdollisesta sulkemisesta olevan perättömiä. 
Yhtiön mukaan mitään meneillään olevia tutkimuksia ei ole. 
 

(Inderes/Nordnet 16.11.2011) 
 

Esimerkin alussa on kommunikaatioverbinä tiedotti ja referoitavana subjektina yritys eli 

Talvivaara. Vaihtoehtoinen tapa tuoda esiin referaatti on sellainen, jossa 

johtoilmauksena on tiedon lähteen ilmoittava lauseke15, kuten seuraavassa esimerkissä 

(− −) yhtiön mukaan (− −) 

 

18) Tämä tuotantotavoite painottuu yhtiön mukaan voimakkaasti vuoden 
toiselle puolelle. 
 

(Inderes/Nordnet 25.2.2010) 
 

Yritysanalyyseissä keskitytään pääosin yrityksen toimintaan ja tulevaisuuden näkymien 

arviointiin. Toisin kuin tiedoteteksteissä, analyyseissä tekijän ääni ja mielipide ovat 

vahvasti läsnä. 

 

19) Näemme yhtiössä edelleen pitkällä aikavälillä merkittävää 
nousupotentiaalia, mutta lyhyellä tähtäimellä kyseessä on enemmänkin 
selviytymistaistelu. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 12.11.2012) 
 

Abstraktien modaalisten näemme-tyyppisten verbimuotojen lisäksi analyytikko tuo 

aineistossani oman näkemyksensä esille referaatin kaltaisen näkemyksemme mukaan -

tyyppisen lausekkeen avulla. 

 

20) TalvivaaraQ3 – ei yllätyksiä, näkemyksemme mukaan yhtiön arvostus on 
                                                 
15 Lausekkeen muotoisena johtoilmauksena toimii muun muassa adverbiaalina toimiva jonkun mukaan -
tyyppinen postpositiolauseke. Tällöin referaatin johtoilmauksena on tiedon lähteen ilmoittava lauseke, ja 
varsinainen referointi esitetään referoijan omin sanoin. (ISK § 1480.) 
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houkutteleva 
 

(Inderes/Nordnet 12.11.2009) 
 

Aineistoni yritysanalyysiteksteissä analyysin kirjoittaja kuvailee yleensä ensin 

referoimalla yrityksen julkistaman tiedotteen ydinasian. Ydinasian esittelyn jälkeen 

tulee siirtymä, jossa analyytikko siirtyy kertomaan tiedotetun asian vaikutusta yrityksen 

toimintaan ja näkymiin. Siirtymä kerrontaan tapahtuu siten, että analyytikko ottaa 

monikon ensimmäisen persoonan me-muodon avulla selittäjän roolin, mitä voidaan 

kutsua asennonvaihdokseksi (Nordlund 2012: 85). Kirjoittaja siis asemoi itsensä 

tiedotetekstin selittäjäksi asiakkaalleen eli sijoittajalle. Tämä käy ilmi seuraavasta 

esimerkistä. 

 

21) Talvivaara antoi aamulla kaksi tiedotetta. Niiden oleellisena sisältönä 
oli yhtiön näkemyksen toistaminen tuotannon ylösajon edistymisestä Sotkamon 
kaivoksella kesän Q2 osavuosikatsauksen jälkeen. Yhtiö toisti myös tavoitteensa 
vuotuisen 30 000 tonnin nikkelituotantokapasiteetin saavuttamisesta vuoden 
2010 loppuun mennessä, vaikkakin se samalla ilmoitti tuotannon nostossa olleen 
kolmannella kvartaalilla pieniä ongelmia. Meille pienet ja vähän suuremmatkin 
ongelmat prosessin ylösajossa ovat täysin luonnollisia ja tulemme näkemään 
niitä varmasti edelleen vuoden loppua kohden. 
 
Yhtiö nosti kolmannen kvartaalin tulosohjeistustaan kohonneen nikkelin 
markkinahinnan vuoksi. Emme kuitenkaan anna paljon huomiota kolmannen 
kvartaalin tulokselle, vaan kannustamme sijoittajia keskittymään täysin 
tuotannon ylösajon sujumiseen ja, siihen kykeneekö yhtiö nostamaan vuoden 
loppua kohden tuotantoaan kohti tavoitteitaan 30 000 tonnia nikkeliä vuonna 
2011 ja 50 000 tonnia vuonna 2012. Toisen kvartaalin lopussa yhtiö ohjeisti 
vuoden 2010 tuotantotavoitteeksi 15 000 tonnia nikkeliä, mutta nyt annettu 
päivitys vetää näitä ennusteita alas noin 10-20% (tosin toistaen 2011 tavoitteen). 

 
(− −) 
 

(Inderes/Nordnet 27.10.2010) 
 

Analyysin alussa analyytikko kertoo Talvivaaran antaneen kaksi tiedotetta, minkä 

jälkeen hän referoi lukijalle oman näkemyksensä tiedotteiden ydinsisällöstä. 

Ydinsisältöä referoivissa vuoroissa lauseiden subjektina on Talvivaara tai Yhtiö. Tämän 

jälkeen analyytikko ottaa selittävän roolin siirtymällä esittämään tiedotteiden pohjalta 

näkemyksensä tiedotteiden sanoman vaikutuksesta yrityksen toiminnan kokonaisuuteen: 
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Meille pienet ja vähän suuremmatkin ongelmat (− −) ovat täysin luonnollisia ja 

tulemme näkemään (− −). Toisen kappaleen alussa tapahtuu jälleen asennonvaihdos, 

jossa referoidaan tiedotetta Yhtiö nosti kolmannen kvartaalin tulosohjeistustaan (− −), 

minkä jälkeen analyytikko ottaa jälleen me-muotoisen selittäjän roolin: Emme 

kuitenkaan anna paljon huomiota kolmannen kvartaalin tulokselle, vaan kannustamme 

sijoittajia keskittymään täysin tuotannon ylösajon sujumiseen ja (− −). 

Esimerkkikatkelmassa yhtiön tiedotteen referointivuorojen ja analyytikon selittävien 

vuorojen väliset vuoronvaihdot toistuvat siis useaan kertaan. Näin voidaan sanoa, että 

analyysitekstissä vuorottelevat objektiivinen yhtiön tiedotetekstin referointi ja 

analyytikon subjektiivinen selittävä vuoro. Analyytikko myös eksplikoi 

esimerkkikatkelmassa tekstille vastaanottajaksi sijoittajat: (− −) kannustamme 

sijoittajia keskittymään täysin tuotannon ylösajon sujumiseen ja, [sic] siihen kykeneekö 

yhtiö nostamaan vuoden loppua kohden tuotantoaan kohti tavoitteitaan (− −). 

Referoinnin tekstiin tuomaa episteemistä asennoitumista käsittelen tarkemmin 

alaluvussa 3.4. 

 

Yritystiedotteiden muoto ja kieli on pitkälle institutionaalistunutta ja arvopaperipörssin 

säännöissä määriteltyä. Tiedotetekstien sanotaan noudattelevan uutistekstin rakennetta 

ja muotoa sekä samalla objektiivisuuden ihannetta. Pörssitiedotteiden voidaankin katsoa 

asettuvan kieltä ja muotoa tarkastellen subjektiivisuus−objektiivisuus-jatkumon 

objektiiviseen päähän. Analyyseissä puolestaan kirjoittaja eli analyytikko esittää 

näkemyksiään ja tulkintojaan asioiden tilasta sekä antaa oman tai edustamansa yrityksen 

äänen näkyä tekstissä. Näin ollen analyysien voidaan sanoa asettuvan jatkumolla 

subjektiivisempaan päähän. Erilaisesta lähtökohdasta huolimatta myös analyytikon 

näennäistä subjektiivista kielellistä vapautta rajoittaa kielenkäyttöympäristö, minkä 

vuoksi analyysitekstit on sovitettava taloustekstien ja niiden sisällä yritysanalyysien 

genren mukaisiksi. Näin kaupallisiksi tarkoitetut analyysitekstit palvelevat 

lähtötiedoiltaan heterogeenisiä lukijoita. 

 

Edellä esitetty tekstien muodon subjektiivisuus ja objektiivisuus on mielestäni 

eräänlaisessa ristiriidassa tiedotteita julkaisevien yritysten ja analyytikoiden varsinaisten 

toimijaroolien subjektiivisuuden ja objektiivisuuden kanssa. Kuten edellä todettiin, 
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tiedotteen kielen ja rakenteen oletetaan noudattelevan uutistekstin muotoa ja 

tavoittelevan kielellistä objektiivisuutta. Kuitenkin yritys on oman 

arvopaperimarkkinoiden toimijaroolinsa vuoksi vahvasti subjektiivinen toimija, jolla on 

omat intressinsä saada tiedotetekstinsä julkaistua mahdollisimman alkuperäisessä 

muodossa. Yrityksen näkökulmasta keskeisiä intressejä ovat esimerkiksi 

tiedonantovelvollisuuden puitteissa sijoittajakunnan vakuuttaminen yrityksen 

tulevaisuuden näkymistä tai median ja yhteiskunnan toimijoiden vakuuttaminen 

yrityksen toiminnan vastuullisuudesta. Vastaavasti analyytikon oletettu subjektiivinen 

kielellinen asemoituminen tekstissään on ristiriidassa analyytikon toimijaroolin kanssa. 

Analyysiteksteissä kuuluu siis analyytikon oma subjektiivinen ääni, mutta erityisesti 

Inderesin kaltaisen puolueettomaksi julistautuvan analyytikkotiimin toimijarooliin 

kuuluu kattavan informaation tuottaminen ja analysoiminen objektiivisen toimijan 

näkökulmasta. Tämä voidaan havaita yrityksen Internet-sivujen luonnehdinnasta. 

 

"Inderes on vuonna 2009 perustettu puolueeton ja avoimesti toimiva 
analyysiyhtiö, joka tarjoaa yrityksille ja rahoittajille työkalut taloudellisesti 
kannattavien päätösten tekoon. (‒ ‒)  Inderes Osaketutkimus on palkittu 
suomalainen pankkiiriliiketoiminnasta riippumaton analyytikkotiimi. (‒ ‒)" 
 

(Inderes Oy 7.4.2013) 
 

On selvää, että myös analyytikko on inhimillinen toimija, jolle on muodostunut 

tietynlainen kokonaiskuva hänen kulloinkin tarkastelemastaan yrityksestä historian 

saatossa. Kuitenkin analyytikkotiimin julkisesti antama puolueettomuuden ja 

riippumattomuuden lupaus luo nähdäkseni analyytikon toiminnalle 

näkökulmakehyksen, joka velvoittaa tätä tarkastelemaan kulloinkin puheena olevaa 

yritystä mahdollisimman objektiivisesti. Toisaalta subjektiivisuuden voidaan nähdä 

olevan läsnä siten, että analyytikot toimivat sijoittajien tavoin yrityksen ulkopuolisina 

inhimillisinä toimijoina, jotka muodostavat käsityksensä suhteessa omaan aiempaan 

tietämykseensä. Näin analyytikon toimijaroolia voidaan tarkastella samalla 

subjektiivisena, vaikka analyyseissä näkökulma ja analyytikon toimijarooli onkin 

mahdollisimman objektiivinen ja riippumaton. Tavallisesti julkisen kaupankäynnin 

kohteena olevia yrityksiä koskevien kirjoitusten konventionaalistunut käytänne on myös 

se, että erityisesti epävirallisemmissa kirjoituksissa kirjoittaja mainitsee omat 
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omistussuhteensa kirjoituksessa käsittelemiinsä yrityksiin. Näin lukija voi muodostaa 

omat käsityksensä siitä, miten objektiivisesta tai subjektiivisesta näkökulmasta 

kirjoittaja yrityksen senhetkistä tilannetta käsittelee. 

 

3.3 Tiedotteiden ja analyysien rakennepotentiaali ja osien funktiot 

Bahtinin (1986: 64−67) mukaan kullakin tekstilajilla on sille ominainen rakenne, jonka 

perusteella voimme jo tekstin alussa päättelemällä tunnistaa, mitä genreä teksti edustaa. 

Hasanin (teoksessa Mäntynen 2006: 47−50) rakennepotentiaaliajatuksen mukaan 

nimenomaan tekstin rakenne määrää tekstin genren, ja kukin genre sisältää 

välttämättömiä ja valinnaisia elementtejä. Rakennepotentiaaliajatus ohjaa tekstilajin 

tutkimuksen tekstin makrorakenteeseen, jonka sisältämät välttämättömät ja valinnaiset 

osiot voidaan Kompan (2006: 305) mukaan luokitella muodollisin ja funktionaalisin 

kriteerein. 

 

Arvopaperipörssin säännöissä (2010: 33) määritetään, että tiedotteesta on käytävä ilmi 

tiedotteen julkistamispäivä ja -aika, yhtiön nimi, Internet-osoite, yhteyshenkilö sekä 

puhelinnumero. Hasanin rakennepotentiaalimallia ja Kompan (2006: 307) Helsingin 

Energian tiedotteista tekemiä havaintoja hyödyntäen Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 

Oyj:n perusmuotoisen tiedotteen rakenteen välttämättömiä osioita ovat nähdäkseni 

muodollisesti ja funktionaalisesti tarkasteltuna 1) päiväyksen sisältävä otsikko, jonka 

yhteydessä tiedote nimetään eksplisiittisesti pörssitiedotteeksi, 2) tiedotteen ydinasian ja 

pakollisen yhteystieto-osion sisältävä leipäteksti sekä 3) tiedotteen lopussa oleva 

yritysesittely, jossa yritys kertoo positiiviseen sävyyn liiketoiminnastaan. 

Rakennepotentiaalimallin mukainen valinnainen jakso tiedotteissa on nähdäkseni lyhyt 

kuvaileva tiivistelmä eli ingressi, joka sijaitsee tiedotteissa otsikon ja leipätekstin 

välissä. Siinä kerrotaan tiivistetysti tiedotteen keskeiset ydinasiat – tai ainakin ne asiat, 

jotka tiedotteen laatinut yhtiö haluaa tiedotteestaan korostaa. 

 

Analyysit puolestaan koostuvat aina kolmesta välttämättömästä osiosta, jotka ovat 

analyysin päiväyksen ja analyysin laatijan tiedot sisältävä selkeästi analyysitekstin 

sisällön tiivistävä otsikko, leipäteksti sekä tiivistelmä, jota kutsun tässä työssäni lyhyesti 
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kommentiksi tai kommenttiosioksi16. Kommenttiosiota voidaan tavallaan kuvata 

ingressimäiseksi tiivistelmäksi analyysin keskeisestä sisällöstä, ja siihen sisältyy 

analyytikon yrityksen osakkeelle antama sijoitussuositus ja tavoitehinta.  

 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen tiedotteita ja analyysejä niiden rakenteiden ja 

rakenteissa toteutuvien kielellisten valintojen avulla hyödyntäen 

rakennepotentiaalimallia. Koska tiedote- ja analyysitekstit voivat toimia uutistekstien 

pohjana, pohdin tekstien rakennetta kärjellään seisovan kolmion mallin näkökulmasta 

tarkastellen tekstien ydinasiaa vertaamalla tekstejä toisiinsa. Tekstien 

rakennepotentiaalimallin mukaisesti tekstien välttämättömät ja valinnaiset osiot voidaan 

erottaa toisistaan osioiden funktioiden ja muodon perusteella. 

 

3.3.1 Otsikko ja ingressi tiedotteissa ja analyyseissä 

Arvopaperipörssin säännöissä (2010: 33) määritetään, että tiedotteen keskeinen sisältö 

on esitettävä selkeästi tiedotteen alussa, ja kaikissa yhtiön tiedotteissa on oltava 

tiedotteen pääasiallista sisältöä kuvaava otsikko. Rakennepotentiaalimallin mukaisesti 

tiedotteen sisältöä kuvaava otsikko on siis tiedotteiden välttämätön osio. Talvivaaran 

julkaisemat tiedotteet on vielä varmuuden vuoksi eksplisiittisesti nimetty 

pörssitiedotteiksi seuraavalla tavalla: 

 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – Pörssitiedote  
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 

 
Pörssitiedote 
27.10.2010 
 
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 

 

Kompan (2001: 26) mukaan otsikko tiivistää tiedotteen sisällön lyhyeksi ja kuvaavaksi 

kertoen siten heti tekstin alussa tiedotteen olennaisen asiasisällön. Hallidayn (1994) 

mukaan otsikkoa voidaan pitää pikkutekstinä, joka on sellaisenaan luettava melko 

itsenäinen tekstin osio. Iisan ym. (1997: 250−252) mukaan on kuitenkin erilaisia 

                                                 
16 Käytän työssäni selkeyden vuoksi analyysien tiivistelmästä nimitystä kommentti tai kommenttiosio, 
jotta sana tiivistelmä ei sotkeudu lukijan mielessä esimerkiksi tiivistäviin otsikoihin. 
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otsikkotyyppejä, joista nimeävät ja tiivistävät otsikot ovat tyypillisiä tiedoteteksteille ja 

muille uutisen tavoin rakentuville teksteille. Tiivistävät otsikot kuvaavat tiivistelmän 

omaisesti tiedotteen sisällön keskeisen asian, kuten seuraava esimerkki osoittaa. 

 
22) Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 27.10.2010) 

 

Tiivistävien otsikoiden lisäksi otsikot voivat olla nimeäviä, jolloin otsikko muodostuu 

tiedotteen aihetta kuvaavasta substantiivista ja sen mahdollisista määritteistä. 

Seuraavassa esimerkissä nimeävä substantiivi on tuotantopäivitys, jota tarkennetaan 

määritteellä Talvivaaran. 

 
23) Talvivaaran tuotantopäivitys 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedote 15.10.2012) 

 

Kompan (2001: 26) mukaan otsikko voi myös toimia houkuttimena tai erottautumisen 

välineenä, jonka avulla tiedotteen tai uutisen vastaanottaja voidaan saada kiinnostumaan 

aiheesta. Haluan tarkentaa tätä näkemystä pörssitiedotteiden otsikoiden osalta siten, että 

arvopaperimarkkinoiden kontekstisssa pörssiyritysten julkaisemat tiedotteet ja niiden 

otsikot noteerataan laajasti, eikä varsinaista lukemiseen houkuttelua tai erottautumista 

käytännössä tarvita. Joissakin tapauksissa yritys saattaa kuitenkin toivoa tiedotteelleen 

näkyvyyttä myös arvopaperimarkkinoiden kontekstin ulkopuolella esimerkiksi 

voidakseen vaikuttaa positiivisesti kansalaisten mielipiteisiin omasta toiminnastaan. 

Tällöin tiedotteen julkaiseva yritys pyrkinee lisäämään omalta kannaltaan positiivisen 

otsikon houkuttelevuutta ja kuvailevuutta. Tällöin on oletettavaa, että yhtiö huomioi 

tekstinsä kielellisissä valinnoissa arvopaperimarkkinoiden ulkopuolisten toimijoiden 

kokemukset ja pohjatiedot, jotka luultavasti eroavat arvopaperimarkkinoiden diskurssiin 

perehtyneiden kokemuksista ja pohjatiedoista. Koska arvopaperimarkkinoiden 

kontekstin ulkopuolella vastaanottajien tiedonsaannin intressit poikkeavat vaikkapa 

sijoittajien intresseistä, on tiedotteen otsikoinnilla mahdollisesti pyrittävä 

informatiivisuuteen ja lukijan houkuttelemiseen tiedotteen lukemiseen. Käytännössä 

voidaan siis olettaa, että otsikoinnissa kuvailevuuden lisääminen on sitä tärkeämpää, 
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mitä laajemmalle ja pohjatiedollisesti heterogeenisemmälle yleisölle tiedotteella 

toivotaan näkyvyyttä. Samaa olettamusta hyödyntäen esitän hypoteesin, että otsikon 

kuvailevuus vähenee tiedotteen ydinsisällön tiivistävästä kohti suppeammin tiedotteen 

nimeävää otsikointia sitä mukaa, kun yleisön ennakoitu homogeenisuus kasvaa, tai kun 

tiedote sisältää negatiivisia uutisia, joille yrityksen näkökulmasta voidaan toivoa 

mahdollisimman suppeaa yleisöä. Analyysitekstien keskeinen perusfunktio puolestaan 

on informaation tulkitseminen ja välittäminen yritykseltä sijoittajalle. Näin ollen 

analyysitekstien otsikot ovat aineistossani nimeävien sijaan tiivistäviä ja tekstin 

ydinsisältöä kuvailevia, kuten seuraavasta esimerkistä havaitaan. 

