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1 Johdanto 
 

Kuten jokaisella henkilöllä, myös jokaisella yrityksellä on oma yksilöllinen ni-

mensä. Suomen lain ohella lukuisat muut käytännön syyt, kuten ylipäätään 

yritysten erottaminen ja erottuminen toisistaan, vaativat yritysnimen. Koska yritys 

erotetaan nimen avulla muista yrityksistä, on yritysnimellä väliä. Yhä suurempi 

merkitys liittyy myös siihen, millaisia mielikuvia yritysnimeen liitetään. Nimet 

eivät koskaan esiinny tyhjiössä: nimien käyttötilanteet sekä esiintymiskontekstit 

ovat aina läsnä. Yritysnimen kanssa suosion aalloilla keinuvat niin yrityksen ima-

go kuin yritysbrändikin. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan sitä, millaisia 

merkityksiä suomalaisiin pörssiyhtiöiden yritysnimiin liittyy ja liitetään, sekä sitä, 

millaisia merkityksiä yritys nimelle itse tuottaa. Aineistoon kuuluvat elokuussa 

2012 Helsingin pörssiin listautuneiden 122 yrityksen viralliset nimet. Nimeen lii-

tettävästä informaatiosta voi tulla myös taloudellisesti merkittävää, ja se on osaksi 

nimen ansiota. Yritysnimi näyttäytyy tässä tutkielmassa jonkinlaisena osana ima-

goa eli yrityskuvaa: se toimii käytännössä yhtenä yrityskuvan ilmentäjänä ja 

yrityksen käyntikorttina. 

Kieli ja etenkin sen taitava käyttäminen ovat teräviä valtteja ailahtelevilla 

markkinoilla, ja ne saattavat nousta suurempaan merkitykseen kuin osaamme aa-

vistaakaan. Kielellisillä keinoilla yritys lähestyy asiakkaitaan sekä erottautuu 

kilpakumppaneistaan. Yritysnimen merkitystä oleellisena elementtinä yritysvies-

tinnässä ei voida kiistää. Valinnat kielellisten keinojen suhteen konkretisoituvat 

onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi liiketoiminnallisiksi siirroiksi. Niin yritysni-

mestäkin tulee enemmän tai vähemmän onnistunut valinta. Yritysnimet 

muodostavat siten kiehtovan ja muuttuvan tutkimuskentän, johon tässä tutkiel-

massa sukelletaan aineistolähtöisesti. 

Sekä paremman ymmärryksen kartuttaminen niin kielestämme kuin nimis-

töstämmekin sekä talouselämän kielitajun ansaitseminen motivoivat minua 

tutkimaan kaupallista nimistöä. Kaupallisen nimistön hienosyiset ja vivahteikkaat 

sekä paikoin myös turruttavat ja tuiki tavalliset nimet esittävät laajan kattauksen 

nykyisestä kulttuuristamme sekä historiastamme. 
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1.1 Tutkimustavoitteet 

 

Tutkielmassa pureudun suomalaisten pörssiyhtiöiden nimiin sekä yritysniminä et-

tä kielen elementteinä. Tarkoituksenani on selvittää sitä, miten nämä yritysnimet 

toimivat osana suomalaista yritysnimistöä. Keskeiset tutkimuskysymykseni kuu-

luvatkin seuraavasti: Minkälaiset paikallisuuteen viittaavat elementit näkyvät 

aineistoni yritysnimissä ja miksi? Haluaako yritys tunnistautua suomalaiseksi yri-

tykseksi, ja onko suomalaisuudella arvoa nimenvalinnassa ja sitä kautta yrityksen 

viestinnässä? Ajatuksen taustalla on kysymys siitä, onko suomen kielellä ja suo-

malaisilla merkityssisällöillä ylipäätään arvoa nimeämisessä ja nimenvalinnassa. 

Tutkimukseni tavoitteena on laajentaa kaupallisen nimistön tutkimusta ja lisätä 

ymmärrystä yritysnimistöstä. Tavoitteena on myös selvittää, minkälaisia merki-

tyksiä aineiston yritysnimiin sisältyy ja miten ne liittyvät suomalaisuuteen 

kielivalintansa tai merkityssisältöjensä kautta.  

Vastaavaa aineistoa ei ole tutkittu nimistöntutkimuksellisesta näkökulmasta 

aiemmin yhtä laajassa määrin. Teen syväluotaavan katsauksen sekä aineistoni yri-

tysten nimeämishistoriaan että nimien liitoksiin suomalaiseen kulttuuriin ja 

suomen kieleen. Erityisesti yritän selvittää sitä, miten imago eli yrityskuva kul-

minoituu nimessä ja onko yrityksen nimellä suhteessa luotavaan imagoon erityistä 

merkitystä. Tavoitteena onkin sivuta väitettä siitä, että yritysnimellä ja sen sisäl-

tämillä merkityssisällöillä on merkitystä pörssiyhtiöiden imagon tai yritysbrändin 

kannalta.  

Yhtenä tavoitteena on perehtyä yrityksen nimeämiseen aineistoni yritysni-

mien kautta. Aineiston nimien vaihtelevuus luo tälle kiinnostavan pohjan. 

Yritysnimien eri-ikäisyys sekä eroavat nimeämisperusteet mahdollistavat moni-

puolisen analyysin. Aiempi tutkimus antaa tutkimukselleni tässäkin suhteessa 

kiinnostavan vertailukohdan, johon peilaan omia tutkimustuloksiani. 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen alussa kerron lyhyesti aiemmasta yritysnimistön tutkimuksesta, tut-

kimustavoitteistani sekä aineistostani. Käyn läpi myös käytössäni olevia metodeja 

sekä keskeisiä termejä, joita käytän aineistoni analysoinnissa. Analysoin nimet 

nimenosittain, jonka jälkeen keskityn nimien ja nimenosien sisältämiin semantti-

siin merkityksiin sekä niiden saamiin funktioihin. Samalla vertaan tuloksiani 

nimistöntutkija Paula Sjöblomin (2006) väitöskirjan tuloksiin. Sjöblom esittää 

väitöskirjassaan rikkaan ja monipuolisen kuvan suomalaisen yritysnimistön raken-

teesta, merkityksestä ja funktioista. Hän nivoo teoksessaan taitavasti yhteen 

kielitiedettä ja kaupallista ajattelua. 

Tämän jälkeen keskityn aineistooni yhä tarkemmin ja tiiviimmin. Pohdin 

pörssiyhtiön nimeämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä yritysnimen kielivalintaa. Kä-

sittelen aineistoni nimiä, joissa mielestäni näkyy paikallisuus ja siten 

suomalaisuus joko kielivalinnan tai merkityssisältöjen kautta. Selvennän tarkem-

min jokaisen aineistoni suomalaisuuteen viittaavan nimen nimeämishistoriaa ja 

nimeämisperusteita. Analyysini näkökulmaksi tuon asiantuntijahaastattelun. Haas-

tattelin tätä tutkimusta varten pörssisäätiön puheenjohtajaa Eero Heliövaaraa, jolla 

on kokemusta myös pörssiyhtiöiden nimeämisestä. Tarkastelen lyhyesti suomalai-

suuteen viittaavien nimenosien ikää. Päätän luvun nimien multimodaalisuuden 

käsittelyyn, jossa tuon yrityksen logon osaksi nimen konkreettista ja fyysistä il-

menemismuotoa.  

Lopuksi sidon analyysini lankoja yhteen ja esitän päätelmäni aineistoni ni-

mistä ja nimeämisperusteista. Esittelen aineistoni perusteella löytämiäni 

tendenssejä. Pohdin sitä, millaisen kuvan suomalaisesta yritysnimistöstä voimme 

rakentaa tämän tutkimuksen aineiston ja analyysin tuloksena, ja muuttaako ana-

lyysini mahdollisesti nykyistä näkemystä suomalaisesta yritysnimistöstä. 

 

1.3 Aiempi tutkimus 

 

Perinteisten nimistöntutkimuksellisten eli onomastisten tutkimuskohteiden, pai-

kannimistön ja henkilönnimistön, rinnalle on viime vuosikymmeninä noussut 
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kaupallisen nimistön tutkimus. Yritysnimet luokitellaan kaupallisen nimistön ala-

luokaksi: yritysnimellä tarkoitetaan ilmausta, jolla toistuvasti viitataan johonkin 

tiettyyn yritykseen. Niille, kuten muillekin kaupallisille nimille, on ominaista se, 

että ne voidaan määritellä taloudellisista lähtökohdista käsin. Yhtäältä niiden ta-

voitteena on ohjailla sijoittajien ja kuluttajien valintoja. Toisaalta niiden käytöllä 

on myös taloudellisia tavoitteita. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 2008: 275.) Vä-

häisen tutkimuksen vuoksi yritysnimien sijoittaminen nimistöntutkimuksen 

kenttään on ollut häilyvää: toisaalta ne kuuluvat olennaisesti osaksi kaupungin 

paikannimistöä, toisaalta tiiviisti osaksi kaupallista nimistöä. Vaikka kytkös pai-

kannimiin onkin vahva, tutkitaan yritysnimiä ensisijaisesti omana 

tutkimuskohteenaan, kaupallisena nimistönä. Yritys ei kuitenkaan ole fyysinen 

paikka, vaan yritysnimi viittaakin abstraktiin mielikuvaan yrityksestä. (Sjöblom 

2006: 39–40.) 

Ensisijaisena lähteenäni käytän suomalaisesta kaupallisesta nimistöstä teh-

tyä tutkimuskirjallisuutta. Kattavasti nimistöntutkimusta, ja kaupallisen nimistön 

tutkimusta, esitellään teoksessa Nimistöntutkimuksen perusteet (2008), jonka ovat 

kirjoittaneet Terhi Ainiala, Minna Saarelma ja Paula Sjöblom. Käytän teosta läh-

teenäni sen ajantasaisen ja selkeästi esitetyn tiedon vuoksi: samoihin kansiin on 

koottu kattavasti suomalaisen nimistöntutkimuksen selkäranka. Nimistöntutkija 

Paula Sjöblom on väitöskirjassaan Toiminimen toimenkuva: Suomalaisen yritys-

nimistön rakenne ja funktiot (2006) selvittänyt laajalti suomalaista yritysnimistöä, 

joten olen osin päätynyt vertaamaan omaa aineistoani Sjöblomin tutkimustulok-

siin. Sjöblomin väitöskirja on laajin suomenkielinen julkaisu, joka käsittelee 

yksinomaan suomalaista kaupallista nimistöä ja toimii siten erittäin merkittävänä 

tieteellisenä lähteenäni.  

Lisäksi olen käyttänyt lähteinäni ja vertailukohtina kaupallisesta nimistöstä 

kirjoitettuja uusimpia pro gradu -tutkielmia, sillä ne edustavat tuoreinta kotimaista 

yritysnimitutkimusta. Fanny Torro (2013) esittää pro gradu -tutkielmassaan mallin 

eksplisiittisesti ja implisiittisesti ilmenevästä paikallisuudesta, jonka avulla hän 

tutkii muuramelaisia paikannimiä. Kommentoin mallia oman aineistoni osalta. 

Hanna-Kaisa Korppinen (2005) on tutkinut leipomoiden ja konditorioiden toi-

minimiä pro gradu -tutkielmassaan. Korppinen on valottanut leipomonimiä 
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kahdesta näkökulmasta. Hän keskittyy tutkimaan sitä, miten nimet luokitellaan 

nimenosiin ja mitä asioita nimissä ilmaistaan.  

Suomen kieliyhteisössä elävien nimenkäyttäjien asenteita suomalaisiin yri-

tysnimiin on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Pia Koppinen (2008). Koppinen 

on nostanut esille oman tutkielmani kannalta mielenkiintoisia aiheita esimerkiksi 

yritysnimien kielellisestä alkuperästä ja yritysnimeen ja siten yritykseen liitettä-

vistä assosiaatioista. Kielellistä alkuperää pro gradu -tutkielmassaan on avannut 

myös Minna Välimaa (2008) tutkiessaan Kosken ja Marttilan yritysnimistöä. Vii-

me vuosina myös tuotenimiä on tutkittu omaa tutkimustani kiinnostavalla tavalla. 

Laura Oinonen (2013) esittelee pro gradu -työssään suomalaisten juustojen tuo-

tenimiä, ja Saara Ujainen (2007) pro gradu -työssään suomalaista 

lastenvaatenimistöä.  

Kansainvälisestikin kaupallisen nimistön tutkimus on varsin nuori tutkimus-

ala. Kansainvälisesti keskeisimpänä tutkimuskohteena ovat olleet yritysbrändit. 

Names in the Economy -symposium on koonnut yhteen alan tutkijoita. Osallistuin 

itse kyseiseen symposiumiin kesällä 2012, joten olen käyttänyt osittain lähteinäni 

myös symposiumin julkaisua Names in the Economy: Cultural Prospects (2013). 

Lisäksi olen käyttänyt lähteinäni erilaisia kansainvälisiä artikkelikokoelmia: eri-

tyisesti apua on antanut International Council of Onomastic Sciencesin Onoma-

julkaisu Onoma Volume 43: Commercial Names (2008).  
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2 Aineisto ja metodit 
 

Aineistonani toimivat NASDAQ OMX Helsinki -pörssiin listautuneiden yritysten 

viralliset nimet (liite 1). Käytän tässä tutkimuksessa NASDAQ OMX Helsinki      

-pörssistä selkeyden vuoksi nimeä Helsingin pörssi1. Vuonna 1912 perustettu Hel-

singin pörssi kuuluu tällä hetkellä ruotsalaiseen OMX-konserniin, joka omistaa ja 

hallinnoi pörssejä lähinnä Pohjoismaissa. Pörssin nimi tulee sen omistajista, 

NASDAQ:sta ja OMX:stä. (NASDAQ OMX NORDIC 2013.) Pörssillä tarkoite-

taan tässä tutkimuksessa puolueetonta ja pysyvää kaupankäyntipaikkaa, jossa 

kauppaa käydään arvopapereilla, hyödykkeillä ja valuutoilla. (Taloussanasto 

2002: 246.)  

Helsingin pörssiin on tutkimuksen aloitushetkellä, elokuussa 2012, listautu-

nut yhteensä 122 yritystä: listautuneina on pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä, 

jotka edustavat useita eri toimialoja antaen laajan kuvan suomalaisiksi mielletty-

jen yritysten liiketoiminnasta. Nämä 122 yrityksen nimeä edustavat kattavaa 

otosta tunnetuista ja pörssissä noteeratuista suomalaisista yrityksistä, joista osa on 

yhä myös suomalaisessa omistuksessa. Pörssiyhtiöiden nimistö on koostettu 

15.8.2012 Helsingin pörssin verkkosivuilta (NASDAQ OMX HELSINKI 2012). 

Kandidaatintyössäni vuonna 2011 tutkin Helsingin pörssin yritysnimiä ja käytin 

vastaavaa nimistöaineistoa keväältä 2011 (Suntio 2011: 32–33).  

Pörssiyhtiöiden nimeämisperusteita olen selvittänyt sekä aiemman tutki-

muksen, yritysten verkkosivujen historiikkien ja yrityksistä kertovien uutisten 

avulla. Tutkittaessa yritysnimiä on otettava huomioon, että yritysnimet ovat olen-

nainen osa yritysviestintää ja sitä kuvaa, jonka yritys itsestään välittää 

ympäristölleen. Yritysnimet ovat markkinointia ja mainontaa puhtaimmillaan sekä 

heijastelevat erilaisia kielen käyttötapoja talouselämässä. Nimen varsinaisen mer-

kityssisällön lisäksi nimen välittämään mielikuvaan vaikuttavat myös muut 

kielelliset valinnat, esimerkiksi appellatiivien ja henkilönnimien käyttö, kielivalin-

ta sekä yrityksen nimipolitiikka. (Ainiala ym. 2008: 312–313.)  

Varsinaisen pörssiyhtiöiden nimistön lisäksi käytän aineistonani tutkimuk-

sen aloitushetkellä, vuonna 2012, Pörssisäätiön puheenjohtajana toimineen Eero 
                                                
1 Kursivoin analysoimani kielenaineksen, esimerkiksi nimet, sillä se on vakiintu-
nut tapa suomen kieltä käsittelevissä tutkimuksissa. 
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Heliövaaran haastattelua, jonka olen tehnyt 10.4.2012. Haastattelun muistiinpanot 

löytyvät minulta muun tutkimusaineiston ohella. Haastattelussa kysyin Heliövaa-

ralta muun muassa pörssiyhtiöiden nimeämisestä ja nimenmuodostuksesta sekä 

näkemystään toimivista ja heikommista pörssiyhtiöiden nimistä. Tavoitteenani oli 

saada myös selville, onko pörssiyhtiön nimellä asiantuntijan mielestä suurta mer-

kitystä osakemarkkinoilla. Tämä osoittautui pohdinnanarvoiseksi kysymykseksi, 

johon emme löytäneet täysin yksiselitteistä vastausta. 

Vuosien 2011 ja 2012 aineistoissa on tapahtunut muutoksia: nimenmuutok-

sia, pörssistä poisjääntejä ja uusia listauksia pörssiin. Yritykset Tekla Oyj, 

Salcomp Oyj sekä Aldata Solution Oyj ovat poistuneet Helsingin pörssistä osake-

kannan omistuksen muututtua. GeoSentric Oyj on poistunut pörssistä 

hakeuduttuaan selvitystilaan. Näiden yhtiöiden nimet ovat siten poistuneet aineis-

tostani. Viisi yhtiötä on muuttanut nimensä. Turkistuottajat Oyj on ajantasaisessa 

aineistossa nimellä Saga Furs Oyj, Proha Oyj käyttää nimeä Dovre Group Oyj, 

M-Real Oyj:n uusi nimi on Metsä Board Oyj ja Amanda Capital Oyj tunnetaan 

aineiston keruuhetkellä nimellä eQ Oyj. Suominen Yhtymä Oyj tunnetaan aineis-

tossani nimellä Suominen Oyj. Uusia listautuneita pörssiyhtiöitä ovat lisäksi Sievi 

Capital Oyj sekä Sotkamo Silver AB.   

Tutkimieni yritysten nimet ovat moninaisia. Nimistä löytyy niin vain yhden 

sanan ja yritysmuodon tunnuksen sisältäviä nimiä (Digia Oyj, Panostaja Oyj, Va-

con Oyj) kuin myös useamman sanan pituisia nimiä (Pohjois-Karjalan Kirjapaino 

Oyj, Vaahto Group Plc Oyj). Tässä tutkimuksessa tarkoitan sanalla toisesta sanas-

ta välilyönnillä erotettua kielenaineista, joka ei aina välttämättä tarkoita samaa 

kuin nimenosa, joihin nimet myöhemmin jaetaan (ks. tarkemmin luku 3). Aineis-

tossani on myös nimiä, joissa on käytetty lyhenteitä tai kirjainyhdistelmiä, 

esimerkiksi YIT Oyj, UPM-Kymmene Oyj sekä SRV Yhtiöt Oyj. Nimiä on sekä 

suomenkielisiä (Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj), vieraskie-

lisiä (Nordic Aluminium Oyj) että tekosanoja eli tekokielisiä (Tectia Oyj, Solteq 

Oyj, Cencorp Oyj). Tekosanalla tarkoitan tekokielistä ilmaisua, joka ei perustu 

mihinkään olemassa olevaan kieleen. Kuitenkin tekokieliset nimet sisältävät usein 

olemassa olevista kielistä tuttuja ilmaisuja. (Ainiala ym. 2008: 310–311.) 

Viittaan tässä tutkimuksessa pörssiin listautuneisiin julkisiin osakeyhtiöihin 



 8 

termillä pörssiyhtiö tai yritys ja näiden yhtiöiden nimiin termillä yritysnimi. Yri-

tysnimestä voisin myös vaihtoehtoisesti käyttää termiä toiminimi tai yhtiönimi, 

mutta yritysnimi on sekä vakiintuneempi että kattavampi termi kaupallisen nimis-

tön tutkimuksessa. Toiminimi saattaisi saada lukijan ajattelemaan vain yhden 

henkilön kattavaa yritystä, vaikka sillä tarkoitetaan kaikentyyppisten yritysten ni-

miä. (Ainiala ym. 2008: 277.) Yritysnimen suomalaisuuden ja siten 

paikallisuuden mittareina toimivat tässä yhteydessä se, onko suomen kieltä käytet-

ty yritysnimessä joko suoraan (esimerkiksi nimessä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 

Oyj) tai esiintyykö suomen kieli epäsuorasti merkityssisältönä nimessä (esimer-

kiksi Finnair Oyj). Erilaiset viitteet suomalaiseen kulttuuriin tai esimerkiksi 

Suomen sijaintiin ovat viitteitä suomalaisuuteen ja paikallisuuteen. 

Yritysnimeen liittyvät olennaisesti myös käsitteet imago ja yritysbrändi. 

Imagolla tarkoitan sitä yrityskuvaa, joka yrityksestä markkinoille muodostuu, ja 

jota yritys viestinnällään tuottaa (Juuti – Laukkanen – Puusa – Reijonen 2012: 

191; 193). Yritysnimi on osaltaan muodostamassa tätä yrityskuvaa ja antaa yrityk-

selle ikään kuin käyntikortin, jolla yritykseen viitataan eri foorumeilla. 

Yritysbrändistä puhuessani viittaan siihen identiteettiin, joka yritykselle on tietoi-

sesti rakennettu ja niihin mielleyhtymiin, jotka yritys haluaa asiakkaassaan 

herättää. Yritysbrändin ja imagon erona onkin usein käytetty niiden yleisöä: ima-

go yhdistyy usein sekä visuaalisuuteen että sidosryhmiin, esimerkiksi sijoittajiin, 

kun taas brändi yhdistyy usein konkreettisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä asia-

kasviestintään. (Juuti ym. 2012: 195 – 197.) 

Käytän pro gradu -työni ensisijaisena tutkimusmetodina funktionaalis-

semanttista analyysimallia, jonka avulla nimet jaotellaan erilaisiin nimenosiin 

funktionaalis-semanttisin perustein. Funktionaalis-semanttinen analyysimalli on 

kehitetty ennen muuta kaupallisen nimistön tutkimisen avuksi. Paikannimistöä 

varten kehitetyt analyysimallit eivät sellaisinaan sovellu kaupallisen nimistön ana-

lyysiin sen ollessa usein heterogeenisempää ja monisyisempää kuin 

paikannimistö. Kaupalliset nimet ovat monimutkaisempia ja sisältävät usein 

enemmän elementtejä kuin perinteiset paikannimet. (Ainiala ym. 2008: 283.) 

Funktionaalis-semanttinen analyysimalli on vakiintunut malli suomalaisessa ni-

mistöntutkimuksessa, jonka avulla myös kaupalliselle nimistölle ominaiset 
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variaatio, markkinahenkisyys, funktiot ja semanttiset yhteydet saadaan analysoi-

tua mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.  
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3 Yritysnimen nimenosat 
 

Funktionaalis-semanttisen analyysimallin avulla aineistoni nimet voidaan jakaa 

erillisiin rakenneyksiköihinsä, nimenosiin, joita analysoimalla voidaan lisätä ym-

märrystä aineistoni nimistä sekä yritysten nimeämisestä ylipäätään. Olen 

analysoinut Helsingin pörssiin listautuneiden yritysten nimet kyseisen analyysi-

mallin keinoin, ja seuraavissa alaluvuissa käsittelen analyysin tuloksia 

aineistoesimerkkien avulla. Kaikki esimerkit ovat peräisin aineistostani ellei toisin 

mainita. Funktionaalis-semanttista analyysia tukee niin ikään yksilöiviä nimenosia 

ja paikallisuutta käsittelevä haastattelu luvussa 5.2, joka antaa näkökulman myös 

nimenantajan rooliin. Funktionaalis-semanttisessa analyysissa korostuvat myös 

nimenkäyttäjien erilaiset roolit: nimenkäyttäjät ovat subjektiivisia tulkitsijoita. 

Funktionaalis-semanttisen mallin avulla analysoin nimistä yritysmuotoa il-

maisevan nimenosan (Nokia Oyj), liikeideaa ilmaisevan nimenosan (Amer Sports 

Oyj), yksilöivän nimenosan (Dovre Group Oyj) sekä selventävän täydennysosan 

(TeliaSonera Finland Oyj). Kaikissa aineistoni nimissä ei esiinny liikeideaa il-

maisevaa nimenosaa, ja vain harvoissa nimissä esiintyy selventävä täydennysosa. 

Toiminimilain nojalla jokaisessa aineistoni nimessä esiintyy yritysmuotoa ilmai-

seva nimenosa varsin liikkumattomana ja staattisena osana, kuten nimissä Cramo 

Oyj, Basware Oyj ja Incap Oyj. 

 

3.1 Yleistä nimenosien analysoinnista 

 

Toiminimilain mukaan yritysnimen tulee yksilöidä yritys, joten jokaisesta yritys-

nimestä löytyy myös yksilöivä nimenosa. (Finlex 2012.) Analyysini keskittyykin 

yritysnimien yksilöivien nimenosien ympärille, sillä yksilöivät nimenosat sisältä-

vät eniten variaatiota ja auttavat ymmärtämään paikallisuutta ja yrityskuvan 

ilmenemistä ja rakentumista yritysnimissä. Jokainen yritysnimi yksilöi tarkoitet-

taan ja erottaa sen muista: vaikka yrityksen nimi koostuisikin vain yhdestä sanasta 

ja yritysmuodon tunnuksesta, ovat yksilöivä merkitys ja siten myös yksilöivä ni-

menosa aina läsnä. Tästä voidaan päätellä, että nimen ollessa vain kaksiosainen ja 

sisältäen toisena osanaan yritysmuodon sisältävän nimenosan (Proha Oyj), on toi-

sen osan oltava yksilöivä nimenosa (Proha Oyj). Yksiosaisen yritysnimen 
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nimenosa on myös yksilöivä – yksilöivä nimenosa on siis aina läsnä yritysnimes-

sä. Tällaisia nimiä ei kuitenkaan aineistossani ole, sillä pörssiin listautuminen 

vaatii yritysmuodon tunnuksen rekisteröidyn nimen osana. 

Vaikka yksilöivän nimenosan ensisijainen tehtävä on yksilöidä yritys, koh-

taamme käytännössä aineistossani nimiä, joiden nimenosien funktiot sekoittuvat, 

ja yksilöivä nimenosa saa liikeideaa ilmaisevan nimenosan tehtäviä tai piirteitä. 

Sjöblom (2006: 166) toteaa yritysnimen yksilöivän nimenosan voivan olla liitok-

sissa liikeideaan. Merkittävässä osassa aineistoni nimiä yksilöivä nimenosa 

sisältää jonkinlaisen tulkinnanvaraisen vihjeen yrityksen liikeideasta. Yksilöivä 

nimenosa voi sisältää viittauksia esimerkiksi ammattiin, toimialaan, tuotteeseen 

tai palveluun. Nämä viittaukset ovat Sjöblomin mukaan usein jollain tapaa epäta-

vallisia, jolloin nimenosa jaotellaan yksilöiväksi eikä liikeideaa suoraan 

ilmaisevaksi (mp).  

Aineistossani on runsaasti esimerkkejä siitä, miten yritysnimien yksilöivät 

nimenosat sisältävät tulkintaa auttavia vihjeitä esimerkiksi yrityksen tuotantopro-

sessista tai lopputuotteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi nimenosat Norvestia (to 

invest, investment; ’sijoittaa, sijoitus’), Finnlines (line, ’linja, reitti’) ja Digia (di-

gital, ’digitaalinen’). Nimessä Turvatiimi Oyj yksilöivä nimenosa Turvatiimi antaa 

vihjeen siitä, että yrityksen ydintoiminta keskittyy turvallisuusratkaisuihin. Myös 

yksilöivät nimenosat Yleiselektroniikka ja Componenta (component, ’komponent-

ti’) kertovat yritysten toimialasta – elektroniikkateollisuudesta. Tällaisissa 

tapauksissa olen analysoinut nimenosan yksilöiväksi, mutta analysoitaessa ottanut 

huomioon myös yksilöivälle nimenosalle epätavallisemmat funktiot ja merkityk-

set, joita se kantaa. Yksilöivä nimenosa voi siten muistuttaa vahvasti myös 

liikeideaa ilmaisevaa nimenosaa tai ainakin antaa kieliyhteisölle vihjeitä esimer-

kiksi toimialasta tai yrityksen tuotteesta: tämä voidaan nähdä myös yritysnimen 

funktiona. Yritysnimien funktioita analysoin tarkemmin luvussa 4.2.  

Analysoidessani aineistoani funktionaalis-semanttisen mallin avulla esiin 

nousee kysymys siitä, miten yhdyssanan sisältävät yritysnimet tulisi analysoida. 

Mallin mukaisesti on kaksi tapaa toimia: joko luokittelemalla yhdyssana yhdeksi 

sanaksi fyysisiä sanarajoja käyttäen tai luokittelemalla yhdyssana useammaksi eri 

sanaksi kunkin yhdyssanan osan merkitysrajoja käyttäen. Olen päätynyt käyttä-
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mään pääosin tapaa, jonka mukaan luokittelen yhdyssanat useammaksi sanaksi 

perus- ja määriteosien merkitysrajoja käyttäen. Tällainen useammaksi sanaksi 

luokiteltava yhdyssana on aineistossani esimerkiksi Kaivososakeyhtiö, joka ana-

lyysissäni jakaantuu kahteen merkitystä kantavaan osaan, kaivokseen ja 

osakeyhtiöön. Käytän tätä luokittelua niiden yhdyssanojen kohdalla, jotka ovat 

jollain tavalla poikkeavia eivätkä täysin vakiintuneita arkisessa kielenkäytössä. 

Tunnettuja ja vakiintuneita yhdyssanoja, kuten aineistossa esiintyvää Hammas-

lääkärit, käsittelen yhtenä sanana. Tunnetut ja vakiintuneet yhdyssanat olen 

määritellyt Kielitoimiston sanakirjan avulla. 

Aineistooni kuuluvat suomenkielisen yhdyssanan sisältävät nimenosat 

Yleiselektroniikka, Kirjapaino, Keskisuomalainen, Honkarakenne, Pohjois-

Karjalan, Hammaslääkärit, Rautaruukki, Kaivososakeyhtiö, Tulikivi ja Turvatii-

mi.  Näiden yhdyssanojen lisäksi aineistoon kuuluu myös tekosanoja, jotka 

vaikuttavat yhdyssanoilta sisältäen esimerkiksi jonkin olemassa olevan kielen sa-

nan. Tällainen tapaus on esimerkiksi nimissä Finnair Oyj ja Etteplan Oyj. 

Yksilöivissä nimenosissa esiintyvät osana tekosanaa appellatiivit air (’ilma’) ja 

plan (’suunnitella, suunnitelma’). Näitä yhdyssanoja käsittelen tarkemmin yksi-

löivien nimenosien luvussa 3.3 sekä kartoittaessani nimien tarinoita luvussa 5.2. 

Nimenosan yhdyssanan kantaessa yleisesti tunnettua merkitystä käsittelen yhdys-

sanaa yhtenä sanana. Tällaisia ovat aineistoni nimenosat Hammaslääkärit, 

Honkarakenne, Pohjois-Karjalan, Keskisuomalainen, Tulikivi ja Kirjapaino. Siis-

pä yhdyssanan sisältävät nimenosat Yleiselektroniikka, Rautaruukki, 

Kaivososakeyhtiö ja Turvatiimi sekä ruotsinkielinen Ålandsbanken esiintyvät ana-

lyysissäni erillisinä sanoina. Yhdyssanan sisältäviä lyhenteitä käsittelen 

ensisijaisesti lyhenteinä. Analysoin kuitenkin myös lyhenteiden sisältämien ly-

hennettyjen sanojen merkityksiä nimeämisen näkökulmasta. Tällaisten 

lyhenteiden avautuminen riippuu usein hyvin pitkälti nimenkäyttäjän ennakkotie-

doista yrityksestä ja sen historiasta. 

Lisäksi olen erottanut eri sanoiksi ne yhdyssanamaiset nimenosat, joiden si-

sällä kaksi sanaa tai kirjainjoukkoa on erotettu toisistaan kapiteelia käyttäen, 

mutta sanat on kirjoitettu yhteen oikeinkirjoitusnormien vastaisesti. Tällaisia ni-

menosia ovat aineistossani CapMan, HKScan, TeliaSonera ja GeoSentric. Eri 
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sanoiksi ja siten mahdollisesti eri nimenosiksi erottelen myös yhdysviivalla toi-

siinsa yhdistetyt kielenosat, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja ja merkitystä 

kantavia yhdyssanoja. Tällaiset nimenosat esiintyvät nimissä Ilkka-Yhtymä Oyj, 

UPM-Kymmene Oyj, Wulff-Yhtiöt Oyj sekä F-Secure Oyj.  

Myös nimenosien vieraskielisyys ohjaa yritysnimen jakamista nimenosiin. 

