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Tämän tutkimuksen aiheena on Mediatalo ESAn tabloid-muutos ja sen 

viestintä. Tavoitteena on selvittää, miten Mediatalo ESA kertoo tabloid-

muutoksesta lukija-asiakkailleen ja henkilöstölleen. Tutkimuskohteena ovat 

muutoksen aikana julkaistut 24 tekstiä, jotka edustavat sekä lukija-

asiakkaille suunnattua ulkoista että henkilöstölle suunnattua sisäistä 

viestintää. Tekstit kuuluvat kuuteen eri tekstilajiin. Tutkimus on laadullinen, 

soveltava ja poikkitieteellinen: se yhdistää kieli-, viestintä- ja kauppatieteen 

teoriaa.  

Metodina käytetään tämän tutkimuksen tarpeisiin kehitettyä, kolmivaiheista 

menetelmää, jossa muutosviestintää tutkitaan niin retoriikan, diskurssien 

kuin brändienkin tasolla. Retoriikan analyysin teoriataustana käytän 

Kenneth Burken retorisen strategian ja Pauli Juutin ym. muutospuheen 

käsitteitä. Diskurssin analyysissa hyödynnän puolestaan Norman 

Fairclough’n diskurssin ja mediadiskurssin käsitteitä sekä kriittistä 

diskurssianalyysia. Bränditeoria rakentuu varsinkin David Aakerin, Adam 

Arvidssonin ja Nando Malmelinin brändikäsitteiden varaan. Viestintää 

analysoin Elisa Juholinin teoksiin pohjautuen.  

Tutkimus osoittaa, että muutosretoriikalla pyritään osin kiertämään 

muutoksen käsittelyä. Ulkoisessa viestinnässä käytetään läheisyyttä luovaa 

retoriikkaa, kun taas sisäisessä viestinnässä vedotaan yhteisiin tavoitteisiin. 

Diskursseina muutos esitetään lukija-asiakkaille helppona, jokapäiväisenä ja 

palautetta edellyttävänä, kun taas henkilöstölle muutoksesta viestitään 

työläänä projektina. Lukija-asiakkaisiin vaikutetaan asiakasside- ja 

henkilöstöön vaivannäköbrändillä. Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen 

ulkoinen ja sisäinen viestintä antavat muutoksesta siis varsin kaksijakoisen 

kuvan.  

 

Asiasanat: retoriikka, diskurssi, diskurssintutkimus, brändi, viestintä, media.  
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuskohde ja aineisto 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Mediatalo ESAn ulkoista ja sisäistä muutosviestintää 

tabloid-muutoksen aikana. Tutkimuksen näkökulmana on muutos retoriikkana, 

diskurssina ja brändinä. Mediatalo ESA on lahtelainen mediakonserni, joka julkaisee 

päivittäin ilmestyvää sanomalehti Etelä-Suomen Sanomia (ESS). ESS on puolestaan 

vuonna 1900 perustettu Päijät-Hämeen maakuntalehti, joka tavoittaa päivittäin 248 000 

lukijaa (ess.fi). ESS:n levikki on viime vuosina kasvanut selvästi, sillä vuonna 2015 

Etelä-Suomen Sanomat tavoitti 230 000 lukijaa (Puttonen 2015). 

Etelä-Suomen Sanomat siirtyi broadsheet-julkaisumallista tabloid-kokoon 15.3.2016. 

Tabloidiin siirtymisellä tarkoitetaan lehden sivukoon pienenemistä, mikä on merkittävä 

muutos sekä Mediatalo ESAn henkilöstölle että lukija-asiakkaille. Tabloid-muoto on 

maakuntalehtien vastaus media-alan murrokseen: pienempi koko vähentää 

sanomalehtien painokustannuksia median taloustilanteen kiristyessä. Tabloidisaatiolla 

(eng. tabloidization) eli tabloid-muotoon siirtymisellä tarkoitetaan myös sisällön 

viihteellistymistä iltapäivälehdistön kaltaiseksi, mikä on niin ikään sanomalehtien keino 

säilyttää lukijansa mediamurroksen keskellä. Mediatalo ESAn muutoksessa pääpaino on 

lehden koko-, ei sisältömuutoksella, vaikka muutos voi vaikuttaa myös lehden 

sisältöihin. Muutos toteutettiin samanaikaisesti kaikissa niin sanotun nelikon lehdissä, 

joita ovat Etelä-Suomen Sanomien lisäksi Keskisuomalainen, Karjalainen ja Savon 

Sanomat. Lehdet tekevät myös journalistista yhteistyötä.  

Muutoksen viestintää varten Mediatalo ESA perusti Kokojuttu-kampanjan, joka jatkui 

alkusyksystä 2015 alkukesään 2016 saakka. Kampanjan aikana muutoksesta viestittiin 

sekä ESS:n henkilöstölle että lehden lukija-asiakkaille. Henkilöstölle suunnattu viestintä 

edustaa yrityksen sisäistä viestintää ja asiakkaille suunnattu viestintä ulkoista viestintää. 

Käytän tutkimuksessani tabloid-muutos-nimitystä, kun taas Mediatalo ESA käyttää 

tabloid-uudistus-nimitystä, joka kiertää muutos-sananvalinnan. Käytän sitaattilainaa 

tabloid erikoislainan tabloidi sijaan, jotta lukijan huomio kohdistuu muutoksen 

sanallistamistapoihin, ei tabloid-sanan variaatioon. Palaan muutoksen retoriikkaan 

tarkemmin luvussa 2.1.3. 
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Työsuhteeni Etelä-Suomen Sanomissa alkoi vuonna 2006, kun aloitin työt ESS:n 

Pointti-nuortensivun toimittajana. Työsuhteeni jatkui läpi yläkoulun ja lukion vuoteen 

2011. Sittemmin olen työskennellyt ESS:n kesätoimittajana vuonna 2013. Koska 

halusin kirjoittaa pro gradu -tutkimukseni yritysviestinnästä, on luonnollista valita 

tutkimuskohteeksi yritys, jonka tunnen yli kymmenen vuoden ajalta. Lisäksi olen alun 

perin lahtelainen, joten paikallismedia on minulle tuttu lapsuudesta saakka. Vanhempani 

ovat tilanneet ESS:ia kymmeniä vuosia – ja tilaavat edelleen. Kiinnostuin Mediatalo 

ESAn muutosten viestinnän tutkimisesta jo kesätoimittajakesänä, kun konsernin 

organisaatiorakennemuutoksesta viestittiin henkilöstölle. Syksyllä 2015 tarkkailin 

tabloid-muutosta puolestaan painetun ESS:n lukijana asuessani Lahdessa.  

Tutkimuskohteenani ovat Kokojuttu-kampanjan aikana julkaistut tekstit, jotka on 

suunnattu kahdelle eri kohderyhmälle: henkilöstölle ja lukija-asiakkaille. Kolmannen 

kohderyhmän eli ESS:n mainostilaa ostavat ilmoittaja-asiakkaat rajaan 

tutkimusaineistoni ulkopuolelle, koska oma asiantuntemukseni ulottuu vain henkilöstön 

ja lukijan rooleihin. Lisäksi rajaan tutkimusaineistoni vain Mediatalo ESAn 

markkinoinnissa tarkoituksella laadittuihin, kirjoitettuihin teksteihin. Näin ollen 

aineiston ulkopuolelle jää tabloid-muutosta koskeva suullinen vuorovaikutus, kuten 

henkilöstön tiedotustilaisuudet sekä vapaamuotoiset keskustelut. Tästä syystä 

henkilöstölle suunnattuja tekstejä on aineistossani merkittävästi vähemmän kuin lukija-

asiakkaille suunnattuja. Tekstit kuuluvat kuuteen eri genreen eli tekstilajiin. Näistä 

henkilöstölle suunnattuja ovat uutiskirjeet ja intranet-tiedotteet. Lukija-asiakkaille 

suunnattuja ovat puolestaan ESS:n ja ess.fin mainokset, Kokojuttu-blogi, Facebook-

tapahtuman julkaisut sekä päätoimittaja Perttu Kauppisen kolumnit. Näistä teksteistä 

tutkin kaikkia tekstin rakentamisen tapoja, joilla Mediatalo ESA kertoo tabloid-

muutoksesta. En kuitenkaan tutki tekstejä tekstilajinsa edustajina, vaan pyrin 

selvittämään, millaisilla kielellisillä keinoilla kukin teksti ja määrätylle kohderyhmälle 

suunnattu tekstijoukko pyrkii luomaan tabloid-muutoksesta tietynlaista mielikuvaa. 

Vaikka olen saanut tutkimusaineistoni Mediatalo ESAlta, ei tutkimus ole toimeksianto, 

joka laaditaan Mediatalo ESAn toiveiden mukaiseksi. Tutkimukseni on täysin 

itsenäinen, akateeminen tutkimus, jonka tarkoitus on palvella tieteen, ei yrityksen, 

tarkoitusperiä. Käsittelen aineistoa tarkemmin luvussa 4. 

Aluksi tutkin, millaista muutoksesta kertovaa retoriikkaa eli muutosretoriikkaa tekstit 

noudattavat ja millaista mielikuvaa ne tabloid-muutoksesta rakentavat. Samalla 
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analysoin, millaisella muutosretoriikalla eri kohderyhmiin pyritään kampanjan 

viestinnällä vaikuttamaan. Retoriikan määritelmä on varsin laaja, joten olen käyttänyt 

muutosretoriikan määrittelyssä vain retorisen strategian ja muutospuheen käsitteitä. 

Retorinen strategia tarkoittaa johdonmukaista, toistuvaa ja merkityksiä luonnollistavaa 

puhetapaa (Hoffmann & Ford 2013), joka pyrkii tietoisesti ohjailemaan lukijansa 

mielikuvia kuvailtavasta asiasta. Kenneth Burken (1963, 521, 567–570) mukaan 

retorinen strategia käyttää lukijan ohjailussa erityisesti identifioitumista ja erottumista 

sekä ristiriitojen käsittelyä. Muutospuhe pyrkii puolestaan luomaan muutoksesta 

myönteistä mielikuvaa hyödyntämällä esimerkiksi parhaan reitin etsimisen ja jäykkien 

toimintatapojen uudistamisen retoriikkaa (Juuti, Rannikko & Saarikoski 2004, 43). 

Käsitteet on selitetty tarkemmin luvussa 2.1.2 ja 2.1.3. Sen sijaan tabloid-muutoksen 

retoriikkaa analysoidaan luvussa 5.  

Koska retoriikan analyysi jättää kielen yhteiskunnallisen ulottuvuuden lähes huomiotta, 

johdan tekstien retoriikasta edelleen diskursseja Ville Virsun (2012) väitöskirjan 

”Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä” tapaan. Siinä missä Virsu pyrkii havaitsemaan 

aineistostaan sitouttamista viestiviä diskursseja, pyrin tutkimukseni havaitsemaan 

tabloid-muutoksesta viestimisen diskursseja eli muutosdiskursseja. Määrittelen 

diskurssin Norman Fairclough’n (1995, 56) mukaan kieleksi, jolla kuvataan sosiaalista 

toimintaa tietystä näkökulmasta. Diskurssi on Fairclough’n mukaan yksittäisiä retorisia 

keinoja laajempi puhetapa, jolla on oma yhteiskunnallinen kontekstinsa (mp.). 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen teksteillä on selvä yhteiskunnallinen konteksti: 

media-alan murros, josta kerron tarkemmin luvussa 1.4. Diskursseja tutkimalla pääsen 

analyysissa retoriikkaa syvemmälle eli käsiksi siihen, miten tabloid-muutoksen 

teksteillä pyritään vastaamaan esimerkiksi media-alan murrokseen, kuten sanomalehtien 

digitaalistumiseen ja talousongelmiin. Käytän diskurssien tutkimisessa Fairclough’n 

kehittämää kriittistä diskurssianalyysia (ks. luku 2.2.3), joka tutkii kieltä 

yhteiskunnallisen todellisuuden heijastajana. Tabloid-muutoksen diskursseja eli 

muutosdiskursseja tutkin luvussa 6.  

Mediatalo ESAn tabloid-muutos on paitsi retorinen ja diskursiivinen myös kaupallinen 

ilmiö. Mediatalo ESA on yritys, joka pyrkii tabloid-muutoksellaan taloudelliseen 

voittoon. Tästä syystä myös tämän tutkimuksen tekstiaineistolla on kaupallinen tavoite. 

Jotta muutosta voi tutkia kielitieteen lisäksi kaupallisesta näkökulmasta, on 

tutkimuksessa käytettävä myös kauppatieteellistä käsitteistöä. Tabloid-muutoksessa on 
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kyse uudenlaisen tuotteen markkinoinnista, joten se edellyttää tabloid-ESS:n 

brändäystä. Brändillä tarkoitan tässä tutkimuksessa organisaation viestintää yhdistävää 

visiota (Malmelin & Hakala 2007, 18), joka on tuotteen, palvelun, yrityksen tai henkilön 

mielikuvaan sitoutuneiden arvojen ja attribuuttien summa (Juholin 2013, 464). Tabloid-

muutosta koskeva brändi on muutosbrändi, jonka on tarkoitus luoda myönteistä kuvaa 

tabloidista ja samalla edistää uuden tuotteen myyntiä viestinnän visiota toteuttamalla ja 

mielikuvia luomalla. Brändi määritellään käsitteenä tarkemmin luvussa 3.1. Tabloid-

muutoksen brändejä tutkitaan puolestaan luvussa 6.  

Jotta voin tutkia aineistosta sitä, millaista brändiä Mediatalo ESA luo tabloid-ESS:sta, 

tarvitsen avuksi diskurssin käsitettä. Diskurssin ja brändin käsitteet ovat sisällöllisesti 

lähellä toisiaan: diskurssi on tietystä sosiaalisesta näkökulmasta luotu kuva 

todellisuudesta ja brändi puolestaan tiettyä tuotetta tai palvelua koskeva mielikuvien 

rypäs. Kun Mediatalo ESA viestii tabloid-muutoksessa itsestään, se luo kielellistä 

todellisuutta sekä omasta sosiaalisesta eli kaupallisesta näkökulmastaan (diskurssi) että 

mielikuvia markkinoitavan tuotteen tai palvelun näkökulmasta (brändi). Tabloid-ESS on 

näin ollen paitsi brändi myös diskurssi, jolla tuotteesta tai palvelusta sosiaalisessa 

todellisuudessa puhutaan. Jotta voin tutkia tabloid-muutoksen tekstejä 

kokonaisvaltaisesti, on minun edettävä asteittain muutosretoriikan ja -diskurssien 

analysoinnista muutosbrändien havaitsemiseen. Siksi johdan luvussa 6 diskursseista 

brändejä, joita muutoksessa käytetään tabloid-ESS:sta. 

Muutosretoriikka, muutosdiskurssit ja muutosbrändit ovat tässä tutkimuksessa osa 

tabloid-ESS:n muutosviestintää eli muutosta toteuttavaa ja kuvaavaa viestintää. 

Määrittelen muutosviestinnän käsitteenä tarkemmin luvussa 3.3. Muutosviestinnän 

lisäksi tutkimukseni viestintänäkökulma käsittää ulkoisen ja sisäisen viestinnän (luku 

3.2), Kokojuttu-kampanjaviestinnän (luku 3.3) ja monikanavaisen viestinnän (luku 3.4), 

koska muutoksesta kerrotaan sekä lukija-asiakkaille että henkilöstölle Kokojuttu-

kampanjalla ja myös sosiaalisessa mediassa. Erityisesti ulkoinen ja sisäinen viestintä 

voivat luoda tabloid-muutokselle sisä- ja ulkopiirejä. Tutkimukseni on soveltava, 

kvalitatiivinen eli laadullinen ja poikkitieteellinen tutkimus, joka pyrkii luomaan 

vuoropuhelua kolmen eri tieteenalan välille. Tutkimukseni kolme tieteenalaa ovat 

kielitiede (retoriikka ja diskurssi), kauppatiede (brändi) ja viestintätiede (sisäinen ja 

ulkoinen viestintä, muutosviestintä, kampanjaviestintä, monikanavainen viestintä).  
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1.2  Tutkimuskysymykset, -tavoitteet ja -metodit 
 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisella muutosretoriikalla Mediatalo ESA viestii tabloid-muutoksesta eri 

genreissä eri kohderyhmille? 

2. Mitä tabloid-muutoksesta kertovia muutosdiskursseja retoriikka muodostaa? 

3. Millaista muutosbrändiä diskurssit rakentavat tabloid-mallisesta ESS:sta? 

4. Miten ulkoinen ja sisäinen viestintä eroavat toisistaan retoriikaltaan, 

diskursseiltaan ja brändeiltään? Mitkä ovat yhteisiä piirteitä? 

 

Tutkimushypoteesini on, että Mediatalo ESAn tabloid-muutoksesta luodaan erilaisin 

muutosretoriikan sananvalinnoin myönteistä kuvaa ja vältetään sanan muutos 

käyttämistä. Muutoksesta käytetään sekä parhaan reitin etsimisen että jäykkien 

toimintatapojen uudistamisen muutospuhetta. Muutosretoriikalla pyritään myös 

mahdollisesti poistamaan ristiriitaa tutun ja turvallisen vanhan sekä pelottavan ja 

työlään uuden toimintatavan väliltä.  Diskurssitasolla Mediatalo ESA pyrkii 

mahdollisesti käyttämään arkea helpottavaa ”kaikki sisältö kerralla haltuun” -puhetapaa, 

jonka mukaan lukijoille tuttu ja hyväksi todettu ei muutu, vaan ainoastaan paranee. 

Henkilöstölle tabloid-muutos pyritään mahdollisesti esittämään modernina ja aiempaa 

parempana journalismina. Brändinä tabloid-ESS korostanee asiakkailleen 

maanläheisyyttä ja paikallisuutta, kun taas henkilöstön tabloid-brändi välttänee 

työmäärän lisääntymisestä puhumista. Ulkoinen ja sisäinen viestintä eroavat toisistaan 

ainakin tekstilajeiltaan, mikä erottaa mahdollisesti kohderyhmien diskurssit ja brändit 

toisistaan. Sen sijaan retoriikka voi osin olla yhtenevää eli muutosta perustelevaa.  

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi tavoitteena on noudattaa Fairclough’n 

mediadiskurssin tutkimusnäkökulmia. Diskurssintutkimuksen pioneerina Fairclough on 

asettanut mediadiskurssin tutkimiselle kahdeksan näkökulmaa. Näitä ovat: 

- yhteiskunnan muutokset,  

- kielenkäyttö ja visuaalisuus,  

- tekstintuottaminen ja -kuluttaminen,  

- institutionaalinen, kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti,  

- kielitieteellinen ja intertekstuaalinen analyysi,  

- tekstien prosessit ja niiden väliset suhteet,  

- kielen tasot fonetiikasta teksteihin ja diskursseihin 

- tekstien ja yhteiskunnan vuorovaikutus.  

(Fairclough 1997, 50–51.) 
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Olen koonnut Fairclough’n näkökulmat kolmeksi tutkimuksen tasoksi, jotka ovat kielen 

ilmaisun taso, intertekstuaalisuuden ja kontekstin taso sekä yhteiskunnan ja kulttuurin 

taso. Nämä tasot pohjautuvat Fairclough’n (2010, 59, 132) kolmiportaiseen 

diskurssimalliin. Intertekstuaalisuuden ja kontekstin taso käsitellään johdannon 

alaluvussa 1.4, jossa kuvaan media-alaa ja sen muutosta sekä tabloid-muutoksen 

taustaa, sekä lyhyesti aineistokäsittelyn ensimmäisessä luvussa 4, jossa esittelen lyhyesti 

kunkin tekstilajin ja kohderyhmän. Kielen taso on esillä varsinkin tekstin- ja 

diskurssintutkimusta käsittelevässä teorialuvussa 2, mutta myös koko tutkimuksessa. 

Yhteiskunnan ja kulttuurin taso huomioidaan sekä media-alan teoriassa että 

diskurssianalyysin pohjautuvassa aineistonkäsittelyssä luvuissa 6 ja 7.  

Tutkimuksen tavoitteena on myös luoda vuoropuhelua tieteenalojen välille. Tutkijana 

olen poikkitieteellinen humanisti, joka on opiskellut niin Turun yliopiston 

humanistisessa, yhteiskuntatieteellisessä kuin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa sekä 

Turun kauppakorkeakoulussa. Poikkitieteelliset opintoni ovat avartaneet tieteellistä 

ajatteluani ja tarjonneet minulle mahdollisuuden tutkia fennistisiä aiheita uusista 

näkökulmista. Tavoitteenani on tuottaa tutkimuksellista lisäarvoa useita tieteenaloja 

hyödyntämällä eli analysoida aineistoani tavalla, johon tutkimukseni kolme tieteenalaa 

eivät yksin pystyisi. Samalla pyrin saavuttamaan laaja-alaisia tutkimustuloksia, jotka 

tarjoavat myös jokaiselle yksittäiselle tieteenalalle uutta tutkimustietoa. 

Koska tutkimusaiheeni on poikkitieteellinen, tulee myös aineistonanalyysimetodin olla 

poikkitieteelliselle tutkimusaiheelle sopiva. Kriittinen diskurssianalyysi (Critical 

Discourse Analysis, CDA) soveltuu erityisen hyvin poikkitieteellisen aiheen 

tutkimiseen (Fairclough 2010, 4; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 21). CDA analysoi 

tekstin kontekstia ja kielellisiä ilmiöitä sekä tulkitsee yhteiskunnassa vallitsevia 

puhetapoja ja tulkintakehyksiä. Systemaattisena metodina analyysi etenee seuraavasti: 

1. Tietyn aiheen, näkökulman, argumentaation tai retoriikan toistumisen 

havaitseminen.  

2.    Toistuvan elementin kontekstin, sanoman ja väitteen tunnistaminen. 

3.    Toistuvien elementtien yhteisen tekijän / yhteisten tekijöiden nimeäminen. 

4.   Diskurssin/diskurssien löytäminen ja havainto siitä, miten diskurssi(t) voidaan    

aktivoida tekstissä kielellisillä keinoilla. 

(Fairclough 2010, 132; soveltanut Virsu 2012, 48.) 
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Analyysiluvussa 5 luokittelen aineistossa toistuvat retoriset piirteet eri muutosretoriikan 

tyyppeihin (vaiheet 1–3). Analyysiluvussa 6 puolestaan analysoin, millaisia 

muutosdiskursseja muutosretoriikan tyypit luovat eri kohderyhmille (vaihe 4). Lopuksi 

lisään analyysiin vielä viidennen vaiheen, jossa havaitsen diskurssien pohjalta tabloid-

muutoksen brändejä luvussa 6, ja kuudennen vaiheen, jossa vertailen ulkoisen ja 

sisäisen viestinnän retoriikkaa, diskursseja ja brändejä luvussa 7.  

 

1.3 Poikkitieteellinen tutkimustausta 
 

Poikkitieteellisyys määritellään käsitteenä usein lähikäsitteisiin, kuten monitieteisyyteen 

ja tieteidenvälisyyteen, vertaamalla. Monitieteisyys tarkoittaa, että tutkimuksessa 

käytetään useamman kuin yhden tieteenalan teoriaa erillisinä tieteen paradigmoina. 

Esimerkiksi tieteenalojen käsitteistö esitellään erikseen, eikä tieteiden välille synny 

vuoropuhelua. Tieteidenvälisessä tutkimuksessa tieteenaloja käytetään puolestaan 

järjestelmällisesti yhdessä niin, että niiden väliset rajat hämärtyvät ja tieteidenvälistä 

vuoropuhelua syntyy, mutta tieteiden väliset rajat eivät kuitenkaan katoa. Sen sijaan 

poikkitieteellisessä tutkimuksessa näin tapahtuu: tieteenalat pyritään yhdistämään 

kokonaisuudeksi, jonka läpi tutkimusongelmaa tarkastellaan. (Pakkasvirta 2017.) 

Käsitteiden välille voidaan muodostaa jatkumo sen mukaan, millä tavalla eri 

tieteenaloja käytetään tutkimuksessa. Monitieteisyys yhdistää tieteenaloja vähiten, 

poikkitieteellisyys eniten. Tieteidenvälisyys sijoittuu monitieteisyyden ja 

poikkitieteellisyyden välille.  

Tämä tutkimus on poikkitieteellinen, koska se pyrkii yhdistämään kielitieteen käsitteen 

diskurssi ja kauppatieteen käsitteen brändi aineiston analyysissa. Samalla tutkimus luo 

vuoropuhelua kolmen tieteenalan välille ja laskee osin fennistiikan sekä kauppa- ja 

viestintätieteen välisiä raja-aitoja. Toisaalta tieteidenväliset rajat ovat esillä tutkimuksen 

teorialuvuissa, joissa kielitieteellinen teoria (luku 2) on erotettu kauppa- ja 

viestintätieteellisestä teoriasta (luku 3). Lisäksi teoriaosuus painottuu fennistiikkaan, 

koska haluan korostaa tutkimuksen olevan ensi sijassa fennistinen tutkimus.  

Suomen kielen tutkimuksessa muutos tarkoittaa useimmiten merkityksen, sanaston, 

nimistön tai puhekielen muutosta. Tutkimuksen kohteena on siis usein ollut kielellinen 

muutos, ei muutoksen kielentäminen, joten fennistinen tutkimusnäkökulma on usein 
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perustavanlaatuisesti erilainen kuin tässä tutkimuksessa. Lähimpänä 

tutkimusnäkökulmaani ovat kaksi ilmastonmuutoksen diskursseista tehtyä pro gradu -

tutkielmaa (Lindroos 2009, Niemelä 2015), jotka kuitenkin käsittelevät 

maailmanlaajuista muutosta yrityskohtaisen muutoksen sijaan. Myös muutoksen 

retoriikkaa ja diskurssia on tutkittu fennistiikan näkökulmasta varsin vähän. Pauli 

Juutin, Heikki Rannikon ja Ville Saarikosken (2004) tutkimus on yksi harvoista 

muutosretoriikkaa ja -diskursseja käsittelevistä teoksista, sillä myös englanninkielisten 

tutkimusten näkökulmana on useimmiten retoriikan muutos, ei muutosretoriikka.  

Yrityksen toimintaa koskevia muutoksia on tutkittu aiemmin lähinnä 

kauppatieteellisestä näkökulmasta. Esimerkiksi muutosviestintä ja muutosjohtaminen 

ovat kauppatieteellisinä tutkimusaiheina varsin yleisiä. Sen sijaan yritysviestintä on 

kielitieteessäkin käytetty tutkimusaihe, jota on tutkittu varsinkin retoriikan analyysilla. 

Ville Virsu (2011) on tutkinut väitöskirjassaan yritysviestinnän sitouttamisretoriikkaa 

johtamalla retoriikasta diskursseja. Samaa aihetta on tutkinut pro gradu -

tutkimuksessaan myös Eeva Hämäläinen (2015). Myös media on suomen kielen alalla 

yleinen tutkimuksen aihe, jota lähestytään usein tekstin- ja diskurssintutkimuksen 

lähtökohdista. Suomen kielen pro gradu -tutkielmissa on viime vuosina tutkittu muun 

muassa pakolaisuutisoinnin (Lammela 2016) ja suuronnettomuuksien (Kajander, 2011) 

representaatioita sanomalehdissä. Mediaa käsittelevien tutkimusten näkökulma 

keskittyy kuitenkin median journalistisen tehtävän kriittiseen kielitieteelliseen 

analyysiin, ei median omaan viestintään, kuten tämä tutkimus. Lisäksi varsinkin 

sosiaalisen median käyttö muutosviestinnässä on vähän tutkittu alue (Kauhanen 2012, 

188). 

Bränditutkimusta hallitsee niin ikään kauppatieteellinen tutkimusperinne. Tutkimuksen 

kohteina ovat olleet muun muassa brändimainonta, -identiteetti ja -imago sekä brändin 

rakentaminen. Aiemmin brändin ja diskurssin käsitteet on yhdistänyt Anna Blombäck 

(2005), joka on tutkinut väitöskirjassaan tuotannon brändi-imagon diskursseja 

alihankkijoiden näkökulmasta. Brändiaiheiset tutkimukset käsittelevät kuitenkin 

useimmiten sanoma- ja aikakauslehtien, ei mediatalon, brändiä. Esimerkiksi Riitta 

Leppäsen (2008) pro gradu -tutkimus keskittyy naisten aikakauslehden brändi-imagoon 

ja -identiteettiin sekä niiden muutokseen media-alalla. Useimpien brändiä käsittelevien 

tutkimusten näkökulma on monesti neuvova ja arvottava: ne ohjaavat, miten brändi 

tulee rakentaa ja millainen markkinointiviestintä myy parhaiten. Tämä ei ole 



10 
 

tutkimukseni tarkoitus. Sen sijaan pyrin näkemään brändien taakse kielitieteen avulla ja 

osoittamaan, millaista todellisuutta brändien retoriikka ja diskurssit tabloid-muutoksesta 

rakentavat.  

Tutkimus on tarpeellinen, koska mediakonsernien omaa viestintää ja mediabrändejä on 

tutkittu vain vähän (Malmelin & Villi 2015, 25) ja koska myös organisaatioviestintä on 

ilmiön ikään nähden varsin vähän tutkittu aihe (Juholin 2013, 31). Lisäksi tabloid-ilmiö 

on aiheena ajankohtainen: monet media-alan yritykset harkitsevat tabloid-muutosta tai 

ovat jo toteuttaneet sen 2000-luvulla. Vaikka tabloidin sisältöä, ulkoasua ja taittoa on 

tutkittu Suomessa varsin paljon (Väisänen 2011, 91), ovat tutkimukset jättäneet 

huomiotta kielitieteellisen näkökulman. Ennen 2000-lukua ”tabloidisaatiota” on tutkittu 

muun muassa Saksassa ja Englannissa (Sparks & Tulloch 2000, 17). Näiden 

tutkimusten näkökulma keskittyy kuitenkin sisällön viihteellistymisen, ei 

muutosviestinnän retoriikan ja diskurssien tutkimukseen. Niin ikään muutos on aiheena 

ajankohtainen, sillä esimerkiksi organisaatiomuutoksia toteutetaan niin yksityisillä kuin 

julkisilla toimialoilla kiihtyvällä tahdilla toiminnan tehostamisen ja säästöjen vuoksi.  

Tutkimus on tarpeen myös poikkitieteellisen tutkimuksen kehittämisen takia. Viestinnän 

kaupallinen näkökulma kaipaa kielitieteen kriittistä näkökulmaa: on tärkeää selvittää, 

miten kielellä luodaan muutostilanteessa mielikuvia toimijoista, valta-asetelmista, 

totuuksista ja ihmisyydestä, sillä uskottavia, inhimillisiä mielikuvia luova viestintä 

vaikuttaa paitsi kaupallisten tavoitteiden onnistumiseen myös mielikuviimme siitä 

todellisuudesta, jossa elämme. Mediatalo ESA on paitsi kaupallinen myös 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen toimija, joka vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja 

kansalaisiin ja jolla on tätä myötä vastuu viestinnästään (Malmelin & Villi 2015, 134–

135, 137). Kyse on mediajohtamisesta ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan ja kansalaisiin, 

joten akateemisessa tutkimuksessa on rakennettava uusia näkökulmia myös median 

toimintaan (mts. 115).  

 

1.4  Media-alan murros, tabloid-malli ja Mediatalo ESA 

 

Media-ala on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä luovista toimialoista. Se valmistaa 

kulttuurisesti, taiteellisesti ja viihteellisesti arvokkaita tuotteita ja palveluja. (Malmelin 

& Villi 2015, 17.) Medialiitto (2017) jakaa media-alan toimijat sanoma- ja 
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aikakauslehtiin, kirjoihin, sähköiseen joukkoviestintään (tv, radio, internet) sekä 

tallenneviestintään (äänitteet, videot, elokuvat). 2010-luvulla mediaan on liitetty 

kuuluvaksi myös sosiaalisen median ja peliteollisuuden yrityksiä (Malmelin & Villi 

2015, 17). Vuonna 2012 sanomalehdet olivat luetuin media (Sanomalehtien liitto 2012).  

Media-alan murrokseen ovat 2010-luvulla vaikuttaneet teknologian kehitys, 

journalistiikan viihteellistyminen ja mediatalouden heikkeneminen muun muassa 

arvonlisäveron takia. Teknologian kehitys vaatii sanomalehtiä kehittämään digitaalisia 

palveluitaan ja kilpailemaan verkkosivujensa kävijöistä sosiaalisen median kanavien ja 

iltapäivälehtien kanssa. Kilpailu on viihteellistänyt median sisältöjä ja johtanut myös 

niin sanottuun ”klikkiotsikointiin”, jossa houkuttelevilla otsikoilla tavoitellaan hyviä 

klikkausmääriä ja tuloja verkkomainosten myynnistä. Samalla tilattavien lehtien levikki 

sekä lukija- ja ilmoitusmyyntimäärät ovat vähentyneet, mikä on heikentänyt median 

liiketoimintaa. (Väisänen 2011, 88, 94, 97–98.) Vuodesta 2012 alkaen yhdeksän 

prosentin arvonlisävero on koskenut myös sanoma- ja aikakauslehtiä. Vuonna 2017 

tilattavien sanomalehtien arvonlisävero on kymmenen ja irtonumeroiden 24 prosenttia. 

(Verohallinto 31.1.2012.) Lukija-asiakkaille tämä on tarkoittanut vuodesta 2012 

lehtitilausten ja irtonumeroiden hinnankorotusta. Murrostekijät ovat yhdessä johtaneet 

mediatalojen yt-neuvottelukierteeseen, kun mediat uudistavat liiketoimintaansa, 

säästävät painokuluissa ja tuottavat sisältöä entistä vähäisemmillä voimavaroilla 

(Väisänen 2011, 103–104). Mediatalo ESAn tabloid-muutos onkin yhdenlainen vastaus 

media-alan murrokseen. Tabloid-kokoisen sanomalehden painaminen on edullisempaa 

kuin broadsheet-sanomalehden, joka kuluttaa enemmän paperia ja painomustetta.  

Media-alan murroksen myötä median luokittelu painettuun (sanomalehdet), sähköiseen 

(digitaalinen näköislehti) ja verkkomediaan (jatkuvasti päivitettävät verkkouutiset) on 

jäänyt vanhanaikaiseksi. Media ja myös lukijat toimivat nykyään samanaikaisesti 

monissa eri medioissa, monilla eri kanavilla ja useilla eri välineillä, kuten tietokoneella, 

tabletilla ja älypuhelimella. Siksi myös perinteiset sanomalehtien kustantajat, kuten 

Mediatalo ESA, pyrkivät vastaamaan kysyntään tuottamalla monikanavaisia 

sisältökokonaisuuksia ja palveluja. Nykyään mediayritykset julkaisevat samaa sisältöä 

eri muodoissa sanomalehdessä, verkossa ja digilehdessä. Mediat markkinoivat ja 

myyvät lukijoilleen puolestaan kokonaispaketteja, jotka sisältävät lehden tilausmaksun 

sekä verkkosivujen ja tabletin lukupalvelut. Kokonaispaketti vaatii puolestaan uuden 

mediabrändin, joka on usein pääbrändin omasta näkökulmastaan hyödyntävä 
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rinnakkaisbrändi. Mediayhtiöt hyödyntävät pääbrändejään kuitenkin varsin vähän. 

(Väisänen 2011, 17, 18–20, 90, 98, 100.) Uusi tabloid-muotoinen ESS on 

kokonaispaketti, jota voi lukea niin digilehtenä kuin kellon ympäri netissä.  

Suomessa tabloidiin ovat siirtyneet Hufvudstadsbladet (2004), Iisalmen Sanomat 

(2006), Alma Median pohjoiset lehdet (2011), Satakunnan Kansa (2012), Helsingin 

Sanomat ja Sanoma Lehtimedia (2013). Päivittäin ilmestyvistä sanomalehdistä 29 

prosenttia oli vuonna 2013 tabloideja (Tabloiditutkimus 2013), kun taas vuonna 2017 

suomalaisista sanomalehdistä vain Turun Sanomat ja Maaseudun tulevaisuus ilmestyvät 

yhä broadsheet-muodossa (Yle 5.1.2017). Ulkomailla tabloidiin ovat vuoteen 2013 

mennessä siirtyneet Britanniassa Independent ja The Times (2004) sekä Ruotsissa 

suuret lehdet Svenska Dagsbladetista (2000) alkaen (Tabloiditutkimus 2013). Suomessa 

sanomalehtien tabloid-muutokset liittyvät yleensä lehden ulkoasuun, vaikka todellinen 

syy on usein taloudellinen. Tabloidia on vastustettu esimerkiksi ilmoitustulojen ja 

lehden luotettavuuden vähenemisen takia. Tabloidin tarkka määritelmä on koko: leveys 

280 ja korkeus 400 millimetriä. Broadsheet-sanomalehtimallin leveys on puolestaan 400 

ja korkeus 560 millimetriä. (Väisänen 2011, 17, 18–20, 90–91.) 

 

KUVIO 1. Mediatalo ESAn visio. (Mediatalo ESA 2017.) 
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Mediatalo ESA (kuvio 1) on Päijät-Hämeen johtava mediayhtiö, joka tuottaa painettuja 

ja digitaalisia sisältöjä sekä paino-, jakelu- ja mediapalveluita. Mediatalo ESAan 

kuuluvat tilattavat sanomalehdet Etelä-Suomen Sanomat ja Itä-Häme, radiokanava 

Radio Voima sekä kaupunkilehdet Uusi Lahti, Hollolan Sanomat, Päijät-Häme, Nastola-

lehti ja Orimattilan aluelehti. (Mediatalo ESA 2017.) Kuviossa 1 on kuvattuna 

Mediatalo ESA:n visio, johon myös kevään 2016 tabloid-muutos kuuluu. Kuvio kertoo, 

miten Mediatalo ESA aikoo vastata kuluttajien muuttuviin mediankäyttötarpeisiin ja 

tuottaa lisäarvoa asiakkailleen. Mediatalo ESA haluaa muun muassa helpottaa muun 

muassa asiakkaan asioimista sekä kehittää asiakkaan käyttäjä- ja asiakaskokemuksia. 