 

24) Talvivaaran ulkomaalaisomistus on puolittunut alkuvuoden pettymysten 
jälkeen 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 5.6.2012) 
 

Oletan siis edellä hahmotellun perusteella tekstien funktioiden ja muodon olevan 

kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Tiedotteiden maineenhallinnallisen funktion vuoksi 

tiedotteen julkaisijan voidaan olettaa toivovan itsensä kannalta positiivisille uutisille 

suurempaa näkyvyyttä kuin itsensä kannalta negatiivisille uutisille. Koska tiedotteiden 

on sanottu noudattelevan uutismaisen tekstin kärjellään seisovan kolmion mallia, on 

tiedotteiden ydinsanoman esiintymistä otsikoissa syytä tarkastella lähemmin. 

 

Nimeävien ja tiivistävien otsikoiden erot näkyvät selvästi, kun tarkastellaan muutamia 

Talvivaaran tiedotteiden ja Inderes/Nordnetin tiedotteen pohjalta tekemän 

analyysitekstin otsikkoa rinnakkain. Otsikot 25 ja 26 sekä 27 ja 28 ovat tiedote-

analyysiparien otsikoita, eli yritys on julkaissut tiedotteen ja analyytikko tulkinnut 

tiedotteen sisältöä. 

 
25) Talvivaaran tuotantopäivitys 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.10.2012) 
 

26) Talvivaaralta jälleen negatiivinen tuotantopäivitys – markkinoiden usko 
yhtiöön ja johtoon koetuksella 
 

(Inderes/Nordnet aamukatsaus 16.10.2012) 
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27) Talvivaaran Kaivososakeyhtiön hallituksen tiedote 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 9.11.2012) 
 

28) Talvivaaran Q3 tulos osui odotuksiin, mutta poliittinen riski on kasvussa 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 9.11.2012) 
 

Edeltävissä esimerkeissä Talvivaaran julkaisemien tiedotteiden otsikot ovat Iisan 

luokittelun mukaisesti nimeäviä, eli ne sisältävät ainoastaan tiedotteen aihealueen 

nimeävän substantiivin määritteineen. Otsikossa 25 keskeisellä sijalla on nimeävä 

substantiivi tuotantopäivitys, jota tarkennetaan genetiivimuotoisella määritteellä 

Talvivaaran. Vastaavasti esimerkissä 27 keskeinen nimeävä substantiivi on tiedote, jota 

tarkennetaan genetiivimuotoisilla määritteillä Talvivaaran Kaivososakeyhtiön 

hallituksen. Tiedotteiden nimeävien esimerkkiotsikoiden perusteella lukijan ei ole 

mahdollista päätellä muuta kuin se, mitä aihealuetta tiedote käsittelee. Otsikon 

perusteella lukijan ei siis ole mahdollista saada käsitystä tiedotteen ydinsisällöstä saati 

tiedotteen ydinsisällön positiivisuudesta tai negatiivisuudesta yrityksen toiminnan 

kannalta. Näin ollen lukijan tehtäväksi jää lukea tiedotetta eteenpäin ja tehdä tiedotteen 

myöhemmän sisällön perusteella omat johtopäätöksensä vaikkapa tuotantopäivityksen 

suunnasta tai muusta tiedotteen sisältämästä informaatiosta ja sen merkityksestä 

yrityksen toiminnan tulevaisuuden näkymiin. 

 

Analyysien otsikot puolestaan ovat tiivistäviä, ja niiden perusteella vastaanottaja 

kykenee muodostamaan käsityksen siitä, mitä analyysi ja alkuperäinen yrityksen 

julkistama tiedote on pitänyt sisällään. Esimerkeissä 26 ja 28 analyytikko lisäksi viittaa 

jo otsikossa yrityksen tiedotteen laajempaan makrotason kontekstiin, jossa yrityksen 

toimintaa tulee tarkastella: (− −) markkinoiden usko yhtiöön ja johtoon koetuksella ja 

(− −) poliittinen riski on kasvussa. Esimerkin 26 otsikosta puuttuu tyypilliseen 

uutisotsikoiden tapaan predikaattiverbi. Sillä ei kuitenkaan menetetä otsikon 

informatiivisuutta, mutta voidaan lisätä otsikkotekstin tiiviyttä. 

 

Kaikki Talvivaaran julkaisemien tiedotteiden otsikot eivät kuitenkaan ole yksinkertaisen 

nimeäviä otsikoita, vaan myös tiivistäviä otsikoita löytyy aineistosta. Seuraavissa 

esimerkeissä 29 ja 30 yhtiö kertoo tiedotteen ydinsisällön tiivistävästi jo otsikossa. 
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29) Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 27.10.2010) 
 

30) Talvivaara investoi yli 13 miljoonaa euroa ympäristötekniikkaan 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 24.4.2012) 

 

Otsikossa 29 yritys kertoo mineraalivarantojensa lisäyksestä, jota tarkennetaan sanalla 

merkittävä. Otsikko sisältää tiedotteen ydinsisällön tiivistetysti, eli otsikko on Iisan 

luokittelun mukaan tiivistävä. Makrotason kontekstiin suhteutettuna tiedotteen otsikko 

on positiivinen, sillä yrityksen ja sijoittajien kannalta on edullista, että kaivoksella on 

merkittävästi aiemmin tiedettyä enemmän louhittavaa ja siis myös myytävää. Otsikossa 

30 yritys puolestaan kertoo investoivansa merkittävän rahasumman ympäristötekniikan 

kehittämiseen. Myös tämä otsikko on tiedotteen ydinsisällön tiivistävä ja yleisen 

mielipiteen kannalta positiivista informaatiota sisältävä. Merkittävän summan 

investoiminen ympäristötekniikkaan antaa positiivisen signaalin siitä, että yritys haluaa 

toimia vastuullisesti ja on kiinnostunut ympäristönsä tilasta. On myös oletettavaa, että 

ympäristöinvestoinnilla on positiivisia vaikutuksia kansalaisten yritystä kohtaan 

muodostuviin mielipiteisiin, joten yritys luultavasti toivoo tiedotteen saavuttavan 

mahdollisimman laajasti julkisuutta myös arvopaperimarkkinoiden kontekstin 

ulkopuolella. Investoinnin suuruutta hahmotetaan kertomalla sen olevan yli 13 

miljoonaa euroa. Otsikon ydin on siis positiivisen perusviestin sisältävä Talvivaara 

investoi (‒ ‒) ympäristötekniikkaan. Tarkennuksena on suurpiirteisesti esitetty 

rahasumma yli 13 miljoonaa euroa. Määrän ylitystä ilmaisevan adverbin yli avulla 

otsikkoon tuodaan vielä positiivinen lisäsävy, jolla halutaan entisestään korostaa 

investoitavan summan merkittävyyttä ja uutisen positiivisuutta. 

 

Joissakin tapauksissa tiedotteen otsikko voi myös olla nimeävä, minkä lisäksi tiedotteen 

ydinasia tiivistetään jo suoraan otsikossa. Mikäli otsikko sisältää sekä nimeävän että 

tiivistävän osion, ei tiedotteessa välttämättä ole ingressiä lainkaan. Näin on esimerkissä 

31, jossa tiedotteen sisältöä kuvaava leipäteksti alkaa suoraan otsikon jälkeen. 

Kuitenkin samantyyppisen otsikon 33 jälkeen on tiivistelmä tiedotteen sisällöstä 

otsikolla Keskeiset tapahtumat. 
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31) Talvivaaran Uraanin talteenoton luvituksen päivitys: Talvivaara sai 
valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 1.3.2012) 
 

32) Talvivaara sai valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi 
 

(Inderes/Nordnet 2.3.2012) 
 
33) Toimintapäivitys – Tuotanto kehittynyt tasaisesti metallien talteenoton 
käynnistyttyä uudelleen huhtikuussa 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 3.7.2012 
 

34) Talvivaaran osakkeessa ei lyhyen tähtäimen positiivisia ajureita 

tulosvaroituksen jälkeen 

 
(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 4.7.2012) 

 

Talvivaaran tiedotteiden 31 ja 33 tiivistävät otsikot sisältävät positiiviseksi katsottavan 

ytimen, joista otsikoiden keskeiset ydinsisällöt tiivistyvät viesteihin Talvivaara (‒ ‒) sai 

luvan ja Tuotanto kehittynyt tasaisesti (‒ ‒). Luvan saamiseen mielletään liittyväksi 

jonkinlainen luvan hakeminen, mikä tässä tapauksessa oli uraanin talteenottolupa 

kaivoksen muiden päätuotteiden lisänä. Jälkimmäisestä Talvivaaran esimerkkiotsikosta 

33 saa käsityksen, että kyse on positiivisesta uutisesta tuotannon kehityttyä tasaisesti. 

Lukijalta vaadittaisiin erityistä yrityksen makrokontekstin tuntemista, jotta hän kykenee 

tulkitsemaan otsikon jatkon (− −) metallien talteenoton käynnistyttyä uudelleen (− −) 

implikoivan tuotannossa olleen katkoksen ja otsikon sisältävän siten negatiivista 

informaatiota yrityksen toiminnasta. Rinnalle nostettu yritysanalyysin otsikko 24 

osoittaa, että yrityksen julkistaman tiedotteen keskeinen ydin oli nimenomaan 

negatiivinen tulosvaroitus. Analyysin otsikossa kuvataan yrityksen osakkeen tilaa, jossa 

analyytikko ei näe lyhyellä tähtäimellä sellaisia tekijöitä eli ajureita, jotka auttaisivat 

tulosvaroituksen jälkeen pudonnutta osakekurssia ylöspäin. Lyhyen tähtäimen 

mainitseminen otsikossa implikoi, että analyytikko saattaa nähdä tällaisia yrityksen 

osakekurssiin suotuisasti vaikuttavia tekijöitä pitkällä tähtäimellä. Keskeinen havainto 

otsikkoparista 33 ja 34 on kuitenkin se, että yritys ja analyytikko kuvaavat otsikoissa 

yrityksen tilanteen päinvastaisella tavalla. Yrityksen tiedotteen otsikon sävy on 
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positiivinen Tuotanto kehittynyt tasaisesti (‒ ‒), kun taas analyytikko tulkitsee yrityksen 

osakkeen tilanteen lyhyellä tähtäimellä kehnoksi: (‒ ‒) osakkeessa ei lyhyen tähtäimen 

positiivisia ajureita tulosvaroituksen jälkeen. 

 

Näin ollen tarkastelemieni otsikoiden perusteella tekemäni keskeinen havainto on, että 

yritys otsikoi negatiiviset uutiset nimeävästi tai jonkin positiivisen tekijän kautta. 

Toimintansa kannalta positiivisissa uutisissa yritys puolestaan käyttää tiedotteen 

ydinsisällön tiivistäviä otsikoita. Tämä havainto pätee laajasti aineistoni tiedoteteksien 

otsikoihin. Analyysitekstien otsikoissa puolestaan tiivistetään selkeästi analyysin 

ydinasia sekä kuvataan yrityksen tiedotteen merkitystä tarkasteltavan yrityksen 

tulevaisuden liiketoimintanäkymiin. Uutisen kärjellään seisovan kolmion mallia 

hyödyntäen aineistoni tekstien otsikoinnin osalta tekemäni päätelmä on, että analyysien 

otsikot ovat kautta linjan informatiivisia tekstin sisällön tiivistelmiä. Tiedotetekstien 

otsikoinnissa tiedotteen ydin kerrotaan, mutta tekstin sisällön tiivistys ja samalla otsikon 

informatiivisuus vähenee sitä mukaa, mitä negatiivisempi tiedotteen ydinsisältö 

tiedotteen julkaisevan yrityksen kannalta on. Tiedotteissa negatiivisuus voidaan myös 

häivyttää tuomalla otsikon ytimeksi jokin positiivinen seikka. 

 

Ingressi on tiedotteissa näkemykseni mukaan valinnainen jakso, sillä kaikissa 

tiedotteissa ei ole ingressiä. Ingressi ei nähdäkseni ole myöskään tiedotteen 

tunnistamisen kannalta välttämätön osio, kuten esimerkiksi otsikko ja yhteystiedot-

osioon päättyvä leipäteksti. Ingressiosion keskeinen tehtävä on tiivistää tiedotteen 

ydinsisältö tiedotteen alkuun, mikä voidaan tehdä myös tiivistävän otsikon avulla. 

Ingressissä voidaan kuitenkin tehdä kokoava katsaus tiedotteen keskeisistä asioista. 

Muodoltaan ingressi voi olla esimerkkien 35 ja 36 tavoin ranskalaisin viivoin 

ydinasioita luetteloiva osio tai esimerkin 37 tavoin tiedotetekstin ydinasiaa kuvaileva 

lyhyt ja kuvaava lyhyt teksti. Ingressi voi koota ydinasiat ilman erillistä otsikkoa, tai se 

on voitu otsikoida esimerkiksi sanoilla Lyhyesti tai Keskeiset tapahtumat. 

 

35) Kolmannen neljänneksen keskeiset tapahtumat 
· Talvivaaran uudelleen suunnitellun ja laajennetun murskauspiirin asennus 

ja käyttöönotto murskauskapasiteetin nostamiseksi noin 22 miljoonaan 
tonniin vuodessa. 
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· Rikastamon käynnistys jatkuvaa metallien tuotantoa varten syyskuun 
puolivälissä. 

· ( ) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 11.11.2009) 
 

36) Lyhyesti 
· 54% lisäys kokonaismineraalivarantoihin, uusi arvio 1 550 miljoonaa 

tonnia 
· Mineraalivarannot sisältävät nyt 3,4 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 7,6 

miljoonaa tonnia sinkkiä 
· Talvivaara arvioi mahdollisuuksia tuotantokapasiteetin nostamiseksi 

 
(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 27.10.2010) 

 
37) Ympäristöasioihin liittyneet prosessimuutokset sekä ennakoimattomat 
korjaustoimenpiteet metallitehtaalla vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen 
tuotantoon. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 19.4.2012) 
 

Yritys voi siis käytännössä tiivistää tiedotteen ydinsisällön joko tiivistävässä otsikossa 

tai nimeävän otsikon jälkeen tulevassa tiivistävässä ingressissä. On myös mahdollista, 

että tiedotteen otsikossa on aineksia nimeävästä ja tiivistävästä otsikosta kuten 

aiemmassa esimerkissä 33. Otsikkoesimerkkejä tarkastellen näyttää, että yhtiö kertoo 

mieluummin positiiviset asiat ennen negatiivisia ja asennoituvan siten positiivisiin 

asioihin tärkeämpinä kuin negatiivisiin, kuten seuraavassa otsikossa 38. 

 

38) Talvivaaran tuotantopäivitys 

 
Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä 
Haastava vesitase vaikuttaa kykyyn saavuttaa koko vuoden tuotantotavoite 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tiedote 15.10.2012) 
 

Esimerkkitekstin negatiivinen ydinviesti kiteytyy siis ingressin jälkimmäiseen 

lauseeseen Haastava vesitase vaikuttaa kykyyn saavuttaa (‒ ‒) tuotantotavoite. 

Katkelmassa on siis nimeävä otsikko, jossa tiedote nimetään tuotantopäivitykseksi. 

Lukijan ei otsikon perusteella ole mahdollista päätellä, päivittääkö yritys 

tuotantoarviotaan ylös- vai alaspäin. Ingressissä yritys kertoo ensin tuotannon 

kehittyneen myönteisesti kolmannella vuosineljänneksellä, mistä lukija voisi nimeävän 
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otsikon perusteella päätellä tuotantopäivityksen olevan nimenomaan positiivisen. 

Kuitenkin ingressin seuraavassa tiivistävässä lauseessa kerrotaan haastavan vesitaseen 

vaikuttavan kykyyn saavuttaa koko vuoden tuotantotavoite, mikä on yrityksen 

toiminnan makrotason kontekstissa negatiivinen uutinen. Tiedotteen tulkitseminen 

pelkän otsikon ja ingressin perusteella nimenomaan negatiiviseksi tulosvaroitukseksi 

vaatii lukijalta hyvää yrityksen toiminnan tuntemusta sekä perehtyneisyyttä yritystä 

koskevaan aiempaan informaatioon. 

 

Esimerkkiotsikoiden ja -ingressien perusteella voidaan tehdä päätelmä, että uutismaisen 

kärjellään seisovan kolmion malliin orientoituvan lukijan näkökulmasta yrityksen 

toiminnan kannalta negatiivisen perusviestin sisältävän otsikon ja ingressin 

tulkitseminen vaatii lukijalta hyvää yrityksen toiminnan ja tekstien historiallisen 

kontekstin tuntemista sekä tarkempaa tiedotteen leipätekstiin tutustumista. Toisin 

sanoen yritys pyrkii positiivisten uutisten kohdalla jo otsikossa alleviivaamaan uutisen 

ydinsisältöä. Negatiivisen uutisen kohdalla taas käytetään mieluiten nimeäviä otsikoita 

ja pyritään kertomaan positiiviset asiat ennen tiedotteen varsinaista negatiivista 

uutissisältöä. 

 

3.3.2 Tiedotteiden ja analyysien leipäteksti 

Talvivaaran tiedotteiden leipätekstissä yritys kuvaa otsikkoa ja ingressiä laveammin 

tiedotteen ydinsisältöä sekä sen merkitystä yrityksen toimintaan ja tuleviin tuloksiin. 

Typografisesti tiedotteen leipäteksti erottuu otsikko- ja ingressiosiosta tekstin kertovan 

uutistekstimäisen muodon perusteella. Otsikko ja ingressi tiivistävät tiedotteen sisällön 

lyhyeen muotoon, ja leipätekstissä yritys kertoo tarkemmin tiedotteen aiheesta ja sen 

merkityksestä yrityksen toimintaan. Siirtymä ingressiosiosta leipätekstiin on 

havaittavissa seuraavassa esimerkkitiedotteessa selvästi jo siten, että tiivistävä ingressi 

päättyy ranskalaisten viivojen päättyessä. Leipätekstissä siis kerrotaan tiedotettava asia 

tiivistävää ingressiä laveammin täydellisin virkkein. 

 

39) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – Pörssitiedote 
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
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PÖRSSITIEDOTE 
27.10.2010 
 
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
 
Lyhyesti 
· 54% lisäys kokonaismineraalivarantoihin, uusi arvio 1 550 miljoonaa tonnia 
· Mineraalivarannot sisältävät nyt 3,4 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 7,6 

miljoonaa tonnia sinkkiä 
· Talvivaara arvioi mahdollisuuksia tuotantokapasiteetin nostamiseksi 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) tiedottaa 
menestyksellisten kairausten tuloksena lisänneensä Sotkamossa sijaitsevien 
Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien mineraalivarantoja. Varannot on 
raportoitu JORC-luokittelun mukaisesti. Luokittelun edellyttämä pätevä henkilö 
(Competent Person) on päägeologi Jukka Pitkäjärvi, MAusIMM. 
 
Lisäys kokonaismineraalivarantoihin on 54%, joulukuussa 2008 ilmoitetuista 
1 004 miljoonasta tonnista 1 550 miljoonaan tonniin. Todetut ja todennäköiset 
mineraalivarannot kasvavat 75% 1 121 miljoonaan tonniin (Taulukko 1). 
Kokonaisvarantojen arvioidaan sisältävän nyt 3,4 miljoonaa tonnia nikkeliä 
(vuoden 2008 varannoissa 2,2 miljoonaa tonnia) ja 7,6 miljoonaa tonnia sinkkiä 
(aiemmin 5,0 miljoonaa tonnia). 
 