Sjöblomkin (2006: 151) on kiinnittänyt ilmiöön huomiota. Olen joutunut turvau-

tumaan analyysitapaan, jonka mukaan joissain nimissä kaikki vieraskielinen aines 

nimessä luokitellaan yksilöiväksi nimenosaksi. Tällaista tapaa on käytettävä myös 

nimissä, joissa esiintyy runsaasti kielenainesta, joka ei kuulu mihinkään olemassa 

olevaan kieleen. Olen käyttänyt tätä analyysitapaa tekokielistä kielenainesta ana-

lysoidessani. Tekosanat muodostavat aineistossani aina joko yksin tai yhdessä 

muun kielenaineksen kanssa yksilöivän nimenosan, kuten esimerkiksi nimissä In-

teravanti Oyj ja Ixonos Oyj. 

Seuraavissa alaluvuissa käsittelen ensin yritysmuodon ilmaisevaa ni-

menosaa (Okmetic Oyj), joka sisältyy kaikkiin aineistoni nimiin. Liikeideaa 

ilmaiseva nimenosa (Biotie Therapies Oyj) tulee käsittelyyn yritysmuodon jäl-

keen. Pääpaino analyysissäni on liikeideaa ilmaisevan nimenosan lisäksi 

yksilöivällä nimenosalla (Sponda Oyj), jota käsittelen toiseksi viimeisenä. Vii-

meisimpänä valotan aineistossani varsin harvinaisen täydentävän nimenosan 

(Nordea Bank Finland Abp) esiintymistä. 

 

3.2 Yritysmuodon ilmaiseva nimenosa 

 

Yritysmuodon pakollinen tunnus löytyy kaikista aineistoni nimistä. Yritysmuodol-

la tarkoitetaan yhtiömuodon tunnusta: kaikissa aineistoni nimissä sen on oltava 

lakisääteisesti julkista osakeyhtiötä ilmaiseva osa. Mahdollisia variantteja ovat ly-

henteet oyj (julkinen osakeyhtiö), abp (publikt aktiebolag) ja plc (public limited 

company). Nämä ilmaisevat sen, että yritys on listautunut pörssiin ja sen toiminta 

on siten julkista. (Finlex 2012.)  

Aineistoni 122 nimessä esiintyy julkisen osakeyhtiön tunnuksia suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi. Julkinen osakeyhtiö ilmaistaan aineistossani poikkeukset-

ta lyhentein. Kaikki tunnukset sijoittuvat yritysnimen loppuun. Kaikkein yleisin 
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variantti on suomenkielinen oyj, joka esiintyy 95 prosentissa eli 116 aineistoni 

nimessä (esim. Stonesoft Oyj ja Uponor Oyj). Ruotsinkielinen tunnus abp esiintyy 

yhteensä 8 prosentissa eli 10 nimessä, joista ainoana tunnuksena 4 prosentissa ai-

neistoni nimiä eli 5 nimessä (esim. TeliaSonera Abp ja Viking Line Abp). 

Poikkeuksellisesti nimessä Sotkamo Silver AB esiintyy ruotsinkielinen tunnus ab. 

Tämä johtuu siitä, että yritys on rekisteröitynyt Ruotsissa ja listautunut sieltä käsin 

Helsingin pörssiin. Muista varianteista englanninkielinen plc esiintyy suomenkie-

lisen tunnuksen rinnalla aineistossa kerran (Vaahto Group Plc Oyj). 

Englanninkielinen variantti on sijoittunut suomenkielisen variantin edelle, kun 

taas ruotsinkieliset variantit sijoittuvat aineistossani aina suomenkielisen jälkeen, 

esimerkiksi Glaston Oyj Abp. Poikkeuksellisesti yritysmuotoaan ilmaisee Talvi-

vaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, joka virallisen tunnuksen lisäksi ilmaisee 

yritysmuotoaan liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa kaivososakeyhtiö.  

Yritysmuodon ilmaiseva nimenosa vaihtelee usein eri markkinoilla ja eri 

kieliympäristöissä. Suurilla kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yrityksillä on 

usein omat tytäryhtiönsä tai rinnakkais- ja aputoiminimensä kullekin markkina-

alueelle. Laki rajoittaa rinnakkaistoiminimien käyttöä. Lain mukaan rinnakkais-

toiminimiä voidaan rekisteröidä sekä yrityksen rekisteröintihetkellä että 

jälkeenpäin. Rinnakkaistoiminimissä voidaan esittää yrityksen nimi merkityssisäl-

töineen muilla kielillä kuin alkuperäisessä nimessä. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2013.) Aputoiminimi taas voi poiketa yrityksen virallisesta nimestä muutoinkin 

kuin kieleltään: yritys voi harjoittaa jotain tiettyä osaa liiketoiminnastaan aputoi-

minimellä, joka eroaa yrityksen virallisesta nimestä (Ainiala ym. 2008: 287).  

Kaikkein tavallisin menettelytapa on se, että yritys käyttää rinnakkaistoi-

minimiä, joissa yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa vaihtelee kielittäin. 

Käytännössä vaihtelevat kielet ovat useimmiten kuitenkin vain suomi, ruotsi ja 

englanti. Tämä toimintatapa osoittaa sen, miten yritys haluaa tunnistautua eri kie-

liympäristöissään. Suomenkielinen nimenosa oyj ei kertoisi kenties mitään 

englanninkielisessä kieliympäristössä, mutta nimenosa plc kertoo yhtiömuodon 

merkityksen. Yksilöivä nimenosa jää sellaiseksi nimenosaksi, jonka kieltä ei muu-

teta tai jota ei yritetä kääntää toiselle kielelle. Esimerkiksi Raisio Oyj on 

rekisteröinyt rinnakkaistoiminimikseen nimet Raisio Abp ja Raisio Plc. Tällaisesta 
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esimerkkejä ovat myös yritykset Kone Oyj sekä Turvatiimi Oyj. Molempien yri-

tysten rinnakkaistoiminimissä yksilöivä nimenosa, joka koostuu suomenkielisistä 

appellatiiveista, jää suomenkieliseksi yritysmuodon tunnuksen vaihtuessa englan-

ninkieliseksi: Kone Corporation ja Turvatiimi Corporation. Tällä perusteella 

voidaan ajatella, että yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa ei ole olennainen yrityksen 

tunnistettavuuden tai yhteyksien löytämisen useiden tytäryhtiöiden tai toiminimi-

en välillä, sillä sitä usein muutetaan tai käännetään eri kielille 

rinnakkaistoiminimissä. Kuitenkin yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa merkitsee 

yrityksen pörssiin listautuneeksi yhtiöksi.  

Mikäli yritys on rekisteröity siten, että se sisältää suomen- tai ruotsinkielisiä 

yleiskielen sanoja, jotka voidaan kääntää toiselle kielelle, voidaan nämä sanat 

kääntää rinnakkaistoiminimissä toisille kielille. Aineistoesimerkkeinä tällaisesta 

käännöksestä ovat yrityksen Nokian Renkaat Oyj rinnakkaistoiminimi Nokia Ty-

res Plc ja yrityksen Pohjola Pankki Oyj rinnakkaistoiminimet Pohjola Bank Abp 

sekä Pohjola Bank Plc. Aputoiminimeä käyttää esimerkiksi Ixonos Oyj. Sen toi-

mintaa tapahtuu virallisen nimen lisäksi myös lukuisilla aputoiminimillä: Botnia 

Comp Engineering, Topsystems, Tietovara, Polar Profit, WTS Wireless Technolo-

gy Systems, Tieto-X, Souoxi, Sonoxi ja Ixonos Testhouse. Aputoiminimien lienee 

tarkoitus esimerkiksi kuvailla eksplisiittisemmin joitain tiettyjä liiketoiminnan 

osia tai tuotteita ja kertoa jo nimessään paremmin tietynlaisesta liiketoiminta-

osaamisesta. 

 

3.3 Liikeideaa ilmaiseva nimenosa 

 

Liikeideaa ilmaiseva nimenosa määritetään yritysnimestä semanttisin perustein 

(Ainiala ym. 2008: 341). Yrityksen tarkoitteen laji määritellään liikeideaa ilmai-

sevassa nimenosassa. Se kertoo jotakin esimerkiksi yrityksen tuotteesta (Exel 

Composites Oyj), toimialasta (Neo Industrial Oyj) tai yrityksen järjestäytymisestä 

(Wulff-Yhtiöt Oyj). Liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa yrityksen liikeidean si-

sältö tai toimintatapa on jollakin tavalla sanallistettu: liikeidean osiksi voidaan 

myös katsoa yrityksen asiakkaat ja imago, mutta nimi ei kuvaile niitä eksplisiitti-

sesti (Sjöblom 2006: 154).  
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Aineistossani esiintyy lukuisia nimiä, kuten Biohit Oyj ja Efore Oyj, joissa 

ei ole liikeideaa ilmaisevaa nimenosaa. Se ei ole pakollinen osa nimeä. Toisaalta 

yritysnimi ei myöskään voi koostua pelkästä liikeideasta, sillä liikeideaa ilmaise-

van nimenosan tulisi olla neutraali ja välttää affektiivisuutta: liikeideaa ilmaiseva 

sana tai sanaliitto olisi siis liian tavanomainen sana yksilöidäkseen yrityksen (Fin-

lex 2012). Yrityksen nimi ei voisi esimerkiksi olla pelkästään Group Oyj vaan 

nimi vaatii myös yksilöivän nimenosan osaksi nimeä: PKC Group Oyj. Toimi-

alaan viittaavat nimet Tehtaat Oyj ja Media Oyj vaativat nekin yksilöivät 

nimenosat tullakseen hyväksytyiksi yritysnimiksi: Lännen Tehtaat Oyj ja Alma 

Media Oyj. Liikeideaa ilmaistaan usein myös implisiittisemmin ja epäsuoremmin 

yritysnimen yksilöivässä nimenosassa. Esimerkkeinä tällaisista toimivat nimet 

Cargotec Oyj (cargo, ’lasti, rahti’) sekä Marimekko Oyj (’mekko’), joissa lii-

keideasta annetaan tulkintavihje yksilöivässä nimenosassa.  

Liikeideaa ilmaiseva nimenosa löytyy 28 prosentista eli 34 aineistoni nimes-

tä. Kaikki analysoidut liikeideaa ilmaisevat nimenosat ovat yhden sanan mittaisia 

suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä substantiiveja. Sjöblom (2006: 160) toteaa 

aineistonsa Helsingin ja Turun kotipaikakseen ilmoittavista yritysten nimistä 46 

prosentin sisältävän liikeideaa ilmaisevan nimenosan. Pörssiyhtiöiden nimissä lii-

keideaa ilmaisevaa nimenosaa näyttäisi esiintyvän huomattavasti harvemmin. 

Edes jonkin verran suomen kieltä sisältävissä2 aineistoni nimissä (54 kappaletta) 

prosenttiosuus kasvaa; 39 prosenttia eli 21 nimeä suomen kieltä sisältävistä yri-

tysnimistä sisältää liikeideaa ilmaisevan nimenosan. Sjöblomin (2006: 160) 

aineistossa prosenttiosuus tässä vertailussa nousee 68 prosenttiin. Tendenssi on 

näissä tapauksissa samansuuntainen. 

Toisaalta aineistoni kokonaan suomenkielisissä nimissä (42 kappaletta) lii-

keidea löytyy 30 prosentista eli 13 nimestä. Sjöblomilla liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa esiintyy vastaavasti 68 prosentissa. Sjöblomin aineiston vertailuluku on 

huomattavasti korkeampi kuin oman aineistoni tulos. Sjöblomin vertailuaineisto 

kattaa suomalaisia yrityksiä laidasta laitaan, kun taas oma aineistoni kattaa vain 

suuria pörssiyhtiöitä. Kenties Sjöblomin aineiston kokonaan suomenkieliset nimet 

                                                
2 Edes jonkin verran suomen kieltä sisältävillä yritysnimillä tarkoitan aineistossani esiintyviä yri-
tysnimiä, joissa on selkeästi erotettava suomenkielinen appellatiivi, tunnettu suomenkielinen 
propri tai lyhenne, joka lyhentyy suomenkielisestä lausekkeesta tai sanaliitosta. 
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ovat lähtökohtaisesti pidempiä kuin oman aineistoni nimet, jolloin niissä on myös 

useampia nimenosia. Aineistoni kokonaan suomenkielisistä nimistä 35 prosenttia 

eli 15 nimeä sisältää yksilöivänä nimenosana suomenkielisen paikan- tai henki-

lönnimen. Esimerkiksi nämä nimet (Nokia Oyj, Vaisala Oyj3) ovat jo 

lähtökohtaisesti varsin lyhyitä. Pörssiyhtiölle ei ole kenties olennaista ilmaista tar-

kasti liikeideaansa nimessään – ainakaan suomeksi. Suomenkielinen ilmaus ei 

välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla usein kansainvälisessä ja englan-

nin- tai monikielisessä toimintaympäristössä. 

Aineistostani löytyy esimerkiksi toimialaa, toimipaikkaa tai ammattia kuvai-

levia nimenosia kuten Pankki ja -banken (Pohjola Pankki Oyj ja Ålandsbanken 

Oyj), Logistics (Nurminen Logistics Oyj) sekä Hammaslääkärit (Oral Hammas-

lääkärit Oyj). Lisäksi aineistossani painottuvat yritysnimet, joiden liikeideaa 

ilmaisevissa nimenosissa kerrotaan yrityksen tuotteesta tai yritysmuodosta tai -

rakenteesta. Tuotteita ilmaisevia nimenosia ovat esimerkiksi fur (’turkki, turkis’; 

Saga Furs Oyj), Renkaat (Nokian Renkaat Oyj) sekä Composites (composite, 

’komposiitti’; Exel Composites Oyj). Yrityksen rakennetta taas kuvaavat ni-

menosat Group (’ryhmä’; esimerkiksi Ruukki Group Oyj ja Revenio Group Oyj), -

tiimi (Turvatiimi Oyj) ja Yhtymä (Ilkka-Yhtymä Oyj). 

Liikeidean ilmaisemista voidaan havainnollistaa ilmaisun sisällön ja kehyk-

sen abstraktisuuden ja konkreettisuuden avulla. Ensinnäkin liikeideaa ilmaisevat 

nimenosat voivat esittää jotakin toiminnan sisältöön, esimerkiksi tuotteisiin tai 

palveluihin liittyvää. Toiseksi nämä nimenosat voivat kuvata yritystoiminnan ke-

hystä eli esimerkiksi toiminnan puitteita tai toimintatapoja. (Ainiala ym. 2008: 

304–305). Aineistoni 34 yritysnimeä, jotka sisältävät liikeideaa ilmaisevan ni-

menosan, jakautuvat molempiin kategorioihin: sekä sisältöä että kehystä 

ilmaiseviin nimenosiin. Suurimmassa osassa, 74 prosentissa, ilmaistaan liiketoi-

minnan kehystä. Tällaisia nimenosia ovat esimerkiksi -elektroniikka 

(Yleiselektroniikka Oyj), Industrial (’teollinen’; Neo Industrial Oyj) sekä Yhtiöt 

(SRV Yhtiöt Oyj). Lopuissa ilmaistaan liiketoiminnan sisältöä esimerkiksi tuot-

teen, Aluminium (’alumiini’; Nordic Aluminium Oyj), tai palvelun, Software 

(’ohjelmisto’; QPR Software Oyj), avulla. 
                                                
3 Nimenosa Vaisala on muunnos sukunimestä Väisälä, jossa ä-etuvokaalit on muunnettu kansain-
välisemmäksi a-takavokaaliksi. 
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3.4 Yksilöivä nimenosa 

 

Yksilöivä nimenosa määritetään jokaisesta aineistoni nimestä semanttisin kritee-

rein. Se on nimenosa, joka toimii usein liikeideaa ilmaisevan nimenosan 

määritteenä, ja joka voi toimia jopa yksin yrityksen nimenä (Sjöblom 2006: 166). 

Yksilöivät nimenosat tavataan jaotella kuuteen eri kategoriaan: henkilönnimiin, 

paikannimiin, muihin erisnimiin, leksikaalista merkitystä kantaviin ilmauksiin, te-

kosanoihin sekä kirjainlyhenteisiin.  

Tekosanat on muodostettu olemassa olevien kielten aineksista, mutta ne ei-

vät kuulu mihinkään olemassa olevaan kieleen. Aineistossani valtaosa yksilöivistä 

nimenosista on tekosanoja: jopa 48 prosentissa eli 59 yritysnimen yksilöivässä 

nimenosassa esiintyy tekosana (esim. Aspo Oyj, Comptel Oyj). Ero esimerkiksi 

Sjöblomin (2006: 181) tutkimaan aineistoon on suuri: hänen aineistonsa yksilöi-

vistä nimenosista vain 28 prosenttia sisälsi tekosanan. Aineistoni tekosanan 

sisältävistä yritysnimistä jopa 83 prosenttia eli 49 nimeä koostuu vain tekosanan 

sisältävästä yksilöivästä nimenosasta sekä yritysmuodon ilmaisevasta nimenosasta 

(esim. Affecto Oyj, Cencorp Oyj). Tekosanaisuus tuntuukin olevan nimistössä 

ominainen osa kansainvälisyyttä tavoitteleville pörssiyhtiöille ja niiden yksilöivil-

le nimenosille.  

Tekosanat mukailevat olemassa olevien kielten äänne- ja muotoasua sekä 

sanan- ja nimenmuodostustapoja. Osa tekosanoista sisältää lyhenteitä tai viittauk-

sia olemassa olevien kielten sanoihin, kuten esimerkiksi nimenosat Teleste ja 

Citycon. Appellatiivit tele (’kauko-, etä-, teletekniikkaan perustuva’) ja city (’kau-

punki’) toimivat nimenosien ensimmäisinä osina ja tekosanojen alkuina. 

Tekosanoja käyttäessä yritys ei kiinnity välttämättä mihinkään paikalliseen maa-

han, kulttuuriin tai kieleen, vaan luo ikään kuin omaa kulttuuriaan, joka linkittyy 

helposti osaksi valtakulttuureja. Tällöin kansainvälisenkin asiakkaan voi olla hel-

pompi omaksua yritys omaksi sijoitus- tai yhteistyökumppanikseen. Yrityksen 

kulttuuri ei tunnu liian kaukaiselta tai kieliasu vieraalta sen kuuluessa tekokieleen, 

joka sopii mahdollisesti osaksi monia eri kulttuureita. Tiettyyn kieliyhteisöön kuu-

luva saattaa tunnistaa tekokielessä piirteitä kielestään tai toisaalta löytää 

tekosanasta kielensä kannalta epämiellyttäviäkin merkityksiä. 
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Tekosanojen ohella proprit muodostavat myös suurehkon yksittäisen ryh-

män aineistoni yksilöivissä nimenosissa. Aineistoni yksilöivistä nimenosista 25 

prosenttia eli 31 nimenosaa sisältää proprin. Näistä nimenosista 15 on henkilön-

nimiä (Huhtamäki, Martela), 14 paikannimiä (Outokumpu, Sievi) ja kaksi muita 

erisnimiä (Lemminkäinen, Orion). Henkilönnimistä 11 on sukunimiä (Nurminen, 

Pöyry) ja 4 etunimiä (Elisa, Ilkka).  

Yritysnimien yksilöiviksi nimenosiksi valikoituneet henkilönnimet ovat toi-

saalta suomalaisperäisiä, mutta toisaalta edustavat myös kansainvälisyyttä. 

Perinteisiä suomalaisia sukunimiä edustavat Suominen, Lassila ja Huhtamäki. 

Kansainvälisyyttä ja naapurimaiden vaikutusta nimenosien kirjoon tuovat ni-

menosat Stockmann ja Ahlstrom. Nimenosassa Ahlstrom on käytetty 

norminvastaista kirjoitusasua (alkuperäinen nimi, johon nimenosa viittaa, on Ahl-

ström). Myös sukunimen Väisälä esiintymässä Vaisala on käytetty 

norminvastaista kirjoitusasua, jossa etuvokaali ä on ikään kuin kansainvälistetty 

takavokaaliksi a. Etunimiä löytyy aineistostani neljä: Elisa, Alma, Ilkka ja Saga. 

Etunimistä vain yksi on miehen etunimi (Ilkka). Elisa, Alma ja Ilkka ovat esiinty-

neet historiassa ja esiintyvät myös nykypäivän suomalaisessa nimeämisessä. Elisa 

ja Alma eivät kuitenkaan nimeämishistorian perusteella ole pelkästään etunimiä: 

ne ovat lyhenteitä yritysten aiemmista nimistä, jolloin yrityksiä ei ole nimetty en-

sisijaisesti henkilönnimellä. Saga puolestaan viitannee ennemminkin taruun tai 

satuun kuin henkilönnimeen. Saga on ruotsinkielinen appellatiivi, joka tarkoittaa 

saagaa eli tarinaa, myyttiä tai tarua. Nimeämisen motivaatio on siten ollut henki-

lönnimestä lähtöisin vain nimenosassa Ilkka. Nimiin Elisa, Alma ja Ilkka palaan 

tarkemmin luvussa 5.2. 

Muuna erisnimenä aineistossani esiintyvät tähdistön nimi Orion sekä hah-

monnimi Lemminkäinen. Jälkimmäinen viittaa henkilöhahmoon Suomen 

kansalliseepoksessa, Kalevalassa. Ensisijaisesti appellatiiviksi nimeämishistorian-

sa perusteella analysoitava yksilöivä nimenosa Sampo esiintyy aineistossa. Sampo 

on myös miehen etunimi, mutta pankin nimenä viittaa ennemminkin appellatiiviin 

sampo, joka voi tarkoittaa esimerkiksi ihmeellistä konetta tai esinettä (KTS). Tun-

netuimmalla sammolla eli Kalevalan sammolla taotaan rahaa, ja sampo on läsnä 

myös useissa muissa Kalevalan tarinoissa. Myös Lemminkäinen Oyj:n ja Sampo 
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Oyj:n nimeämiseen palataan tarkemmin luvussa 5.2.3. (Anttonen – Kuusi 1999: 

116–122.) 

Paikannimiä yksilöivinä nimenosina esiintyy yhteensä 14. Joissakin tapauk-

sissa on vaikea selvittää, onko kyse paikannimestä vai sukunimestä. Luultavasti 

nimi on ollut molempia, jolloin nimeämishistoria (ks. tarkemmin luku 5.2) voi 

auttaa oikeille jäljille. Paikanniminä aineistossani esiintyvät Suomi, Pohjois-

Karjala, Tikkurila, Nokia, Wärtsilä, Sievi, Fiskars, Outokumpu, Raisio, Kymmene, 

Åland ja Sotkamo. Norminvastainen kirjoitusasu esiintyy nimessä Wärtsilä, joka 

viittaa paikannimeen Värtsilä. Paikannimi Nokia esiintyy kahdessa yritysnimessä: 

Nokia Oyj sekä Nokian Renkaat Oyj. Osassa yritysnimiä nimet esiintyvät normin-

vastaisesti taivuttamattomina (Sotkamo Silver Ab), mutta osassa taas genetiivissä 

ennen suomenkielistä aineista (Nokian Renkaat Oyj). Suurin osa paikannimistä 

esiintyy kuitenkin ainoana yksilöivänä nimenosana vain yritysmuodon ilmaisevan 

nimenosan kanssa, esimerkiksi Tikkurila Oyj sekä Fiskars Oyj Abp. Esiintyvät 

paikat ovat monipuolinen valikoima kaupungeista, kunnista ja kylistä. Yksilöivä 

nimenosa Pohjois-Karjala nimessä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on maakun-

nan nimi. Usein paikannimi on päätynyt yrityksen nimeen joko 

perustamispaikkakunnan, toimipaikan tai perustajan kotipaikan kautta. Myös 

maamme nimi esiintyy yksilöivänä nimenosana nimessä SSK Suomen Säästäjien 

Kiinteistöt Oyj sekä lyhenteessä että kokonaisena sanana. 

Muunlaista leksikaalista merkitystä kantavia yksilöiviä nimenosia on aineis-

tossani lähes 30 prosenttia. Joukossa on sekä substantiiveja (Kone, Honkarakenne 

ja Metso) että adjektiiveja (Oral ’suullinen, suuhun liittyvä’; Nordic, ’pohjoismai-

nen’). Leksikaalista merkitystä on myös yksilöivien nimenosien kirjainlyhen-

teissä. Kirjainlyhenteiden motivaatio on usein appellatiiveissa, jotka muodostavat 

merkitystä kantavan ilmauksen. Kirjainlyhenteinä aineistossa esiintyvät muun 

muassa nimenosat eQ, SRV, YIT sekä PKC. Esimerkiksi lyhenne SRV lyhentyy 

Suomen rakennusviennistä, YIT taas sanoista Yleinen Insinööritoimisto. Lyhenteet 

ovat usein liitoksissa yrityksen historiaan ja fuusioihin tai yrityskauppoihin. 

Leksikaalista merkitystä kantavat sanat voivat saada nimenkäyttäjän tulkin-

nassa joko läpinäkyvän tai läpinäkymättömän4 nimenosan roolin. Nimen 

                                                
4 Läpinäkyvään ja läpinäkymättömän nimeen ja nimenosaan palaan tarkemmin luvussa 4.1, jossa 
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läpinäkyvyydellä eli transparenttiudella tarkoitetaan sellaisia nimiä, joilla on ole-

massa kielessä appellatiivinen vastine eli homonyymi tai jotka sisältävät 

tunnistettavia kielen sanoja. Tällainen nimi olisi esimerkiksi Puotilan Kampaamo 

ja Parturi kampaamo- ja parturiliikkeen nimenä. Läpinäkymättömällä eli opaakil-

la nimellä tarkoitetaan sellaista nimeä, jonka äänneasu ei herätä minkäänlaisia 

merkitysassosiaatioita eikä nimeä voida yhdistää tunnettuihin kielen sanoihin. 

Tällaisia opaakkeja nimiä on esimerkiksi paikannimi Oulu, jolla ei ole appellatii-

vista vastinetta.  (Ainiala ym. 2008: 33; Sjöblom 2006: 219–220, 226.)  

Kyse on myös tulkinnasta, jonka nimenkäyttäjä tekee. Mielenkiintoista on 

esimerkiksi se, käsitetäänkö nimenosan Atria merkitys kattamaan atria-

substantiivi, joka vanhahtavassa muodossaan rinnastunee nykykielen appellatii-

viin ateria. Samankaltaisia tekosanaisia esimerkkejä on aineistossani 

useampiakin. Fortum-nimenosa voitaisiin yhdistää latinan kielen adjektiiviin for-

tis (’vahva, rohkea’), jolloin yksi tulkinta olisi voima yrityksen toiminnassa tai 

tuotteessa (Kaimio 2000). Tämä tulkinta sopisi myös yrityksen sähkötoimialaan. 

Tulkitseeko nimenkäyttäjä nimenosaa Olvi tiedostaen sen varsinaisen merkityksen 

vanhana olutta kuvaavana substantiivina? Entä jääkö Talentumin talent-viitteisyys 

(’taito, kyky’) tunnistamatta? Mitä tapahtuu Aktia-nimenosan aktie-substantiivin 

(’osake’) suhteen? Ymmärretäänkö merkitys ja yhteys kielen appellatiiviin – ja 

toisaalta, haluaako yritys nimenkäyttäjän ymmärtävän yhteyden?  

Yritys haluaa viestiä nimellään jonkin tietyn merkityssisällön. Nimenkäyttä-

jän tulkinta saattaa kuitenkin erota yrityksen tavoittelemasta tulkinnasta. Nimen 

tai nimenosan merkitys ei siirry välttämättä suoraan samanlaisena lähettäjältä vas-

taanottajalle, vaan muodostuu aina uudestaan nimenkäyttäjän tulkinnassa (ks. luku 

4.1). Tämä on erityisen mielenkiintoista yksilöivien nimenosien ja leksikaalista 

merkitystä kantavien ilmausten kohdalla, sillä yritys haluaa herättää nimenkäyttä-

jässä tietynlaisia mielikuvia. Lienee sanomattakin selvää, etteivät yrityksen 

tavoittelemat mielikuvat ole aina niitä, jotka nimenkäyttäjässä nimestä syntyvät. 

Yritysnimet sisältävät suoria ja epäsuoria viittauksia yrityksen kotipaikkaan 

tai -maahan, alkuperään, syntyyn, kulttuurilliseen kehykseen tai yhteisiksi koet-

tuihin kansallisiin arvoihin. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Sampo Oyj, Metsä 

                                                                                                                                 
käsitellään nimen ja nimenosien semantiikkaa. 
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Board Oyj sekä Nordea Bank Finland Abp. Usein viittaus löytyy yksilöivästä ni-

menosasta. Minkälaisia nämä merkitykset sitten voivat olla? Viittauksille yhteistä 

on usein se, että ne kytkeytyvät yritysnimeen implisiittisesti eikä asiakas välttä-

mättä tiedosta niitä käyttäessään nimeä tai yhdistäessään sen johonkin tiettyyn 

tuotteeseen. Yrityksen nimi ja logo ovat usein ensimmäiset muodot yrityksestä, 

jotka asiakas tai yhteistyökumppani kohtaa. Yritystä valittaessa ja asiakkuus- tai 

yhteistyösuhteen alussa nimellä saattaa olla erilaisia funktioita myös asiakkaan 

kannalta. Näitä teemoja käsittelen tarkemmin luvuissa 4 ja 5. 

Aineistoni nimien yksilöivät nimenosat muodostavat siis varsin monipuoli-

sen kokonaisuuden. Yksilöivien nimenosien on oltava mahdollisimman yksilöiviä 

ja toisistaan eroavia, sillä yritykset halunnevat lähtökohtaisesti jäädä asiakkaiden 

ja sijoittajien mieliin yritysnimenkin perusteella. Liian samankaltaiset yksilöivät 

nimenosat toimivat mahdollisesti jopa funktioitaan vastaan: yritykset voidaan se-

koittaa toisiinsa nimen perusteella. Yrityksen funktiona voi olla esimerkiksi 

käytännöllinen tai informatiivinen funktio, joiden avulla nimet erotetaan toisistaan 

(ks. tarkemmin luku 4.2). Toisaalta yhden yrityksen ollessa hyvässä maineessa voi 

samankaltainen yritysnimi saada positiivisen maineen kaiun. Myös omassa aineis-

tossani on muutamia samanalkuisia yksilöiviä nimenosia: Elecster ja Elektrobit, 

Kesko ja Kesla sekä Technopolis, Tecnotree ja Tectia. Nimistössä voidaan tavata 

kuitenkin myös vielä enemmän toisiaan muistuttavia yritysnimiä, joiden nimistä 

on havaittavissa vielä tiiviimpi analoginen malli. Sjöblom (2006: 256) onkin to-

dennut, että usein esimerkiksi saman toimialan nimet saattavat muistuttaa toisiaan. 

Tällaisia ovat esimerkiksi nimet Orto-Finland Oy, Orto-Sport Lääkäriasema Oy, 

Orto-Fysio Tmi Jari Pylvänäinen ja Orto-Medi Oy  (YTJ 2013). 

 

3.5 Täydentävä nimenosa 

 

Yritysnimeen saattaa sisältyä myös selventävä täydennysosa. Nimi on kuitenkin 

täysin yksilöivä ilman tätä, joten sitä voidaan ikään kuin pitää ylimääräisenä lisä-

nä. (Sjöblom 2006: 187.) Merkityksetön se ei kuitenkaan ole. Täydentävällä 

nimenosalla voidaan esimerkiksi erottaa tytäryhtiöitä toisistaan, kertoa yrityksen 

toimipaikasta tai -maasta tai ilmaista yrityksen omistajan nimi. Sjöblomin Turun 
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ja Helsingin kotipaikakseen ilmoittaneiden yritysten nimien aineistossa täydentä-

vä nimenosa esiintyi noin 11 prosentissa (mp). Tämän tutkimuksen aineistossa 

täydentävä nimenosa esiintyy vain 2 prosentissa yritysnimiä, kolmessa nimessä. 

Täydentävä nimenosa on kahdessa nimessä asettunut toiseksi viimeiseksi ni-

menosaksi, ennen yritysmuodon tunnusta, ja yhdessä nimessä ottanut paikkansa 

heti nimen alussa.  

Nimissä Nordea Bank Finland Abp ja TeliaSonera Finland Oyj täydentävä 

nimenosa Finland esiintyy samankaltaisesti. Se kuvaa yrityksen toimialuetta. Yri-

tyksillä on toimintaa myös muissa maissa, ja siten täydentävät nimenosat ovat 

elintärkeitä eroteltaessa toimintoja eri toimialueilla, tässä tapauksissa eri maissa. 

Usein pörssiyhtiöillä on yksi virallinen nimi, jolla yhtiö on rekisteröity, mutta 

useita rinnakkais- ja aputoiminimiä.  