Samalla on tarkoitus luoda kasvua ja laajentaa palveluja. (Mediatalo ESA 2017.) Oletan, 

että visio näkyy myös Kokojuttu-kampanjan viestinnässä.  

Tilattava, seitsemänä päivänä viikossa ilmestyvä Etelä-Suomen Sanomat on Lahden 

luetuin lehti. Vuonna 1900 perustettu ESS julkaisee sekä painettua että verkkosisältöä. 

Verkkosivusto ess.fi:n kävijämäärä kasvaa jatkuvasti, ja se tavoittaa erityisesti 

työssäkäyvät, alle 40-vuotiaat päijäthämäläiset. (Mediatalo ESA 2017.) ESS:n lukijoista 

60 prosenttia on digilukijoita, jotka eivät tilaa painettua sanomalehteä. Jäljelle jäävä 

lukijaosuus jakautuu tasaisesti vain painettua sanomalehteä lukevien (21 prosenttia) ja 

sekä digi- että painettua versiota lukevien (18 prosenttia) välille. (KMT 2016.) 

 

2 Tekstin- ja diskurssintutkimus 

 

2.1  Tekstien retoriikka 

2.1.1 Tekstin määrittely 
 

Tässä tutkimuksessa tekstillä tarkoitetaan merkityskokonaisuuksia, jotka ovat sekä 

olemassa olevien diskurssien muodostamia että diskursseja rakentavia aineksia (Shore 

2015, 65). Tämä määritelmä noudattelee M. A. K. Hallidayn (2003, 16–18; 2004, 29–

30) systeemis-funktionaalista (SF) kieliteoriaa. Teorian mukaan kieli on resurssi, josta 

valitaan merkityksiä systemaattisesti (2004, 19, 23). Tutkimukseni tekstit sopivat SF-

teorian määritelmään: ne muodostavat ESS:n tabloidista ja siihen liittyvästä 

muutoksesta omaa muutosdiskurssiaan sekä hyödyntävät kahta vallitsevaa 

muutospuheen diskurssia (ks. tarkemmin luku 2.1.3).  
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Hallidayn (2003, 16–18) kolmea kielen metafunktiota mukaillen tekstit luovat 

merkityksiä kolmella eri tasolla: ideationaalisella, interpersoonaisella ja tekstuaalisella. 

Ideationaalisella metafunktiolla Halliday tarkoittaa kielenulkoisen todellisuuden 

representaatioita, interpersoonaisella metafunktiolla kielen suhteita kielenkäyttäjien 

välillä sekä tekstuaalisella metafunktiolla tekstin rakentumista (mp; myös Fairclough 

1997, 29). Metafunktioiden perusteella tabloid-muutoksen tekstit heijastavat media-alan 

murrosta (ideationaalinen), rakentavat lukijoiden ja henkilöstön suhdetta tabloid-

muutokseen (interpersoonainen) sekä edustavat eri tekstilajien tekstejä (tekstuaalinen). 

Susanna Shore (2015, 147–148) on esittänyt, että ideationaalisen metafunktion tasolla 

tutkitaan lausetyyppejä ja lausekeyhdistelmiä, interpersoonaisen metafunktion tasolla 

modaalisia lausetyyppejä sekä muita modaalisia valintoja ja tekstuaalisen metafunktion 

tasolla koheesiokeinoja sekä teeman- ja informaationkulkua. Fairclough’n (1997, 29–

30) mukaan Hallidayn metafunktioiden avulla voidaan analysoida tekstin lisäksi 

uskomuksia (ideationaalinen) ja sosiaalisia suhteita, valtaa ja identiteettejä 

(interpersoonainen). Tämä tutkimus analysoi kielen keinoja muutosretoriikan tasolla 

sekä uskomuksia ja suhteita diskurssien tasolla.  

Vesa Heikkisen (2015b, 65) mukaan teksti on sosiaalisen kanssakäymisen lingvistinen 

lopputulos, jolla pyritään välittämään merkityksiä valitsemalla sanoja ja rakenteita 

laajasta mahdollisuuksien joukosta. Tekstintutkimus on ensi sijassa kielellisten 

valintojen tutkimista. Valintojen joukkoa hän kutsuu Ruaqaiya Hasania (mm. 2016) 

mukaillen merkityspotentiaaliksi, jonka toteutuminen eli aktuaalistuminen näkyy tekstin 

sana- ja rakennevalinnoissa. Se, millaisen merkityksen aktuaalistuminen tekstissä 

tuottaa, vaihtelee kontekstin ja lukijan mukaan. Joka tapauksessa tekstien merkityksillä 

tuotetaan ja vahvistetaan niin sanottuja luonnollistuneita perusmerkityksiä, jotka 

koskevat muun muassa jaotteluja hyvään, pahaan ja eri ideologioihin. Tällaiset 

merkitykset ovat lukijalle itsestään selvä osa todellisuutta. (Heikkinen 2002a, 18–20.) 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan Mediatalo ESAn tarkoituksella valitsemia 

sananvalintoja ja puhetapoja luonnollistuneiden perusmerkitysten sijaan.   

Teun van Dijk (1980, 130–167) ymmärtää tekstin puolestaan makrokulttuurina, joka 

noudattaa tiettyjä hierarkkisia teemoja ja aiheita sekä kuvaa todellisuutta niistä käsin 

(ks. myös Fairclough 1997, 45). Tekstit eivät kuitenkaan vain kuvaa kielenulkoista 

todellisuutta. Heikkisen (2002a, 19) mukaan tekstit myös vaikuttavat ihmisten 

todellisuuskäsityksiin ja samalla muokkaavat itse todellisuutta. Salli Kankaanpään 
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(2002, 67) mukaan tekstit voivat puolestaan ohjata lukijansa tulkintaa. Tässä 

tutkimuksessa tekstit pyrkivät vaikuttamaan lukija-asiakkaiden ja henkilöstön 

käsityksiin tabloid-muutoksesta ja myös ohjaamaan kohderyhmiensä toimintaa, kuten 

ostopäätöksiä ja työntekoa. Samalla tekstit pyrkivät rakentamaan kielenulkoista 

todellisuutta Mediatalo ESAn toiveiden mukaiseksi eli muutos- ja tabloid-myönteiseksi. 

 

2.1.2 Retorinen strategia 
 

Retoriikan filosofian kehittäjä Kenneth Burke tarkoittaa retoriikalla suostuttelevaa ja 

identifioivaa kielenkäytöntapaa. Retorisen strategian hän määrittelee niin ikään 

identifikaation (eng. identification) ja puhetavan (eng. addressed) käsitteillä, joista 

erityisesti identifikaatiota käytetään muutosprosesseja kuvattaessa. Identifikaatio 

tarkoittaa yhteisymmärryksen (eng. rapport) tai niin sanotun yhteisen maaperän 

luomista puhuttavan asian ja yleisön välille. Asia esitetään identifikaatiossa siis tavalla, 

jonka yleisö voi hyväksyä. Identifikaatiolla hälvennetään mahdollisia ristiriitoja puhujan 

ja yleisön välillä. Samaa retorista strategiaa hyödyntävät myös tekstit eli kirjoittajat ja 

lukijat. (Burke 1962, 521, 567–570.) Erityisesti muutokset aiheuttavat uuden ja vanhan 

toimintatavan välille erottavia ristiriitoja, joita pyritään perustelemaan viestinnällä. 

Mediatalo ESAn muutoksessa perusteltava ristiriita on broadsheet-mallista siirtyminen 

tabloidiin. Identifikaation kohteina ovat puolestaan henkilöstö ja lukija-asiakkaat. 

Viestinnällään Mediatalo ESA perustelee, miksi tabloid-muutos toteutetaan. Samalla se 

pyrkii löytämään yhteisymmärrystä muutoksen ja eri kohderyhmiensä välille eli 

identifioimaan lukija-asiakkaat ja henkilöstön osaksi muutosta.  

Burke (1962, xvii) kutsuu retorisen strategian tutkimusmetodiaan dramatisoinniksi (eng. 

dramatism), jonka tutkimiseen tarvitaan viisi käsitettä: teon tai mielen tapahtuma (act), 

tapahtumatilanne (scene), tekijä (agent), välineet (agency) sekä tarkoitus (purpose). 

George Cheney (2009) on lisännyt tutkimusmetodiin vielä neljännen käsitteen: yhteisen 

symbolin käytön. Tässä tutkimuksessa tapahtuma on tabloid-muutos ja tilanne 

Kokojuttu-kampanja, jonka tekijä on Mediatalo ESA. Välineinä käytetään kirjoitettuja 

tekstejä, joiden tarkoitus on perustella muutosta ja joiden yhteinen symboli on 

Kokojuttu-nimi. Palaan Kokojuttu-nimeen alaluvussa 5.1. Burken (1962, xxiv) käsitteet 

pohjautuvat draaman analyysiin ja keskittyvät retoriikan motiivien paljastamiseen. 

Tutkimuksissa identifikaatio on näkynyt esimerkiksi me-pronomineina ja antiteeseinä 
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(Hoffmann & Ford 2013) sekä arvo- ja tavoitepuheen (Virsu 2012, 229–250) 

retoriikkana.  

Mary Hoffmanin ja Debra Fordin (2013) mukaan retorinen strategia on johdonmukainen 

ja toistuva, merkityksiä luonnollistava puhetapa, joka havaitaan diskurssin kaikista 

tyypillisimmistä suostuttelevan kielen piirteistä. Retoristen strategioiden analysoiminen 

paljastaa heidän mukaansa esimerkiksi organisaation vallankäytön tapoja. 

Organisaatioretoriikan strategialle on tyypillistä esimerkiksi tunteisiin, tarpeisiin ja 

arvoihin vetoaminen. Arvoja käytetään heidän mukaansa parantamaan organisaatiosta 

syntyvää mielikuvaa ja vähentämään kritiikkiä esimerkiksi muutoksessa. Myös 

identifikaatiota käytetään retorisena strategiana viitatessa niihin ryhmiin, joihin 

lukijakunta kuuluu, mikä on yleistä varsinkin sisäisessä viestinnässä. Ulkoisessa 

viestinnässä organisaatiot pyrkivät luomaan lukijoilleen myös uusia identifioitumisen 

kohteita ja luomaan samalla brändilojaaliutta. 

Cheney (2009) on havainnut tutkimuksessaan kuusi retorista strategiaa, joilla pyritään 

luomaan yhteisöllisyyttä (eng. commonality) henkilöstössä. Näitä ovat huolenpidon 

ilmaiseminen, yksittäisten henkilöiden työn tunnustaminen, yhteisten arvojen 

painottaminen, organisaation tarjoaminen etujen korostaminen, organisaation 

ulkopuolisiin myönteisiin lähteisiin viittaaminen ja henkilöstön myönteisten 

mielipiteiden esille nostaminen. Cheneyn havaitsemat strategiat koskevat siis vain 

organisaation sisäistä viestintää. 

 

2.1.3 Muutospuhe 
 

Muutospuheella tarkoitetaan retoriikkaa, jolla vaikutetaan organisaation toimintaan 

muutoksen aikana. Muutospuhetta hyödyntävät tekstit luovat muutoksesta mielikuvia 

sekä jäsentävät, tuottavat ja uusintavat muutoksessa organisaation valta-asetelmaa ja 

sosiaalisia suhteita. Samalla muutospuhe pyrkii vaikuttamaan kuulijoiden ja lukijoiden 

ajatteluun sekä toimintaan. Lisäksi muutospuheen retoriikka muodostaa muutoksesta 

puhumisen diskurssin (ks. määritelmä luvussa 2.2.1). Diskurssina se puolestaan 

määrittelee ja normalisoi organisaation toimintamalleja muutoksen aikana. (Juuti ym. 

2004, 34–35, 163, 199.) Muutospuhetta käyttävä teksti mukailee siis varsinkin 

Heikkisen (luku 2.1.1) määritelmää tekstistä kielenulkoisen todellisuuden muuttajana.  
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Käytännössä muutospuhe esittää muutoksen välttämättömänä ja hyvänä ratkaisuna sekä 

välttää muutoksesta puhumista (Juuti ym. 2004, 35). Muutos-sananvalinnan sijaan 

muutospuheessa käytetään muun muassa verbejä kehittyä, kehittää ja parantaa. Lisäksi 

muutos esitetään seurauksena ulkoisen toimintaympäristön ominaisuuksista – ei 

organisaation omasta, mielivaltaisesta päätöksestä. (mp. ) Lisäksi muutospuhe toistaa, 

pelkistää ja korvaa epävarmuuden varmuudella ja monimutkaisuuden selkeydellä (mts. 

213–214). Se myös rakentaa uutta identiteettiä antamalla muutokselle eli ”uudelle 

alulle” nimen (mts. 215, vrt. Kokojuttu). Muutospuhe käyttää kahta eri puhetapaa, joita 

ovat parhaan reitin etsiminen ja jäykkien organisaatioiden uudistaminen (mts. 43). 

Parhaan reitin etsimisen muutospuheessa muutos perustellaan ainoana parhaana 

toimintatapana ja esittää muutoksen suoraviivaisena, analyyttisena sekä ylhäältä 

johdettuna diskurssina. Jäykkien organisaatioiden muutospuhe vastustaa vallitsevaa 

organisaatiojärjestelmää ja perinteistä organisaatiodiskurssia. Retoriikat ovat myös osin 

sekoittuneet toisiinsa nykyisessä organisaatioretoriikassa, esimerkiksi uuden ajan 

edistyskertomusten retoriikassa. (mts. 212). Uuden ajan edistyskertomuksilla 

tarkoitetaan esimerkiksi tarinaa ”amerikkalaisesta unelmasta”, jossa oman unelman 

seuraaminen vaikeuksista välittämättä on paras reitti onneen.  

Fairclough’n (1995, 38–42) mukaan organisaatioissa viestitään sosiaalistuneen 

diskurssin mukaisesti. Sosiaalistunut diskurssi eli luonnollistunut puhetapa määrittää, 

miten organisaatiossa puhutaan esimerkiksi muutoksesta. Muutospuheella pyritään niin 

ikään vaikuttamaan siihen, mitä organisaatiossa pidetään oikeana diskurssina (Juuti ym. 

2004, 199). Erityisesti johdon muutospuhe luo diskursseja ja identiteettiä, joita 

toistamalla ohjataan ihmisten ajattelua (mts. 215). Muutokset osapuolet jaetaan 

muutospuheessa sisä- ja ulkopiiriin. Jaottelussa sisäpiiriläiset kuvataan niin 

menestyvinä, että ulkopiirikin toivoo kuuluvansa sisäpiiriin. (mts. 200.) Lisäksi johdon 

muutospuhe on usein lineaarista, vaihe vaiheelta etenevää prosessin kuvausta (mts. 

173). Tässä tutkimuksessa retorinen strategia ja muutospuhe muodostavat yhdessä 

muutosretoriikan käsitteen. Muutosretoriikalla tarkoitan retoriikkaa, joka käyttää 

muutoksen kuvaamisessa sekä retorisia strategioita että muutospuhetta. Olen yhdistänyt 

käsitteet tutkimuksessani selkeyden vuoksi. Koska huomioin tabloid-muutoksen 

retoriikan tutkimisessa sekä retorisen strategian että muutospuheen piirteitä, on lukijan 

kannalta selvempää käyttää piirteet yhdistävää käsitettä.  
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2.2  Retoriikasta rakentuvat diskurssit 

2.2.1 Diskurssi ja median diskurssit 

 

Fairclough (1995, 56; 2010, 59) määrittelee diskurssin kieleksi, jolla kuvataan 

sosiaalista toimintaa tietystä näkökulmasta. Tabloid-muutoksessa sosiaalinen toiminta 

tarkoittaa viestintää Mediatalo ESAn sekä lukija-asiakkaiden ja henkilöstön välillä. Kun 

Mediatalo ESA kertoo eri tekstein kohderyhmilleen tabloid-muutoksesta, se pyrkii 

antamaan siitä mahdollisimman myönteisen kuvan. Mediatalo ESA käyttää siis 

sosiaalista vuorovaikutustilannetta myönteisen näkökulman luomiseksi ja rakentaa 

samalla diskurssia, jolla haluaa tabloid-muutoksesta puhuttavan. Puhetapa eroaa 

esimerkiksi median uutisdiskurssista, joka painottaa useimmiten kielteisiä uutisia.  

Diskurssi järjestää kieltä tietyn logiikan mukaisesti ja rakentaa sen mukaisia 

tietokäsityksiä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53, 55–56). Esimerkiksi luvussa 2.1.3 

kuvattu muutosretoriikka voi järjestää kielenkäyttöä niin, että syntyy retoriikkaa 

laajempia käsityksiä tabloid-muutoksesta eli muutosdiskursseja. Käytetty logiikka voi 

olla yleinen tai yksittäinen puhetapa tietyssä sosiaalisessa tilanteessa, jossa diskursseja 

voi olla yhtäaikaisesti käytössä useita (Fairclough 1997, 31). Esimerkiksi 

muutosdiskurssi voi olla yleistä puhetta suomalaisen median laadun heikkenemisestä tai 

yksittäinen puhetapa tilanteessa, jossa ESS:n henkilöstöä motivoidaan suoriutumaan 

muutoksen aikana entistä paremmin. Yleinen diskurssi on koko sosiaalisen toiminnan 

lähtökohta, yksittäinen diskurssi puolestaan vain yksi mahdollinen tapa kuvata 

sosiaalista ilmiötä (Fairclough 1995, 18; 1997, 31; 2010, 6–7, Fairclough & Chouliaraki 

1999, 37, 96; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 27).  

Diskurssi ilmenee niin puhuttuna kuin kirjoitettuna kielenä sekä nonverbaalisena ja 

visuaalisena vuorovaikutuksena, kuten kuvina ja graafisina esityksinä (Fairclough & 

Chouliaraki 1999, 38; Fairclough 1997, 75; Fairclough 2010, 132). Yksittäinen teksti tai 

puheenvuoro voi noudattaa tiettyä diskurssia ja samalla myös luoda uutta diskurssia, 

jolla yhteiskunnassa tietystä aiheesta yleensä puhutaan ja kirjoitetaan. Sari Pietikäinen 

ja Anne Mäntynen (2009, 7–8) määrittelevät diskurssin sekä normittavaksi että 

uusintavaksi kielenkäytöntavaksi, jotka ovat jatkuvassa jännitteessä toistensa kanssa. 

Teksti ei synny tyhjiössä, vaan se pohjaa aiempiin diskursseihin, jolla tietystä aiheesta 

puhutaan tai kirjoitetaan. Esimerkiksi tekstilaji on diskurssi, joka asettaa normit sille, 
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millaisessa muodossa teksti voidaan kielellisesti esittää (ks. tarkemmin luvussa 2.2.2). 

Samalla tekstillä on mahdollisuus myös luoda oma diskurssinsa eli muuttaa sitä, miten 

jokin asia esitetään. Näin ne rakentavat eli konstruoivat todellisuutta kuvaamalla, 

rajaamalla, määrittelemällä, haastamalla, muuttamalla ja asemoimalla. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 53, 81, 87, 88.) Esimerkiksi tabloid-muutoksen teksti voi käyttää 

henkilöstölle tuttua tiedotusdiskurssia ja luoda samalla uutta diskurssia siitä, miten 

Mediatalo ESAn muutoksista kerrotaan. Diskurssi luo myös uusia hierarkkisia 

järjestelmiä ja representaatioita ympäröivästä todellisuudesta: se ei vain tuo eri ääniä 

yhteen, vaan se yhdistelee ja järjestelee äänet määrätyllä tavalla (Fairclough & 

Chouliaraki 1999, 37). Mediatalo ESAn tabloid-muutoksessa nämä ”äänet” yhdistellään 

eri tavoin eri tekstilajeissa ja eri kohderyhmille.  

Heikkisen (2015a, 94) mukaan diskurssi vaikuttaa ihmisten kanssakäymiseen tietyssä 

tilanteessa tai ympäristössä. Toisin sanoen hän määrittelee diskurssin Fairclough’ta 

mukaillen sosiaalista järjestystä ja vuorovaikutusta muovaavaksi kielenkäytöksi. 

Diskurssi ohjaa hänen mukaansa lukijan ja kuulijan tulkintaa ja toimintaa, aivan kuten 

retorinen strategiakin (ks. luku 2.1.1). Myös Teun Van Dijk (1980, 3) myötäilee 

diskurssianalyysiteoriassaan Fairclough’n mallia. Ville Virsu (2012, 47) on puolestaan 

määritellyt väitöskirjassaan diskurssin puhetavaksi ja tulkintakehykseksi, jonka kautta 

todellisuus määritellään. Hänen väitöstutkimuksessaan diskurssi on ”toistuva ja 

tunnistettava kielellinen tapa, jolla käsitellään esimerkiksi jotakin tilannetta tai ilmiötä”. 

Tässä tutkimuksessa diskurssi on muutosdiskurssi eli tabloid-muutoksesta vallalla oleva 

tekstuaalinen puhetapa, joka määrittää muutoksesta syntyviä mielikuvia.  

Diskursseja käytetään instituutioissa eli puheyhteisöissä. Diskurssin puheyhteisön 

jäsenet ovat subjekteja, joilla on rooli ja identiteetti instituution jäseninä. Diskurssin 

puheyhteisön ulkopuoliset henkilöt ovat puolestaan asiakkaita. Sekä subjektit että 

asiakkaat osallistuvat vuorovaikutuksessa instituution normien ja piirteiden 

määrittelyyn. Subjektit eivät yleensä tiedosta instituutionsa ideologiaa ja 

luonnollistumia, joita puheyhteisössä voi olla useita. Instituutiossa voidaan myös 

toteuttaa diskursiivisia muutoksia eli muuttaa jotakin puhetapaa. Tällaiset muutokset 

ovat ideologista vallankäyttöä, joiden tutkiminen vaatii sekä mikro- että makrotason 

analyysia. (Fairclough 2010, 40–42, 65–66, 131.) Mikrotasolla tarkoitetaan esimerkiksi 

kielellisten valintojen analyysia, makrotasolla puolestaan ympäröivän yhteiskunnan 

tutkimista. Mediatalo ESA voidaan käsittää instituutiona, jonka subjekteja ovat 
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henkilöstö. Lukija-asiakkaat ovat diskurssin ulkopuolisia asiakkaita. Tabloid-

muutoksessa ei ole kuitenkaan kyse puhetavan muutoksesta, vaan muutosta koskevasta 

puhetavasta.  

Vakiintuessaan diskurssit voivat luonnollistua, jolloin niistä tulee tehokkaita 

kulttuuristen ja ideologisten hegemonioiden säilyttäjiä ja tuottajia. Luonnollistumisella 

(eng. naturalisation) tarkoitetaan sellaisia diskursseja, joiden näkökulmaa ei 

kyseenalaisteta ja jotka edustavat niin sanottua normaalia puhetapaa eli yleistajuisuutta 

ja ”maalaisjärkeä”. Luonnollistunut diskurssi on paitsi kulttuurisen hegemonian tuottaja 

myös sen tuote: se ylläpitää puhetapaa, jonka pohjalta se on syntynyt. (Fairclough 2010, 

37, 129.) Yksi nykyajan yleisimmistä luonnollistuneista diskursseista on Fairclough’n ja 

Lillie Chouliarakin (1999, 37, 96) mukaan identiteetti ja erottuminen (vrt. Burken 

retorinen strategia). Erityisesti liike-elämä hyödyntää tätä diskurssia, kun tuote tai 

palvelu identifioidaan tietylle kohderyhmälle ja erotaan näin muista tuotteista myynnin 

lisäämiseksi. Liike-elämän diskurssi muistuttaa brändiä, joka luo asiakkaaseen suhteen 

ja pyrkii erottumaan kilpailijoistaan (luku 3.1). Lisäksi Fairclough (2010, 97–100) on 

määritellyt kolme tyypillistä viimeaikaista diskurssia, jotka ovat:  

1. Perinteiden haastaminen. Virallinen puhetapa vähenee ja jutunomaistuu.  

2. Yksilön identiteetin rakentaminen. Asiantuntijuuden käsite joustaa.  

3. Mainonta ja oman edun ajaminen. Kuluttajamainonnan piirteet näkyvät myös 

julkisessa keskustelussa ja asiantuntijaviestinnässä.  

(Myös Wernick 1991; Featherstone 1991.) 

Myös mediassa osa diskursseista on yleistynyt. Esimerkiksi julkisen keskustelun 

viihteellistyminen ja jutunomaistuminen ovat mediassa tyypillisiä, viimeaikaisia 

diskursseja. Viihteellistyminen tarkoittaa, että kohdeyleisöä kohdellaan mediassa yhä 

useammin kuluttajina kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jutunomaistumisella 

tarkoitetaan puolestaan viestinnän arkipäiväistymistä, kun virallisiakin viestejä 

muokataan yksityisiä arkikeskusteluja muistuttaviksi. Kielen näkökulmasta 

jutunomaistuminen merkitsee esimerkiksi puhekielisten sanojen, arkisten idiomien ja 

puheenomaisten sanontojen yleistymistä. Myös demonstratiivipronomi tämä ja 

preesensin puhuttelumuodot ovat jutunomaiselle kielelle tyypillisiä piirteitä. 

Viihteellistyminen ja jutunomaistuminen edustavat mediassa kasvavaa jännitettä 

informaation ja viihteen sekä julkisen ja yksityisen välillä. (Fairclough 1997, 20, 23.) 
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Fairclough’n (1997, 28, 29) mukaan kielen analyysi on hyvä väline median diskurssien 

tutkimiseen. Hänen mukaansa kielen tasolla on mahdollista yhdistää sekä median 

kielellinen, yhteiskunnallinen että kulttuurinen tutkimus. Se edellyttää kuitenkin, että 

kieltä tarkastellaan diskurssina ja osana kielen yhteiskunnallista kontekstia. 

Diskurssintutkimus tutkii kieltä, jotta tiedettäisiin enemmän yhteiskunnasta ja 

kulttuurista – ei vain kielestä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13). Median 

diskurssianalyysissa tulee huomioida niin tekstit kuin diskurssikäytännöt ja 

sosiokulttuuriset käytännöt. Diskurssikäytännöt ovat tekstintuottamisen ja -

vastaanottamisen tapoja, kuten tekstilajille vakiintuneita piirteitä. Sosiokulttuuriset 

käytännöt ovat puolestaan tilannekohtaisia, institutionaalisia ja yhteiskunnallisia 

tekijöitä, jotka sitovat tekstit laajempaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Media-

alalla esimerkiksi median murros on yksi tällainen viitekehys. Viitekehyksellä 

Fairclough tarkoittaa sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. 

 

2.2.2 Tekstilaji ja diskurssi 
 

Tekstilaji eli genre on vakiintunut kielenkäytön tapa. Fairclough (1995, 56) määrittelee 

tekstilajin kielenkäytöksi, joka edustaa ja myös rakentaa vakiintunutta sosiaalista 

toimintaa (vrt. diskurssi). Esimerkiksi uutinen on tekstilaji, joka edustaa sosiaalisena 

toimintana ajankohtaisten aiheiden raportointia. Koska toiminta on vakiintunutta, 

noudattaa uutinen vakiintuneita tekstilajikonventioita eli piirteitä, joista uutinen 

tunnistetaan uutiseksi. Diskurssilla ei ole vakiintunutta muotoa, vaan diskurssi voi 

rakentaa tiettyä sosiaalista näkökulmaa usein eri tavoin. (Fairclough 1997, 78.) 

Fairclough määrittelee tekstilajin diskurssijäsennys-käsitteen kautta. Hänen mukaansa 

tekstilaji ja diskurssit rakentavat yhdessä diskurssijäsennystä, joka tarkoittaa kielen 

sosiaalista, vakiintunutta muotoa. Tekstilajilla ja diskurssilla on siis yhteinen tehtävä: 

sosiaalisen todellisuuden rakentaminen. Tekstiä, joka noudattaa tietyn tekstilajin 

kriteerejä ja toteuttaa tiettyä diskurssia, sanotaan diskurssityypiksi. Fairclough’n 

mukaan diskurssi on yläkäsite, joka voi sisältää useita eri diskurssityyppejä. Yksi 

diskurssityyppi voi puolestaan sisältää useita eri tekstilajeja, ja tietyt tekstilajit jopa 

aktivoivat tiettyjä diskursseja. (Fairclough 1995, 77; 1997, 91.) Mediatalo ESAn 

tabloid-muutoksessa käytetään useita eri muutosdiskurssin tyyppejä, jotka toteutuvat 

vaihtelevasti yhdessä tai useammassa tekstilajissa. Heikkisen (2002b, 34) mukaan 
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diskurssien ja tekstilajien risteäminen samassa tekstissä saattaa kertoa siitä, että tekstillä 

on useita tarkoituksia ja tavoiteltuja lukijoita. 

James Martinin ja David Rosen (2008) mukaan tekstilaji on rekisterivalintojen kuvio. 

Rekisterivalinnoilla Rose ja Martin tarkoittavat kielellisiä valintoja, jotka tehdään 

tilannekontekstin muuttujien mukaan. Esimerkiksi mainoksen konteksti edellyttää 

myyntitilanteen muuttujien huomioimista. Anne Mäntynen ja Sari Pietikäinen (2009, 

35, 80–82, 86–88) määrittelevät tekstilajin puolestaan vakiintuneeksi ja toistuvaksi 

tavaksi jäsentää kielellisesti sosiaalista todellisuutta. Heidän mukaansa tekstilaji 

noudattaa omaa diskurssiaan ja yhdistää yksittäisen kielenkäyttötilanteen laajempaan 

kielelliseen kontekstiin. Tekstilajit ovat kuitenkin tilannesidonnaisempia kuin diskurssit, 

jotka liikkuvat kielenkäytössä suhteellisen vapaasti. Kieltä ei heidän mukaansa 

kuitenkaan juuri käytetä tekstilajin ulkopuolella.  

Tekstilaji auttaa kielenkäyttäjiä jäsentämään kieltä. Jäsennys vaikuttaa samalla 

kielenkäyttäjän odotuksiin ja tulkintoihin tekstiin tutustuessa. Tekstilajien normit ovat 

kontekstuaalisia eli asiayhteydestä riippuvaisia: osa tekstilajeista on tiukasti, osa 

löyhästi normitettuja. Esimerkiksi mainosten normit ovat rakenteeltaan ja kieleltään 

varsin vaihtelevia. Sen sijaan ne on normitettu kontekstuaalisesti: virallisiin yhteyksiin 

mainokset eivät kuulu. (Pietikäinen ja Mäntynen 82–83.) Mediatalo ESAn tabloid-

muutosta jäsentää kuusi tekstilajia: mainos, blogiteksti, Facebook-julkaisu, kolumni, 

uutiskirje ja intranet-tiedote. Esittelen jokaisen tekstilajin piirteet lyhyesti luvussa 4.  

 

2.2.3 Kriittinen diskurssianalyysi 
 

Fairclough’n (1995, 55; 1997, 76) kriittinen diskurssianalyysi (CDA) näkee tekstit sekä 

yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajina että niiden tuotteina. Roolien välillä on jännite, 

joka on diskurssianalyysin tutkimuksen kohde. CDA:ta käyttävässä tutkimuksessa 

kielenkäyttö nähdään tiedostamattomien, usein vallankäyttöön sekä syy- ja 

seuraussuhteisiin liittyvien vaikutusten kohteena. Kriittinen diskurssianalyysi pyrkii 

havaitsemaan vaikutukset ja tuomaan ne julkiseen tietoisuuteen. (Fairclough 1995, 25, 

54–55; 1997, 75.) CDA:n tutkimuskohteena on tapahtumien, asioiden ja ihmisten 

esitystapa virkkeissä, kuten sananvalinnat ja hierarkkiset luokat. Virkkeitä tutkitaan, 

koska niiden rakenne vaikuttaa lukijan mielikuvaan tekstistä (Fairclough 1995, 25, 27.) 
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Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen teksteissä CDA:n tutkimuskohteena ovat virkkeet 

ja sananvalinnat, joilla pyritään vaikuttamaan lukija-asiakkaisiin ja henkilöstöön. 

Kielellisten valintojen havaitsemisen lisäksi kontekstin huomioiminen on kriittisessä 

diskurssianalyysissa tärkeää. Yksi yleisimmistä analysoitavista konteksteista on 

tilannekonteksti eli esimerkiksi tekstin julkaisupaikka- ja aika. Tilannekontekstin 

huomioiminen ei kriittisessä diskurssianalyysissa kuitenkaan riitä, vaan tutkimuksessa 

on huomioitava myös tekstin institutionaalinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen 

konteksti (Fairclough 1997, 71). Institutionaalisella kontekstilla tarkoitetaan Mediatalo 

ESAa mediaorganisaationa, yhteiskunnallisella ja kulttuurisella kontekstilla puolestaan 

esimerkiksi medianmurroksen ja työkulttuurin konteksteja. Tekstien konteksteja on 

tutkittava, jotta tekstistä saadaan rakennettua kokonaisvaltainen kuva sosiaalisten 

suhteiden, identiteettien sekä tieto- ja uskomusjärjestelmien luojana, uusintajana ja 

muuttajana (mts. 76). Näiltä osin kriittinen diskurssianalyysi on Heikkisen (2015a, 95) 

mukaan tutkimustavoitteiltaan ja -tavoiltaan lähellä tekstintutkimusta.  

Kriittinen diskurssianalyysi on myös suhteellinen (relational), dialektinen eli 

vuorovaikutteinen (dialectical) ja monitieteinen (transdisciplinary) tutkimusmetodi 

(Fairclough 2010, 3). CDA tutkii sosiaalisia suhteita ja niiden suhdetta kieleen, 

todellisuuteen, diskursseihin, tekstilajeihin, valtaan, instituutioihin sekä myös suhteita 

suhteiden välillä. Analyysin kohteena ei ole siis diskurssi itsessään, vaan diskurssin ja 

muiden tutkimuskohteiden, kuten yhteiskunnan, välinen suhde. Kieltä, yhteiskuntaa ja 

niiden välisiä suhteita käsittelevä tutkimus edellyttää puolestaan tieteidenvälisyyttä (ks. 

luku 1.2.). CDA on kriittinen analyysi siksi, että se tutkii, mitä jokin väittää olevansa ja 

mitä se todellisuudessa on. CDA pyrkii havaitsemaan ja paljastamaan tällaisen 

ristiriidan eli hajottamaan luonnollistuneita diskursseja. (Fairclough 2010, 3–4, 7–9, 31, 

38.) Mediatalo ESAn tabloid-muutoksessa viestinnällä pyritään mahdollisesti luomaan 

tabloidista muutoksen kannalta edullisia väitteitä, jotka eivät välttämättä vastaa 

todellisuutta. Ristiriitoja voi esiintyä varsinkin uuden ja vanhan välillä (luku 2.1.2).  

Käytännössä kriittinen diskurssianalyysi on tekstien kaksiosaista analyysia, jossa 

diskurssia tutkitaan sekä tekstistä että sosiaalisista käytänteistä käsin. CDA:ssa 

analysoidaan sekä kielen mikrotasoa että kielenulkoisen todellisuuden makrotasoa. 

(Fairclough 2010, 6–7; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12.) Kaksiosaisessa analyysissa 

pyritään selvittämään, millaisia tulkintoja ja selityksiä asioista pyritään tuottamaan, 
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millaisella diskurssilla niistä puhutaan ja miten diskurssi vaikuttaa sosiaaliseen elämään. 

CDA ei pyri vain kuvailemaan vaikutuksia vaan myös arvottamaan niitä sekä 

paljastamaan ja korjaamaan sosiaaliset väärinkäytökset. (Fairclough 2010, 8–9, 11.) 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan, miten tabloid-muutosta selitetään, millaisilla 

diskursseilla siitä kerrotaan ja miten diskurssi vaikuttaa lukija-asiakkaisiin ja 

henkilöstöön. Kuvio 2 havainnollistaa diskurssin ja diskurssianalyysin suhdetta sekä 

kuvaa, miten tekstejä voidaan analysoida diskurssintutkimuksen keinoin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Diskurssin ja diskurssianalyysin ulottuvuudet. (Fairclough 2010, 133.) 

 

Diskurssintutkimus on tekstin lingvististä kuvaamista, tekstin ja diskurssikäytäntöjen 

suhteen tulkintaa ja selitystä diskursiivisten prosessien ja sosiokulttuuristen käytäntöjen 

välillä (Fairclough 2010, 132). Kuvio 2 havainnollistaa CDA:n vuorovaikutteista 

tutkimusmetodia. Tutkimuskohteena olevia tekstejä kuvaillaan tekstianalyysilla, 

tulkitaan diskurssianalyysilla ja selitetään sosiokulttuurisella kontekstilla. Tämä 

tarkoittaa, että tekstiä tulkitaan sekä siitä itsestään että ympäröivästä kielenulkoisesta 

todellisuudesta käsin. Kuvailu, tulkinta ja selittäminen muodostavat CDA:ssa 

kokonaisuuden, joka pyrkii johtamaan kielestä kielellisiä sekä yhteiskunnallisia ja 

kulttuurisia tutkimustuloksia. Myös tämä tutkimus noudattaa mainittua kokonaisuutta.  