Suurin osa uusista mineraalivarannoista löytyi syyskuusta 2009 kesäkuuhun 
2010 tehdyissä Kolmisopen esiintymän täydennyskairauksissa. 
Täydennyskairausten perusteella esiintymän kokonaisvarannot kasvoivat 270% 
178 miljoonasta tonnista 660 miljoonaan tonniin. 
 
Kuusilammen esiintymän geologisilla kartoituksilla ja timanttikairauksilla 
keskityttiin ensisijaisesti varantojen luokituksen parantamiseen ja tuloksena oli 
56%:n lisäys todettuihin ja todennäköisiin mineraalivarantoihin 505 miljoonasta 
tonnista 788 miljoonaan tonniin. Kokonaismineraalivaranto kasvoi noin 8% 890 
miljoonaan tonniin. Molempien esiintymien metallipitoisuudet säilyivät 
muuttumattomina (0,22% nikkeliä ja 0,49% sinkkiä), mikä vahvistaa entisestään 
malmioiden koostumuksen tasalaatuisuutta (Taulukko 2). 
 
Mineraalivarantojen merkittävän lisäyksen seurauksena Talvivaara tutkii 
parhaillaan kasvumahdollisuuksiaan kaivoksen tuotantoa laajentamalla. Yhtiö 
aikoo tiedottaa tutkimusten tuloksista ja johtopäätöksistään tulevien kuukausien 
aikana. 
 
(‒ ‒) 
 
Toimitusjohtaja Pekka Perä: ”Tänään julkistettu mineraalivarantojen 
huomattava lisäys vahvistaa edelleen Talvivaaran asemaa kasvavana ja 
globaalisti entistä merkittävämpänä perusmetallien tuottajana. Keskitymme 
Talvivaaran kaivoksella edelleen nikkelin tuotantotason nostamiseen 
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tavoitteenamme olevaan 50 000 tonniin vuodessa. Arvioimme kuitenkin samalla 
mahdollisuuksia tuottaa pitkäaikaista lisäarvoa osakkeenomistajillemme 
yrityksen orgaanisen kasvun kautta. Todistettu teknologiamme ja mittavat 
mineraalivarantomme tekevät tuotannon laajentamisen Talvivaarassa 
ensisijaisesti strategiseksi vaihtoehdoksi tulevina vuosina.” 
 
Lisätietoja: 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800 
Pekka Perä, toimitusjohtaja 
Jukka Pitkäjärvi, päägeologi 

 
 

Tiedotteen leipäteksti alkaa joko suoraan otsikon jälkeen tai tiedotteen perussanoman 

kokoavan ingressin jälkeen. Esimerkkitiedotteessa leipäteksti alkaa ingressin jälkeen ja 

päättyy tiedotteille ominaiseen lisätietoja-osioon. Leipätekstin tavanomainen teksti 

mukailee uutistekstiä, jossa individuaalinen kirjoittaja on häivytetty ja yrityksen nimi 

mainitaan usein tekijänä: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (“Talvivaara” tai “Yhtiö”) 

tiedottaa (‒ ‒) ja Mineraalivarantojen merkittävän lisäyksen seurauksena Talvivaara 

tutkii (‒ ‒). 

 

Esimerkkinä olevan tiedotteen leipätekstin lopussa on yrityksen toimitusjohtajan 

katsaus tiedotettavaan asiaan, jossa katsauksen kirjoittajaksi nimetty toimitusjohtaja 

Pekka Perä kuvaa tiedotettavan asian merkitystä yritykselle joko objektiivisesta 

yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta: (‒ ‒) mineraalivarantojen huomattava lisäys 

vahvistaa edelleen Talvivaaran asemaa kasvavana ja globaalisti entistä 

merkittävämpänä perusmetallien tuottajana. tai subjektiivisesta näkökulmasta 

kuvaamalla asiaa me-muodossa: Keskitymme Talvivaaran kaivoksella edelleen nikkelin 

tuotantotason nostamiseen (‒ ‒). Näin ollen esimerkkinä olevan tiedotteen leipäteksti 

voidaan jaotella kahtia objektiivisen asiakeskeisen uutistekstin mukaiseen osioon ja 

subjektiiviseen ihmiskeskeiseen toimitusjohtajan katsaukseen, jossa toimitusjohtaja voi 

rohkeasti tuoda tiedotteeseen oman subjektiivisen ja positiivisen näkemyksensä uutisen 

merkityksestä yrityksen tulevaisuuteen. 

 

Analyysiteksteissä ei ole erillistä ingressiä, vaan otsikko tiivistää analyysin sisällön. 

Näin ollen leipätekstiosio alkaa suoraan otsikon jälkeen. Analyysien leipätekstin 

rinnalla on erillinen kommenttiosio, jossa analyytikko tiivistää leipätekstissä 
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esittämänsä asiat. Kommenttiosion lopussa sijaitsevat päätöskurssi, analyytikon 

osakkeelle antama tavoitehinta ja sijoitussuositus asteikolla osta, lisää, vähennä ja myy. 

Käsittelen analyysin leipätekstiä ja kommenttiosiota yhtäläisinä teksteinä, vaikka 

kommenttiosiossa analyysin sisältö on leipätekstiä tiivistetymmässä muodossa. 

Kommentti sijoittuu asettelullisesti aina Inderes/Nordnetin Aamukatsauksen oikeaan 

marginaaliin varsinaisen leipätekstin rinnalle. Näin ollen leipätekstin ja kommenttiosion 

asettelusta ei ole mahdollista päätellä, onko kommentti tarkoitettu luettavaksi ennen vai 

jälkeen leipätekstin. Itse olen aineistossani liittänyt kommenttiosion analyysin 

leipätekstin jälkeen ikään kuin kokoamaan leipätekstissä esitetyt asiat lyhennetyssä 

muodossa yhteen. Tämä lukujärjestys on luonteva siitäkin syystä, että kommentin 

lopussa sijaitsevan sijoitussuosituksen voidaan olettaa olevan yritystä koskevan 

analyysitekstin lopussa. Olen häivyttänyt seuraavasta analyysitekstistä osakkeiden 

hinnan ja tavoitehinnan merkitsemällä niitä X:llä ja sijoitussuosituksen merkitsemällä 

sitä koko sijoitussuositusskaalalla osta/lisää/vähennä/myy. 

 
40) Talvivaara kertoi tuotannon edistymisestä ja mineraalivarantojen 
merkittävästä lisäyksestä 
 
Talvivaara antoi aamulla kaksi tiedotetta. Niiden oleellisena sisältönä oli yhtiön 
näkemyksen toistaminen tuotannon ylösajon edistymisestä Sotkamon 
kaivoksella kesän Q2 osavuosikatsauksen jälkeen. Yhtiö toisti myös tavoitteensa 
vuotuisen 30 000 tonnin nikkelituotantokapasiteetin saavuttamisesta vuoden 
2010 loppuun mennessä, vaikkakin se samalla ilmoitti tuotannon nostossa olleen 
kolmannella kvartaalilla pieniä ongelmia. Meille pienet ja vähän suuremmatkin 
ongelmat prosessin ylösajossa ovat täysin luonnollisia ja tulemme näkemään 
niitä varmasti edelleen vuoden loppua kohden. 
 
Yhtiö nosti kolmannen kvartaalin tulosohjeistustaan kohonneen nikkelin 
markkinahinnan vuoksi. Emme kuitenkaan anna paljon huomiota kolmannen 
kvartaalin tulokselle, vaan kannustamme sijoittajia keskittymään täysin 
tuotannon ylösajon sujumiseen ja, siihen kykeneekö yhtiö nostamaan vuoden 
loppua kohden tuotantoaan kohti tavoitteitaan 30 000 tonnia nikkeliä vuonna 
2011 ja 50 000 tonnia vuonna 2012. Toisen kvartaalin lopussa yhtiö ohjeisti 
vuoden 2010 tuotantotavoitteeksi 15 000 tonnia nikkeliä, mutta nyt annettu 
päivitys vetää näitä ennusteita alas noin 10-20% (tosin toistaen 2011 tavoitteen). 
 
Emme näe tarpeelliseksi muuttaa suositustamme tai tavoitehintaamme, vaikka 
haluamme tähdentää, että näkemyksemme mukaan yhtiön rivakka kurssikehitys 
tasolle X euroa osakkeelta on saattanut diskontata sisäänsä tuotannon ylösajon 
sujumisen ”täysin ongelmitta”. Tämä saattaa aiheuttaa liikettä osakekurssissa, 
mutta näemme mahdolliset reaktiot alaspäin ostomahdollisuutena. 
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Yhtiö ilmoitti myös mineraalivarantojensa merkittävästä noususta, joka on 
luonnollisesti erittäin positiivinen uutinen A) nostaen 
kokonaismineraalivarantoja 54% ja kasvattaen näin kaivoksen käyttöikää 
merkittävästi ja toisaalta B) mahdollistaen kaivoksen kapasiteetin mielekkään 
nostamisen vuoden 2012 jälkeen tasolta 50 000 tonnia ylöspäin. Aiemmin Pekka 
Perä on todennut tavoitteen olevan mahdollisesti 100 000 tonnia nikkeliä 
vuodessa. Meille tämä uutinen merkitsee myös yhtiön tulevien vuosien 
laajentumispyrkimysten kohdistumista Sotkamon kaivokseen, joka luonnollisesti 
merkitsee alempia riskitasoja kuin mahdollisten kaivosassettien hankkiminen 
Suomen rajojen ulkopuolelta. 
 
Talvivaara ilmoitti aamulla sekä tuotantopäivityksestä että 
mineraalivarantojen lisäämisestä. Yhtiö myös nosti kolmannen kvartaalin 
tulosohjeistustaan kohonneen nikkelin markkinahinnan vuoksi. Emme 
kuitenkaan anna merkittävää huomiota kolmannen kvartaalin tulokselle, 
vaan kannustamme sijoittajia keskittymään täysin tuotannon ylösajon 
sujumiseen ja siihen kykeneekö yhtiö nostamaan vuoden loppua kohden 
tuotantoaan kohti tavoitteitaan 30 000 tonnia nikkeliä vuonna 2011 ja 
50 000 tonnia vuonna 2012. Emme näe tällä hetkellä tarpeelliseksi muuttaa 
suositustamme tai tavoitehintaamme. 
 
Päätös:  EUR X.XX 
Tavoite:  EUR X.XX 
Sijoitussuositus: Osta/Lisää/Vähennä/Myy 
 

(Inderes/Nordnet 27.10.2010) 
 

Kuten edellä havainnollistin, analyysiteksteissä ei ole erillistä ingressiä, vaan leipäteksti 

alkaa tekstin otsikon jälkeen ilman erillistä ingressiä. Kommenttiosio sijaitsee 

asettelullisesti Inderes/Nordnetin Aamukatsauksessa leipätekstin kohdalla oikeassa 

marginaalissa leipätekstiä kapeammassa tilassa. Typologisesti kommenttiteksti on 

leipätekstin kanssa samankokoista, mutta fontti on lihavoitu. Kommentin tehtävänä on 

tiivistää leipätekstin sisältö. Niin leipäteksti kuin kommenttiosiokin viittaavat siihen 

uutiseen, jonka merkitystä yrityksen toimintaan analyysitekstissä analysoidaan. 

 

3.3.3 Tiedotteiden yritysesittely-osio 

Yrityksen tiedotteella on tiedonvälityksen ohella myös muita funktioita. Tiedote on 

muun muassa maineenhallinnallinen ja jopa joiltain osin tiedotteen julkaisseen 

yrityksen mainos. Tiedotteen mainosmaisuudesta käy esimerkiksi yleensä tiedotteen 
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loppuun lisätty kuvaus yrityksestä. Talvivaaran tiedotteiden lopun yritysesittelyksi 

nimeämäni osio on selkeimmin tiedotteen markkinoinnillinen osuus. Potentiaalisia 

vastaanottajia yritysesittelytekstille ovat ainakin median edustajat ja sijoittajat, joille 

yritys haluaa tiivistetyssä ja positiivisessa muodossa kertoa omasta toiminnastaan. 

Yritysesittelyosio on positiivinen ja toistuu tiedotteesta toiseen samanlaisena 

riippumatta itse tiedotteen ydinsisällöstä. Itse tiedotteen ydinsanoman tai 

tunnistettavuuden kannalta yritysesittelyosio ei olisi välttämätön, mutta se on sijoitettu 

jokaisen aineistoni tiedotteen lopussa leipätekstin ja lisätietojen antajista kertovan osion 

jälkeen. Yritysesittelyosio on nykypäivänä kiinteä osa erityisesti pörssitiedotteita, mutta 

se on osiona levinnyt hyvin monien pörssin ulkopuolellakin toimivien yritysten 

tiedotteisiin. Samalla yritysesittely on nähdäkseni yksi niistä pörssitiedotteen tekijöistä, 

joiden avulla vastaanottaja tunnistaa tiedotteen nimenomaan tiedotteiden genreen 

kuuluvaksi tekstiksi. Talvivaaran tiedotteiden yritysesittely on seuraavanlainen: 

 

Talvivaara 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien 
tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon 
biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja 
voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. 
Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista 
tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Esiintymien arvioidaan 
riittävän useiden kymmenien vuosien tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden 
myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk 
Nickelin kanssa sekä pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen Nyrstarin 
kanssa. Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja 
NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 indeksiin. Lisätietoja 
www.talvivaara.com.  

 

Muotonsa, funktionsa ja sijaintinsa perusteella yritysesittely on tiedotteen rakenteessa 

selkeimmin ja avoimimmin markkinoinnillinen osuus, jonka tarkoitus on luoda 

positiivisia mielikuvia yhtiöstä ja sen toiminnasta sekä vakuuttaa sijoittajat toiminnan 

vakaudesta. Yritysesittelyteksti erottuu muusta tiedotetekstistä irrallisuutensa vuoksi, 

sillä siinä ei viitata tiedotteen muihin osioihin eikä kulloisenkin tiedotteen 

ydinsanomaan. Tiedoteteksteihin perehtyneelle lukijalle muodostuu tekstikatkelmasta 

sellainen käsitys, että varsinainen ajankohtainen viesti on loppunut, ja tiedotteen 

sisällössä on siirrytty ikään kuin yleisempään asiaan. 
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Esittelytekstiin on koottu tiivistettyyn muotoon ne perustekijät, joita yritys haluaa 

omasta toiminnastaan painottaa ja joiden avulla yritys tukee vastaanottajan positiivisten 

mielikuvien syntymistä yrityksestä vastuullisena ja vakaana toimijana, houkuttelevana 

sijoituskohteena tai vaikkapa kuluttajan mielestä houkuttelevan palvelun tai tuotteen 

myyjänä. Vastaanottajia ovat esimerkiksi median edustajat, sijoittajat, yhteiskunnalliset 

päättäjät sekä kansalaiset esimerkiksi kuluttajina. Nykypäivänä 

yhteiskuntavastuullisuudella ja kansalaistenkin mielipiteillä on suuri merkitys yritysten 

toiminnan kannalta, minkä vuoksi tiedoteteksteillä halutaan tukea laajan yleisön 

positiivisia mielikuvia yrityksen toiminnasta. Yrityskuvauksen keskeisenä 

perusfunktiona yrityksen ydinliiketoiminnan kuvauksen ohella voidaan siis pitää 

yrityksen toiminnan ja tuotteiden mainostamista sekä positiivisten mielikuvien 

luomista. Yrityskuvauksen sijoittaminen tiedotteen loppuun on vakiintunut tapa 

luultavasti siitä syystä, että tiedotteen loppuun lukevalle lukijalle toivotaan jäävän 

tiedotteesta päällimmäiseksi mieleen positiivinen mielikuva yrityksestä riippumatta itse 

tiedotteen sisältämän viestin positiivisuudesta tai negatiivisuudesta. Talvivaaran 

tiedotteiden yritysesittelyssä yhtiö ja sen esiintymät liitetään positiivisesti arvottavien 

sanojen yhteyteen: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö − kansainvälisesti merkittävä; 

Talvivaaran esiintymät – muodostavat yhden Euroopan suurimmista (− −). Yhtiö 

korostaa tekstissä toiminnan pitkän tähtäimen vakautta mainitsemalla kymmenien 

vuosien tuotannon: Esiintymien arvioidaan riittävän useiden kymmenien vuosien 

tuotantoon. Pitkän tähtäimen vakautta lisäävät tekstissä pitkäaikaiset 

yhteistyösopimukset: Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja ostosopimuksen (‒ ‒) sekä 

pitkäaikaisen sinkin tuotevirtasopimuksen (‒ ‒). Yrityksen metallinerotuksessa 

käytettävä biokasaliuotustekniikka puolestaan liitetään taloudelliseen kannattavuuteen: 

Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista 

taloudellisesti kannattavasti. ISK:n (§ 1635) mukaan ’myös’-merkityksinen 

fokuspartikkeli -kin ilmaisee positiivisuutta, jolla esimerkissä viitataan liuotustekniikan 

taloudelliseen kanattavuuteen ja kilpailukykyisyyteen malmin matalallakin 

metallipitoisuudella – korkeasta metallipitoisuudesta puhumattakaan. 

 

Lopun yrityskuvaus on siis kokoava yleiskuvaus yrityksen liiketoiminnasta. 

Positiiviseksi muotoillun yritysesittelyn tarkoitus on nähdäkseni luoda tiedotetekstin 
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vastaanottajalle positiivisia mielikuvia yrityksestä ja sen toiminnasta, eli osiolla on 

avoimen markkinoinnillinen ja maineenhallinnallinen funktio yrityksen toimintaan 

liittyvän informatiivisuuden ohella. 

 

3.4 Asenteiden leksikaalis-syntaktista tarkastelua tiedotteissa ja analyyseissä 

Yritystiedotteilla on siis havaittavissa useita funktioita, joiden oletan vaikuttavan 

tiedotetekstien kielellisiin valintoihin yhdessä genrekonventioiden kanssa. Kompan 

(2002: 83) mukaan teksteistä on löydettävissä monenlaisia asioita, joiden voi katsoa 

liittyvän tekstin tietoisesti tai tiedostamattomasti oletettuun lukijaan. Oletukseni on, että 

tiedotteen julkaisijalla on näkemys siitä, millaista tietoa vastaanottaja toivoo yritykseltä 

saavansa, ja millaiseen linjaan vastaanottaja tiedotteen sisältämän asian suhteen asettuu. 

Tämä näkemys vaikuttaa taustalla ja heijastuu joko tietoisesti tai tiedostamatta 

kirjoittajan toimintaan, tekstin kielelliseen muotoon ja rakenteeseen. Tämä ilmenee 

esimerkiksi yrityksen kannalta negatiivisen asian pehmentämisenä tai jopa 

piilottamisena. Toisaalla vastavoimana ovat tiedotteita sääntelevät institutionaaliset 

normit, jotka velvoittavat pörssitiedotteen julkaisijaa oikean ja selkeän tiedon 

välittämiseen. Kiinnostavaa onkin pohtia sitä, millä tavoin tiedotteen julkaisijan 

ennakkokäsitys vastaanottajien eli asennoitujien oletetusta linjaan asettumisesta 

julkaistavan tiedon kanssa ohjaa kielellistä toimintaa – siis millaisilla kielellisillä 

valinnoilla kirjoittaja ohjaa lukijaa asennoitumaan puheena olevaan asiaan. Yhtä lailla 

kiinnostavaa on etsiä reagoivasta vuorosta saman- tai erilinjaisuuden hienojakoisia tai 

voimakkaammin esitettyjä eksplisiittisiä tai implisiittisiä osoituksia. 

 

Du Bois’n asennekolmiota omaan aineistooni soveltaen perustyyppinen tilanne on siis 

sellainen, jossa yritys julkaisee jostakin omaan toimintaansa liittyvästä tapahtumasta 

tiedotteen. Jo pelkästään tiedotteen julkaiseminen tarkoittaa arvopaperipörssissä sen 

osoittamista, että yritys arvottaa tapahtuman niin merkitykselliseksi, että tiedottaminen 

on tarpeen. Tiedotteessa toteutuvilla kielellisillä valinnoilla yritys evaluoi tapahtumaa 

tai asiaa – siis evaluoinnin kohdetta – ja sen merkitystä liiketoimintaansa sekä 

positioituu samalla asiaan nähden. Tiedotteen kielellisten valintojen kautta yritys siis 

asettuu linjaan tapahtumaan nähden. Vastaanottajat puolestaan evaluoivat yrityksen 
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asenteen hyväksyttävyyttä muun muassa aiemman tietovarastonsa pohjalta.  