Vaikka täydentävät nimenosat ovat aineistossani esiintyvissä nimivarian-

teissa samankielisiä, käyttää Nordea Bank Finland Abp myös 

rinnakkaistoiminimeä Nordea Pankki Suomi Oyj. Vastaavaa suomenkielistä rin-

nakkaistoiminimeä ei TeliaSonera Finland Oyj:llä ole. Rinnakkaistoiminimessä 

Nordea Pankki Suomi Oyj on yritys valinnut myös liikeideaa ilmaisevan ni-

menosansa Pankki kieleksi suomen, joten sama linja jatkuu myös täydentävän 

nimenosan kohdalla. Kielivalinnat ovat johdonmukaisia kaikissa nimenosissa 

Nordea Bank Finland Abp:n kohdalla, joka käyttää suomenkielisen rinnakkais-

toiminimen lisäksi myös englanninkielistä rinnakkaistoiminimeä Nordea Bank 

Finland Plc. Nimessä TeliaSonera Finland Oyj on päätetty käyttää englantia täy-

dentävässä nimenosassa Finland. Yksilöivä nimenosa TeliaSonera ei viittaa 

suoranaisesti mihinkään olemassa olevaan kieleen tai sen sanoihin, mutta yritys-

muotoa ilmaiseva nimenosa Oyj on lyhenne suomenkielisestä yritysmuodon 

tunnuksesta. Epäselväksi jää, mikseivät täydentävä ja yritysmuotoa ilmaiseva ni-

menosa ole TeliaSonera Finland Oyj:n nimessä samankielisiä, joko Suomi Oyj tai 

Finland Plc.  

Aineistoni nimessä SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj nimenosa SSK 

on selventävä täydennysosa. Kokonaisuuden kannalta tämä lyhenne ei kanna eril-

listä merkitystä, ja koko nimi olisi tarpeeksi yksilöivä myös ilman sitä. Kolmen 

kirjaimen lyhennelmä koostuu nimessä esiintyvistä sanoista: yrityksen yksilöivien 
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nimenosien (Suomen Säästäjien) ja liikeideaa ilmaisevan nimenosan (Kiinteistöt) 

ensimmäisistä kirjaimista. Lyhenne sijoittuu muihin aineistoni tapauksiin verraten 

poikkeuksellisesti nimen alkuun.  

Pörssiyhtiöiden nimiä tutkittaessa voisi olettaa, että useampi nimi erottaisi 

yrityksen toimintojen kotipaikan tai kotimaan käyttämällä täydentävää nimenosaa 

TeliaSonera Finland Oyj:n tai Nordea Bank Finland Abp:n tavoin. Suurella osalla 

aineistoni yrityksistä on toimintaa myös Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin yh-

tiöiden erottaminen täydentävän nimenosan avulla voisi olla hyödyllistä. Toisaalta 

on mahdollista, että yritys käyttää aktiivisesti erimuotoisia aputoiminimiä toimies-

saan ulkomailla. Virallisessa nimessä tämä ei näy kuitenkaan välttämättä 

täydentävänä nimenosana. 
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4 Yritysnimen merkitys ja funktiot 
 

Funktionaalis-semanttisen analyysimallin avulla kaupallisia nimiä voidaan tutkia 

niiden käyttötarkoituksesta ja yrityksen intentioista sekä nimenkäyttäjistä käsin 

perehtymällä nimien merkityksiin ja funktioihin. Seuraavissa alaluvuissa tarkaste-

len aineistoni nimien ja nimenosien merkityksiä ja funktioita sekä peilaan niitä 

suomalaisuuteen. Tällöin pohdinnanarvoiseksi nousee se, onko nimillä suomalai-

suuteen viittaavia merkityksiä tai funktioita. 

 

4.1 Merkitystä määrittämässä 

 

Proprit toimivat kielellisinä symbolisina yksikköinä siinä missä muutkin kielen 

sanat saaden erilaisia merkityksiä. Perinteisimmässä nimistöntutkimuksessa ei ole 

puututtu nimen merkityksellisyyteen tai sen puutteeseen: silloin, kun nimen mer-

kityksestä ja semantiikasta on puhuttu, on tutkittu lähinnä nimenantotilannetta ja 

nimenantajan toimintaa. Kognitiivis-kielitieteellisen näkökulman kautta propreja 

voidaan tutkia kuitenkin myös semanttisista lähtökohdista käsin. Yritysnimen 

merkitys määritetäänkin nimenosien suhteissa erilaisiin kognitiivisiin alueisiin. 

Kyse on siitä, mitä assosiaatioita nimenkäyttäjässä herää nimen tai sen eri osien 

perusteella. (Sjöblom 2006: 203.) Merkityksen määrittymistä kaupallisissa nimis-

sä tarkastellaan erilaisten merkityssuhteiden avulla. Merkitys muodostuu 

suhteessa erilaisiin kognitiivisiin alueisiin. Tällaisia kognitiivisia alueita, joilla 

merkitys määritellään, voivat olla ainakin yrityksen sijaintipaikka, omistaja, lii-

keidea tai toimiala (Sjöblom 2006: 204).  

Merkityssuhteen muoto suhteessa erilaisiin kognitiivisiin alueisiin voi olla 

joko suora, epäsuora, pakattu tai katkaistu (Sjöblom 2006: 204). Aineistostani 

löytyy esimerkkejä kaikista erilaisista merkityssuhteista sekä useista erilaisista 

kognitiivisista alueista, joilla merkitys määritellään. Dominoiviksi nousevat suora 

ja epäsuora sekä katkaistu merkityssuhde.  

Yritysnimen merkityssuhde voi vaihdella nimenosittain: koko yritysnimelle 

löytyy vain harvoin yksi yhtenäinen merkityssuhde, ja nimen eri osat määrittävät-

kin merkitystä useasti erityyppisesti (Sjöblom 2006: 207). Tästä syystä 

merkityssuhteiden tarkastelu kvantitatiivisesta näkökulmasta käsin on aineistoni 
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valossa varsin monimutkaista. Myöskään nimenosien kuuluminen tietyn merkitys-

suhteen piiriin ei ole yksiselitteistä. Erilaiset tulkintavaihtoehdot antavat tutkijalle 

useita mahdollisuuksia, eikä varsinaista yhtä oikeaa ratkaisua välttämättä ole. Ai-

neistoni nimien merkitysten tarkastelu on näistä syistä ensisijaisesti kvalitatiivista.  

Kognitiiviset alueet, joille aineistoni nimet viittaavat, vastaavat Sjöblomin 

tutkiman yritysnimistön alueita. Myös merkityssuhteen muodot korreloivat kogni-

tiivisten alueiden kanssa varsin samankaltaisesti. Seuraavassa esittelen aineistoni 

nimiä ja nimenosia erilaisten merkityssuhteiden analyysin kautta. Lopuksi tarkas-

telen merkityksen määrittymistä suomalaisuuden valossa. Toiset yritysnimien 

merkitykset yhdistyvät tarkasti rajattuun mielikuvaan suomalaisuudesta toisten 

karttaessa yhteyksiä kotimaahansa.  

 

4.1.1 Suora merkityssuhde 

Suoralla merkityssuhteella tarkoitetaan yritysnimen tai nimenosan viittaavan suo-

rasti reaalimaailman tarkoitteeseensa. Suoralla merkityssuhteella voidaan viitata 

esimerkiksi yrityksen omistajaan, sijaintipaikkaan, liikeideaan tai toimialaan. 

Usein näihin kognitiivisiin alueisiin viittaava nimenosa on liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa. (Sjöblom 2006: 204–205.) 

Liikeideaa ilmaiseva nimenosa onkin aina suorassa merkityssuhteessa suh-

teessa tarkoitteeseensa. Se ilmaisee aina suorasti liikeideaa tai jotain siihen 

kiinteästi liittyvää, joten se viittaa semanttisesti kognitiivisiin alueisiin aina suo-

ralla merkityssuhteella (Sjöblom 2006: 206–207). Suora merkityssuhde toteutuu 

esimerkiksi nimenosissa Renkaat (nimessä Nokian Renkaat Oyj) ja Oil (’öljy’, 

nimessä Neste Oil Oyj), sillä Renkaat ja Oil viittaavat yrityksen valmistamaan tai 

käsittelemään tuotteeseen. Yrityksen valmistamaan tuotteeseen viitataan myös 

englanniksi nimissä Sotkamo Silver AB (silver, ’hopea’), Saga Furs Oyj (fur, 

’turkki, turkis’) ja QPR Software Oyj (software, ’ohjelmisto’). Sotkamo Silver 

AB:n toiminta keskittyy hopeaan, Saga Furs Oyj:n taas turkiksiin. QPR Software 

Oyj:n toimintaan kuuluvat erottamattomasti tietokoneohjelmistot. 

Suoran merkityssuhteen ja liikeideaa ilmaisevan nimenosan avulla voidaan 

viitata myös kokonaisvaltaisemmin yrityksen liiketoimintaan eikä vain pelkkään 

valmistettavaan tuotteeseen. Tällaisia esimerkkejä aineistostani löytyy sekä suo-
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men- että muunkielisistä nimenosista. Nimissä Oral Hammaslääkärit Oyj, Pohjo-

la Pankki Oyj ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj liikeideaa ilmaiseva nimenosa 

viittaa suoraan yrityksen konkreettiseen toimintaan ja koko toimialaan suomen 

kielellä.  Ålandsbanken Abp viittaa liiketoimintaansa ruotsinkielisellä sanalla ban-

ken (’pankki’). Nimissä Nurminen Logistics Oyj sekä Neo Industrial Oyj 

liikeideaa ilmaisevissa nimenosissa korostuvat laajasti koko toimialat: logistiikka 

sekä teollisuus. Myös liikeideaa ilmaisevat nimenosat Revenio Group Oyj ja Sievi 

Capital Oyj saavat suoran merkityssuhteen tarkoitteeseensa. Group (’ryhmä, 

joukko, kokonaisuus’) viittaa yrityksen muotoon: se koostuu useammasta kuin 

yhdestä toiminnosta ja on liiketoimintojen kokonaisuus. Capital viitannee yrityk-

sen pääomaan tai varallisuuteen tai toisaalta sen keskeiseen asemaan. 

Kaksi aineistoni nimeä, Turvatiimi Oyj ja Yleiselektroniikka Oyj, koostuvat 

pelkästään yritysmuodon tunnuksesta sekä suoraan yrityksen toimintaan viittaa-

vasta yksilöivästä nimenosasta, joka muistuttaa vahvasti liikeideaa ilmaisevaa 

nimenosaa. Kuten aiemmin on todettu (ks. tarkemmin luku 3), voi yksilöivä ni-

menosa antaa tulkintavihjeitä yrityksen toiminnasta. Tässä tapauksessa nämä 

näennäisesti liikeideaa ilmaisevat nimenosat, Turvatiimi ja Yleiselektroniikka, 

ovat luokituksen mukaan ensisijaisesti yksilöiviä nimenosia, sillä jokaisessa yri-

tysnimessä on yksilöivä nimenosa. Nimet ovat merkitykseltään sanasemanttisesti 

läpinäkyviä. Turvatiimi ja yleiselektroniikka koostuvat myös kielen appellatiiveis-

ta, kuten ovat myös kaikki aiemmin mainitut liikeideaa ilmaisevat nimenosat, 

esimerkiksi hammaslääkärit, pankki ja kaivososakeyhtiö. Pelkästä läpinäkyvästä 

osasta muodostuvat nimet, kuten nämä kaksi, tunnistetaan kuitenkin kielenkäytös-

sä varsin helposti nimiksi kirjoitusasun, äänenpainojen sekä taivutuksellisten 

erojen avulla (Ainiala ym. 2008: 33).  

Kiinnostavia nimenosia läpinäkyvyyden ja merkityssuhteen kannalta ovat 

myös appellatiivisista homonyymeista muodostuvat yksilöivät nimenosat, kuten 

Sanoma, Panostaja, Metso ja Kone. Sanoma viittaa merkityksellään selvästi myös 

yrityksen toimialaan; erilaisten sanomien eli informaation välitykseen eri me-

diavälineissä. Yritys tuottaa esimerkiksi sanomalehteä, aikakauslehtiä ja 

televisiokanavia. Myös Panostajan voisi ajatella viittaavan Panostaja Oyj:n liike-

toimintaan, jonka osana ostetaan pieniä tai keskisuuria yrityksiä ja panostetaan eri 
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tavoin näiden yritysten toimintaan (ks. tarkemmin epäsuora merkityssuhde luvus-

sa 4.1.2). Metso taas viittaa läpinäkyvästi appellatiiviin metso. Kuitenkaan 

merkityssuhde ei metson tapauksessa ole lainkaan suora, sillä yrityksen toiminta 

ei kyseiseen lintulajiin liity. Yritys on kertonut metson symboloivan suomalai-

suutta (Metso 2012). Kone-appellatiivin liittäminen hissiteollisuuteen tuntuu 

luontevalta, mutta kone on myös yläkäsite laajalti mille tahansa tekniselle väli-

neelle, jolloin merkityssuhde saa muitakin kuin suoran merkityssuhteen piirteitä. 

Toisenlainen on Sanoma Oyj:n ja Panostaja Oyj:n merkityssuhde yksilöivän ni-

menosan ja yrityksen toiminnan välillä. Sanoma Oyj:n tapauksessa suhde on 

kenties suorempi, kun taas Panostaja Oyj:n merkityssuhde on jotakin suoran ja 

epäsuoran väliltä. Nimet saavat piirteitä molemmista merkityssuhteista. 

Kaikki suoran merkityssuhteen saavat nimenosat ovat siis jollakin tapaa lä-

pinäkyviä. Liikeideaa ilmaisevien nimenosien ohella paikan- tai henkilönnimiin 

viittaavilla nimenosilla, usein yritysnimen yksilöivillä nimenosilla, on myös omat 

homonyymiset vastineensa. Tällöin läpinäkyvyys ei ole yhtä ilmiselvää kuin liike-

toimintaan viittaavissa nimenosissa: nimenkäyttäjä ei välttämättä osaa yhdistää 

paikan- tai henkilönnimeä yrityksen koti- tai toimipaikan, perustajan tai omistajan 

nimeksi. Tällaisessa tilanteessa lähennytään imagoajattelua, jolloin yritysnimen 

ympärille on rakennettu toimiva imago eli yhtenäinen mielikuva yrityksestä, jo-

hon yritys on itse vaikuttanut (ks. tarkemmin luku 5). 

Omasta aineistostani nousevat vahvasti esille sekä paikkakunnan että henki-

lönnimen perusteella nimetyt yritykset, jotka saavat suoran merkityssuhteen. 

Henkilönnimen, näissä nimissä perustajan sukunimen, sisältävät esimerkiksi ni-

met Stockmann Oyj, Pöyry Oyj sekä Martela Oyj. Nimistä Raisio Oyj, Outokumpu 

Oyj sekä Tikkurila Oyj löytyy paikannimi, joka kertoo yrityksen perustamispai-

kasta. Usein tällaisissa yritysnimissä propri on ainoa nimenosa eli yksilöivä 

nimenosa yritysmuodon tunnuksen lisäksi. Kuitenkin poikkeuksiakin löytyy, esi-

merkiksi Nurminen Logistics Oyj, joka kertoo yksilöivässä nimenosassa Nurminen 

yrityksen perustajasta ja liiketoimintaa ilmaisevassa nimenosassa Logistics yrityk-

sen toiminnasta – molemmissa nimenosissa suoralla merkityssuhteella. 

Myös täydentävä nimenosa ja yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa viittaavat 

niin ikään suoraan tarkoitteisiinsa. Merkityssuhde muodostuu suoraksi yritysmuo-
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don tunnuksessa Oyj, joka viittaa yritysmuodon tunnukseen julkinen osakeyhtiö. 

Lyhenteiden mielletään usein olevan epäsuorassa merkityssuhteessa suhteessa 

tarkoitteisiinsa (Sjöblom 2006: 219–220). Yritysmuodon tunnuksessa on mieles-

täni kuitenkin lähes yksiselitteistä, että nimenkäyttäjä tietää nimenosan tarkoitteen 

lyhentyvän sanaliitosta julkinen osakeyhtiö. Kun tarkoite on tuttu ja kielenkäytös-

sä vakiintunut – ja siten kognitiivinen alue, johon viitataan, on jo olemassa oleva 

ja tunnettu – on merkityssuhdekin suora. Täydentävän nimenosan merkityssuhde 

tarkoitteeseensa on suora aineistoni kaikissa täydentävän nimenosan sisältävissä 

nimissä. Täydennysosa Finland nimissä Nordea Bank Finland Abp ja TeliaSonera 

Finland Oyj saa suoran merkityssuhteen. Nimen SSK Suomen Säästäjien Kiinteis-

töt Oyj täydennysosan SSK merkityssuhteen voitaisiin ajatella olevan pakattu, 

kuten lyhenteissä yleensä. Kuitenkin kyseinen täydennysosa lyhentyy sanoista, 

jotka ovat yritysnimen yksilöivässä nimenosassa, jolloin merkitys- ja viittaussuh-

detta voitaisiin pitää myös suorana. 

Kuten todettu, ei merkityssuhde ole välttämättä sama koko yritysnimessä. 

Kaiken kaikkiaan kokonaan suora tai yhden nimenosan suora merkityssuhde löy-

tyy 43 prosentista eli 53 aineistoni nimestä5. Sjöblom (2006: 204–207) ei erittele 

määrällisesti aineistostaan löytyviä suoran merkityssuhteen nimiä, mutta toteaa 

suoran merkityssuhteen nimenosien olevan edelleen produktiivisia ja elinvoimai-

sia. Eri nimenosilla on erilaisia tehtäviä ja siten myös erilaisia merkityksiä ja 

merkityssuhteita: suoran merkityssuhteen sisältävän nimenosan nimet ja siten yri-

tykset haluavat määritellä ja rajata toimintaansa kenties tarkemmin kuin 

muunlaisen merkityssuhteen sisältävät nimet. Suora merkityssuhde rajaa sitä mie-

likuvaa, joka yrityksestä syntyy. Suoran merkityssuhteen tavoittamat kognitiiviset 

alueet kertovat tulkitsijalle suoraan, mitä yritys nimensä perusteella kertoo teke-

vänsä. Tulkinnalla on vaikutusta myös siihen, minkälaiseksi merkityssuhde 

määritellään: joskus nimenkäyttäjän tulkinta ei vastaa yrityksen todellista toimin-

taa, ja merkityssuhde muodostuu epäsuoraksi. Tämäkin saattaa olla harkittu liike 

yritykseltä, joka nimellään tahtoo herättää tiettyjä assosiaatioita ja liittää niitä toi-

mintaansa epäsuorasti, epäsuoran merkityssuhteen avulla. 

                                                
5 Tässä tapauksessa yritysmuodon tunnuksen saavaa suoraa merkityssuhdetta ei 
lasketa mukaan lukuun. 
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4.1.2 Epäsuora merkityssuhde 

Suoran merkityssuhteen eräänlaisena vastakohtana voidaan pitää epäsuoraa merki-

tyssuhdetta. Epäsuora merkityssuhde syntyy, kun yrityksen nimenosa ei vastaa 

suoraan todellisuuden tarkoitettaan (Sjöblom 2006: 209). Epäsuoran merkityssuh-

teen nimenosalla voi olla mahdollisia yhteyksiä yrityksen todelliseen olemukseen, 

mutta nimenkäyttäjän on itse löydettävä ne ja tulkittava nimeä niiden valossa. 

Nimi ei epäsuorassa merkityssuhteessa vastaa suoraan niitä tosiasioita, joita yritys 

esimerkiksi fyysisessä ympäristössään edustaa. 

Sjöblomin (2006: 208) mukaan epäsuora merkityssuhde voidaan löytää vain 

yksilöivästä nimenosasta. Epäsuoran merkityssuhteen yritysnimet voidaan jakaa 

neljään alalajiin: metaforisiin, metonyymisiin, symbolisiin sekä muilla tavoin epä-

suoriin nimiin. 

Yritykselle saattaa olla valittu metaforinen nimi tai nimenosa. Taustalla 

usein ajatus siitä, että halutaan korostaa joitakin aspekteja, jotka liitetään kysei-

seen yritysnimeen (Sjöblom 2006: 209). Metaforisella merkityssuhteella 

tarkoitetaan sellaisten nimien merkityksiä, jotka viittaavat vertauksen tavoin tar-

koitteisiinsa. Pörssiyhtiöiden nimistä löytyy varsin vähän metaforisia 

merkityssuhteita. 

Metaforalla, joka liitetään yritysnimen merkityssuhteeseen, halutaan antaa 

nimenkäyttäjälle positiivinen kuva yrityksestä. Nimi itsessään toimii silloin mark-

kinoinnin elementtinä ja herättää positiivisia mielikuvia. Sjöblomin (2006: 210) 

mukaan uusissa yritysnimissä näkyy trendi verrata henkistä työtä tai palveluja te-

kevää yritystä fyysistä työtä tekevään henkilöön tai paikkaan. Tällainen ei näy 

omassa aineistossani.  

Sjöblom havaitsee myös trendin, jossa yritystä verrataan konkreettiseen esi-

neeseen (Sjöblom 2006: 210). Tällöin puhutaan metaforasta ”yritys on esine”. 

Tällainenkaan ei näyttäydy vahvana aineistoni nimissä, sillä esineet, jotka esiinty-

vät aineistoni nimissä, liittyvät yrityksen omaan toimialaan tai tuotteeseen. Tällai-

nen esine esiintyy esimerkiksi suoran merkityssuhteen nimessä Rautaruukki Oyj.  

Kuitenkin esimerkiksi nimessä Tecnotree Oyj voidaan ajatella yksilöivän 

nimenosan osan tree (’puu’) täyttävän tämän metaforan: Tecnotree Oyj tuottaa te-
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leoperaattoreiden it-ratkaisuja eikä sen toiminta liity millään tavoin fyysisiin pui-

hin (Tecnotree Corporation 2013). Kuitenkin tree-substantiivin käyttäminen 

nimessä tekee yrityksestä puu-metaforan avulla luonnonläheisemmän ja kasvavan. 

Sen toiminnan voidaan ajatella yltävän oksien tavoin laajalti usealle eri alueelle ja 

olevan uusiutuvaa ja ylöspäin pyrkivää. Metaforisen merkityssuhteen nimenosina 

voidaan pitää myös esimerkiksi nimenosia Biotie, Talentum, Stora Enso, Norves-

tia, Technopolis, Citycon sekä Electrobit. Nämä nimenosat viittaavat erilaisiin 

tarkoitteisiin, kuten tie-substantiiviin, talenttiin eli kykyyn, suuruuteen, investoin-

tiin, kaupunkiin, keskustaan sekä bittiin. Toisaalta nämä nimet sopivat hyvin 

myös pakatun merkityssuhteen saaviksi tekosanaisiksi nimiksi (ks. luku 4.1.3). 

Kuten huomaamme, voi nimen tai nimenosan saama merkityssuhde olla monitul-

kintainen ja sopia useaan erilaiseen luokitteluun. 

Yritys Panostaja Oyj, jonka toimiala on rahoitus, on valinnut nimekseen 

varsin metaforisen nimen. Nimi voidaan suoran merkityssuhteen sijaan analysoida 

myös epäsuoran merkityssuhteen sisältäväksi. Nimessä yritystä verrataan johon-

kin, mahdollisesti taloudellisesti, panostavaan tekijään, esimerkiksi ihmiseen tai 

yritykseen itseensä. Sjöblomin (2006: 211–212) esittämät metaforat ”yritys on 

ihminen” ja ”yritys on voimakas ilmiö” voisivat toteutua tämän nimen tulkinnas-

sa.  

Metafora ”yritys on ihminen” voidaan yhdistää myös yritysnimeen CapMan 

Oyj, jossa on eroteltu versaalin kirjasintyypin avulla Man (’mies, ihminen’). Ni-

menosa CapMan on kuitenkin lyhenne merkityksestä Capital Management, mutta 

lyhenteen tarkoitetta tuntemattomalle tulkitsijalle Man saattaisi viitata inhimilli-

seen toimijaan (CapMan 2013). Myös henkilönnimen sisältävä yritysnimi 

saatetaan yhdistää samaan metaforaan, mikäli henkilönnimi tunnistetaan yritysni-

messä henkilönnimeksi.  

Myös nimen Atria Oyj voidaan ajatella olevan metaforinen. Yrityksen toi-

miala on päivittäistavarat, etenkin elintarviketeollisuus. Sanan atria merkitys on 

vanhastaan ateria tai ruoka, ja nimi viittaakin tämän vertauksen avulla tähän toi-

mialansa kannalta keskeiseen asiaan. Merkityssuhde rakentuu epäsuoraksi atrian 

ollessa harvinainen sana, jota nimenkäyttäjä ei välttämättä tunnista. Kielitoimiston 

sanakirja ei tunnista sanaa atria, mutta se esiintyy esimerkiksi lyriikoissa: esimer-
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kiksi virressä 472a ja Aleksis Kiven runossa Lintukoto (Suomen ev. lut. kirkko 

2013; Wikiaineisto 2013). 

Epäsuora merkityssuhde voi olla myös metonyyminen. Perinteisesti me-

tonymialla tarkoitetaan osa-kokonaisuus-suhteisiin perustuvia nimiä ja käsitteitä. 

Metonyymisen merkityssuhteen sisältävistä yritysnimistä puhuttaessa käsitettä 

voidaan kuitenkin laajentaa tarkoittamaan niitä yritysnimiä, joihin sisältyy ylä- tai 

alakäsitteitä ja jotka ovat jonkinlaisessa kosketus- tai suhdeassosiaatiossa varsi-

naisiin tarkoitteisiinsa. (Sjöblom 2006: 213.) Assosiaatiot syntyvät välillä pitkien 

ja joskus myös vaikeasti havaittavien ja oivallettavien merkitysketjujen kautta. 

Kaikille nimenkäyttäjille eivät välttämättä aukea kaikki nimen tai nimenosan si-

sältämät metonyymiset assosiaatiot, mutta toisaalta yritys ei välttämättä 

tavoittelekaan kaikkien assosiaatioiden avautuvan kaikille asiakasryhmille. Tul-

kinta on siis subjektiivinen ja riippuu usein paljolti tulkitsijan taustatiedoista. 

Erilaiset luokittelumallit ovat siten myös viitteellisiä ja päällekkäisiä. 

Merkittävänä metonyymisten nimien havainnoimisessa Sjöblom (2006: 213) 

näkee sen, että metonyymiseksi luokiteltu käsite on olennainen osa yrityksen 

edustamia asioita ja kuuluu siten samaan käsitemaailmaan. Aineistostani esimer-

kiksi nimien Affecto Oyj ja Aktia Oyj voisi ajatella olevan metonyymisiä ja 

epäsuorassa, käsitteellisessä, merkityssuhteessa tarkoitteisiinsa. Esimerkiksi yri-

tysnimi Affecto Oy viittaa englanninkielen verbiin to affect (’vaikuttaa’), jolloin 

yritys saa positiivisen mielikuvan vaikuttavana toimijana. Yksilöivä nimenosa Af-

fecto luo tehokkaita merkityksiä yrityksen toimiessa informaatioteknologian 

alalla. Aktia Oyj puolestaan toimii rahoitusalalla, ja sen yksilöivä nimenosa Aktia 

viitannee sekä osakkeeseen (ruots. aktie) että aktiin eli tekoon. Kreikan kielen ja 

kirjallisuuden professorin Maarit Kaimion mukaan Aktia voi viitata myös kreikan 

kielen sanaan akte ’ranta’, ja siten viitata ruotsalaisen rannikkoseudun pankkiin 

(Kaimio 2000). Sanat aktie, akti ja to affect eivät kuitenkaan ole nimissä perus-

muodoissaan. Sanat esiintyvät osina tekosanoja, joten loogista voisi olla luokitella 

nimet myös pakatun merkityssuhteen nimiksi (ks. tarkemmin luku 4.1.3), vaikka 

ne metonyymisilta ja osin metaforisilta vaikuttavatkin. 

Lokaalista suhdetta ilmaisevat nimet määritellään myös merkityssuhteeltaan 

metonyymisiksi. Nämä nimet eroavat suoran merkityssuhteen paikannimen sisäl-
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tävistä nimistä siinä, että nimessä viitataan suurempaan lokaaliseen alueeseen, jo-

ka ei välttämättä ole konkreettinen ja fyysinen alue. Sjöblomin (2006: 213) 

mukaan raja suoran merkityssuhteen yritysnimien ja epäsuoran, metonyymisen, 

merkityssuhteen yritysnimien välillä on häilyvä. Saman voi huomata aineistoani 

tarkasteltaessa. Tulkinnasta riippuen monet nimet voidaan luokitella joko suoran 

merkityssuhteen tai metonyymisen merkityssuhteen nimiksi. Nimissä Keskisuo-

malainen Oyj ja Lännen tehtaat Oyj yksilöivät nimenosat Keskisuomalainen sekä 

Lännen toimivat metonyymisessä merkityssuhteessa ja yhdistävät yritykset esi-

merkiksi Keski-Suomeen, länsimaiseen teollisuuteen tai sijaintiin. Yritysnimet 

Finnair Oyj ja Finnlines Oyj viittaavat yksilöivissä nimenosissaan fin-morfeemilla 

alueena koko Suomeen (Finland), ja niiden voisi siten ajatella olevan metonyymi-

siä. Kuitenkin nämä nimet sisältävät useita eri aineksia ja merkitys on pakattu 

niihin tiiviisti: järjestelmällisintä on luokitella nämäkin nimet pakatun merkitys-

suhteen nimiksi, vakka niissä on piirteitä myös muista merkityssuhteista. 

 

4.1.3 Pakattu ja katkaistu merkityssuhde 

Pakattu tai katkaistu merkityssuhde ei perustu valmiisiin, jo olemassa oleviin, 

symbolisiin yksiköihin kuten appellatiiveihin, propreihin tai muihin lekseemeihin. 

Nimi, joka perustuu pakattuun merkityssuhteeseen, ei siis koostu kielen konven-

tionaalistuneista sanoista. Näin ollen nimi tai nimenosa, jolla on pakattu tai 

katkaistu merkityssuhde, saattaa vaikuttaa nimenkäyttäjän näkökulmasta varsin 

läpinäkymättömältä ja merkityksettömältä. Se koostuu sanojen osista, joista on 

tunnistettavissa jonkinlaisia merkitysyhteyksiä. Tällainen nimi tai nimenosa sisäl-

tää usein tekosanoja, jotka eivät kuulu mihinkään olemassa olevaan kieleen. 

Tekosanat muodostuvat vaihtelevien muodostustapojen avulla. (Sjöblom 2006: 

219–220; Ainiala ym. 2008: 313.) 

Pakattuun merkityssuhteeseen on ikään kuin pakattu tiiviisti useita eri mer-

kityssisältöjä ja tulkintamahdollisuuksia. Nimi saattaa silloin sisältää 

tunnistettavia osia, jotka herättävät joko suoria tai epäsuoria assosiaatioita, kuten 

nimenosissa Solteq (’aurinko’ ja ’teknologia’), Technopolis (’teknologia’ ja ’kes-

kusta’) ja Innofactor (’innovaatio’ ja ’tekijä’). (Sjöblom 2006: 219.) Nimessä 

saattaakin olla esimerkiksi epätavallisia sanapäätteitä tai osia olemassa olevista 
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sanoista. Nimenosissa Tectia, Digia, Norvestia ja Aktia on käytetty usein latinaan 

yhdistettävää ia-johdinta, joka esiintyy myös useissa naistennimissä johtimena 

(Kaimio 2000). Suhteellisen yleistä -co(n)-johdinta on käytetty aineistoni ni-

menosissa, tosin vain muutamassa: Cityconissa ja Vaconissa. Nämä ovat 

molemmat tekosanoja, joista Citycon viittaa merkityksellään kaupunkiin tai kes-

kustaan. Vacon puolestaan viittaa yrityksen aiempaan nimeen Vaasa Controliin, 

josta Vacon on lyhennetty oivalliseksi tekosanaksi (Vacon Oyj 2012). Myös Sjöb-

lom on pannut merkille etenkin -ia- ja -co(n)-johdinten yleisyyden suomalaisessa 

yritysnimistössä ja pohtiikin, voitaisiinko nämä päätteet luokitella jopa yritysnimi-

johtimiksi (mts. 220).  

Pakattu merkityssuhde löytyy myös aineiston kahdesta tum-päätteisestä ni-

mestä, Fortumista (fortis ’vahva, rohkea’) ja Talentumista (talent ’kyky’). Näissä 

yhteys yritykseen avautuu melko helposti tulkitsijalle, mutta toisaalta päättely 

saattaa vaatia myös oivalluksen. Toisaalta merkitys saattaa jäädä havaitsematta, 

jos tulkitsija ei pysähdy erityisesti pohtimaan merkitystä. Aineistossani pakattu 

merkityssuhde on varsin yleinen, sillä sen voidaan ajatella olevan läsnä kaikissa 

tekosanoissa. Aineistoni nimissä on käytetty yhteensä 59 tekosanaa, jotka perus-

tuvat kaikki pakattuun merkityssuhteeseen. 