Pietikäisen ja Mäntysen mukaan diskurssintutkimus tutkii merkityksen rakentumista 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimus perustuu sosiaaliseen konstruktivismiin ja 
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funktionaaliseen kielikäsitykseen: tutkitaan sitä, kuinka kieli rakentaa sosiaalista 

todellisuutta ja merkityksiä tilanteisesti. Diskurssintutkimus on tutkimusta kielenkäytön 

valintojen, todellisuuden sekä sosiaalisen ja tilanteisen toiminnan välisestä suhteesta. 

Diskurssintutkija pyrkii vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:  

1. miten maailmaa ja sen tapahtumia ja toimijoita kuvataan eli representoidaan  

2. millaisia suhteita ja identiteettejä heille rakentuu  

3. miten toiminta järjestyy kielellisesti 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 7, 12, 14, 20, 41, 52.) 

 

Mediatalo ESAn diskurssit luovat kuvaa media-alan todellisuudesta. Ne representoivat 

sekä henkilöstön että lukija-asiakkaat osana tabloid-muutosta ja rakentavat suhteita 

Mediatalo ESAn ja tabloid-muutoksen kohderyhmien välille. Samalla Mediatalo ESA 

rakentaa itselleen, tabloidille sekä kohderyhmilleen identiteettejä suhteessa tabloid-

muutokseen ja järjestää muutosta Kokojuttu-kampanjan aikana julkaistuissa teksteissä.  

 

3 Brändi yritysviestinnässä 

 

3.1  Brändi ja mediabrändi 

 

Brändi on sekä diskursiivinen että taloudellinen ilmiö. Se tuottaa sosiaalista 

todellisuutta, joka pyrkii herättämään myönteistä brändimielikuvaa potentiaalisissa 

asiakkaissa. Lisäksi brändi luo sosiaalisia suhteita ja verkostoja, jotka ohjaavat 

asiakkaiden toimintaa. Brändin muodostaminen itsessään on diskursiivinen käytäntö. 

(Arvidsson 2006, 2–6, 43, 74, 95.) Kauppatieteellinen käsite brändi muistuttaa näin 

ollen kielitieteellistä käsitettä diskurssi, joka niin ikään rakentaa sosiaalista todellisuutta 

sekä luo sosiaalisia suhteita ja diskursiivisia käytäntöjä (ks. luku 2.2). Molemmat 

käsitteet luovat kielen keinoin todellisuutta valitsemastaan näkökulmasta.  

Brändi on määritelty käsitteen 1700-luvulta alkavan historian aikana lukemattomin eri 

tavoin. Brändin sosiaalinen näkökulma syntyi 1980-luvulla, kun taas 2010-luvulla 

brändien nähdään luovan asiakkaille identiteettejä ja jaettuja kokemuksia. Samalla 

brändi on kokenut kulttuurisen käänteen: brändejä ei enää muodosteta vain tuotteiden 
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ominaisuuksia kuvailemalla, vaan inhimillisiä arvoja korostamalla (Arvidsson 2006, 3, 

51–56.) Nykyään brändeillä kerrotaan tarinoita ominaisuuksien korostamisen sijaan. 

Nando Malmelinin ja Mikko Villin (2015, 26) mukaan brändi on puolestaan 

perinteisesti tarkoittanut ”nimeä, merkkiä, symbolia tai jotakin muuta ominaisuutta, joka 

erottaa tuotteen muista tuotteista tai palveluista”. Brändiin nimenä, symbolina ja sanana 

viittaa myös Jean-Noel Kapferer (2004, 295) sekä American Marketing Association 

(AMA 2017).  AMA:n klassinen määritelmä on 2010-luvun näkökulmasta kuitenkin 

melko kapea ja vanhentunut, eikä se sovellu sellaisenaan tutkimukseeni. Sen sijaan laaja 

käsitys brändistä organisaatiota ohjaavana ajattelutapana sekä toimintaa ja viestintää 

yhdistävänä visiona (Malmelin & Hakala 2007, 18) soveltuu. Laajassa määritelmässä 

brändin rakentaminen ymmärretään koko organisaation, ei vain markkinointiosaston, 

tehtävänä. Brändi on organisaation toiminnan ohjaaja (Malmelin & Villi 2015, 27, 29.) 

Brändi muistuttaakin toiminnan ohjaajana esimerkiksi diskursseja (luku 2.1.3). 

Elisa Juholin (2013, 464) määrittelee brändin ”tuotteen, palvelun, yrityksen tai henkilön 

mielikuvaan sitoutuneiden arvojen ja attribuuttien summaksi, joka on suurempi kuin 

kohteen funktionaalinen tai kirjanpidollinen arvo”. Hänen mukaansa brändin 

rakentaminen kuuluu markkinointiviestinnän keskeisiin tehtäviin (mts. 235). Brändi on 

myös määritelty yrityksen strategiseksi, pitkäaikaista kilpailuetua luovaksi tekijäksi 

(Aaker & Joachimsthaler 2000, 11) sekä organisaation visiota toteuttavaksi nimeksi, 

jolla vaikutetaan ostajiin ja jolla se luo mielikuvia ja suhteita (Kapferer 2004, 15, 35). 

Brändi voi myös olla asiakkaan mielikuva tuotteesta tai palvelusta. (mts. 33, 107–110.) 

Brändi vaikuttaa asiakkaisiinsa luomalla representaatioita, mielikuvia ja sosiaalisia 

suhteita (mts. 11). Brändit nojaavat siihen, että asiakkaat sisäistävät ja toisintavat 

brändin arvomaailmaa. Toisaalta julkinen keskustelu tuottaa uudelleen brändin 

ominaisuuksia ja saa kuluttajat luomaan omia merkityksiään. Siksi brändin 

muodostumista ei voi täysin hallita (Malmelin & Hakala 2005, 18.) Nykyään brändit 

vaikuttavat useilla eri media-alustoilla ja tarjoavat sisältöä tietynlaiselle kuluttajalle. 

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa brändeistä on tullut asiakkaiden sosiaalista valuuttaa 

ja vuorovaikutuksen välineitä (Arvidsson 2006, 7, 35, 67–68, 96, 105, 130.) 

Brändillä tarkoitetaan lisäksi sekä brändin taloudellista arvoa että brändin ja asiakkaan 

välistä suhdetta (Kapferer 2004, 9–10). Taloudellisesta näkökulmasta brändit ovat 

organisaation ei-materiaalista pääomaa (Arvidsson 2006, 7). Brändin ja asiakkaan 

välinen suhde perustuu puolestaan usein käsitykseen brändistä organisaationa tai 
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persoonana, ei vain tuotteena tai palveluna. Brändin ja asiakkaan väliset suhteet voivat 

perustua myönteisiin tunteisiin, kuten ihailuun, ystävyyteen, hauskanpitoon ja samaan 

yhteisöön kuulumiseen, joita on vaikea mitata arvossa. Suhde on erityisen tärkeä 

paikallisten brändien muodostamisessa. Paikallisbrändi voi esimerkiksi luoda itsestään 

ja asiakkaasta ”naapurustoryhmän”, joka asettuu yhdessä suurta kaupunkia tai 

ulkomaailmaa vastaan (vrt. diskurssien puheyhteisöt luvussa 2.2.1). Menestyneimpien 

paikallisbrändien ei tarvitse kertoa olevansa paikallisia, sillä asiakkaiden 

vakuuttamiseksi riittää brändin painopisteeseen keskittyminen. (Aaker 2002, 103, 129.) 

Mediatalo ESAn tabloid-ESS on menestynyt ja paikallinen, päijäthämäläinen brändi. 

Siksi brändin ja asiakkaan suhde voi muodostua tabloid-muutoksen brändissä tärkeäksi.  

Myös henkilöstön tulee sitoutua organisaation brändin arvoihin, kulttuuriin ja 

tavoitteisiin. Siksi henkilöstölle suunnattu brändi edustaa organisaation perustavoitteita, 

-arvoja ja -strategioita. Se myös ohjaa sisäistä viestintää ja perustelee henkilöstölle 

organisaation arvoja, tarkoitusta, vahvuuksia ja tulevaisuuden visioita sekä esittää 

tarvittaessa henkilöstöä koskevia huolenaiheita. (Aaker 2002, 135.) Asiakas- ja 

henkilöstönäkökulman lisäksi brändin vaikutusalaa voi jakaa brändin asiayhteyden 

mukaan, kuten taulukosta 1 näkyy.  

TAULUKKO 1: Viestinnällisen brändiajattelun ulottuvuudet. (Malmelin & Hakala 

2005, 19.) 
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Taulukko 1 jäsentää brändin käsitettä eri konteksteissa. Kuvion mukaan brändi voi olla 

merkki, visio, mielikuva tai maine. Mediatalo ESAn tabloid-ESS:n brändin merkki on 
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Kokojuttu-nimi ja visio Mediatalo ESAn visio 2020 (kuvio 1 luvussa 1.1.4). Mielikuvat 

ja maine puolestaan syntyvät henkilöstön ja lukija-asiakkaiden mielikuvissa. Kuten 

todettua, tabloid-muutoksesta käytävät keskustelut eli yhteisön konteksti on tässä 

tutkimuksessa rajattu aineistosta pois. Kokojuttu-merkkiä tutkitaan lisäksi vain 

kielellisenä elementtinä, ei visuaalisena vaikutuskeinona, kuten juridisessa kontekstissa.  

Tässä tutkimuksessa Mediatalo ESAn tabloid-ESS-brändiä analysoidaan ensisijaisesti 

yksilön kontekstista. Tutkimuksen kohteena ovat siis brändin yksilössä synnyttämät 

mielikuvat eli se, miten tekstillä pyritään vaikuttamaan oletettuun lukijaan. Oletettuja 

lukijoita ovat sekä lukija-asiakkaat että henkilöstön edustajat eli toimittajat, graafikot, 

markkinointi ja myynti sekä painajat. Lisäksi tutkimus pyrkii brändien kautta 

analysoimaan koko organisaation kontekstia eli tabloid-muutoksen visiota, joka on niin 

ikään osa Mediatalo ESAn strategiaa ja visiota (ks. luku 1.4). Tutkimuksen kohteena on 

näin ollen myös Mediatalo ESAn taustalla vaikuttava tavoite esittää muutos 

tietynlaisena.  

Taulukko 1 on osin ongelmallinen, sillä brändin kontekstit ja ilmenemismuodot eivät 

ole toisistaan irrallisia, vaan ne limittyvät toisiinsa. Esimerkiksi Mediatalo ESAn tavoite 

näkyy Kokojuttu-merkissä, ja merkki puolestaan on osa organisaation strategiaa. 

Kokojuttu-sananvalinta tarkoittaa, että Mediatalo ESA markkinoi kokonaispakettia 

strategiansa mukaisesti (ks. luku 5.1). Mediatalo ESAn maine rakentuu keskusteluiden 

ja mainintojen lisäksi puolestaan myös mielikuvista, joten yksilön ja yhteisön kontekstia 

on niin ikään vaikea erottaa toisistaan. Voidaan kyseenalaistaa, kuinka 

tarkoituksenmukaista brändin tutkiminen olisi näistä ulottuvuuksista käsin niin, että 

jokainen konteksti erotetaan toisistaan.  

Taulukon 1 jaottelun lisäksi brändiä on mahdollista tutkia myös strategisella 

brändianalyysilla, jossa brändiä analysoidaan kolmesta eri näkökulmasta. Nämä 

näkökulmat ovat asiakkaat, kilpailijat ja organisaatio itse. Tiivistettynä brändin tulee 

luoda asiakkaalleen lisäarvoa, käyttää hyväkseen kilpailijan heikkouksia ja hyödyntää 

organisaation omia vahvuuksia. (Aaker 2002, 190–191.) Näin ollen brändi 

muodostetaan asiakas-, kilpailija- ja organisaatioanalyysilla. Olen tiivistänyt David 

Aakerin strategisen brändianalyysin kolmijaon seuraavasti:  

- Asiakasanalyysi: markkinatrendit, kohderyhmien identifiointi, asiakkaan 

täyttymättömien tarpeiden havaitseminen 
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- Kilpailija-analyysi: kilpaileva brändi ja sen suhde asiakkaisiin, kilpailevan 

organisaation vahvuudet ja heikkoudet  

- Organisaatioanalyysi: oman brändin luomat mielikuvat ja erottuvuus, brändi 

eri kohderyhmissä, brändin tarjoamat hyödyt asiakkaalle, brändin persoona ja 

vahvuudet sekä suhde organisaation muihin brändeihin   

       (Aaker 2002, 190–202.) 

Koska tämä tutkimus on ensi sijassa kielitieteellinen, ei ole tarkoituksenmukaista tehdä 

tabloid-ESS:n brändistä erillistä asiakas-, kilpailija- ja organisaatioanalyysia. Sen sijaan 

brändin kolmijako voi ohjata kielellisten valintojen tulkintaa, sillä tabloid-muutoksen 

tekstit vastaavat niin median markkina- ja kilpailutilanteeseen kuin Mediatalo ESAa 

organisaationa koskevaan muutostarpeeseen. Tutkimuksen brändianalyysi painottuu 

kuitenkin organisaatioanalyysiin.  

Tabloid-ESS on brändin lisäksi myös mediabrändi. Mediabrändillä tarkoitetaan 

monikanavaisten sisältöjen ja palvelujen kokonaisuutta, joka tunnistetaan samasta 

nimestä tai toisiaan muistuttavista nimistä. Mediabrändien merkitys mediayritykselle 

kasvaa jatkuvasti. Erityisen tärkeää on se, miten mediabrändiä johdetaan strategisesti 

niin, että se lisää brändätyn tuotteen tai palvelun arvoa. (Malmelin & Villi 2015, 23–

24.) Uuden mediatuotteen brändiviestinnässä on keskityttävä asiakkaan huomion 

herättämiseen ja tuotteen tunnettuuden kasvattamiseen. Sen sijaan jo valmiiksi 

tunnetulla tuotteella on vakiintunut lukijakuntansa, joten sen markkinoinnissa on 

keskityttävä brändin vetovoiman kehittämiseen. (Juholin 2013, 237.) Mediabrändin 

tarkoitus on sama kuin kaikilla brändeillä eli erilaistaa brändi kilpailijoistaan. 

Brändättävään tuotteeseen liitetään muun muassa muista erottuvia ominaisuuksia, jotka 

luovat tuotteesta kokonaiskäsityksen. (Juholin 2013, 237.) Erilaistamisen tavoitteena on 

saada kuluttajat valitsemaan yrityksen tuote sekä kehittää asiakkaan ja tuotteen välille 

voimakas side. Se näkyy esimerkiksi, kun yleisö luo mediabrändin avulla 

identiteettiään, toteuttaa itseään ja jakaa näkemyksiään muille. (Malmelin & Villi 2015, 

23–24, 27–28, 91.) 

Malmelinin ja Villin (2015, 25) mukaan tuotteiden ja palveluiden brändäys on ollut 

media-alalla vähäistä 1990-luvulle saakka. Heidän mukaansa media-alan brändeillä 

tarkoitetaan nykyään tuotteiden ja -palveluiden iskusanoja. Tällainen iskusana on 

esimerkiksi Mediatalo ESAn kampanjan Kokojuttu-nimi. Brändien käytöstä huolimatta 
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media-alalla ei ole vielä syvällisesti ymmärretty, että brändi on yrityksen menestys- tai 

kilpailutekijä (Malmelin & Villi 2015, 25). Brändistä puhumisen välttelemiselle media-

alalla on kuitenkin syynsä, sillä journalistisesta näkökulmasta brändi edustaa 

kaupallisuutta, jonka nähdään heikentävän journalismin laatua (mts. 26). 

Tulevaisuudessa brändääminen edellyttää mediayritykseltä kuitenkin yhä 

monipuolisempaa näkemystä asiakkaiden tarpeista ja kiinnostuksenkohteista. Koska 

median digitaaliset palvelut kehittyvät, brändiä on kehitettävä vastaamaan myös 

verkkosisältöjä. Lisäksi toimittajien osallistumista eri verkon yhteisöihin lisätään, jotta 

brändi näkyy ja vaikuttaa siellä, missä kuluttajat liikkuvat. Toimittajien läsnäolo 

verkossa tekee brändistä myös helposti lähestyttävän.  (Malmelin & Villi 2015, 28, 74, 

85.) Niin ikään Mediatalo ESA keskittyi tabloid-brändin muodostuksessa kuluttajiin eli 

lukija-asiakkaisiin: heille suunnattuja tekstejä on kohderyhmäkohtaisesti eniten, ja ne 

edustavat useita eri tekstilajeja.  

 

3.2  Ulkoinen ja sisäinen viestintä 

 

Mediatalo ESAn viestintä on organisaatioviestintää. Organisaatiolla tarkoitetaan mitä 

tahansa toiminnallista kokonaisuutta, jolla on jokin tarkoitus ja tavoite. 

Organisaatiotyypeistä Mediatalo ESA on yritys, joka toimii konsernina useilla eri 

liiketoiminnan aloilla (luku 1.4). Yrityksenä Mediatalo ESAn tarkoitus on toimia 

kannattavasti ja tuottaa voittoa. Organisaatiomuoto määrittää yrityksen viestinnälle 

lähtökohdat (Juholin 2013, 25). Siksi Mediatalo ESAn viestinnän tarkoitus on kasvattaa 

koko konsernin tulosta. Viittaan tästä lähin Mediatalo ESAan organisaationa.  

Ulkoinen ja sisäinen viestintä perustuvat käsitykseen viestinnän sisä- ja ulkopiiristä, 

kuten muutospuhekin (luku 2.1.3). Tästä syystä käytän käsitettä sisäinen viestintä Elisa 

Juholinin (2009) työyhteisöviestintä-käsitteen sijaan. Sisäinen viestintä on 

tutkimuksessani ulkoisen viestinnän vastapari, joka mahdollistaa yksiselitteisen 

vertailun sisä- ja ulkopiirin välillä. Jaottelussa organisaation henkilöstö nähdään 

sisäpiirinä ja asiakkaat ulkopiirinä. Pekka Pällin (2003, 95) mukaan sisä- ja ulkopiirejä 

voidaan käsitellä kielellisesti myös me- ja he-ryhminä, joista me-ryhmään puhuja 

kuuluu ja he-ryhmään puhuja ei kuulu.  
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Jako sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ei ole aina kuitenkaan yksiselitteinen: tärkeät 

yhteistyökumppanit, osakkaat ja potentiaaliset työntekijät voivat olla osa organisaation 

sisäpiiriä. Viestinnän kohderyhmät ovat monesti myös sidosryhmiä laajemmat. 

Ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä organisaatio viestii kohderyhmilleen joka 

tapauksessa tavoitteistaan ja luo myös brändiä, kun se pyrkii vaikuttamaan 

kohderyhmien mielikuviin itsestään. Mielikuvat voivat ratkaista, hyväksyykö 

kohderyhmän edustaja tarjotun tuotteen tai palvelun. (Juholin 2013, 31, 51, 61, 228, 

320.) Mediatalo ESAn Kokojuttu-kampanja on viestintäkampanja, joka pyrkii luomaan 

tabloid-ESS:sta mielikuvia sekä henkilöstölle että lukija-asiakkaille. Viestinnällä 

Mediatalo ESA pyrkii luomaan brändiä, joka saa lukija-asiakkaat valitsemaan ESS-

sanomalehden tabloid-muutoksen jälkeenkin ja henkilöstön motivoitumaan tuottamaan 

uudenlaista tuotetta.  

Ulkoisen viestinnän merkitys organisaatiolle on suuri. Esimerkiksi Juha Näsi (1995, 24) 

on esittänyt, ettei yrityksillä ole omia tavoitteita, koska sidosryhmät ja niiden tarpeiden 

palveleminen määrittelevät organisaation toimintaa. Myös Juholin painottaa 

sidosryhmien merkitystä. Hänen mukaansa yrityksen on huomioitava sidosryhmien 

odotukset ja ansaittava niiden arvostus, jotta organisaatio voi olla olemassa ja menestyä. 

Ulkoisessa viestinnässä yritys viestii itsestään ja toimistaan sekä pyrkii saamaan 

sidosryhmiltä palautetta voidakseen vastata aiempaa paremmin sidosryhmien tarpeisiin. 

(Juholin 2013, 51, 53.) Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen onnistuminen on niin ikään 

riippuvainen siitä, kuinka sidosryhmät suhtautuvat muutokseen.  Tässä tutkimuksessa 

ulkoinen viestintä on markkinointiviestintää, joka tarkoittaa ”yrityksen tai yhteisön 

ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on saada aikaan 

kysyntää ja kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä” (Juholin 2014, 470). 

Myös sisäisen viestinnän onnistuminen vaikuttaa merkittävästi organisaation 

menestykseen (Kauhanen 2012, 173). Sisäisellä viestinnällä organisaatio pyrkii 

tuottamaan henkilöstölleen työn tarkoituksellisuuden ja merkittävyyden kokemuksia. 

Lisäksi sisäisellä viestinnällä organisaatio keskustelee henkilöstön kanssa yrityksen 

päämääristä. (Malmelin & Villi 2015, 139.) Sisäinen viestintä on työyhteisön jäsenten 

johtamista kirjallisesti, suullisesti ja verkossa. Sillä varmistetaan, että henkilöstö on 

tietoinen organisaation visiosta, arvoista, liiketoiminnasta ja strategiasta, tuotteista ja 

palveluista, markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä, talouden tilasta ja 

yhteistyökumppaneista. Sisäisellä viestinnällä parannetaan myös henkilöstön 
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yhteistoiminnan sujuvuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta (Kauhanen 2012, 175, 178). 

Mediatalo ESAlla sisäisen viestinnän tarkoitus on vakuuttaa henkilöstö tabloid-

muutoksen tärkeydestä ja perustella Kokojuttu-kampanjan toimintatapoja ja tavoitteita. 

 

3.3  Muutos- ja kampanjaviestintä 

 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen Kokojuttu-kampanja on muutosviestinnän projekti, 

jossa viestitään tabloid-muutoksesta ja uudesta tabloid-ESS-tuotteesta. Koska kyseessä 

on kampanja, on tabloid-viestintä sekä muutos- että kampanjaviestintää. Tavallinen 

päivittäisviestintä ei Juholinin (2013, 153–154) mukaan riitä kampanjaviestinnän 

tarpeisiin. Siksi Kokojuttu-kampanja on Mediatalo ESAn viestinnässä oma 

kokonaisuutensa, jolla on muusta viestinnästä erillinen aikataulu ja tavoite.   

Muutosviestinnällä tarkoitetaan viestintää, jota johtamalla yksilöt, ryhmät ja 

organisaatiot viedään suunnitelmallisesti nykytilasta toivottuun tulevaisuuden tilaan 

(Kauhanen 2012, 188). Mediatalo ESAlle toivottu tila tarkoittaa sitä, että sekä lukija-

asiakkaat että henkilöstö hyväksyvät muutoksen. Lukija-asiakkaiden hyväksyntä näkyy 

asiakasuskollisuutena, kun taas henkilöstön hyväksyntä näkyy korkeatasoisena työn 

jälkenä. Organisaatioissa muutetaan yleensä liiketoiminnan logiikkaa, organisaation 

rakenteita ja toimintatapoja, osaamista ja organisaation tuotteita (Juuti ym. 2004, 18). 

Mediatalo ESAn muutosviestintä koskee sekä uutta tabloid-tuotetta että uudenlaista 

liiketoiminnan logiikkaa, jossa ESS myydään asiakkaalle kokonaispakettina. 

Muutosviestintä kohdistetaan eri tavoin eri kohderyhmiin, joten viestinnän sisältö ja 

keinot harkitaan kohderyhmäkohtaisesti (Juholin 2013, 153–154). Kohderyhmille 

yhteistä on puolestaan muutosviestinnän perusviesti eli helposti muistettava sisältö, joka 

välitetään kaikille kohderyhmille (mp.). Esimerkiksi Kokojuttu-nimitys on 

yksinkertainen ja näin ollen helposti muistettava sisältö.  

Muutosviestinnän tavoitteena on sitouttaa viestinnän kohderyhmät organisaatioon ja 

saada heidät hyväksymään organisaation toimintatavat. Organisaatio viestii 

muutoksessa kohderyhmille muun muassa perustehtävästään, arvoistaan, tavoitteistaan 

ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Muutosviestinnässä organisaatio pyrkii myös 

luomaan kohderyhmille mielikuvia, joilla ennaltaehkäistään ja vähennetään muutoksen 

aiheuttamaa kielteistä ilmapiiriä. Monimutkaisen muutoksen havainnollistamiseksi 
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luodaan usein tarina, joka tiivistää muutoksen olennaisimman sisällön. Erityisesti 

muutostilanteessa viestinnän on oltava ajantasaista, vuorovaikutteista ja helposti 

saatavilla. Varsinkin sisäisen viestinnän onnistuminen on muutostilanteissa ensiarvoisen 

tärkeää. (Juholin 2013, 38, 59, 181, 321.) 

Kampanja on laaja, pitkäkestoinen ja tavoitteellinen tehtäväkokonaisuus, joka kestää 

määräajan. Kampanjaviestinnällä tarkoitetaan puolestaan ajallisesti rajattua, 

suunnitelmallista ja suostuttelevaa toimintasarjaa, jolla vaikutetaan vastaanottajan 

mielipiteisiin, käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkiksi kaupallisessa kampanjassa 

pyritään vaikuttamaan viestinnän kohderyhmien edustajiin niin, että he ostavat tietyn 

tuotteen tai palvelun. Kampanjaviestinnän vaikuttamiskeinoihin kuuluu harkittu 

argumentaatio, kuten tarinat, joilla herätetään kuluttajien mielenkiinto. Tarinoilla 

tarkoitetaan kerronnallista tapaa, jolla keskeinen viesti välitetään kohderyhmälle ja jolla 

yritys tekee itseään tunnetuksi. (Juholin 2013, 156–157, 241, 320.) Tarinallisuus 

yhdistää kampanja- ja muutosviestintää. Mediatalo ESAn Kokojuttu-kampanja luo 

tabloid-muutoksesta tarinaa esimerkiksi kätevänä ratkaisuna.  

 

3.4  Monikanavainen viestintä 
 

Monikanavainen viestintä tarkoittaa saman tiedon tai viestin jakamista useassa eri 

mediassa (Juholin 2013, 47). Media voi tarkoittaa mitä tahansa välinettä, joka 

mahdollistaa viestinnän lähettäjän ja vastaanottajan välillä. (Malmelin & Villi 2015, 

15).  Esimerkiksi Mediatalo ESA viestii tabloid-muutoksestaan niin sanomalehdessä, 

verkossa, blogissa, sosiaalisessa mediassa kuin sähköposti- ja intranet-järjestelmissäkin. 

Suurin osa tabloid-muutoksen viestinnässä käytetyistä medioista on digitaalisia eli 

verkossa toimivia medioita. Digitaalisella medialla on omat erityispiirteensä. Verkossa 

ihmisryhmät ja yhteisöt tuottavat itse erilaisia sisältöjä ja palveluja sekä toimivat myös 

yhteistyössä mediayritysten kanssa (mts. 20). Sosiaalisessa mediassa jokainen käyttäjä 

voi puolestaan olla sekä tiedon vastaanottaja että tuottaja (Säntti 2014, 181).  

Verkkoympäristössä viestintäsisältöjen on oltava sekä kiinnostavia että jaettavia. Kun 

sosiaalisen median käyttäjä jakaa kiinnostavan sisällön, hän markkinoi samalla tuotetta 

tai palvelua sekä mediabrändiä. Toisaalta kielteinen verkkokeskustelu voi levitä 

nopeasti ja tuottaa organisaatiolle ja brändille epäedullista julkisuutta. (Malmelin & 
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Villi 2015, 15, 20, 74–75.) Facebookissa Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen seuraajat 

voivat tykätä ja jakaa uudistusta käsitteleviä julkaisuja eli osoittaa julkisesti myönteistä 

asennoitumista tabloid-muotoista ESS:ia kohtaan. Kokojuttu-blogin kommenttikenttään 

verkkokävijä voi puolestaan antaa muutoksesta myös kielteistä palautetta. 

Muutosviestinnässä sosiaalinen media lisää sisäisen viestinnän vuorovaikutteisuutta 

(Juholin 2013, 216), mikä onnistuu esimerkiksi vähentämällä hierarkioita ja luomalla 

avoimen, demokraattisen ja vapaan sisällöntuottamispaikan (Matikainen 2011, 31). 

Sosiaalinen media myös lisää työn läpinäkyvyyttä ja henkilöstön 

osallistumismahdollisuuksia (Kauhanen 2012, 186). Vaikka Kokojuttu-blogi onkin 

suunnattu lähtökohtaisesti lukija-asiakkaille, lisää se tabloid-muutoksen läpinäkyvyyttä 

myös henkilöstölle. Niin ikään päätoimittaja Perttu Kauppisen kolumnit voi nähdä 

muutoksen läpinäkyvyyttä lisäävänä ja organisaation virallisen kannan kertovana 

viestintänä.  

Organisaatiot viestivät digitaalisesti, koska verkossa ne voivat saada lisää tietoa 

asiakkaistaan ja heidän tarpeistaan. Näin ollen esimerkiksi sosiaalinen media tukee 

tuotteiden ja palveluiden kehittämistä asiakkaiden toiveita ja tarpeita vastaaviksi. 

Verkossa organisaatiot keräävät myös asiakaspalautetta, jonka mukaan pyritään 

lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyys puolestaan edistää organisaation 

liiketoiminnallisia tavoitteita. (Kauhanen 2012, 185.) Virsu (2012, 111) pitää 

moniäänistä- ja kanavaista organisaatioviestintää osoituksena siitä, että organisaatio 

viestii itsestään usein eri tekstilajein. Mediatalo ESAn tabloid-muutoksessa tekstilajeja 

on kuusi, jotka esitellään seuraavassa luvussa 4.  

 

4 Aineiston tekstit ja tekstilajit 
 

Tutkimusaineiston tekstit kuuluvat kahteen eri ryhmään: sekä ulkoisen että sisäisen 

viestinnän teksteihin. Sisäisen viestinnän tekstejä (4 kpl) on tutkimusaineistossa selvästi 

vähemmän kuin ulkoisen viestinnän tekstejä (20 kpl). Lukija-asiakkaille suunnatut 

tekstit ovat suurin ja myös monipuolisin aineisto, sillä tekstit edustavat neljää eri 

tekstilajia. Ulkoisen viestinnän tekstilajeja ovat lehti- ja verkkomainokset, Kokojuttu-

blogikirjoitukset, Facebook-tapahtuma ja -julkaisut sekä päätoimittajan kolumnit. Sen 

sijaan henkilöstölle suunnatut tekstit kuuluvat kahteen eri tekstilajiin, joita ovat intra-
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tiedotteet ja uutiskirjeet. Koska tabloid-muutoksesta on kerrottu useassa eri mediassa 

usein eri tekstilajein, on tabloid-muutoksessa kyse luvussa 3.4 kuvaamastani 

monikanavaisesta viestinnästä. Lisäksi viestintä edustaa tyypillistä muutosviestintää, 

jossa perusviesti välitetään kohderyhmäkohtaisesti (luku 3.3).  

Tutkimusaineiston epätasaisen määrän syynä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

erilaisuus. Suuri osa henkilöstölle suunnatusta viestinnästä on suullista viestintää, kuten 

tiedotustilaisuuksia, jotka olen rajannut tutkimusaineistoni ulkopuolelle. Sen sijaan 

suurin osa lukija-asiakasviestinnästä on kirjallista viestintää. Lisäksi lukija-asiakkaat 

ovat asiakkaina tabloid-muutoksen tärkein kohderyhmä, joten heille viestitään eri 

tekstilajein useissa eri kanavissa. Lukija-asiakkaille suunnattu viestintä on myös täysin 

julkista, kun taas henkilöstölle suunnattu viestintä on osin salassa pidettävää. Vaikka 

kohderyhmäkohtaisen tutkimusaineiston määrä on epätasainen, on henkilöstölle ja 

lukija-asiakkaille suunnatun viestinnän vertailu kuitenkin tärkeää. Jos tutkisin vain 

lukija-asiakasviestintää, jäisi tabloid-muutoksen viestinnän sisäpiiri huomiotta.  

Jokainen tutkittava teksti on julkaistu Kokojuttu-kampanjan aikana 15.9.2015–5.8.2016. 

Kampanjan alkuvaiheessa julkaistut tekstit viestivät muutoksen aikataulusta ja 

markkinoivat uutta tabloid-tuotetta. Tabloid-muutoksen vedenjakaja on päivämäärä 

11.11.2015, jolloin ensimmäinen ennakkotabloidi eli yksittäinen esimerkkitabloidi 

julkaistiin. Ennakkotabloidin ilmestymisen jälkeen varsinkin lukija-asiakkaille 

suunnatut tekstit keräsivät palautetta ja kannustivat lukijoita kertomaan mielipiteensä 

lehden kehittämiseksi. Palautetta hyödynnettiin Mediatalo ESA:ssa ennen varsinaisen 

tabloidin ilmestymistä. Toinen vedenjakaja on päivämäärä 15.3.2016, kun ESS siirtyi 

lopullisesti tabloidiin. Lopullisen siirtymän jälkeen lukija-asiakkaille suunnatuissa 

teksteissä pyydettiin jälleen palautetta. Henkilöstölle suunnatut tekstit on julkaistu 

lähellä muutoksen suurimpia vedenjakajia. Tekstit keskittyivät kertomaan 

muutosprojektin etenemisestä ja työnteon järjestelyistä.   

Kokojuttu-kampanjan aktiivisinta kampanjointiaikaa on loka–maaliskuu (21 julkaistua 

tekstiä) ja jälkipalauteaikaa huhti–elokuu (kolme julkaistua tekstiä). 

Jälkipalauteteksteissä ei ole enää Kokojuttu-tunnusta, mutta lasken ne silti osaksi 

Kokojuttu-kampanjaa, koska niissä viitataan tabloid-muutokseen ja pyydetään siitä 

palautetta. Aktiivinen kampanjointiaika näkyy paitsi tekstien määrässä myös kampanjan 

toteutustavassa. Ennakkotabloidin julkaisun jälkeen Kokojuttu-kampanja tarkoitti 
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tekstien julkaisun lisäksi myös rekkakiertuetta, joka kiersi viikon ajan keräämässä 

palautetta uudesta tabloidista ympäri Päijät-Hämettä. Kiertueen jälkeen palautteenkeruu 

on ollut lähinnä sähköistä. 

Kokojuttu-kampanjan ulkoisen viestinnän tekstilajit edustavat niin painettua ja 

perinteistä viestintää (lehtimainokset ja kolumnit) kuin myös verkkoviestintää 

(verkkomainokset ja kolumnit) ja sosiaalista mediaa (Kokojuttu-blogi, Facebook). 

Kussakin tekstilajissa tabloid-muutosta käsitellään tekstilajille ominaisella tavalla: 

mainoksissa muutosta markkinoidaan, sosiaalisessa mediassa houkutellaan Kokojuttu-

kiertue-tapahtumaan, kolumneissa ja blogeissa muutosta ja saatua palautetta puolestaan 

pohditaan, selitetään ja analysoidaan. Sen sijaan sisäisen viestinnän tekstilajit edustavat 

vain verkkoviestintää, sillä ne on jaettu henkilöstölle sähköpostitse ja intranet-alustalla. 

Toisaalta Mediatalo ESAn sisäisen viestinnän ympäristössä on myös sosiaalisen median 

piirteitä, koska julkaistuja tiedotteita voi käydä tykkäämässä, kommentoimassa ja 

jakamassa työkavereille. Seuraavaksi kuvailen lyhyesti jokaisen aineistossani esiintyvän 

tekstilajin piirteitä.  

Mainos on tekstilaji, joka pyrkii myymään kuluttajalle jotakin. Tekstilajin 

tunnuspiirteisiin kuuluu suostuttelevuus ja kiinnostuksen herättäminen (Kuikka 2009, 

37), puhuttelut ja huudahdukset. Lisäksi mainos on tyypillisesti visuaalisesti näyttävä ja 

tyyliltään omaperäinen. Verkkomainoksissa käytetään erilaisia vuorovaikutuksellisia ja 

digitaalisia piirteitä, joilla pyritään ohjaamaan lukija toisille välilehdille. Esimerkiksi 

tekstiin upotettu linkki on tällainen piirre. Tässä tutkimuksessa analysoin lehti- ja 

verkkomainokset saman tekstilajin edustajina, koska ne muistuttavat tekstilajipiirteiltään 

suuresti toisiaan. Valintaa perustelee myös se, että tutkin vain mainoksen tekstiainesta, 

en visuaalisia valintoja, vuorovaikutuksellisia linkkejä tai värejä.   

Blogi on jatkuvasti päivittyvä kotisivu (Koskinen 2014, 130), jossa blogin kirjoittaja 

kertoo arjestaan omasta subjektiivisesta näkökulmastaan ja jossa lukijat voivat tykätä ja 

kommentoida blogin julkaisuja. Näin jokainen voi olla blogia lukiessaan sekä tiedon 

vastaanottaja että tiedon tuottaja (Säntti 2014, 181). Mediatalo ESAn Kokojuttu-blogi ei 

kuitenkaan ole yksilön mielipiteitä, vaan organisaation markkinointia edustava ja 

Kokojuttu-kampanjan ajaksi perustettu verkkosivu. Lisäksi blogin tehtävänä on kertoa 

tabloid-muutoksen etenemisestä lukijoille sekä myös vastaanottaa ja käsitellä palautetta. 