Analyytikko siis evaluoi esitettyä oman näkemyksensä mukaisesti, eli positioi itsensä 

tapahtumaan ja asettuu linjaan yrityksen julkaisemaan tekstiin nähden. Julkaistessaan 

analyysin analyytikko asettuu kielellisesti tiedotteen suhteen samaan tai eri linjaan – on 

siis samaa tai eri mieltä. Saman- ja erilinjaisuus ilmenevät leksikaalisten valintojen ja 

syntaktisten rakenteiden kautta. 

 

Linjaan asettumisen osalta Du Bois’n kolmio on nähdäkseni dynaaminen, jossa 

ääripäinä ovat asennoituminen samaan tai eri linjaan aiemmin esitetyn kanssa. 

Tulkintani mukaan samanmielisyyden osoittaminen eli aiemmin esitetyn kanssa samaan 

linjaan asettumisen voidaan nähdä kaventavan kolmion janamaiseksi – toisin sanoen 

vastaanottaja eli asennoituja 2 evaluoi esitettyä ja asettuu samaan linjaan asennoituja 1:n 

kanssa. Saman- tai erilinjaisuuden jatkumon ääripäiden välillä kaikki vaihtoehdot ovat 

mahdollisia, ja kielelliset asenteet rakentuvat intertekstuaalisesti mikro- ja makrotason 

kontekstit huomioiden. Analyytikon ohella sijoittaja evaluoi yritykseen liittyvää 

tapahtumaa tai asiaa ja siitä julkaistuja tekstejä muodostaen saamansa informaation 

pohjalta oman näkemyksensä – siis asettuu niiden suhteen joko samaan tai eri linjaan. 

Sijoittajan linjaan asettuminen ei kuitenkaan näy, ellei tämä jollakin keinoin julkista 

omaa mielipidettään. Linjaan asettuminen voi nähdäkseni tapahtua myös hiljaisesti 

oman mielipiteen muodostamisena tai suhteutettuna jo olemassa olevaan mielipiteeseen. 

Sijoittajan kohdalla mielipide pörssiyritykseen liittyvästä tapahtumasta voi myös 

aktuaalistua toimintana, eli esimerkiksi sijoituspäätöksen tekemisenä tai tekemättä 

jättämisenä. Vastaanottajan, eli aineistossani analyytikon, linjaan asettumista edeltävään 

vuoroon ja laajempaan kontekstiin voidaan tarkastella seuraavien kronologiseen 

järjestykseen asetettujen esimerkkikatkelmien kautta. 

 
41) (− −) Yhtiö odottaa tuotantokustannuksiensa laskevan huomattavasti 
vuonna 2010 ja toimintojen tuottavan kassavirtaa vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla. Pitkällä aikavälillä Talvivaara arvioi toimintojensa olevan 
kannattavia kaikissa hintasyklin vaiheissa. (− −) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 24.2.2010) 
 

42) Talvivaara Q4 – pidemmälle katsottaessa Talvivaaran tunnelissa loistaa 
kirkas aurinko 
(− −) Talvivaaran osake on ehdottomasti pitkäaikainen sijoitus yhtiön tuotannon 
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ollessa ylösajovaiheessa. Tuotannon ylösajovaiheessa yhtiön kannattavuuden 
arviointi on vaikeaa ja on pidettävä mielessä, että tuotannon alkuvaiheessa 
tuotantokustannukset ovat huomattavasti täydellisesti käynnissä olevaa 
tuotantoa korkeammat. (− −) 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 25.2.2010) 
 

Talvivaara kertoo tiedotetekstissään, että se arvioi pitkällä aikavälillä toimintansa 

olevan kannattavaa nikkelin hinnasta riippumatta (− −) kaikissa hintasyklin vaiheissa. 

Pitkä tähtäin toistuu analyysitekstin otsikossa (− −) pidemmälle katsottaessa (− −), 

joka ei luonnollisestikaan tarkoita fyysistä pitkälle tunneliin katsomista vaan abstraktia 

pitkää ajanjaksoa. Analyysin komparatiivinen pidemmälle voidaan tulkita 

pehmentäväksi ilmaukseksi (vrt. pitkälle katsottaessa), joka viittaa lyhyttä tähtäintä 

pidempään sijoitushorisonttiin. Ajanjakson pituuden epämääräisellä kuvauksella 

otsikkoon rakentuu varaus, että yhtiön tilanteeseen voi tulla positiivisia muutoksia 

piankin yhtiön päästessä lähiajan haasteistaan. Analyysin otsikko (− −) Talvivaaran 

tunnelissa loistaa kirkas aurinko on puolestaan alluusio toivoa tai lohtua kuvastavaan 

valoa tunnelin päässä -fraasiin, johon viittaaminen sopii lisäksi erinomaisesti 

tilannekontekstiin puheen ollessa kaivosyhtiöstä17. Kirkas aurinko alkuperäisen fraasin 

valon sijaan korostaa nähdäkseni analyytikon näkemystä, että yhtiöllä on edessään 

varsin valoisa tulevaisuus alkuvaikeuksista selviämisen jälkeen. Fraasimaisuus tuo 

nähdäkseni tekstiin affektisuutta ja kuvastaa analyytikon omaa näkemystä yrityksen 

valoisasta tulevaisuudesta. Samalla otsikko viittaa nähdäkseni myös analyytikon 

laajempaan tietämykseen yrityksen liiketoiminnan perustasta. Varmuutta eli 

episteemisyyttä analyytikko tuo otsikkoon käyttämällä predikaattiverbiä loistaa, johon 

ei kuulu ehtoa tai varausta (vrt. esim. loistanee tai saattaa loistaa). Varmuutta ja siten 

kielellistä asennoitumista analyytikko tuo ilmi leipätekstissä todetessaan osakkeen 

olevan ehdottomasti pitkäaikaisen sijoituksen. Näin analyytikko asettuu nähdäkseni 

yhtiön tiedotteen kanssa linjaan todetessaan tiedotteen julkaisuhetkellä kaivoksen 

tuotannon ylösajon olevan käynnissä, jolloin tuotantomäärien arviointi on vaikeaa. 

Analyytikko myös jakaa yhtiön näkemyksen Yhtiö odottaa tuotantokustannuksiensa 

laskevan huomattavasti vuonna 2010 (− −) sanomalla (− −) tuotannon alkuvaiheessa 

tuotantokustannukset ovat huomattavasti täydellisesti käynnissä olevaa tuotantoa 
                                                 
17 Kyse on kuvaannollisesta viittauksesta, sillä Talvivaaran louhintamenetelmä on avolouhos, jossa ei ole 
tunneleita. 
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korkeammat. (− −). 

 

Seuraava esimerkkipari kuvastaa erilinjaisuutta, jossa analyytikko asettuu eri linjaan 

tiedotteesta saamansa informaation kanssa. 

 
43) Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – Tuotantopäivitys 
 
(− −) Talvivaara pitää vuoden 2012 tuotantoennusteen ennallaan 25 000-30 000 
tonnissa nikkeliä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotannosta johtuen 
liikkumavara ennustevälin sisällä on kuitenkin pienentynyt, ja Yhtiö ennakoi 
koko vuoden tuotannon olevan ennustevälin alalaidassa. 
 

 (Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 19.4.2012) 
 

44) Talvivaaralta tulosvaroitus – sijoittajien uskoa koetellaan pahasti 
 
(− −) Talvivaara varoitti eilen Q1 liiketuloksen jäävän negatiiviseksi johtuen A) 
metallitehtaan seisokin takia alhaiseksi jääneeksi nikkelin tuotannosta sekä B) 
alhaisella tasolla olevasta nikkelin hinnasta. Talvivaaran osakekurssi romahti 
eilen 14 %. Markkinoiden raju reaktio varoitukseen kertoo näkemyksemme 
mukaan yhtiön sijoittajakuvan ongelmista ja luottamuspulasta markkinoilla. 
Yhtiö on epäonnistunut sekä viestinnässään että tuotantonsa ennustamisessa, 
mikä syö uskottavuutta tulevaisuuden ennusteilta. 
 
Laskemme vuoden 2012 tulosennustettamme laskiessamme oman 
tuotantoennusteemme 27 000 tonnin tasolta 23 000 tonnin tasolle (− −). 
Ennustamme siis tuotannon jäävän hieman yhtiön antaman haarukan 25 000 – 
30 000 tonnia alalaidasta, jossa yhtiö itse arvioi sen olevan. (− −) 
 

 (Inderes/Nordnet Aamukatsaus 20.4.2012) 
 

Analyytikko on eri linjoilla Talvivaaran tiedotteen ennusteiden paikkansapitävyydestä 

ja perustelee näkemystään sanomalla seuraavasti: Yhtiö on epäonnistunut sekä 

viestinnässään että tuotantonsa ennustamisessa, mikä syö uskottavuutta tulevaisuuden 

ennusteilta. Epäonnistuminen on sanana evaluoiva ja edustaa leksikaalista 

asennoitumista yhtiön toimintaan nähden. Analyytikko avaa samalla itselleen 

mahdollisuuden olla tulevaisuudessa yhtiön kanssa eri linjoilla todetessaan yhtiön 

epäonnistumisen tuotannon ennustamisessa syövän (− −) uskottavuutta tulevaisuuden 

ennusteilta. Samalla analyytikko esittää yhtiön antaman ennusteen olevan väärässä 

antamalla vastaavasti oman ennusteensa yhtiön tuotantotasosta puheena olevalla 

ajanjaksolla: Laskemme vuoden 2012 tulosennustettamme (− −) 27 000 tonnin tasolta 
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23 000 tonnin tasolle (− −). Ennustamme siis tuotannon jäävän hieman (− −) 

alalaidasta, jossa yhtiö itse arvioi sen olevan. (− −) Näin voidaan siis päätellä, ettei 

analyytikko enää asetu samaan linjaan yhtiön tiedotteessaan julkistaman informaation 

kanssa. 

 

Tulosvaroitukset toistuvat myös seuraavissa kronologisesti etenevissä tiedotteissa ja 

analyyseissä. Talvivaaran tiedote-esimerkit 45 ja 47 sisältävät negatiivisen 

tulosvaroituksen, joita analyyseissä 46 ja 48 käsitellään. 

 

45) Toimintapäivitys 
 
(− −) Liuoskierrossa olevan ylimääräisen veden laimentavan vaikutuksen ja 
uuden, aiempaa kestävämmän tuotantosuunnitelman vuoksi Yhtiö ei enää usko 
saavuttavansa aiemmin julkistamaansa 25 000 – 30 000 tonnin nikkelin 
tuotantotavoitetta vuodelle 2012. Yhtiö arvioi kuitenkin edelleen lyhyen 
aikavälin mahdollisuuksia tuotantotason nostamiseksi ja uskoo voivansa antaa 
uuden tuotantotavoitteen kuluvalle vuodelle toisen vuosineljänneksen 
osavuosikatsauksen yhteydessä 16.8.2012. Yhtiö uskoo edelleen merkittävään 
kasvuun viime vuoden 16 087 tonnin nikkelituotantoon verrattuna ja ennakoi, 
että loppuvuoden aikana kyetään vakiinnuttamaan yli 25 000 tonnin vuotuista 
nikkelituotantoa vastaava taso. (− −) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 3.7.2012) 
 
46) Talvivaaran osakkeessa ei lyhyen tähtäimen positiivisia ajureita 
tulosvaroituksen jälkeen 
 
(− −) Yhtiön alentama vuoden 2012 tuotantoennuste merkitsee näkemyksemme 
mukaan käytännössä leikkausta 25 000 tonnin odotuksesta kohti 17 000 – 
19 000 tonnin tuotantoa. Positiivista oli tieto aiemmin ongelmallisen 
metallitehtaan lähes 100%:n käyttöasteesta kesäkuun aikana. Metallitehtaan 
ongelmat ovat olleet pääasiallinen syy viimeisten kolmen-neljän kvartaalin 
tuotantohaasteisiin. Metallitehtaan kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että 
tarvitsemme vähintäänkin useita lisäkuukausia nähdäksemme pysyykö 
käyttöaste korkeana myös kauempana huoltoseisokista. Muissa osaprosesseissa 
toimitusjohtaja Natunen totesi tuotannon edistymisen jatkuneen. Yhdessä nämä 
tekijät luovat pohjaa tuotannon nostamiselle kohti 30 000 ja 50 000 tonnin tasoa. 
 

(Inderes/Nordnet 4.7.2012) 
 

Esimerkissä 45 yhtiö ilmoittaa, ettei se enää usko saavuttavansa (− −) 

tuotantotavoitetta. Nähdäkseni enää implikoi, että yritys on tehnyt kaikkensa tavoitteen 
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saavuttamiseksi, mutta on joutunut antamaan periksi. Myöhemmin tiedotteessa 

kerrotaan, että Yhtiö uskoo edelleen merkittävään kasvuun. Tällä se puolestaan pyrkii 

vakuuttamaan vastaanottajan siitä, että edelleen on toivoa hyvästä tuloksesta. 

Modaalinen uskoo-verbi implikoi positiivista suhtautumista tulevaan, muttei kuitenkaan 

sisällä täyttä varmuutta tuotannon kasvun saavuttamisesta. Analyytikko puolestaan 

toteaa tarvitsemme vähintäänkin useita lisäkuukausia nähdäksemme pysyykö 

(metallitehtaan) käyttöaste korkeana. Tämän voi tulkita yhdessä otsikon ei lyhyen 

tähtäimen positiivisia ajureita kanssa tarkoittavan, ettei analyytikko usko lyhyellä 

tähtäimellä tuotannon ylösajon ongelmien olevan ohitse. Näin ollen analyytikon 

voidaan nähdä asettuvan yhtiön kanssa eri linjalle sen suhteen, uskooko analyytikko 

yhtiön tavoin vakaasti ja kasvavaan tuotantotasoon. Seuraavassa tiedote- ja 

analyysiesimerkissä on seuraava tulosvaroitus-analyysipari. 

 
47) Talvivaaran tuotantopäivitys 

 
(− −) Talvivaara ennakoi loka-joulukuun tuotannon kasvavan heinä-syyskuussa 
saavutettuun tasoon verrattuna. Haastavan vesitaseen vuoksi Yhtiö pitää 
kuitenkin epätodennäköisenä, että se saavuttaisi koko vuoden 
tuotantoennusteensa, noin 17 000 tonnia nikkeliä. (− −) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.10.2012) 
 
48) Talvivaaralta jälleen negatiivinen tuotantopäivitys – markkinoiden usko 
yhtiöön ja johtoon koetuksella 
 
Talvivaaran vastoinkäymiset tuotannon ylösajossa jatkuvat. Yhtiö varoitti eilen 
vuoden 2012 tuotantotavoitteensa 17 000 tonnia nikkeliä olevan vaarassa eikä 
yhtiö tule todennäköisesti saavuttamaan sitä. Syy tavoitteen tuhoutumiseen löytyy 
Suomea ja samalla myös Kainuuta vaivanneessa säässä, joka on merkinnyt 
ennätyksellistä sademäärää. Sademäärä on heikentänyt liuotusprosessin 
toimintaa. (− −) Laskemme omaa 2012 tuotantoennustettamme tasolle 14 500 
tonnia nikkeliä, jolla jätämme varaa sateisen sään edelleen jatkumiseen. (− −) 
 

(Inderes/Nordnet 16.10.2012) 
 

Esimerkkiparissa 47 ja 48 tulosvaroitus toistuu tiedotteessa, jota analyytikko 

kommentoi analyysissaan. Yhtiö kertoo pitävänsä epätodennäköisenä, että se 

saavuttaisi koko vuoden tuotantoennusteensa, noin 17 000 tonnia nikkeliä, kun 

analyytikko oli edellisessä analyysissään esimerkissä 46 ennakoinut tuotantotavoitteen 

asettuvan 17 000-19 000 tonnin tienoille. Analyytikko kommentoi yhtiön tiedotetta 
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kuvaamalla syytä tavoitteen tuhoutumiseen (− −). Tuhoutuminen on voimakas 

negatiivinen sana, jonka avulla lukijalle välittyy kuva tavoitteen suoranaisesta 

murskautumisesta. Yrityksen positiivisen pyrkimyksen tuotannon vakiinnuttamiseen 

hyvälle tasolle rinnalla analyytikon roima leikkaus tuotantotasoon puolestaan osoittaa, 

ettei analyytikko usko yhtiön positiivisen näkemyksen toteutuvan. Näin voidaan olettaa, 

kun analyytikko toteaa (− −)  jätämme varaa sateisen sään edelleen jatkumiseen. (− −), 

jolla kirjoittaja nähdäkseni implikoi oletusta, ettei yhtiö ole huomioinut sateisen sään 

jatkumista omissa tuotantoennusteissaan. Yhtiön voidaan olettaa tämän pohjalta 

suhtautuvan myös analyytikon näkemyksen mukaan liian optimistisesti uusiin 

tulostavoitteisiinsa. Leikkaamalla tuotantotavoitetta reippaasti ja jättämällä varaa 

sateisen sään jatkumiselle analyytikko siis nähdäkseni on eri mieltä yhtiön näkemyksen 

kanssa ja asennoituu siis eri linjalle yhtiön näkemyksen kanssa. Jo otsikossa 

markkinoiden usko yhtiöön ja johtoon koetuksella voidaan myös tulkita siten, että 

yritystä seuraava analyytikko, joka myös on arvopaperimarkkinoiden toimija, on 

alkanut suhtautua muun markkinan tavoin yhtiöön ja johtoon epäilevästi. 

 

Kaiken kaikkiaan asennoitumisen ja linjaan asettumisen tutkiminen on siis 

hienojakoista kielellisten valintojen tarkastelua, jossa pienet yksityiskohdat osoittavat 

asennoitumisen samaan tai eri linjaan. Edellä olevissa esimerkeissä analyytikon voidaan 

pienten vihjeiden perusteella havaita ottavan asenteita yhtiön toimintaa, ennusteita ja 

tulosvaroituksia kohtaan. 

 

3.4.1 Kommenttiadverbit ja affektiivisuus 

Affektiivisuudella tarkoitetaan puhujan tunteiden tai asenteiden ilmaisemista 

puheenaiheesta tai vastaanottajasta. Affektiivinen merkitys on ilmaistavissa muun 

muassa sopivan denotaation sanoilla, prosodialla, sanattomalla viestinnällä, 

kohteliaisuustason valinnalla, interjektioilla tai kiroilemalla. (Karlsson 2004: 235.) 

Koska aineistoni koostuu kirjoitetuista teksteistä, toteutuu affektisuus sanojen ja 

lausetason rakenteiden kautta, joiden affektiivinen tulkinta tapahtuu viime kädessä 

lukijan mielessä. Leksikaalisesti ja syntaktisesti tarkasteltuna asenteen affektisuutta 

voidaan ilmaista kommenttiadverbien avulla. Kommenttiadverbeihin ja -partikkeleihin 
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kuuluvat asenneadverbit sekä modaaliset18 adverbit ja partikkelit. Kommenttiadverbit ja 

-partikkelit ovat lauserakenteessa muita adverbeja irrallisempia ja ilmaisevat puhujan tai 

kirjoittajan asennoitumisen tai kannanoton esitettävään asiaan. Asenneadverbit 

ilmaisevat puhujan subjektiivisen asennoitumisen puheena olevaan asiaan tai 

tilanteeseen. Modaaliset adverbit ja partikkelit puolestaan edustavat episteemistä 

modaalisuutta − siis ilmaisevat puhujan varmuuden astetta, arviota sanotun 

todenperäisyydestä tai puheenalaisen tilanteen todennäköisyydestä.  (ISK § 667.) 