Katkaistulla merkityssuhteella taas tarkoitetaan suhdetta, jossa nimen muo-

don ja tarkoitteen välinen semanttinen yhteys on katkaistu kokonaan: 

assosiaatioita ei herää ja nimen fonologinen asu vaikuttaa merkityksettömältä 

(Sjöblom 2006: 225). Nimeen liittyvät ominaisuudet ja assosiaatiot ovat siten pe-

räisin itse tarkoitteesta eli tässä tapauksessa yrityksestä ja sen tuottamista 

mielikuvista, eivätkä niinkään kielellisistä merkityksistä (Ainiala ym. 2008: 313–

314). Tällainen merkityssuhde voisi olla esimerkiksi aineistoni nimissä Okmetic 

Oyj ja Incap Oyj. Merkityssuhde on varsin harvinainen aineistossani, mutta toi-

saalta sen esiintyminen riippuu paljolti nimenkäyttäjän ennakkotiedoista. 

 

4.1.4 Suomalaisuuden semantiikkaa 

Tarkastelen nyt lähemmin sitä, millaiset merkityssuhteet aktivoituvat ja miten se-

manttiset merkitykset rakentuvat niissä aineistoni nimissä ja nimenosissa, jotka 

viittaavat suomalaisuuteen. Merkityssuhteet korostuvat myös nimeämishistoriaa 
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tutkittaessa, joka auttaa nimenkäyttäjää merkityksen määrittämisessä. Tähän pa-

neudun tarkemmin luvussa 5.  

Vanhoissa, 1800-luvulta peräisin olevissa nimityypeissä korostuu suora 

merkityssuhde (Sjöblom 2006: 206). Tämä merkityssuhde on olennainen, sillä se 

on lähes yksitulkintaisesti määritettävissä ja laskettavissa oleva merkityssuhde-

luokka. Se on varsin yleinen myös suomalaisuuteen viittaavissa nimissä – se on 

niissä suurin yksittäinen merkityssuhdeluokka. Tämä johtunee siitä, että varhaiset 

nimityypit ovat yhä käyttökelpoisia nyky-yhteiskunnassa ja korostuvat myös 

suomalaisuuteen viittaavissa nimissä: omistajien nimet, suomalaiset paikannimet 

ja toimialueen nimet määrittyvät suoran merkityssuhteen avulla. Tällaisia aineis-

toni nimiä ovat esimerkiksi nimet Ahlstrom Oyj, Talvivaaran kaivososakeyhtiö 

Oyj sekä Nordic Aluminium Oyj. 12 nimessä on suomenkielinen liiketoimintaa il-

maiseva nimenosa; nämäkin nimenosat saavat suoran merkityssuhteen, kuten 

nimissä Pohjola Pankki Oyj ja Ilkka-Yhtymä Oyj.  

Myös muita semanttisia merkityssuhteita on havaittavissa suomalaisuuteen 

viittaavissa nimenosissa: epäsuora merkityssuhde sekä pakattu merkityssuhde 

esiintyvät näissä aineistoni nimissä. Epäsuorassa merkityssuhteessa yrityksen ni-

menosalla on suomalaisuuteen liittyvä merkitys, joka ei ilmene suoraan 

nimenosasta. Tällainen merkityssuhde on esimerkiksi aineistoni suomenkielisissä 

nimenosissa Sampo, Pohjola, Metso, Kone ja Tieto. Pakatun merkityssuhteen saa-

vat nimenosat viittaavat suomalaisuuteen esimerkiksi nimenalullaan, kuten 

nimenosat Finnair ja Finnlines tai sisältävät suomen kielenainesta, kuten ni-

menosa Marimekko. 

Merkityssuhteiden tarkastelusta siirrytään tarkastelemaan yritysnimen funk-

tiota. Funktiot kulkevat usein tiiviissä yhteydessä merkityssuhteiden kanssa. 

Suomalaisuuden merkityssuhteet saattavat saada aikaan nimissä funktioita, joilla 

halutaan yhdistää nimi paikallisuuteen. 

 

4.2 Funktioiden viidakossa 

 

Yritysnimi toimii sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa samanaikaisesti use-

assa eri funktiossa. Parhaimmillaan nämä kielenkäyttöön liittyvät tehtävät tukevat 
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yrityksen toimintaa sen kaikissa piirteissään. Funktioiden tarkastelu tässä työssä 

rajautuu interpersonaalisiin funktioihin. Interpersonaalisilla funktioilla tarkoite-

taan sellaisia funktioita, jotka ilmenevät siinä sosiaalisessa kontekstissa, jossa 

nimet luodaan ja jossa niitä myös käytetään. (Sjöblom 2006: 230.) Aineistossani 

monet funktiot toimivat yhdessä luoden erilaisia kokonaisuuksia. Pörssiyhtiöiden 

nimien funktioita tarkasteltaessa tuntuukin, että monet funktiot saattavat sekoittua 

toisiinsa ja olla päällekkäisiä samoissa nimenkäyttötilanteissa. Funktioiden vii-

dakko on laaja ja monitahoinen. 

Funktioiden määrittäminen ei myöskään ole yksiselitteistä tai mustavalkois-

ta: eri nimet voivat herättää eri nimienkäyttäjissä erilaisia tunteita ja ajatuksia ja 

siten myös toimia erilaisissa funktioissa. Funktioiden käyttö on siis osin subjektii-

vista (Ainiala ym. 2008: 315). Funktioiden kirjo ei ole määrältään ja laadultaan 

täydellinen tai rajattu. Uusia funktioita uusiin tarpeisiin syntyy ja kehittyy jatku-

vasti. 

Kun tarkastelun kohteena ovat pörssiyhtiöiden nimien funktiot, on otettava 

huomioon pörssiyhtiöiden nimistön erityinen luonne osana kaupallista nimistöä. 

Pörssiyhtiöt eroavat muista yrityksistä ensinnäkin pörssiin listautumisensa ja siten 

mahdollisesti kokonsa ja kasvuhalunsa myötä. Ne ovat myös verrattain kansainvä-

lisiä. Nimenkäyttäjiä ovat yksityishenkilöasiakkaat, asiakasyritykset, 

liiketoimintakumppanit, ja toisaalta myös osakkeenomistajat, pörssimeklarit sekä 

ammatti- ja harrastussijoittajat. Käsittelen seuraavassa alaluvussa myös sitä, miten 

nämä seikat vaikuttavat pörssiyhtiön nimien funktioihin sekä niiden määrittymi-

seen ja eroavatko funktiot muun kaupallisen nimistön funktioista. 

Sekä Nimistöntutkimuksen perusteet -teoksessa että Sjöblomin väitöskirjassa 

eritellään viisi kaupallisille nimille sopivaa selkeintä ja yleisintä funktiota. Muita-

kin funktioita esiintyy, mutta nämä ovat yleisimmät ja eniten käytetyt. Näiden 

viiden funktion, informatiivisen, houkuttelevan, käytännöllisen, integroivan sekä 

individualisoivan funktion, avulla käsittelen myös oman aineistoni nimiä. (Sjöb-

lom 2006: 231; Ainiala ym. 2008: 314–316.)  

Kaupallisen nimistön nimenosista yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa esiintyy 

kaikissa nimissä merkitykseltään samana ja ainoastaan kieliasultaan poikkeavana. 

Yritysmuodon ilmaisevan nimenosan funktiot ovat kaikissa aineistoni nimissä 
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samankaltaisia. Oyj tai Abp antaa informaation siitä, että yritys on julkinen osake-

yhtiö. Se toimii integroivana nimenosana ja luokittelee yrityksen julkisiin 

osakeyhtiöihin eikä ainoastaan osakeyhtiöihin. Myös kielivalinta luokittelee yri-

tystä. Osakekaupasta ja sijoittamisesta kiinnostuneen mielessä yritysmuotoa 

ilmaiseva nimenosa toteuttaa kenties myös houkuttelevaa funktiota. Muut ni-

menosat eroavat luonnollisesti toisistaan, joten niiden funktioita käsittelen 

seuraavaksi eritellen ja yksityiskohtaisesti. 

 

4.2.1 Erillisiä ja päällekkäisiä funktioita 

Tarkastelemani funktiot ovat kaikki toisistaan erillisiä, mutta esiintyvät lähes aina 

päällekkäisinä liittyen joko koko yritysnimeen tai sen yksittäisiin nimenosiin.  

Aloitan tarkastelun individualisoivasta funktiosta. Individualisoivalla funk-

tiolla tarkoitetaan yritysnimen yksilöllistävyyttä ja inhimillistävyyttä (Sjöblom 

2006: 238). Ei-inhimillisille olennoille, eli tässä tapauksessa pörssiyhtiöille, anne-

taan inhimillistäviä nimiä. Tällöin pörssiyhtiö nähdään lähes inhimillisenä 

toimijana, joka ottaa kantaa, puhuu ja reagoi inhimillisen olennon tavoin. (mp.) 

Erityisesti individualisoivaa funktiota toteuttavatkin aineistossani ne nimet, joissa 

esiintyy henkilönnimikäytössä olevia propreja, jotka muistuttavat henkilönnimiä 

tai jotka on nimeämishistorian perusteella nimetty henkilön mukaan, kuten nimet 

Ponsse Oyj, Suominen Oyj, Elisa Oyj ja Alma Media Oyj.  

Nimen informatiivinen funktio toteutuu Sjöblomin (2006: 232) mukaan 

niissä tapauksissa, joissa nimenkäyttäjä saa tietää joitakin olennaisia yritykseen 

liittyviä tosiasioita yrityksen koko nimen tai jonkin yksittäisen nimenosan avulla. 

Nimi toimii informaation välittäjänä yritykseltä nimenkäyttäjälle. Voidaankin to-

deta, että kaikki suoraan merkityssuhteeseen perustuvat nimenosat toteuttavat 

informatiivista funktiota. Liikeideaa ilmaisevat nimenosat sekä täydennysosat pe-

rustuvat aina suoralle merkityssuhteelle (ks. luku 4.1.1) ja siten toteuttavat 

informatiivista funktiota. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa löytyy esimerkiksi ni-

mistä Amer Sports Oyj sekä Revenio Group Oyj. Informatiivinen täydennysosa on 

puolestaan esimerkiksi nimessä Nordea Bank Finland Abp. Osa aineistoni nimistä 

perustuu kokonaisuudessaan suoralle merkityssuhteelle, jolloin informatiivinen 

funktio toteutuu kaikissa nimenosissa. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi SSK Suo-



 38 

men Säästäjien Kiinteistöt Oyj, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj sekä Honkara-

kenne Oyj.  

Informatiivisuutta voidaan esittää myös muun kaltaisissa nimissä kuin sel-

laisissa, jotka saavat suoran merkityssuhteen tarkoitteeseensa (Sjöblom 2006: 

232). Informatiivinen funktio on havaittavissa myös nimissä ja nimenosissa, joissa 

merkityssuhde on pakattu. Nimenosat Comptel ja Takoma välittävät kaikki infor-

maatiota yrityksen toiminnasta tai toimialasta.  Comptel keskittyy erilaisiin 

tietokoneohjelmistoihin ja telekommunikaatioratkaisuihin, Takoman toimialoja 

ovat muun muassa teknologia ja meriteollisuus. Katkaistun merkityssuhteen sisäl-

tävät nimenosat eivät välitä informaatiota yrityksestä, mutta epäsuoran 

merkityssuhteen nimenosat voivat lisätä nimenkäyttäjän informaatiota yrityksestä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi Marimekko Oyj viitaten tekstiiliteollisuuteen, Elektrobit 

Oyj viitaten elektroniikkaan sekä Norvestia Oyj viitaten pohjoiseen sijaintiin sekä 

sijoittamiseen. Pörssiyhtiöiden nimistä ainakin 45 prosenttia eli 55 nimeä toimii 

informatiivisessa funktiossa. Sjöblom arvioi vastaavaksi luvuksi omassa aineistos-

saan 67 prosenttia, ja koko Suomen yritysnimistön prosenttiluvun hän uskoo 

olevan vielä suurempi (mts. 234). Informatiivisen funktion toteutuminen omassa 

aineistossani on siis hieman pienempi kuin Sjöblomin aineistossa. Tämä selittynee 

esimerkiksi sillä, että aineistossani on paljon tekosanoja, jotka eivät viittaa suo-

raan kohteisiinsa. 

Houkutteleva funktio lienee kaikkein subjektiivisin yritysnimen funktioista. 

Imagon kannalta tärkeää on, että nimi herättää jonkinlaisia – mieluiten positiivisia 

– tunteita ja mielikuvia nimenkäyttäjässä. (Sjöblom 2006: 235.) Yritysten menes-

tymisen kannalta ideaalitilanteessa jokainen yritysnimi toteuttaisi houkuttelevaa 

funktiota. Houkuttelevuutta on erilaista, ja se perustuu erilaisiin ratkaisuihin yri-

tysnimissä. Citycon Oyj antaa nimenkäyttäjälle kuvan kaupunkilaisesta 

yrityksestä, kun taas Digia Oyj viittaa digitaalisuuteen. Tecnotree Oyj assosioituu 

teknologiaan ja toisaalta myös luontoon, ja Technopolis Oyj liittää teknologian 

myös keskukseen ja keskustaan. Myös esimerkiksi Saga Furs Oyj:n voisi kuvitella 

hakevan yksilöivällä nimenosallaan Saga houkuttelevuutta.  

Katkaistun merkityssuhteen nimet tai sellaisilta vaikuttavat nimet, kuten 

Soprano Oyj ja Tiimari Oyj, saattavat houkutella hakemaan lisää tietoa yritykses-
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tä. Sanaleikillä houkuttelua (ks. myös Sjöblom 2010) ei juuri esiinny pörssiyhtiöi-

den nimissä. Positiivisen mielikuvan herättäminen, tai negatiivisen mielikuvan 

välttäminen, voi olla yritykselle niin tärkeää, ettei varaa negatiivisen tulkinnan 

mahdollisuuteen juuri anneta. Houkuttelevan funktion subjektiivisuus on kriittistä 

varsinkin silloin, kun nimenkäyttäjä yhdistää yrityksen nimen epämieluisiin mie-

likuviin. Mahdollisimman neutraali nimi, joka saa suoran merkityssuhteen ja 

toimii ennen muuta informatiivisessa funktiossa, saattaa olla jonkun yrityksen 

kannalta paras vaihtoehto. Tällaisissa tapauksissa ainakin väärintulkitsemisen vaa-

ra pienenee. Toisaalta muiden funktioiden toteutuvuus ja niiden avulla 

mahdollisesti kartutettava hyöty saattavat jäädä saavuttamatta. 

Houkuttelevuudella leikittely ei kuitenkaan saisi viedä liikaa huomiota yri-

tysnimen käytännölliseltä funktiolta. Yritysnimen käytännöllisestä funktiosta 

puhuttaessa korostuu nimen välinearvo (Sjöblom 2006: 236). Pörssiyhtiön yritys-

nimen käytännöllisen funktion toteutumista tarkasteltaessa onkin tärkeää 

huomioida se, etteivät läheskään kaikki pörssiyhtiöt käytä pääasiallisena viestin-

täkielenään suomea. Usealla yrityksellä viralliset tiedotteet, verkkosivut ja muu 

viestintä toteutetaan pääosin englanniksi, sillä suuri osa asiakas- ja osakkeenomis-

tajakunnasta sekä yhteistyökumppaneista on vieraskielisiä. Omassa tunnistetussa, 

esimerkiksi englannin- tai ruotsinkielisessä kieliyhteisössään, toimivat hyvin ni-

met kuten Stonesoft Oyj Abp, Trainers’ House Oyj ja Ålandsbanken Abp. 

Käytännöllisyys ei rajoitu vain yritysnimen merkityssuhteisiin ja kielivalin-

taan. Sjöblomin (2006: 236) mukaan yritysnimen alkukirjain on käytännöllisyy-

den kannalta merkityksellinen. Pörssiyhtiöiden nimessä ei näy vastaavanlaista 

merkittävää painotusta aakkosten alkupäässä. Toisaalta haastateltu Eero Heliövaa-

ra kertoo, että lähes kaikki pörssilistaukset tehdään aakkosjärjestyksessä, joten 

motivaatio alkupäähän sijoittumiseen on olemassa. Suosituimmat alkukirjaimet 

aineistossani ovat s (14 esiintymää) ja t (14 esiintymää). Kirjainlyhenteiden käy-

tännöllisyys nousee esiin myös pörssiyhtiöiden nimissä (mp). Lyhenteet ovat 

toimiessaan käytännöllisiä, tiiviitä ja informatiivisia nimenosia. Aineistossani ly-

henteitä esiintyy esimerkiksi yritysnimissä QPR Software Oyj ja UPM-Kymmene. 

Lyhenteiden käytössä saattaa kuitenkin olla myös ongelmia. Kirjainten järjestys 

voi olla vaikea muistaa tai lausua, jolloin käytännöllisyys kärsii.  
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Joskus yritysnimi halutaan rinnastaa suurempaan kokonaisuuteen: esimer-

kiksi omaan toimialaan, kotimaahan, kansaan, kulttuuriin tai uskontoon. 

Tällaisessa tapauksessa korostuu nimen integroiva funktio. (Sjöblom 2006: 237.) 

Integroiva funktio on selkeä esimerkiksi paikan- tai henkilönnimen sisältävissä 

nimissä, joita ovat esimerkiksi Fiskars Oyj Abp ja Huhtamäki Oyj. Toisaalta yritys 

saattaa integroitua kuuluvaksi toiseen yritykseen – tai olevan perujaan samasta yh-

tiöstä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi yritykset Outotec Oyj, joka on erotettu 

Outokumpu Oyj:stä sekä Aspocomp Group Oyj, joka on erotettu Aspo Oyj:stä.  

Integroivuutta haetaan aineistossani myös muin keinoin. Tek- tai tec-liite 

nimen alussa tai lopussa on varsin yleinen, aineistossani on siitä viisi esiintymää. 

Silloin yritys integroidaan osaksi tekniikka-alaa. Toinen esiin nouseva ala on 

pankki-ala, johon integroituvat nimet Nordea Bank Finland Abp, Ålandsbanken 

Abp sekä Pohjola Pankki Oyj. Myös yksittäiset nimet, kuten esimerkiksi Exel 

Composites Oyj ja Neo Industrial Oyj, integroituvat liikeideaa ilmaisevalla ni-

menosallaan osaksi toimialaansa. 

Aineistoni nimien moninaisuus ja eri-ikäisyys luovat vahvoja kontrasteja, ja 

nimet eroavat funktioiltaan jossain määrin muusta tutkitusta suomalaisesta yritys-

nimistöstä. Sjöblomin (2006: 238) toteama yritysnimien analogisuus ja 

integroivuuden esiintyminen siinä eivät näy aineistossani perinteisellä tavalla. Pe-

rinteiset nimenantomallit ovat läsnä aineistossani, mutta pörssiyhtiöitä on nimetty 

myös muin perustein sekä kansainvälisillä että tekokielisillä nimillä. Yhdistävää 

integroivaa tekijää ei lain määräämän yritysmuodon tunnuksen lisäksi esiinny. 

 

4.2.2 Suomalaisuuden funktiot 

Edellä käsitellyt funktiot yhdistyvät osin myös suomalaisuuteen. Tarkastelen nyt 

tarkemmin sitä, mitkä funktiot aktivoituvat, kun yritysnimi ja siten yritys assosi-

oidaan Suomeen tai suomalaisuuteen. 

Individualisoivan funktion kautta voidaan ajatella, että nimi on persoonalli-

suuden symboli (Sjöblom 2006: 239). Tarpeellinen kysymys onkin, onko 

yrityksellä persoonallisuutta. Kenties yrityksellä ei ole suoraa persoonallisuutta, 

mutta jonkinlainen imago ja yritysbrändi sillä on. Nimen kautta ilmaistuna yrityk-

sen persoonallisuus voi olla suomalainen. Suomalainen persoonallisuus korostuu 
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esimerkiksi nimissä Suominen Oyj ja Pohjola Pankki Oyj, joissa on Suomeen ja 

suomalaisuuteen yhdistyvä merkityssuhde. Suomisessa tämä tapahtuu suomenkie-

liseen sukunimeen viittaamalla. Pohjola-nimenosassa viitataan Suomen 

pohjoiseen sijaintiin sekä määrättyyn maantieteellis-poliittiseen alueeseen. Viitta-

us kansalliseepos Kalevalaan ei ole nykypäivänä niin itsestään selvä kuin vielä 

muutama vuosikymmen sitten. (Anttonen – Kuusi 1999: 293.) Myös nimessä Poh-

jola Pankki Oyj viitataan suomalaisuuteen nimen kielivalinnalla. 

Informatiivinen funktio on olennainen, kun puhumme nimen paikallisuudes-

ta. Informatiivinen funktio täyttyy kaikissa niissä yritysnimissä, joissa on läsnä 

suomalainen propri, esimerkiksi paikannimi (Nokia Oyj) tai henkilönnimi (Pöyry 

Oyj). Tällöin nimeen yhdistyy myös integroiva funktio: yritys integroidaan osaksi 

Suomea ja kyseistä paikkakuntaa. Tällaisia ovat esimerkiksi nimet Martela Oyj ja 

Lassila & Tikanoja Oyj. Martela, Lassila ja Tikanoja perustuvat kaikki yritysten 

perustajien sukunimiin. Myös yritysnimen kielivalinta toteuttaa informatiivista 

funktiota: suomenkielinen yritysnimi paljastaa kielivalinnallaan – ainakin osittai-

sen – toimialueensa Suomessa. Esimerkiksi nimenosat Yleiselektroniikka ja 

Kaivososakeyhtiö eivät avaudu täysin informatiivisina muille kuin suomen kielen 

taitajille. Toisaalta toisella näistäkin yrityksistä on eri toimialueelle oma rinnak-

kaistoiminimensä: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on Talvivaara Mining 

Company Ltd, ja Yleiselektroniikka Oyj käyttää aputoiminimeä YE International 

toimiessaan vieraskielisessä ympäristössä. Talvivaara Mining Company Ltd toimii 

siis informatiivisena myös muilla kielialueilla, toisin kuin läpinäkymätön YE In-

ternational. Yksilöivänä nimenosana toimiva Talvivaara liittää kuitenkin 

rinnakkaistoiminimen suomalaisuuteen. 

Suoraan suomalaisuuteen viittaa Keskisuomalainen Oyj. Keskisuomalainen 

viittaa sijaintiin Suomessa, ja merkitys muodostunee stereotyyppisistä keskisuo-

malaisuuteen miellettävistä mielikuvista. Lännen Tehtaat Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj 

ja YIT Oyj voivat nekin olla positiivisesti markkinoituja onnistujia ja menestyjiä 

suomenkielisestä ulkoasustaan huolimatta – tai ehkä juuri sen takia. Toisaalta voi-

daan pohtia, onko lyhenne, esimerkiksi YIT, itsessään suomenkielinen, vaikka se 

lyhentyykin suomenkielisistä appellatiiveista yleinen insinööritoimisto. Voidaan 

pohtia myös sitä, ovatko etuvokaalit ä ja ö nimenkäyttöä ja siten imagoa tai yri-



 42 

tysbrändiä rasittavia tekijöitä muissa kieliyhteisöissä toimivissa yritysnimissä. Ne 

saattavat vaikeuttaa nimen lausumis- ja kirjoituskäytäntöjä. 

Toisaalta suomenkielisen appellatiivin tai proprin nimekseen valitseva voi 

etsiä kielivalinnallaan myös houkuttelevuutta. Suomenkieliselle yritysnimet Neste 

Oil Oyj, Tieto Oyj ja Vaahto Group Oyj saattavat appellatiivin suoran merkityksen 

kautta houkutella suomalaisia asiakkaita. Suomen kielen käyttäminen yritysni-

messä saattaa subjektiivisesti joko viehättää nimenkäyttäjää tai tuntua 

epämiellyttävältä. Toisaalta se saattaa kuulostaa kotoisalta, varmalta tai luotetta-

valta. Se voidaan nähdä myös tavallisena, tylsänä ja mielikuvituksettomana 

vaihtoehtona. Toisaalta suomenkielistä appellatiivia ei välttämättä tunnisteta yri-

tysnimestä. 

Suhteellisen vakavaraisena ja turvallisena pidetty Suomi saattaa yritysnimis-

sä houkutella Suomeen liitetyillä stereotyyppisilläkin mielikuvilla. Jopa lähes 

ironiset mielikuvat tuhansien järvien maasta, joulupukin pajasta ja suomalaisesta 

sisusta saattavat imagonrakennuksen avustuksella päätyä kuitenkin positiivisiksi 

nimen kautta välitettäviksi mielikuviksi. Hyvin suomalaisia ja jollain tapaa kan-

sallisaatteellisia nimiä suomalaisessa kontekstissa ovat mielestäni Kalevalaan 

viittaavat Lemminkäinen Oyj, Sampo Oyj ja Pohjola Pankki Oyj.  

Käytännöllinen funktio Suomeen ja suomalaisuuteen viittaavissa nimissä 

esiintyy selvimmin niissä nimissä, jotka ovat suomenkielisiä. Niissä tapauksissa, 

joissa suomenkielisen nimen saavat yritykset toimivat suomenkielisellä toiminta-

alueella, toteutuu käytännöllinen funktio. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi Rauta-

ruukki Oyj ja Olvi Oyj. 

Toimiva yritysnimi on helposti ymmärrettävissä ja tulkittavissa, ainakin 

suoran merkityssuhteen saavissa nimissä, ja lausuttavissa tietyn kieliyhteisön eli 

nimenkäyttäjien kesken. Silloin nimen lausuminen vastaa kirjoitusasua ja nimi on 

helposti kirjoitettavissa ja toistettavissa. Osa yrityksistä integroi nimensä osaksi 

kansainvälisyyttä muodostamalla nimen kahdesta eri kielestä – esimerkiksi suo-

mesta ja englannista. Tällöin voidaan pohtia, korostuvat globaalit vai lokaalit 

ainekset tulkinnasta riippuen (ks. esim. Sjöblom 2013). Aineistossani tällaisia, 

osin käytännöllisiä, osin integroivia ja osin houkuttelevia, nimiä ovat esimerkiksi 

Metsä Board Oyj ja Ruukki Group Oyj. Toisaalta Ruukki Group Oyj ei viittaa fyy-
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siseen työvälineeseen, ruukkiin, vaan Ruukin kylään, jolloin kyseessä on viittaus 

propriin. Suomenkieliseen appellatiiviin viitataan nimenosalla Metsä. 
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5 Pörssiyhtiön nimeäminen  
 

Yritysnimi yksilöi yrityksen. Yritys yksilöityy siihen assosiaatioon, mikä aktivoi-

tuu henkilön kuullessa tai nähdessä yritysnimen. Nimestä ja tulkitsijasta riippuen 

assosiaatioita saattaa olla myös useita. Yksilöivän funktion avulla yritysnimi erot-

taa yrityksen muista yrityksistä – kahdella yrityksellä ei voi olla samanlaista 

virallista nimeä. Yrityksen yksilöinti näkyy yritysnimen yksilöivässä nimenosassa 

muiden nimenosien saadessa ensisijaisesti muunlaisia funktioita. Pörssiyhtiötä 

nimettäessä on nämä seikat otettava huomioon. 

Yksilöivän nimenosan yksilöivyys ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä, ja 

nimenosa saakin usein myös muita funktioita, kuten aiemmin on todettu. Aineis-

toni koostuu pörssiyhtiöiden, usein suuryritysten, nimistä. Pörssiyhtiöillä saattaa 

olla useita tytäryhtiöitä tai samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä: tällöin kaikilla 

yrityksillä on usein sama yksilöivä nimenosa, jolloin yksilöivät nimenosat assosi-

oituvat kaikki samaan mielikuvaan samasta suuryrityksestä tai yritysperheestä. 

Yritykset yksilöityvät ja erottuvat toisistaan liikeideaa ilmaisevien nimenosien 

avulla tai yritysnimillä on useampia yksilöiviä nimenosia. Esimerkiksi nimissä 

Kone Oyj ja Kone Capital Oy yksilöivän nimenosan Kone tehtävä on kyllä yksi-

löidä, mutta myös luokitella ja integroida yritys osaksi Kone Oyj:n yritysperhettä. 

Kone Oyj:n omistamat yritykset ikään kuin kunnioittavat nimenosaa Kone, joten 

niille on annettu se osaksi omaa nimeään. Yhtiöt on perustettu emoyhtiöstä käsin, 

jolloin nimen perinne ja siten myös arvo on punnittu, ja päädytty säilyttämään ni-

mi osana tytäryhtiöitä. Tulkintamalleja on monia, ja funktiot ovat osin 

subjektiivisia ja tulkinnanvaraisia.  

Tällainen ilmiö vertautuu henkilönnimiin: niillä tavoitellaan Kiviniemen 

(2006: 62–66) yksilöllisyyden lisäksi myös yhteisöllisyyttä. Suvussa historian saa-

tossa annetut nimet vaikuttavat uuden perheenjäsenen nimeämiseen, mutta 

toisaalta hänelle halutaan antaa oma, mahdollisesti täysin yksilöivä nimensä. Lap-

si saattaa saada toisen nimensä esimerkiksi isovanhempiensa mukaan. 

Yksilöivyys on kyseenalaista myös sellaisissa yritysnimissä, jotka koostuvat 

vain appellatiivista ja yritysmuotoa ilmaisevasta nimenosasta. Tarvittavan yksi-

löivyyden toteutuminen jääkin silloin koko yritysnimen kokonaisuuden ja 

kaikkien nimenosien yhteiseksi tehtäväksi.  
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Usein yritykseen viitataan pelkällä yksilöivällä nimenosalla. Esimerkiksi 

Kone Oyj:n nimi sisältää appellatiivin kone, josta yrityksen logo koostuu (ks. tar-

kemmin luku 5.5). Pelkästä yksilöivästä nimenosasta koostuvat logot on myös 

esimerkiksi yrityksillä Sanoma Oyj, Tulikivi Oyj ja Turvatiimi Oyj. Tällöin on 

ensiarvoisen tärkeää yritysnimen yksilöivyyden kannalta, että käytössä oleva ap-

pellatiivi on joko erikoinen – siis yleisessä kielenkäytössä harvinainen, kuten 

tulikivi – tai yritysnimi on niin vahvasti sidottuja kontekstiinsa, ettei tulkitsijalle 

jää sekoittumisen vaaraa appellatiivin ja yritysnimen välillä. Ongelmallista on 

myös se, jos yksilöivä nimenosa on sama kuin jollain toisella yrityksellä. Tällaisia 

esimerkkejä löytyy myös aineistostani: Ruukki Group Oyj sekä Rautaruukki Oyj 

ovat molemmat yksilöiviä etenkin ruukin avulla – Rautaruukki Oyj käyttää logo-

naan pelkkää ruukki-appellatiivia. Kone Oyj sekä Konecranes Abp erottuvat 

molemmat kone-appellatiivin avulla, mutta toisaalta niillä on yhteinen historia, jo-

ta tarkastellaan enemmän luvussa 5.2. 

Jotkin yksilöivät nimenosat ovat sellaisia, että niillä on samanasuisia vasti-

neita muussa nimistössä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilönnimiä sisältävät 

nimenosat Elisa, Stockmann ja Nurminen, jotka tarjoavat mahdollisuuden tulkita 

yritysnimi henkilönnimeksi. Toisaalta sekaannuksia aiheuttavat sekä paikannimiin 

että kyseisiin yrityksiin assosioituvat nimenosat Raisio, Nokia ja Outokumpu. 

Nämä nimenosat antavat mahdollisuuden tulkinnalle, jossa yritys assosioidaan 

nimen perusteella ensisijaisesti paikkakuntaan eikä itse yritykseen. Tulkinta on 

kuitenkin tiukasti sidoksissa yrityksen imagoon ja yritysbrändin sekä yritysnimen 

esiintymiskontekstiin. Myös logoa tulkitessa olennaista on logon tunnettuus: 

Lemminkäinen Oyj:n logo muodostuu pelkästä yksilöivästä nimenosasta Lemmin-

käinen, jolloin on mahdollista yhdistää logo myös Kalevalan Lemminkäinen-

hahmoon. Maalaisjärki ja konteksti kuitenkin auttavat tulkintaa – logoja harvem-

min muodostetaan yksittäisille henkilöille saati myyttisille fiktiivisille hahmoille.  

Toisin kuin yritysten nimeämiselle, länsimaistuneelle korkeakulttuurin hen-

kilönnimisysteemille on ominaista samanimisyys, jolloin usealla henkilöllä voi 

olla sama etu- tai sukunimi tai jopa molemmat (Saarelma-Maunumaa 2001: 192–

193). Henkilönnimellä saattaa olla samanasuinen lekseemi, kuten esimerkiksi etu-

nimillä Ansa, Usko ja Toivo. Vielä yleisempää appellatiivisuus on kuitenkin 
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sukunimissä, kuten sukunimet Suntio, Karhu ja Kataja osoittavat. Silti henkilön-

nimet ovat tarpeeksi yksilöiviä ja samanimisyyttä pidetään luontevana ja 

normaalina kielen ”kierrätysilmiönä”.  Henkilönnimilaki mahdollistaakin erilaiset 

ulottuvuudet nimeämiselle kuin toiminimilaki. Toiminimeksi ei voida valita ni-

meä, joka on jo jonkin muun toimijan käytössä. Lapsi taas voidaan nimetä 

esimerkiksi täysin samalla nimellä kuin naapurinsakin. 