Kokojuttu-blogissa julkaistiin kampanjan aikana kuusi blogitekstiä, joista osa kolme on 
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toimituspäällikkö Hanna Myyrän kirjoittamia. Lisäksi yhden blogitekstin on kirjoittanut 

tabloid-projektipäällikkö Sami Hannukka ja yhden uutispäällikkö Elina Salo. Yksi 

blogiteksti on allekirjoittamaton. Kokojuttu-blogilla Mediatalo ESA pyrkii aktiiviseen ja 

vastavuoroiseen vuorovaikutukseen lukija-asiakkaidensa kanssa.  

Facebook on sosiaalisen median kanava, johon kirjautuneet voivat jakaa tekstejä, kuvia 

ja videoita omalla seinällään sekä kommentoida ja reagoida muiden julkaisuihin. 

Facebookin perustoiminto on tykkääminen (Koskinen 2014, 129). Lisäksi Facebookiin 

voi perustaa tapahtumia tai ryhmiä. Kokojuttu-kampanjan viisi aluekohtaista Facebook-

tapahtumaa (Hämeenkoski, Hollola, Lahti, Vääksy ja Padasjoki, Orimattila) on luotu 

5.11.2015 ja 6.11.2015, ja niiden tarkoitus on markkinoida Kokojuttu-rekkakiertuetta. 

Tapahtumien nimet ovat aluetta lukuun ottamatta kielelliseltä muodoltaan samanlaiset: 

ESS Tabloid Kokojuttu-kiertue + paikan nimi inessiivimuodossa. Lisäksi jokaisessa 

Facebook-tapahtumassa on julkaistu kolme samanlaista julkaisua. Toisin kuin 

tapahtumakuvaus, julkaisut on kirjoitettu kevättalvella ja keväällä 2016, joten niiden 

tarkoitus on paitsi viestiä tabloidin ilmestymisestä myös osallistua muutoksen 

jälkipalautteeseen. Vaikka Facebook-tapahtuman kuvausteksti ja julkaisut eroavat 

toisistaan pituudeltaan ja ilmestymisajankohdiltaan, käsittelen ne silti saman Facebook-

tekstilajin edustajina. Tapahtumakuvauksella ja julkaisuilla on yhteinen tavoite: ne 

markkinoivat tabloid-muutosta ja tavoittelevat ESS:n asiakasryhmää sosiaalisessa 

mediassa, jossa suurin osa lukija-asiakkaista todennäköisesti on. Facebook ei ole 

kuitenkaan muutoksen ensisijainen viestintäkanava, koska tapahtumakuvaus koskee 

vain lyhyttä tabloid-kiertueen ajanjaksoa ja koska julkaisut ovat ilmestyneet 

huomattavasti harvemmin kuin esimerkiksi Kokojuttu-blogin julkaisut.  

Kolumni on tekstilaji, jossa kirjoittaja kertoo oman subjektiivisen mielipiteensä 

palstamuodossa (Torppa 2014, 142–143) ja myös omalla kuvallaan, nimellään ja 

yhteystiedoillaan. Kolumnin aihe on kirjoittajan itse valitsema, useimmiten 

ajankohtainen puheenaihe. Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen tutkimusaineistoon 

kuuluu kaksi ESS:n päätoimittaja Perttu Kauppisen kirjoittamaa Esalainen-kolumnia. 

Esalainen on kaikkien ESS:n toimittajien kolumnipalsta, joka julkaistaan jokaisen 

ESS:n pääkirjoitussivulla ja ess.fi-verkkosivuilla. Tästä syystä päätoimittajan kolumni 

kuuluu tekstilajina sekä perinteiseen ja painettuun viestintään että verkkoviestintään. 

Kuten kolumni tekstilajina vaatii, Esalainen-kolumniin kuuluu aina kirjoittajan nimi, 

kuva ja yhteystiedot. Toinen päätoimittajan kolumneista on julkaistu ennen tabloid-
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muutosta 10.10.2015 ja toinen tabloid-muutoksen jälkeen 20.4.2016. Päätoimittajan 

kolumneja voi pitää ESS:n virallisena kannanottona tabloid-muutokseen, koska 

päätoimittaja edustaa ESS:ia.  

Uutiskirjeen tarkoitus on kertoa jokin uutiskriteerit täyttävä uutinen, esimerkiksi jokin 

uusi ja merkittävä työntekijään vaikuttava asia. Kirjemäinen muoto tekee uutisaiheesta 

puolestaan henkilökohtaisemman, vaikka kirje välitetäänkin usein sähköpostilistan 

kautta koko henkilöstölle. Lisäksi uutiskirje voi koota useita tiedotettavia asioita yhteen 

kirjeeseen. Mediatalo ESAn uutiskirje kertoo tiedotetta tarkemmin ja laaja-alaisemmin 

tiedotettavasta asiasta. Kokojuttu-kampanjan aikana Mediatalo ESA julkaisi 

henkilöstölleen kaksi uutiskirjettä, toisen syyskuussa 15.9.2015 ja toisen lokakuussa 

15.10.2015. Molemmat uutiskirjeet on julkaistu selvästi ennen suuria muutoksia, kuten 

ennakkotabloidin ja varsinaisen tabloidin ilmestymistä. Ne ovat myös huomattavasti 

kattavampia ja perusteellisempia henkilöstölle suunnattuja tekstejä kuin lyhyet, 

faktoissa pitäytyvät intranet-tiedotteet.  

Intranet-tiedote on henkilöstölle suunnattu, sävyltään neutraali tiedote, joka julkaistaan 

henkilöstön suljetulla verkkosivulla eli intranetissä. Tiedotteessa kerrotaan 

ajankohtaisista, henkilöstöä koskevista asioista tiiviissä ja yksiselitteisessä muodossa. 

Tiedotteissa on usein uutismainen rakenne: tärkein asia kerrotaan ensin, sen jälkeen 

vasta yksityiskohdat (Komppa 2006, 303). Kokojuttu-kampanjan aikana Mediatalo 

ESAn henkilöstölle julkaistiin kaksi intranet-tiedotetta, jotka muistuttavat sisällöltään ja 

julkaisuajankohdiltaan toisiaan: ne on molemmat julkaistu juuri ennen ennakkotabloidin 

julkaisua. Lisäksi molemmissa kerrotaan Kokojuttu-kiertueen aikataulusta ja 

kannustetaan ottamaan selvää tabloid-muutoksesta 10 kysymystä ja vastausta -koonnin 

avulla. 

 

5 Tabloid-muutoksen retoriikka 
 

Luku 5 käsittelee Kokojuttu-kampanjan tekstejä luvussa 2.1.3 määrittelemäni 

muutosretoriikan näkökulmasta. Alaluvussa 5.1 käsittelen Kokojuttu-nimen antamia 

lähtökohtia aineiston teksteille. Muissa alaluvuissa tutkin puolestaan sitä, millaisena 

tabloid-muutos esitetään muutosretoriikan sananvalinnoilla ja virkkeillä eri 

tekstilajeissa. Analysoin myös, millaisia retorisia valintoja tabloid-muutoksen 
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kuvaamisessa ei käytetä. Alaluvussa 5.2 käsittelen muutosretoriikkaa ulkoisen 

viestinnän ja alaluvussa 5.3 sisäisen viestinnän näkökulmasta. Analyysi etenee 

tekstilajeittain lehti- ja verkkomainoksista päätoimittajan kolumneihin (alaluvut 5.2.1–

5.2.4) ja uutiskirjeistä intranet-tiedotteisiin (alaluvut 5.3.1–5.3.2). Totean kunkin luvun 

lopuksi, mitä muutospuhetyyppiä tekstilaji muutosretoriikan analyysin perusteella 

toteuttaa. 

Olen havainnut ulkoisen viestinnän aineistossa seitsemän ja sisäisen viestinnän 

aineistossa kuusi erilaista muutosretoriikan tyyppiä. Olen luokitellut jokaisen tekstilajin 

muutosretoriikan tyypit ja niiden kielelliset piirteet taulukkoon kunkin alaluvun alkuun. 

Taulukoissa esiintyvä muutosretoriikan tyyppien järjestys vastaa niiden 

käsittelyjärjestystä alaluvussa. Ensimmäisenä käsittelen aina sellaisen muutosretoriikan 

piirteen, jota ei muissa aineiston tekstilajeissa esiinny. Tällaisen harvinaisen 

muutosretoriikan piirteen olen merkinnyt taulukkoihin *-merkillä. Harvinaisen 

muutosretoriikan piirteen jälkeen käsittelen sellaiset muutosretoriikan piirteet, joita en 

ole aiemmissa alaluvuissa analysoinut, jotta lukija saa heti luvun alussa hyvän kuvan 

uudesta tutkittavasta piirteestä. Jos tekstilajissa ei ole harvinaista tai tutkimuksen 

kannalta uutta muutosretoriikan piirrettä, etenee muutosretoriikan piirteiden 

käsittelyjärjestys kaikissa alaluvuissa samassa järjestyksessä.  

 

5.1 Kokojuttu-nimi sananvalintana 
 

Koska Kokojuttu on Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen nimi, määrittää se kaikkia 

kampanjan yhteydessä julkaistuja tekstejä. Kokojuttu-nimi on esillä lähes kaikissa 

kampanjan teksteissä todella näkyvästi: se valtaa suuren osan varsinkin 

lehtimainoksista.  Nimi on myös brändin ydin (Ainiala ym. 2008, 279), joten Kokojuttu-

nimen tutkiminen tukee tabloid-muutoksen brändin analyysia luvussa 6. Siksi analysoin 

Kokojuttu-nimen nimistöntutkimuksen näkökulmasta ennen tabloid-muutoksen tekstien 

muutosretoriikan tutkimiseen siirtymistä. Kielenpuhuja tutkii kohtaamiaan yritys- ja 

kampanjanimiä tuntemaansa yritys- ja kampanjanimidiskurssia noudattaen, jolloin tuttu 

diskurssi voi ohjata kielenaineksista tehtävää tulkintaa (Sjöblom 2006, 65). Tunnistan 

diskurssien vaikutuksen Kokojuttu-nimeä analysoidessani. 
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Kokojuttu on erisnimi eli propri. Erisnimenä se nimeää kielenulkoisen maailman 

tarkoitteista eli referenteistä Mediatalo ESAn tabloid-muutoskampanjan. Lisäksi 

erisnimen tehtävänä on yksilöidä nimeämänsä tarkoite (Sjöblom 2006, 64) ja erottaa se 

muista tarkoitteista (Ainiala ym. 2008, 13).  Kokojuttu-nimi yksilöi paitsi tabloid-

kampanjan myös uuden tabloid-tuotteen sekä erottaa ne muista kampanjoista ja 

tuotteista, mikä lisää kampanjan saamaa huomiota. Lisäksi nimet liittävät 

tarkoitteeseensa tiedollisia ja tunnemerkityksiä (Ainiala ym. 2008, 276), jotka 

vaikuttavat nimestä syntyviin mielikuviin. Tabloid-muutoksen viestinnän synnyttämät 

mielikuvat ovat puolestaan tämän tutkimuksen kohde. Koska yksilöinti, erottuminen ja 

mielikuvien liittäminen ovat myös markkinoinnin tavoitteita (mts. 275–276), Kokojuttu-

kampanjan nimeäminen tukee niin ikään markkinointiviestinnän onnistumista. 

Nimistöntutkimuksen kontekstissa Kokojuttu onkin kaupallinen nimi. Kaupalliset nimet 

ohjaavat kuluttajien valintoja, jotta yritys voi saavuttaa taloudelliset tavoitteensa ja 

muodostaa haluamaansa yrityskuvaa (mts. 2008, 275, 280). Kokojuttu-nimen tarkoitus 

on lisätä tabloid-ESS:n tilaajien määrää ja ennaltaehkäistä muutoksesta johtuva tilaajien 

menettäminen. Kokojuttu-kampanja luo kuvaa myös Mediatalo ESAsta yrityksenä.  

Taipumaton adjektiivi koko tarkoittaa puheena olevaa asiaa kokonaisuudessaan samaan 

tapaan kuin kaikki tai täysi (määrä: söi koko omenan, aika: hän ahersi koko päivän). 

Lisäksi koko tarkoittaa ’melkoista’ tai ’aikamoista’ (koko joukko) tai vahvistaa kielteisiä 

ilmauksia (En välitä koko asiasta). (KTS 2017.) Kokojuttu-kampanjassa koko tarkoittaa 

tulkintani mukaan ensi sijassa merkityksiä ’kaikki’ tai ’täysi’ eli koko juttua. 

Yleisnimenä eli appellatiivina esiintyvä substantiivi juttu merkitsee puolestaan 

keskustelua (juttu luistaa), kertomusta (kummitusjuttu), lehtikirjoitusta (etusivun juttu), 

tapausta (yhden illan juttu), asiaa (hyvä juttu) tai oikeusasiaa (murhajuttu). (KTS 2017.) 

Kokojuttu-kampanjassa juttu merkinnee lähinnä lehtikirjoitusta ja asiaa: tabloid-ESS:n 

tilaaja saa luettavakseen lehtijuttuja ja muutos esitetään hyvänä juttuna. Toisaalta 

jutusta voi löytää myös keskustelun ja kertomuksen piirteitä, koska kampanjalla 

pyritään Mediatalo ESAn ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen sujumiseen eli jutun 

luistamiseen ja koska muutos esitetään lukijalle mielenkiintoisena, vaiheittaisena 

kertomuksena varsinkin Kokojuttu-blogissa. Kokojuttu-nimen osat liittävät kampanjan 

nimeen näin ollen useita niin media-alaan kuin arkikeskusteluun liittyviä merkityksiä.  

Kokojuttu-nimi antaa lukijan ymmärtää, että tabloid-ESS:iin kuuluu ”koko juttu” eli 

lukijalle kerrotaan ”jutusta” kaikki. Puhekielessä voidaan esimerkiksi pyytää 
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puhekumppanilta, että kerro minulle ihan koko juttu alusta alkaen. Toinen tulkintatapa 

on, että tabloid-ESS:n tilaaja saa haltuunsa ”koko jutun” eli ESS:n kaikkien medioiden, 

kuten printin, digin ja verkon, käyttöoikeudet. Kokojuttu-kampanjassa tabloid-tuotteen 

ominaisuuksina korostetaan kokonaisvaltaisuutta ja kaikenkattavuutta. Tämä on 

tyypillistä suostuttelemaan pyrkivää muutosretoriikkaa, jossa muutos perustellaan 

sisällön monipuolistumisella, vaikka käytännössä sama sisältö tarjoillaan lukijalle vain 

usealla eri tavalla.  

Lisäksi kampanjan nimessä Kokojutun määriteosa koko ja pääosa juttu on kirjoitettu 

oikeinkirjoitussääntöjen vastaisesti yhteen, koska kaupalliset nimet soveltavat usein 

oikeiskirjoitusnormeja. Normienvastaisuus on nimen tapa herättää huomiota (Ainiala 

ym. 2008, 294). Kokojuttu-nimitys käyttää siis puhekielistä, normienvastaista 

retoriikkaa, joka on yksi tapa osoittaa yhteisymmärrystä tekstin lukijan ja kirjoittajan 

välillä (Burke 1962, 521, 567–570). Niin ikään puhekielisyyden tavoittelusta kertovat 

adverbin koko ja juttu merkitykset. Puhekielisyydellä Mediatalo ESA haluaa kertoa 

olevansa helposti lähestyttävä organisaatio, joka markkinoi niin ikään helposti 

lähestyttävää, asiakasystävällistä tuotetta. Lisäksi puhekielisyydessä on kyse muutoksen 

inhimillistämisestä. Inhimillistäminen on tapa konkretisoida yritysnimiä ja tehdä niistä 

ymmärrettävämpiä (Sjöblom 2006, 257), minkä tarkoitus on vakuuttaa kohderyhmät 

tabloid-muutoksesta. Ominaisuus läpäisee koko aineiston muutosta koskevan retoriikan, 

diskurssit ja brändit.  

Kokojuttu-nimi viittaa tutkimusaineistossa myös Kokojuttu-kiertueeseen, jonka aikana 

Mediatalo ESAn henkilöstö kiertää Päijät-Hämeessä Kokojuttu-rekalla. Se on sekä tapa 

tuoda kampanja lähelle asiakkaita että mielikuvien luomista. Kiertue viittaa esimerkiksi 

bändien kiertueisiin, mikä tuo tabloid-muutosta lähemmäs tavallisten lukijoiden arkea. 

Samalla se liittää muutokseen myönteisiä mielikuvia, sillä bändien kiertueet ovat usein 

kauan odotettuja tapahtumia. Rekka kulkuvälineenä on puolestaan arkipäiväinen ja 

suuri, mikä liittää tabloid-muutokseen näyttävyyttä, tavanomaisuutta ja 

samaistuttavuutta. Lisäksi rekka kuvaa suurta tavaramäärää ja pitkiä työpäiviä: 

Mediatalo ESAn henkilöstö on ikään kuin raskasta työtä tekevä rekankuljettaja, joka tuo 

kauan odotetun tabloid-tuotteen asiakkailleen.  
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5.2  Ulkoisen viestinnän muutosretoriikka 
 

5.2.1 Lehti- ja verkkomainokset 
 

Tutkimusaineistooni kuuluu neljä lehti- ja neljä verkkomainosta eli yhteensä kahdeksan 

mainostekstilajia edustavaa Kokojuttu-kampanjan tekstiä. Olen havainnut mainosten 

käyttävän viittä erilaista muutosretoriikan tyyppiä, jotka on luokiteltu kielellisine 

piirteineen taulukkoon 2. Lehti- ja verkkomainosten muutosretoriikan tyyppejä ovat 

yksinkertaistava retoriikka, identifikaatio, arkiset sananvalinnat, tunteisiin vetoaminen 

ja muutoksen sanallistaminen.  

Yksinkertaistavalla retoriikalla tarkoitan sellaista kielenkäyttöä, joka pyrkii ilmaisemaan 

esillä olevan asian lukija-asiakkaalle mahdollisimman yksinkertaisesti ja 

yksiselitteisesti. Yksinkertaistava retoriikka käyttää hyväkseen esimerkiksi kokoavia 

luettelointeja ja kaikkien lukija-asiakkaiden tuntemia, yksiselitteisiä ilmaisutapoja, 

kuten yhteenlaskutoimitusta. Yksinkertaistaminen on Juutin ym. (2004, 213–214) 

mukaan tyypillinen muutospuheen piirre, koska muutospuhe pelkistää muutosta 

koskevaa viestintää ja korvaa muutoksen monimutkaisuuden yksinkertaisuudella. 

Yksinkertaistamisen tarkoitus on vähentää muutosta kohtaan koettua epävarmuutta 

(mp.).  

Identifikaatiolla tarkoitan puolestaan retoriikkaa, joka pyrkii liittämään lukijan osaksi 

muutosta toteuttavaa joukkoa eli identifioimaan lukijan muutoksen kannattajaksi. 

Identifikaatio viittaa myös luvussa 2.1.2 esiteltyyn, Burken (1962, 521, 567–570) 

retoriseen strategiaan kuuluvaan identifikaation käsitteeseen, joka esittää muutoksen 

yleisölle hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii hälventämään mahdollisia ristiriitoja 

kirjoittajan ja lukijan välillä. Identifikaation kielellisiä piirteitä ovat muun muassa 

yksikön 2. ja monikon 1 persoonamuoto (Hoffmann & Ford 2013), joilla lukijaa 

puhutellaan juuri sinuksi tai jolla lukijasta ja muutoksen kannattajista luodaan me-

joukko.  

Arkisten sananvalintojen retoriikka käyttää muutoksen kuvailussa lukija-asiakkaalle 

tuttuja, arkisia ja läheisiä sananvalintoja, kuten kampanjan Kokojuttu-nimi. Arkisten 

sananvalintojen retoriikan tarkoituksena on lähentää lukijan ja muutoksen välistä 

suhdetta niin, että muutokseen liitetään lukija-asiakkaan läheisinä kokemiin asioihin, 

kuten ystäviin, kotiin ja perheeseen, liittyviä mielikuvia. Tunteisiin vetoamisen 
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muutosretoriikka käyttää osin samaa vaikuttamistapaa, koska esimerkiksi adjektiivien 

herättämät myönteiset mielikuvat pyritään liittämään lukija-asiakkaan ajatuksissa 

tabloid-muutokseen. Organisaatioretoriikalle on tyypillistä vedota tunteisiin, tarpeisiin 

ja arvoihin (Hoffmann & Ford 2013), joihin läheisten asioiden voidaan lukea kuuluvan.  

Myös muutoksen erilaiset sanallistamistavat ovat aineistossa yleisiä muutosretoriikan 

tyyppejä. Aineiston teksteissä muutos joko kierretään toisella sananvalinnalla, kuten 

sanalla kehitys, tai mainitaan suoraan esimerkiksi muutosehdotuksista puhuttaessa. 

Muutos-sananvalinnan kiertäminen on niin ikään tyypillinen muutospuheen piirre (Juuti 

ym. 2004, 35).  Se, millä sanalla muutosta kuvataan, vaikuttaa suoraan lukija-asiakkaan 

mielikuviin muutoksesta. Ei ole yhdentekevää, muutetaanko vai parannetaanko Etelä-

Suomen Sanomia.  

Taulukko 2 kuvaa lehti- ja verkkomainoksissa esiintyviä muutosretoriikan tyyppejä ja 

niiden kielellisiä piirteitä. Kussakin muutosretoriikan tyypissä on yhdestä kolmeen 

erilaista kielellistä piirrettä. *-merkintä tarkoittaa, että muutosretoriikan tyyppi on 

ominainen vain mainostekstilajille ja että se ei esiinny aineiston muissa tekstilajeissa.  

  

TAULUKKO 2. Muutosretoriikka Kokojuttu-kampanjan lehti- ja verkkomainoksissa. 

Muutosretoriikan 

tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 

2 

Kielellinen piirre 3 

Yksinkertaistava 

retoriikka* 

yhteenlaskutoimitus luettelot  

Identifikaatio 

 

yksikön 2. 

persoona, monikon 

1. persoona 

imperatiivi, 

possessiivisuffiksi 

kirjemuoto, 

yhteenlaskumuoto  

Arkiset 

sananvalinnat 

läheisyyttä 

herättävät 

sananvalinnat 

puhekielisyys inhimillistäminen 

Tunteisiin 

vetoaminen 

vaikuttavat 

toteamuslauseet 

adjektiivit  

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan 

suora maininta 

 

 

Lehti- ja verkkomainokset käyttävät tabloid-muutoksen kuvaamiseksi yksinkertaistavaa 

retoriikkaa, johon kuuluu taulukon 2 mukaan kaksi kielellistä piirrettä: 

yhteenlaskutoimitus ja lausekeluettelot. Esimerkissä 1 lukijalle selitetään 

yhteenlaskutoimitusta mukaillen, mitä Kokojuttu-nimi kampanjassa tarkoittaa. 
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Kolmiportaista luetteloa hyödyntävä esitystapa luo tabloid-muutoksesta kuvaa 

johdonmukaisena ja helposti käsitettävänä asiana. Muutos kuvataan esimerkissä myös 

syy–seuraus-suhteena, jonka tuloksena on Kokojuttu eli kaiken sisältävä palvelupaketti. 

(1) paperilehti + verkko + digilehti = KOKOJUTTU (Lehtimainos 10.11.2015, 

verkkomainos 11.11.2015) 

 

Esitystapa korostaa tabloid-ESS:n monikanavaisuutta ja markkinoi samalla kaikkia eri 

tapoja, joilla tabloidia voi lukea. Koska esimerkissä 1 kuvatut ESS:n mediat ovat olleet 

olemassa jo ennen tabloid-muutosta, mainos vetoaa lukijalle tuttuihin ja turvallisiin 

asioihin – siihen, mikä ei tabloidiin siirtymisessä muutu. Samalla esimerkki 1 jättää 

mainitsematta muutoksen vaikutuksen ESS:n kokoon, ulkoasuun ja sisältöön.  

Yhteenlaskutoimitus on myös jokaiselle lukijalle tuttu esitystapa kouluajoilta. Tabloid-

muutos yksinkertaistetaan esimerkissä 1 tasolle, jonka jo alakoululainen lapsi 

ymmärtää. Samalla lukija identifioidaan osaksi muutosta, eli lukijan ja muutoksen 

välille luodaan tuttua ja turvallista yhteisymmärrystä. Mainos pyrkii siihen, että lukija 

yhdistää yhteenlaskuun kohdistuvan tuttuuden tunteen uuteen tabloid-tuotteeseen. 

Mediatalo ESA tuo muutoksen lukijan lähelle, osaksi varhaista ja kaikkia koulun 

käyneitä yhdistävää kokemuspohjaa. Koska esitystapa lisää lukijan ja muutoksen välistä 

yhteisymmärrystä, edustaa yhteenlaskutoimitus myös identifikaatiota. Lisäksi 

matemaattinen esitystapa on talouden kielelle ominainen piirre (Ainiala ym. 2008, 281), 

joka osoittaa, että tabloid-muutoksen viestinnän taustalla vaikuttavat taloudelliset 

tavoitteet. 

Mainosten yksinkertaistavaa muutosretoriikkaa edustaa myös esimerkin 2 muutoksen 

ominaisuuksia kuvaileva, viisiosainen luettelo. Luettelo kuuluu samaan mainokseen 

kuin esimerkin 1 yhteenlaskutoimitus. Mainoksessa lausekkeet on aseteltu 

yhteenlaskutoimituksen alle omiin soikionmuotoisiin lokeroihinsa. Mainoksessa 

lausekkeet eivät muodosta luetteloa tai pääty pisteeseen, kuten esimerkissä 2. 

Lausekkeiden luettelointi pisteineen oli kuitenkin välttämätöntä esimerkkivirkkeen 

luomiseksi. Lausekkeista ensimmäinen on verbilauseke, kaksi keskimmäistä 

substantiivilausekkeita ja kaksi viimeisintä lauseita, joista puuttuu subjekti.  

(2) Kätevä käsitellä. Syvempi sisältö. Näyttävät kuvat. Kulkee kätevästi 

mukana. Sopii sähköisiin välineisiin. (Lehtimainos 10.11.2015) 
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Esimerkin 2 substantiivilausekkeet syvempi sisältö ja näyttävät kuvat sisältävät 

pääsanan sisältö ja kuvat sekä määritteet syvempi ja näyttävät, jotka kuvailevat 

pääsanaa. Verbilauseke kätevä käsitellä sisältää puolestaan tapaa kuvaavan adjektiivin 

kätevä ja perusmuotoisen verbin käsitellä. Lauseet kulkee kätevästi mukana ja sopii 

sähköisiin välineisiin ikään kuin täydentävät subjektina toimivan Kokojuttu-nimen 

aloittaman virkkeen. Lausekkeet ja lauseet muodostavat yhdessä tabloid-muutoksen 

ominaisuuksia kuvailevan luettelon, joka jäsentää muutoksen yksinkertaiseksi, 

viisiosaiseksi kokonaisuudeksi. Selkeydellä poistetaan tai ainakin hälvennetään 

mielikuvaa muutoksesta sekavana ja monimutkaisena asiana, mikä noudattaa 

muutospuheen tunnusmerkkejä (Juuti ym. 2004, 213–214).  

Identifioivaan muutosretoriikkaan kuuluvat varsinkin yksikön 2. persoonassa taipunut 

imperatiivimuoto Tule ja possessiivisuffiksi -si, jotka esiintyvät esimerkeissä 3–5. 

Varsinkin yksikön 2. persoonan runsas käyttö tuo muutoksen lähelle lukijaa. Kun 

muutoksesta kirjoitetaan sinä-muodossa, lukija esitetään osana muutosta, vaikka 

lähtökohtaisesti muutos on lukijalle vieras, etäinen ja merkityksetönkin asia. 

Identifikaatiolla muutos esitetään mainoksessa lukijan hyväksymänä, 

yhteisymmärryksen tavoittaneena asiana, vaikkei asiasta hyväksyntää tai 

yhteisymmärrystä olekaan.  

(3) Tule kertomaan mielipiteesi! (Lehtimainos 14.11.2015, 12.11.2015, 

verkkomainos 11.11.2015) 

(4) Etelä-Suomen Sanomien tilaajana käytössäsi on koko juttu – paperilehti, 

ESS digilehti ja ESS.fi-palvelun koko sisältö. (Lehtimainos 14.11.2015 ja 

12.11.2015) 

(5) Kaikki palvelut käytössäsi samalla tilauksella. (Verkkomainos 11.11.2015) 

 

Esimerkin 3 sinä-imperatiivi esittää lukijan käskyn kohteena, millä lukija pyritään 

aktivoimaan toimeliaaksi muutoksen puolesta työskentelijäksi. Käskyt sisältävät myös 

huudahduksen, mikä on tyypillistä mainos-tekstilajille (luku 4). Huudahdukset vaativat 

lukijaa osallistumaan muutokseen. Esimerkeissä 4 ja 5 muutos esitetään lukijalle 

edullisena asiana, koska muutoksen hyväksyessään lukija saa koko jutun ja kaikki 

palvelut. Lisäksi esimerkkien 4–5 possessiivisuffiksi -si luo jutustelevaa tyyliä, joka 

madaltaa muutoksen ja lukijan välistä kynnystä. Sinä-muodolla muutoksesta kerrotaan 

lukijalle samaan tapaan kuin kaverien välisessä keskustelussa. Lukija identifioidaan 

ikään kuin tabloid-muutoksen ”kaveriksi”.  
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Myös monikon 1. persoona on identifikaation kielellinen piirre. Me-muodolla viitataan 

ESS:iin yhtenäisenä joukkona, joka seisoo yhtenäisenä rintamana muutoksen takana. 

Me-muotoa käytettäessä sisäryhmä kuuluu jo perusmerkitykseen (Pälli 2003, 96). 

Sisäryhmä on Mediatalo ESA. Virsu (2011, 196) on määritellyt me-muodon 

käyttämisen me-puheeksi, jonka merkitys vaihtelee tilanteen mukaan. Esimerkeissä 6–7 

me viittaa Mediatalo ESAn henkilöstöön.  

(6) Me lehden tekijät olemme ylpeitä ja innoissamme uudesta Etlarista - -

(Lehtimainos 18.6.2016) 

(7) Haluamme tietää, minkälaista lehteä juuri sinä haluaisit lukea. (Lehtimainos 

18.6.2016) 

 

Koska esimerkeissä 6–7 on kyse ESS:n tekijöistä, kuten toimittajista, lukija suljetaan 

me-joukon ulkopuolelle. Tästä huolimatta me-joukko esitetään sellaisena, johon lukijaa 

houkutellaan kuulumaan. Koska henkilöstö on esimerkin 6 mukaan ylpeä ja innoissaan 

ESS:sta, myös lukijalla esitetään olevan syytä ylpeyteen ja innostukseen. Lisäksi 

esimerkissä 7 lukijalta kysytään yksilöllisiä toiveita ESS:n kehittämistä varten. Kun 

ESS:ia kehitetään lukijoiden toiveiden mukaiseksi, kehittyy lukijoista osa tyytyväistä 

tabloid-ESS:n ja muutoksen takana seisovaa me-joukkoa.  

Identifioivaa muutosretoriikkaa käyttää lisäksi kirjemuotoinen lehtimainos (18.6.2016), 

jossa päätoimittaja Perttu Kauppinen puhuttelee lukijoitaan Hyvä lukija -otsikolla. 

Puhuttelulla pyritään osoittamaan henkilökohtaista huomiota ja arvostusta lukijaa 

kohtaan. Kirje kirjoitetaan useimmiten todella tärkeälle ja läheiselle henkilölle, joten 

Mediatalo ESA pyrkii mainoksen kirjemuotoisuudella luomaan läheistä suhdetta 

lukijaan. Lukija saa mainoksessa ikään kuin luottamuksellisen, jopa intiimin kirjeen, 

vaikka ”kirje” on julkaistu sanomalehdessä, jota sadat tuhannet lukijat lukevat. 

Kirjemuotoisen lehtimainoksen retorinen strategia käyttää läheistä suhdetta lukijaan 

voimakkaammin hyväkseen kuin muut mainokset, sillä mainos esittää Mediatalo ESAn 

ja lukijan välisen suhteen erittäin läheisenä.  

Muutos esitetään mainoksissa retorisesti myös mahdollisimman arkisena asiana. 

Arkisten sananvalintojen muutosretoriikkaa edustavat läheisyyttä herättävät 

sananvalinnat, ja puhekielisyydet ja inhimillistäminen. Mainosten muutosretoriikkaan 

kuuluu esimerkiksi ilmauksia, joita käytetään tavallisesti arkipuheessa, kuten tykätä-

verbi pitää-verbin sijaan esimerkissä 8. Puhekielisillä ilmauksilla muutos pyritään 

tuomaan lähelle lukijaa ja tämän arkea. Se luo myös muutoksesta arkisen mielikuvan, 
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mitä voi pitää tabloid-muutoksesta puhumisen retorisena strategiana: tabloid-ESS:sta ei 

pyritä luomaan juhlallista, vaan tavallista kuvaa, joka mataloittaa muutoksen ja lukija-

asiakkaan välistä kynnystä. 

(8) Etelä-Suomen Sanomat haluaa tietää, mitä sen sisällöstä tykätään. 

(Lehtimainos 18.6.2016) 

 

Esimerkissä 8 elottomasta ESS-sanomalehdestä tehdään inhimillinen, tunteva ja 

ajatteleva subjekti, joka on kiinnostunut lukija-asiakkaidensa mielipiteistä. Samalla 

ESS:n ja lukijan suhdetta rakennetaan entistä tasavertaisemmaksi, kun ESS esitetään 

yhtä inhimillisenä toimijana kuin lukija. Inhimillistäminen auttaa muutoksen ja lukija-

asiakkaan välisen suhteen luomisessa, kun lukija voi suhtautua ESS:iin ikään kuin 

vertaisenaan. Inhimillisillä ominaisuuksilla muutokselle haetaan lukijalta myös 

empatiaa kuvaamalla, kuinka ESS pohtii, mitä siitä ajatellaan, kuten kuka tahansa 

ihminen.  

Niin ikään läheisyyttä herättävä sananvalinta on esimerkin 9 tulla kylään -verbiliitto, 

joka liittyy tavanomaisesti arkiseen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen tuttavien 

kutsuessa toisiaan kylään. Tabloid-muutoksesta tehdään sananvalinnalla esimerkin 8 

tapaan elollinen, inhimillinen ja aktiivinen toimija. Esimerkissä 9 muutosta ei kuvata 

kuitenkaan kenä tahansa ihmisenä, vaan läheisenä tuttavana, johon lukija-asiakas liittää 

myönteisiä mielikuvia.  

(9) Kokojuttu tulee kylään (Verkkomainos 11.11.2015, lehtimainos 

14.11.2015 ja 12.11.2015) 

 

Esimerkin 9 muutosretoriikka rakentaa yhteisymmärrystä muutoksen ja lukijan välille, 

kun vieras ja jopa vastustettava muutos esitetään hyvänä ystävänä, joka halutaan kutsua 

kylään. Samalla muutos esitetään helppona ja mieluisana tapahtumana: muutos toteutuu 

yhtä sujuvasti kuin kyläilykutsun esittäminen ystävälle. Tulla kylään -sananvalintaa 

muistuttaa myös tulla käymään -sananvalintaa, joka esiintyy niin ikään 

tutkimusaineistossa ja toimii retoriikaltaan samalla tavalla.  Arkisen sananvalinnan 

lisäksi ilmaus edustaa identifioivaa muutosretoriikkaa, joka pyrkii aktiivisesti 

identifioimaan lukijan osaksi muutosta ja luomaan yhteistä maaperää lukijan ja 

muutoksen välille.  
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Mainokset kuvaavat tabloid-muutosta myös tunteisiin vetoavalla muutosretoriikalla. 

Sitä edustavat mainoksissa vaikuttavat toteamuslauseet, jotka kuvaavat lukijan ja 

tabloid-ESS:n suhdetta. Esimerkki 10 kuvaa havainnollistavasti tunteisiin vetoavaa 

muutosretoriikkaa, joka perustelee uuden ja vanhan lehden välistä ristiriitaa ja pyrkii 

vakuuttamaan lukijan uudesta tabloid-ESS:stä. Ristiriitojen käsittely tarkoittaa myös 

retorisen strategian käyttöä (Burke 1962, 521, 567–570). 

(10) Etelä-Suomen Sanomat on ollut ja tulee vastedeskin olemaan täyden 

palvelun sanomalehti.  (Lehtimainos 18.6.2016) 

 

Vaikka esimerkissä 10 tabloid-muutosta ei mainita suoraan, viittaa virke selvästi 

lukijoiden mahdollisesti kokemaan ristiriitaan uuden tabloid-lehden ja vanhan 

broadsheet-lehden välillä. Mediatalo ESA pyrkii korostamaan, ettei mikään oleellinen 

muutu tabloidiin siirryttäessä ja että sama asiakaskeskeisyys säilyy. Tunteisiin vetoavia 

vaikuttavia toteamuksia ovat niin ikään seuraavat esimerkkilauseet: 

(11) Mielipiteesi ovat meille tärkeitä. (Lehtimainos 12.11.2015 ja 14.11.2015) 

(12) Teemme lehteä ja sähköisiä palveluita lukijoitamme, eli juuri Sinua 

varten. (Lehtimainos 12.11.2015 ja 14.11.2015) 

 

Esimerkit 11 ja 12 luovat mielikuvaa siitä, että Mediatalo ESA ja lukija-asiakas 

tarvitsevat toisiaan. Mediatalo ESA tarvitsee lukijoiden tärkeitä mielipiteitä 

muuttuakseen ja myös jopa ollakseen olemassa. Lukija ikään kuin velvoitetaan 

tunteisiin vetoavalla muutosretoriikalla auttamaan omalla asiantuntemuksellaan uutta 

tabloid-ESS:ia. Samalla lukijasta tehdään muutoksen keskeinen toimija: muutos 

toteutuu, kun lukija kertoo mielipiteensä. Esimerkki 12 käyttää lisäksi hyväkseen 

monikon 1. persoonaa eli teemme-muotoa, jolla mainokseen luodaan me-joukko. Me-

muotoa käytetään usein koulusta, työpaikasta, kodista ja perheestä eli keskeisistä 

puheenaiheista (Pälli 2003, 99), joten monikon 1. persoonan käyttö liittää muutoksen 

lukijalle läheisiin, arkisiin asioihin ja vetoaa samalla lukijan tunteisiin.  