Adverbit esiintyvät lauseessa määritteettöminä tai määritteellisinä ja muodostavat 

adverbilausekkeen. Partikkeli puolestaan ei saa määritettä eikä muodosta lauseketta, 

mutta sillä on ilmauksessa fokusoiva tai diskurssitehtävä. Adverbit ovat 

vajaaparadigmaisia tai taipumattomia sanoja, jotka kuvaavat lauseessa aikaa, paikkaa, 

olotilaa, tapaa tai määrää. Ne saavat usein myös komparaatiomuodot, kun taas 

partikkelit eivät. (ISK § 646, § 680.) Valtaosa kommenttiadverbeista ja -partikkeleista 

on adjektiivi- ja partisiippikantaisia valitettavasti-tyyppisiä sti-johdoksia. (ISK § 667.) 

Seuraavassa esimerkissä Talvivaaran toimitusjohtaja Harri Natunen kuvaa säätilan 

vaikutuksia tuotantoon seuraavasti. 

 

49) (− −) Kesän aikana olemme pyrkineet tasapainottamaan vesitasetta, 
mutta heinä- ja elokuussa jatkuneet tavallista runsaammat sateet ovat 
valitettavasti pitkittäneet ongelmaa. Olemme ottaneet tämän huomioon 
päivitetyssä tuotantoennusteessamme vuodelle 2012. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 16.8.2012) 
 

Valitettavasti on asenneadverbi, jonka avulla tekstissä kuvataan epätoivottavaa tilaa, 

jossa yritys ei ole kyennyt ratkaisemaan säätilan toimintaan tuomia ongelmia toivotulla 

tavalla. Seuraavassa esimerkissä analyytikko asennoituu uutiseen puheenalaisen 

tilanteen todennäköisyyttä ilmaisevan modaalisen adverbin luonnollisesti avulla. 

Samalla kirjoittaja implikoi lukijoilta samanmielisyyden todennäköisyyttä uutisen 

positiivisuuden suhteen. 

 

50) Yhtiö ilmoitti myös mineraalivarantojensa merkittävästä noususta, joka 

                                                 
18 Modaalisilla kielenaineksilla puhuja ilmaisee, onko asiaintila hänen mielestään tai yleisesti ottaen 
varma, välttämätön, todennäköinen, mahdollinen, epävarma tai mahdoton, pakollinen tai luvallinen, 
toivottava tai epätoivottava, ulkoisista tai sisäisistä edellytyksistä riippuvainen (ISK § 1551). 
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on luonnollisesti erittäin positiivinen uutinen (− −) 
 

(Inderes/Nordnet 27.10.2010) 
 

Lisäksi tämän modaalisen adverbin voidaan tulkita tuovan tekstiin 

odotuksenmukaisuutta, eli mineraalivarantojen nousu oli ehkä odotettavaa. Tekstissä 

uutista kuvataan lisäksi affektiivisesti arvottavasti sanoilla merkittävä ja erittäin 

positiivinen. 

 

Seuraavassa esimerkissä esiintyy modaalinen partikkeli ehkä, jonka avulla analyytikko 

hahmottelee mahdollisesti rakennettavan jalostamon toiminnan aikataulua. 

 

51) Kyseessä olisi merkittävä investointi, sillä jalostamo maksaa noin 200-
250 miljoonaa euroa. Lupaprosessi, ympäristöselvitykset ja muu valmistelu 
kestää niin kauan, että päätös lupien hakemisesta pitäisi tehdä jo tänä vuonna. 
Siinä tapauksessa jalostamo voisi toimia ehkä vuonna 2016. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 21.1.2011) 
 

Ehkä osoittaa analyytikon varmuuden asteen jalostamon rakentamiseen ja mahdolliseen 

käynnistymiseen nähden. Esimerkissä investoinnin toteutumisen mahdollisuutta 

käsitellään ehkä-sanan lisäksi konditionaalisesti (− −) olisi merkittävä investointi (− −), 

(− −) päätös pitäisi tehdä (− −), (− −) jalostamo voisi toimia ehkä  (− −). 

Konditionaalin käyttö lisää esimerkissä esitellyn investoinnin toteutumisen 

ehdollisuutta. 

 

Toisinaan analyysien kommenttiosioissa mainitaan käsiteltävän uutisen olevan 

esimerkiksi hieman positiivista tai negatiivista yhtiölle. Hieman on n-loppuinen 

adverbi, jota esimerkeissä käytetään adjektiivin kanssa kuvaamaan analyytikon 

mielipidettä ja sen astetta. Hieman esiintyy teksteissä ehdollisesti ja kuvaa 

positiivisuuden tai negatiivisuuden intensiteettiä. Aineistossani positiivista ja 

negatiivista esiintyvät myös ilman intensiteettisanaa. Positiivisuus ja negatiivisuus 

kuvastavat tekstissä affektisuutta. Tämä on aineistoni analyysiteksteissä silloin tällöin 

toistuva tapa ilmaista näkemys siitä, millä tavalla analyytikko näkee analyysin pohjalla 

olevan uutisen tai tiedotteen ydinasian vaikuttavan yrityksen tulevaisuuden näkymiin. 
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Joidenkin kommenttiosioiden lopussa analyytikko siis voi vielä arvottaa yritystä 

koskevan ajankohtaisen uutisen merkitystä. 

 

52) * Hieman positiivista Talvivaaralle. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 16.6.2011) 
 
53) * Hieman negatiivista Talvivaaralle 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 23.9.2011) 
 

Tiedotteessa negatiivisen ydinasian pehmentäminen toteutuu seuraavassa otsikko- ja 

ingressiesimerkissä, jonka alkuun on liitetty tuotantoon liittyvä positiivinen uutinen, 

vaikka tiedotteen varsinainen ydinsanoma on negatiivinen: yhtiö ei saavuta koko 

vuoden tuotantotavoitettaan. 

 
54) Talvivaaran tuotantopäivitys 
 
Myönteistä kehitystä tuotannossa kolmannella vuosineljänneksellä 
Haastava vesitase vaikuttaa kykyyn saavuttaa koko vuoden tuotantotavoite 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 15.10.2012) 
 

Uutisen kärjellään seisovan kolmion mallin mukaisesti yhtiö arvottaa tiedotteen 

ensisijaiseksi asiaksi tuotannon myönteisen kehityksen. Ingressin alun affektiivisen 

Myönteistä kehitystä tuotannossa (− −) voidaan pitää pehmentävänä osiona, jolla 

kirjoittaja pyrkii luomaan lukijalle positiivisen vaikutelman tiedotteen sisällöstä ja 

toiminnan kehityksestä. Tiedotteen varsinainen ydinasia, negatiivinen tuotantopäivitys, 

on esitetty ingressissä vasta toisena Haastava vesitase vaikuttaa kykyyn saavuttaa (− −) 

tuotantotavoite. Lauseessa on syytä ilmaiseva NP Haastava vesitase, jolla on seuraus 

vaikuttaa kykyyn saavuttaa (− −) tuotantotavoite.  Seurauksen suuntaa ei kuitenkaan 

tuoda tekstissä eksplisiittiseksi vaikuttaa positiivisesti (− −) tai vaikuttaa negatiivisesti 

(− −). Näin ollen jää lukijan tehtäväksi päätellä lauseesta ja tiedotteen muusta sisällöstä 

vesitaseen vaikutuksen suunta tuotantotavoitteeseen. Lauseeseen rakentuva negatiivinen 

informaatio voitaisiin esittää yksinkertaistettuna kausaalisen19 konjunktion koska 

                                                 
19 Kahden lauseen välillä vallitsee kausaalinen suhde kun niiden ilmaisemat asiaintilat ovat keskenään 
syyn ja seurauksen suhteessa. Toinen asiaintila esitetään toiselle syynä tai perusteluna. 
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sisältävän lauseen avulla: Koska vesitase on haastava, yhtiö ei saavuta koko vuoden 

tuotantotavoitettaan. Sana haastava voi toimia synonyymisesti sanalle vaikea, joka 

lähtökohtaisesti voidaan tulkita negatiiviseksi ilmaukseksi. Moilasen (2010) mukaan 

haasteellinen-lekseemillä voidaan pyrkiä piilottamaan viestin ikävä asia tai kertoa 

jonkin asian olevan merkitykseltään myös ’kiehtova’ tai ’houkutteleva’. Yrityksen 

tiedotetta tarkasteltaessa oletuksenmukaista on, että vaikka negatiivisuutta on 

sanavalinnalla häivytetty, tulkitsee tarkemmin tiedotteeseen perehtyvä lukija 

tuotantotavoitteen saavuttamisen olevan vaarassa. Näin lekseemin haasteellinen 

tarkoituksena on häivyttää negatiivista ydinviestiä ja toimia pehmentävänä ilmauksena 

merkitykselle ’vaikea’. 

 

Analyytikon asennoitumista esimerkin 55 informaatioon voidaan tarkastella tiedotteen 

pohjalta tehdyn analyysitekstin kautta. 

 

55) Talvivaaralta jälleen negatiivinen tuotantopäivitys – markkinoiden usko 
yhtiöön ja johtoon koetuksella 
 
Talvivaaran vastoinkäymiset tuotannon ylösajossa jatkuvat. Yhtiö varoitti eilen 
vuoden 2012 tuotantotavoitteensa 17 000 tonnia nikkeliä olevan vaarassa, eikä 
yhtiö tule todennäköisesti saavuttamaan sitä. Syy tavoitteesta jäämiseen löytyy 
Suomea ja samalla myös Kainuuta vaivanneessa säässä, joka on merkinnyt 
ennätyksellistä sademäärää. Sademäärä on aiheuttanut yhtiön kaivokselle selviä 
ongelmia vesitaseen heikentäessä liuotusprosessin pitoisuuksia ja toimintaa. 
Vaikka sade heikensi jälleen bioliuotuksen pitoisuutta, on oikaistu 
bioliuotusluku silti huomattavasti alle alkuperäisen tavoitetason ja viimeisen 
kahden vuoden oppimiskäyrä tältä osin heikko. 
 

(Inderes/Nordnet 16.10.2012) 
 

Analyysitekstin otsikossa analyytikko kuvaa Talvivaaran tiedotteen sisältäneen 

negatiivisen tuotantopäivityksen ja avaa sen syy-seuraussuhdetta todeten syyn 

tavoitteesta jäämiseen olevan Kainuuta vaivanneessa säässä. Otsikon negatiivinen 

tuotantopäivitys kuvaa eksplisiittisesti tuotantopäivityksen suunnan, ja katkelman 

lopussa analyytikko kuvaa yhtiön oppimiskäyrää kahden vuoden ajalta heikoksi. Sanat 

negatiivinen ja heikko arvottavat yhtiön toimintaa negatiivisesti ja tuovat siten tekstiin 

affektiivisuutta. 
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3.4.2 Vaikka ja mutta – konsessiivisuus ja kontrastiivisuus 

Tiedotteiden ja analyysien tulkinnan haasteellisuudesta lukijalle havainnollistavat 

kielellinen konsessiivisuus ja kontrastiivisuus, jotka aineistossani ilmenevät vaikka- ja 

mutta-lekseemien kautta. Konsessiivinen suhde ilmenee ISK:n (§ 1139) mukaan vaikka-

konjunktion avulla ja tarkoittaa kahden lauseen esittämien asiaintilojen välistä suhdetta, 

kun asiaintilojen sanotaan pätevän, mutta samalla implikoidaan niiden 

yhteensopimattomuutta kyseisessä kontekstissa. Kauppisen (2006: 162) mukaan 

konsessiivinen merkityssuhde toteutuu tavallisesti virkkeensisäiästen lauseiden 

asundeettisenä suhteena, joka eksplikoituu vaikka-konjunktiolla. Tällöin hallitseva 

esitetään odotuksenvastainen asiaintila, joka pätee määritteenä olevan vaikka-lauseen 

ilmaisemasta asiaintilasta huolimatta (Kauppinen 2006: 162). Mutta-lekseemiä 

puolestaan luonnehditaan Koiviston (2011: 127) mukaan merkitykseltään 

kontrastiiviseksi – vastakohtaa tai rajoitusta ilmaisevaksi. ISK:n (§ 1141) mukaan mutta 

on kontrastiivisten suhteiden keskeinen merkitsin, jota voidaan kuitenkin käyttää 

vaikka-lekseemin  tavoin odotuksenvastaisuutta ilmaisevissa konsessiivisissa lauseissa. 

Koiviston (2011: 127) ja ISK:n (§ 1101−1102) mukaan konsessiivinen mutta-lause 

ilmaisee odotuksenvastaisen asiantilan ensin sanottuun nähden. Mutta voi myös 

rinnastaa lausekkeita (ISK § 1101). 

 

Seuraavassa esimerkkiparissa Talvivaara antaa uuden tuotantoarvion, jota analyytikko 

analysoi. 

 

56) Uusi tuotantoarvio 
 
Talvivaara korjaa vuoden 2010 tuotantotavoitettaan 15.000-25.000 tonniin 
nikkeliä. Syynä muutokseen ovat tuotannon ylösajoon liittyneet tekniset 
ongelmat metallien talteenottolaitoksessa vuoden alussa sekä metallien 
saostuminen takaisin kasaan liuotuskasan ensimmäisellä lohkolla. (− −) Yhtiö 
odottaa vuosittaiseksi tuotannoksi lasketun tuotantotasonsa olevan yli 30.000 
tonnia vuoden 2010 loppuun mennessä. Yhtiö niin ikään uskoo, että suunniteltu 
täysimittainen tuotanto, noin 50.000 tonnia nikkeliä vuodessa on saavutettavissa 
2012. 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 6.5.2010) 
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57) Talvivaara Q1 – yhtiö alensi 2010 tuotantoennustettaan, osake romahti 
 
(− −) Talvivaaran tuloksessa on tärkeää ymmärtää kuluneen kvartaalin tuloksen 
merkityksettömyys suuremmassa kuvassa jossa yhtiö on ajamassa ylös 
tuotantoaan kohti täyttä kapasiteettia. Yhtiö alensi tulosjulkistuksen yhteydessä 
vuoden 2010 tuotantoennustettaan tasolta 30 000 tonnia tasolle 15 000-25 000 
tonnia. (− −) Osakemarkkinat reagoivat voimakkaasti tähän ilmoitukseen, vaikka 
toimitusjohtaja Pekka Perä täsmensi katsauksessaan seuraavasti: ”Vaikka 
olemme joutuneet korjaamaan tuotantotavoitettamme kuluvalle vuodelle viime 
kuukausien haasteiden takia, uskomme edelleen pystyvämme saavuttamaan 
täyden mittakaavan tuotantotavoitteemme, noin 50.000 tonnia nikkeliä vuonna 
2012. Tuotannossa viime aikoina otetut edistysaskeleet ovat vakuuttaneet meidät 
siitä, että ne nikkelitonnit, jotka jäämme tämän vuoden alkuperäisestä 
tavoitteestamme, vain siirtyvät vuodelle 2011.” (− −) Laskemme vuoden 2010 
ennusteitamme vastaamaan alentunutta tuotantoennustetta, mutta pitkän 
aikavälin tuotantoennusteisiimme emme näe tarpeelliseksi tehdä tässä vaiheessa 
merkittäviä muutoksia. Yhtiön tuotannon ylösajo edistyy edelleen odotustemme 
mukaan, vaikka matkalla onkin ollut pieniä ja keskisuuria takaiskuja, mutta 
mistä voisimmekaan löytää vastaavanlaisen projektin, jonka käynnistymiseen ei 
olisi liittynyt ongelmia. Realistista on odottaa, että edelleenkin tulemme 
näkemään pienempiä ja vähän suurempiakin ongelmia, mutta pääsuuntana 
projekti menee eteenpäin – kuin dieselveturi. (− −)  
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 7.5.2010) 

 

Talvivaara otsikoi tiedotteen nimeävästi Uusi tuotantoarvio. Analyytikko puolestaan 

tiivistää otsikkoon syyn ja seurauksen: yhtiö alensi 2010 ennustettaan – osake romahti. 

Analyytikko ei kuitenkaan otsikossa asennoidu yhtiön julkistamaan uuteen 

tuotantopäivitykseen, vaan syy ja sen mukanaan tuoma seuraus vain todetaan. Itse 

tekstissä analyytikko asettuu linjaan yhtiön tiedotteen kanssa muun muassa kuvaamalla 

osakemarkkinoiden negatiivista kurssireaktiota: Osakemarkkinat reagoivat 

voimakkaasti tähän ilmoitukseen, vaikka toimitusjohtaja Pekka Perä täsmensi 

katsauksessaan seuraavasti: (− −). Konsessiivisen suhteen sisältämän vaikka-lauseen 

avulla analyytikko esittää implikaation, että toimitusjohtajan pitkän tähtäimen 

näkemyksen sisältänyt täsmennys sisälsi sellaista tietoa, jolla olisi voinut olla 

markkinoita rauhoittava vaikutus: Koska toimitusjohtaja täsmensi asiaa, markkinat 

eivät reagoineet uutiseen negatiivisesti. Toisin sanoen taustalle rakentuu analyytikon 

näkemys, että osakemarkkinat ylireagoivat lyhyen tähtäimen negatiiviseen uutiseen. 

Myös analyysissä esitetty toimitusjohtaja Perän siteeraus sisältää konsessiivisen vaikka-

rakenteen: Vaikka olemme joutuneet korjaamaan tuotantotavoitettamme kuluvalle 
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vuodelle viime kuukausien haasteiden takia, uskomme edelleen pystyvämme 

saavuttamaan täyden mittakaavan tuotantotavoitteemme, (− −). Siinä vaikka-lause 

toimii etuasemaisena, millä ennakoidaan jäljessä seuraavan hallitsevan lauseen esittävän 

odotuksenvastaisen asiaintilan (ISK § 1140). Toisin sanoen tuotantotavoitteiden 

ongelmista huolimatta lausuman avulla implikoidaan vaikeuksien voittamista ja 

tuotantotavoitteiden saavuttamista hieman pidemmällä tähtäimellä. 

 

Jäljessä seuraavassa hallitsevassa lauseessa (− −) uskomme edelleen pystyvämme 

saavuttamaan täyden mittakaavan tuotantotavoitteemme (− −) on modaalinen uskoa-

verbi, joka ei sisällä yhtä vahvaa episteemistä varmuuden osoitusta kuin jos 

toimitusjohtaja lausuman esittäjänä sanoisi tietävänsä, ettäyhtiö tulee saavuttamaan  

tuotantotavoitteensa. Modaalinen uskoa-verbi esiintyy myös modaalisen 

mahdollisuusrakenteen yhteydessä yhtiön tiedotteessa Yhtiö (− −) uskoo, että (− −) 

täysimittainen tuotanto  (− −) on saavutettavissa 2012. Tiedotekatkelman lopussa oleva 

on saavutettavissa on mahdollisuusrakenne, jolla ilmaistaan Pekkarisen (2011: 144) 

mukaan pääverbin ilmaiseman toiminnan olevan mahdollista. Esimerkkikatkelmassa 

yhtiö siis uskoo täysimittaisen tuotannon saavuttamisen mahdollisuuteen. Uskominen 

mahdollisuuteen puolestaan voidaan tulkita siten, ettei toteutumisen todennäköisyydestä 

ole varmuutta. Vaihtoehtoinen tulkinta on, että yhtiö uskoo siitäkin huolimatta 

tavoitteen toteutumisen mahdollisuuteen, vaikkeivät muut siihen enää juuri uskoisikaan. 

 

Analyytikko asettuu nähdäkseni siteeraamansa toimitusjohtajan kanssa samaan linjaan 

todetessaan (− −) pitkän aikavälin tuotantoennusteisiimme emme näe tarpeelliseksi 

tehdä tässä vaiheessa merkittäviä muutoksia. (− −) Analyysi sisältää kuitenkin kaksi 

kielellistä varausta tässä vaiheessa ja merkittäviä muutoksia. Toisin sanoen analyysissä 

jätetään mahdollisuus tehdä tarkemman pohdinnan pohjalta muutoksia näkemyksiin. 