Yritysnimien yksilöivät sekä liikeideaan viittaavat nimenosat sisältävät viit-

tauksia suomalaisuuteen – yrityksiä on nimetty suomalaisuus tiedostaen. Joissain 

tapauksissa myös täydennysosat viittaavat suomalaisuuteen. Olen analysoinut ai-

neistoni kaikista yritysnimistä suomalaisuuteen viittaavat elementit. Seuraavaksi 

esittelen analyysin tuloksia. 

 

5.1 Yritysnimi ja kielivalinta 

 

Kielivalinnalla voidaan yhdistää yritys tiettyyn kieliyhteisöön ja siten myös usein 

tiettyyn maahan tai maanosaan. Helsingin pörssiin listautuneet yritykset voivat 

toimia myös rinnakkaistoiminimillä, joiden kielivalinnat usein poikkeavat varsi-

naisista toiminimistä.  

Aineistoni 122 yritysnimestä 116 sisältää suomenkielisen yritysmuodon 

tunnuksen Oyj. Tämän nimenosan kielivalinta kertoo ennen kaikkea siitä, millä 

alueella yrityksen on ajateltu toimivan. Suomenkieliseen kieliyhteisöön kuuluva 

tunnistanee lyhenteen Oyj suomen kieleen kuuluvaksi lyhenteeksi määritelmästä 

julkinen osakeyhtiö. Muuhun kieliyhteisöön kuuluva suomen kieltä taitamaton 

tulkitsija tuskin osaa yhdistää lyhennettä suomen kieleen tai suomalaisuuteen. 

Koska Suomi kieliyhteisönä on virallisestikin kaksikielinen, tunnistaa tähän kie-

liyhteisöön kuuluva mitä luultavimmin myös aineistossani 10 nimessä esiintyvän 

lyhenteen Abp ruotsinkieliseksi. Lyhenteen Plc tunnistaminen taas vastaavaksi 

englanninkieliseksi lyhenteeksi lieneekin yhä harvempien tulkinta, sillä tätä va-

rianttia ei näy usein julkisuudessakaan suomenkielisessä kieliyhteisössä. 

Suomalaisuus ilmenee kielivalinnan myötä siis vain niissä kieliyhteisöissä, joissa 

ymmärretään kielenaines suomenkieliseksi – käytännössä tällä tarkoitetaan niitä 

kieliyhteisöjä, joissa puhutaan suomea.  
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Suomen kielen käyttö muissa nimenosissa on mielenkiintoinen valinta, sillä 

muiden nimenosien suora merkitys ei avautune muille kuin suomenkieliselle kie-

liyhteisölle. Toisaalta voidaan miettiä sitä, tuleeko suomenkielisen nimenosan 

avautua muulle kuin suomenkieliselle kieliyhteisölle. Nimeä pohdittaessa on tehty 

valinta suomen kielen valitsemisessa osaksi nimeä; tällöin oletettaneen myös, ettei 

nimi avaudu samalla tavalla kieltä ymmärtämättömälle nimenkäyttäjälle. Suomen 

käyttö nimessä on osittain myös nimenkäyttäjien valikoimista; osa nimenkäyttäjis-

tä, suomenkieliset, ymmärtävät eri tavoin nimen merkitykset. Täydentäviä 

nimenosia on aineistossani kolme kappaletta, joista SSK on suomenkielinen. SSK 

on lyhenne yrityksen yksilöivästä nimenosasta Suomen Säästäjien Kiinteistöt, jo-

ka on myös suomenkielinen. Onkin luontevaa, että täydentävä nimenosa on 

suomenkielinen, kun muu kielenaines nimessä on suomenkielistä. Kaksi muuta 

täydentävää nimenosaa esiintyvät nimissä Nordea Bank Finland Abp ja Te-

liaSonera Finland Oyj. Molemmissa nimissä maamme nimi on esitettynä 

kansainvälisessä muodossaan, Finland. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että yri-

tysten yritysmuotoa ilmaisevat nimenosat ovat eri kielillä (ks. tarkemmin luku 

3.4). 

Liikeideaa ilmaisevista nimenosista 13 on suomenkielisiä. Loput nimenosat 

ovat joko englanninkielisiä tai usealla kielellä samaa merkitseviä ikään kuin lähes 

kansainvälisiä ilmaisuja, kuten esimerkiksi Media ja Group. Suomenkielisiä ni-

menosia ovat Yhtymä (esiintyy kahdessa nimessä), Tehtaat, Renkaat, 

Hammaslääkärit, Kirjapaino, Pankki, Yhtiöt (esiintyy kahdessa nimessä), Kiin-

teistöt, Kaivososakeyhtiö, -tiimi ja -elektroniikka. Suomenkieliset liikeideaa 

ilmaisevat nimenosat eroavat muunkielisistä merkityksillään. Suurimmassa osassa 

suomenkielisistä liikeideaa ilmaisevista nimenosista, 11 nimenosassa, kuvataan 

yrityksen toiminnan kehyksiä: Yhtymä, Tehtaat, Hammaslääkärit, Kirjapaino, 

Pankki, Yhtiöt, Kaivososakeyhtiö, -tiimi ja -elektroniikka. Vain kahdessa liikeide-

aa ilmaisevassa suomenkielisessä nimenosassa kuvataan liikeidean sisältöä, näissä 

tapauksissa tuotetta: Renkaat ja Kiinteistöt. Muunkielisissä liikeideaa ilmaisevissa 

nimenosissa, joita on yhteensä 20, liikeidean kehystä kuvataan 13 nimenosassa ja 

sisältöä seitsemässä. Jakautuma on huomattavasti tasaisempi kuin suomenkielisis-

sä nimenosissa. 
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Kielenpuhujista eli kieliyhteisöstä ja sen kielitaidosta riippuen nimien saa-

mat merkitykset ovat usein hyvinkin erilaisia. Nimien lokaaleja ja globaaleja 

ominaisuuksia on tutkinut myös Sjöblom (2013). Hänen mukaansa nimiä tulkitaan 

aina tietystä kieliyhteisöstä käsin, jolloin esimerkiksi nimi Wärtsilä Oyj saa suo-

menkielisessä yhteisössä lokaaleja ja Citycon Oyj globaaleja piirteitä. Nimien 

tulkinta vaihtelee merkittävästi kieliyhteisöstä ja kulttuurista riippuen. (Sjöblom 

2013: 7.) Saman on tutkielmassaan toteaa muun muassa Koppinen (2008: 29–30): 

hän näkee myös yritysnimen historian tuntemisen olevan olennaista nimen tulkit-

semisessa. Välimaa (2008: 83) havaitsee oman Kosken ja Marttilan 

yritysnimiaineistonsa perusteella yritysnimen kielivalinnan olevan jossain määrin 

sidoksissa yrityksen kokoon. Välimaa toteaa pienempien yritysten nimien olevan 

useammin suomenkielisiä kuin hieman suurempien. Myös tuotenimien on havaittu 

olevan ainakin joissain tuotteissa varsin suomenkielisiä (esim. Oinonen 2013; 

Ujainen 2007; Salo 2007). Välimaa on myös havainnut tendenssin, jossa suomen-

kielisellä yritysnimellä haluttaneen korostaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 

paikallisuutta ja kotimaisuutta. Hän kuitenkin toteaa suurempien yritysten, osake-

yhtiöiden, käyttävän nimissään enemmän englantia. (mp.) Oma aineistoni 

keskusteleekin mielenkiintoisesti Välimaan aineiston kanssa. Vaikka puhtaasti 

suomenkieliset nimet eivät olekaan aineistossani enemmistönä, on suomalaisuu-

teen lukuisia viittauksia 79 nimessä 122 nimestä, vaikka nimetyt yritykset ovatkin 

huomattavasti suurempia ja kansainvälisempiä.  

 

5.2 Nimen tarina ja suomalaisuus 

 

Yritysnimen muodostaminen on osa yrityksen perustamista. Nimistössä on useita 

esimerkkejä siitä, miten muut proprit toimivat osana yritysnimiä.  Suomenkieliset 

proprit tai appellatiivit tai muunlainen suomalaisuuteen viittaava kielenaines yri-

tysnimessä vaikuttavat nimen tulkintaan ainakin suomenkielisessä kieliyhteisössä. 

Perinteisesti on tavattu yritysnimiä, jotka sisältävät esimerkiksi yrityksen perusta-

jan etu- tai sukunimen, paikallisen vaikuttajan nimen tai paikkakunnan nimen. 

Tällaisia syitä löytyy myös aineistoni pörssiyhtiöiden nimeämisen takaa. Nimen 

tarina on usein myös osana yrityksen luomaa imagoa ja yritysbrändiä – se on osa 
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sitä tarinaa, jota yritys myy asiakkailleen ja jollaiseksi yritys personoituu. 

Vaikka yritysnimi olisikin tekokielinen, mutta yritys alkuperältään suoma-

lainen, saattaa yritysnimen historia kertoa suomalaisuudesta tai suomalaisesta 

alkuperästä. Useiden nykyisten pörssiyhtiöiden tähtäimessä ei välttämättä ole ollut 

perustamishetkellä listautuminen pörssiin saati kansainvälistyminen. Siten nimi on 

perustamishetkellä toiminut eri funktioissa ja sen muodostaminenkin on lähtenyt 

eri tavoitteista ja lähtökohdista. Nimeä onkin usein muutettu ja yritys rekisteröity 

uudella nimellä yrityksen strategisten painopisteiden muuttuessa. Tällaisia muu-

toksia ovat voineet olla esimerkiksi muutokset visiossa ja missiossa, yritysostot ja 

fuusiot, merkittävät muutokset omistajuudessa, toimialan ja toimiympäristön 

muutokset. 

Suomalaisuuteen voidaan yritysnimissä viitata lukuisin eri tavoin. Fanny 

Torro (2013: 57–58) jakaa pro gradu -tutkielmassaan yritysnimen paikallisuuden 

joko eksplisiittiseksi tai implisiittiseksi. Näiden lisäksi nimi voi olla Torron mu-

kaan paikallisuuden suhteen opaakki eli läpinäkymätön. Hänen aineistonaan ovat 

muuramelaisten yritysten nimet, joita on tutkimuksessa mukana 309 kappaletta. 

Torron tutkimuksessa korostuu paikannimien osallisuus yritysnimissä: eksplisiitti-

sissä nimissä paikan- tai alueennimi on läsnä yritysnimessä, kun taas 

implisiittisesti paikallisuutta ilmaisevissa nimissä paikallisuus on läsnä epäsuo-

remmin. Tällainen epäsuora viittaus voi olla Torron mukaan esimerkiksi 

kaupunginosan tai paikallisen kuuluisan henkilön nimi. Torro ei siis analysoi kau-

punginosan nimeä aineistoonsa kuuluvaksi paikannimeksi. Paikallisuuden suhteen 

opaakeiksi yritysnimiksi Torro luokittelee esimerkiksi nimen Suomi : Suomen si-

sältävät yritysnimet – tutkimuksensa kohteen, Muuramen, kannalta ei ole 

relevanttia näin laajan paikallisuuden ilmentyminen. (Torro 2013.)  

Luokittelumalli on huomionarvoinen, ja saattaisi joiltain osin sopia myös 

oman aineistoni nimien erittelyyn. Kuitenkin aineistoni huomattava eroavaisuus 

suhteessa Torron käyttämään aineistoon ei anna syytä käyttää samaa analyysimal-

lia paikallisuuden suhteen. Tässä tutkielmassa keskitytään hyvin erityyppisiin, 

lähes poikkeuksetta kansainvälisiin yrityksiin, jolloin paikallisuuden ilmentymi-

nen on hieman harvinaisempaa, eikä sitä ole mielekästä luokitella hyvin spesifisti 

erilaisiin luokkiin. Paikallisuus jakautuu suuremmalle maantieteelliselle alueelle 
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ja viitannee myös enemmän vallitsevaan kulttuuriin konkreettisten paikkojen 

ohella. Olen säilyttänyt aineistoni nimien erittelyluokkina kolme erilaista paikalli-

suuden ilmenemistapaa: paikannimet, henkilönnimet sekä suomenkieliset tai 

suomalaisuuteen viittaavat appellatiivit sekä muut kielenainekset. Nämä ovat mie-

lekkäät luokat huomioiden aineistoni koko sekä ennen muuta tutkimuksen 

kvalitatiivinen tutkimusote. 

Korppisen (2005) pro gradu -tutkielmassa huomio kohdistui leipomonimiin, 

joista niistäkin löytyi viitteitä laajalti paikallisuuteen ja suomalaisuuteen. Hänen 

tutkimastaan 641 toiminimestä yli puolet sisältää henkilönnimen ja yksi neljäsosa 

paikannimen (Korppinen 2005: 55). Henkilönnimien valtaisaa osuutta selittänee 

liiketoiminnan pienuus, mutta toisaalta samansuuntaisia nimiä on myös omassa 

aineistossani – pörssiyhtiötkin ovat aloittaneet pienestä elinkeinotoiminnasta. 

Myös Anita Schybergsonin tutkimat nimet viittaavat paikallisuuteen ja suomalai-

suuteen. Väitöskirjassaan (2009) laivannimiä tutkinut Schybergson on todennut 

isänmaallisuusaatteen ja siten suomalaisuuden näkyvän myös laivojen nimien his-

toriassa. Schybergson on havainnut omassa aineistossaan viittauksia nimissä niin 

Runebergin runoihin, Kalevalaan, suomenkielisiin appellatiiveihin sekä suomen-

kielisiin sukunimiin (Schybergson 2012: 111–120). Omassa aineistossani 

pörssiyhtiöiden nimet ja historiallisten laivojen nimet löytävät yhtymäkohtia Ka-

levalan sekä suomenkielisten appellatiivien ja sukunimien suhteen. J. L. 

Runebergin runous kansallisaatteen ja isänmaallisuuden osana ei ole – ainakaan 

omaan analyysiini nojaten – päätynyt nykyisten pörssiyhtiöiden nimien aineksek-

si. 

Tulevissa luvuissa 5.2, 5.4 ja 5.5 olen selvittänyt aineistoni nimien ni-

meämisperusteita. Suurennuslasin alle ovat päätyneet ne nimet, jotka sisältävät 

jotakin suomenkielistä ainesta. Tällainen aines on joko suomenkielinen propri tai 

appellatiivi. Toisaalta olen käsitellyt myös niitä tekosanoja, jotka ovat lyhentyneet 

tai jotka koostuvat osin suomenkielisestä aineksesta. Yhteensä aineistoni nimistä 

79 viittaa jollakin tavalla Suomeen tai suomalaisuuteen: prosenttiosuudeksi tulee 

noin 64 prosenttia.  
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5.3 Henkilönnimi ja suomalaisuus 

 

Perinteinen yrityksen nimeäminen sen perustajan mukaan näkyy myös aineistos-

sani. Sjöblomin (2006: 166) mukaan noin viidesosassa suomalaisista yritysnimistä 

esiintyy henkilönnimi yksilöivässä nimenosassa. Aineistossani Suomessa esiinty-

vä henkilönnimi esiintyy 17 nimessä eli noin 14 prosentissa. Luku lienee yleistä 

keskiarvoa pienempi siitä syystä, että yritykseni ovat kooltaan varsin suuria: yleis-

tä keskiarvoa nostaa se, että moni toiminimi on nimetty henkilönnimeä käyttäen. 

Mielestäni on kuitenkin mielenkiintoista, että aineistostani löytyy näinkin paljon 

suomalaisuuteen viittaavia henkilönnimiä, ja että henkilönnimi yksilöivänä ni-

menosana on säilynyt nimeämismallina pörssiyhtiöiden nimissä.  

Pelkän yleisen etu- tai sukunimen mukaan nimeäminen ei ole toiminimilain 

nojalla sallittua. Kuitenkin sukunimen mukaan nimeämistä esiintyy varsin laajalti 

aineistossani. Nimissä on joko sukunimiä, jotka ovat suhteellisen harvinaisia, tai 

sukunimiä, jotka ovat kelvanneet yritysnimiksi yrityksen perustamishetkellä. 

Toiminimilaki on ollut sallivampi historian saatossa – pääpiirteiltään nykymuo-

toinen toiminimilaki on tullut voimaan vuonna 1979 (Finlex 2012). Etunimiä 

enemmän aineistossa on sukunimiä. Kenties etunimet ovatkin suositumpia yritys-

ten tuotteiden nimissä kuin itse yritysten nimissä (ks. esimerkiksi Saarela: 1996). 

 Aineiston suomalaisuuteen henkilönnimellä viittaavat nimenosat ovat pe-

räisin eri aikakausilta: Lassila & Tikanoja vuodelta 1905, Huhtamäki vuodelta 

1910, Rapala 1930-luvulta ja esimerkiksi Pöyry vuodelta 1948. Henkilönnimen 

mukaan nimeäminen on säilynyt elinvoimaisena ja ilmeisen toimivana ni-

meämismallina yli vuosisatojen. Tähän palaan tarkemmin luvussa 5.4. 

 

5.3.1 Sukunimi 

Sukunimi on varsin yleinen tapa nimetä yritys: tämä perinne näkyy myös aineis-

tossani. Nimi Ahlstrom Oyj viittaa vahvasti yrityksen historiaan. Yrityksen on 

perustanut Antti Ahlström vuonna 1851, jolloin yrityksen nimi on ollut A. Ahl-

ström Osakeyhtiö. Yritys on Suomen vanhimpia teollisuusalan yrityksiä, joka on 

toiminut edelläkävijänä myös kansainvälistymisessä. Yhtiö on jakautunut vuonna 

2001, jolloin on syntynyt nykyinen yritys Ahlstrom Oyj. Se on listautunut Helsin-
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gin pörssiin vuonna 2006 samalla nimellä. (A. Ahlström Osakeyhtiö 2012.) Alku-

peräisestä yritysnimestä nykyiseen nimeen on säilynyt sukunimi Ahlström, mutta 

se on muuttunut kansainväliseen toimintaympäristöön sopivammaksi. Ahlströ-

mistä on tullut Ahlstrom. Perustajan nimi kulkee yrityksen mukana vielä yli 160 

vuotta yrityksen perustamisen jälkeenkin. Kansainvälistyminen on tapahtunut ö-

etuvokaalin muututtua o-takavokaaliksi. Mielenkiintoista on, mukaileeko nimen 

äänneasu kuitenkin alkuperäistä sukunimeä Ahlström. Voidaankin todeta, että ai-

nakin tässä tapauksessa sukunimen sisältävä yritysnimi on aikaa, kulumista ja 

käyttöä kestävä nimi, jonka ei tarvitse muuttua nimitrendien muutoksessa. Yritys 

voi säilyttää sukunimisisältöisen nimensä läpi vuosikymmenien ja jopa kansainvä-

listyessäänkin. Toisaalta yritys olisi voinut kokeilla menestystään kansainvälisillä 

markkinoilla myös nimensä alkuperäisellä Ahlström-variantilla. 

Nykyisen Huhtamäki Oyj:n perusti Heikki Huhtamäki vuonna 1920 nimellä 

O.Y. Huhtamäen Tehtaat A.B. Huhtamäkis Fabriker. Vuosikymmenten saatossa 

nimi muuttui yrityskauppojen myötä, mutta nimet Huhtamäki-Hellas Oy ja Huh-

tamäki Van Leer Oyj jäivät pois käytöstä yhtiön keskittyessä 1990-luvun lopulta 

alkaen yhä enemmän teollisuuden pakkausten valmistukseen. (Huhtamaki 2012.) 

Heikki Huhtamäen sukunimen perintö on kulkenut osana yritysnimeä yli 90 vuo-

den ajan, ja koko yrityksen nimen yksilöivä osa on pelkistynyt siihen. 

Huomionarvoista on myös se, miten yrityksen logossa ä-etuvokaali on muuttunut 

a-takavokaaliksi – logon kirjoitusasu ei siis vastaa yrityksen virallista nimeä, vaan 

on astetta kansainvälisempi vokaalivalinnan suhteen.  

Sukunimiin pohjautuu myös yritysnimen Lassila & Tikanoja Oyj yksilöivä 

nimenosa Lassila & Tikanoja. Yrityksen ovat perustaneet Josef Lassila ja Frithjof 

Tikanoja vuonna 1905 nimellä Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö (Lassila & Ti-

kanoja 2012). Yrityksen nimi on säilynyt lähes muuttumattomana yli sadan 

vuoden ajan. Kiinnostavasti myös yksi yrityksen tuotteista, tiklas-puku, lienee 

saanut nimensä yrityksen perustajien sukunimistä. Nykyään yrityksen logossa se-

kä muussakin viestinnässä käytetään lyhennettä L&T, vaikka yrityksen virallinen 

nimi on yhä Lassila & Tikanoja Oyj. 

Martela Oyj on lähtenyt liikkeelle Matti Martelan yrityksestä, jonka nimi oli 

perustamishetkellä vuonna 1945 Tehokaluste Oy. Omaa tuotantoa varten perustet-
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tiin useita yrityksiä, joista Nummelan tuotanto nimettiin Martela Oy:ksi. Vuonna 

1974 Tehokaluste Oy sulautui Martelaan, jolloin koko yrityksen nimeksi otettiin 

Martela Oy. Martelan uskottiin olevan ulkomailla helpommin omaksuttava kuin 

Tehokaluste. (Biografiakeskus 2012.) Tätä ajatusta puoltaa ainakin Martelan pi-

tuus verrattuna Tehokalusteeseen sekä kolmitavuisuus. Lisäksi Martelan äänneasu 

on kenties hieman helpompi kansainvälisillä markkinoilla kuin Tehokalusteen. 

Myös Nurminen Logistics Oyj kantaa nimessään perustajansa Johan Nurmi-

sen sukunimeä. Alun perin yhtiön nimi oli John Nurminen Oy. Tarinan mukaan 

kylttimaalari oli lyhentänyt nimen tällaiseen muotoon – toisaalta taas Johan Nur-

misen pojan nimi oli John Nurminen. Nykyinen Nurminen Logistics Oyj on 

vuonna 2007 eriytynyt ja vuonna 2008 pörssiin listautunut osa John Nurminen 

Oy:tä. Sukunimen säilymistä yrityksen nimessä voidaan perustella myös johdon 

säilymisellä aina neljässä polvessa Nurmisilla. (Nurminen Logistics 2012.) 

Kalastaja Lauri Rapala perusti nykyään Rapala VMC Oyj -nimeä kantavan 

yrityksen 1930-luvulla. Aluksi henkilönnimeä toiminimenä kantanut yritys, Toi-

minimi Lauri Rapala, on muuttanut nimeään muutamaan kertaan esimerkiksi 

yritysostojen seurauksena. 1950-luvulla nimi muuttui muotoon Rapala-Uistin 

Lauri Rapala ja Pojat. Lauri Rapalan kuoltua vuonna 1974 nimi muutettiin Rapa-

la Oy:ksi. 1990-luvulla yritys ostettiin perheeltä ja listattiin Helsingin pörssiin 

nimellä Rapala Normark Oy, joka kertoi yrityksen omistajuussuhteista. Vuositu-

hannen vaihteessa yhtiön omistajuussuhteet muuttuivat jälleen, ja uudeksi nimeksi 

tuli Rapala VMC Oyj, jossa lyhenne VMC, Viellard Migeon Cie, kertoo yhtiön 

pääomistajista. (RapalaWorld 2012.) Yhtiön nimihistoriassa näkyy selvästi omis-

tajuuden vaikutus pörssiyhtiön nimeämiseen. Perustajan Lauri Rapalan kuoltua 

etunimi poistettiin yhtiön nimestä ja yhtiöstä tuli ikään kuin Rapalan poikien 

omistama myös nimen mukaan. Koska Rapala-sukunimestä oli tehty ja tullut kan-

sainvälinen yritys- ja tuotebrändi, ei sukunimestä yrityksen nimessä haluttu 

luopua edes omistajuuden siirryttyä kansainväliseksi 1990-luvun lopulla ja uudel-

leen 2000-luvulla. Yrityksen nimeen lisättiin uuden omistajan tunnus: esimerkiksi 

logossa säilyi yhä pelkkä yksilöivä nimenosa Rapala, jolla nimellä yrityksestä 

luultavasti myös puhutaan markkinoilla. Rapala VMC Oyj:n tapauksesta voidaan 

myös päätellä, ettei yritysnimen muuttaminen ole välttämättä tarpeellista muissa 
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yhteyksissä kuin omistajuuden muutoksissa, jos silloinkaan. Yritysnimen muut-

taminen sekä maineen että yritysbrändin rakentaminen uudelle nimelle olisi 

kallista ja aikaa vievää, joten yksilöivä tuotteeseen ja historiaan viittaava ni-

menosa on haluttu säilyttää ennallaan, vaikka nimeä on muuten muutettukin.  

Myös Pöyry Oyj:n yksilöivä nimenosa Pöyry perustuu yrityksen perustajan 

Jaakko Pöyryn sukunimeen. Yritys on kuitenkin perustettu hieman myöhemmin 

kuin suurin osa aineistoni sukunimeen perustuvan yritysnimen saaneet yritykset, 

vuonna 1958. (Pöyry 2012.) Samaa nimeämismallia on toki käytetty myös myö-

hemmin ja käytetään yhä nykyäänkin, kuten omasta aineistostanikin voidaan 

todeta. 

Sukunimi Suominen on osana Suominen Yhtymä Oyj:n nimeä. Suominen 

Yhtymä Oyj syntyi vuonna 2001, kun Lassila & Tikanoja Oyj jakautui kahdeksi 

erilliseksi yhtiöksi. Suominen Yhtymä Oyj:n historia on kuitenkin pidempi: juuret 

juontavat J.W. Suominen -nimiseen yhtiöön, jonka nimi tulee yrityksen perustajan 

nimestä. Nimi lyhentyi vuonna 2012 muotoon Suominen Oyj. (Suominen Oyj 

2012.)  

Vaisala Oyj:n nimen yksilöivä nimenosa on variantti yhtiön perustajan Vil-

ho Väisälän sukunimestä. Alun perin 1930-luvulla Vilho Väisälä perusti 

yrityksen, jonka hän nimesi Toiminimi V. Väisäläksi. Myöhemmin nimi muutettiin 

yrityksen valmistaman tuotteen mukaisesti Mittari Oy:ksi ja siitä edelleen Vaisala 

Oy:ksi ja viimein pörssilistauksen johdosta Vaisala Oyj:ksi. (Wikipedia 2012a.) 

Perustajan sukunimi on muutettu jo varhaisessa vaiheessa nimessä Vaisalaksi, jos-

sa etuvokaali ä on muutettu takavokaaliksi a. Ratkaisua perustelee yrityksen 

vahva suuntautuneisuus vientiin ja kansainvälisille markkinoille. 

Vaahto Group Plc Oyj perustettiin vuonna 1983 ensin nimellä Watostek. 

Nimi kuitenkin muutettiin muotoon Vaahto Group Ltd Oyj vuonna 1991 ja myö-

hemmin vuonna 1998 nykyiseen muotoonsa. Yksilöivä nimenosa Vaahto on paitsi 

suomen kielen substantiivi vaahto myös yrityksen perustajasuvun sukunimi Vaah-

to. Motivaatio nimeämiseen tulee henkilönnimestä. (Vaahto Group 2012.) 

Nykyinen konserniyritys Wulff-Yhtiöt Oyj kantaa Wulff Oy Ab:n perusta-

jan sukunimeä. Thomas Fredrik Wulff perusti tämän yrityksen vuonna 1890. 

Yritys on kasvanut muun muassa yrityskauppojen myötä, ja vuonna 2002 ostettiin 
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Beltton-Yhtiöt Oy. Vuonna 2008 Beltton-Yhtiöt Oy muutti nimensä Wulff-Yhtiöt 

Oy:ksi, ja sukunimi Wulff sai lisää näkyvyyttä nimenosassa. (Wulff 2012.) Nimi 

Wulff6 ei kuitenkaan edusta perinteistä suomalaista sukunimistöä, vaan lienee kes-

kieurooppalaista perua. Samaa voidaan ajatella sukunimestä Stockmann. Kyseessä 

on nykymuotoista Stockmann Oyj:tä edeltäneen G.F. Stockmannin perustajan, 

lyypekkiläisen Heinrich Georg Franz Stockmannin, sukunimi (Stockmann 2012). 

Perustajan sukunimen sisältävä nimi on ollut yrityksen käytössä koko 150-

vuotisen historian ajan.   

 

5.3.2 Etunimi 

Henkilön etunimeksi voitaisiin luokitella Elisa nimessä Elisa Oyj. Nimeämishisto-

ria kuitenkin osoittaa nimenosan lähteeksi muun kuin henkilönnimen. Yhtiön 

nimessä yksilöivä nimenosa Elisa edustaa lyhennettä. Lyhenne koostunee ilmai-

susta elektroninen sanomanvälitys. Elektroninen sanomanvälitys aloitettiin 

vuonna 1983 (Elisa Oyj 2012). Yksilöivä nimenosa tuli ensimmäistä kertaa käyt-

töön vuonna 2000 nimessä Elisa Communications Oyj. Myöhemmin nimi on 

kiteytynyt nykyiseen muotoonsa Elisa Oyj liikeideaa ilmaisevan nimenosan 

Communications jäädessä pois. Nykynimi on historiaa tuntemattomalle nimen-

käyttäjälle läpinäkymätön, eikä nimen tausta paista läpi myöskään yrityksen 

markkinoinnissa. Yrityksen historiaa tuntematon nimenkäyttäjä saattaakin luulla 

nimen pohjautuvan henkilönnimeen. 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n nimi sisältää henkilönnimen Ilkka. Konsernia edeltänyt 

yritys on perustettu vuonna 1906 nimellä Ilkka. Myöhemmin toiminnan laajetessa 

on siirrytty nykyiseen nimeen. (Ilkka-Yhtymä Oyj 2013.) Alma Media Oyj:n ni-

menosa Alma on Suomessa käytössä oleva naisennimi. Alma ei kuitenkaan viittaa 

nimessä henkilönnimeen Alma. Alma Media Oyj syntyi vuonna 1998 Aamulehti-

yhtymän ja MTV Oy:n yhdistyessä (Alma Media 2013). Yksilöivä nimenosa lie-

neekin lyhentynyt ja yhdistynyt Aamulehden ja MTV:n nimistä. 

Etunimeksi saatettaisiin luokitella myös nimenosa Ponsse, joka on lemmi-

kinnimi. Lemmikinnimi yritysnimenä on aineistossani poikkeava valinta. 

                                                
6 Nimi Wulff-Yhtiöt Oyj viittaa suomalaisuuteen kuitenkin suomenkielisellä ni-
menosalla Yhtiöt. 
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Yksilöivä nimenosa perustuu Vieremällä kuuluisan sekarotuisen koiran, Ponssen, 

nimeen. Vieremä on myös Ponsse Oyj:n kotipaikka. Tarinan mukaan Ponsse oli 

kuuluisa sitkeydestään ja ajoi jäniksiä nopeasti. Metsäkoneyhtiö Ponsse Oyj on 

käyttänyt myös koiran tarinaa hyväkseen luodessaan yhtiön yrityskuvaa sekä mie-

likuvia tuotteesta. (Talouselämä 2010.) Ponsse-nimisen koiran nimeämisperusteet 

ovat epäselvät.  

Etunimien ensimmäisistä kirjaimista on lyhentynyt Etteplan Oyj:n yksilöi-

vän nimenosan alku. Ensio Joutasniemi, Tero Elomaa, Tapani Mönkkönen ja 

Esko Poltto perustivat yhtiön vuonna 1983 (Etteplan 2012). Yksilöivän nimenosan 

Etteplan alku muodostuu henkilönnimien Ension, Teron, Tapanin ja Eskon en-

simmäisistä kirjaimista. Loppuosa viittaa yrityksen toimialaan, suunniteltaviin 

insinööripalveluihin (plan, ’suunnitelma, suunnitella’). 

 

5.4 Paikannimi ja suomalaisuus 

 

Merkittävä suuntaus suomalaisuuteen viittaavissa yritysnimissä ovat paikannimen 

sisältävät yritysnimet. Moni yritysnimi viittaa perustamis- tai toimipaikkakuntaan-

sa: paikannimi tai lyhenne, johon paikannimi sisältyy, esiintyy aineistossani 

yhteensä 19 nimessä. Kaikki esiintyvät paikannimet ovat Suomessa. Lisäksi ai-

neistossa on nimenosia, jotka viittaavat laajempaan alueelliseen kokonaisuuteen, 

kuten pohjoiseen sijaintiin. Sjöblomin (2008: 169) aineistossa paikannimi esiintyy 

noin 8 prosentissa aineiston nimistä, kun omassa aineistossani vastaava prosentti 

on noin 16 prosenttia. Oman aineistoni prosenttiosuus on hieman korkeampi kuin 

Sjöblomin aineiston osuus: pörssiyhtiöt viittaavatkin ilmeisen usein juuriinsa ja 

toimi- tai perustamispaikkakuntaansa.  Ensin perehdyn nimiin, jotka sisältävät 

paikannimen, ja niiden jälkeen nimiin, joissa paikannimi esiintyy esimerkiksi ly-

hennettynä tai osana tekosanaa. 