Myös mainoksissa käytetyt adjektiivit edustavat tunteisiin vetoavaa muutosretoriikkaa. 

Tabloid-muutos määritellään adjektiiveilla käteväksi, näyttäväksi ja syvemmäksi (ks. 

esimerkki 2). Nämä adjektiivit ovat myönteisiä mielikuvia herättäviä adjektiiveja, joilla 

muutoksesta pyritään luomaan lukija-asiakkaille myönteistä kuvaa. Muutos esitetään 

lukijalle kätevyyttä, näyttävyyttä ja syvyyttä tuottavana asiana. Komparatiivi-muoto 

syvempi esittää tabloidin puolestaan aiempaa syvempää eli entistä parempaa sisältöä 
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tuottavana muutoksena. Myönteisillä mielikuvilla tunteisiin vetoava retoriikka poistaa 

tai ainakin hälventää muutoksen mahdollisesti herättämiä kielteisiä mielikuvia 

muutoksen epävarmuudesta ja ESS:n laadun heikkenemisestä.  

Lehti- ja verkkomainosten muutosretoriikka pyrkii kiertämään muutos- ja muuttua-

sananvalintoja. Ne kierretään muun muassa substantiivilla uudistus ja verbeillä ilmestyä, 

parantua ja uudistaa. Esimerkissä 13 parantua-verbiin on liitetty entisestään-partikkeli, 

mikä kertoo tabloid-ESS:n olevan entistä ESS:ia parempi. Myönteisen kehityksen 

kuvaamisella Mediatalo ESA pyrkii tekemään muutoksen liittyvistä ristiriidoista 

merkityksettömiä. Muuttua-sananvalinnan kiertämisellä muutos pyritään esittämään 

retorisesti hyväksyttävämpänä. Uudistuminen ja parantuminen ovat myönteisiä asioita, 

kun taas muutokseen liitetään kielteisiä mielikuvia.  

(13) Kokonaisuus paranee entisestään kun Etelä-Suomen Sanomat alkaa 

ilmestyä tabloid-koossa 15.3.2016 alkaen.  (Lehtimainos 12.11.2015) 

 

Muutos mainitaan mainoksissa myös suoraan, esimerkiksi ilmauksella melkoista 

muutosten aikaa (lehtimainos 11.11.2015) ja muutosehdotuksia (verkkomainos 

11.11.2015). Muutoksen kielteinen kaiku kohdistuu esimerkeissä kuitenkin Mediatalo 

ESAn henkilöstöön, ei itse tabloid-muutokseen tai asiakkaaseen. Muutos esitetään 

lukija-asiakkaalle asiana, jonka kanssa henkilöstö työskentelee muutoksista huolimatta 

lukijan parhaaksi. Muutospuhetyypeistä tabloid-muutoksen lehti- ja verkkomainokset 

käyttävät parhaan reitin muutospuhetta, jossa parhaana reittinä esitetään lukijan ja 

Mediatalo ESAn välinen, onnistunut vuorovaikutus.  

 

5.2.2 Kokojuttu-blogitekstit 
 

Kokojuttu-blogikirjoituksia on aineistossa kuusi, ja ne käyttävät tabloid-muutoksen 

kuvaamiseksi niin ikään kuutta erilaista muutosretoriikan tyyppiä. Tyypeistä neljä eli 

identifikaatio, arkiset sananvalinnat, tunteisiin vetoaminen ja muutoksen 

sanallistaminen edustavat jo luvussa 5.2.2 esiteltyjä muutosretoriikan tyyppejä. Sen 

sijaan velvollisuusretoriikka ja prosessiretoriikka ovat sellaisia retoriikan tyyppejä, joita 

mainoksissa ei esiinny. Muutosretoriikan tyypit on kuvattu taulukossa 3.  
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Velvollisuusretoriikalla tarkoitan retoriikkaa, jossa tabloid-muutos esitetään lukija-

asiakkaille henkilöstön velvollisuutena. Velvollisuudeksi muutos kuvataan taulukon 3 

mukaisesti vaikuttavilla toteamuksilla ja on tehtävä -nesessiivimuodolla, jonka mukaan 

tabloid-muutos on pakko toteuttaa. Velvollisuusretoriikka on vain Kokojuttu-blogin 

teksteille ominainen muutosretoriikan tyyppi. Prosessiretoriikka puolestaan kuvaa 

lukijalle tabloid-muutoksen prosessia suunnitteluvaiheesta ilmestymiseen. 

Prosessiretoriikka toteuttaa myös muutospuhetta, joka kuvaa usein vaihe vaiheelta 

etenevää prosessia. (Juuti ym. 2004, 173). Prosessiretoriikkaan kuuluvat passiivimuoto, 

luvut ja epäröivät sananvalinnat, kuten verbiketju voi näyttää, konditionaalimuoto voisi 

olla ja partikkelit ehkä ja ei vielä. 

 

TAULUKKO 3.  Muutosretoriikka Kokojuttu-blogiteksteissä.   

Muutosretoriikan 

tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 

2 

Kielellinen 

piirre 3 

Velvollisuusretoriikka* nesessiivirakenne vaikuttavat 

toteamukset 

 

Prosessiretoriikka passiivi, myönteisen 

ja kielteisen sidostus 

epäröivät 

sananvalinnat,  

luvut, 

ajanilmaukset 

Identifikaatio yksikön 2. ja 

monikon 1. ja 2. 

persoona 

imperatiivi sisäpiirin tieto, 

runo 

Arkiset sananvalinnat 

 

läheisyyttä herättävät 

sananvalinnat 

puhekielisyys  

Tunteisiin vetoaminen adjektiivit TU- ja VA-

partisiipit 

 

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan 

suora maininta 

 

 

Velvollisuusretoriikka esittää tabloid-muutoksen Mediatalo ESAn henkilöstölle 

työläänä prosessina. Esimerkissä 14 muutosta käsitellään nesessiivirakenteen avulla 

velvollisuutena, joka henkilöstön on vain suoritettava. Muutoksen työlista esitetään 

loputtomana luettelona, joka ei esiinny kokonaisuudessaan esimerkissä. Esimerkki 14 

korostaa Mediatalo ESAn henkilöstön ja lukija-asiakkaan roolien erilaisuutta: 

henkilöstö työskentelee aktiivisesti, kun lukija-asiakas esitetään passiivisena kuulemisen 

kohteena.  

(14) - - on rakennettava uudet sivu- ja juttupohjat, mietittävä, mitä sijoitetaan 

mihinkin kohtaan lehteä, kuunneltava lukijoita ja mainostajia sekä 

testattava, kokeiltava - - . (Blogiteksti 9.10.2015) 
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Esimerkissä 14 käytetyt nesessiivimuodot on rakennettava, (on) mietittävä, on 

kuunneltava, on testattava ja on kokeiltava kuvaavat muutoksen henkilöstön kannalta 

epämiellyttävänä asiana. Velvollisuusretoriikalla lukija-asiakkaalta haetaan myötätuntoa 

Mediatalo ESAn henkilöstöä kohtaan, kuten esimerkissä 8 arkisten sananvalintojen 

retoriikalla. Lisäksi velvollisuusretoriikalla Mediatalo ESA pyrkii luomaan yhteistä 

maaperää lukijan kanssa ja ikään kuin kertomaan raskaita kuulumisiaan tuttavalle, 

jollainen lukijasta teksteissä on pyritty tekemään. Työmäärää liioittelemalla korostetaan 

sitä, kuinka paljon Mediatalo ESAn henkilöstö näkee vaivaa lukija-asiakkaan eteen. 

Niin ikään esimerkit 15 ja 16 kuvaavat tabloid-muutoksen henkilöstön työläänä 

velvollisuutena. Esimerkit edustavat velvollisuusretoriikan vaikuttavia toteamuksia.  

(15) Helppo urakka suunnittelutyö ei ole ollut. (Blogiteksti 13.11.2015) 

(16) - - työtä muutoksen eteen tehdään täyttä häkää, jotta muutos onnistuisi. 

(Blogiteksti 9.10.2015) 

 

Esimerkissä 15 muutoksen suunnittelu esitetään urakkana, ja esimerkissä 16 

henkilöstön työskentelyä kuvataan kielikuvalla täyttä häkää. Työn määrää korostamalla 

lukija asetetaan ikään kuin kiitollisuuden velkaan tabloid-muutoksen tekijöille. 

Velvollisuusretoriikka onkin retorinen strategia, jossa lukijaa ohjataan maksamaan 

kiitollisuudenvelkansa takaisin lukemalla Etelä-Suomen Sanomia tabloid-muutoksen 

jälkeenkin. Esimerkit korostavat Mediatalo ESAn henkilöstöä ahkerina ja vaivojaan 

säästelemättöminä työntekijöinä sekä hakevat oikeutusta lukijoiden kunnioitukselle.  

Kokojuttu-blogi käyttää velvollisuusretoriikan lisäksi prosessiretoriikkaa. Tabloid-

projektin alkuvaiheessa julkaistuissa blogikirjoituksissa muutosta kuvaillaan epäröiden 

ja muutosluonnoksia hahmotellen. Ensimmäisissä blogiteksteissä prosessiretoriikan 

epäröivillä sananvalinnoilla osoitetaan lukija-asiakkaalle, etteivät tabloidin 

muutossuunnitelmat ole vielä lopullisia. Esimerkissä 17 epäröintiä kuvaa ehkä-

partikkeli, ja esimerkissä 18 substantiivilauseke vain yksi versio ja sivulause voi tulla 

muutoksia.  

(17) Uusi tabloid-Etlari näyttää ehkä tältä. (Blogiteksti 9.10.2015) 

(18) Koelehtikin on vain yksi versio, johon voi tulla muutoksia.  

(Blogiteksti 9.10.2015) 

 

Epäröivillä sananvalinnoilla lukijalle pyritään luomaan mielikuva avoimuudesta, kun 

vielä keskeneräinen muutosprosessi esitetään kaunistelematta lukijalle. Tabloidia 
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kehittävien toimittajien epävarmuus näkyy blogiteksteissä selvästi, mikä luo 

muutoksesta inhimillisen kuvan. Lukijalle osoitetaan, että muutosta toteuttavat ihmiset, 

jotka ovat itsekin uuden ja epämukavan äärellä. Epävarmuuden osoittamisella pyritään 

mahdollisesti herättämään myös lukijan myötätuntoa. Samalla sellaisia lukijoita, jotka 

eivät tabloid-muutoksen suunnitelmista pidä, rauhoitellaan kertomalla, että nyt blogissa 

esitetty ei ole välttämättä lopullinen tabloid-muutoksen tulos.  

Prosessiretoriikka esiintyy Kokojuttu-blogissa myös passiivimuodossa, kuten 

esimerkissä 19 passiivimuotoisella verbiliitolla otetaan huomioon. Passiivi esittää 

henkilöstön lukijoille päämäärätietoisena mutta etäisenä joukkona, joka edistää 

prosessia jossakin kaukana. Passiivi himmentää asianosaisuutta (Pälli 2005, 111–112), 

mikä keskittää lukijan huomion muutosprosessiin sitä toteuttavien henkilöiden sijaan. 

Passiivin lisäksi prosessia kuvataan yksikön kolmannessa persoonassa esimerkissä 20.   

(19) Lehden ulkoasua ja rakennetta suunniteltaessa otetaan huomioon monta          

asiaa. (Blogiteksti 9.10.2015) 

(20) Kokonaisuus sai raadilta sangen kiittävän arvion. Lehti tuntui edelleen 

Etlarilta etenkin sisäsivuilla, sen sijaan etusivua jonkin verran 

vierastettiin. (Blogiteksti 9.10.2015) 

 

Esimerkki 20 kuvaa prosessin lisäksi tabloid-palautteen käsittelyä Kokojuttu-blogissa. 

Esimerkissä vierastettiin-passiivilla kuvattu kielteinen palaute sidostetaan samassa 

virkkeessä myönteiseen palautteeseen, jota kuvataan sai kiittävän arvion -lauseella. Kun 

kielteinen palaute esitetään myönteisen palautteen yhteydessä, se ei esiinny lukijalle 

yhtä kielteisenä kuin omana virkkeenään esitettynä. Lisäksi kielteinen palaute kierretään 

Kokojuttu-blogin teksteissä usein niin, että todetaan jonkin toisen vaihtoehdon saaneen 

kiitosta tai kannatusta tai että lukijat toivoivat jotakin muuta (blogiteksti 15.10.2017). 

Kielteinen palaute huomioidaan tekstissä myös mainintana siitä, että jokin asia nousi 

keskusteluun (blogiteksti 15.10.2017). Kielteisen palautteen mainitsemisen jälkeen 

tekstissä seuraa aina sovittelu, jolla palautteen herättämä ristiriita perustellaan 

merkityksettömäksi. Palautteiden käsittelyssä käytetään retorista strategiaa, joka esittää 

tabloidista käydyn keskustelun avoimena, vaikkei se sitä olekaan, sillä Mediatalo ESA 

on voinut valita blogitekstissä käsittelemänsä palautteet. Retorisella strategialla lukijalle 

myös korostetaan, että valtaosa tabloidista saadusta palautteesta on myönteistä. Tekstit 

eivät kerro, onko Mediatalo ESA saanut lisäksi jotakin muuta kielteistä palautetta, jota 

blogissa ei mainita siksi, ettei siihen ole ratkaisua. Samalla Kokojuttu-blogi luo lukijalle 
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mielikuvaa siitä, että Mediatalo ESA vastaa kaikkeen palautteeseen ja että kaikkeen 

kielteiseen palautteeseen Mediatalo ESA voi esittää ratkaisun, mikä luo tabloid-

muutoksesta myönteistä mielikuvaa.  

Prosessiretoriikkaa blogiteksteissä edustavat myös lukujen ja ajanilmauksien käyttö. Ne 

kertovat palautteiden ja kierrettyjen paikkakuntien määrästä, kuten esimerkeissä 21 ja 

22, sekä muutokseen jäljellä olevasta ajasta, kuten esimerkissä 23. Ajanilmaukset 

jäsentävät tabloid-muutosta paitsi helposti ymmärrettävään muotoon myös korostavat 

lukijoiden eteen nähtyä vaivaa ja projektin etenemistä suunnitelmien mukaan. 

(21) Tabloidi-Etlarista palautetta yli 2000:lta (Blogiteksti 19.11.2015) 

(22) Kiersimme viiden päivän aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla - -. 

(Blogiteksti 19.11.2015) 

(23) 10 päivää tabloidiin (Blogiteksti 15.3.2016) 

 

Esimerkissä 23 muutoksen etenemisestä kerrotaan ”tänään jäljellä” - eli TJ-tyylisellä 

laskurilla. Ilmaus on lukija-asiakkaille tuttu ja arkinen, joten sananvalinta kuvaa 

muutosprosessia ja lähentää lukijan suhdetta tabloid-muutokseen. Samalla muutos 

esitetään yhtä kauan odotettuna tapahtumana kuin esimerkiksi armeijasta kotiutuminen 

tai lomamatkan alkaminen, jotka ovat yleisiä TJ-laskurin aiheita.  

Blogitekstien muutosretoriikka käyttää myös identifioivaa retoriikkaa, jolla se pyrkii 

identifioimaan lukijan osaksi muutosta. Esimerkissä 24 käytetään muun muassa 

monikon 1. persoonaa, joka esittää lukijan osana muutoksen me-joukkoa ja Mediatalo 

ESAn henkilöstön yhtenäisenä muutosta toteuttavana ryhmänä. Muista tekstilajeista 

poikkeavaa on te-imperatiivin käyttö, joka on kohteliaampi muoto mainoksissa paljon 

käytetystä sinä-imperatiivista. Te-muotoa käytettäessä on usein kyse kehottamisesta, 

käskemisestä tai pyytämisestä, esimerkiksi palautteen antamisesta (Pälli 2003, 129). Te-

muodolla käsketään esimerkissä 24 myös laajempaa lukijajoukkoa kuin sinä-muodolla, 

joka kohdistuu ikään kuin yksilöidysti jokaiseen lukijaan erikseen.  

(24) Tämänkertaisen kirjoituksen yhteydestä löytyy sivuja tuoreesta, tällä 

viikolla julkaistusta koelehdestä eli dummysta - - tutustukaa ja 

kommentoikaa! (Blogiteksti 9.10.2015) 

 

Esimerkin 24 lukijalle tarjotaan myös vaikutusvaltaa, mikä korostuu varsinkin 

muutoksen alkuvaiheessa, kun lukijalta kysytään kommenttien, mielipiteiden ja 

palautteiden lisäksi ideoita. Tämä ei muissa tekstilajeissa toistu. Lukija identifioidaan 
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osaksi muutosta myös käyttämällä samoja käsitteitä kuin sisäisessä viestinnässä. 

Sisäpiirin tietoa ovat niin ikään esimerkin 24 nimitys dummy eli koelehti sekä 

koelehtien tekijöiden nimet. Lukijalle kerrotaan muutoksesta ikään kuin kulissien takaa. 

Näin mataloitetaan kynnystä viestinnän sisä- ja ulkopiirin välillä, kun lukijan otetaan 

mukaan henkilöstön arkeen.  

Lukija pyritään myös identifioimaan osaksi tabloidiin myönteisesti suhtautuvaa 

lukijajoukkoa. Eräs lukija on kirjoittanut tabloid-palautteeseensa runon, joka mukailee 

Kirkan tunnettua 1970-luvun Varrella virran -kappaletta. Runo julkaistiin osana 

tabloidipalautetta käsittelevää blogijulkaisua (9.10.2015). Julkaisulla osoitetaan, kuinka 

myönteisesti ja hauskasti muut lukijat suhtautuvat muutokseen. Samalla lukijalle 

annetaan jälleen uusi syy asettua samaan joukkoon muutosta puolustavien kanssa. 

Muutos pyritään liittämään lukijan mielikuvissa tuttuun ja mahdollisesti pidettyyn 

kappaleeseen, mikä vähentää muutosta kohtaan koettua vierautta. Samalla vedotaan 

lukijan tunteisiin, jotka nousevat esiin kappaletta muistellessa. 

Arkisten sananvalintojen retoriikka käyttää kielellisinä piirteinään varsinkin 

puhekielisyyksiä, joista varsinkin Etlari eli ESS:n puhekielinen nimi toistuu aineistossa. 

Puhekielistä nimeä käyttämällä muutos liitetään johonkin arkiseen ja turvalliseen, 

kaikkien tuntemaan ilmaisuun. Lisäksi arkisten sananvalintojen retoriikka käyttää 

läheisyyttä herättäviä sananvalintoja. Uutta tabloid-ESS:ia verrataan esimerkissä 25 

myös tuttuun aamukahvikaveriin, joka inhimillistää uuden tabloid-tuotteen lukija-

asiakkaan läheiseksi, jokaiseen arkipäivään kuuluvaksi kaveriksi. 

(25) Tavoitteena kuitenkin on, että lehti tuntuu uudistuksen jälkeenkin tutulta 

aamukahvikaverilta. (Blogiteksti 23.10.2015) 

(26) Tabloidia voi lukea mukavasti sohvalla maaten tai vaikka bussissa 

työmatkalla. (Blogiteksti 15.3.2016) 

 

Esimerkissä 26 tabloid-ESS:sta luodaan niin ikään mielikuvaa lukijan arkeen keskeisesti 

kuuluvana asiana, kun lukijaa kannustetaan lukemaan uutta tabloidia esimerkiksi 

sängyssä ja bussissa. Tämä on myös keino luoda yhteistä maaperää muutoksen ja 

lukijan välille sekä torjua mahdollisia ristiriitoja muutoksen ja lukijan välillä. 

Muutoksen pyritään liittämään sohvalla makoiluun liittyvä rentouden mielikuva.  

Kokojuttu-blogin tekstit käyttävät myös tunteisiin vetoavaa muutosretoriikan tyyppiä, 

joka kuvaa muutosta myönteisillä adjektiiveilla mainosten tapaan. Uutta tabloidia 
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kuvataan blogiteksteissä esimerkiksi helpoksi ja raikkaammaksi (Kokojuttu-blogi 

23.10.2015). Adjektiiveihin liittyvät myönteiset mielikuvat pyritään muutosviestinnässä 

liittämään uuteen tabloidiin. Lisäksi esimerkissä 27 tabloidia kuvataan tunteisiin 

vetoavilla TU- ja VA-partisiippimuodoilla uudelleenmuotoiltu ja vanhaa kunnioittava.  

(27) Tabloidin etusivua korostaa uudelleenmuotoiltu, mutta vanhaa 

kunnioittava ESS. (Blogiteksti 23.10.2015) 

 

Partisiipit toteuttavat retorista strategiaa, jolla pyritään häivyttämään mahdollisesta 

muutosvastarinnasta kumpuavia ristiriitoja. Esimerkissä 27 halutaan osoittaa, että 

muutos toteutetaan vanhaa kunnioittaen ja että lukijoiden arvostamat, pitkät perinteet 

säilyvät ainakin uuden tabloid-ESS:n nimessä. Silti vanhan arvostamiseen liitetään 

esimerkissä uudistaminen uudelleenmuotoiltu-partisiipin muodossa. Esitystapa 

muistuttaa Kokojuttu-blogin tabloid-palautteen käsittelyä, jossa kielteinen palaute 

yhdistetään myönteiseen.  

Blogitekstien muutosretoriikka myös kiertää muuttua-sananvalinnan. Muutoksen 

kiertämiseen käytetään muun muassa esimerkissä 29 säilyä-verbiä ja esimerkissä 31 

siirtyä-verbiä. Esimerkissä 32 muutos kierretään kahdella eri sananvalinnalla: puolittua- 

ja tuplaantua-verbeillä, jotka selittävät tabloid-muutoksen ydintä eli koon muutosta.  

(28) Tabloidimallisen Etlarin ulkoasussa moni asia muuttuu. (Blogiteksti 

23.10.2015) 

(29) Leipätekstifontti säilyy samana. (Blogiteksti 23.10.2015) 

(30) Lehden painopisteet eivät uudistuksessa muutu. (Blogiteksti 9.10.2015) 

(31) Tabloidissa Etelä-Suomen Sanomissa siirrytään ilmoitusten modulointiin 

- - . (Blogiteksti 13.11.2015) 

(32) - - lehden sivujen koko puolittuu nykyisestä. Vastaavasti sivumäärä 

tuplaantuu. (Blogiteksti 15.3.2016) 

 

Esimerkissä 28 muutosta käsitellään avoimesti. Lisäksi esimerkeissä 29 ja 30 

tyynnytellään lukijaa kertomalla, mikä ei muutu. Tyynnyttelyllä pyritään vetoamaan 

lukijan tunteisiin vähentämällä huolta siitä, että ESS, josta lukija niin kovin pitää, 

muuttuu täysin tunnistamattomaksi. Blogitekstin retorinen strategia rakentaakin 

muutoksesta kuvaa myös myönteisenä säilymisenä ja vanhan kunnioittamisena. 

Esimerkeissä 29 ja 30 korostetaan, että ESS on muutoksen jälkeenkin yhä tuttu ja 

tunnistettava. Muutoksesta pyritään antamaan lisäksi myönteinen kuva kiertämällä 

muutos-sananvalinta esimerkeissä 31 ja 32. Siirtyä-verbi on varsin neutraali ja 

tuplaantua-verbi puolestaan myönteinen ilmaus. Myös kielteinen puolittua-verbi 
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esitetään esimerkissä myönteisesti tuplaantumisen vastaparina. Sen sijaan muutoksen 

suoralla maininnalla vastataan mahdolliseen tabloid-muutosvastarintaan. Esimerkki 33 

ottaa ikään kuin etukäteen kantaa mahdollisesti heräävään kielteiseen palautteeseen.  

(33) Koon muutosta ei vastustanut kukaan. (Blogiteksti 15.10.2015)  

(34) Epäilijöille tiedoksi jo etukäteen: emme kysyneet kantoja ryhmää 

kootessamme, vaan joukko valittiin ilmoittautuneista sattumanvaraisesti. 

(Blogiteksti 15.10.2015) 

 

Esimerkissä 33 osoitetaan, ettei kukaan vastustanut tabloidia ainakaan testiryhmässä. 

Lisäksi esimerkki kertoo, että Mediatalo ESA odotti vastustusta, jota se ei kuitenkaan 

kohdannut. Näin lukija-asiakkaille pyritään antamaan kuva siitä, että jo osa lukijoista 

hyväksyy muutoksen. Esimerkissä 34 puolestaan oletetaan, että lukijat epäilevät 

Mediatalo ESAa myönteisen palautteen vilpillisyydestä. Esimerkki perustelee ristiriidan 

jo ennen sen syntymistä. Lisäksi Kokojuttu-blogin muutosta perustellaan ilman 

muutoksen tai muutosta kiertävän sananvalinnan mainintaa, kuten esimerkissä 35.  

(35)   On toki myös sellaisia, joiden mielestä perinteisen lehden koko pitäisi 

säilyttää. Kun siihen on tottunut vuosikymmenten ajan, tuntuu pieni koko 

vieraalta, ilmaisjakelulehtimäiseltä tai nykyistä vähemmän arvokkaalta. 

(Blogiteksti 19.11.2015)  

 

Esimerkki 35 on Mediatalo ESAn vastaus tabloid-muutosta epäileville, perinteisen 

broadsheet-mallin kannattajille. Heille esitetään myönnytys, jolla pyritään rakentamaan 

muutoksen ja lukija-asiakkaan välille yhteisymmärrysä sekä torjumaan muutoksen 

herättämiä ristiriitoja. Esimerkissä 35 lukijalle osoitetaan, että Mediatalo ESA 

ymmärtää tämän tunteet ja ajatukset sekä osaa myös tarjota empatiaa. 

Muutospuhetyypeistä Kokojuttu-blogi käyttää parhaan reitin muutospuhetta, joka esittää 

parhaana reittinä lukijan ja Mediatalo ESAn välisen onnistuneen vuorovaikutuksen.  

 

5.2.3 Facebook-tapahtumat ja -julkaisut 
 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen Facebook-tapahtumat ja -julkaisut käyttävät neljää 

erilaista muutosretoriikan tyyppiä. Näitä ovat identifikaatio, tunteisiin vetoaminen, 

prosessiretoriikka ja muutoksen sanallistaminen, jotka olen esitellyt edellisissä 

alaluvuissa 5.2.1 ja 5.2.2. Facebook-tapahtumalla tarkoitan tapahtumankuvaustekstiä, 
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joka kertoo tabloid-muutoksesta ja Kokojuttu-kiertueesta Facebookin käyttäjille. 

Julkaisuilla tarkoitan puolestaan Mediatalo ESAn kolmea julkaisua tapahtuman seinällä. 

Facebookissa on julkaistu Kokojuttu-kampanjan aikana yhteensä neljä eri tekstiä.  

 

TAULUKKO 4. Muutosretoriikka Facebook-tapahtumassa ja -julkaisuissa.  

Muutosretoriika

n tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 

2 

Kielellinen piirre 

3 

Identifikaatio yksikön 2. persoona, 

monikon 1. persoona 

imperatiivi possessiivisuffiksi 

Tunteisiin 

vetoaminen 

adjektiivit   

Prosessiretoriikka  ajanilmaukset   

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan 

suora maininta 

 

 

Facebook-tapahtuman muutosretoriikka käyttää tabloid-muutoksen kuvaamiseen 

erityisesti identifikaatiota, kuten taulukko 4 kuvaa. Esimerkissä 36 monikon 1. persoona 

teemme ja possessiivisuffiksiin -mme päättyvä objekti palveluitamme luo kuvaa ESS:n 

henkilöstöstä yhtenäisenä, omaa tabloidiaan tuottavana rintamana. Sen sijaan me-

muotoinen lukijoitamme esittää lukijan osana suurta tabloid-lukijajoukkoa. Me-muoto  

esittää lukijan myös ”meidän lukijanamme”, millä pyritään lähentämään lukijan 

suhdetta muutosta toteuttavaan ESS:n henkilöstöön. Lisäksi tapahtuma käyttää 

esimerkissä 37 yksikön 2. persoonamuotoista imperatiivia ja possessiivisuffiksia -si, 

joka niin ikään identifioi lukijan osaksi tabloid-muutosta.  

(36) Teemme lehteä ja sähköisiä palveluitamme lukijoitamme varten. 

(Facebook-tapahtuma)  

(37) Tule antamaan palautetta - - sekä ottamaan sähköiset palvelut käyttöösi. 

(Facebook-tapahtuma)   

(38) Syvempi sisältö, parempi paikallisuus ja näyttävät kuvat lisäävät laatua 

lukemiseen. (Facebook-tapahtuma) 

 

Esimerkissä 38 tapahtuma käyttää identifikaation sijaan tunteisiin vetoavaa 

muutosretoriikkaa, joka pyrkii vakuuttamaan lukijan tabloid-muutoksesta myönteistä 

mielikuvaa tuottavilla adjektiiveilla. Esimerkissä 38 käytetään muun muassa 

substantiivilauseketta parempi paikallisuus, jossa komparatiivimuodolla parempi 

kuvataan muutosta kohti parempaa paikallista sisältöä. Sisältöä kuvataan myös 
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substantiivilausekkeilla syvempi sisältö ja näyttävät kuvat, jotka ovat toistuneet jo lehti- 

ja verkkomainoksissa (ks. luku 5.2.1). Lisäksi tabloid-muutosta kuvataan esimerkissä 

laadun lisääntymisenä. Laatuun liitetään myönteisiä mielikuvia, jotka pyritään 

esimerkissä liittämään lukijan mielikuvissa muutokseen.   

Esimerkeissä 39–41 kuvatut Facebook-tapahtuman julkaisut käyttävät puolestaan 

prosessiretoriikkaa, joiden tunnusmerkkejä ovat esimerkin 39 ajanilmaus ensi tiistaina 

ja esimerkin 40 ajanilmaus huomenna. Ajanilmaukset luovat tabloid-muutoksesta kuvaa 

ajallisesti etenevänä prosessina. Esimerkin 39 huudahdus Enää neljä aamua 

tabloidikokoon! jäljittelee ”tänään jäljellä” -laskentatapaa, joka luo muutoksesta 

mielikuvan odotettuna tapahtumana. Samaa retoriikkaa on käytetty esimerkiksi 

Kokojuttu-blogissa (luku 5.2.1). Prosessiretoriikan lisäksi esimerkki 40 käyttää 

identifikaatiota yksikön 2. persoonan imperatiiveilla tilaa ja ihastu, joilla lukija 

kutsutaan ihastumaan muutokseen.  

(39) Kokojuttu uudistuu ensi tiistaina. Enää neljä aamua tabloidikokoon! 

(Facebook-julkaisu, 11.3.2016)  

(40) Etlari muuttuu huomenna tabloidikokoiseksi. Tilaa ja ihastu! (Facebook-

 julkaisu, 14.3.2016)   

(41) Tabloiduudistuksen jälkeen olemme saaneet paljon palautetta. 

 Päätoimittaja vastasi yleisimpiin kommentteihin kolumnissaan. – Heidi 

Asplund (Facebook-julkaisu, 20.4.2016) 

 

Facebook-julkaisut sekä kiertävät muutos-sanan että mainitsevat sen suoraan. Esimerkki 

41 kiertää muutoksesta puhumisen käyttämällä uudistua-verbistä johdettua substantiivia 

uudistus, kun taas esimerkissä 40 muutoksesta käytetään suoraan muuttua-verbiä. 

Facebook-tapahtumassa muutos-sananvalinta kierretään parantua- ja ilmestyä-verbillä 

esimerkissä 42 ja mainitaan suoraan muutosehdotukset-substantiivilla esimerkissä 43.  

(42) Kokojuttu paranee, kun Etelä-Suomen Sanomat ilmestyy tabloid-koossa 

15.3.2016 alkaen. (Facebook-tapahtuma) 

(43) Mielipiteesi, muutosehdotukset, risut ja ruusut ovat meille tärkeitä. 

(Facebook-tapahtuma) 

 

Esimerkeissä 42–43 lukijaa koskeva muutos kierretään, mutta lukija itse saa ehdottaa 

muutoksia Mediatalo ESAlle. Esimerkissä 43 lukijoilta pyydetään muutosehdotusten 

lisäksi epävirallisesti ruusuja ja risuja eli niin myönteistä kuin kielteistäkin palautetta, 

millä lukijaa pyydetään osallistumaan muutokseen retoriikalla, joka käyttää -si 
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possessiivisuffiksia ja me-muotoa identifikaation tapaan. Esimerkki pyrkii luomaan 

tabloid-muutoksesta mielikuvaa avoimena prosessina, johon lukija saa vaikuttaa. 

Lukijan vaikutusmahdollisuuksia painotetaan siitäkin huolimatta, että sosiaalinen media 

luo jo itsessään avoimen ja vuorovaikutuksellisen ympäristön (Matikainen 2011, 31).   

Facebook-tapahtuman ja -julkaisujen retorinen strategia luo ESS:sta kuvan lukijoistaan 

riippuvaisena toimijana. ESS tarvitsee ja vaatii lukijoidensa palautetta sekä kannustaa 

lukijoitaan antamaan sitä, jotta tabloidista voi tulla entistä parempi. Facebook-

tapahtuma ja -julkaisut käyttävät parhaan reitin muutospuhetta, jonka mukaan muutos 

onnistuu vain lukijoiden avulla.  

 

5.2.4 Päätoimittajan kolumnit 
 

ESS:n päätoimittaja Perttu Kauppisen kaksi kolumnia hyödyntävät viittä erilaista 

muutosretoriikan tyyppiä, jotka on kuvailtu jo aiemmissa alaluvuissa. Sen sijaan 

kielelliset piirteet, kuten myönnyttely ja yksikön 1. persoonan käyttö, eroavat osin 

muista tekstilajeista. Eroavat piirteet kuuluvat identifikaation ja tunteisiin vetoamisen 

muutosretoriikan piirteisiin, jotka on esitetty taulukossa 5.  

 

TAULUKKO 5: Muutosretoriikka päätoimittajan kolumneissa.  

Muutosretoriikan 

tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 2 Kielellinen 

piirre 3 

Identifikaatio 

 

yksikön 2. persoona, 

monikon 1. persoona 

monikon 2. persoona lupauksella 

myönnyttely 

Arkiset 

sananvalinnat 

puhekielisyys jutustelevat 

kysymykset 

 

Tunteisiin 

vetoaminen  

elämyssanasto   

Prosessiretoriikka ajanilmaukset   

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan suora 

maininta 

 

 

Kauppisen kolumnit käyttävät osin samaa identifikaatioon pyrkivää retoriikkaa kuin 

muutkin tabloid-muutosta kuvailevat tekstilajit. Päätoimittaja käyttää esimerkin 44 

verbissä tulemme monikon 1. persoonaa, jota esiintyy kolumnissa tekstilajiin nähden 
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varsin paljon. Me-muodolla Kauppinen asettaa itsensä osaksi ESS:n tabloid-muutosta 

toteuttavaa henkilöstöä. Lisäksi esimerkissä 44 käytetään kolumnille tyypillistä minä-

muotoa lupasin-verbissä. Pällin (2003, 95) mukaan minä-puheella voidaan joko erottua 

ryhmästä tai asettua osaksi ryhmää. Kauppinen asettuu puolestaan osaksi lukija-

asiakkaiden muodostamaa ryhmää, jolle hän on luvannut avoimesti viestiä tabloid-

muutoksesta. Kauppinen esiintyy kolumneissaan näin ollen sekä lukijoiden että 

henkilöstön edustajana, millä hän pyrkinee lisäämään yhteisymmärrystä eli 

identifikaatiota ryhmien välillä. Sen sijaan esimerkissä 45 Kauppinen sulkee itsensä 

lukijaryhmän ulkopuolelle, kun hän käyttää kohteliasta ja laajaa lukijajoukkoa koskevia 

monikon 2. persoonapronominia, joka taipuvat esimerkissä muodoissa teiltä ja teissä.  

(44) Lupasin silloin, että tulemme jo ennen muutosta kertomaan avoimesti 

siitä, minkälaisia ajatuksia meillä on lehden uudistamisesta. (Kolumni 

10.10.2015). 

(45) Samalla haluamme tietysti kuulla teiltä lukijoiltamme, minkälaisia 

ajatuksia lehti teissä herättää – mitä pitäisi muuttaa, mihin ei missään 

tapauksessa saa koskea? (Kolumni 10.10.2015) 

 

Esimerkin 44 luvata-verbi on esillä molemmissa Kauppisen kolumneissa. Verbi 

rakentaa yhteistä maaperään lukijan kanssa luottamuksen kautta: päätoimittajan 

edustama ESS on kuin hyvä ystävä tai puoliso, joka on luvannut lukijalle jotakin tärkeää. 