Lisäksi merkittäviä muutoksia implikoi, että pitkänkin tähtäimen näkemyksiin voidaan 

muuten positiivisista näkymistä huolimatta tehdä jonkinlaisia muutoksia. Analyytikko 

siis evaluoi tiedotteesta saamaansa tietoa ja vertaa uutta tietoa jo olemassa olevaan 

yleiseen tietopohjaansa. Tämän jälkeen hän asettuu kielellisesti yrityksen julkistaman 

tiedotteen ja oman laajemman tietämyksensä kanssa linjaan kuvatessaan tekstin lopussa 

yhtiön tilannetta seuraavasti: Yhtiön tuotannon ylösajo edistyy edelleen odotustemme 
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mukaan, vaikka matkalla onkin ollut pieniä ja keskisuuria takaiskuja, mutta mistä 

voisimmekaan löytää vastaavanlaisen projektin, jonka käynnistymiseen ei olisi liittynyt 

ongelmia. (− −) pääsuuntana projekti menee eteenpäin – kuin dieselveturi. (− −) 

Analyysitekstissä tuotannon ylösajo sujuu analyytikon sanoin odotustemme mukaan, 

mikä tuo eksplisiittiseksi sen, että yritykseltä saadun tiedon mukaan tuotanto vastaa 

analyytikon odotuksia. Kuin dieselveturi on nähdäkseni affektiivinen vertauskuvallinen 

leksikaalinen tyylivalinta, joita käsittelen alaluvussa 3.4.1.  

 

Seuraavassa tiedotetekstissä yhtiö ilmaisee tyytyväisyytensä päätökseen, mikä edustaa 

positiivista affektiivista asennoitumista uutisen kohteena olevaan luvan saamiseen 

nähden. 

 
58)  Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (”Talvivaara” tai ”Yhtiö”) on 
tyytyväinen valtioneuvoston ydinenergialain nojalla 1.3.2012 tekemään 
päätökseen (− −) 
 

(Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 1.3.2012) 
 

Analyytikko ottaa kantaa uraanin talteenottolupaan seuraavalla tavalla. 

 
59) Uraanin talteenottoluvan myöntäminen oli odotettu, mutta positiivinen 
uutinen. (− −) Emme ole vielä omissa ennusteissamme huomioineet uraanin 
tuotantoa soveltaen varovaisuuden periaatetta. Tulemme päivittämään 
ennusteitamme tämän osalta. *Hieman positiivista Talvivaaralle 
 

(Inderes/Nordnet 2.3.2012) 
 

Analyytikko asettuu linjaan yrityksen tiedotteessaan osoittaman tyytyväisyyden kanssa: 

(− −) myöntäminen oli odotettu, mutta positiivinen uutinen. Tässä tapauksessa mutta-

konjunktion voidaan nähdä rinnastavan uutisen odotettuuden ja positiivisuuden. 

Toisaalta sen avulla voidaan nähdä rakentuvan myös kontrastiivisuuden suhteessa 

tekstin ulkoiseen kontekstiin niin, että luvan saaminen oli sekä odotettua että 

positiivista, mutta lupa olisi saattanut hyvinkin jäädä myös saamatta. Näin ollen 

tekstissä ilmenevän kontrastiivisuuden voidaan nähdä viittaavan myös laajempaan 

kontekstiin. Tätä tukee myös se, että analyytikko ei ollut huomioinut uraanin tuotantoa, 

koska uraanintuotannon laajemman kontekstin huomioiden lupa olisi myös voinut jäädä 

saamatta. Analyytikko tuo varovaisuuden ilmi mainitessaan varovaisuuden periaatteen. 



72 
 

3.4.3 Me-muoto asennekehyksen rakentamisessa 

Du Bois’n havainnon mukaan keskustelussa asennoitumista osoitetaan lausumien 

leksikaalisia elementtejä kierrättämällä ja lausumia syntaktisesti paralleelisiksi 

rakentamalla (Virtanen 2010: 308). Aineistossani leksikaalisten elementtien 

kierrättäminen toteutuu muun muassa referoinnin kautta. Referointijaksojen jälkeen 

analyytikko asennoituu oman tulkintansa kautta referoituun nähden. Asennekehyksen 

(stance frame) avulla puhuja tai kirjoittaja voi tuoda julki subjektiivista 

päättelyprosessiaan (Virtanen 2010: 309). Tähän tarkoitukseen hän voi hyödyntää 

julkituodun minusta tai minun mielestäni -tyyppistä episteemiseksi luokiteltavaa 

asenteen merkitsintä (stance marker) (Rauniomaa 2007: 223 & Kärkkäinen 2007: 183). 

Omassa aineistossani asenteenmerkitsin toteutuu analyytikoiden oman näkemyksen 

eksplisiittisenä ilmituomisena näemme- tai näkemyksemme mukaan -tyyppisillä 

asenteen merkitsimillä, kuten seuraavissa esimerkeissä: 

 
60) Talvivaaran uutinen on ymmärryksemme mukaan positiivinen ja sen 
arvoa voidaan hahmotella seuraavasti: jos tulkitsemme tiedotteen oikein, kaivos 
tuottaa vuodessa 350 tonnia (− −) 
 

(Inderes/Nordnet 9.2.2010) 
 

61) Näemme yhtiössä edelleen pitkällä aikavälillä merkittävää 
nousupotentiaalia, mutta lyhyellä tähtäimellä kyseessä on enemmänkin 
selviytymistaistelu. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 12.11.2012) 
 

62) TalvivaaraQ3 – ei yllätyksiä, näkemyksemme mukaan yhtiön arvostus on 
houkutteleva 
 

(Inderes/Nordnet 12.11.2009) 
 

Esimerkkiteksteissä käytetyt näemme ja ymmärryksemme mukaan toimivat nähdäkseni 

Rauniomaan (2007)  ja Kärkkäisen (2007) esittämällä tavalla asenteen merkitsiminä, 

jotka tuovat julki subjektiivisuutta merkitsemällä meneillään olevan vuoron analyytikon 

mielipiteeksi. Tuomalla oman näkemyksensä mukaan tekstiin analyytikko tuo siis julki 

subjektiivista päättelyprosessiaan ja viime kädessä ilmaisee oman asenteensa saamaansa 
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informaatioon nähden. Virtasen (2010: 309) mukaan asennekehyksen tyypillinen 

tehtävä asennoitumistoiminnassa on kehystää puhujan asenne evidentiaaliseksi 

päätelmäksi tai tehdyksi oivallukseksi. Sen avulla vuoron esittäjä projisoi 

näkemyksensä edeltävään keskusteluun, siis tiedotteeseen ja sitä edeltävään 

historialliseen tietämykseensä. Sen avulla on myös tarkoitus kutsua muita keskustelun 

osanottajia asennoitumaan. Nähdäkseni asennoitumaan kutsuminen tapahtuu 

käytännössä siten, että vaikka monikon 1. persoona näemme viittaa ensisijaisesti 

analyytikkotiimin näkemykseen, voi lukija luontevasti samaistua asiantuntijaksi 

tunnetun kirjoittajan perusteltuun me-muotoiseen näkemykseen. 

 

Monet vaikutelmaa, arvelua ja arviointia ilmaisevat verbit ovat merkitykseltään 

episteemisiä ja siten modaalisia. Mentaaliset luulemista, arvelemista, tietämistä ja 

uskomista ilmaisevat verbit ilmaisevat puhujan arviointia kuvatusta asiaintilasta tai 

asennoitumista asian paikkansapitävyyteen. Subjektiivinen päättelyprosessi ja 

katkelman episteeminen luonne ilmenevät jo käsitellyssä esimerkkikatkelmassa, jossa 

analyytikko osoittaa epävarmuutensa tiedotteen ydinasian positiivisuuden tai 

negatiivisuuden suhteen. 

 
63) Talvivaaran uutinen on ymmärryksemme mukaan positiivinen ja sen 
arvoa voidaan hahmotella seuraavasti: jos tulkitsemme tiedotteen oikein, kaivos 
tuottaa vuodessa 350 tonnia uraanirikastetta (− −) 
 

(Inderes/Nordnet 9.2.2010) 
 

Esimerkkikatkelmassa analyytikko ilmaisee epävarmuutta kahdella tavalla: 

ymmärryksemme mukaan ja väärässä olemisen varauksen sisältävällä jos tulkitsemme (− 

−) oikein (− −). Episteemisesti käytettyinä esimerkin tulkita-tyyppiset modaaliset verbit 

esiintyvät ISK:n (§ 1578) mukaan pääsääntöisesti yksikön 1. persoonassa tai passiivissa. 

Oman aineistoni analyysiteksteissä analyytikko esittää näkemyksensä monikon 1. 

persoonan me-muodossa, vaikka analyytikkokatsauksella olisi kirjoittajia vain yksi. 

Nordlundin (2012: 84) mukaan monikon ensimmäinen persoona on tyypillinen 

henkilöviittaamisen tapa, jolla rakennetaan puhujan ja kuulijan välistä yhteyttä, 

vahvistetaan yhteenkuuluvuutta sekä sitoutetaan kuulija yhteisöön (Nordlund 2012: 84; 

Leiber 2003: 86). Koska Rauniomaa (2007) näkee minusta-tyyppisen asenteen 
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merkitsimen nimenomaan episteemiseksi, voidaan oman aineistoni me-muodon 

käyttämisellä nähdä yritysanalyysien genressä myös auktoriteettiaseman vahvistaminen 

ja varmuutta ilmaiseva episteeminen asennoituminen. Näkemyksen esittäminen 

monikkomuodossa implikoi kuulijalle esittäjätahon useutta ja siten varmuutta verrattuna 

yksipersoonaiseen näkemysten esittämiseen – liittyyhän monikkoon lukijan 

näkökulmasta implisiittinen olettamus näkemyksen taustalla olevan useamman samaa 

mieltä olevan asiantuntijan. Asennekehyksen avulla sanoja tai kirjoittaja myös kutsuu 

muita keskustelun osanottajia asennoitumaan jollakin tavalla aiemmin esitettyyn 

nähden. (Virtanen 2010: 309.) Omassa aineistossani Näkemyksemme mukaan -tyyppiset 

viittaukset aiempaan informaatioon ja sen merkitykseen yrityksen näkymiin toimivat 

eksplisiittisinä asenteen merkitsiminä, joiden avulla analyytikko siis kehystää 

asenteensa alkuperäisesti esitettyyn informaatioon nähden ja asettuu sen kanssa samaan 

tai eri linjaan. Virtasen (2010: 309) mukaan asennekehyksenä toimivia ilmauksia 

voidaan tarkastella vuoronrakennuselementteinä, joilla voidaan ohjailla vuoron 

tulkintoja. Reagoivissa vuoroissa, joina analyysitekstejä työssäni käsittelen, ilmausten 

voidaan ennakoida tarkoittavan sitä, että kirjoittaja suhteuttaa uuden tiedon jo olemassa 

olevaan tietoonsa ja tarkastelee uudelleen aiempaa asennettaan. Asennekehyksen avulla 

kirjoittaja tuo samalla julki subjektiivista päättelyprosessiaan, ja asennoitumisen 

kannalta sen avulla kehystetään puhujan tai kirjoittajan asenne evidentiaaliseksi 

päätelmäksi tai oivallukseksi, jonka puhuja tai kirjoittaja on tehnyt. (Virtanen 2010: 

309.) Subjektiivisen päättelyprossessin eksplisiittiseksi tuominen toteutui edeltävässä 

esimerkissä. Referaatit ilmaisevat episteemistä modaalisuutta, kun johtoilmauksissa on 

käytetty arvella-tyyppisiä mentaalista toimintaa tai tunnetta kuvaavia verbejä, kuten 

edellisessä esimerkissä monikon 1. persoonan tulkitsemme-verbi (ISK § 1476). 

Konditionaaliset jos-tyyppiset adverbiaalit ilmaisevat ehtoa, jonka vallitessa lauseen 

ilmaiseva tilanne joko tapahtuu tai on tapahtumatta (ISK § 998). Näin ollen Jos 

tulkitsemme tiedotteen oikein sisältää analyytikolta episteemiseksi tulkittavan 

epävarmuuden osoituksen päättelyprosessista ja sen pohjana olevan tiedon 

positiivisuudesta yrityksen toiminnalle. Katkelmaan sisältyy siis myös varaus (engl. 

hedging20), että uutinen voi olla laajemman kontekstin − esimerkiksi investointitarpeet 

ja potentiaalisen tuoton − huomioiden myös negatiivinen.  
                                                 
20 Hedging tarkoittaa kielellisiä valintoja, joiden tehtävänä on muun muassa hälventää sanoman 
totuusarvoa ja voimaa (Varttala 2001: 24). 
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Leksikaalisesti myös näemme ja ymmärryksemme mukaan ilmaisevat samalla 

näkemykseen perustuvaa tulkintaa verrattuna esimerkiksi siihen, jos analyytikon 

lausuma olisi indikatiivissa Talvivaaran uutinen on positiivinen (− −) tai episteemistä 

varmuutta osoittava olemme varmoja, että (− −). Analyysitekstien näkemykset tuovat 

siis julki analyytikon asennoitumisen, mutta episteemisen asennoitumisen kannalta sen 

taustalla on ajatus meidän mielestämme asia on näin, mutta voimme olla myös väärässä. 

Koska analyytikko tarkastelee yritystä yrityksen ulkopuolelta sijoittajan tavoin ja 

muodostaa merkityksiä pääosin saman informaation varassa, kuuluu eräänlainen 

varovaisuus tulevaisuuden kehityksen ennakoinnissa asiaan. Ymmärryksemme mukaan 

implikoi, että yrityksen julkaisema tiedote ja laajempi yrityksen toiminnan konteksti 

näkemyksen esittämisen hetkellä voivat sisältää yrityksen kannalta myös negatiivisia tai 

neutraaleita aineksia, jotka voivat lopulta olla jopa positiivisia aineksia voimakkaampia. 

 

3.4.4 Eksklamatiivisuus ja imperatiiviset direktiivit 

Syntaksin tason affektisiin tehtäviin erikoistuneita konstruktioita on vanhastaan 

nimitetty eksklamatiivi- eli huudahduslauseiksi. Ne muistuttavat interrogatiivi-, 

deklaratiivilauseita tai imperatiivilauseita, mutta ovat tiettyjen piirteiden nojalla 

erotettavissa tunnusmerkittömistä kysymyksistä ja väitteistä. (ISK § 1710.) 

Eksklamatiivisen21 lausuman voi ISK:n (§ 1712) mukaan nähdä toimivan ennemmin 

puhefunktion kuin tietyn lausetyypin nimityksenä. Seuraavassa aineistoesimerkissäni 

tulkitsen kysymyssanalla alkavan lausuman affektisuutta lisääväksi eksklamatiiviksi. 

 
64) Yhtiön tuotannon ylösajo edistyy edelleen odotustemme mukaan, vaikka 
matkalla onkin ollut pieniä ja keskisuuria takaiskuja, mutta mistä voisimmekaan 
löytää vastaavanlaisen projektin, jonka käynnistymiseen ei olisi liittynyt 
ongelmia. 
 

 (Inderes/Nordnet Aamukatsaus 7.5.2010) 
 

Huudahdusmaisesti ilmaistu interrogatiivinen eksklamatiivi, joka sisältää verbin 

konditionaalimuodon ja -kAAn-aineksen, ei siis aidosti hae vastausta näennäiseen 

                                                 
21 Eksklamatiivinen lausuma asettaa puheena olevan asian tai asiantilan jonkin ominaisuuden suhteen 
asteikolle ja esittää arvion siitä, että kyseisessä tapauksessa ominaisuutta on tavanomaista enemmän tai 
että asiaintila poikkeaa jossakin suhteessa sopivasta tai odotuksenmukaisesta (ISK §1712). 
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kysymykseen, vaan viittaa affektisesti kirjoittajan esittämään olettamaan. Tämän 

olettaman mukaan olisi suorastaan ihme, mikäli joku löytäisi vastaavan kokoinen 

projektin, joka olisi sujunut alkuhankaluuksitta. Esimerkkilauseella ei siis aidosti etsitä 

vastausta näennäisesti esitettävään kysymykseen. Kirjoittaja siis nähdäkseni asettuu 

samaan linjaan sen näkemyksen kanssa, että pienistä ja keskisuurista takaiskuista 

huolimatta tuotannon ylösajo edistyy kirjoittajan odotusten mukaan. Näin kirjoittajan 

voidaan katsoa positioivan itsensä olemaan samaa mieltä yrityksen ylösajon sujumisesta 

odotuksien mukaan. 

 

Analyysien sijoitussuositusten yksikön 2. persoonan imperatiivimuotoinen kehotus osta, 

lisää, vähennä tai myy toimii viime kädessä asteikkona, jonka kautta analyysin lukija 

viimeistään havaitsee, millainen analyytikon näkemys tarkastellun yrityksen 

houkuttelevuudesta sijoituskohteena on. Imperatiivimuotoiseen sijoitussuositukseen 

liittyy vahva direktiivinen22 kehotus, jolla kirjoittaja kutsuu lukijan olemaan kanssaan 

samaa mieltä. Sijoitussuositusten imperatiivimuoto on laajasti käyttöön 

konventionaalistunut muoto, minkä analyyseihin perehtynyt lukija tiedostaa. 

Suosituksen funktio on nähdäkseni tuoda analyytikon suhtautuminen ilmi kohteena 

olevaan yritykseen nähden. Suositus-sanaan puolestaan liittyy sijoittajan kannalta ajatus, 

että analyytikko esittää sen kautta näkemyksensä, jonka suhteen lukija voi joko asettua 

samaan tai eri linjaan. Yksikön 2. persoonan imperatiivimuotoisuus toteuttaa 

nähdäkseni asennoitumisen interpersonaalisuutta ja toisaalta episteemisyyttä, sillä 

imperatiivin kautta tekstiin syntyy olettamus lähettäjän ja vastaanottajan 

vuorovaikutuksesta. Samalla imperatiivimuotoiseen suositukseen kiteytyy analyytikon 

laaja perehtyneisyys ja varmuus yrityksen toiminnan tilasta. Suositukset ovat samalla 

affektiivisia, koska ne ilmaisevat analyytikon positiivista (osta), suhteellisen neutraalia 

(lisää tai vähennä) tai negatiivista (myy) asennoitumista yhtiön liiketoiminnan 

houkuttelevuuteen sijoittajan kannalta. Toisin sanoen analyytikon käyttämä 

imperatiivinen sijoitussuositus heijastaa myös hänen omaa affektiivista tunnetilaansa 

osakkeesta sijoituskohteena, joskin sijoitussuosituksen takana on tunnetilan sijaan 

                                                 
22 Direktiivi on ohjaileva lausuma, jolla käsketään, kehotetaan, pyydetään tai neuvotaan puhuteltavaa 
toimimaan tai olemaan toimimatta tietylä tavalla. Direktiivin prototyyppinen ilmiasu on imperatiivi- eli 
käskylause. (ISK § 1645.) 
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analyytikon asiantuntijuuteen ja yrityksen liiketoiminnan makrokontekstin 

tuntemukseen perustuva tarkka analyysi yrityksen toiminnasta. 

 

3.4.5 Muita leksikaalisia asennoitumista ilmentäviä tyylillisiä valintoja 

Talouden teksteissä sanaston merkitykset ja arvottavuus rakentuvat Katajamäen (2006: 

107) mukaan talouden maailman arvostusten, ei niinkään yleisten kulttuurissamme 

kaikkien jakamien arvostusten normittamina. Affektiset leksikaaliset valinnat ja fraasit 

tai alkuperäisiin fraaseihin viittaavat alluusiot tuovat teksteihin vivahteikkuutta ja 

kuvastavat samalla kirjoittajan asenteita kuvattavaa asiaa kohtaan. Tässä alaluvussa 

tutkin aineiston affektiivisuutta muutamien leksikaalisten valintojen ja vertauskuvien 

kautta. 

 

Markkina-analyyseissä ovat tyypillisiä tunnetilaa kuvaavat leksikaaliset valinnat, joita 

havainnollsitan seuraavissa esimerkeissä. Niissä analyytikko tuo julki omat tai 

markkinoiden tunnelmat, jotka liittyvät yrityksen tulevaisuuden näkymiin. 