 

5.4.1 Paikannimi 

Paikannimen sisältää nimi Fiskars Oyj Abp. Nykyisen monialayhtiö Fiskars Oyj 

Abp:n historia juontaa juurensa vuonna 1649 perustettuun Fiskarsin ruukkiin, jos-

ta käytettiin myös ruotsinkielistä nimeä Fiskars Bruk. Yrityksestä käytettiin myös 
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virallista nimeä Fiskars Aktiebolag. Nimissä esiintyy yksilöivänä nimenosana 

paikannimi Fiskars, jonne ruukki oli perustettu. Yrityksen nimessä on säilynyt 

paikannimi, vaikka yrityksellä ei olekaan enää toimintaa varsinaisen Fiskarsin 

ruukin ympäristössä. Nykyisen lainsäädännön nojalla nimi Fiskars Oyj Abp ei oli-

si mahdollinen, sillä se ei ole tarpeeksi yksilöivä viitaten samalla paikkakuntaan ja 

Fiskarsin Ruukkiin. Nykyään Fiskarsin Ruukki on Fiskarsissa sijaitseva suomalai-

sen muotoilun ja taiteen keskus, joka tarjoaa erilaisia palveluja niin kuluttajille 

kuin yrityksillekin. (Fiskarsin ruukki 2012.) Nimi on rekisteröity ensimmäisen 

kerran osakeyhtiönä pelkän kuitenkin jo vuonna 1883, jolloin toiminimilainsää-

däntö on ollut erilainen (Sjöblom 2006: 84). Fiskars Oyj Abp on tyypillinen 

aikansa yritysnimi; se kertoo yrityksen toiminnan kannalta merkittävästä paikasta. 

Se on yksinkertainen ja varsin lyhyt sekä sijoittaa yrityksen Suomen kartalle.  

Paikannimeen Nokiankoski pohjautuu nimi Nokia Oyj. Nokia Oyj:n histori-

asta on kirjoitettu paljon ja se kantaakin pitkälle, aina 1860-luvulle saakka, jolloin 

perustettiin yksi Nokia Oyj:n edeltäjistä, Nokia Aktiebolag. Nokia Oyj:n nimeä-

mishistoria juontaa juurensa juuri tästä nimestä ja tuotemerkistä Nokia, jolla 

haluttiin korostaa tuotteiden suomalaisuutta venäläisiin tuotteisiin nähden käyttä-

en suomalaista paikannimeä. Nokia Aktiebolagin nimi juontaa juurensa yrityksen 

sijainnista Nokiankosken rannalla. Myös Nokian Renkaat Oyj:n yksilöivä ni-

menosa Nokian kertoo yrityksen kotipaikkakunnasta Nokiasta. Yritys on erotettu 

Nokia Oyj:stä vuonna 1988. (Wikipedia 2012b.) 

Outokumpu Oyj yksilöivä nimenosa periytyy Outokummun nimestä. Outo-

kummusta löydettiin kupariesiintymiä 1910-luvulla, ja Outokumpu Oyj:n edeltäjä, 

yritys nimeltä Outokumpu Kopparverk, perustettiin vuonna 1914 (Kauppalehti 

2012).  

Myös Raisio Oyj on saanut nimensä tehdaspaikkakunnan ja kotipaikkakun-

tansa mukaan. Raisio Oyj on saanut paikkakunnan leiman nimeensä vuonna 1987, 

kun Oy Vehnä Ab ja Oy Kasviöljy-Växtolje Ab fuusioitiin Raision Tehtaat 

Oy:ksi. Pörssiin listautuessa yrityksen nimi muutettiin muotoon Raisio Yhtymä 

Oyj, ja lyhennettiin vuonna 2005 Raisio Oyj:ksi. (Raisio 2012.) Kiinnostavaa 

etenkin Raisio Oyj:tä edeltäneissä nimissä on niiden yksilöivien nimenosien puh-

das appellatiivisuus. Nimenosat Vehnä ja kasviöljy sekä 1990-luvulla Raisio 
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Yhtymään fuusioidun Margariini Oy:n yksilöivä nimenosa margariini eivät sopisi 

yritysnimiksi nykyajattelun ja -lainsäädännön mukaan.  

Tavalliset, jopa arkiset, appellatiivit eivät yksilöi ja erota yritystä tarvittavis-

sa määrin. Mielenkiintoista olisikin selvittää, ovatko ne onnistuneet kuitenkin 

yksilöimään yrityksen tarpeeksi yksilölliseksi kohteeksi nimeämisaikanaan – näin 

lienee ollut, sillä ne ovat pysyneet yritysten niminä useiden vuosien ajan. Kysei-

nen nimeämistapa yleisen appellatiivin perusteella lienee ollut aikanaan yleinen, 

mutta toisaalta yritysten määrä ja eri toimialojen kirjo oli huomattavasti vaatimat-

tomampi kuin nykypäivänä. Historian aikana myös erilaisten yritysnimen 

funktioiden painotus lienee muuttunut: monessa vanhemmassa yritysnimessä ko-

rostuu informatiivinen funktio, joka oli yleinen 1800-luvun yritysnimissä 

(Sjöblom 2006: 204–205). 

Ruukki Group Oyj:n nimi on suomenkielinen yksilöivältä ja englanninkieli-

nen liikeideaa ilmaisevalta nimenosaltaan. Ruukki on entisen kunnan ja kylän 

nimi. Kunta on lakkautettu vuonna 2007, jolloin siitä tuli osa Siikajoen kuntaa. 

Vuonna 1993 perustettiin Ruukin kunnassa yritys nimeltä Ruukin Eristeteollisuus 

Oy. Vuonna 2000 nimi vaihdettiin Ruukki Group Oy:ksi, ja yritysmuodon tunnus 

muuttui pörssilistauksen myötä vuonna 2003. Ruukki Group Oyj kuvailee välittä-

vänsä ja kunnioittavansa perinteitään niin paljon, että kotipaikkakunnan nimi on 

säilynyt nimessä tähänkin päivään asti. (STT 2012.) 

Entinen pörssiyhtiö Scanfil Oyj muutti nimensä Sievi Capital Oyj:ksi 

1.1.2012. Silloisen toimitusjohtajan mukaan uusi nimi kuvaa paremmin emoyhti-

ön toimintaa. (Keskipohjanmaa 2012.) Yksilöivä nimenosa viittaa suoraan yhtiön 

kotipaikkaan, Sieviin. Huomion nimenmuutoksessa herättää se, miten yritys, jon-

ka aiemmassa nimessä ei ole ollut paikannimeä tai viittausta Suomeen, haluaa 

nimeä vaihtaessaan viitata kotipaikkaansa. Tämä on selvä muutos yrityksen vies-

tinnällisissä intresseissä, sillä kotipaikkaansa jo nimessään viitatessaan yritys 

haluaa tunnustaa sekä sieviläiset juurensa että suomalaisuutensa. Sievi paikanni-

menä on mainio vieraiden kielten ja ääntämisensä näkökulmasta: se ei sisällä 

vaikeasti lausuttavia diftongeja tai konsonantteja. Siinä mielessä se sopii myös 

kansainvälisille markkinoille paljastaen kuitenkin samanaikaisesti suomalaiselle 

nimenkäyttäjälle suomalaisuutensa. 
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Sotkamo Silver AB on ruotsalainen yritys, joka on listautunut Helsingin 

pörssiin. Nimen yksilöivä nimenosa Sotkamo viittaa kuitenkin suomalaiseen Sot-

kamon kuntaan, jossa yrityksen hopeakaivos sekä tekninen toimisto sijaitsevat 

(Sotkamo Silver 2013). 

Myös Tikkurila Oyj:n nimen historia alkoi paikkakunnasta. Helsingissä si-

jaitsi Tikkurilan kylä, jossa Tikkurilankoskella alkoi vesimyllyn rakentamisen 

myötä tehdasteollisuus. Nimeä Tikkurila Oyj edelsi useampi nimi: ainakin Tikku-

rilan Öljynpuristamo, Tikkurilan Tehtaat sekä Tikkurilan Väritehtaat Oy – 

Dickursby Färgfabriker Ab. Vuonna 1986 yhtiön nimi yksinkertaistettiin muotoon 

Tikkurila Oy. (Tikkurila Group 2012.) Tämä nimenmuutos lienee mennyt toi-

minimilain läpi siitä syystä, että nimenosa Tikkurila oli muodostunut 

vakiintuneeksi osaksi yrityksen nimeä ja yritysbrändiä jo yrityksen historian alus-

ta alkaen: yksilöivä nimenosa Tikkurila on ollut osa nimeä perustamishetkistä 

lähtien. 

Nimenosa Wärtsilä on muunnelma Tohmajärven kylän Värtsilän nimestä. 

Ensimmäiset sahat ja ruukit Värtsilässä edelsivät nykyistä monialayritystä, Wärt-

silä Oyj:tä. (Wärtsilä 2012.) Vanhassa suomen kielen kirjoitusasussa w on 

vastannut ääntämyksessä muun muassa v:tä (Forsman-Svensson 1989). Tämä syy 

saattaa olla vaikuttanut myös yksilöivän nimenosan Wärtsilä kirjoittamiseen ikään 

kuin perinteisesti ja vanhanaikaisesti w:llä. Tällä valinnalla yritys saattaa viestiä 

esimerkiksi arvostavansa perinteitään, juuriaan, historiaansa sekä kotipaikkakun-

taansa. 

Laajempiin maantieteellisiin kokonaisuuksiin viittaaminenkaan ei ole ai-

neistossani epätavallista. Yksittäisen paikkakunnan nimen lisäksi viitataan 

maakuntaan. Nimissä Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj sekä Ålandsbanken Oyj 

on maakunnan nimi yksilöivänä nimenosana. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj pe-

rustettiin jo vuonna 1899. Alusta alkaen yritysnimi on kantanut mukanaan samoja 

nimenosia: yksilöivää nimenosaa Pohjois-Karjalan ja liikeideaa ilmaisevaa ni-

menosaa Kirjapaino. (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 2012.) Lukuisten 

yritysostojen jälkeenkään nimi ei ole muuttunut.  

Vielä laajemmin viitataan koko maahan. Maamme nimi Suomi, tai kansain-

välisessä nimivariantissaan Finland, näkyy muutamassa yritysnimessä lähes 
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sellaisenaan tai ainakin jossain määrin tunnistettavassa muodossa. Aiemmin hen-

kilönnimissä käsiteltiin jo Suominen-nimeä. Nordea Bank Finland Abp ja 

TeliaSonera Finland Oyj erittelevät nimissään toimialueitaan paikannimellä Fin-

land.  

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj on siitä mielenkiintoinen yritys, että 

sen koko nimi on suomenkielinen. Nimen edessä on lyhenne kolmesta nimessä 

esiintyvästä suomenkielisestä sanasta, proprista Suomi sekä appellatiiveista sääs-

täjä ja kiinteistö. Yritys on perustettu Porissa vuonna 1988, ja se toimii ainoastaan 

Suomessa (SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oy 2013). Yhtiöllä ei liene tarkoi-

tuksena laajentaa toimintaansa Poria – saati Suomea – laajemmille markkinoille, 

joten kokonaan suomenkielinen nimi on siten perusteltu.  

 

5.4.2 Paikannimi osana lyhennettä 

Osa aineistoni nimistä sisältää lyhenteen, jonka osana voidaan havaita paikannimi. 

Lyhenne saatetaan rinnastaa nimenkäytössä myös lähelle tekosanaa. Lihanjalos-

tusyhtiö HKScan Oyj:n historiassa on lukuisia yritysostoja, ja nimi juontaakin 

juurensa ostettujen yritysten nimiin. Nykyinen nimi voidaan jakaa yksilöivään 

nimenosaan (HKScan) sekä yritysmuotoa ilmaisevaan nimenosaan (Oyj). Yksilöi-

vä nimenosa HKScan voidaan jakaa nimeämishistorian avulla kahteen osaan, HK 

ja Scan. HK on lyhenne, jonka merkitys syntyy yhtiön vuonna 1991 ostamasta yri-

tyksestä Helsingin Kauppiaat Oy. Scan AB puolestaan on ruotsalainen yhtiö, 

jonka HKScan osti vuonna 2006. Samana vuonna yhtiön nimi muuttui nykyiseen 

muotoonsa. Yhtiö itse perustelee nimenmuutostaan kansainvälistymisellään. 

(HKScan 2012.) Yksilöivän nimenosan ensimmäinen merkityksellinen lekseemi, 

H, viittaa täten Helsinkiin. Merkitys ei kuitenkaan avaudu yhtiön historiaa tai 

Suomen lihanjalostus- ja karjateollisuushistoriaa tuntemattomalle. Vanhempi ikä-

luokka muistanee HK-merkin takaa merkityksen Helsingin Kauppiaat, mutta 

nuorempi polvi näkee tuotemerkin läpinäkymättömänä. 

Nykyinen Kesla Oyj on ollut alun perin nimeltään Rantasalmen Raivausvä-

line. Yritys perustettiin Rantasalmella, mutta se muutti 1970-luvulla ensin 

Joroisiin ja sieltä 1974 Kesälahdelle. Kesälahdelle muuton jälkeen yrityksen nimi 

muutettiin uuden kotipaikan merkiksi Kesla Oy:ksi. Kesla kantaa Kesälahden pe-
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rus- ja määriteosien kesän ja lahden lyhenteiden yhdistymää tekosanana Kesla. 

(Kesla 2012.) 

Suomeen viittaavaa lyhennettä käytetään yhtiön SRV Yhtiöt Oyj nimessä. 

Tässä nimessä lyhennettä ei ole kuitenkaan avattu, vaan lyhenteessä säilyy pakattu 

merkityssuhde. Lyhenne SRV tulee sanoista Suomen rakennusvienti. Yhtiön toi-

minnan perusteena on ollut vienti jo yhtiön perustamisesta, vuodesta 1987, 

lähtien. Yhtiö perustettiin alun perin nimellä SRV Viitoset Oy, mutta nimi muuttui 

yhtiön jakautuessa vuonna 2001 SRV Yhtiöt Oyj:ksi. Liiketoimintaa kuvaava ni-

menosa kertoo yhtiön olevan konserni. (Wikipedia 2013a.) 

Aineistostani löytyy myös kaksi nimeä, joissa esiintyy suomalainen paikan-

nimi ruotsinkielisessä variantissaan: jo mainittu Ålandsbanken Oyj sekä lyhenteen 

sisältävä UPM-Kymmene Oyj. UPM-Kymmene Oyj:n nimessä esiintyy lyhenne, 

joka sisältää paikannimen. Yritys syntyi vuonna 1995, kun Yhtyneet Paperitehtaat 

Oy (United Paper Mills), Repoja Oy ja Kymmene Oy yhdistyivät (UPM 2012). 

Yrityksen nimi muodostuu yksilöivästä nimenosasta UPM-Kymmene sekä yritys-

muotoa ilmaisevasta nimenosasta Oyj. Yksilöivän nimenosan alku UPM on 

lyhenne Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n käytössä olleesta nimestä United Paper 

Mills. Loppuosa Kymmene taas on nimen Kymmene Oy:n yksilöivä nimenosa. 

Kymmene Oy tunnettiin ennen nimellä Kymi Osakeyhtiö, ruotsin kielellä Kymme-

ne Aktiebolag tai Kymmene Aktiebolaget (Wikipedia 2012c). Kymmene on entisen 

kunnan, Kymin, ruotsinkielinen nimivariantti (Kotus 2013). Nykyään Kymi on 

osa Kotkaa.  

 

5.5 Muunlainen suomalaisuuteen viittaaminen 

 
Aineistossani esiintyy keskenään hyvin erilaisia suomenkielisiä leksikaalisia il-

maisuja ja appellatiiveja, jotka viittaavat Suomeen ja suomalaisuuteen. Joukossa 

on myös muunkielisiä ja kieleltään neutraaleja appellatiiveja sekä leksikaalista 

merkitystä kantavia tekosanoja ja lyhenteitä, jotka viittaavat suomalaisuuteen 

merkityksensä myötä. Sjöblomkin (2006: 174) on tarkastellut yritysnimissä esiin-

tyviä leksikaalisia aineksia suomenkielisyyden valossa. Hänen mukaansa 

merkitystä on sillä, onko leksikaalinen ilmaus valmis symbolinen yksikkö, kuten 

Pohjola, vai nimeämistilanteessa luotu uudismuodoste, kuten Turvatiimi (mts. 
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174–175). Aineistostani löytyy näiden lisäksi myös tekosanoja, jotka viittaavat 

suomalaisuuteen, joita käsittelen myös tässä luvussa. Aineistoni 43 nimessä eli 

noin 35 prosentissa esiintyy suomenkielinen tai suomalaisuuteen viittaava appella-

tiivi tai tekosana. Sopivaa vertailulukua aiemmasta tutkimuksesta ei löydy, sillä 

yleensä on tutkittu suomenkielisten appellatiivien esiintymistä nimessä. Sjöblomin 

aineistossa noin 500 nimessä eli noin 15 prosentissa esiintyy kokonaan suomen-

kielinen yksilöivä nimenosa (mp). 

 

5.5.1 Muunlainen propri 

Muutama aineistoni nimi sisältää suomalaisuuteen viittaavan proprin, jota ei voida 

luokitella henkilön- tai paikannimeksi. Yksilöivää nimenosaa Lemminkäinen voi-

daan pitää henkilönnimenä, mutta se juontaa nimensä kalevalaiselta hahmolta. 

Nimi esiintyy lähes yksinomaan vain kirjallisuudessa, Suomen kansalliseepos Ka-

levalassa.  Myös Sampo-Konserniin kuuluva Sampo Oyj kantaa nimessään 

kalevalalaista nimenosaa, Sampoa. Sampo-nimenosa tullee appellatiivista sampo, 

jollainen esiintyi esimerkiksi kansalliseepos Kalevalassa Seppo Ilmarisella, ja jota 

on myöhemmin käytetty myös henkilönnimenä. Kalevalasta kumpuaa myös Poh-

jola Pankki Oyj. Kalevalaisperäinen nimeäminen oli suosittua teollistuvassa 1800-

luvun Suomessa, jolloin yritysten nimiä ammennettiin muun muassa suomalai-

suutta ja voimakkuutta ilmentävistä symboleista. Tällöin tulkinnassa korostuivat 

etenkin Kalevalan maskuliinisuus ja siten myös voima, viisaus ja taistelutahto. 

Tällaisten arvojen ajateltiin sopivan myös suomalaisille yrityksille. Nykyisin ka-

levalaisperäinen nimeäminen on vähentynyt, ja Kalevalasta lähtöisin olevia 

yritysnimiä ei aina tunnisteta alkuperältään. (Anttonen – Kuusi 1999: 290.) 

Kalevalan mukaan on nimetty etenkin laivoja ja vetureita, jolloin kalevala-

laisella voimalla ja voitokkuudella haluttiin kuvata syntyviä kulttuuri- ja 

kauppasuhteita (ks. myös Schybergson 2012: 73 ja Anttonen – Kuusi 1999). Kan-

sallismielisyys kulki mukana myös vakuutuslaitosten nimeämisessä: Pohjola 

Pankki Oyj:n nimeämishistoria alkaa vuodesta 1891, jolloin osuuskunta Palova-

kuutus-Osakeyhtiö Pohjola perustettiin. Useiden yhdistymisten saatossa nimessä 

on säilynyt yksilöivä nimenosa Pohjola. Pohjolalla saatetaan viitata Suomen si-

jaintiin pohjoisella, mutta ennen muuta nimeämishistoria auttaa tulkitsemaan 
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nimen Kalevalan Pohjolaan viittaavana. Nykypäivänä viittaus yhdistynee kuiten-

kin ennen muuta määrättyyn maantieteellis-poliittiseen alueeseen. Nimessä 

Pohjola toimii proprin tavoin, sillä yrityksen englanninkielisessä nimessä Pohjola 

Bank Plc käytetään myös yksilöivää nimenosaa Pohjola. Pohjolaa ei siis ole 

käännetty esimerkiksi muotoon Northern tai North, vaan taustalla on itsenäinen 

proprinomainen ilmaisu, joka tukee kalevalalaista tulkintaa. (Anttonen – Kuusi 

1999: 292–293.) 

Lemminkäinen Oyj on perustettu suomalaisuusaatteen eläessä vielä vahva-

na, vuonna 1910 (Lemminkäinen 2012). Kalevalassa Lemminkäinen on 

kerskailevan ja liedon, mutta vahvan ja komean mieshenkilön nimi. Lemminkäi-

nen on olennainen osa koko Kalevalan juonta ja varsin tunnettu suomalaisessa 

kulttuurissa. Lemminkäinen Oyj ei kerro nimeämishistoriastaan, mutta tulkitsen 

historian viitekehyksestä, että nimi on annettu juuri tämän kyseisen tunnetun my-

tologisen hahmon perusteella. Nimensä avulla Lemminkäinen Oyj tahtonee 

yhdistää Lemminkäinen-hahmon positiiviset ominaisuudet – voiman, komeuden 

ja periksiantamattomuuden – osaksi yrityksensä toimintaa ja sen imagoa. (Antto-

nen – Kuusi 1999: 105–106; 296.) 

Sampo-Konserniin kuuluva Sampo Oyj:n Sampo-nimenosan voidaan ajatel-

la tulevan joko miehennimestä Sampo tai appellatiivista sampo, jollainen esiintyi 

Kalevalassa Seppo Ilmarisella. Nimi on syntynyt suomalaisaatteen aikoihin vuon-

na 1909, ja viitannee Kalevalan sampoon. Sammolla ei ole vain yhtä oikeaa tai 

tunnustettua merkitystä: sammosta ja sen merkityksestä ja etymologiasta on väi-

telty Kalevalan synnystä asti. Kalevala-henkisyys ilmaistiin vakuutusyhtiössä 

1920-luvulle asti myös vakuutuskirjojen koristeellisuudella.  (Anttonen – Kuusi: 

116; 292–293.) Nimen voidaankin ajatella olevan hyvin suomalainen ja suomalai-

suuteen viittaava.  

 

5.5.2 Sijaintiin viittaava ilmaisu 

Muutamassa yritysnimessä viitataan suomalaisuuteen paikannimenomaisen ni-

menosan avulla. Yritysnimi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on rakenteeltaan 

samankaltainen kuin genetiivialkuiset nimet, kuten Nokian Renkaat Oyj, Pohjois-

Karjalan Kirjapaino Oyj sekä Ålandsbanken Abp, mutta Talvivaaralla ei viitata 



 64 

paikkakuntaan. Propri on eriytynyt tarkoittamaan ennemminkin yritystä kuin 

paikkakuntaa, ja yritysnimen mukana koko aluetta on alettu kutsua Talvivaaraksi. 

Toisenlainen suuntaus voidaan havaita myös muista runsaasti mediassa esiintyvis-

tä paikannimeen perustuvista yritysnimistä: esimerkiksi nimet Nokia, Fiskars ja 

Outokumpu assosioituvat luultavasti usein ensisijaisesti yritykseksi kuin paikka-

kunnaksi. Tulkintaan vaikuttavat olennaisesti kuitenkin myös konteksti, jossa nimi 

esiintyy sekä nimenkäyttäjän ennakkotiedot. Nimessä Talvivaaran Kaivososake-

yhtiö Oyj suomalaisuuteen viitataan myös kielivalinnalla. 

Niin ikään nimi Oriola-KD Oyj muistuttaa osittain paikannimeä. Suomalai-

nen paikannimiinkin liittyvä johdin -lA (ISK §186) esiintyy yrityksen Oriola-KD 

Oyj nimessä. Oriola-KD Oyj on perustettu vuonna 1948 osana Orion-yhtymää, 

joka viitannee nimellään Orionin tähdistöön (Oriola 2013). Oriola kuitenkin on 

huomattavasti suomalaisempi nimi kuin Orion: paikannimijohdin tekee nimestä 

paremmin suomen kieleen sopivan.  

Paikannimenomaisten nimenosien lisäksi viitataan pohjoiseen sijaintiin, 

esimerkiksi nimenosalla Nordic nimessä Nordic Aluminium Oyj. Nimen Norvestia 

Oyj:n nimenosassa Norvestia yhdistyvät sekä yrityksen pohjoinen sijainti, poh-

joismainen toimialue sekä yrityksen toimiala, invest, investment (’sijoittaa, 

sijoitus’). Yksilöivän nimenosan ia-loppu on yksi tunnistetuista henkilönnimen, 

erityisesti naisennimen, johtimista (esimerkiksi henkilönnimet Maria ja Sofia sekä 

kaupalliset nimet ravintola Alia ja tuotemerkki Lumia). Samankaltaisella kaavalla 

on nimetty myös Norvestia Oyj:n tytäryhtiö Norventures Oy. Tämä perustunee 

sanoihin nordic (’pohjoinen’) sekä adventures (’seikkailut’).  

Nordea Bank Finland Abp:n tapauksessa yrityksen yksilöivän nimenosan, 

Nordean, voidaan katsoa viittaavan yrityksen pohjoiseen (north, nordic) sijaintiin. 

Nimenosan on sanottu juontavan juurensa sanoihin nordic ja idea eli ikään kuin 

pohjoismaisista ideoista. Nordea kertoo tästä yrityksensä historiakatsauksessa, 

mutta ei kerro varsinaisesti nimensä synnystä. (Nordea 2013.) 

Myös Uponor Oyj viittaa sijaintiinsa yksilöivän nimenosan Uponor loppu-

osalla nor. Tätä voidaan perustella sillä, että yritys perustettiin aikoinaan 1982 

kohoamaan Pohjoismaiden suurimmaksi muoviputkivalmistajaksi (Uponor Oyj 

2012). 
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Maantieteelliseen sijaintiinsa viittaa myös Lännen Tehtaat Oyj. Yhtiö perus-

tettiin vuonna 1950 nimellä Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy (Wikipedia 2012d). 

Toiminnan laajentuessa nimi kuitenkin muutettiin muotoon Lännen Tehtaat Oyj. 

Yksilöivä nimenosa Lännen kertoo yrityksen sijainnista: yritys on lähtöisin Länsi-

Suomen Säkylästä. Nykyään länsi ilmansuuntana viitannee myös länsimaihin ja 

läntiseen teollisuuteen konkreettisen sijainnin ohella. Myös nimen kielivalinta 

viittaa suomalaisuuteen. 

Suomalaisessa paikannimistössä esiintyvä paikannimi on osassa nimenosista 

lyhentynyt osaksi tekosanaa. Aiemmin käsittelin niitä nimenosia, joissa paikanni-

mi oli osana lyhennettä. Nyt käsittelyyn tulevat varsinaiset tekosanat, joissa 

paikannimet ovat usein nimenosan alussa. Esimerkiksi nimenosa Outotec viittaa 

paikallisuuteen. Outotec Oyj on Outokumpu Oyj:stä erotettu yhtiö. Yhtiö perustet-

tiin vuonna 2006 nimellä Outokumpu Technology Oyj. Nimi muutettiin Outotec 

Oyj:ksi vuonna 2007. (Wikipedia 2012e.) Yksilöivä nimenosa Outotec on tekosa-

na. Nimi viittaa nimeen Outokumpu ja sanaan technology ja lyhentyy näistä. 

Paikannimi Outokumpu on ollut nimenosan Outokumpu motivaationa nimeämi-

sessä. Koska nimi Outotec on syntynyt nimen Outokumpu pohjalta, on senkin 

taustalla paikannimi Outokumpu. 

Myös yritysnimi Vacon Oyj on yksilöivältä nimenosaltaan tekokielinen. Yri-

tyksellä on kuitenkin ollut perustamisvaiheessaan nimi Vaasa Control Oy, jonka 

nimenosa Vaasa viittaa yrityksen juuriin ja sijaintiin Vaasassa. Nimi on muuttunut 

tekokieliseksi sekä sijaintiinsa ja Suomeen viittaamattomaksi yrityksen listautues-

sa pörssiin vuonna 2000. (Vacon Oyj 2012.) Usein pörssiin listautuminen ja 

nimenmuutos kulkevatkin käsi kädessä. Hypoteesini mukaan huomattava osa ai-

neistoni yrityksistä ainakin on muuttanut nimensä listautuessaan Helsingin 

pörssiin. Usein uusi nimi tuntuu olleen yksilöivältä nimenosaltaan tekokielinen. 

Tämä olisi mielenkiintoinen tarkemman tarkastelun ja jatkotutkimuksen aihe. 

Maamme nimi on osana tekosanaa kahdessa nimessä, Finnlines Oyj ja 

Finnair Oyj. Laivayhtiö Finnlines Oyj erittelee nimenosassa Finnlines sekä koti-

maataan että toimialaansa. Yhtiö perustettiin vuonna 1947 hoitamaan Metsävienti 

Oy:n kuljetuksia Yhdysvaltoihin (Wikipedia 2012f). Yrityksen nimen kansainvä-

lisyydellä on ollut selkeä motiivi ulkomaille suuntautuneen liiketoiminnan 
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johdosta. Nimessä on paikallisuuteen viittaava fin-morfeemi sekä substantiivi line 

(’linja, reitti’). Nykyään yrityksen enemmistöomistus on ulkomailla, mutta nimi 

on kuitenkin säilynyt Suomeen viittaavana. Samalla kaavalla voidaan ajatella syn-

tyneen nimen Finnair Oyj. Nimenosa Finnair yhdistää Suomeen viittaavan 

morfeemin Fin sekä ilmaan viittaavan substantiivin air (’ilma’). Finnair Oyj pe-

rustettiin vuonna 1923 nimellä Aero O/Y. Vuonna 1953 yhtiö ryhtyi käyttämään 

markkinointinimenään Finnair-nimeä. Uusi nimi rekisteröitiin ainoaksi virallisek-

si nimeksi vuonna 1968. Vanhaa Aero-nimenosaa kierrätettiin 2000-luvulla, kun 

Finnair Oyj perusti tytäryhtiön Aero Airlines AS:in Viroon. Yhtiön toiminta lop-

pui kuitenkin vuonna 2008. (Finnair 2012.) 

On luontevaa, että aineistossani esiintyvien kuljetusyhtiöiden nimet ovat 

kansainvälisiä. Kansainvälisellä tarkoitan sitä, että nimet toimivat hyvin kansain-

välisessä ja monikielisessä ympäristössä. Nimissä on tunnettu englanninkielinen 

appellatiivi, johon on yhdistetty Suomen kansainvälisen nimen osa, ja ne ääntyvät 

helposti englanninkielellä. Suomi on suhteellisen etäällä liike-elämän keskuksista, 

joten kuljetusyhteyksien on oltava kunnossa. Kannattavuuden takia palveluja on 

täytynyt myydä ulkomaille. Lisäksi Suomi on haastava maa myös sisäisten kulje-

tusten kannalta välimatkojen venyessä suuriksi ja matkustajamäärien taantuessa 

pieniksi. Talouden kasvussa on aina luotettu myös vahvaan vientiin. Kuljetuspal-

velut ovat usein suunnanneet ulkomaille, joten nimien kansainvälisyys, mutta 

kuitenkin Suomi-viitteisyys, lienee ollut perusteltua ja harkittua.  

Fin-alkuiseen tekosanaan perustuvat yksilöivät nimenosat on rakennettu 

samanlaisen kaavan mukaisesti. Niiden nimeämismallista on otettu mallia myös 

muilla aloilla, ja suomalaisessa yritysnimistössä esiintyykin runsaasti vastaavan-

tyyppisiä nimiä. Useissa nimissä fin-morfeemin loppukonsonantti on kahdentunut. 

Tällaisia ovat muun muassa Finnkino Oy, Finn-Savotta Oy, Finntextil Oy, Finnca-

tering Oy, Finn-Water Oy Ltd, Finnrahoitus Oy sekä FinnGastro Oy. Näistä 

esimerkeistä vanhin toiminimi on vuodelta 1973 (Finn-Savotta Oy) ja uusin vuo-

delta 2006 (FinnGastro Oy). Laajempaa aineistoa tutkittaessa voitaisiin päästä 

selvyyteen, onko vastaavantyyppisiä nimiä annettu ennen nimien Finnlines Oyj ja 

Finnair Oyj syntyä vuosina 1947 ja 1953. Tällöin voitaisiin päästä jonkinlaiseen 
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päätelmään siitä, onko nimistön ilmiö fin-morfeemialkuisista7 ja toimialan tai 

tuotteen kuvauksen sisältävistä nimistä saanut alkunsa tai voimistunut nimenosien 

Finnlines ja Finnair myötä. Yritystietojärjestelmän yrityshausta voidaan huomata, 

että fin-alkuisia toiminimiä löytyy useilta eri vuosikymmeniltä ja useilta eri toimi-

aloilta. Sjöblomin (2006: 220) mukaan fin-morfeemia voidaan pitää suhteellisen 

yleisenä prefiksinkaltaisena aineksena suomalaisissa yritysnimissä.  