Lupaamisella tabloid-muutos esitetään kahdenvälisenä sopimuksena, jonka pitämiseen 

Kauppinen myönnyttelee lukijaa uskomaan. Lupauksella pyritään puolestaan 

rakentamaan lukijan luottamusta tabloid-muutosta kohtaan.  

Päätoimittajan kolumnit käyttävät myös arkisten sananvalintojen muutosretoriikkaa, 

jonka kielellisiin piirteisiin kuuluu muun muassa puhekielisyys. Esimerkissä 46 

puhekielinen ilmaus on tabloidi-Etlari. Etlari-nimeä on käytetty aiemmin esimerkiksi 

Kokojuttu-blogin teksteissä.  

(46)   Oikeaa paperista tabloidi-Etlaria lukijat pääsevät hypistelemään jo 

keskiviikkona 11. marraskuuta. (Kolumni 10.10.2015) 

 

Esimerkin 46 puhekielinen Etlari on vakiintunut, lukijoille mieluinen tapa nimittää 

paikallislehteä. Kun Kauppinen liittää tuttuun Etlari-nimeen uuden tabloid-etuosan, 

yhdistää hän tabloid-muutoksen lukijalle tuttuihin ja mieluisiin mielikuviin perinteisestä 

ja luotetusta sanomalehdestä. Arkisten sananvalintojen muutosretoriikkaa edustavat 
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myös jutustelevat kysymyslauseet, joita kolumneissa esitetään lukijalle runsaasti 

esimerkin 45 ja 47 tapaan. Jutustelevuus syntyy kysymysten esitystavasta, joka 

poikkeaa tyypillisestä kysymysmerkkiin päättyvästä ulkoasusta. Esimerkissä 45 

kysymyslauseet on rinnastettu sivulauseiksi, kun taas esimerkissä 47 kaksi 

kysymyslauseista päättyy pisteeseen. Kysymykset esittävät lukijan mielipiteen jälleen 

tabloid-muutokselle tärkeänä.   

(47)   Mikä uudennäköisessä lehdessä tuntuu hyvältä ja mikä ei? Minkälaisia 

juttuja kaipasit lisää Etlariin. Onko jokin ylimääräistä.  

(Kolumni 10.10.2015) 

 

Arkisten sananvalintojen muutosretoriikalla lukijalle annetaan tabloid-muutoksen 

sisältöä määrittävä rooli. Tabloid-muutos ja jopa ESS:n päätoimittaja esitetään 

kolumneissa lukijan toiveille alisteisena toimijana. Toisaalta lukija osallistetaan 

muutokseen lupaa pyytämättä. Kysymyksiin vastaamiseen houkutteleminen on myös 

keino sitouttaa lukijat muutokseen. Kun muutos on toteutettu lukijoiden toiveiden 

mukaisesti, voidaan ESS esittää jatkossakin lukijoille heidän Etlarinaan eli sellaisena, 

jollaisen lukijat ovat perinteisestä ja tutusta ESS:sta halunneet.  

 

Kauppisen kolumnit vetoavat myös tunteisiin tabloid-muutosta käsitellessään. 

Tunteisiin vedotaan elämyssanastolla. Esimerkin 46 hypistely luo tabloidista mielikuvan 

myönteisellä tavalla uutena ja odotettuna asiana, kuten vaatteena, jonka uutta kangasta 

on miellyttävä koskettaa. Esimerkin 48 maistiaissivut luovat tabloidista puolestaan 

mielikuvan herkkuna, jota tarjotaan yllättäen maisteltavaksi automarketin käytävillä. 

Hypistely edustaa myönteistä suhtautumista uuteen ja odotettuun tuotteeseen, kun taas 

maistiaissivut kuvaavat iloista yllättymistä. Mielikuvilla tavoitellaan lukijan 

hyväksyntää uudelle tabloid-tuotteelle.  

 

(48)    Näytillä on myös maistiaissivuja uusimmasta koelehdestämme (Kolumni 

10.10.2015) 

 

Kolumneissa muutosta kuvataan niin ikään prosessiretoriikalla, jota ilmaistaan 

esimerkissä 49 ajanilmauksilla kevättalvella ja maaliskuussa 2016. Ajanilmauksilla 

lukijalle selkiytetään muutosprosessin aikataulua ja luodaan mielikuvaa muutoksen 

avoimuudesta. Samalla muutos esitetään lukijalle helposti käsitettävänä ja hallittavissa 

olevana asiana – ei yllätyksellisenä tai monimutkaisena.  
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(49)  Kerroimme kevättalvella, että - - sanomalehti uudistuu ja vaihtuu 

tabloidikokoon maaliskuussa 2016. (Kolumni 10.10.2015) 

 

Päätoimittaja Perttu Kauppisen kolumnit käyttävät muutosretoriikkanaan myös 

muutoksen sanallistamista. Esimerkissä 49 muutos kierretään verbeillä uudistua ja 

vaihtua. Esimerkissä 50 muutos kierretään puolestaan sekä substantiivilla uudistuminen 

että verbillä kehittää. Toisaalta Kauppinen myös käyttää suoraan muutos-sananvalintaa 

ja korostaa sitä adjektiivilla iso esimerkissä 51. Esimerkin perusteella Kauppinen 

suorastaan korostaa muutoksen merkittävyyttä. Esimerkissä 52 Kauppinen vastaa 

muutoksesta seuranneisiin ristiriitoihin myönnyttelyllä (Burke 1962, 521, 567–570). 

 

(50)   Uudistuminen ei tietenkään jää pelkkään ulkoasuun ja sivukokoon, vaan 

kehitämme koko ajan lehden sisältöjäkin - -. (Kolumni 10.10.2015) 

(51)  Jatkuvien uteluiden taustalla on ollut kaksi isoa muutosta. (Kolumni 

20.4.2016) 

(52)   Perinteistä sanomalehteä rakastavien ei kuitenkaan kannata pelätä, että 

verkkoon panostaminen olisi pois sanomalehdeltä. (Kolumni 10.10.2015) 

 

 

Esimerkki 52 osoittaa Kauppisen tietävän, että muutos aiheuttaa usein pelkoa ja 

epävarmuutta. Kolumnissa kielteinen tunne pyritään torjumaan jo ennen kuin se syntyy. 

Samalla Kauppinen tuo esille ristiriidan vanhan ja uuden välillä sekä pyrkii 

vakuuttamaan lukijansa siitä, ettei uusi tabloid-ESS heikennä vanhaa ja hyväksi koettua 

mallia. Lisäksi esimerkki käsittelee verkkopalveluita, jotka eivät suoranaisesti liity 

tabloid-muutokseen.  Lukijan huomio ohjataankin esimerkissä 52 pois itse tabloid-

muutoksesta. Kauppinen myönnyttelee lukijoiltaan myös tuomalla esille ne 

sanomalehden ominaisuudet, jotka eivät tabloid-muutoksessa muutu. Pysyviä 

ominaisuuksia ovat muun muassa esimerkin 53 paikallisuus ja esimerkin 54 luotettava 

uutisointi. Paikallisuutta ja uutisoinnin luotettavuutta voi pitää tärkeinä ominaisuuksina 

ESS:n lukijoille.   

(53)   Varmaa kuitenkin on, että yksi asia ei muutu. Etelä-Suomen Sanomissa 

pääosassa ovat Lahden seudun ja Päijät-Hämeen uutiset - -. (Kolumni 

10.10.2015) 

(54)   Toki lupaamme kertoa lukijoillemme myös kaiken oleellisen Suomen ja 

maailman tapahtumista niin painetussa lehdessä kuin verkossakin, ja sen 

lupauksen tahdomme pitää. (Kolumni 20.4.2016) 

 

Esimerkeissä 53 ja 54 Kauppinen tuo epävarman muutoksen keskelle varmuutta, mikä 

muistuttaa tyypillistä muutospuhetta (Juuti ym. 2004, 213–214). Pysyvyyttä 

painottamalla hän tekee myös muutosta koskevia ristiriitoja merkityksettömiksi. Lisäksi 
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Kauppinen esittää lukijalle jälleen lupauksen mikä rakentaa läheistä ja luottamuksellista 

suhdetta Kauppisen ja hänen edustamansa ESS:n sekä lukijan välille. ESS:n 

päätoimittaja Perttu Kauppisen kolumnit käyttävät parhaan reitin etsimisen 

muutospuhetta, jossa paras reitti on lukijoiden kuunteleminen ja osin myös vanhan 

säilyttäminen.  

 

 

5.3  Sisäisen viestinnän muutosretoriikka 
 

5.3.1 Uutiskirjeet 
 

Tutkimusaineistoon kuuluu kaksi tabloid-muutoksen aikana julkaistua uutiskirjettä, 

jotka on suunnattu Mediatalo ESAn henkilöstölle. Uutiskirjeet käyttävät kuutta eri 

muutosretoriikan tyyppiä. Niistä neljä on ulkoisen viestinnän kanssa yhteisiä: 

identifikaatio, arkiset sananvalinnat, prosessiretoriikka ja muutoksen sanallistaminen. 

Sen sijaan työ- ja motivaatioretoriikka sekä sisäpiirin retoriikka ovat vain sisäiselle 

viestinnälle ominaisia muutosretoriikan tyyppejä. Tyypit on kuvattu taulukossa 6.  

TAULUKKO 6. Muutosretoriikka henkilöstön uutiskirjeissä.  

Muutosretoriikan 

tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 2 Kielellinen 

piirre 3 

Työ- ja 

motivaatioretoriikka 

adjektiivit tunteisiin vetoavat 

sananvalinnat 

 

Sisäpiirin retoriikka työsanasto työkaverien nimet  

Identifikaatio monikon 1. 

persoona 

mon. 1. p. 

pronomini 

 

Arkiset 

sananvalinnat 

jutustelevuus   

Prosessiretoriikka ajanilmaukset passiivi  

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan suora 

maininta 

 

 

Työ- ja motivaatioretoriikalla tarkoitan retoriikkaa, joka korostaa työnteon merkitystä ja 

pyrkii samalla kohottamaan henkilöstön työmotivaatiota. Se vetoaa henkilöstön 

omanarvontuntoon ja kannustaa työntekijöitä työskentelemään Mediatalo ESAn 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kielellisinä piirteinä työ- ja motivaatioretoriikka käyttää 

tunteisiin vetoavia sananvalintoja ja adjektiiveja. Sisäpiirin retoriikka tarkoittaa 
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puolestaan muutosretoriikkaa, jossa käytetään erilaisia sisäpiiriläisyydestä kertovia 

sananvalintoja, kuten ammattikäsitteistöä ja tuttujen työkavereiden nimiä.  

Esimerkissä 55 henkilöstöä vakuutellaan työ- ja motivaatioretoriikalla tabloid-

muutoksen tarpeellisuudesta. Uutta tabloid-tuotetta kuvataan adjektiiveilla helpompaa, 

uusia ja hyvää, jotka luovat henkilöstölle myönteistä mielikuvaa tabloidista. Toisaalta 

adjektiivit asettavat henkilöstölle myös varsin korkeat tavoitteet tabloidin 

toteuttamiseksi. Lisäksi tabloid-muutos esitetään henkilöstölle asiakkaiden tarpeisiin 

vastaamisena, mitä henkilöstö ei voi päämääränä vastustaa, koska sanomalehteä tehdään 

asiakkaita varten. Esimerkissä 55 käytetäänkin retorista strategiaa, joka pyrkii 

esittämään tabloid-muutoksen henkilöstölle hyvän ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavan 

tuotteen tekemisenä.  

(55)  Useimmat lukijat tuntuvat kaipaavan helpompaa sivukokoa ja ilmoittajat 

kaipaavat kaupankäyntiin uusia välineitä ja hyvää huomioarvoa.  Tätä 

kaikkea löytyy tabloidista. (Uutiskirje 15.10.2015)  

 

Esimerkki 55 osoittaa myös, että muutosta markkinoidaan henkilöstölle lähes samoin 

keinoin kuin lukija-asiakkaille. Tätä kaikkea löytyy tabloidista -lause muistuttaa 

retoriikaltaan mainostekstilajia. Sisäisessä viestinnässä tabloidin kehumisella 

tavoitellaan myynnin sijaan henkilöstön motivaatiota. Tabloidia perusteltuna 

muutoksena pitävä henkilöstö on valmis myös työskentelemään sen eteen. Esimerkissä 

56 henkilöstöä motivoidaan puolestaan vetoamalla ESS:n henkilöstön me-joukkoon ja 

lisäksi jokaiseen työntekijään yksilönä ja tulevaisuuden lehden tekijänä. Sanat me, 

jokainen ja tulevaisuuden lehti ovat henkilöstön tunteisiin vetoavia sananvalintoja.  

(56) - - lähiviikkoina meistä jokaista tarvitaan luomaan tulevaisuuden lehteä. 

(Uutiskirje 15.9.2015) 

 

Tunteisiin vetoavilla sananvalinnoilla on sisäisessä viestinnässä työ- ja 

motivaatioretoriikan tehtävä, toisin kuin ulkoisen viestinnän tekstilajeissa, jossa 

tunteisiin vetoaminen on oma muutosretoriikan tyyppinsä. Tunteisiin vetoavat 

sananvalinnat pyrkivät nostamaan työnteon tavallisen arjen yläpuolelle ja kirkastamaan 

Mediatalo ESAn tavoitteita jokaiselle työntekijälle, minkä on tarkoitus motivoida 

henkilöstöä työskentelemään tabloid-muutoksen eteen. Myös esimerkeissä 57–60 

käytetään työ- ja motivaatioretoriikkaa ja erityisesti tunteisiin vetoavia sananvalintoja.  
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(57)    Edessä on tavoite, johon todella kannattaa pyrkiä. (Uutiskirje 15.9.2015) 

(58)    Kokojuttu on meidän kaikkien yhteinen juttumme. (Uutiskirje 15.9.2015) 

(59)    On tärkeää, että kaikki auttavat ja sparraavat nyt toinen toisiaan.  

  (Uutiskirje 15.9.2015)             

(60)    Lupaamme paljon, ja itsellemme meidän on luvattava vieläkin enemmän. 

  (Uutiskirje 15.9.2015)  

 

Tunteisiin vetoavilla sananvalinnoilla tabloid-muutoksen ristiriidat tehdään 

merkityksettömiksi. Esimerkissä 57 uutiskirje vastaa henkilöstön epäilyksiin ja 

vakuuttaa, että muutos on kaiken työn arvoinen, vaikka toteamusta ei kuitenkaan 

perustella. Lisäksi Mediatalo ESA keskustelee työ- ja motivaatioretoriikan avulla 

henkilöstön kanssa päämääristään, mikä on sisäiselle viestinnälle ominaista (Malmelin 

& Villi 2015, 139). Esimerkissä 58 Kokojuttu saa puolestaan uuden merkityksen: 

tabloid-muutos esitetään henkilöstölle yhteisenä juttuna, kun taas lukija-asiakkaille 

Kokojuttu tarkoittaa ensi sijassa eri tuotteiden muodostamaa kokonaispakettia. Yhteinen 

juttu -sananvalinnalla henkilöstöstä pyritään luomaan yhtenäinen ryhmä, joka jakaa 

yhteiset tavoitteet. Yhteisellä tekemisellä ja näkemyksellä implikoidaan usein me-

ryhmää (Pälli 2003, 101), kuten esimerkit 57–58 osoittavat. Samaa muutosretoriikkaa 

hyödyntää myös esimerkki 59, jossa Mediatalo ESAn henkilöstö esitetään ikään kuin 

urheilujoukkueena.  

 

Esimerkissä 60 viitataan lupauksiin, joita esimerkiksi päätoimittaja Perttu Kauppinen on 

antanut lukijoille tabloid-muutoksesta. Lupaukset esitetään yhteisinä, me-muotoisina 

lupauksina, vaikka henkilöstö ei ole niiden antamiseen mitä ilmeisimmin osallistunut. 

Tästä huolimatta henkilöstöä velvoitetaan toimimaan annettujen lupausten mukaisesti. 

Teksti jättää avoimeksi, mitä henkilöstön on itselleen luvattava. Ilmeisesti henkilöstön 

on asetettava tavoitteena vieläkin korkeammalle kuin lukija-asiakkaille annetut 

lupaukset edellyttäisivät. Voi olla, että henkilöstön on nostettava tavoitetasoaan sitä 

mukaa, kun päätoimittaja ja Kokojuttu-kampanjan markkinointiryhmä antavat yhä uusia 

lupauksia tabloid-lukijoiden houkuttelemiseksi. Henkilöstön rooliksi jää noudattaa 

työnjohdolta tulevia ohjeita, mikä esittää vaikutusmahdollisuudet varsin vähäisinä.  

 

Uutiskirjeissä käytetään myös sisäpiirin retoriikkaa, jonka piirteet tulevat esiin 

uutiskirjeiden sanastosta. Sisäisen viestinnän näkökulma näkyy esimerkiksi työsanastoa 

edustavissa sananvalinnoissa, kuten media- ja kuluttajamyynti, toimitus ja tekninen tuki 
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esimerkissä 61. Käsitteet on tarkoitettu Mediatalo ESAn sisäiseen viestintään, vaikka 

niitä voidaankin käyttää myös julkisessa keskustelussa ja muissa organisaatioissa.  

(61) Sivukoon muutosta valmistellaan media- ja kuluttajamyynnissä sekä 

toimituksen ja teknisen tuen puolella. (Uutiskirje 15.10.2015) 

 

Esimerkissä 61 tabloid-muutoksesta annetaan mielikuva sisäpiirin hankkeena, johon 

osallistuvat lähes kaikki Mediatalo ESAn osastot työntekijöineen. Esimerkki vahvistaa 

käytännön esimerkein sitä, että tabloid-muutos todella koskee jokaista. Lisäksi 

työsanasto edustaa henkilöstölle tuttua retoriikkaa. Tuttuus luo puolestaan 

yhteisymmärrystä henkilöstön ja muutoksen välille, kun henkilöstölle esitetään selkeästi, 

missä muutoksen eteen työskennellään. Työsanasto voi luoda henkilöstön edustajalle 

myös ajatuksia muilla osastoilla työskentelevistä työkavereista, mikä vahvistaa 

mielikuvaa muutoksesta yhteisenä hankkeena. Lisäksi sisäpiirin retoriikassa viitataan 

työntekijöiden nimiin.  

 (62)    Meillä Etlarissa tabloidityötä vetää Saija Pohjola. (Uutiskirje 15.9.2015) 

Esimerkissä 62 viitataan nimeen Saija Pohjola, joka lienee tuttu monille henkilöstön 

edustajille. Tutulla nimellä paitsi viestitään tabloid-muutoksen vastuujaosta myös 

pyritään luomaan tabloid-muutoksesta inhimillistä ja henkilökohtaista mielikuvaa. Kun 

tabloid-muutokselle annetaan työkaverin ja kollegan kasvot, mielikuva muutoksesta 

persoonattomana ja vieraana väistyy.  

Lisäksi uutiskirjeet käyttävät identifioivaa retoriikkaa, johon kuuluu muun muassa 

monikon 1. persoonan ja persoonapronominin käyttö. Me-muotoisuus pyrkii 

identifioimaan henkilöstön osaksi tabloid-muutoksen toteuttajien joukkoa ja myös 

sitouttamaan henkilöstön ”meillä Etlarissa” -asenteeseen. Monikon 1. 

persoonapronominia käytetään esimerkissä 62 meillä-muodossa.  Esimerkeissä 56 ja 60 

me esiintyy puolestaan meistä jokaista- ja meidän-muodossa. Lisäksi lupaamme-verbi 

on taivutettu esimerkissä 60 monikon 1. persoonassa.  Yhteisiin arvoihin vetoaminen on 

tyypillistä viestinnän sisäpiirin retoriikkaa (Cheney 2005).  

Myös arkisten sananvalintojen retoriikka kuuluu uutiskirjeiden muutosretoriikkaan. 

Esimerkissä 63 henkilöstöstä puhutaan väkenä, mikä tuo tekstiin jutustelevan sävyn. 

Jutustelevuus puolestaan luo henkilöstölle muutoksesta miellyttävämmän ja 

turvallisemman mielikuvan. Ryhmään viittaavat nimitykset, kuten tiimi, porukka ja 
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jengi muodostavat assosiatiivisen sisäryhmän (Pälli 2003, 96). Esimerkissä 63 

assosiatiivinen ryhmä on väki, joka luo tuttuuden tunnetta markkinoinnin henkilöstöä 

kohtaan, kun heistä kerrotaan työntekijöiden sijaan väkenä. Se myös vähentää 

uutiskirjeen virallisuuden ja lisää jutustelevuuden vaikutelmaa. Niin ikään arkisten 

sananvalintojen muutosretoriikan jutustelevuutta edustaa esimerkin 64 terveisistä ja 

esimerkin 65 kuulumisista kertominen. 

(63)   Mukana on myös markkinoinnin väkeä. (Uutiskirje 15.10.2015)      

(64)   Kiertueella keräämme myös terveisiä lehden tekijöille.  

 (Uutiskirje 15.10.2015)           

(65)   Lokakuun tabloidikuulumiset (Uutiskirje 15.10.2015) 

 

Esimerkeissä 63–65 muutos ja sitä toteuttava henkilöstö pyritään esittämään läheisenä 

tuttavana, joka kertoo kuulumisia ja jolle lukijat haluavat kertoa terveisiä. Näin 

muutoksesta tehdään henkilöstölle helposti lähestyttävä samalla, kun ristiriita 

muutoksen vieraudesta ja vastenmielisyydestä häivytetään tuttavalliseen retoriikkaan.  

Uutiskirjeet hyödyntävät muutosretoriikassaan prosessiretoriikkaa ajanilmauksilla, 

yksikön 3. persoonalla ja passiivilla. Henkilöstölle jäsennetään muutoksen etenemistä 

esimerkiksi ajanilmauksella 11. marraskuuta esimerkissä 66, puoli vuotta esimerkissä 

69 ja keväällä esimerkissä 68. Lisäksi esimerkeissä 66–68 muutosprosessia kuvataan 

erityisesti yksikön 3. persoonalla, kuten on esimerkissä 67. Passiivia käytetään vain 

esimerkissä 68 todettaessa paljon on saatu aikaan. Näin ollen yksikön 3. persoonaa 

suositaan uutiskirjeiden prosessiretoriikassa passiivin sijaan, millä voidaan pyrkiä 

välttämään muutoksen etäännyttämistä ja nostamaan muutoksen tekijät esille.  

(66)    Tämän hetken tärkein etappi on 11. marraskuuta. (Uutiskirje 15.10.2015) 

(67)    Syksyn edetessä tabloidi-Etlarin suunnittelu on päässyt hyvään vauhtiin

   (Uutiskirje 15.10.2015)             

(68)    Tabloidityö on alkanut toden teolla jo keväällä, ja paljon valmista on               

saatu aikaan (Uutiskirje 15.9.2015)                                      

(69)    Puoli vuotta tabloidiin (Uutiskirje 15.9.2015)  

 

Esimerkissä 67 muutosprosessia kuvataan lisäksi sananvalinnalla hyvä vauhti ja 

esimerkissä 66 sananvalinnalla etappi. Sananvalinnat pyrkivät vähentämään uutiskirjeen 

virallista vaikutelmaa, jotka esimerkiksi korvaavat sananvalinnat vaihe ja välitavoite 

voivat henkilöstölle luoda. Lisäksi esimerkin 69 ”tänään jäljellä” -esitystavan (ks. luku 

5.2.2) mukainen Puoli vuotta tabloidiin antaa puolestaan mielikuvan malttamattomasta 



68 
 

muutoksen odottelusta. Prosessiretoriikalla muutoksesta pyritään antamaan 

henkilöstölle hallittu ja myönteinen kuva. Henkilöstö pyritään vakuuttamaan 

uutiskirjeissä siitä, että tärkeä projekti on edennyt suunnitellusti ja henkilöstö voi 

työskennellä huoletta, koska muutosprojektia hoidetaan mallikkaasti.  

Myös uutiskirjeissä muutoksesta puhumista kierretään monin tavoin. Muutokseen 

viitataan muun muassa sananvalinnoilla suuri haaste esimerkissä 70, suuri mahdollisuus 

esimerkissä 71 ja kehitystyö esimerkissä 72. Lisäksi muutos mainitaan suoraan 

esimerkissä 71.  

 

(70)    Tabloidiin siirtyminen on suuri haaste. (Uutiskirje 15.9.2015) 

(71)  Tabloidiin siirtyminen on suuri mahdollisuus, mutta se sisältää myös 

riskejä. Lisäksi muutoksen läpiviemiseen liittyy paljon työtä. (Uutiskirje 

15.10.2015) 

(72)    On tärkeää, että saamme koko Mediatalo ESAn väeltä näkemyksiä tähän 

  kehitystyöhön. (Uutiskirje 15.9.2015) 

 

Muutos-sanan korvaavilla sananvalinnoilla muutos pyritään jalostamaan henkilöstölle 

tavallista työtehtävää suuremmaksi, jalommaksi ja antoisammaksi tavoitteeksi. Muutos 

esitetään esimerkeissä 70–72 tavoittelemisen arvoisena asiana, mutta toisaalta työn 

määrän lisääntymistäkään ei ainakaan esimerkeissä 70 ja 71 peitellä. Kertomalla 

yhteisestä työstä ja haasteesta muutosta jalostetaan tavoitteena entisestään: se esitetään 

henkilöstölle jonakin sellaisena, jota varten tehty työmäärä palkitaan monin verroin. 

Juhlavilla sananvalinnoilla Mediatalo ESA pyrkii tuottamaan henkilöstölleen työn 

tarkoituksellisuuden ja merkittävyyden kokemuksia, mikä on Malmelinin ja Villin 

(2015, 139) mukaan yksi sisäisen viestinnän tehtävistä. Toisaalta uutiskirjeissä ei 

perustella, miksi tabloid-muutos on mahdollisuus, haaste tai riski, vaikka tällaisiin 

mielikuviin henkilöstön toivotaan sitoutuvan. Esimerkissä 73 henkilöstöä pyydetään 

ottamaan tabloid-muutoksessa keskustelijan ja ideoijan rooli työntekijän lisäksi. Pyyntö 

esitetään uutiskirjeissä vain kahdesti: esimerkissä 72 ja esimerkissä 73. Esimerkissä 73 

pyynnön tarkoitus on herättää myönteisiä mielikuvia, joita luovat esimerkiksi adjektiivit 

avoin, vilkas ja rohkea. Toisaalta pyyntö esittää henkilöstön osallistumiselle varsin 

korkeat tavoitteet, kun keskustelulta odotetaan vilkkautta ja ideoilta rohkeutta. 

Odotukset voivat nostaa henkilöstön osallistumisen kynnystä.  

 

(73)  Toivomme avointa ja vilkasta keskustelua, rohkeita ideoita ja paljon työn 

iloa!  (Uutiskirje, 15.9.2015) 
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Henkilöstöltä pyydetään esimerkissä 72 näkemyksiä ja esimerkissä 73 ideoita, mikä 

antaa osallistumisesta ammattimaisemman kuvan kuin esimerkiksi palautteen 

antaminen. Esimerkkien pyynnöt osoittavatkin, että Mediatalo ESA arvostaa 

henkilöstönsä asiantuntemusta, koska sitä halutaan hyödyntää tärkeän tavoitteen 

saavuttamisessa. Lisäksi pyyntö esitetään kohteliaasti toivomalla käskevän imperatiivin 

sijaan. Näkemyksiä ja ideoita pyytämällä muutosvastaisuus torjutaan sisäisessä 

viestinnässä etukäteen, koska henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa 

muutokseen. Esimerkissä 73 esitetyn työn ilon voi tulkita työ- ja motivaatioretoriikaksi, 

jossa työ esitetään tunteisiin vetoavalla sananvalinnalla ilo. Uutiskirjeessä ei kuitenkaan 

perustella, mistä työn ilon tulisi henkilöstölle kummuta, mikä heikentää motivoivaa 

vaikutusta. Muutospuheen tyypeistä uutiskirjeiden muutosretoriikka edustaa niin ikään 

parhaan reitin etsimisen muutospuhetta. Henkilöstölle parhaana reittinä esitetään 

yhdessä työskenteleminen tabloid-muutoksen onnistumiseksi.  

 

5.3.2 Intranet-tiedotteet 
 

Henkilöstölle suunnattuja intranet-tiedotteita on tutkimusaineistossa yhteensä kaksi. Ne 

käyttävät kuutta erilaista muutosretoriikan tyyppiä, joista jokainen esiintyy myös 

luvussa 5.3.1 kuvatussa uutiskirjeiden muutosretoriikassa. Intranet-tiedotteiden 

muutosretoriikan tyypit on luokiteltu kielellisine piirteineen taulukkoon 7.  

 

TAULUKKO 7. Muutosretoriikka henkilöstön intranet-tiedotteissa.  

Muutosretoriikan 

tyyppi 

Kielellinen piirre 1 Kielellinen piirre 2 Kielellinen 

piirre 3 

Identifikaatio 

 

yksikön 2. persoona, 

monikon 1. persoona  

imperatiivi, 

possessiivisuffiksi 

epäsuorat 

kysymyslauseet 

Arkiset 

sananvalinnat 

puhekielisyys läheisyyttä 

herättävät 

sananvalinnat 

 

Sisäpiirin 

retoriikka 

työsanasto  tutut nimet   

Työ- ja 

motivatioretoriikka 

tunteisiin vetoavat 

sananvalinnat 

vaikuttavat 

toteamukset 

 

Prosessiretoriikka ajanilmaukset passiivi toteamus 

Muutoksen 

sanallistaminen 

muutos-

sananvalinnan 

kiertäminen 

muutos-

sananvalinnan suora 

maininta 
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Tabloid-muutos esitetään intra-tiedotteissa identifikaation keinoin. Esimerkin 74 

käymme keskustelemassa- ja (käymme) keräämässä käyttävät monikon 1. persoonaa, 

kun taas esimerkissä 75 identifikaatio näkyy yksikön 2. persoonamuotoisena 

imperatiivina lue ja yksikön 2. persoonamuotoisena tiedät-verbinä.  Sinä- ja me-muotoa 

sekä imperatiivia käytetään henkilöstön ja muutoksen välisen suhteen lähentämiseen. 

Kun muutoksesta kerrotaan monikon 1. persoonassa, henkilöstö esitetään osana 

muutosta toteuttavaa me-joukkoa. Yksikön 2. persoona puolestaan kuvaa, kuinka 

tabloid-muutosta jokaista työntekijää koskettavana muutoksena. Esimerkin 75 

imperatiivi puolestaan kehottaa henkilöstöä tutustumaan muutokseen itsenäisesti.  

Identifikaatiota edustavat myös esimerkissä 75 käytetyt epäsuorat kysymyslauseet, joilla 

henkilöstöä kannustetaan omaksumaan muutoksen keskeiset asiat, mikä on tapa saada 

henkilöstö sitoutumaan muutokseen. Jokainen epäsuora kysymyslause, kuten esimerkin 

75 kallistuuko lehtitilaus, pyrkii herättelemään henkilöstöä pohtimaan, onko tabloid-

muutos kullakin riittävän hyvin hallinnassa. Kysymykset voi nähdä ikään kuin 

henkilöstön yhtenäisyyden vahvisteluna: Mediatalo pyrkii henkilöstön yhtenäisyyteen 

myös tabloid-muutosta koskevan tiedon hallinnassa.  

(74) Käymme viikon aikana kahdeksalla paikkakunnalla keskustelemassa 

ilmoitus- ja lukija-asiakkaiden kanssa sekä keräämässä palautetta 

tabloidista. (Intranet-tiedote 9.10.2015 ja 9.11.2015) 

(75) Lue läpi ja tiedät, miksi tabloidiin siirrytään, kallistuuko lehtitilaus, 

muuttuuko fontti ja monta muuta asiaa. (Intranet-tiedote 9.10.2015 ja 

9.11.2015) 

 

Vaikka palautetta keräävät vain muutamat Mediatalo ESAn työntekijät, esitetään 

henkilöstö esimerkissä 74 yhtenäisenä, tabloidin puolesta työskentelevänä joukkona. 

Myös jokainen intranet-tiedotetta lukeva henkilöstön edustaja esitetään tähän joukkoon 

kuuluvana. Toisaalta esimerkissä 75 henkilöstö velvoitetaan tuntemaan läpikotaisin 

muutos, jota he eivät välttämättä ole kannattaneet.  

 

Intranet-tiedotteet kuvaavat tabloid-muutosta myös arkisten sananvalintojen retoriikalla. 

Kuten uutiskirjeetkin, intranet-tiedote kertoo esimerkissä 76 väestä, jolla toimitus, 

mediamyynti ja kuluttajamyynti esitetään muulle henkilöstölle jutustelevaan ja 

tuttavalliseen tapaan. Läheisyyttä herättävä sananvalinta väki on epämuodollisempi 

sananvalinta kuin esimerkiksi työntekijät. Epämuodollisuudella tavoitellaan puolestaan 

mielikuvaa, jossa eri henkilöstöryhmien välillä ei ole hierarkiaa. Lisäksi esimerkissä 74 
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käytetään puhekielistä startata-verbiä, joka on arkinen sananvalinta. Puhekielisyys luo 

intranet-tiedotteeseen niin ikään arkisen jutustelun vaikutelmaa ja mataloittaa kynnystä 

muutoksen ja henkilöstön välillä.  

(76) 11.11.2015 starttaa tabloidin KOKOJUTTU-kiertue, jossa mukana 

toimituksen, mediamyynnin ja kuluttajamyynnin väkeä. (Intranet-tiedote 

9.10.2015) 

 

Esimerkki 76 edustaa myös sisäpiirin retoriikkaa, koska henkilöstölle puhutaan 

työsanastoa käyttäen toimituksesta, mediamyynnistä ja kuluttajamyynnistä. Sisäpiirin 

retoriikassa käytetään työsanastoa, jotta sisäinen viestintä olisi yksiselitteistä ja 

tehokasta. Intra-tiedotteessa vaikuttaa oletus siitä, että jokainen henkilöstöön kuuluvaa 

tietää, mitä osastoa kuluttajamyynti tarkoittaa. Myös esimerkin 77 Ossi edustaa 

sisäpiirin retoriikkaa, sillä sen on Mediatalo ESAn henkilöstön intrasivun nimi.  

Henkilöstöön kuulumaton intra-tiedotteen lukija ei todennäköisesti ymmärtäisi, mitä 

Ossilla tiedotteessa tarkoitetaan.  Henkilöstölle sana lienee puolestaan selvä, sisäpiirin 

työarkeen liittyvä asia. Esimerkissä 78 sisäpiirin retoriikkana käytetään puolestaan 

tuttua nimeä Sami Hannukka, jonka henkilöstö tuntee. Nimellä tabloid-muutokselle 

annetaan kasvojen ja persoonan lisäksi myös henkilö, jolta voi kysyä tabloidiin liittyviä 

kysymyksiä. Yksittäisen henkilön työn tunnustaminen on yksi viestinnän sisäpiirin 

retoriikan tyypillisimmistä piirteitä (Cheney 2005).  

(77) Ossiin laitetusta tabloidilistasta löydät 10 kysymystä ja vastausta 

tabloidista. (Intranet-tiedote 9.10.2015 ja 15.11.2015)  

(78)   Lisätietoja voi kysellä Sami Hannukalta - -. (Intranet-tiedote 9.10.2015) 

  

Esimerkissä 77 mainitaan myös 10 kysymystä ja vastausta tabloidista -lista, josta 

kerrotaan henkilöstölle molemmissa intratiedotteissa. Kyseessä on nimenomaan 

henkilöstölle suunnattu, tabloid-muutoksesta koskeva tietoisku. Lista on paitsi keino 

saada henkilöstö tutustumaan tabloid-muutoksen sisältöön myös tapa esittää muutos 

helposti saatavilla olevana asiana. Henkilöstön ei tarvitse ottaa itse selvää muutoksesta, 

kun vastaukset tarjotaan valmiina kokonaisuutena. Näin ollen listalla pyritään 

herättämään henkilöstössä tyytyväisyyttä tabloid-muutoksesta viestimistä kohtaan. 

Samalla Mediatalo ESA pyrkii ennaltaehkäisemään muutosta koskevaa epätietoisuutta. 

Toisaalta ei ole varmaa, vastaako lista juuri niihin huolenaiheisiin, jotka henkilöstöä 

pohdituttavat, tai onko henkilöstö saanut vaikuttaa tärkeiden kysymysten päättämiseen. 
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Työ- ja motivaatioretoriikalla pyritään puolestaan henkilöstön sitouttamiseen. 

Esimerkissä 79 tabloid-muutos esitetään Mediatalo ESAn menestystä määrittävänä 

tekijänä, jossa epäonnistuminen olisi myös henkilöstölle epäedullista. Tabloid-

muutoksen onnistumisella perustellaan esimerkissä suurta työmäärää ja myös 

motivoidaan henkilöstöä jatkamaan tabloidin hyväksi työskentelyä. Esimerkissä 75 

puhutaan töiden paiskimisesta, joka koskee kaikkia tabloidia toteuttavia henkilöstön 

edustajia. Sen sijaan esimerkissä 76 työ esitetään ilona, kuten uutiskirjeessä esimerkissä 

73. Se, mistä työn ilon tulisi kummuta, jätetään uutiskirjeen tapaan perustelematta. 

Töiden paiskiminen ja työn ilo ovat molemmat tunteisiin vetoavia sananvalintoja. 

Esimerkit 79–80 ovat puolestaan vaikuttavia toteamuksia.  