 

65) Kokonaisuudessaan tulostiedote ja tiedotustilaisuus antoivat meille 
rauhallisen mielen yhtiön näkymistä suhteessa omiin pitkänajan ennusteisiimme 
ja nykykurssiin verrattuna korkeaan tavoitehintaamme. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 25.2.2010) 
 

66) Yleisellä tasolla tiedote sisälsi markkinoita rauhoittavaa tietoa mm. 
ympäristöinvestointien etenemisestä ja saavutuksista sekä tuotantoprosessien eri 
vaiheiden edistymisestä. 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 26.4.2012) 
 

Markkinat reagoivat helposti yrityksen kannalta hyviin tai huonoihin uutisiin, ja usein 

tunnelmia kuvataan esimerkiksi sellaisilla tunnetilaa ilmaisevilla sanoilla kuin 

rauhallinen, luottavainen, toiveikas tai hermostunut. Vaikka arvopaperimarkkinat 

ovatkin abstrakti kokonaisuus, jolla ei siten voi olla inhimillisiä tunteita, kuvastavat 

edellä mainitut adjektiivit nimenomaan markkinoilla yleisesti vallitsevaa tunnelmaa. 

Esimerkkikatkelmien rauhallinen mieli ja markkinoita rauhoittava tieto tarkoittavat siis 

analyytikon ja markkinoiden toimijoiden laajempaa luottavaisuutta yrityksen 
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tulevaisuuteen. Kun analyytikko sanoo tiedotteiden antaneen heille rauhallisen mielen, 

hän kutsuu samalla myös analyysitekstin lukijan olemaan kanssaan samaa mieltä ja 

rauhoittumaan – samalla tekstiin kirjoittuu oletus, että muutkin markkinoiden toimijat 

tulkitsevat saadun tiedon samalla tavoin rauhoittavaksi. Toisin sanoen katkelman 

ydinajatus voidaan tiivistää seuraavasti: meillä on rauhallinen mieli yrityksen 

tulevaisuudesta, ja myös sijoittaja voi nukkua yönsä levollisesti. Esimerkissä ilmaistu 

rauhallisuus pohjautuu tulostiedotteeseen ja tiedotustilaisuuteen, jossa analyytikot ovat 

kuulleet yhtiön johdon näkemyksiä yhtiön tulevaisuuden näkymistä. Jälkimmäisestä 

esimerkistä käy myös ilmi, että markkinat ovat odottaneet yhtiöltä rauhoittavaa tietoa 

muun muassa ympäristöinvestointien etenemisestä ja tuotantoprosessien vaiheiden 

edistymisestä. Toisin sanoen analyytikko implikoi, että markkinoilla on oltu ainakin nyt 

julkistetun tiedon saamiseen asti hermostuneita. Vaikka analyytikko ei kuvaa yhtiön 

kohtaamia ongelmia sen tarkemmin, on tekstissä oletuksena, että vastaanottaja tuntee 

ongelmien laajuuden ennestään. 

 

Seuraavassa esimerkissä analyytikko kuvaa yrityksen tulostiedotetta metaforalla. 

 
67) Talvi iski Talvivaaraan, Q1 tulos oli pettymys 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 29.4.2011) 
 

Otsikko ei siis ole kuvaus säätilan ja vuodenajan konkreettisesta vaihtumisesta 

Talvivaarassa, vaan kyse on vertauskuvallisesta viittauksesta yhtiön 

tarkasteluajankohtana saavuttamaan tulokseen. Toisaalta Talvivaaran kontekstissa 

säätiloilla ja erityisesti jatkuvilla sateilla on ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön 

toimintaan, joten esimerkin talven voidaan tulkita olevan tavallaan viittaus myös 

Talvivaaran säätilaherkkyyteen ja siihen, että runsaiden sateiden jälkeen yrityksen 

tuloksentekokyky on jäässä. Talveen liitettäviä sanoja kylmä, hyytävä tai pimeä voidaan 

kenties käyttää tarkasteltaessa yrityksen tekemää tulosta, joka oli otsikon mukaan 

analyytikolle pettymys. Vastaavanlaista fraasia käyttäen yrityksen voitaisiin sanoa 

saaneen tuloksensa suhteen kylmää kyytiä. Seuraavissa esimerkeissä affektiivinen 

vertauskuvallisuus nähdäkseni toistuu, kun analyytikko kuvaa yrityksen toiminnan 

edistymistä vertaamalla toimintaa junaan. 
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68) Realistista on odottaa, että edelleenkin tulemme näkemään pienempiä ja 
vähän suurempiakin ongelmia, mutta pääsuuntana projekti menee eteenpäin – 
kuin dieselveturi. (− −)  
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 7.5.2010) 
 

Kuin dieselveturi -vertauksella analyytikko kuvaa projektin eli tuotannon ylösajon 

etenevän vahvasti ja vakaasti kohti täyttä kapasiteettia. Dieselveturin voidaan vakaan 

kulun lisäksi nähdä viittaavan raskaaseen teollisuuteen, jota Talvivaara edustaa. 

Samanlainen vertaus junan kulkuun nähtiin myöhemmin yhtiön ajauduttua tuotantonsa 

kanssa vaikeuksiin. 

 

69) Yhtiöpäivitys Talvivaara Mining Company – Juna ajaa jarrut päällä 
 

(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 10.4.2011) 
 

Jarrut päällä ajaminen kuvastaa sitä, että yhtiöllä olisi haluja kovempaan tuotanto- ja 

tulosvauhtiin, mutta tuotannon ongelmat rajoittavat jarrujen tavoin matkantekoa kohti 

täyden kapasiteetin tuotantoa ja tuloksentekokykyä. Jarrut päällä -ilmauksen voi nähdä 

olevan vastakohdan täydellä höyryllä -ilmaukselle, joka kuvastaa vauhtia ja etenemistä 

täyttä vauhtia. 

 

Kaiken kaikkiaan aineistossani esiintyy runsaasti vertauskuvallisia ja alluusion omaisia 

vertauksia fraaseihin. Näitä näkemykseni mukaan affektiivisia ja jopa paikoin 

humoristisia kuvaavia ilmauksia voisi esitellä lukuisia muitakin. Näkemykseni mukaan 

leksikaalisilla valinnoilla analyyseihin rakentuu kuvaannollista tunnetta, jolla yrityksen 

kulloistakin tilannetta voidaan havainnollisesti kuvata. Samalla sanavalinnat tuovat 

muutoin asiapitoisiin teksteihin vaihtelevuutta ja vahvistavat analyytikon asiantuntija-

asemaa. 

4. Päätelmät ja yhteenveto 

Olen tutkinut pörssitiedotteiden ja niihin liittyvien pörssianalyysien kieltä kielellisen 

asennoitumisen näkökulmasta. Tutkimukseni esimerkkiyrityksenä on ollut Talvivaaran 
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Kaivososakeyhtiö Oyj. Aineistoni yritysanalyysit ovat puolestaan Inderes Oy:n käsialaa. 

Työni keskeinen tutkimuskysymys on ollut, millaisin eksplisiittisin ja implisiittisin 

kielellisiin valinnoin ja miksi yritys itse ja yritystä tarkasteleva analyytikko asennoituvat 

kielellisesti johonkin tapahtumaan tai esitettyyn informaatioon nähden. Tekstien 

analysoinnissa olen hyödyntänyt muun muassa Hasanin rakennepotentiaalimallia ja Du 

Bois’n asennekolmiomallia, joiden avulla olen pyrkinyt osoittamaan analyytikoiden 

positioitumista ja asettumista linjaan yrityksen julkaisemien tiedotteiden ja laajemman 

makrokontekstin kanssa. Olen todennut, ja kuten diskurssintutkimukseen kuuluu, että 

tekstejä ja niiden merkityksiä tulee aina tutkia ja tulkita osana laajaa makrokontekstia, 

johon tekstit liittyvät. Olen pyrkinyt omalla tulkinnallani avaamaan näkökulmia myös 

siihen, miten selkeää ja laadukasta informaatiota tiedotteet ja analyysit tutkimani 

yrityksen toiminnasta sijoittajalle antavat. 

 

Tekstien ihmis- ja asiakeskeisyyttä sekä subjektiivisuutta ja objektiivisuutta tekstien 

funktioiden valossa tutkiessani tulin siihen päätelmään, että aineistoni tiedotetekstien 

maineenhallinnallinen ja jopa markkinoinnillinen funktio vaikuttaa tiedotteiden 

informatiivisuuteen suhteessa siihen, miten positiivinen tai negatiivinen uutinen on. 

Esittelemieni esimerkkiotsikoiden valossa tiedotteiden selkeys ja informatiivisuus 

vähenivät samassa suhteessa, kun tiedotteen ydinasian negatiivisuus kasvoi. Vastaavasti 

analyysiteksteissä, joiden keskeinen funktio on informaation tulkitseminen ja 

välittäminen, informaatio oli esitetty selkeästi jo otsikosta lähtien. Myös tekstien 

oletettu vastaanottajajoukko vaikuttaa aineistosta tekemieni havaintojen mukaan 

tekstien selkeyteen. Toisin sanoen mitä laajempaa vastaanottajajoukkoa julkaisija 

tekstillään haluaa palvella, sitä selkeämmäksi ja informatiivisemmaksi uutinen on jo 

otsikosta lähtien rakennettu. 

 

Niin tiedotteet kuin analyysitkin noudattelevat näkemykseni mukaan suhteellisen 

vakiintunutta rakennekaavaa, josta on löydettävissä tiedotteesta ja analyysista toiseen 

toistuvia järjestyksessä esiintyviä välttämättömiä ja valinnaisia osia. Näin aineistooni 

kuuluvien tiedotteiden ja analyysien voi sanoa olevan rakenteeltaan ja kieleltään 

tyypillisiä omien genrejensä edustajia, mikä samalla madaltaa tekstien lukijoiden 

kynnystä orientoitua teksteihin ja tunnistaa ne kyseisten genrejen edustajiksi. 
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Kirjoittajat eivät tutkimukseni perusteella selkeästi riko genrekonventioita, joskin 

analyysiteksteissä esimerkiksi affektiivisia kielellisiä valintoja käytetään tehokeinoina ja 

tuomaan teksteihin havainnollisuutta. Analyyseissä muun muassa affektisilla ja 

episteemisillä valinnoilla voidaan myös rakentaa ja vahvistaa asiantuntijuutta sekä 

kirjoittajan auktoriteettiasemaa. 

 

Tiedotteet ja analyysit ovat perustaltaan asiakeskeisiä talouden kontekstiin kuuluvia 

tekstejä, joista on kuitenkin löydettävissä ihmiskeskeisiä osioita. Tiedotteissa 

asiakeskeisyyttä ja objektiivisuutta rikotaan me-muotoon kirjoitetuilla toimitusjohtajan 

katsauksilla, joiden avulla nähdäkseni muutoin asiapitoista tiedotetta inhimillistetään ja 

asia tuodaan lähemmäs lukijaa. Henkilöäänellä voidaan myös lisätä ja rakentaa 

luottamussuhdetta tekstin julkaisijan ja vastaanottajan välille ja siten kutsua lukija 

olemaan kirjoittajan kanssa samaa mieltä esitetystä asiasta. Muutoin tiedotteissa 

pyritään kielelliseen objektiivisuuteen häivyttämällä individuaalinen kirjoittaja sekä 

korostamalla instituutiota keskeisenä toimijana. Analyyseissä puolestaan me-muoto 

toteutui jatkuvasti, ja sen avulla vahvistetaan nähdäkseni analyytikkotiimin 

luotettavuutta, vakuuttavuutta ja asiantuntijuutta sekä ohjataan vastaanottaja 

asennoitumaan puheena olevaan asiaan nähden. Analyyseissä asetutaan hienojakoisin 

kielellisin valinnoin yrityksen julkaisemien tiedotteiden kanssa samaan tai eri linjaan. 

Analyysiteksteissä toteutuu usein vuoronvaihto alkuperäisen tekstin referaatin ja 

analyytikon oman mielipiteen välillä, jolloin analyytikko vaihtelee teksteissä roolia 

lainaavan ja selittävän roolin välillä. Näin analyytikko tarjoaa lukijalle näkökulmia 

yrityksen alkuperäisestä uutisesta ja asiantuntijuuteensa perustuvasta tulkinnastaan 

uutisen merkityksestä. Näin analyysi tarjoaa lukijalleen työkaluja sijoituspäätösten 

tueksi. 

 

Tiedoteteksteissä pyritään kielelliseen objektiivisuuteen, siis rakentamaan uutismaiselle 

tekstille tyypillistä objektiivisuutta. Toisin sanoen totesin tiedotetekstien olevan 

aineistoni teksteistä kielellisesti objektiivisempia ja asiakeskeisempiä. Kuitenkin 

pohtiessani kirjoittajien roolien subjektiivisuutta ja objektiivisuutta tein havainnon, että 

analyysitekstien kirjoittaja tutkii yritystä objektiivisesta näkökulmasta, kun taas yritys 

toimijana on hyvin subjektiivinen. Kirjoittajien toimijaroolit ja kielelliset roolit ovat 
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täten nähdäkseni ristiriidassa keskenään. Toimijaroolien näkökulmasta erityisesti 

tiedoteteksteihin rakentuu erilaisia funktioita, jotka näkyvät myös tiedotetekstien eri 

osioissa – kuten esimerkiksi markkinointimaisuus tiedotteen yritysesittelyosiossa. 

 

Kielellisillä valinnoilla on runsaasti merkitystä sen kannalta, millaisia merkityksiä 

teksteihin rakentuu, ja miten vastaanottaja lausuman tulkitsee. Mielestäni erittäin 

mielenkiintoista oli vaikka- ja mutta-lekseemien käytön tutkiminen. Niiden avulla 

samassa lauseessa voidaan sanoa kaksi keskenään ristiriitaista asiaa, joiden välissä 

sijaitseva konsessiivinen tai kontrastiivinen lekseemi osoittaa lopullisen asennoitumisen 

ja tulkinnan suunnan. Samoin valitettavasti-tyyppisten kommenttiadverbien käyttö 

tutkimissani teksteissä avasi mielenkiintoisia väyliä tulkinnalle. Kommenttiadverbit 

tuovat tekstiin affektiivisuutta, ja niiden avulla saattoi tulkita kirjoittajan implisiittisiä 

odotuksia tai tunteita tapahtunutta kohtaan. Eksklamatiivisuus ja imperatiiviset 

direktiivit toteutuivat sijoitussuosituksessa, jonka avulla analyytikko tulkintani mukaan 

kutsuu lukijan olemaan kanssaan samaa mieltä. Imperatiivisuus on vahva ilmaus asian 

varmuudesta. Se myös sisältää vahvoja asenteita ja suoraa vuorovaikutuksellisuutta, 

joten niissä toteutuivat asennoituminen niin affektisesti, episteemisesti kuin 

interpersonaalisestikin. 

 

Muita leksikaalisia asennoitumista ilmentäviä kielellisiä valintoja olivat työni lopussa 

esittelemäni affektiiviset tyylikeinot, joiden avulla teksteihin luodaan toisaalta keveyttä 

mutta myös asiantuntijuutta. Leksikaaliset leikittelyt ja fraasien alluusiot rikkovat 

nähdäkseni muuten asiapitoisten analyysitekstien konventioita ja tuovat teksteihin 

houkuttelevuutta. Samalla niiden avulla analyytikon voi nähdä tuovan esille omaa 

asiantuntijuuttaan myös tekstin tuottajana. Koska tekstien vastaanottajina voidaan nähdä 

hyvin erilaisia asiakkaita, joiden kielellinen kompetenssi voi vaihdella paljonkin, vaatii 

kielellisten vertauskuvien ja affektiivinen tyylittely kirjoittajalta genrekonventioiden 

erinomaista hallintaa. Vertauskuvien avulla kirjoittaja toi mielestäni teksteihin selkeyttä 

ja samalla tehoa, kuten affektiivisten ilmausten avulla kuuluukin. Tulkinnallisesti 

analyysitekstit ovat selkeitä, ja niissä on huomioitu lukijoiden taustatietojen 

vaihtelevuus. Tiedotetekstien informatiivisuuden kannalta leimallista oli nähdäkseni 

informatiivisuuden väheneminen tiedotteen ydinsisällön negatiivisuuden lisääntyessä. 
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Toisin sanoen tekstien selkeys ja yksitulkintaisuus ei nähdäkseni tiedotteissa kaikilta 

osin toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 

5. Pohdinta ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen oppimisprosessi, jossa olen samalla 

onnistunut lisäämään omaa asiantuntemustani erilaisten tekstien eksplisiittisten ja 

implisiittisten merkitysten leksikaalisen ja syntaktisen rakentumisen, kontekstin 

huomioimisen, intertekstuaalisuuden käsitteen, tekstien sekä kielenkäyttäjien roolien 

subjektiivisuuden ja objektiivisuuden tarkastelijana. Lisäksi olen analysoinut tiedotteita 

ja analyysejä niiden rakenteiden kautta ja oppinut paljon siitä, millaisten tekijöiden 

avulla lukija orientoituu erilaisten tekstien lukemiseen. 

 

Olen tutkimuksessani tarkastellut tekstejä yhden yrityksen, Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj:n, tuottamien tiedotetekstien ja analyysejä tuottavan Inderesin 

tuottamien analyytikkokatsausten kautta. Tiedotteiden ja analyysien osalta tutkimukseni 

aineisto on ollut runsas ja mielenkiintoinen, ja koen oman aineistoni tarjoavan 

erinomaisen esimerkin talouden teksteistä kiinnostuneille tutkijoille. Aineisto on myös 

sikäli ollut työn tekemisessä palkitseva, että tekstejä ja tekstiesimerkkejä on ollut 

runsaasti käytettävissä ja saatavilla. Lisäksi tekstit sisältävät kielentutkijan 

näkökulmasta runsaasti mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Tulevaisuudessa olisi 

mielenkiintoista esimerkiksi tutkia eri yritysten tuottamia tiedotteita ja vertailla niiden 

kieltä informatiivisuuden näkökulmasta. 

 

Kuten työssäni aiemmin mainitsin, sijoittajan asenne asettuu samaan tai eri linjaan 

yrityksen julkaisemaan tiedotteeseen ja analyytikon julkaisemaan analyytikkotekstiin 

nähden. Se, millaisia asenteita, päätöksiä ja päätelmiä sijoittaja edellä mainittujen 

tekstien pohjalta tekee, jää tämän työn kohdalla pimentoon. Tätä olisi mielenkiintoista 

tutkia esimerkiksi haastattelututkimuksen avulla, jossa sijoittajan linjaan asettumista 

saatuun tietoon nähden olisi mahdollista selvittää. Näin olisi mahdollista tarkastella 

myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat lopullisen vastaanottajan asenteeseen. 

Mielenkiintoista olisikin tutkia tekstien merkityksiä siihen kokonaiskuvaan, joka 
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piensijoittajalle muodostuu esimerkiksi jostakin yksittäisestä yrityksestä. Tämä vaatisi 

laajempaa aineistoa ja haastattelututkimusta siitä, miten piensijoittajat asettuvat linjaan 

yrityksen ja analyytikoiden julkaisemiin teksteihin. Tulevaisuudessa voisi olla myös 

mielenkiintoista vertailla yritystä koskevien tekstien positiivisuutta ja negatiivisuutta 

samalla pohtien sitä, millä tavoin yhtiö pyrkii tiedotteissaan vakuuttamaan sijoittajat 

pitkän tähtäimen kannattavuudestaan. 

 

Omaan aineistooni nähden myös mielenkiintoisen ja siten potentiaalisen aineiston 

tuleville tutkijoille tarjoavat taloutta käsittelevät blogitekstit, jotka muistuttavat usein 

hyvin paljon analyytikoiden katsauksia. Nähdäkseni blogitekstit ovat kuitenkin 

kaupallisia analyytikkotekstejä vapaamuotoisempia, ja niissä voi oletettavasti olla 

vieläkin voimakkaampia saman- tai erilinjaisuuden osoituksia kuin nyt tarkastelussa 

olleissa kaupallisissa analyytikkokatsauksissa. Talouden alaan kuuluvien blogitekstien 

kielellisten asenteiden tutkiminen olisi varmasti kielentutkimuksen näkökulmasta hyvin 

antoisaa myös niiden sisältämän monivivahteisen erikoisalasanaston vuoksi. 