 

5.5.3 Muunlainen ilmaisu 

Käsittelen suomalaisuuteen ja suomen kieleen muunlaisilla kuin aiemmin maini-

tuilla ilmaisuilla viittaavat nimet aakkosjärjestyksessä. Muulla tavoin 

suomalaisuuteen viitataan esimerkiksi käyttämällä nimeä, joka on suomenkielinen 

ja jolla on appellatiivinen vastine. Suomalaisuuteen saatetaan viitata myös suo-

menkielisistä sanoista lyhentyvällä lyhenteellä, kuten nimessä Aspo Oyj. Aspo 

Oyj perustettiin aikanaan vuonna 1929, jolloin yritys kantoi nimeä Asunto-

osakeyhtiöitten Polttoaine Osuuskunta. Vuonna 1999 yhtiö jakautui kahdeksi eril-

liseksi yhtiöksi, jotka saivat nimet Aspo Oyj ja Aspocomp Group Oyj. (Aspo Oyj 

2013.) Molemmissa nimissä on läsnä alkuperäisen yhtiön nimen lyhenne: Asunto-

osakeyhtiöitten Polttoaine Osuuskunta lienee ollut kutsumanimeltään Aspo jo en-

nen varsinaista nimen virallistamista. Nykyinen nimi näyttäytyy läpinäkyvänä 

nimenkäyttäjälle, joka ei tunne yrityksen historiaa ja sen toiminnan lähtökohtia. 

Sittemmin toiminta on laajentunut alkuperäisen nimen merkitsemästä, ja Aspo-

comp Oyj on keskittynyt enemmän teollisuuden elektroniikkaan, kuten yhtiön 

nimen tekosanastakin voi päätellä. 

Nimessä Atria Oyj nimenosan Atria voidaan ajatella viittaavaan suomalai-

suuteen. Nimi on annettu yritykselle vuonna 1994 (Lihakunta 2013). Sana ateria 

lyhentyy joskus murteessa tai kielenkäytössä, etenkin vanhahtavassa puheessa tai 

lyriikassa, muotoon atria. Näin atrian merkitys ateriaan tai ruokaan viittaavana 

sopisi yrityksen toimialaan. Suurimmalle osalle nimenkäyttäjistä Atria näyttäyty-

nee kuitenkin läpinäkymättömänä. 

Biotie Therapies Oyj:n nimessä voidaan havaita osin suomenkielistä, osin 

universaalia ainesta; bio-liite on lähes kansainvälinen, mutta tie-substantiivi esiin-

                                                
7 Kiinnostavaa olisi tutkia esimerkiksi sitä, miten fin-liite sijoittuu yritysnimiin. 
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tyy merkityksellisenä suomen kielen elementtinä. Nimeämishistoria ei selvinnyt 

minulle: en usko nimen viittaavan ainakaan tarkoituksenmukaisesti suomen kie-

leen ympäröivän englanninkielisen aineksen johdosta. Esiintyvä suomen kielen 

appellatiivi ei esiinny irrallisena ja tunnistettavana kielen osana. 

Honkarakenne Oyj:n nimi kertoo suoraan yhtiön tuotteesta: honkarakentei-

sista taloista. Alun perin yritys perustettiin vuonna 1958 nimellä Honkatuote Oy. 

Myöhemmin 1960-luvun lopulla yhtiön myynti eriytettiin Honkarakenne Oy -

nimiselle yhtiölle, ja 1970-luvulla yhtiöt yhdistettiin Honkarakenne Oy:ksi. (Hon-

karakenne Oyj 2012.) Ulkoasussa ja viestinnässä yksilöivä nimenosa 

Honkarakenne on lyhentynyt HONKA-muotoon. Nykypäivänä yksinkertaisen ap-

pellatiivin honkarakenne sisältävän nimen rekisteröinti yrityksen toiminimeksi ei 

välttämättä onnistuisi, sillä nimeä ei ehkä nähtäisi tarpeeksi yksilöivänä. Myös-

kään suhteellisen yksinkertainen ja yksilöimätön appellatiivi Turvatiimi ei 

välttämättä menisi enää läpi patentti- ja rekisterihallituksessa. Nykyinen nimi on 

lyhentynyt nimestä Suomen Turvatiimi Oyj (Turvatiimi 2012). 

Yritysnimi Kemira Oyj kuulostaa äänneasultaan ja tavurakenteeltaan varsin 

suomenkieliseltä. Useiden yritysostojen ja laajentumisten kautta vuonna 1920 pe-

rustetusta Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaista tuli ensin Rikkihappo Oy 

ja sittemmin vuonna 1972 Kemira Oy. (Kemira 2013.) Nimi viittaa yhtiön toimi-

alaan, johon liittyy esimerkiksi kemianteollisuus. 

Keskisuomalainen Oyj:n historia yltää 1870-luvulle, jolloin Jyväskylässä 

perustettiin sanomalehti Keski-Suomi. Keski-Suomi ja sanomalehti Suomalainen 

yhdistettiin 1917, jolloin sekä yrityksen että yhteisen lehden nimeksi tuli Keski-

suomalainen. (Keskisuomalainen Oyj 2012.) Keskisuomalainen on 

suomenkielinen ilmaisu ja viittaa siis sekä yhtiöihin, joista nykyinen yhtiö koos-

tuu sekä ennen muuta kotipaikkaansa sekä toiminta-alueeseensa. 

Kesko Oyj rakentaa mielikuvaa itsestään kertomalla avoimesti nimeämishis-

toriastaan ja tarinastaan verkkosivuillaan. Suomalaiseen äänne- ja 

tavurakenteeseen sopiva nimi viittaa etäisesti suomalaisuuteen ja suomen kielen 

appellatiiveihin, etenkin nimeämishistorian kautta. Kesko Oyj perustettiin vuonna 

1940, jolloin neljä alueellista tukkukauppaa muodostivat yhden Keskon. Kesko 

kuvailee itse nimensä muodostumista näin:  
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Nimi sinänsä ei tarkoittanut suomen kielessä mitään. Sillä haluttiin kuiten-
kin viestittää neljän tukkukaupan keskittymistä yhdeksi ja valtakunnalliseksi 
Keskoksi. (Kesko 2013.)  
 

Nimen taustalla näkyvät vahvasti suomenkieliset appellatiivit keskittyä ja epäkes-

ko. Nimi on säilynyt käytössä yli 70 vuotta. (Kesko 2013.) 

Yhtiön Kone Oyj yksilöivä nimenosa on ollut käytössä jo vuodesta 1910.  

Yksinkertainen substantiivi kone on ollut lyhyt, ytimekäs ja helposti muissakin 

kieliyhteisöissä lausuttava yritysnimi. Nykyisin hissiyhtiönä tunnetun Kone Oyj:n 

juuret ovat käytettyjen laitteiden korjauksessa ja kunnostuksessa, jolloin Kone ni-

menosana oli varsin kattava, ja motivaatio nimeen kumpusi suoraan varsinaisesta 

toiminnasta. (Kone Oyj 2012.) Konecranes Oyj on emoyhtiö Kone Oyj:stä vuonna 

1994 erotettu yhtiö (Konecranes Suomi 2012). Nimenosassa Konecranes näkyy 

sekä yrityksen historia osana Kone Oyj:tä (Kone-) sekä yrityksen toimiala nosturi-

teollisuus (crane, ’nosturi’). Mielenkiintoinen kysymys onkin, esiintyykö Kone 

nimenosassa Konecranes merkitykseltään appellatiivina vai yrityksen nimenä 

’kone’. Oman näkemykseni mukaan Konecranes Oyj:n historia ja kytkökset Kone 

Oyj:öön ovat niin selvät, ettei tulkintaa pelkkänä kone-appellatiivina voida ottaa 

huomioon, paitsi Kone Oyj -nimen tulkinnan kautta. 

Jonkinlainen suomalaisvivahde löytyy myös nimestä Marimekko Oyj. Vaik-

ka nimi itsessään ei muodosta tunnistettavaa suomenkielistä sanaa, voidaan sen 

ajatella olevan proprin, naisennimen Mari, ja toimialaan liittyvän appellatiivin 

mekko yhdistymä. Naisennimen Marimekon alussa kerrotaan tulevan perustajan, 

Armi Ratian, toisesta nimestä Maria. Marimekko on säilynyt yrityksen nimenä sen 

perustamisesta vuodesta 1951 alkaen. (Marimekko Oyj 2013.)  

Metso Oyj syntyi vuonna 1999 Valmet Oy:n ja Rauma Oy:n yhdistyessä. 

Yritys on nimetty aineistossani varsin poikkeuksellisella tavalla: uutta yritystä 

nimettäessä järjestettiin nimikilpailu, johon saatiin 6 500 ehdotusta. Ehdotukset 

lienevät olleet kuitenkin päällekkäisiä, eikä erilaisten ehdotettujen nimien määräs-

tä ole varmuutta. Ehdotusten joukosta yrityksen nimeksi valikoitui Metso, jota oli 

ehdotettu kolmesti. (Metso 2012.) Metsolla viitataan suomalaisille tuttuun kunin-

gaslintuun. Silloinen toimitusjohtaja Heikki Hakala perusteli valintaa seuraavasti:  
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”Nimi ja merkki henkivät modernilla tavalla voimaa, kokemusta ja uudistu-
vaa teknologiaa, jonka soveltaminen on kansainvälisen kasvun ja 
kehittymisen avaintekijä. Täysin uudella nimellä haluamme myös viestittää 
muutoshaluamme ja positiivista aggressiivisuuttamme tarttua asioihin uu-
della tavalla.” (Metso 2012.) 

 

Metsä Board Oyj:n nimi sisältää suomenkielisen appellatiivin, metsä. Yritys on 

perustettu alun perin vuonna 1986 nimellä Metsä-Serla Oy. Sittemmin vuonna 

2001 yhtiö sai nimen M-Real Oy ja vuonna 2012 nykyisen nimensä. (Wikipedia 

2013b.) Kiinnostavaa nimenmuutoshistoriassa on se, että yritys on palannut osin 

suomenkieliseen nimeen. Toisaalta taas yritys kuuluu Metsä Group -konserniin, 

joka sekin on vaihtanut nimensä vuonna 2012 nykyiseen muotoonsa. Aiemmin 

Metsä Group tunnettiin nimellä Metsäliitto, joten sen nimi on kansainvälistynyt. 

Nimenmuutokset liittyvät koko konsernin nimenmuutoksiin, mutta on silti huo-

mionarvoista, että nimen osaksi on valittu suomenkielinen ja erottamattomasti 

suomalaiseen luontoon liittyvä appellatiivi. 

Yritys Neste Oil Oyj on perustettu vuonna 1948 kantaen nimeä Neste Oy. 

Nimi muuttui nykymuotoiseksi vuonna 2005, kun yritys listautui Helsingin pörs-

siin. (Neste Oil FI 2013.) Yksilöivä nimenosa Neste säilyi kuitenkin nimessä 

listautumismuutoksessakin. Neste viitannee suomen kielen appellatiiviin neste ja 

samalla yrityksen tuotteeseen, nestemäiseen öljyyn. 

Olvi Oyj:n nimi tullee vanhasta suomen kielen sanasta olvi, joka merkitsee 

olutta. Olvi Oyj on perustettu jo vuonna 1878, mutta nykyistä nimeä se on kanta-

nut vasta vuodesta 1952 lähtien. Yrityksen nimeksi olisi haluttu muuttaa alun 

perin osana yritysnimeä ollut Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei 

antanut tähän lupaa. Nimi Olvi oli ollut käytössä toisella panimolla, mutta sen lo-

petettua toimintansa päätyi nykyinen Olvi Oyj ostamaan nimen käyttöönsä. (Olvi 

2013.) 

Oral Hammaslääkärit Oyj on tunnettu aiemmin myös nimellä Hammassai-

raala Oral. Pörssiin listautuessaan, vuonna 2006, nimi muutettiin muotoon Oral 

Hammaslääkärit Oyj. (Wikipedia 2013c.) Yksilöivä nimenosa Oral viittaa oraali-

seen eli suun kautta otettavaan lääkkeeseen. (KTS). Ylipäätään termi yhdistetään 

suuhun ja sen hoitamiseen, joten nimenvalinta näyttäytyy mielekkäänä. Liikeideaa 

ilmaiseva nimenosa Hammaslääkärit lienee suomenkielinen, jo asiakasystävälli-
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syyden vuoksi; suun terveydenhuoltoon perehtyneen ketjun hammaslääkäripalve-

lut toimivat tällä nimellä vain Suomen markkinoilla.  

Kehitysyhtiö Panostaja Oyj:n nimenosa Panostaja viittaa aktiiviseen ja pa-

nostavaan toimijaan ja kielivalinnallaan suomalaisuuteen (Wikipedia 2013d). 

Myös appellatiivi takoma nimessä Takoma Oyj on kiintoisalla tavalla yhteydessä 

sekä suomen kieleen että yrityksen toimialaan. Takoma Oyj on konepajaryhmä, 

joka on nykyisin yksi Panostaja Oyj:n tytäryhtiöistä. Appellatiivi Takoma on MA- 

eli agenttipartisiippi verbistä takoa. 

PKC Group Oyj:n nimi kantaa mukanaan historiaa yrityksen eri vaiheista. 

Lyhenne PKC syntyy sanoista Pohjolan Kaapeli Cables. Alun perin nimi on ollut 

Pohjolan Kaapeli Oy, sittemmin PK Cables Oy. Nykynimi on peräisin vuodelta 

2000. (Wikipedia 2013e.) 

Yrityksen Ramirent Oyj nimestä voisi poimia suomenkielisen proprin Rami 

ja yhdistää sen vuokrausta merkitsevään englanninkieliseen rent-appellatiiviin, 

mutta nimeämishistoria antaa nimelle toisenlaisen tulkinnan. Yritys perustettiin 

alun perin vuonna 1955 nimellä Rakennusmiehet, joka lyhentyi jo alkuaikoina pu-

heessa muotoon rami. Nimi sai nykyisen muotonsa vuonna 2001. (Ramirent 

2013.)  

1960-luvulla perustettu Rautaruukki Oyj viittaa nimellään suoraan toimin-

taansa: yhdyssanalla viitataan rautaa valmistavaan ruukkiin. Rautaruukin 

tarkoituksena olikin alun perin tuottaa metallia kotimaiselle teollisuudelle. Vuo-

desta 2004 alkaen Rautaruukki Oyj on käyttänyt markkinointinimenään vain osaa 

nykyisestä nimestään: markkinointinimenä on käytetty nimeä Ruukki. Yrityksellä 

on ollut useita nimikiistoja pörssiyhtiön Ruukki Group Oyj kanssa. Yritysten yksi-

löivät nimenosat sisältävät saman sanan ruukki, joka esiintyy Rautaruukissa 

appellatiivina ja Ruukki Groupissa proprina. (Rautaruukki Oyj 2013.) 

Myös tekosanan sisältävä nimi Raute Oyj viittaa nimeämishistoriansa avulla 

löyhästi suomen kieleen. Opaakki nimi kantaa historiaa nimestä Lahden Rautate-

ollisuus, jonka nimenosasta Rautateollisuus se on lyhentynyt. Nykymuotoinen 

nimi on peräisin vuodelta 1983. (Lahden Kaupunginmuseo 2013.) Myös Aktia 

Oyj:n nimen voisi ajatella viittaavan suomenkieliseen substantiiviin, aktiin, mutta 

koska kyseessä on pankki, tullee päämotivaatio nimeämiseen ruotsinkielisestä ak-
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tiesta (’osake’). Nimi Tiimari Oyj on sopii viittaamaan suomen kieleen tavuraken-

teensa puolesta. Toisaalta siinä voidaan ajatella olevan myös slangipaikannimiin 

sopiva ari-johdin tai henkilön etunimi Mari (Ainiala ym. 2008: 139). 

Viestintäyhtymä Sanoma Oyj viittaa nimellään välittämiinsä erilaisiin sa-

nomiin: konsernissa tuotetaan niin uutisia, aikakauslehtiä, oppimateriaaleja kuin 

verkkoliikennetoimintaakin. Appellatiivi sanoma on ollut osa nimeä yhtiön toi-

minnan alusta, vuodesta 1999, alkaen. (Wikipedia 2013f.) 

Tieto Oyj aloitti toimintansa nimellä Tietotehdas Oy vuonna 1968. Sittem-

min nimi on muuttunut TT Tieto Oy:n kautta muotoon Tieto Oy. Hetkellisesti 

yritysostojen myötä nimeä on vaihdettu, mutta palattu samaan vanhaan nimeen 

Tieto Oyj. (Tieto Oyj 2012.) Yksilöivän nimenosan Tieto voidaan ajatella toimi-

neen yksilöivänä nimenosana myös nimissä Tietotehdas Oy ja TT Tieto Oy. 

Vaikkei nimi nykypäivänä kuvaakaan enää yrityksen toimialaa, varsinaista tieto-

jenkäsittelyä, on se päätetty kuitenkin säilyttää. 

Nimi Tulikivi Oyj sisältää substantiivin tulikivi, joka on ollut myös muualla 

käytössä. Kielitoimiston sanakirja tunnistaa substantiivin tulikivi: tulikivellä on 

tarkoitettu aikaisemmin rikkiä, ja siihen viitataan muun muassa Raamatussa 

(KTS). Yritys tunnettiin perustamishetkellään 1893 nimellä Finska Täljstens AB 

(Suomen Vuolukivi Oy). Nimi muutettiin kuitenkin vuonna 1980, yrityksen uusien 

omistajien mielestä iskevämmäksi Tulikivi Oy:ksi.  (Tulikivi Oyj 2012.)   

Kuljetusyhtiö Viking Line Abp viittaa nimensä liikeideaa ilmaisevassa ni-

menosassa lines yhtiön päätoimialaan laivaliikenneyhtiönä. Viking Line ei itse 

erittele nimeämishistoriaansa. Yksilöivä nimenosa Viking viitannee viikinkeihin, 

jotka olivat noin 700–1000-luvuilla liikkuneita merenkulkijoita, ja siten myös 

Pohjoismaihin. Viikingit olivat skandinaavista alkuperää, joten yritys liittää ni-

mellään itsensä osaksi Skandinaviaa. Kuitenkaan viikingit eivät suoraan viittaa 

Suomeen tai suomalaisuuteen vaan ennemminkin muihin Pohjoismaihin kuten 

Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan. (ks. esim. Jones 1989.) 

Suomenkielisen lyhenteen voidaan ajatella sisältyvän myös yritysnimeen 

YIT Oyj. Lyhenne YIT lyhentyy sanoista Yleinen Insinööritoimisto. YIT Oyj:n ni-

messä on aina ollut sama merkitys – joko suomeksi tai ruotsiksi. Yritys 

perustettiin aikanaan vuonna 1912 ruotsalaisen Ab Allmänna Ingeniriösbyrån 



 73 

Suomen toimipisteeksi. Vuosien mittaan nimi vaihtui ensin kaksikieliseen ja lo-

pulta suomenkieliseen muotoon. Viimeisimpänä muutoksena nimi lyhentyi 

pelkäksi lyhenteeksi. Nykyinen kiteytynyt lyhennemuoto ei avautune enää merki-

tyksenä ’yleinen insinööritoimisto’ – ainakaan koko asiakaskunnalle. (YIT Oyj 

2013.) 

Yleiselektroniikka Oyj:n nimi muodostuu yhdyssanamuotoisesta appellatii-

vista yleiselektroniikka. Nimi on peräisin vuodelta 1969, jolloin yritys aloitti 

toimintansa. Nimi kuvaa suomen kielellä laajasti yrityksen toiminta-alaa, mutta 

markkinoinnissa käytetään nykyään nimeä YEInternational. (YEInternational 

2013.) 

Viittausten laajasta kirjosta voidaan huomata, että suomalaisuuteen ja suo-

men kieleen on lukuisia erilaisia tapoja viitata. Nimeämisprosessissa nimenvalinta 

ei ole välttämättä yksinkertaista erilaisten mahdollisuuksien ollessa laajat, kuten 

seuraavaksi käsiteltävä asiantuntijahaastattelu osoittaa. 

 

5.6 Asiantuntijan näkökulma pörssiyhtiöiden nimeämiseen 

 

Pörssiyhtiön (nimien) tuntijan sekä nimeäjän roolissa haastattelin 10.4.2012 Pörs-

sisäätiön silloista puheenjohtajaa, Eero Heliövaaraa. Pörssisäätiö on puolueeton 

yhteisö, jonka tarkoituksena on arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden 

edistäminen (Pörssisäätiö 2013). Heliövaara on toiminut uransa aikana useassa 

pörssiyhtiössä: hän on muun muassa ollut mukana toimitusjohtajana viemässä yh-

tiön SRV Yhtiöt Oyj pörssiin, Merita Pankki Oyj:n syntyprosessissa sekä toiminut 

pörssiyhtiö Pohjola-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. Lisäksi hän on ollut mukana 

useassa yrityksen nimeämisprosessissa. Pörssisäätiön puheenjohtajana hän on 

toiminut vuodesta 2010. 

Ensimmäisiä kertoja Heliövaara on ollut tekemisissä yritysten nimeämisen 

kanssa 1990-luvulla. Tällöin hän oli mukana perustamassa ja nimeämässä silloisia 

yrityksiä Arctos Capital Oyj sekä Castrum Oyj. Sittemmin Arctos Capital Oyj on 

muuttanut nimensä Conventum Oyj:ksi. Nykyään yrityksen nimi on Pohjola Oyj, 

joka on osa aineistoani. Castrum Oyj:n nimi löytyy myös aineistostani; yritys tun-

netaan nykyään nimellä Sponda Oyj. (Pörssitieto Ky 2011.)   
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Kun Suomen Yhdyspankki Oy:n emoyhtiö Unitas Oy ja Kansallis-Osake-

Pankki yhdistyivät, seurasi mittavin nimeämisprosessi, jossa Heliövaara on ollut 

osallisena. Tällöin syntyi yhtiö nimeltä Merita Pankki Oyj. Vuonna 2000 Merita 

Pankki Oyj yhdistettiin osaksi pankkikonsernia, jonka nimeksi tuli vuonna 2001 

Nordea. Suomessa Nordean tytäryhtiö tunnetaan nimellä Nordea Pankki Oyj. 

Nimeämisprosessit ovat nimeäjän näkökulmasta olleet keskenään hyvinkin 

erilaisia. Arctos Capital Oyj:n sekä Castrum Oyj:n nimet annettiin uusille yrityk-

sille, jotka eivät syntyneet fuusioiden tai yritysostojen tuloksena. Nimet ovat 

kielelliseltä alkuperältään suomen kielelle vieraita: nimi Arctos Capital Oyj yhdis-

tää sekä latinaa (arctos, ’karhu’) että englantia (capital, ’pääoma’). Myöskin 

latinankielinen nimenosa Castrum viittaa merkitykseen ’linna’. Heliövaara mai-

nitsee haastattelussaan, ettei pidä latinasta ”väännettyjä” nimiä enää arvossa. Hän 

mainitsee latinan kielestä ammentamisen olleen kuitenkin viime vuosikymmeninä 

yleistä: yrityksille haluttiin hakea kansainvälistä imagoa mahdollisimman univer-

saalin kuuloisella nimellä. Hänen mielestään nimet eivät olisi enää kovinkaan 

onnistuneita, minkä takia nimet lieneekin vaihdettu uudempien trendien mukaisiin 

nimiin. Toisaalta nimeäjä saattaa suhtautua itse antamiinsa nimiin varsin kriittises-

ti, etenkin jälkikäteen tai vuosien päästä. 

Haastatellun mielipide ja näkemys nimeämisen muutoksesta kuvaavat hyvin 

sitä, miten yritysnimet elävät aina sidoksissa aikaansa ja sen kulttuuriin sekä 

muuttuvaan maailmaan. Arctos Capital Oyj perustettiin ja nimettiin vuonna 1987 

ja Castrum Oyj muutamaa vuotta aikaisemmin vuonna 1984. Yhtiöt tähtäsivät 

Suomen markkinoille sekä myöhemmin myös kansainvälisille markkinoille. Talo-

uselämä ja yritysmaailma ovat globaalistuneet nopeasti sitten 1980-luvun. Tämä 

näkyy etenkin kaupallisessa nimistössä niin globaalistumisen kuin kulttuurinkin 

kansainvälistymisen vaikutuksesta (Ainiala ym. 2008: 308). 

Arctoksen ja Castrumin nimeämiseen ovat vaikuttaneet Heliövaaran mukaan 

myös useat käytännön seikat: Molemmat ovat varsin helposti lausuttavissa riip-

pumatta nimenkäyttäjän äidinkielestä. Ne alkavat kirjaimilla, jotka ovat aakkosten 

alkupäässä, joten ne löytyvät pörssilistausten alusta. Aikanaan nimet ovat tuntu-

neet aikaa kestäviltä ja jopa ajattomilta sekä universaaleilta. Erilaiset trendit ovat 

olleet vallalla yritysten nimeämisessä eri aikoina. Toisaalta myös erilaiset nimeä-
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jät arvostavat erilaisia nimiä. Kuitenkaan nykypäivän Helsingin pörssiin listautu-

neiden yritysten nimien joukosta ei löydy ainakaan puhtaasti latinalaisperäisiä 

nimiä tai nimenosia. Latina tuntuu jääneen pois nykyisen pörssiyritystön nimistös-

tä monen nimenmuutoksen seurauksena.  

Nimenmuutokset ovat Arctos Capitalin ja Castrumin tapauksissa olleet yri-

tysten yhdistymiskysymyksiä. Nimiä ei ole muutettu vain pörssiin listautumisen 

tai uudelleenbrändäyksen seurauksina. Useamman yrityksen yhdistyessä on kyse 

usein uuden yrityksen ja siten uuden imagon syntymisestä. Tällaisissa tapauksissa 

myös nimenmuutos on aiheellinen. Nimet ovat muuttuneet aina kontekstissa ai-

kaansa, kulttuuriinsa ja myös yrityksen historiaan. Kenties historiassa on opittu jo 

jotain käytössä olleesta nimestä, ja tilaisuuden tullen muutoksen mahdollisuus on 

käytetty hyväksi. 

Heliövaara mainitsee Merita Pankki Oyj:n nimeämisen olleen kaikkein jär-

jestelmällisin nimeämisprosessi, jossa hän on uransa aikana ollut osallisena. 

Työryhmässä oli edustajia molemmista yhdistyvistä yrityksistä sekä mainos- ja 

viestintätoimistosta. Muita yritysten nimeämisiä tai nimien pohtimisia hän ei pidä 

erillisinä prosesseina tai projekteina, joihin olisi erikseen paneuduttu tai käytetty 

ylimääräisiä resursseja. Merita Pankki Oyj:n nimeämisen hän kertoo olleen eri-

tyislaatuinen tapaus, jossa nimeämiseen käytettiin paljon aikaa ja vaivaa. 

Merita Pankki Oyj perustettiin ja nimettiin vuonna 1995 lamasta toipuvassa 

Suomessa. Yritysmuotoa ilmaiseva nimenosa Oyj kuvaa julkista osakeyhtiötä, lii-

keidean ilmaiseva nimenosa Pankki ilmaisee selkeästi yrityksen pankkitoimialaa. 

Heliövaara ei osaa suoraan sanoa, mistä yksilöivä nimenosa Merita on tullut ja 

kenen keksimä nimenosa lopulta oli. Nimi on erillisen työryhmän, johon He-

liövaara kuului, tulos. Alun perin nimen yksilöiväksi nimenosaksi ehdotettiin ja 

hyväksyttiin Meritas. Tämä viittasi emoyhtiöön Unitas, ja teki siitä nimellisesti 

olennaisesti yhtenäisen emoyhtiönsä kanssa. Kuitenkin nimen Meritas ollessa jo 

käytössä toisaalla Suomessa lyhennettiin yksilöivä nimenosa nykyiseen muotoon-

sa.  

Merita viittaa latinan verbiin mereo tai mereor, ’ansaita, hankkia’, joka so-

piikin merkitykseltään hyvin pankkitoimintaan liitettäväksi. Kaimion mukaan 

latinankielinen merkitys on kaksiselitteinen: toisaalta nimen voidaan tulkita tar-
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koittavan ansioitunutta feminiinisukuista toimijaa ja toisaalta ansiota, ansaittua 

asiaa. (Kaimio 2000). Nimen muoto on identtinen myös naisen nimen Merita 

kanssa, ja samankaltainen muiden eurooppalaissävyisten naistennimien, kuten Ja-

nitan, Maritan ja Lenitan kanssa. Henkilönnimi Merita on annettu Suomessa 

1960-luvun jälkeen hieman yli kuudelle sadalle naiselle (Väestörekisterikeskus 

2012). 

Haastattelun perusteella Heliövaara pitää hyvinä yritysniminä hyvin erilaisia 

nimiä. Haastattelutilanteessa annoin hänelle ajantasaisen listan Helsingin pörssiin 

listautuneiden yritysten nimistä, joista hän sai kommentoida itselleen mieluisia ja 

epämieluisia nimiä. Kommentoiduissa nimissä korostuu se, miten subjektiivista 

nimien arvottaminen on. Hyvä nimi on subjektiivinen asia, ja nimestä pitäminen 

tai nimen pitäminen välinpitämättömänä tai jopa sen inhoaminen ovat kuitenkin 

vain aina yksilön subjektiivisia näkemyksiä. Eri yksilöt ja eri instanssit arvostavat 

nimissä erilaisia asioita. Heliövaara pitää keskenään erilaisista nimistä. Häntä 

miellyttävät muun muassa lyhyet ja ytimekkäät pörssiyhtiöiden nimet, jotka sa-

malla kantavat nimenkäyttäjälle helpohkosti avautuvaa merkitystä, mutta jotka 

ovat kuitenkin helposti lausuttavissa muillakin kielillä kuin suomeksi. Tällaisia 

nimiä hän nykypäivänä itsekin saattaisi antaa yrityksille. 

Nimistä keskusteltaessa sekä nimiä arvosteltaessa nimet kiteytyvät usein 

vain yksilöiviksi nimenosiksi, joilla yritys tunnetaan tai joilla niihin yleisesti viita-

taan. Yleensä tällaisena kutsumanimenä toimii yritysnimen yksilöivä nimenosa. 

Onnistuneita nimiä ovat hänen mielestään esimerkiksi nimet Kone Oyj, Aktia Oyj 

sekä Olvi Oyj. Liian pitkiä nimiä hän ei pidä sopivina yritykselle. Teennäisyys tu-

lee esille osan nimistä huonona puolena. Myös yritysnimien käytännöllisyys saa 

suuren merkityksen: aakkosten alkupään nimet löytyvät lähes kaikista pörssistä 

tehtävistä listauksista ensimmäisinä. Moni nimi on haastateltavan mielestä ”vään-

netty yhä teennäisemmäksi”. Tulkitsen tätä niin, että hän tarkoittaa nimiä, jotka on 

kehitetty jonkin oikean kielen sanan pohjalta sitä muuttamalla esimerkiksi erilai-

sin nimen- ja sananmuodostuksen keinoin. Teennäisiä ovat Heliövaaran 

nimimieltymysten mukaan ainakin osin myös henkilönnimiä sisältävät tai niitä 

muistuttavat yritysnimet. Toisaalta hän kuitenkin pitää onnistuneena keksimäänsä 

nimeä Merita. Se ei kuitenkaan yhdisty nimeäjän mielessä ensisijaisesti henkilön-
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nimeen vaan alkuperäiseen ideaan nimenosasta Meritas. 

Pörssiyhtiöiden nimiä tarkasteltaessa Heliövaara tuo vahvasti esille sen, että 

yritysnimissä ei ole varmasti yhtä systematiikkaa, johon kaikki nimet nojaisivat. 

Hänen mielestään nimet jakautuvat luultavasti erilaisiin ryhmiin ja niillä on erilai-

sia etymologioita. Nimistöntutkimusta tuntemattomana hän ounasteli myös 

erilaisten kehityskaarien olevan mahdollisia yritysten nimenmuutoshistoriassa. 

Yritysbrändien muutokset ja siten imagonmuutokset ovat hänen mukaansa varsin 

yleisiä ja aika ajoin toistuvia tai muutettavia asioita. Nimi esiintyy hyvin usein 

myös yhdessä logon kanssa, jolloin visuaalinen ulkoasu sekä mahdollisesti myös 

symmetrisyys ovat Heliövaaran mielestä merkittäviä tekijöitä. 

Pörssiyhtiöiden nimien Heliövaara ei sinänsä näe eroavan juurikaan muista 

yritysnimistä. Pörssiyhtiöt ovat suurimpia yrityksiä Suomessa sekä usein myös 

kansainvälisillä markkinoilla toimivia. Hän ei näe nimeämisen olevan kuitenkaan 

vahvasti sidoksissa näihin tekijöihin. Heliövaara uskoo, etteivät sijoittajat ole 

kiinnostuneita yritysten nimistä tai ajattele niitä sen enempää. Korkeintaan pienil-

lä summilla sijoittava ”hupisijoittaja” saattaa valita sijoituskohteensa pelkän 

nimen perusteella. 