 

(79) 11. marraskuuta ilmestyvä ennakkotabloidi on yksi Etelä-Suomen 

Sanomien syksyn tärkeimmistä onnistumisen mittareista. Töitä paiskitaan 

nyt täysillä. (Intranet-tiedote 15.10.2015) 

(80)   Työn iloa kaikille! (Intranet-tiedote 9.10.2015) 

 

 

Työ- ja motivaatioretoriikalla henkilöstö esitetään yhtenäisenä, ahkerasti 

työskentelevänä joukkona. Esimerkeissä 79–80 työlle osoitetaan arvostusta sekä 

puhumalla sen määrästä että siitä kumpuavasta ilosta. Vaikka työ kuuluu henkilöstön 

arkeen, pyritään työ kohottamaan työ- ja motivaatioretoriikalla arjen yläpuolelle 

suuriksi päämääriksi. Yksi päämäärä on Mediatalo ESAn hyvä tulos, jota esimerkissä 

79 käytetty onnistumisen mittari -sananvalinta jättää henkilöstölle kertomatta.  

 

Intranet-tiedotteiden prosessiretoriikkaa edustavat ajanilmaukset 11. marraskuuta ja nyt 

sekä passiivimuotoinen verbi paiskitaan esimerkissä 79. Lisäksi muutoksen aikataulua 

jäsennetään esimerkissä 81 Nyt se on lähellä -toteamuksella. Ajanilmaukset kertovat 

henkilöstölle tabloid-prosessin aikataulusta, mikä lisää tietoa ja samalla luottamusta 

muutosta kohtaan. Paiskitaan-ilmaus kertoo prosessimaisesta työnteosta häivyttäen 

työtä tekevän subjektin. Tabloid-muutoksen toteuttamiseksi työskentelevien nimiä ei 

mainita. Tekijän häivyttäminen luo henkilöstölle mielikuvan siitä, että tabloid-muutosta 

voi toteuttaa kuka vain, mikä puolestaan mataloittaa muutokseen osallistumisen 

kynnystä. Nyt se on lähellä -toteamus muistuttaa ”tänään jäljellä” -ilmaisutapaa, jossa 

muutos esitetään pitkään odotettuna ja haluttuna tapahtumana.  

(81) Nyt se on lähellä: ensimmäinen tabloidimme ilmestyy ja Kokojuttu-

rekka starttaa kiertueelle. (Intranet-tiedote 9.11.2015) 
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Esimerkissä 81 muutos-sananvalinta myös kierretään puhumalla tabloidiin 

ilmestymisestä ja kiertueen starttaamisesta, jotka ovat neutraalimpia sananvalintoja kuin 

esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien muuttumisesta kertominen. Ilmestyä-verbillä 

muutokseen halutaan lisätä neutraaliuden ja tavallisen päiväjärjestyksen mielikuvaa: 

tabloidin ilmestyminen esitetään samanlaisena asiana kuin päivän lehden ilmestymisen 

jokaisena päivänä. Startata-verbi luo henkilöstölle tabloid-muutoksesta puolestaan 

puhekielisyydellään jutustelevan mielikuvan, joka esittää tabloid-muutoksen osin 

epävirallisena tapahtumana. Esimerkissä 75 muutos mainitaan myös suoraan muuttuuko 

fontti -epäsuoralla kysymyslauseella. Myös intranet-tiedotteiden muutosretoriikka 

rakentaa parhaan reitin etsimisen muutospuhetta. Intranet-tiedotteissa parhaana reittinä 

henkilöstölle esitetään tabloid-muutokseen osallistuminen.  

 

6 Kohderyhmäkohtaiset diskurssit ja brändit 
 

Diskurssi on toistuva ja tunnistettava kielenkäytön tapa, jolla käsitellään tiettyä 

sosiaalista tilannetta tai ilmiötä tietystä näkökulmasta. Mediatalo ESAn tabloid-

kampanja on sosiaalinen tilanne: siinä vuorovaikutetaan Mediatalo ESAn sekä lukija-

asiakkaiden ja henkilöstön välillä. Kokojuttu-kampanjan diskurssit rakentavat kuvaa 

uudesta tabloid-ESS:sta, tabloid-muutoksesta ja tabloid-median kuluttamisesta – jopa 

media-alan murroksesta ja siihen vastaamisesta.  

Diskurssit rakentuvat kielellisistä valinnoista ja virkkeistä, joita olen tutkinut edellisessä 

luvussa 5 muutosretoriikan näkökulmasta. Tässä luvussa havaitsen diskursseja 

muutosretoriikan pohjalta ja analysoin sitä, miten tabloid-muutosta kuvaavat retoriset 

valinnat liittyvät Mediatalo ESAn sosiaaliseen toimintaan ja kontekstiin. Metodinani on 

kriittinen diskurssianalyysi, joka noudattaa luvussa 2.2.2 esittämääni vaiheittaista 

analyysimallia. Tutkin esimerkiksi, miten tabloid-muutosta kuvataan eli representoidaan 

sekä millaisia suhteita ja identiteettejä Mediatalo ESAlle, lukija-asiakkaille ja 

henkilöstölle rakennetaan. Lisäksi tutkin, onko aineistossa Fairclough’n (2010, 97–100; 

ks. luku 2.2.1) viime aikoina yleisten diskurssi- ja mediadiskurssityyppien piirteitä.  

Brändit rakentavat niin ikään diskurssina sosiaalista todellisuutta, jolla Mediatalo ESA 

pyrkii herättämään lukija-asiakkaissa ja henkilöstössä myönteisiä mielikuvia tabloid-

muutoksesta. Brändillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa organisaation viestintää 
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yhdistävää visiota (Malmelin & Hakala 2007, 18), joka on tuotteen, palvelun, yrityksen 

tai henkilön mielikuvaan sitoutuneiden arvojen ja attribuuttien summa (Juholin 2013, 

464). Lukija-asiakkaaseen brändi pyrkii rakentamaan suhteen, jossa asiakas sisäistää ja 

toisintaa brändin arvoja. Sen sijaan henkilöstöön brändi pyrkii vaikuttamaan 

organisaation perustavoitteilla, arvoilla ja strategioilla. Tässä luvussa tutkin diskurssien 

pohjalta, millainen muutosbrändi kohderyhmille tabloid-muutoksesta muodostuu. 

Muutosbrändi tarkoittaa muutosta koskevaa brändiä.  

Luku 6 koostuu kahdesta alaluvusta, joista alaluvussa 6.1 analysoin lukija-asiakkaille 

suunnatun tabloid-viestinnän diskursseja ja brändejä ja alaluvussa 6.2 henkilöstölle 

suunnatun tabloid-viestinnän diskursseja ja brändejä.  Vaikka sekä ulkoisen että sisäisen 

viestinnän aineistosta on havaittavissa useita eri diskursseja, tutkin tässä tutkimuksessa 

vain niitä diskursseja, joita esiintyy jokaisessa kohderyhmän tekstilajissa. Kutsun näitä 

diskursseja ensisijaisiksi diskursseiksi, sillä ne määrittävät ja kokoavat parhaiten 

kohderyhmälle suunnattua puhetapaa. Sen sijaan toissijaiset diskurssit, jotka toteutuvat 

vain osassa kohderyhmän tekstilajeista, jätän tässä tutkimuksessa huomiotta. Tämän 

luvun tehtävänä on koota kokonaisvaltaisesti sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän 

puhetapoja, eikä useiden diskurssien yksityiskohtainen analyysi palvele tätä tarkoitusta.  

Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän teksteissä ensisijaisia diskursseja on kaksi, eli 

analysoitavia diskursseja on yhteensä neljä. Ulkoisen viestinnän diskursseja ovat 

vaihdanta- ja läheisyysdiskurssi, sisäisen viestinnän diskursseja puolestaan työnteon ja 

yhdessä ponnistelun diskurssi. Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän diskurssit 

muodostavat yhden tabloid-muutosta koskevan muutosbrändin. Ulkoisen viestinnän 

diskurssit muodostavat asiakassidebrändin ja sisäisen viestinnän diskurssit 

vaivannäköbrändin.  

 

6.1 Lukija-asiakkaat 
 

Olen havainnut ulkoisen viestinnän tutkimusaineistosta muutosretoriikan pohjalta kaksi 

eri diskurssia, jotka ovat vallitsevia puhetapoja kaikissa ulkoisen viestinnän 

tekstilajeissa. Näitä ovat vaihdantadiskurssi sekä läheisyysdiskurssi.  Diskurssien 

pohjalta olen johtanut ulkoisen viestinnän tabloid-muutosbrändin, joka on 
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asiakassidebrändi. Lukija-asiakkaille suunnatut diskurssit ja brändi on jäsennelty 

taulukkoon 8.  

 

TAULUKKO 8. Lukija-asiakkaille suunnatut diskurssit ja brändi.  

DISKURSSIT ULKOISEN VIESTINNÄN TEKSTILAJIT 

 Mainokset  Blogitekstit Facebook Kolumnit 

Vaihdantadiskurssi x x x x 

Läheisyysdiskurssi x x x x 

     

                BRÄNDI     

Asiakassidebrändi x x x x 

 

Vaihdantadiskurssi perustuu aineistossa lukija-asiakkaan ja Mediatalo ESAn välille 

luotuun suhteeseen. Mediatalo ESA kerää, pyytää ja edellyttää lukijalta palautetta sekä 

tarjoaa vastineeksi palkintona entistä parempaa, lukijan toiveiden mukaista tabloid-

lehteä. Lukija-asiakasta myönnytellään ja käsketään antamaan palautetta sekä 

kertomaan mielipiteensä ja toiveensa uudesta tabloidista. Mediatalo ESAn rooli on 

aktiivinen, kun taas lukijan tehtävänä on olla myönnyttelyn ja käskemisen kohteena. 

Näin tabloid-muutoksen ja lukijan välille luodaan vaihdantasuhde: kun lukija antaa 

palautetta, saa hän entistä paremman ja toiveidensa mukaisen tabloid-ESS:n, jonka 

erinomaisuutta korostetaan jokaisessa ulkoisen viestinnän tekstilajissa monella eri 

tavoin. Lukijaan kohdistetaan kuitenkin myös ehto, jonka mukaan lukija ei saa 

haluamaansa tabloid-tuotetta, jos hän ei anna palautetta.  

On huomionarvoista, ettei lukijaa edellytetä tekemään lehtitilausta, vaan vain antamaan 

palautetta. Tilaamisen ja maksamisen vaiva onkin haluttu häivyttää pois tabloid-

kampanjan viestinnästä. Lisäksi osa lukijoista tilaa jo mahdollisesti ESS:n broadsheet-

versiota, joten oletetaan, että lukija-asiakkaat asiakkaat säilyvät tabloidiin siirtymisestä 

huolimatta. Vaihdantadiskurssi voidaan aktivoida tekstissä esittämällä Mediatalo ESA 

lukijan apua tarvitsevana palautteen pyytäjänä ja lukija puolestaan vaikutusvaltaisena 

muutokseen vaikuttajana.  
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Läheisyysdiskurssi tarkoittaa puolestaan tuttuudentunteen luomista muutoksen ja 

lukijan välille. Mediatalo ESA pyrkii tuomaan Kokojuttu-kampanjan niin lähelle lukija-

asiakkaan arkea kuin mahdollista. Läheisyydellä tarkoitan niin konkreettista 

rekkakiertuetta kuin kielellistä läheisyyttä, kuten tuttuutta ja läheistä suhdetta ilmaisevia 

sananvalintoja. Läheisyysdiskurssi mataloittaa muutoksen tekijöiden ja vastaanottajien 

välistä kynnystä sekä esittää muutoksen arkisena ja helppona tapahtumana. 

Läheisyysdiskurssi aktivoidaan aineistossa varsinkin läheisyyttä herättävillä 

sananvalinnoilla ja inhimillistämisellä, kuten esimerkissä 82.  

(82) Kokojuttu tulee kylään (Verkkomainos 11.11.2015, lehtimainos 

14.11.2015 ja 12.11.2015, blogiteksti 13.11.2015) 

 

Esimerkissä 82 lukijasta tehdään läheisyysdiskurssilla tabloid-ESS:n ja Kokojuttu-

kampanjan kaveri, jonka luona tabloid-muutos voi miellyttävästi kyläillä. Esimerkki 

paitsi inhimillistää elottoman muutoksen myös rinnastaa sen lukijan lähipiiriin. Muutos 

esitetään osana lukijan arkea sen sijaan, että se nostettaisiin suurenmoisuudessaan 

kaukaisen ja hiljaisen ihailun kohteeksi. Kaverisuhde on arkinen ja turvallinen asia, 

jollaisena Mediatalo ESA haluaa myös muutoksen läheisyysdiskurssin avulla 

näyttäytyvän.  

Nyky-yhteiskunnassa muutos on jo lähtökohtaisesti jokapäiväinen, muttei silti 

turvallinen tapahtuma. Muutos voi tarkoittaa muun muassa työpaikan menettämistä yt-

neuvottelujen tuloksena tai työmäärän ja epävarmuuden lisääntymistä uuden tekniikan 

yleistyessä. Tästä syystä muutoksen esittäminen turvallisena asiana voi olla ristiriidassa 

lukija-asiakkaan todellisen elämäntilanteen kanssa. Lisäksi voittoa tavoitteleva yritys on 

vain harvoin kuluttajien ”ystävä” tai turvallinen ja toivottu seuralainen, joten aineistossa 

luotu kaverisuhde on varsin teennäinen ja tekaistu. Kaveruusmielikuva ei auta, jos 

tabloidiin siirtyminen korottaa sanomalehden hintaa tai muuttaa monet lukijalle tärkeät 

sanomalehden ominaisuudet. Toisaalta läheisyysdiskurssi tukee vaihdantadiskurssia, 

sillä ovathan ystävyyssuhteetkin vastavuoroisia, sekä antamiseen että vastaanottamiseen 

tarkoitettuja. Kaverina Mediatalo ESA edellyttää lukijalta osallistumista, ja lukija 

puolestaan edellyttää Mediatalo ESAlta laadukasta tabloid-lehteä.  

Vaihdantadiskurssi kuvaa tabloidia palkinnoksi, jonka lukija voi lunastaa palautetta 

vastaan. Läheisyysdiskurssi puolestaan esittää tabloidin arkeen kuuluvana tuttuna 
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ystävänä, jonka sanaan voi luottaa ja jota ei kannata pelätä. Media-ala näyttäytyy 

diskursseissa näin ollen vuorovaikutuksellisena ja läheisenä paikkana, johon lukijankin 

on osallistuttava saadakseen haluamansa. Osallistumisesta pyritään aineistossa 

antamaan mahdollisimman matalakynnyksinen kuva: media-alalla vaikuttaminen 

esitetään yhtä helppona ja arkisena kuin ostoksilla käynti. Tämä tukee näkemystä 

median muutoksesta ja esimerkiksi sosiaalisen median yleistymisestä, jonka ansiosta 

kaikki voivat osallistua median toimintaan ja tuottaa omia medioitaan itse (Väisänen 

2011, 17, 18–20, 90, 98). 

Vaihdanta- ja läheisyysdiskursseissa on havaittavissa kaikkia Fairclough’n 

viimeaikaisista diskurssityypeistä. Vaihdantadiskurssi edustaa yksilön identiteettiä 

rakentavaa ja kuluttajamainontaa muistuttavaa diskurssia, jotka ovat Fairclough’n 

(2010, 97–100) mukaan yksi nykyajan yleisimmistä diskursseista. Yksilön identiteettiä 

rakentavana diskurssina vaihdantadiskurssi esittää lukijan tabloid-muutoksen 

asiantuntijana, jonka mielipide määrittää muutoksen toteutustapoja. Lukijasta tehdään 

tabloidin asiantuntija myös kertomalla avoimesti tabloidiprosessista toimituksen 

näkökulmasta – tai tältä asian halutaan vaikuttavan. Kuluttajamainontaa muistuttava 

diskurssi näkyy vaihdantadiskurssissa puolestaan mainostekstilajin piirteiden, kuten 

käskyjen ja kehotusten, levittäytymisenä kaikkiin ulkoisen viestinnän tekstilajeihin. 

Läheisyysdiskurssi noudattaa puolestaan Fairclough’n diskursseista perinteiden 

haastamisen diskurssia, jonka piirteitä ovat tekstien jutunomaistuminen ja virallisuuden 

väheneminen. Läheisyysdiskurssi käyttää muun muassa arkista ja tuttavallista sanastoa 

sekä puhekielisiä ilmauksia, jotka luovat tabloid-muutoksesta kuvaa epävirallisena 

tapahtumana. Lisäksi Mediatalo ESA pyrkii luomaan läheisyysdiskurssilla lukijaan 

jutustelevan kaverisuhteen. Viimeaikaisimmista median diskursseista läheisyysdiskurssi 

toteuttaa sekä viihteellistymistä että jutunomaistumista. Viihteellisyys syntyy 

läheisyysdiskurssissa elämyksiä tuottavasta suhteesta tabloid-muutoksesta luodun 

persoonan kanssa.  

Vaihdanta- ja läheisyysdiskurssi luovat tabloid-muutoksesta asiakassidebrändiä, joka 

perustuu mielikuvaan tabloid-muutoksen ja lukija-asiakkaan välisestä, 

vuorovaikutuksellisesta ja läheisestä suhteesta. Mielikuvalla lukija-asiakkaaseen 

pyritään muodostamaan vahva side ja sitouttamaan uuteen tabloid-tuotteeseen, josta 

herätetään myönteisiä mielikuvia läheistä suhdetta korostamalla. Asiakassidebrändi 
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noudattaa Aakerin (2002, 103, 129) bränditeoriaa siitä, että brändin ja asiakkaan väliset 

suhteet voivat perustua ihailuun, ystävyyteen, hauskanpitoon ja samaan yhteisöön 

kuulumiseen. Muutos näyttäytyy asiakassidebrändissä lukijalle läheisenä kaverina, joka 

haluaa vuorovaikutukseen lukijan kanssa. Brändin inhimillistäminen on 2010-luvulla 

tyypillinen brändäämistapa (Arvidsson 2006, 51–56).  

Lisäksi ystävyyssuhteeseen liitetään rentoa, nautinnollista ja jopa elämyksellistä 

toimintaa, koska tabloid-muutos esitetään muun muassa sohvalla makoiluna, 

hypistelynä ja maistiaisena (ks. luku 5.2.2 ja 5.2.4, esimerkit 23, 46, 48). 

Asiakassidebrändi rakentaakin muutoksesta kuvaa rentona ja hauskana, ihailtavana 

ystäväpersoonana, ei vain tuotteena ja palveluna. Tabloid-muutos jopa houkuttelee 

asiakasta asiakassidebrändillä samaan sisäpiiriyhteisöön kanssaan, kun se esittelee 

muutosta kulissien takaa ja kuvaa muutoksen sisäpiirin innostuneina ja ylpeinä (luku 

5.2.1, esimerkki 6) uudesta tabloidista. Asiakassidebrändi kuvaa muutoksen 

sisäpiiriläiset niin menestyvinä, että ulkopiirikin toivoo kuuluvansa sisäpiiriin, mikä 

noudattaa Juutin ym. (2004, 200) teoriaa sisäpiiristä. Asiakassidebrändillä lukija-

asiakkaalle myydään myös elämysmaailmaa (Ainiala ym. 2008), jossa asiakas saa 

nauttia helposti ja vaivattomasti uudesta, erinomaisesta tuotteesta.  

Myös strategisen brändianalyysin kannalta asiakasnäkökulma on tabloid-kampanjassa 

keskeisin. Asiakasnäkökulma on keskeinen niin ikään Mediatalo ESAn strategiassa 

(luku 1.4) kuin muutosviestinnässä yleensä (luku 3.3). Strategisen brändianalyysin muut 

osa-alueet, kuten kilpailijoista erottuminen ja organisaation persoonan ja hyötyjen 

korostaminen, jäävät Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen ulkoisessa viestinnässä taka-

alalle. Tästä huolimatta ne vaikuttavat osaltaan asiakassidebrändin muodostumiseen: 

juuri läheisyyden luominen lukija-asiakkaan ja muutoksen välille erilaistaa tabloid-

tuotteen muiden medioiden tuotteista.  

Lisäksi asiakassidebrändi vetoaa ESS:n pitkään perinteeseen aamukahvikaverina (luku 

5.2.2, esimerkki 25) erottuakseen muista medioista, kuten esimerkiksi sosiaalisesta 

mediasta, jota kuluttajat enenevässä määrin käyttävät sanomalehden sijaan. Kilpaileva 

mediabrändi ei voi vedota pitkiin perinteisiin eikä paperilehden säilymiseen. Tuttuus ja 

perinteikkyys luovat Mediatalo ESAlle organisaationa myös persoonaa, joka täyttää 

asiakkaan täyttymättömän tarpeen pysyvyydestä ja luotettavista muutoksista. Brändin 

organisaatioanalyysi osoittaa, että asiakassidebrändi tarjoaa lukija-asiakkaalle hyötyjä, 
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joita kilpailijat eivät tarjoa. Erilaistumalla Mediatalo ESA vastaa media-alan kiristyvään 

markkinatilanteeseen.  

 

6.2 Henkilöstö 
 

Henkilöstölle suunnatuista teksteistä olen havainnut niin ikään kaksi tabloid-muutoksen 

sisäistä viestintää määrittävää diskurssia. Diskurssit ovat työnteon diskurssi ja yhdessä 

ponnistelun diskurssi, joista olen johtanut tabloid-muutoksen sisäistä viestintää 

koskevan brändin, joka on vaivannäköbrändi. Diskurssit ja brändit on jäsennetty 

taulukkoon 9.  

 

TAULUKKO 9: Henkilöstölle suunnatut diskurssit ja brändi.  

                    DISKURSSIT       SISÄISEN VIESTINNÄN TEKSTILAJIT 

 Uutiskirje Intranet-tiedote 

Työnteon diskurssi x x 

Yhdessä ponnistelun diskurssi x x 

   

                        BRÄNDI   

Vaivannäköbrändi x x 

 

Työnteon diskurssi rakentuu aineistossa suorista viittauksista työntekoon. Muutoksen 

työmäärää ei kierretä, vaan sen lisääntymisestä muutoksen vuoksi kerrotaan 

henkilöstölle suoraan. Työnteko koskee Mediatalo ESAn koko henkilöstöä: niin 

toimitusta, kuluttajamyyntiä, markkinointia kuin teknistä tukea (luku 5.3.1, esimerkki 

61). Työ on luonnollisesti yleinen keskustelunaihe Mediatalo ESAn ja sen 

työntekijöiden välillä, mutta aineistossa se liitetään voimakkaasti kuvaamaan muutosta. 

Työmäärän korostaminen ei ole helpoin tapa saada henkilöstö sitoutumaan muutokseen, 

sillä työelämässä – ja varsinkin media-alalla – työtä riittää tehtäväksi muutenkin. Työn 

lisääntyminen on varmasti tosiasia, joten työnteon diskurssin tarkoituksena lienee lisätä 

avoimuutta ja rehellisyyttä tabloid-muutoksen sisäiseen viestintään. Muutokseen 

sitoutumiseen työnteon diskurssi ei kuitenkaan sellaisenaan motivoi, sillä uutiskirjeissä 
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tai intranet-tiedotteissa ei mainita muutosta varten tehdyistä lisärekrytoinneista, vaan 

työntekijät tekevät tabloid-muutokseen liittyvät työtehtävät muiden tehtäviensä lisäksi. 

Työnteon diskurssi aktivoidaan aineistossa käyttämällä työhön liittyviä sananvalintoja. 

Esimerkissä 83 muutos kuvataan mahdollisuutena, riskinä ja työnä. Työ-sananvalintaa 

ei kierretä, vaan siitä kerrotaan suoraan. Sananvalinnalla henkilöstölle pyritään 

osoittamaan rehellisesti ja käytännönläheisesti, mistä muutoksessa on kyse.  

(83) Tabloidiin siirtyminen on suuri mahdollisuus, mutta se sisältää myös 

riskejä. Lisäksi muutoksen läpiviemiseen liittyy paljon työtä. (Uutiskirje 

15.10.2015) 

 

Esimerkki 78 on tyypillinen esimerkki työnteon diskurssista, jossa tabloid-muutos 

esitetään suurena työnä, jossa on sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Töitä on 

paljon, mutta niin on mahdollisuuksiakin. Työnteon diskurssi on siis kaksijakoinen, sillä 

suuren työmäärän korostamisen lisäksi tabloid-muutoksen toteuttaminen liitetään osaksi 

suurempaa tavoitetta. Työtä kuvataan myös työn ilona (luvut 5.3.1 ja 5.3.2, esimerkit 

73, 80), jossa muutoksen kahtijakoisuus yhdistyy yhdessä sananvalinnassa. Lisäksi 

työtä kuvataan työnteon diskurssissa tulevaisuuden lehden tekemisenä, etappina ja 

tavoitteeseen pyrkimisenä (luvut 5.3.1 ja 5.3.2, esimerkit 56, 66, 84), joista jokainen 

sananvalinta luo muutoksesta kuvaa työläänä, mutta arvokkaana projektina. Tämä on 

työnteon diskurssin ydin. Kun muutoksesta puhutaan tavoitteena tai tulevaisuuden 

lehtenä, henkilöstölle osoitetaan, että he ovat itseään suuremman asian äärellä: pieninä 

osasina toteuttamassa Mediatalo ESAn tulevaisuutta. Muutos esitetään tavoittelemisen 

arvoisena, menestykseen johtavana asiana, joka vakavoittaa henkilöstön työnteon 

äärelle.  

Ponnisteludiskurssi keskittyy työnteon sijaan työntekijöiden välisiin suhteisiin. 

Ponnisteludiskurssissa muutos esitetään yhteisenä, vauhdikkaasti etenevänä prosessina, 

johon jokaisen henkilöstön jäsenen tulee osallistua. Diskurssi aktivoidaan muun muassa 

identifikaatiota käyttävällä me-muodolla sekä tunteisiin vetoavilla on tärkeää - ja 

Kokojuttu on meidän kaikkien yhteinen juttu -päälauseilla.  

(84) On tärkeää, että kaikki auttavat ja sparraavat nyt toisiaan. Edessä on 

tavoite, johon todella kannattaa pyrkiä. Kokojuttu on meidän kaikkien 

yhteinen juttumme. (Uutiskirje 15.9.2015)  
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Esimerkissä 84 tabloid-muutos esitetään koko henkilöstön yhteisenä asiana. Kun 

työnteon diskurssissa henkilöstöltä edellytettiin vain työntekoa, yhdessä ponnistelun 

diskurssissa työntekijöiden odotetaan myös auttavan ja tukevan toisiaan omien töidensä 

lisäksi. Tämä tarkoittaa työmäärän lisääntymistä entisestään. Silti työntekoa ja vieläpä 

toisten auttamisvelvoitetta ei diskurssissa perustella muutoin kuin yleisellä tasolla 

liikkuvilla toteamuksilla. Esimerkissä 84 henkilöstölle kerrotaan, että tavoitteeseen 

kannattaa pyrkiä, muttei selvitetä, miksi tavoite on kaiken työnteon arvoinen. On totta, 

että Kokojuttu koskee kaikkia Mediatalo ESAn työntekijöitä, mutta se ei välttämättä 

tarkoita, että henkilöstö mieltää muutoksen yhteiseksi ”jutuksi”. Yhdistäviä tekijöitä 

ovat ainakin työmäärä – jopa muutoksen vastustus –, mutta muuta motivaation lähdettä 

yhteisen ponnistelun diskurssissa henkilöstölle ei anneta. Toki syitä on voitu antaa 

kirjoitetun viestinnän ulkopuolella esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön 

rooliksi jää joka tapauksessa soveltaa yleisen ja juhlallisen tason puhetapa omaan 

työarkeensa, kun taas Mediatalo ESAn rooliin kuuluu muutoksen ylevä kuvailu. 

Työnteon ja yhteisen ponnistelun diskurssit kuvaavat tabloidia työlääksi, yhteiseksi 

projektiksi, josta riippuu koko mediatalon tulevaisuus. Tabloidi esitetään aineistossa 

henkilöstölle vakavana ja arvokkaana asia. Sen sijaan media-alasta diskurssit rakentavat 

kuvaa työpaikkana, jossa töitä on paljon ja jossa työskentely on varsin raskasta.  

Fairclough’n (2010, 97–100) diskurssityypeistä työnteon ja yhteisen ponnistelun 

diskurssit toteuttavat vain osin perinteiden haastamisen, kuluttajamainonnan ja yksilön 

identiteetin rakentamisen diskurssin piirteitä. Sekä työnteon että yhteisen ponnistelun 

diskurssissa henkilöstöä lähestytään sekä jutunomaisuudella (mm. väki esimerkissä 63) 

että virallisuudella (mm. kehitystyö esimerkissä 72), joten diskurssi noudattaa vain osin 

perinteiden haastamiselle ominaista virallisuuden vähenemistä. Lisäksi työnteon ja 

yhteisen ponnistelun diskurssit hyödyntävät kuluttajamainonnan piirteitä, kun tabloid-

muutosta markkinoidaan henkilöstölle tätä kaikkea löytyy tabloidista -toteamuksella 

(luku 5.3.1, esimerkki 55). Diskurssi esiintyy aineistossa kuitenkin vain kerran. Niin 

ikään harvinainen diskurssi on yksilön identiteetin rakentamisen diskurssi, joka rakentaa 

henkilöstön asiantuntemusta, kun Mediatalo ESA pyytää henkilöstöltä näkemyksiä ja 

ideoita muutoksen toteuttamiseksi (luku 5.3.2, esimerkit 72 ja 73).   

Työnteon ja yhteisen ponnistelun diskurssi luovat henkilöstölle muutoksesta 

vaivannäköbrändiä, jonka mukaan tabloid-muutos on kaiken työn, vaivan ja yhdessä 

ponnistelun arvoinen. Brändissä projektin työläys yhdistyy suoraan tavoitteen arvoon: 
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mitä työläämpänä tabloid-muutos esitetään, sitä arvokkaampi mielikuva siitä 

henkilöstölle pyritään synnyttämään. Vaivannäköbrändi toteuttaa siis Malmelinin ja 

Villin (2015, 23–24) näkemystä siitä, että mediabrändin strategisella johtamisella 

lisätään brändätyn tuotteen tai palvelun arvoa. Koska lopputulos esitetään arvokkaana, 

myös siihen johtava vaivannäkö on arvokasta. Vaivannäköbrändi siirtää muutoksen 

arvokkuuden henkilöstön työn arvokkuudeksi – ei suoraan, mutta kiertäen.  

Lisäksi vaivannäköbrändi tuottaa siis sellaista sosiaalista todellisuutta, jossa kärsimys 

tuottaa kaikkein kirkkaimman kruunun, mikä ei lähtökohtaisesti ole myönteinen 

brändimielikuva. Myönteisyys kumpuaa kuitenkin viestintää ympäröivästä kontekstista, 

kuten suomalaisesta työkulttuurista, jossa puhutaan niin sanotusta luterilaisesta 

työmoraalista. Suomalaisessa työelämässä arvostus sitoutuu siihen, kuinka kiire ja suuri 

työtaakka työntekijällä on. Vaivannäköbrändi käyttääkin tätä työelämän hiljaista 

totuutta hyödykseen, mikä toteuttaa brändin sisäisen viestinnän ulottuvuutta, jonka 

mukaan myös henkilöstön tulee sitoutua organisaation brändin arvoihin, kulttuuriin ja 

tavoitteisiin (Aaker 2002, 135). Kun luterilainen työmoraali esitetään organisaation 

arvona, on suomalaisen yhteiskunnan kasvattien helppo sitoutua siihen.  

Vaivannäköbrändi luo myös sosiaalisia suhteita henkilöstön edustajien välille: se pyrkii 

tekemään henkilöstöstä yhtenäisen, toisiaan kannustavan rintaman, joka puskee tabloid-

muutosta eteenpäin välittämättä siitä, kuinka paljon vaivannäköä se vaatii.  

Aakerin (2002, 190–202) strategisen brändinmuodostuksen kolmesta ulottuvuudesta 

vaivannäköbrändi toteuttaa lähinnä organisaation brändimielikuvaa, josta on pyritty 

luomaan henkilöstönsä toiminnan kautta ahkera ja uudistava. Lisäksi 

asiakasnäkökulmaa on sovellettu henkilöstöön niin, että henkilöstön täyttymättömänä 

tarpeena esitetään työn merkityksen kokemus, johon Mediatalo ESA vastaa juhlallisin 

sananvalinnoin. Sen sijaan media-alan kilpailijat jätetään sisäisessä viestinnässä 

huomiotta. Tarkoituksena lienee saada henkilöstö keskittymään omaan muutokseen ja 

työntekoon.   

Sisäisen viestinnän diskurssien ja brändien kannalta on myös huomionarvoista, että 

lukijoille suunnattu brändi tehdään henkilöstölle sisäisessä viestinnässä näkyväksi. Se 

mainitaan esimerkissä 85 suoraan persoonallisena oman alueensa brändinä ja 

esimerkissä 86 Kokojuttu-brändinä. Bränditietoisuus on siis haluttu ulottaa 
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henkilöstöön, muttei lukija-asiakkaisiin. Toisaalta henkilöstölle ei mainita, että tabloid-

brändiä luodaan myös henkilöstölle suunnatussa viestinnässä.  

(85) Tuotannossa pyrimme mahdollisimman suureen yhtenäisyyteen ja 

 tehokkuuteen, vaikka lukijoille lehdet näyttäytyvät persoonallisina oman 

alueensa brändeinä. (Uutiskirje 15.9.2015) 

(86) Kampanjamme Kokojuttu-brändi viittaa sekä painetun lehden että 

verkkopalvelun vanhaan kehittämiseen. (Uutiskirje 15.10.2015) 

 

Tabloid-muutoksen ulkoisessa viestinnässä päijäthämäläisyys ei näy, toisin kuin 

esimerkki 85 antaa ymmärtää. Alueeseen viittaa vain vanha ESS-nimi. Sen sijaan 

ulkoisen viestinnän aineistossa näkyy, että tabloid-muutos halutaan kiertää kertomalla 

myös henkilöstölle verkkopalveluiden kehittämisestä (luku 5.2.4, esimerkki 52), joka ei 

liity lehden koon muutokseen. Henkilöstölle tämä retorinen strategia on haluttu 

paljastaa, mutta syistä ja muista lukija-asiakkaille tabloid-viestinnällä tavoitelluista 

mielikuvista ei kerrota. Henkilöstölle annetaan brändeistä siis varsin ylimalkainen kuva.  

 

7 Tutkimustulokset: ulkoisen ja sisäisen viestinnän 

vertailua 
 

Tässä luvussa vertailen sisäisen ja ulkoisen viestinnän retoriikkaa, diskursseja ja 

brändejä. Samalla kokoan aiempien aineistokäsittelylukujen sisältöä ja esittelen 

keskeisimmät tutkimustulokseni. Aloitan muutosretoriikasta alaluvussa 7.1 ja etenen 

sen jälkeen muutosdiskursseihin alaluvussa 7.2 ja muutosbrändeihin alaluvussa 7.3. 

Näkökulmanani ovat ulkoisen ja sisäisen viestinnän erot niin retoriikassa, diskursseissa 

kuin brändeissä, mutta otan huomioon myös muutamia havaitsemiani tekstilajikohtaisia 

erityispiirteitä.  

 

7.1 Muutosretoriikka 
 

Ulkoisessa viestinnässä muutosretoriikan yleisimmät tyypit ovat identifikaatio ja 

muutoksen sanallistaminen, jotka esiintyvät jokaisessa ulkoisen viestinnän tekstilajissa 

eli lehti- ja verkkomainoksissa, blogikirjoituksissa, Facebook-tapahtumassa ja 
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päätoimittajan kolumneissa. Identifikaatio ja muutoksen sanallistaminen ovat samalla 

ulkoisen viestinnän tekstilajeille leimallisimpia muutosretoriikan piirteitä. Lähes yhtä 

yleisiä muutosretoriikan tyyppejä ulkoisessa viestinnässä ovat arkiset sananvalinnat, 

tunteisiin vetoaminen ja prosessiretoriikka, jotka esiintyvät kolmessa tekstilajissa 

neljästä. Harvinaisimpia muutosretoriikan tyyppejä ovat puolestaan yksinkertaistava 

retoriikka, jota esiintyy vain lehti- ja verkkomainoksissa, ja velvollisuusretoriikka, joka 

esiintyy vain Kokojuttu-blogikirjoituksissa.   

Sisäisen viestinnän tyypillisimmät muutosretoriikan tyypit ovat puolestaan niin ikään 

identifikaatio, arkiset sananvalinnat, prosessiretoriikka ja muutoksen sanallistaminen. 

Ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä on siis neljä yhteistä muutosretoriikan tyyppiä. 

Vahvimmin ulkoisen ja sisäisen viestinnän yhteisiä piirteitä ovat identifikaatio ja 

muutoksen nimeäminen, koska ne esiintyvät aineiston jokaisessa tekstissä. Tabloid-

viestinnässä muutos halutaan esittää sekä lukija-asiakkaan että henkilöstön asiana 

(identifikaatio) ja myös houkuttelevana kehityksenä ja paranemisena tai suoraan 

muutoksena (muutoksen sanallistaminen). Sekä lukija-asiakkaan että henkilöstön 

identifioituminen on tabloid-muutoksen hyväksymisen kannalta välttämätöntä, koska 

uusi tuote ei menesty, jos kohderyhmät eivät koe sitä omakseen. Siksi identifikaatiota 

on käytetty tabloid-muutosviestinnässä johdonmukaisesti sekä ulkoisessa että sisäisessä 

viestinnässä. Sen sijaan muutoksen sanallistamistavat vaihtelevat aineistossa suuresti: 

muutoksesta käytetään vaihtelevasti erilaisia kiertoilmauksia, ja lisäksi muutoksesta 

kerrotaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kaikissa tekstilajeissa myös suoraan muutos- 

sananvalinnalla. Aineiston pohjalta ei voida tulkita, onko toimintatapa tarkoituksellinen 

vai onko epäyhtenäisyyden syynä tekstin tuottajien puutteellinen ohjeistus. Muutoksen 

kiertäminen on joka tapauksessa Juutin ym. (2004, 35) muutospuhekäsitteen mukaista 

retoriikkaa.  