Blogitekstit sisältävät runsaasti slangimaisesti käytettyä englannin kieleen pohjautuvaa 

sanastoa, jota käyttämällä ja hallitsemalla kirjoittajat ja lukijat ilmaisevat 

asiantuntijuutta sekä rakentavat nähdäkseni yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisin sanoen 

näkemykseni mukaan talouden alaan kuuluvan slangin avulla kirjoittaja tuo esille omaa 

aihepiirin hallintaansa ja perehtyneisyyttään, millä kirjoittaja myös rakentaa itselleen 

auktoriteettiasemaa. Omassa työssäni tutkimani pörssianalyysit sisältävät hyvin paljon 

samankaltaisia elementtejä kuin epävirallisemmat blogitekstit, mutta havaitsin omassa 

työssäni niiden kielen olevan kaupallisuutensa vuoksi kieleltään suhteellisen 

muodollista ja selkeää. 

 

Talouden tekstejä voisi olla kiinnostavaa tulevaisuudessa tarkastella tarkemmin myös 

intertekstuaalisuuteen kuuluvien tekstilajiketjujen (vrt. Solin 2006: 85−87) 

näkökulmasta. Tiedotteet muuttuvat analyyseiksi, analyysit talousuutisiksi ja 

tulkinnoiksi sekä blogiteksteiksi; näin rakentuvia merkityksiä olisi varmasti antoisaa 

tutkia. Talouden tekstit avaavat tulevaisuudessa varmasti mielenkiintoisia 

tutkimusaiheita laajemminkin suomen kielen tutkimukseen, ja toivon oman työni 



85 
 

avanneen myös aineistonsa puolesta tuleville kielentutkijoille uusia 

tutkimusnäkökulmia.  
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Aineisto 

ARVOPAPERI 9.11.2012: Sammon Q3 jäi konsensuksesta. Talousuutinen. Luettu 

9.11.2012 osoitteessa http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/sammon+q3+jai+ 

konsensuksesta/a854768. 

INDERES/NORDNET 12.11.2009: Talvivaara Q3 – ei yllätyksiä, näkemyksemme 

mukaan yhtiön arvostus on houkutteleva. Pörssianalyysi. Luettu 14.9.2012 

Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 9.2.2010: Talvivaara tutkii uraanin talteenottoa omaksi tuotteekseen. 

Pörssitiedote. Luettu 15.9.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 25.2.2010: Talvivaara Q4 – pidemmälle katsottaessa Talvivaaran tunnelissa 

loistaa kirkas aurinko. Pörssianalyysi. Luettu 20.2.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 7.5.2010: Talvivaara Q1 – yhtiö alensi 2010 tuotantoennustettaan, osake 

romahti. Pörssianalyysi. Luettu 15.9.2012 Nordnetin Kompassi-

analyysikirjastossa. 

-------- 27.10.2010: Talvivaara kertoi tuotannon edistymisestä ja mineraalivarantojen 

merkittävästä lisäyksestä. Pörssianalyysi. Luettu 15.9.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 21.1.2011: Pekka Perä: Talvivaara voi tehdä suurinvestoinnin. Pörssianalyysi. 

Luettu 15.9.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 8.2.2011: Talvivaara ja Cameco Corporation allekirjoittivat uraanin myynti- ja 

ostosopimuksen. Pörssianalyysi. Luettu 16.9.2012 Nordnetin Kompassi-

analyysikirjastossa. 

-------- 10.4.2011: Juna ajaa jarrut päällä. Pörssianalyysi. Luettu 16.9.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 29.4.2011: Talvi iski Talvivaaraan, Q1 tulos oli pettymys. Pörssianalyysi. Luettu 

16.9.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 16.6.2011: Stuk näytti vihreää valoa Talvivaaran uraanintuotannolle. 

Pörssianalyysi. Luettu 20.9.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 
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-------- 23.9.2011: Talvivaaralla ympäristölupaongelma: sulfaatti- ja natriumpäästöt 

moninkertaiset sovitusta. Pörssianalyysi. Luettu 25.9.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 16.11.2011: Viranomaiset eivät käsittele Talvivaaran mahdollista 

keskeyttämistä. Pörssianalyysi. Luettu 25.9.2012 Nordnetin Kompassi-

analyysikirjastossa. 

-------- 2.3.2012: Talvivaara sai valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi. 

Pörssianalyysi. Luettu 25.9.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 5.4.2012: Talvivaara sai luvan aloittaa metallitehtaan ylösajon. Pörssianalyysi. 

Luettu 10.10.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 20.4.2012: Talvivaaralta tulosvaroitus – sijoittajien uskoa koetellaan pahasti. 

Pörssianalyysi. Luettu 10.10.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 20.4.2012: Talvivaaralta tulosvaroitus – sijoittajien uskoa koetellaan pahasti. 

Pörssianalyysi. Luettu 10.10.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 26.4.2012: Talvivaara Q1 – montusta ylös ponnistetaan. Pörssianalyysi. Luettu 

15.10.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 18.6.2012: Talvivaaran toiminta jatkuu – ELY-keskus hylkäsi valitukset. 

Pörssianalyysi. Luettu 15.10.2012 Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 5.6.2012: Talvivaaran ulkomaalaisomistus on puolittunut alkuvuoden 

pettymysten jälkeen. Pörssianalyysi. Luettu 15.10.2012 Nordnetin Kompassi-

analyysikirjastossa. 

-------- 4.7.2012: Talvivaaran osakkeessa ei lyhyen tähtäimen positiivisia ajureita 

tulosvaroituksen jälkeen. Pörssianalyysi. Luettu 15.10.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 16.10.2012: Talvivaaralta jälleen negatiivinen tuotantopäivitys – markkinoiden 

usko yhtiöön ja johtoon koetuksella. Pörssianalyysi. Luettu 17.10.2012 

Nordnetin Kompassi-analyysikirjastossa. 

-------- 9.11.2012: Talvivaaran Q3 tulos osui odotuksiin, mutta poliittinen riski on 

kasvussa. Pörssianalyysi. Luettu  9.11.2012 Nordnetin Kompassi-

analyysikirjastossa. 
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-------- 12.11.2012: Talvivaaran kaivoksen vuoto jatkuu edelleen, laskemme suositusta 

kasvaneiden riskien vuoksi. Pörssianalyysi. Luettu 12.11.2012 Nordnetin 

Kompassi-analyysikirjastossa. 

INDERES OY 15.1.2013: Hyödynnä osaketutkimusta oikein sijoitustoiminnassasi Osa 

1/2. Blogi. Luettu 15.1.2013 osoitteessa https://www.nordnet.fi/mux/web/ 

analys/experterna/expert/kommentar.html?expert=INDERES&id=4968 

-------- 7.4.2013: Yrityskuvaus Inderes Oy:n Internet-sivustolla. Luettu 7.4.2013 

osoitteessa http://www.inderes.fi/yrityksemme/. 

OKSAHARJU, JUKKA 1.11.2011: OMXH:n parhaat yhtiöt osa 3. Blogikirjoitus. 

Luettu 1.1.2013 osoitteessa http://nordnetblogi.fi/omxhn-parhaat-yhtiot-osa-

3. 

-------- 17.10.2012: Nokian Renkaat lyhyen aikavälin vesiliirrossa. Blogikirjoitus. 

Luettu 22.12.2012 osoitteessa http://nordnetblogi.fi/nokian-renkaat-lyhyen-

aikavalin-vesiliirrossa. 

RAUTANEN, MIKAEL 8.8.2012: Ohjeistus on sijoittajaviestinnän väärinkäytetty 

työkalu. Blogikirjoitus. Luettu 19.10.2012 osoitteessa 

http://www.inderes.fi/news/56/79/Ohjeistus-on-sijoittajaviestinnaen-

vaeaerinkaeytetty-tyoekalu. 

TALOUSSANOMAT 9.11.2012: Sammon tulosparannus: 146 %. Talousuutinen. 

Luettu 9.11.2012 osoitteessa http://www.taloussanomat.fi/porssi/2012/11/09/ 

sammon-tulosparannus-146-/201241689/170. 

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 11.11.2009: Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009. Pörssitiedote. 

Luettu 14.9..2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_ 

tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-kaivososakeyhti-

oyj/id=15825741. 

-------- 24.2.2010: Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tilinpäätöstiedote 31.12.2009 

päättyneeltä tilikaudelta. Pörssitiedote. Luettu 14.9.2012 osoitteessa 

http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssi

tiedote/t=talvivaaran-kaivososakeyhtin/id=16656164 

-------- 6.5.2010: Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 

2010. Pörssitiedote. Luettu 14.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/ 
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media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-

kaivososakeyhtin/id=17353258. 

-------- 27.10.2010: Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin. Pörssitiedote. 

Luettu 14.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_ 

tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=merkittv-lisys-

talvivaaran/id=19163715 

-------- 1.3.2012: Talvivaaran Uraanin talteenoton luvituksen päivitys: Talvivaara sai 

valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena. 

Pörssitiedote. Luettu 15.9.2012 osoitteessa  http://www.talvivaara.com/ 

media/Talvivaara_tiedotteet/ porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-

uraanin-talteenoton/id=27504543. 

-------- 5.4.2012: Selvitys Turvallisuus ja kemikaalivirastolle annettu – metallien 

talteenottolaitoksen ylösajo käynnistyy. Pörssitiedote. Luettu 15.9.2012 

osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_tiedotteet/ 

porssitiedotteet/porssitiedote/t=selvitys-turvallisuus--ja/id=27918660. 

-------- 19.4.2012: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – tuotantopäivitys. Pörssitiedote. 

Luettu 15.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_ 

tiedotteet/ porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-kaivososakeyhti-oyj-

/id=28060696 

-------- 24.4.2012: Talvivaara investoi yli 13 miljoonaa euroa ympäristötekniikkaan. 

Pörssitiedote. Luettu 15.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/ 

media/Talvivaara_tiedotteet/ porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaara-

investoi-yli-13/id=28115627 

-------- 11.5.2012: Muutoksia yhtiön johdossa. Pörssitiedote. Luettu 17.9.2012 

osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_tiedotteet/ 

porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-kaivososakeyhti-

oyj/id=28687064. 

-------- 3.7.2012: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – toimintapäivitys. Pörssitiedote. 

Luettu 17.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/media/Talvivaara_ 

tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-kaivososakeyhti-

oyj/id=29188742 
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-------- 16.8.2012: Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 

2012. Pörssitiedote. Luettu 17.9.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/ 

media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-

kaivososakeyhtin/id=29560996. 

-------- 15.10.2012: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj – tuotantopäivitys lokakuu 2012. 

Pörssitiedote. Luettu 15.10.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/ 

media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-

kaivososakeyhti-oyj-/id=30292757. 

-------- 9.11.2012: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj: Talvivaaran hallituksen tiedote. 

Pörssitiedote. Luettu 9.11.2012 osoitteessa http://www.talvivaara.com/ 

media/Talvivaara_tiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvivaaran-

kaivososakeyhti-oyj/id=30653485. 
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Liitteet 

 
Liite 1 – esimerkki pörssitiedotteesta 
 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Pörssitiedote  
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
 
PÖRSSITIEDOTE 
27.10.2010 
 
 
Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin 
 
 
Lyhyesti 
 

· 54% lisäys kokonaismineraalivarantoihin, uusi arvio 1 550 miljoonaa tonnia 
· Mineraalivarannot sisältävät nyt 3,4 miljoonaa tonnia nikkeliä ja 7,6 miljoonaa tonnia sinkkiä 
· Talvivaara arvioi mahdollisuuksia tuotantokapasiteetin nostamiseksi 

 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tiedottaa menestyksellisten kairausten 
tuloksena lisänneensä Sotkamossa sijaitsevien Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien 
mineraalivarantoja. Varannot on raportoitu JORC-luokittelun mukaisesti. Luokittelun edellyttämä pätevä 
henkilö (Competent Person) on päägeologi Jukka Pitkäjärvi, MAusIMM. 
 
Lisäys kokonaismineraalivarantoihin on 54%, joulukuussa 2008 ilmoitetuista 1 004 miljoonasta tonnista 
1 550 miljoonaan tonniin. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot kasvavat 75% 1 121 miljoonaan 
tonniin (Taulukko 1). Kokonaisvarantojen arvioidaan sisältävän nyt 3,4 miljoonaa tonnia nikkeliä 
(vuoden 2008 varannoissa 2,2 miljoonaa tonnia) ja 7,6 miljoonaa tonnia sinkkiä (aiemmin 5,0 miljoonaa 
tonnia). 
 
Suurin osa uusista mineraalivarannoista löytyi syyskuusta 2009 kesäkuuhun 2010 tehdyissä Kolmisopen 
esiintymän täydennyskairauksissa. Täydennyskairausten perusteella esiintymän kokonaisvarannot 
kasvoivat 270% 178 miljoonasta tonnista 660 miljoonaan tonniin. 
 
Kuusilammen esiintymän geologisilla kartoituksilla ja timanttikairauksilla keskityttiin ensisijaisesti 
varantojen luokituksen parantamiseen ja tuloksena oli 56%:n lisäys todettuihin ja todennäköisiin 
mineraalivarantoihin 505 miljoonasta tonnista 788 miljoonaan tonniin. Kokonaismineraalivaranto kasvoi 
noin 8% 890 miljoonaan tonniin. Molempien esiintymien metallipitoisuudet säilyivät muuttumattomina 
(0,22% nikkeliä ja 0,49% sinkkiä), mikä vahvistaa entisestään malmioiden koostumuksen tasalaatuisuutta 
(Taulukko 2). 
 
Mineraalivarantojen merkittävän lisäyksen seurauksena Talvivaara tutkii 
parhaillaan kasvumahdollisuuksiaan kaivoksen tuotantoa laajentamalla. Yhtiö aikoo tiedottaa tutkimusten 
tuloksista ja johtopäätöksistään tulevien kuukausien aikana. 
 
 
Taulukko 1. Talvivaaran kokonaismineraalivarannot (nikkelin rajapitoisuus 0,07%) 
 
(--) 
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Toimitusjohtaja Pekka Perä: "Tänään julkistettu mineraalivarantojen huomattava lisäys vahvistaa edelleen 
Talvivaaran asemaa kasvavana ja globaalisti entistä merkittävämpänä perusmetallien tuottajana. 
Keskitymme Talvivaaran kaivoksella edelleen nikkelin tuotantotason nostamiseen tavoitteenamme 
olevaan 50 000 tonniin vuodessa. Arvioimme kuitenkin samalla mahdollisuuksia tuottaa pitkäaikaista 
lisäarvoa osakkeenomistajillemme yrityksen orgaanisen kasvun kautta. Todistettu teknologiamme ja 
mittavat mineraalivarantomme tekevät tuotannon laajentamisen Talvivaarassa ensisijaiseksi strategiseksi 
vaihtoehdoksi tulevina vuosina." 
 
 
Lisätietoja: 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh. 020 712 9800 
Pekka Perä, toimitusjohtaja 
Jukka Pitkäjärvi, päägeologi 
 
 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy 
ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. 
Biokasaliuotuksella metalleja voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti. 
Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista tiedossa olevista 
sulfidisen nikkelin esiintymistä. Malmivarat riittävät vähintään 46 vuoden tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 
vuoden myynti- ja ostosopimuksen koko nikkeli- ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa ja 
pitkäaikaisen tuotevirtasopimuksen sinkkituotteesta Nyrstar NV:n kanssa. Talvivaaran osakkeet 
noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -
indeksiin. Lisätietojawww.talvivaara.com. 
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Liite 2 – esimerkki pörssianalyysistä 
 
 
Talvivaara kertoi tuotannon edistymisestä ja mineraalivarantojen merkittävästä lisäyksestä  
 
Talvivaara antoi aamulla kaksi tiedotetta. Niiden oleellisena sisältönä oli yhtiön näkemyksen toistaminen 
tuotannon ylösajon edistymistä Sotkamon kaivoksella kesän Q2 osavuosikatsauksen jälkeen. Yhtiö toisti 
myös tavoitteensa vuotuisen 30 000 tonnin nikkelituotantokapasiteetin saavuttamisesta vuoden 2010 
loppuun mennessä, vaikkakin se samalla ilmoitti tuotannon nostossa ollen kolmannella kvartaalilla pieniä 
ongelmia. Meille pienet ja vähän suuremmatkin ongelmat prosessin ylösajossa ovat täysin luonnollisia ja 
tulemme näkemään niitä varmasti edelleen vuoden loppua kohden.  
 
Yhtiö nosti kolmannen kvartaalin tulosohjeistustaan kohonneen nikkelin markkinahinnan vuoksi. Emme 
kuitenkaan anna paljon huomiota kolmannen kvartaalin tulokselle, vaan kannustamme sijoittajia 
keskittymään täysin tuotannon ylösajon sujumiseen ja, siihen kykeneekö yhtiö nostamaan vuoden loppua 
kohden tuotantoaan kohti tavoitteitaan 30 000 tonnia nikkeliä vuonna 2011 ja 50 000 tonnia vuonna 2012. 
Toisen kvartaalin lopussa yhtiö ohjeisti vuoden 2010 tuotantotavoitteeksi 15 000 tonnia nikkeliä, mutta 
nyt annettu päivitys vetää näitä ennusteita alas noin 10-20% (tosin toistaen 2011 tavoitteen).  
 
Emme näe tarpeelliseksi muuttaa suositustamme tai tavoitehintaamme, vaikka haluamme tähdentää, että 
näkemyksemme mukaan yhtiön rivakka kurssikehitys tasolle X euroa osakkeelta on saattanut diskontata 
sisäänsä tuotannon ylösajon sujumisen "täysin ongelmitta". Tämä saattaa aiheuttaa liikettä osakekurssissa, 
mutta näemme mahdolliset reaktiot alaspäin ostomahdollisuutena. 
 
Yhtiö ilmoitti myös mineraalivarantojensa merkittävästä noususta, joka on luonnollisesti erittäin 
positiivinen uutinen A) nostaen kokonaismineraalivarantoja 54% ja kasvattaen näin kaivoksen käyttöikää 
merkittävästi ja toisaalta B) mahdollistaen kaivoksen kapasiteetin mielekkään nostamisen vuoden 2012 
jälkeen tasolta 50 000 tonnia ylöspäin. Aiemmin Pekka Perä on todennut tavoitteen olevan mahdollisesti 
100 000 tonnia nikkeliä vuodessa. Meille tämä uutinen merkitsee myös yhtiön tulevien vuosien 
laajentumispyrkimysten kohdistumista Sotkamon kaivokseen, joka luonnollisesti merkitsee alempia 
riskitasoja kuin mahdollisten kaivosassettien hankkiminen Suomen rajojen ulkopuolelta. 
 
Talvivaara ilmoitti aamulla sekä tuotantopäivityksestä että mineraalivarantojen lisäämisestä. Yhtiö 
myös nosti kolmannen kvartaalin tulosohjeistustaan kohonneen nikkelin markkinahinnan vuoksi. 
Emme kuitenkaan anna merkittävää huomiota kolmannen kvartaalin tulokselle, vaan 
kannustamme sijoittajia keskittymään täysin tuotannon ylösajon sujumiseen ja siihen kykeneekö 
yhtiö nostamaan vuoden loppua kohden tuotantoaan kohti tavoitteitaan 30 000 tonnia nikkeliä 
vuonna 2011 ja 50 000 tonnia vuonna 2012. Emme näe tällä hetkellä tarpeelliseksi muuttaa 
suositustamme tai tavoitehintaamme. 
 
PÄÄTÖS: EUR X.XX 
TAVOITE: EUR X.XX  
Osta/Lisää/Vähennä/Myy 

 
(Inderes/Nordnet Aamukatsaus 27.10.2010) 

 
 
Esimerkkianalyysi on liitetty työhön julkaisijan luvalla, mutta siitä on korvattu 
yrityksen osakkeen tavoitehinnat merkkinnällä X.XX.  Lisäksi analyytikon antama 
suositus osakkeelle on korvattu vaihtoehdoilla Osta/Lisää/Vähennä/Myy. 