Haastattelussa nousi esiin myös suomalaisuus yritysnimissä. Kansainvälisil-

lä markkinoilla Heliövaara ei usko suomalaisuuden herättävän tunteita juurikaan 

puolesta tai vastaan: hän ei oikeastaan usko suomalaisuudella olevan merkitystä. 

Heliövaara ei usko suomalaisuuden näkyvän eksplisiittisesti sijoittajille tai yritys-

ten ulkomaisille asiakkaille – tai kaikille suomalaisille asiakkaillekaan – asti. 

Suomalaisuus saattaa Heliövaaran mukaan olla joillain aloilla turha painolasti tai 

taakka yrityksen nimessä. Hänen mukaansa yritykset eivät halua tunnistautua 

suomalaisiksi. Kuitenkin osa pörssiyhtiöistä viittaa nimellään Suomeen tai suoma-

laiseen kulttuuriin. Suomen kieli näkyy myös sanan- ja nimenmuodostustapoina 

pörssiyhtiöiden nimissä. Pörssiyhtiöiden nimiin onkin kasautunut kuin huomaa-

matta implisiittisiä aineksia suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista, 

halusivat yritykset sitä tai eivät. 
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5.7 Yritysnimi osana yrityshistoriaa  

 

Yrityksen nimeämisestä tai nimenmuutoksesta tulee väkisinkin osa yrityksen his-

toriaa. Yritysnimissä yritykset kantavat mukanaan historiaa sekä yrityksestä 

itsestään että sitä ympäröivästä ajasta. Yritysnimiä on tutkittu muun muassa inno-

vaation ja muutoksen indikaattoreina 2000-luvulla. Nimistöntutkimuksen intressit 

ovat hiljaa olleet kääntymässä kohti nimistön ja talousmaailman kohtaamista 

(Bergien, Kremer ja Zilg 2008: 7–8).  

Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti sitä, minkä ikäisiä aineistoni nimet ovat. 

Tarkastelun kohteena ovat ne 79 nimeä, jotka sisältävät jotakin suomalaisuuteen 

viittaavaa, eli ne nimet, joiden kytköksiä suomalaisuuteen olen aiemmin tässä lu-

vussa käsitellyt. Aluksi erittelen nimiä niiden iän perusteella, jonka jälkeen esitän 

muutaman esimerkin siitä, minkälaisiin vaiheisiin nimenmuutokset liittyvät. Tämä 

luku on pintaraapaisu aiheesta: kokonaisvaltaisemman kuvan aikaansaaminen ei 

valitettavasti ole mahdollista pro gradu -tutkielmani puitteissa.  

 Nimien ikiä tarkasteltaessa on otettava huomioon useita erilaisia seikkoja. 

On pohdittava sitä, halutaanko tarkastella yksilöivän nimenosan ikää vai virallisen 

nimen ikää. Toisaalta on mietittävä sitä, onko yritys säilyttänyt nimensä samanlai-

sena listautuessaan pörssiin, jolloin ainoa muutos nimessä on ollut yritysmuodon 

ilmaisevan nimenosan muuttuminen Oy:stä Oyj:ksi. Oma katsaukseni aineistoni 

suomalaisuuteen viittaaviin nimiin ei ole koko aineistoa kattava tietojen vajavai-

suuden vuoksi. Kiinnostavaa nimien muutoksessa on mielestäni yksilöivän 

nimenosan muuttuminen tai sen säilyminen ennallaan pörssiin listauduttaessa sekä 

se, miten vanha yksilöivä nimenosa on, ja vaikuttaako sen ikä nimenmuutokseen. 

En ota huomioon pelkkää yritysmuodon ilmaisevan nimenosan muuttumista, sillä 

mielestäni se ei ole merkityksellistä yksilöivän nimenosan pysyvyyden – tai vaih-

tuvuuden – kannalta. Yksilöivän nimenosan ikää en ole selvittänyt sellaisissa 

tapauksissa, joissa nimi ei yksilöivällä nimenosallaan viittaa Suomeen tai suoma-

laisuuteen, vaan viittaus tapahtuu liikeideaa ilmaisevassa tai täydentävässä 

nimenosassa. 

 Yksilöivän nimenosan ikä vaihtelee aineistossani suuresti: vanhimmat ni-

menosat ovat peräisin 1800-luvulta ja nuorin vuodelta 2012. 1800-luvun 
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nimenosat liittyvät sekä paikannimiin, kuten Wärtsilä, Nokia, Tikkurila, Pohjois-

Karjala ja Fiskars, että henkilönnimiin Ahlström, Nurminen ja Suominen. 1800-

luvulta on peräisin myös nimenosa Pohjola. Muut Kalevalaan viittaavat ni-

menosat on annettu myös hyvin varhaisessa vaiheessa, vuosina 1909 (Sampo) ja 

1910 (Lemminkäinen). 1900-luvun alunkin nimenosat ovat olleet sijaintiin (Outo-

kumpu, Keskisuomalainen, Ålands-) ja henkilöihin (Huhtamäki, Lassila & 

Tikanoja, Ilkka) liittyviä. Toisaalta 1900-luvun alussa päätään nostaa myös appel-

latiivinen nimeäminen: nimenosa Kone on annettu vuonna 1910. Aineistossani 

ilmenee myös lyhentäminen 1900-luvun alun vuosikymmenten ilmiönä: ni-

menosien YIT, Aspo ja UPM juuret ovat 1910- ja 1920-luvuilla. Vielä 1940-

luvulle asti aineistoni nimet ovat noudattaneet varsin perinteistä kaavaa, kuten 

nimenosat Rapala ja Vaisala osoittavat.  

Aineistoni ensimmäiset tekosanan sisältävät yritysnimet on annettu 1940-

luvulla, ja ensimmäinen ilmentymä on Kesko vuodelta 1940. Ensimmäinen kan-

sainvälisyyttävä henkivä nimenosa, Finnlines, on vuodelta 1947. Sodanjälkeinen 

teollisuuden kehitys ja vientisuuntautuneisuus rupeavat näkymään nimissä: 1953 

Finnair, 1959 Viking Line. Keskon jälkeen tekosanaisuutta jatkavat nimenosat 

1940–1960-luvuilla Oriola ja Marimekko. Myös sukunimien (Pöyry) ja sijainnin 

(Lännen) mukaan nimettiin yhä näinä vuosikymmeninä. Kuitenkin 1960-luvulta 

lähtien näkyvät appellatiiviset ilmaukset sekä tekosanat lähes yksinomaisina ni-

meämistapoina muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 1960–1980-luvuilla on 

nimetty muun muassa seuraavilla nimenosilla: Honkarakenne, Tieto, Tiimari, 

Kemira, Tulikivi, Uponor, Raute ja SRV.  

1990-luvulla nimettyjen yritysten nimissä on varsin kansainvälisiä suoma-

laisuuteen viittaavia nimenosia, kuten Konecranes, Nordic, Norvestia, Biotie ja 

Aspocomp. 2000-luvulla annetut nimet ovat keskenään hyvin vaihtelevia, eikä yh-

teisiä linjoja löydy. Joukossa on sijainnin mukaan nimettyjä nimenosia 

(Talvivaara, Sievi, Sotkamo), tekosanaisia nimenosia (Outotec, Nordea, Vacon, 

HKScan) sekä appellatiivisia nimenosia (Takoma). Henkilönnimiin suoraan viit-

taavia nimenosia ei aineistoni 2000-luvulta peräisin olevissa nimenosissa ole. 

 Eri vuosikymmeninä esiintyvillä aineistoni nimillä on erilaisia piirteitä. 

Aineiston vanhimmat nimet ovat perinteisen nimeämismallin mukaisia, jolloin 
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yksilöivyyttä on haettu henkilön- tai paikannimellä. 1950-luvun tienoilta alkaen 

tekosanaisuus sekä kansainvälisyys näkyvät aineiston nimissä. Mitä lähemmäs 

nykypäivää saavumme, sitä vähemmän aineistoni yrityksiä nimetään henkilönni-

millä, paikannimien taas pitäessä jotenkuten pintansa nimenosina. Ylipäätään 

etenkin paikannimistön entistä heterogeenisempään koostumukseen on viime vuo-

sina kiinnitetty huomiota. Ainiala on tutkinut Helsingin paikannimistöä ja 

todennut kielellisen moninaisuuden näkyvän myös nimistössä. Pääkaupungin ni-

mistön hän toteaa olevan runsas ja monikerroksinen, saman voitaneen ajatella 

pätevän myös nykyaikaiseen yritysnimistöön. (Ainiala 2006: 120–121. ) Olen täs-

sä lyhyesti eritellyt sitä, millainen on aineistoni yksilöivien nimenosien 

nimeämishistorian osalta. Aineistoni valossa olisi mielenkiintoista tarkastella laa-

jemminkin sitä, minkälaisiin ympäristöihin eli millaisten nimenosien kanssa 

yksilöivät nimenosat esiintyvät historiallisessa tarkastelussa. Mielenkiintoista olisi 

tietää, esiintyvätkö yksilöivät nimenosat yksin vai yhdessä liikeideaa ilmaisevien 

nimenosien kanssa ja millaisia tendenssejä historiassa on ollut nimen pituuden 

suhteen. 

 Nykyiset nimenmuutokset liittyvät jo mainittuihin strategisten painopistei-

den muutoksiin, mutta myös uusien yritysten syntyyn ja yrityskauppoihin. Valinta 

on silloin kahden jo olemassa olevan nimen sekä uuden yhdys- tai uudisnimen 

muodostamisen välillä. Kaikissa tapauksissa nimenmuutos vaatii resursseja, sillä 

muutos nimessä on myös muutos imagossa. Nimenmuutos on hyväksyttävä Pa-

tentti- ja rekisterihallituksessa sekä nimenmuutoksen myötä myös yrityksen 

visuaalinen ilme saattaa muuttua aiheuttaen lisäkustannuksia. 

 

5.8 Multimodaalisuus osana yritysnimeä  

 

Yritysnimet esiintyvät multimodaalisesti: kuvat täydentävät kieltä ja kieli visuaa-

lista ulkoasua. Lekseemein ilmaistujen nimien ohella logot ovat osa yritysnimien 

konkreettista ilmentymistä ja ulkoasua. Logolla tarkoitetaan yritysnimen vakiintu-

nutta visuaalista esiintymistapaa (Sjöblom 2006: 90). Logojen tutkiminen ei 

kuitenkaan ole varsinaista nimistöntutkimusta, sillä niiden käyttö rajoittuu visuaa-

lisiin tilanteisiin. (Ainiala ym. 2008: 277.) Multimodaalisuudella tarkoitetaan sitä, 
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miten muut semioottiset järjestelmät ilmenevät puhutussa tai kirjoitetussa kielessä 

(Ventola 2006: 120–121). Logot ilmenevät multimodaalisena visuaalisena järjes-

telmänä yritysnimien kanssa. Kuten yrityksen nimi, analysoidaan yrityksen 

logokin yhdeksi markkinoinnissa määritellyksi yrityksen identiteetin osaksi (Sjöb-

lom 2006: 88). Kauppatieteilijä Leena Seppänen on todennut pro gradu -

tutkielmassaan nimen olevan tärkein elementti yrityksen visuaalisista elementeis-

tä. Hänen mukaansa yrityksen imagon ja yritysbrändin tarinat elävät vahvasti sekä 

verbaalisessa että visuaalisessa viestinnässä, joiden molempien semioottisessa tar-

kastelussa riittää tutkimussarkaa. (Seppänen 2011: 22; 83.) 

 Multimodaalisuutta tarkasteltaessa esiin nousevat nimenkäyttäjien semi-

oottiset resurssit ja tietolähteet, joiden avulla yritysnimi herättää nimenkäyttäjässä 

erilaisia semioottisia järjestelmiä ja siten erilaisia tulkintoja. (Sjöblom 2008: 351.) 

Sjöblomin mukaan yritysnimien multimodaalisuudessa ovat läsnä ainakin nimi 

sekä kuva semioottisina merkkeinä. Huomionarvoista on myös se, miten yritys-

brändin tai tuotteen nimi on yritysviestinnässä näkyvämpi kuin yrityksen 

virallinen nimi. (Sjöblom 2008: 352; 374.) Tämä voisi olla mielenkiintoinen tut-

kimuskohde myös oman aineistoni yritysten osalta. 

Koppinen (2008: 67) on todennut nimenkäyttäjien asenteita tutkiessaan 

mainonnalla olevan suuren merkityksen siinä, onko nimi nimenkäyttäjälle tuttu 

vai tuntematon. Tämä vaikutti suuresti asenteeseen nimeä kohtaan: nimeä itses-

sään ei arvioitu, vaan mielikuvat yrityksestä vaikuttivat nimen analysointiin. 

Muun muassa tämä vahvistaa väitettä siitä, etteivät nimet esiinny tyhjiössä, vaan 

aina osana kontekstiaan ja usein myös multimodaalisina toimijoina. Haluan nostaa 

multimodaalisuuden sivuhuomioksi omaan tutkielmaani: logo, yritysnimen yksi 

visuaalinen ilmentymä, nostaa esiin nimen konkreettisen visuaalisen käytön. Mo-

nen aineistoni nimen esiintyminen viittaa myös suomalaisuuteen väreillään. Tämä 

voi olla myös sattumaa, mutta on mielenkiintoinen kuriositeetti. 

 Aineistoni 79 yritysnimeä viittaavat nimellään suomalaisuuteen. Tarkaste-

lemalla näiden 79 yrityksen visuaalista logoa, jossa yritysnimi esiintyy, voidaan 

huomata, että suurin esiintyvä yksittäinen värisävy yritysnimien visuaalisissa il-

mentymissä on sininen. Saattaa olla niin, että suomalaisuus on vaikuttanut myös 

värivalintaan, joko tarkoituksenmukaisesti tai sattumalta. Yritysnimien visuaali-
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sista asuista 35 on väriltään joko kokonaan sinisiä tai sellaisia, joissa musta tai 

valkoinen on yhdessä vain sinisen värin kanssa. Tarkastelemieni yritysten logot 

sisältävät usein vain visualisoidun nimen, harvemmin minkäänlaista kuvastoa. 

Kuvastossa tai muissa esiintyvissä symboleissa ei viitata suomalaisuuteen tai pai-

kallisuuteen – ainoaksi heikoksi linkiksi jää värisävyn valinta. 

 Visuaalisissa ilmeissä nimi on muutamassa tapauksessa lyhentynyt tai 

muuttunut. Esimerkiksi Huhtamäki Oyj:n nimi esiintyy muodossa Huhtamaki. 

Yksilöivä nimenosa Lassila & Tikanoja on lyhentynyt muotoon L&T ja Honkara-

kenne Oyj:n logossa kielellisenä aineksena on läsnä vain Honka. Myös osassa 

nimiä vain yksilöivä nimenosa on päätynyt logoon: esimerkiksi Nordea, Ruukki 

(nimestä Rautaruukki Oyj), Vaahto, Wulff, UPM, Alma, Aspocomp, Oral, Rapala, 

Talvivaara ja TeliaSonera. Yksilöivällä nimenosalla on valtaa ja merkitystä myös 

yritysnimen visuaalisessa muodossa: tämäkin tukee aiemmin esitettyä väitettä sii-

tä, että yritys tunnistetaan ennen muuta yksilöivän nimenosan perusteella.  

Osa yrityksistä uskonee herättävänsä nimenkäyttäjässä yhtä vahvan yhtey-

den yrityksen imagoon jo pelkän yksilöivän nimenosan perusteella. Toisaalta 

pelkän yksilöivän nimenosan käyttö saattaa olla myös toisenlainen valinta: koko 

yritysnimen ajatellaan herättävän erilaisia mielikuvia, joihin ei logon yhteydessä 

halua viitata. Vaikkei yksilöivä nimenosa olisikaan ainut logossa esiintyvä ni-

menosa, saattaa se silti olla visuaalisesti suuremmalla kirjoitettu kuin muut 

nimenosat. Yritysmuodon ilmaisevaa nimenosaa ei tarkastelemieni yritysten lo-

goissa esiinny. Mielenkiintoista olisikin tutkia yritysnimien tunnettuutta logojen 

avulla sekä sitä, miten hyvin nimenkäyttäjät tuntevat yritysten virallisia nimiä. 

Onko virallisella nimellä suurta merkitystä, jos yritykseen viitataan ja yritys tun-

netaan yksilöivän nimenosan avulla? 
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6 Päätelmät 
 

Olen tutkielmassani pyrkinyt etsimään vastauksia kysymyksiin, jotka alussa mää-

rittelin seuraavasti: Minkälaiset paikallisuuteen viittaavat elementit näkyvät 

aineistoni yritysnimissä ja miksi? Haluaako yritys tunnistautua suomalaiseksi yri-

tykseksi, ja onko suomalaisuudella arvoa nimenvalinnassa ja sitä kautta yrityksen 

viestinnässä? Vastauksia löytyi runsaasti analysoimalla yritysten potentiaalisia 

nimeämisperusteita ja nimihistoriaa. Kirjo osoittautui kenties oletettua vaihtele-

vammaksi, mutta toisaalta usean kansainvälisenkin yrityksen nimi viittasi jollain 

tapaa suomalaisuuteen. Samankaltaisiin, yllättävänkin paikallisviitteisiin, tuloksiin 

on päätynyt myös Torro (2013) tutkiessaan Muuramen yritysnimistöä. Paikalli-

suus ilmeni Torron tutkimuksessa erilaisin tavoin tähän tutkimukseen verrattuna 

aineistojen erilaisuudesta johtuen. Pörssiyhtiöiden nimissä esiinny suomalaisista 

paikannimistä järjestelmällisesti johdettuja yritysnimiä. Tämä on poikkeuksellista 

muihin tutkimuksin verraten. (ks. esim. Korppinen 2005). 

Tutkimassani aineistossa korostuu varsin vahvasti suomalaisuus: nimistön-

tutkija voi kuitenkin vain arvailla, mitä ovat olleet nimenantajan todelliset 

motiivit. Kuten ansioitunut nimistöntutkija Eero Kiviniemi (1987: 21) toteaa, ai-

noa henkilö, joka voi olla täysin varma nimeäjän motiiveista ja nimenannosta, on 

nimeäjä itse. Hän esittää artikkelissaan kysymyksen myös siitä, voidaanko ni-

meämisperusteita ylipäätään luokitella tai onko se ylipäätään mielekästä. Aitoa 

perimätietoa sekä aidontuntuisia nimitulkintoja voi olla mahdoton erottaa toisis-

taan. (mp.) Emme voi olla täysin varmoja, onko suomalaisuuden esiintyminen 

pörssiyhtiöiden nimissä tarkoituksenmukaista vai sattumaa. Kulttuurimme on läs-

nä nimenannossa joko tiedostetusti tai nimenantajan tiedostamatta. Voimme olla 

kuitenkin varmoja siitä, että suomalaisuutta pörssiyhtiöiden nimissä esiintyy – jo-

pa 79 nimessä aineiston 122 nimestä. Vaikka nimi olisi sattumalta 

suomalaisuuteen viittaava, on oman kielemme asema ajattelussamme ilmeisesti 

niin vahva, että suomi on päätynyt osaksi yritysnimeä, jopa vahingossa. Suoma-

laisuudella on siis jonkinlaista merkitystä nimenannossa: kielemme, maamme 

symboliikka, kotiseuturakkaus, isänmaallisuus tai vaikkapa suomalaiset arvot ovat 

voineet ohjata nimenantoa ja antaa lisäarvoa nimelle ainakin nimenantajan tulkin-

nassa. Nimiä tai nimenosia ei aina – suomenkielisessäkään yhteisössä – osata 
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kuitenkaan tulkita suomalaisuuteen tai suomen kieleen viittaaviksi, mutta toisaalta 

taas nimeämishistoria antaa vihjeitä paikallisuustulkintaan. 

Paikallisuuden problematiikka tiivistyy varsin samanlaiseksi kuin aiemmas-

sa tutkimuksessakin on todettu. Globaalin ja lokaalin yhdistäminen onnistuneesti 

ei aina ole täysin yksinkertaista tai helppoa. Yrityksen tai tuotteen markkinoimi-

nen globaaleilla markkinoilla saattaa olla haastavaa sovittaa yhteen lokaalien 

pyrkimysten kanssa. (Bergien ym. 2008: 19.) 

Kuten Heliövaara haastattelussaan totesi, ei yritys välttämättä halua tunnis-

tautua suomalaiseksi, vaan Suomi saattaa olla jopa jonkinlainen painolasti tai 

taakka yritysnimessä. En kyseenalaista väitettä yrityksen näkökulmasta katsottu-

na, mutta haluan tuoda sen rinnalle tutkielmani tulokset. 64 prosentissa aineistoni 

nimistä esiintyvät viitteet suomalaisuuteen puhuvat toista kieltä: suomalaisuus on 

läsnä pörssiyhtiöiden nimissä. Kenties viitteet ovatkin vain sellaisia, etteivät ne 

avaudu nimenkäyttäjälle oman kieliyhteisömme ulkopuolella, jos edes omassa 

kieliyhteisössämmekään. Tällaiset nimet ovat ikään kuin turvallisia suomenkieli-

sen yhteisön ulkopuolella: siellä ne ovat opaakkeja, eivätkä lisää mahdollisesti 

suomalaisuudesta aiheutuvaa negatiivista kaikua yrityskuvaan. 

Kansainvälisten markkinoiden ohella on otettava huomioon, että Helsingin 

pörssiin listautunut yritys ei välttämättä ole suomalainen, Suomessa rekisteröity 

yritys. Tällaisia esimerkkejä aineistossani on vain yksi: Sotkamo Silver AB. Sot-

kamo Silver AB on ruotsalainen yritys, joka on halunnut listautua Helsingin 

pörssiin: liiketoimintaa on myös Suomessa ja yhteispohjoismaiset markkinat kiin-

nostanevat yritystä myös tulevaisuuden kannalta. Näistä syistä sekä siitä, että 

yritys toimii aktiivisesti suomalaisessa kulttuurissa ja kielimaisemassa, olen päät-

tänyt pitää nimen osana aineistoani, vaikka nimi sinänsä ei olekaan osa varsinaista 

suomalaista yritysnimistöä. Toisaalta voimme pohtia sitä, mikä on niin sanottua 

varsinaista suomalaista yritysnimistöä. Onko nimellä itsellään kieltä, vai kuuluuko 

se vain tietyssä kieliyhteisössä käytetyksi ilmaisuksi? Kuuluvatko suomalaiseen 

yritysnimistöön vain Suomessa perustetut niin sanotut syntyperäiset suomalaiset 

yritykset vai ovatko siinä osana kaikki ne yritysten nimet, joihin viitataan suo-

menkielisissä kieliyhteisöissä? Täten esimerkiksi monikansalliset nimet kuten 

Coca-Cola Company, Apple, Samsung, GE Money ja niin edelleen olisivat osa 
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Suomessa esiintyvää ”suomalaista” yritysnimistöä. Voidaan myös ajatella, että 

nykypäivänä kieliyhteisön jäsenen on yhä vaikeampi pelkän nimen perusteella 

erottaa, mikä vastaantulevista yrityksistä saati tuotteista on kotimainen eli tässä 

tapauksessa suomalainen.  

Monikansallistuminen ja globalisaatio näkyvät vahvasti myös yritysnimissä 

etenkin pienessä kieliyhteisössä kuten Suomessa. Suomen menettäessä otettaan ta-

louselämän kielenä englannille on myös nimistö ollut rajun muutosuhan alla 

(Hiidenmaa 2003: 74). Kielentutkija Pirjo Hiidenmaa (2003: 77) ottaa värikkäästi 

kantaa suomen korvaamiseen yksinomaan kansainvälisellä kielenaineksella. Hän 

ilmaisee sen olevan vain kansallista ylemmyydentunnetta. Kärjistetysti hänen mu-

kaansa emme uskoisi muiden kieliyhteisöjen edustajien selviävän omakielisistä 

nimistämme. Suomenkieliset sanat sekä rakenteet saattavat kuitenkin poistua käy-

töstä esimerkiksi niiden oikeinkirjoitushaasteiden, näennäisen monimutkaisuuden 

ja tuntemattomuuden takia. Kuten todettu, nimenosissa Ahlstrom ja Vaisala on 

suomen kielen vokaalit ä ja ö muutettu universaaleimmiksi vokaaleiksi a ja o, 

mutta toisaalta suomenkieliset proprit ovat muuten säilyneet yksilöivinä ni-

menosina. Yritysnimet muuttuvat yhä globaalimmiksi ja osaksi universaalia 

kieltämme, mediaa, jota jokainen nykylapsi oppii käyttämään ja tulkitsemaan tie-

dotusvälineiden kautta sekä koulussa. Kieli ei ole suomea saati englantia vaan se 

on universaalia ymmärrystä kielestä ja taloudesta ja niiden vivahteikkaista muu-

toksista ja spesifeistä erikoisuuksista. Tutkimukseni osoittaa, että suurempi osa 

yrityksistä on halunnut säilyttää suomalaisuuden osana yritysnimeään. 

 Jatkotutkimuksen aiheiksi soveltuisivat mielestäni esimerkiksi tarkempi 

katsaus (pörssi)yritysten nimenmuutoshistoriaan. Sillä tavalla voisimme pureutua 

tarkemmin niihin tekijöihin, jotka saavat yrityksen vaihtamaan nimeä. Myös yri-

tysnimien iästä sekä multimodaalisuudesta saisi ammennettua kiehtovia aiheita 

jatkotutkimukseen: Minkä ikäinen on nykyinen yritysnimistömme? Minkälainen 

on aikaa kestävä ja siten menestyvä yritysnimi? Miten nimi näyttäytyy osana lo-

goa ja yrityksen muuta viestintää? Miten yrityksiä nimetään, minkälainen prosessi 

on? 

Yksi mielenkiintoisista kysymyksistä liittyy myös yksilöivän nimenosan 

dominoivaan asemaan, joka on tullut ilmi myös tässä tutkimuksessa. Yksilöivän 
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nimenosan valtaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa Sjöblom (2006: 192), 

joka nostaa ilmiön esiin esimerkiksi yritysnimen visuaalista ilmentymistä tarkas-

tellessaan. Yksilöivässä nimenosassa riittäisi tutkittavaa. Olisi mahdollista tutkia 

yrityksiin viittaamista esimerkiksi työpaikkakeskustelussa tai työhaastattelussa: 

Onko yksilöivän nimenosan valta yksiselitteistä? Viitataanko yrityksiin toistuvasti 

pelkkää yksilöivää nimenosaa käyttäen? Useiden yritysten verkkosivut ovat muo-

toa ”www.biotie.com”, jossa yksilöivä nimenosa on dominoiva. Viittaukset 

suomalaisuuteen esiintyvät usein yksilöivässä nimenosassa. Multimodaalisuuden 

kannalta yritysten logoissa esiintyy nimestä usein vain yksilöivä nimenosa. Yksi-

löivä nimenosa on nimen tärkein osa, mutta onko nimessä jotain osaa, jolla ei ole 

merkitystä? 

Aineistoni nimien runsas tekokielisyys kertoo ajan hengestä sekä kansainvä-

lisestä toimintaympäristöstä: nimiä syntyy yhä monipuolisempaan ja laajempaan 

nimimaisemaan, jossa on erotuttava jo muista markkinoilla olevista sekä rakennet-

tava taitavasti imagoa niin, että yrityskuvan mielleyhtymät ovat positiivisia. 

Tekosana löytyy omassa aineistossani 48 prosentista nimiä, kun taas Sjöblomin 

verrattain erilaisessa aineistossa osuus on vain 28 prosenttia. Väärintulkinnan vaa-

ra on tekokielisissä ilmaisuissa kuitenkin olemassa, etenkin moni- ja 

vieraskielisissä kieliyhteisöissä. Globaalistumisen myötä kielivalinta ei ole merki-

tyksellinen vain oman kieliyhteisön kannalta. Kaimio (2000) tiivistää hyvin yhden 

tekokielisyyden ongelmista siihen, että Eurooppaan mentäessä moni kielenpuhuja 

osaa vielä kreikkaa ja latinaa, ainakin oman kielensä sanaston kautta. Tämänkin 

takia on nimenantajan selvitettävä annettavan nimen merkityksiä muissakin kuin 

omassa kieliyhteisössään puhuttavissa kielissä.  

Tutkielmaa tehdessäni keskusteluissa sekä opiskelijatovereideni että ohjaa-

jani kanssa esiin nousi muutaman kerran ajatus ultimaalisesta, erinomaisen 

hyvästä yritysnimestä, jonka voisin esittää analyysini ja tutkielmani päätteeksi: 

tällainen sen pitäisi olla. Loppujen lopuksi on kuitenkin äärimmäisen vaikea arvi-

oida sitä, millainen nimi on varmasti onnistunut valinta. Yritysnimessä on 

mahdotonta erottaa täysin sitä, mikä on kielen, ja mikä toisaalta yrityksen toimin-

nan tuottama assosiaatio. Varmaa on kuitenkin se, että pelkkä korea yritysnimi ei 

voi pelastaa yritystä, ja se, ettei ilman kelpoa yritysnimeä pärjää markkinoilla. 
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Täydellinen yritysnimi on yhdistelmä elävää ja rikasta kieltä, johon on kätketty 

oivaltavia, tavoiteltuja merkityksiä: tästä kaikesta kristallisoituu toimiva liitto, jos-

sa yritysnimi esiintyy yrityksen viestinnän kielellisenä kruununa. 
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Liite 1 
 

 Affecto Oyj 

Ahlstrom Oyj 

Aktia Abp 

Alma Media 

Amer Sports Oyj 

Aspo Oyj 

Aspocomp Group Oyj 

Atria Oyj 

Basware Oyj 

Biohit Oyj 

Biotie Therapies Oyj 

CapMan Oyj 

Cargotec Oyj 

Cencorp Oyj 

Citycon Oyj 

Componenta Oyj 

Comptel Oyj 

Cramo Oyj 

Digia Oyj 

Dovre Group Oyj 

Efore Oyj 

Elecster Oyj 

Elektrobit Oyj 

Elisa Oyj 

eQ Oyj 

Etteplan Oyj 

Exel Composites Oyj 

F-Secure Oyj 

Finnair Oyj 

Finnlines Oyj 

Fiskars Oyj Abp 

Fortum Oyj 

Glaston Oyj Abp 

HKScan Oyj 

Honkarakenne Oyj 

Huhtamäki Oyj 

Ilkka-Yhtymä Oyj 

Incap Oyj 

Innofactor Oyj 

Interavanti Oyj 

Ixonos Oyj 

Kemira Oyj 

Keskisuomalainen Oyj 

Kesko Oyj 

Kesla Oyj 

KONE Oyj 

Konecranes Abp 

Lassila & Tikanoja Oyj 

Lemminkäinen Oyj 

Lännen Tehtaat Oyj 

Marimekko Oyj 

Martela Oyj 

Metso Oyj 

Metsä Board Oyj 

Neo Industrial Oyj 

Neste Oil Oyj 

Nokia Oyj 

Nokian Renkaat Oyj 

Nordea Bank Finland Abp 

Nordic Aluminium Oyj 

Norvestia Oyj 

Nurminen Logistics Oyj 

Okmetic Oyj 

Olvi Oyj 

Oral Hammaslääkärit  

Oyj 

Oriola-KD Oyj 

Orion Oyj 

Outokumpu Oyj 

Outotec Oyj 

Panostaja Oyj 

PKC Group Oyj 

Pohjois-Karjalan  

Kirjapaino Oyj 

Pohjola Pankki Oyj 

Ponsse Oyj 

Pöyry Oyj 

QPR Software Oyj 

Raisio Oyj 

Ramirent Oyj 

Rapala VMC Oyj 

Rautaruukki Oyj 

Raute Oyj 

Revenio Group Oyj 

Ruukki Group Oyj 

Saga Furs Oyj 

Sampo Oyj 

Sanoma Oyj 

Sievi Capital Oyj 

Solteq Oyj 
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Soprano Oyj 

Sotkamo Silver AB 

Sponda Oyj 

SRV Yhtiöt Oyj 

SSK Suomen Säästäjien 

Kiinteistöt Oyj 

Stockmann Oyj Abp 

Stonesoft Oyj 

Stora Enso Oyj 

Suominen Oyj 

Takoma Oyj 

Talentum Oyj 

 

Talvivaaran  

Kaivososakeyhtiö Oyj 

Technopolis Oyj 

Tecnotree Oyj 

Tectia Oyj 

Teleste Oyj 

TeliaSonera Finland Oyj 

Tieto Oyj 

Tiimari Oyj Abp 

Tikkurila Oyj 

Trainers' House Oyj 

Tulikivi Oyj 

Turvatiimi Oyj 

UPM-Kymmene Oyj 

Uponor Oyj 

Vaahto Group Plc Oyj 

Vacon Oyj 

Vaisala Oyj 

Viking Line Abp 

Wulff-Yhtiöt Oyj 

Wärtsilä Oyj Abp 

YIT Oyj 

Yleiselektroniikka Oyj 

Ålandsbanken Abp 

 