Sen sijaan työ- ja motivaatioretoriikka sekä sisäpiirin retoriikka ovat vain sisäiselle 

viestinnälle ominaisia muutosretoriikan piirteitä: ne esiintyvät kaikissa sisäisen 

viestinnän tekstilajeissa, mutta eivät yhdessäkään ulkoisen viestinnän tekstilajissa. 

Toisaalta velvollisuusretoriikka, yksinkertaistava retoriikka ja tunteisiin vetoava 

retoriikka ovat vain ulkoiselle viestinnälle ominaisia piirteitä. Ulkoisen ja sisäisen 

viestinnän muutosretoriikan tyypit on esitelty kuviossa 3.  
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KUVIO 3: Ulkoisen ja sisäisen muutosretoriikan erot ja yhtäläisyydet.  

 

Kuvio 3 osoittaa, että ulkoisen viestinnän tekstilajeissa muutosretoriikan tyyppejä on 

seitsemän, sisäisen viestinnän tekstilajeissa puolestaan kuusi. Ulkoiselle ja sisäiselle 

viestinnälle yhteiset muutosretoriikan tyypit ovat kuviossa sinisävyisiä. Sen sijaan 

eriävät retoriikan tyypit on merkitty kuvioon eri sävyin. Vain ulkoiselle viestinnälle 

ominaiset muutosretoriikan tyypit ovat punasävyisiä ja sisäisen viestinnän kellertävän 

sävyisiä.  

Ulkoisessa viestinnässä ei käytetä sisäpiirin sekä työ- ja motivaatioretoriikkaa, koska 

lukija-asiakkaita ei tarvitse tiedottaa tabloid-muutoksen käytännön asioista eikä 

motivoida työntekoon. Sen sijaan ulkoisessa viestinnässä käytetään 

velvollisuusretoriikkaa, joka muistuttaa osin työ- ja motivaatioretoriikkaa. 

Velvollisuusretoriikka viittaakin ulkoisessa viestinnässä Mediatalo ESAn henkilöstöön 

ja kuvaa muutoksen henkilöstöltä edellyttämää työntekoa. Velvollisuusretoriikka ja työ- 

ja motivaatioretoriikka eroavat toisistaan kuitenkin sekä kohderyhmiltään että 

kielellisiltä piirteiltään: ulkoisessa viestinnässä henkilöstön kuvaamiseen käytetään 

nesessiivimuotoa ja sisäisessä viestinnässä vaikuttavia toteamuksia. Lisäksi erottava 

tekijä on näkökulma. Lukija-asiakkaille työnteko näyttäytyy pakkona, jonka Mediatalo 
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ESAn henkilöstö on valmis lukijoiden puolesta kestämään. Henkilöstölle työnteko on 

puolestaan raskas taakka, jolla jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa muutoksen, 

tabloidin ja lopulta työpaikkansa menestykseen. Huomionarvoista on silti, että 

henkilöstö kuvataan työntekoon viittaavalla retoriikalla sekä ulkoisessa että sisäisessä 

viestinnässä. 

Sisäinen viestintä ei puolestaan käytä muutosretoriikassaan yksinkertaistavaa, tunteisiin 

vetoavaa tai velvollisuusretoriikkaa. Yksinkertaistava retoriikka kuuluu usein 

mainosmaisiin tekstilajeihin, jota henkilöstölle ei muutoksen kuvaamiseksi käytetä. Sen 

sijaan henkilöstölle pyritään kertomaan muutoksesta mahdollisimman monipuolisesti. 

Sen sijaan tunteisiin vetoamisen puuttuminen sisäisestä viestinnästä on hieman 

yllättävää, koska tunteilla henkilöstöä voidaan pyrkiä sitouttamaan muutokseen. 

Tunteiden sijaan sisäisen viestinnän muutosretoriikassa vedotaan kuitenkin työnteon 

kannattavuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Toisaalta työ- ja motivaatioretoriikan 

voidaan katsoa vetoavan tunteisiin korostamalla tabloid-muutoksen arvoa ja henkilöstön 

roolia. Velvollisuusretoriikan on sisäisessä viestinnässä puolestaan korvannut työ- ja 

motivaatioretoriikka.  

Koska muutosretoriikan tyyppien määrä on ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä lähes 

sama, on lukija-asiakkaille ja henkilöstölle suunnattu viestintä muutosretoriikaltaan 

lähes yhtä monipuolista. Ulkoisessa viestinnässä muutosretoriikan piirteissä on 

kuitenkin selvästi enemmän hajontaa kuin sisäisessä viestinnässä, jossa 

muutosretoriikka on molemmissa tekstilajeissa samanlaista. Toisaalta uutiskirjeiden ja 

intranet-tiedotteiden muutosretoriikan samankaltaisuus tekee niistä yhtenäisen 

vastaparin moninaisille ulkoisen viestinnän tekstilajeille, mikä helpottaa ulkoisen ja 

sisäisen viestinnän vertailua. Ulkoisessa viestinnässä muutosretoriikan tyypeiltään 

monipuolisin tekstilaji on Kokojuttu-blogi, jossa esiintyy kuusi eri muutosretoriikan 

tyyppiä. Se on muutosretoriikaltaan yhtä monipuolinen kuin sisäisen viestinnän 

uutiskirjeet ja intranet-tiedotteet. Mainoksissa ja kolumneissa muutosretoriikan piirteitä 

esiintyy lähes yhtä paljon kuin Kokojuttu-blogissa eli viisi muutosretoriikan tyyppiä. 

Facebook-tapahtuma ja -julkaisut sisältävät aineistosta vähiten muutosretoriikkaa eli 

vain neljä eri muutosretoriikan tyyppiä.  

Ulkoisessa viestinnässä osa tekstilajeista erottuu kuitenkin selvästi toisistaan ja 

muodostaa muutosretoriikan pareja. Esimerkiksi lehti- ja verkkomainokset ja 



87 
 

Kokojuttu-blogin kirjoitukset muistuttavat muutosretoriikaltaan toisiaan: niillä on neljä 

yhteistä muutosretoriikan tyyppiä, jotka ovat identifikaatio, arkiset sananvalinnat, 

tunteisiin vetoaminen ja muutoksen sanallistaminen. Mainosten ja blogin yhteneväisyys 

on varsin yllättävää, koska niiden tekstilajipiirteet ovat selvästi erilaiset: mainokset 

myyvät ja blogitekstit pohdiskelevat. Toisaalta tekstilajien sekoittaminen saattaa olla 

tarkoituksellista. Blogitekstiin sulautunut mainosmaisuus vaikuttaa lukijaan lähes 

huomaamatta, kun taas mainosten blogitekstimäisyys himmentää tekstilajille ominaista 

aggressiivisuutta, jota lukija-asiakkaat saattavat vieroksua. Tämä lisännee puolestaan 

sekä blogitekstien että mainosten tehoa.  

Kokojuttu-blogin tekstit muistuttavat yhtä paljon myös päätoimittaja Perttu Kauppisen 

kolumneja. Yhteiset piirteet ovat lähes samat kuin mainoksilla, mutta tunteisiin 

vetoamisen sijaan kolumneja ja Kokojuttu-blogia yhdistää prosessiretoriikka. 

Prosessiretoriikka yhdistää Kokojuttu-blogia ja kolumneja siksi, että molemmissa 

tekstilajeissa lukija-asiakkaalle kerrotaan vaiheittain muutoksen etenemisestä. 

Kokojuttu-blogi onkin ulkoisessa viestinnässä tekstilaji, joka luo yhteyksiä ulkoisen 

viestinnän tekstilajien välille. Se on muutoksesta viestimisen pääasiallinen kanava, jota 

muut ulkoisen viestinnän tekstilajit jäljittelevät kukin omalla tavallaan.  

Ulkoinen ja sisäinen viestintä muistuttavat toisistaan myös tabloid-muutoksen 

sanallistamisessa. Molemmat viestinnän tyypit sekä kiertävät muutos-sananvalinnan että 

mainitsevat sen suoraan. Lisäksi yhtäläisyyksiä on havaittavissa muutoksesta 

käytetyissä kiertoilmauksissa. Olen koonnut ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä 

käytetyt muutos-sananvalinnan kiertoilmaukset tekstilajeittain taulukkoon 10. 

Sananvalinnat ja niiden johdokset on luokiteltu taulukossa samalle riville. Aineiston 

yleisimmät kiertoilmaukset sijaitsevat taulukon ylä- ja harvinaisimmat taulukon 

alaosassa. Olen luetellut taulukkoon vain ainakin kahdessa tekstilajissa toistuvat 

muutoksen sanallistamistavat kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset ovat 

ilmaukset pieni koko, tabloidiprojekti ja tabloidityö, joihin palaan jäljempänä.  

 

 

 

 

 



88 
 

TAULUKKO 10. Muutos-sananvalinnan kiertoilmaukset ulkoisen ja sisäisen viestinnän 

tekstilajeissa.  

ULKOINEN VIESTINTÄ SISÄINEN VIESTINTÄ 

Mainokset Blogi Facebook Kolumnit Intranet-

tiedotteet 

Uutiskirjeet 

uudistaa uudistua, 

uudistus 

uudistua, 

uudistus 

uudistua, 

uudistaa, 

uudistaminen, 

uudistuminen, 

lehtiuudistus 

 uudistus 

kehittää, 

kehittämine

n 

kehittää  kehittäminen  kehittäminen, 

kehitystyö 

siirtyä siirtyä, 

siirtyminen 

  siirtyä siirtyminen 

ilmestyä  ilmestyä  ilmestyä ilmestyä 

 vaihtuminen  vaihtua   

  lisätä lisätä   

parantua   parantua   

 uusi koko    uusia, 

uusiutuminen 

 pienentyä     

     tabloidiprojekti, 

tabloidityö 

 

Taulukon 10 mukaan ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä on viisi yhteistä muutos-

sananvalinnan kiertoilmausta. Yhteiset ilmaukset ovat substantiivit uudistus, 

kehittäminen, uusiutuminen ja siirtyminen, verbit siirtyä, uusia ja ilmestyä sekä 

substantiivilauseke uusi koko. Koska siirtyminen on johdettu siirtyä-verbistä, luen 

sananvalinnat samaksi kiertoilmaukseksi. Samalla perusteella myös uusi-adjektiivista 

johdettu verbi uusia ja uusia-verbistä johdettu uusiutuminen kuuluvat samaan 

kiertoilmausluokkaan. Yhteisistä ilmauksista uudistus, uusiutuminen, uusia ja uusi koko 

luovat muutoksesta kuvaa uutena tabloid-tuotteena. Uuteen viittaavat sananvalinnat ovat 

aineiston runsain ja monipuolisin kiertoilmaus, sillä se ilmenee aineistossa kuutena eri 

johdoksena ja viidessä tekstilajissa kuudesta. Kehittäminen esittää muutoksen 
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puolestaan etenemisenä ja aiempaa parempana ESS:ina. Etenemisestä kertovat 

kiertoilmaukset esiintyvät aineistossa kolmena eri johdoksena ja neljässä eri 

tekstilajissa. Ilmauksista siirtyä ja ilmestyä edustavat tabloid-muutoksen neutraalia 

esitystapaa.  Niistä siirtyä esiintyy aineistossa kahtena johdoksena neljässä eri 

tekstilajissa, kun taas ilmestyä-verbiä käytetään yhtä useassa tekstilajissa mutta 

johtamattomana. Niin ikään substantiivit ja verbit antavat muutoksesta erilaisen kuvan: 

staattiset substantiivit korostavat muutoksen hallintaa ja pysyvyyttä, kun taas verbit 

esittävät muutoksen ja muutoksen tekijät aktiivisina ja tehokkaina eteenpäin pyrkijöinä.  

Tutkimusaineistossa tabloid-muutokseen viitataan koon pienenemisenä vain kahdesti, 

vaikka siitä tabloid-muutoksessa on ensi sijassa kyse. Kokojuttu-blogissa muutosta 

kuvaava pienentyä-verbi on aineiston ainoa kiertoilmaus, joka kertoo tabloid-

muutoksesta suoraan sellaisena, mitä se tarkoittaa. Toinen koon muutokseen viittaava 

ilmaus, substantiivilauseke uusi koko, esittää sivukoon pienenemisen sen sijaan varsin 

markkinoivasti uutuutta korostaen. Taulukon 10 perusteella voikin päätellä, että sekä 

lukija-asiakkaiden että henkilöstön huomio on haluttu ohjata tabloid-kampanjalla pois 

itse sivukoon pienenemisestä. Kiertoilmaukset tabloidi-projekti ja tabloidityö esiintyvät 

puolestaan vain sisäisen viestinnän aineistossa, jossa ne luovat henkilöstölle tabloidista 

kuvaa työnä ja projektina.  

Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän aineistossa oli havaittavissa yleisimpiä 

muutospuheen piirteitä. Tekstilajeista jokainen käytti parhaan reitin etsimisen 

muutospuhetta, muttei jäykkien organisaatioiden uudistamisen muutospuhetta. 

Ulkoisessa viestinnässä parhaana reittinä esitettiin lukijan ja Mediatalo ESAn 

vuorovaikutus sekä vanhan säilyttäminen, kun taas sisäisessä viestinnässä paras reitti 

kuvattiin yhdessä työskentelyksi ja muutokseen osallistumiseksi. Jäykkien 

organisaatioiden uudistamisen muutospuheen puuttumisen voi tulkita esimerkiksi 

tuttujen kampanja-viestintämallien sekä asiakas- ja henkilöstöroolien noudattamisena, 

jolla Mediatalo ESA saattoi varmistella tabloid-muutosviestinnän onnistumista.  

 

7.2 Muutosdiskurssit 
 

Jos ulkoinen ja sisäinen viestintä muistuttivat muutosretoriikaltaan osin toisiaan, 

keskeisimmiltä diskursseiltaan ne eroavat toisistaan täysin. Ulkoisessa viestinnässä 
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muutoksen kuvaamiseen käytetään vaihdanta- ja läheisyysdiskurssia, jotka esittävät 

muutoksen helppona, arkisena ja läheisenä asiana, johon lukija-asiakkaat voivat omalla 

palautteellaan vaikuttaa. Palautteen kerääminen on tyypillinen ulkoisen viestinnän 

piirre, jolla yritys pyrkii vastaamaan aiempaa paremmin sidosryhmiensä tarpeisiin 

(Juholin 2013, 51, 53). Sen sijaan sisäisessä viestinnässä muutosta kuvataan työnteon 

sekä yhdessä ponnistelun diskursseilla, jotka luovat muutoksesta mielikuvan työläänä 

mutta palkitsevana prosessina, joka henkilöstön tulee vain kestää yhdessä toisiaan 

tukien ja johon henkilöstö ei voi toiminnallaan kovinkaan paljoa vaikuttaa. Mediatalo 

ESA ei näin ollen ainakaan kirjoitetussa viestinnässään keskustele henkilöstönsä kanssa, 

kuten Malmelin ja Villi (2015, 139) sisäistä viestintää kuvaavat.   

Yhteistä ulkoisen ja sisäisen viestinnän muutosdiskursseissa on tabloid-muutoksen 

esittäminen tärkeänä asiana, mikä on loogista niin lukija-asiakkaiden kuin henkilöstön 

näkökulmasta. Mediatalo ESAn tarkoitus on vakuuttaa molemmat kohderyhmänsä 

tabloid-muutoksen merkityksellisyydestä. Lisäksi diskurssit pyrkivät osoittamaan, että 

muutos koskee yksilöllisesti jokaista tabloid-muutostekstin lukijaa ja että se edellyttää 

sekä lukija-asiakkaalta että henkilöstöltä toimintaa. Lukija-asiakkaita kannustetaan 

antamaan tabloid-muutoksesta palautetta, kun taas henkilöstöä suostutellaan tekemään 

muutoksen toteutumiseksi töitä. Tabloid-muutos tarkoittaa lukijalle näin ollen oman 

edun palvelemista ja henkilöstölle paitsi omien työtehtävien tekemistä myös 

epäitsekästä kollegoiden auttamista. Toisaalta tabloid-muutokseen osallistuminen on 

myös haluttu naamioida lukija-asiakkaille oman edun edistämiseksi, jotta lukija 

asennoituisi muutokseen myönteisesti. Todellisuudessa asiakas edistää palautteellaan 

myös Mediatalo ESAn tavoitteiden toteutumista.  

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän diskurssien välillä on myös runsaasti eroja. Ulkoisessa 

viestinnässä muutos esitetään lukija-asiakkaille vaihdanta- ja läheisyysdiskursseilla 

tavallisena ja arkisena asiana, kun taas sisäisessä viestinnässä tabloid-muutoksen arvoa 

ja tärkeyttä korostetaan työnteon ja yhdessä ponnistelun diskurssilla. Lukija-asiakkaita 

kannustetaan vaikuttamaan, kun taas henkilöstön tehtävänä esitetään yhdessä 

työskentely. Kun henkilöstöä pyydetään osallistumaan, vaaditaan heidän 

näkemyksiltään rohkeutta (luku 5.3.1, esimerkki 73), jotta niitä voidaan pitää 

merkittävän tabloid-muutoksen arvoisina. Lukija-asiakkaiden palautetta samat 

vaatimukset eivät koske, sillä heidän palautteekseen riittävät myös tuntemukset ja 

kaipaukset (luku 5.2.4, esimerkki 47). Diskurssien pohjalta voi päätellä, että Mediatalo 
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ESA pyrkii mataloittamaan lukija-asiakkaan ja korottamaan henkilöstön 

vaikuttamiskynnystä. Voi olla, että Mediatalo ESA pelkää henkilöstönsä 

muutosvastarintaisia keskustelunavauksia niin, että yrittää välttää niiden kohtaamisen 

niin tehokkaasti kuin mahdollista.  

Lukija-asiakkaille tabloid-ESS näyttäytyy myönteisempänä asiana kuin henkilöstölle. 

Ulkoisen viestinnän diskursseissa tabloidi kuvataan erinomaisena uutuutena, josta 

lukija-asiakas voi nauttia omia tarpeitaan kuunnellen. Sisäisen viestinnän diskursseissa 

tabloidi on puolestaan työlään ponnistelun kohde, joka vaatii vuorovaikutusta ja 

kollegoiden yhteistoimintaa. Ulkoisessa viestinnässä uutta tabloid-tuotetta korostetaan 

lukijapalautteen tuottamana palkintona, kun taas sisäisessä viestinnässä henkilöstön 

palkinnoksi esitetään Mediatalo ESAn tavoitteiden saavuttamista ja tulevaisuuden 

takaamista. Lukija-asiakas saa tabloid-muutoksessa konkreettisen palkinnon lähes 

välittömästi. Sen sijaan henkilöstön palkinto on abstrakti, eikä sen toteutumisesta ole 

varmuutta. Sisäiselle viestinnälle ominainen työn tarkoituksellisuuden ja 

merkittävyyden kokemus (Malmelin & Villi 2015, 139) jää siis henkilöstölle 

suunnatuissa diskursseissa epämääräiseksi, koska henkilöstön palkintoa ei ainakaan 

kirjoitetussa tabloid-muutoksen viestinnässä täsmennetä.  

Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän diskurssit toteuttavat kaikkia Fairclough’n (2010, 

97–100) määrittelemiä, viimeaikaisia ja tyypillisiä diskurssityyppejä. Sen sijaan median 

diskurssien viime aikoina yleistyneitä jutunomaisuuden ja viihteellistymisen 

(Fairclough 1997, 20, 23) diskursseja käyttää vain ulkoinen viestintä, jossa lukijaan 

pyritään luomaan tuttavallinen ja viihdyttävä suhde. Jutunomaisuus näkyy esimerkiksi 

puhekielisyytenä. Toisaalta myös sisäisessä viestinnässä pyritään vähentämään 

virallisuutta, mutta jutunomaisuuden sijaan sisäpiiriä korostamalla (ks. luku 5.3.1, 

esimerkki 62).  

 

7.3 Asiakasside- ja vaivannäköbrändi 
 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen brändeiksi muodostuivat tutkimuksessani 

asiakassidebrändi ulkoisessa viestinnässä ja vaivannäköbrändi sisäisessä viestinnässä. 

Molemmat brändit pyrkivät rakentamaan tabloid-muutokselle lisäarvoa esittämällä sen 

huomionarvoisena ilmiönä, johon jokainen kohderyhmän edustaja haluaa kuulua. 
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Ulkoisessa viestinnässä asiakassidebrändillä lukija-asiakas nostetaan palautteellaan 

tabloidiin mielipiteellään vaikuttavien, erinomaista tuotetta kuluttavien asiakkaiden 

joukkoon. Sen sijaan henkilöstölle lisäarvoa tuottaa ahkerasti työskentelevien joukkoon 

kuuluminen. Lukijoille lisäarvoa tuottava tabloid-ESS paranee sitä mukaa, mitä 

enemmän he palautetta antavat. Henkilöstö saa puolestaan sitä enemmän työnantajansa 

arvostusta, mitä ahkerammin he muutoksen toteutumiseksi työskentelevät. Ulkoisessa 

viestinnässä on brändätty Mediatalo ESAn asiakkuus, sisäisessä viestinnässä puolestaan 

työnteko. 

Sekä asiakasside- että vaivannäköbrändi perustuvat kulttuurisiin arvostuksiin, kuten 

suomalaisen yhteiskunnan kulutus- ja työkulttuuriin. Ostamansa tuotteen tunteva ja sen 

ominaisuuksiin vaikuttava kuluttaja sekä kovalla työllä arvostuksensa ansaitseva 

työntekijä ovat sosiaalisessa kontekstissa arvostettuja ja ihailtuja rooleja. Samalla ne 

rakentavat ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tarinaa, joiden päähenkilöiksi lukija-

asiakkaita ja henkilöstöä houkutellaan. Asiakasside- ja vaivannäköbrändi toteuttavat siis 

muutosviestinnälle tyypillistä tarinallisuutta, jossa monimutkaisen muutoksen 

havainnollistamiseksi luodaan sisällön tiivistävä tarina (Juholin 2013, 241).  

Tabloid-muutoksen sisältöä ovat lopulta roolit, joiden ottamiseen kohderyhmiä 

motivoidaan. Tabloid-muutoksen brändit kertovat myös lukija-asiakkaiden ja 

henkilöstön erilaisesta arvostuksesta. Ulkoisessa viestinnässä asiakassidebrändi korostaa 

yksittäisen asiakkaan ja hänen mielipiteensä arvoa. Sen sijaan sisäisen viestinnän 

vaivannäköbrändi painottaa ensi sijassa työn, ei henkilöstön, merkitystä muutoksen 

onnistumisessa. Sisäisessä viestinnässä ei esimerkiksi kuvata, kuinka taitavaa 

henkilöstöä Mediatalo ESAlla on. Henkilöstöllä osoitetaan olevan arvoa vain tabloid-

muutoksen edistäjäjoukkona, ei yksittäisinä työntekijöinä. Asiakassidebrändissä 

arvostetaan lukija-asiakasta persoonana, kun taas vaivannäköbrändissä arvostusta saa 

persoonaton muutoksen väline.  Voi olla, että Mediatalo ESA on tietoisesti halunnut 

korostaa lukija-asiakkaidensa yksilöllisiä toiveita palautteenantoon innostaakseen. 

Samalla tavalla joukkona työskentely voi auttaa henkilöstöä motivoitumaan suuren 

muutoksen edessä.  
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8 Lopuksi 
 

Olen analysoinut tässä tutkimuksessa Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen viestintää 

muutosretoriikan, -diskurssien ja -brändien näkökulmasta. Lisäksi olen verrannut 

ulkoisen ja sisäisen viestinnän ominaisuuksia toisiinsa. Tässä luvussa esitän luvussa 7 

esitettyjen tutkimustulosten perusteella johtopäätöksiä sekä testaan johdannon 

alaluvussa 1.2 asettamaani hypoteesia. Lisäksi analysoin kriittisesti, miten tutkimukseni 

toteuttaa tutkimuskriteerejä, kuten luotettavuutta, yleistettävyyttä, toistettavuutta ja 

puolueettomuutta. Lopuksi esitän tutkimuksen hyödynnettävyyden pohjalta muutamia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

Tabloid-muutoksen ulkoinen ja sisäinen viestintä osoittautuivat tutkimuksessa varsin 

erilaisiksi muutosviestinnän tavoiksi – joskin yhtäläisyyksiäkin esiintyy. Varsinkin 

retoriikka lähenee viestinnän eri tyypeissä osin toisiaan, kun taas diskurssit ja brändit 

erottautuvat omiksi ryhmikseen. Diskurssien ja brändien selvä kaksijakoisuus antaa 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksesta varsin ristiriitaisen kuvan: lukijoille muutos 

esitetään edullisena ja henkilöstölle epäedullisena asiana, mikä korostaa viestinnän 

kohderyhmien eriarvoista asemaa muutoksen aikana. Varsinkin henkilöstölle tabloid-

muutos esitetään epäyhtenäisenä, koska he voivat lukea sekä heille että lukija-

asiakkaille suunnattuja tekstejä ja verrata niitä toisiinsa. Muutoksen viestintä voikin 

näyttäytyä henkilöstölle jopa epäaitona, koska viestinnän tapa muuttuu merkittävästi 

kohderyhmän mukaan. Lukija-asiakkaille sama vaikutelma ei kuitenkaan tule ilmi.  

Lukija-asiakkaiden ja henkilöstön jakoa viestinnän sisä- ja ulkopiiriin pyritään tabloid-

muutoksessa torjumaan. Lukijoita kohdellaan ulkoisessa viestinnässä osin kuin 

henkilöstöä, kun heille kerrotaan tabloid-muutoksesta sisäpiirin sananvalinnoin. Niin 

ikään henkilöstölle suunnattu viestintä muistuttaa osin ulkoista viestintää, kun muutosta 

koetaan tarpeelliseksi markkinoida myös henkilöstölle. Lisäksi viestinnän ulkopiiriä 

houkutellaan kokemaan muutos yhtä myönteisenä kuin sisäpiiri (ks. luku 6.1). Toisaalta 

sisä- ja ulkopiiriä myös korostetaan: henkilöstö esitetään lukija-asiakkaille 

epäitsekkäinä muutoksen toteuttajina, kun taas lukija-asiakkaat esitetään henkilöstölle 

muutoksen tarpeen laukaisijana.  

Luvussa 1.2 asettamani hypoteesi toteutui tutkimuksessa osittain. Sekä ulkoisessa että 

sisäisessä viestinnässä käytetään muutosta perustelevaa ja suostuttelevaa retoriikkaa. 
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Lisäksi tabloid-viestinnän muutosretoriikalla poistetaan ristiriitaa tutun ja turvallisen 

broadsheet-lehden sekä pelottavan ja uuden tabloid-lehden väliltä. Esimerkiksi 

ulkoisessa viestinnässä tabloid-muutoksesta tehdään niin tuttu ja arkinen asia kuin 

suinkin. Lisäksi muutos häivytetään kiertoilmauksin taka-alalle, kun taas 

palvelupakettia verkkopalveluineen korostetaan. Sen sijaan henkilöstölle muutos 

esitetään vaikeana ja työläänä asiana, mikä on hypoteesin vastainen tutkimustulos. 

Toisaalta muutoksen kielteiset ominaisuudet kuitenkin glorifioidaan vetoamalla 

korkeisiin, tulevaisuutta rakentaviin tavoitteisiin, mikä on niin ikään tapa siirtää itse 

muutos viestinnässä taka-alalle. Toisin kuin hypoteesissani päättelin, ulkoinen ja 

sisäinen viestintä hyödyntävät vain parhaan reitin etsimisen muutospuhetta. Sen sijaan 

jäykkien organisaatioiden uudistamisen muutospuhetta ei aineistossa esiinny. 

Tutkimustuloksen pohjalta voi päätellä, ettei Mediatalo ESA ole halunnut tabloid-

muutoksessa uudistaa viestinnän toimintatapoja. Syynä voi olla esimerkiksi muutoksen 

onnistumisen varmistaminen.   

Niin ikään diskurssitasolla hypoteesini toteutui osittain. Lukija-asiakkaille tabloid-

muutos esitetään hypoteesin mukaisesti arkea helpottavana ja vanhaa ESS:ia 

kunnioittavana asiana, joka on kuitenkin entistä tuotetta parempi sanomalehti. Sen 

sijaan lukija-asiakkaille ei korosteta useiden sisältöjen, vaan useiden medioiden käyttöä, 

toisin kuin hypoteesissani oletin. Niin ikään henkilöstölle suunnattuja diskursseja 

koskeva hypoteesi jäi toteutumatta, koska sisäisen viestinnän diskurssit eivät korosta 

henkilöstölle muutosta aiempaa parempana laatujournalismina, vaan lisääntyneenä työn 

määränä.  

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän brändeistä kumpikaan ei korostanut muutoksen 

paikallisuutta, mikä on niin ikään hypoteesin vastainen tutkimustulos. Lisäksi 

tutkimustulos on ristiriidassa Mediatalo ESAn virallisen kannan kanssa, koska 

sisäisessä viestinnässä tabloid-muutosta korostettiin nimenomaan ”paikallisena oman 

alueen brändinä” (luku 6.2, esimerkki 85). Paikallisuuden puuttumiselle brändissä voi 

olla useita syitä. Voi olla, että valtakunnallinen nelikkoyhteistyö on voinut huomaamatta 

häivyttää paikallisuutta. On myös mahdollista, ettei muutoksen viestinnässä ole 

virallisesta väitteestä huolimatta haluttu korostaa paikallisuutta, vaan sen sijaan muita 

muutoksen näkökulmia. Sen sijaan ulkoisen viestinnän tuttavallisuus ja jokapäiväisyys 

toteuttavat hypoteesiani lukija-asiakkaiden tabloid-brändin maanläheisyydestä. Myös 

tabloid-tuotteen markkinointi palvelupakettina verkkopalveluineen on hypoteesin 
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mukainen. Sen sijaan sisäisen viestinnän muutosbrändissä korostettiin työntekoa, mikä 

osoittaa tutkimustulokseni täysin päinvastaisiksi kuin asettamassani hypoteesissa 

päättelin. Sen sijaan tutkimustuloksissa piti paikkansa, että ulkoinen ja sisäinen viestintä 

eroavat toisistaan varsinkin tekstilajeiltaan. Sitä vastoin retoriikan, diskurssien ja 

brändien osalta hypoteesi ei toteutunut. Ulkoinen ja sisäinen viestintä eroavat toisistaan 

nimenomaan diskursseiltaan ja brändeiltään, kun taas retoriikka on osin samankaltaista.  

Tutkimukseni toteuttaa suhteellisen hyvin akateemiselle tutkimukselle asetettuja 

tutkimuskriteerejä. Olen kehittänyt tutkimukseni kolmivaiheisen metodin nimenomaan 

Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen aineistolle sopivaksi. Lisäksi tutkimusaiheen ja 

näkökulman poikkitieteellisyys on huomioitu kriittisen diskurssianalyysin valinnassa. 

Valitsemani tutkimusmetodi on perusteellinen ja monivaiheinen, mikä luo 

syväluotaavan kuvan tutkittavaan aineistoon. Toisaalta menetelmää ei ole käytetty 

aiemmissa tutkimuksissa, joten sen toimivuudesta ei ole verrokkia. Tämä osoittautui 

tutkimuksessani sekä eduksi että haitaksi. Toisaalta aiemmat toimintatavat eivät 

pakottaneet tutkimustani epäsopivaan muottiin, mutta toisaalta en saanut menetelmän 

käyttöön tukea muista tutkimuksista. Metodia onkin arvioitava ensi sijassa tämän 

tutkimuksen kontekstissa. 

Tutkimusaineiston haasteena on puolestaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän aineiston 

epätasainen määrä, mikä heikentää tutkimuksen yleistettävyyttä. Koska tutkimuksesta 

puuttuu merkittävä osa sisäisen viestinnän aineistosta eli suullinen viestintä, 

tutkimustuloksia ei voi luotettavasti yleistää. Toisaalta suullisen viestinnän rajaaminen 

kuitenkin lisää tutkimustulosten luotettavuutta, koska sisäisen viestinnän suullisen 

vuorovaikutuksen vertaaminen ulkoisen viestinnän kirjoitettuun viestintään olisi 

epäilemättä vääristänyt tuloksia. Toisaalta myöskään ulkoisen viestinnän aineisto ei ole 

monipuolisuudestaan ja runsaasta määrästään huolimatta yleistettävä, koska kyse on 

laadullisesta, vain Mediatalo ESAn tabloid-viestintää koskevasta tutkimuksesta.  

Tutkimustulosten toistettavuuteen eli reliabiliteettiin vaikuttavat useat seikat. Koska 

kyseessä on kvalitatiivinen ja kielelliseen päättely- ja tulkintakykyyni perustuva 

tutkimus, on mahdollista, että tutkimusta toistettaessa tulokset muuttuvat inhimillisten 

syiden vuoksi. Eri tutkija voi tulkita eri sananvalinnat ja niiden sävyerot eri tavoin, 

koska kyseessä on kunkin yksilön erilainen kielivaisto. Toisaalta tutkimustulokset 

perustuvat teoriataustaan, jota olen niin ikään käyttänyt aineistonanalyysin välineenä. 
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Samaa aineistoa ja samaa teoriaa hyödyntämällä onkin todennäköistä, että tutkija päätyy 

tutkimusta toistaessaan samankaltaisiin tuloksiin.  

Tutkimuksen puolueettomuuden olen varmistanut sillä, etten ole perehtynyt tabloid-

muutokseen etukäteen, vaikka muutama työkaverini työskentelee yhä Mediatalo 

ESAlla. Näin ollen en tiedä, mitä Mediatalo ESA on tabloid-muutoksen viestinnällä 

halunnut tavoitella. Toisaalta kokemukseni Mediatalo ESAsta työnantajana voi 

vaikuttaa tutkimuksen puolueettomuuteen, jos työkokemukseni olisi erityisen 

myönteinen tai kielteinen. Työsuhteestani on kuitenkin yli neljä vuotta aikaa, joten 

Mediatalo ESA on ehtinyt muuttua organisaationa. Lisäksi en ole ollut työsuhteessa 

Mediatalo ESAan muutoksen aikana, mikä lisää tutkimuksen puolueettomuutta. 

Työkokemukseni ei ole suinkaan vain tutkimuksen puolueettomuutta koetteleva tekijä, 

koska organisaation ja alan tuntemus on auttanut minua esimerkiksi tutkimusaiheen 

rajaamisessa ja käsittelyssä.  

Tutkimus tuotti uutta tietoa muutos- ja erityisesti tabloid-viestinnästä media-alalla. 

Kielitieteen näkökulmasta uusi tieto koskee erityisesti muutosta koskevaa retoriikkaa ja 

diskursseja, kun taas kauppatieteen tutkijat hyötynevät muutosbrändin rakentamisen 

kielitieteellisestä näkökulmasta. Viestintätiedettä tutkimus palvelee varsin 

käytännönläheisesti, sillä esittelen pian tutkimustani ja sen tuloksia viestinnän alan 

asiantuntijoiden joukolle Viesti ry:n kevään 2017 stipendiaattina. Tutkimustulokset 

hyödyttävät Mediatalo ESAa muutoksen onnistumisen arvioinnissa. Lisäksi 

tutkimuksesta voi olla hyötyä esimerkiksi Maaseudun tulevaisuudelle ja Turun 

Sanomille, jotka eivät ole vielä tabloid-muutosta toteuttaneet. Tutkimustietoa voidaan 

hyödyntää myös media-alan tai muiden toimialojen organisaatiomuutosten viestinnässä. 

Uutta metodia voidaan puolestaan käyttää uusissa poikkitieteellisissä tutkimuksissa.  

Jatkotutkimuksissa tabloid-muutoksen viestintää voisi tutkia myös ilmoittaja-

asiakkaiden näkökulmasta, mikä monipuolistaisi muutoksesta saatua kuvaa. Lisäksi 

aineistosta voisi vertailla ulkoisen ja sisäisen viestinnän sijaan esimerkiksi painettua 

viestintää verkkoviestintään tai verkkoviestintää sosiaalisen median viestintään. Jos 

jatkotutkimukset halutaan ulottaa Mediatalo ESAn tabloid-muutoksen ulkopuolelle, voi 

tabloid-muutosta myös vertailla jonkin toisen mediatalon tabloid-muutokseen tai 

organisaatiomuutokseen. Niin ikään muiden toimialojen muutokset olisivat 

varteenotettavia tutkimuskohteita.  
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Lähteet  
 

Aineslähteet 

 

Mediatalo ESA 10.11.2015: paperilehti + verkko + digilehti = Kokojuttu (Lehtimainos) 

Mediatalo ESA 12.11.2015: Kokojuttu tulee kylään. (Lehtimainos) 

Mediatalo ESA 14.11.2015: Kokojuttu tulee kylään. (Lehtimainos) 

Mediatalo ESA 18.6.2016: Hyvä lukija (Lehtimainos) 

Mediatalo ESA 11.11.2015: paperilehti + verkko + digilehti = Kokojuttu 

(Verkkomainos) 

Mediatalo ESA 11.11.2015: Kokojuttu tulee kylään – anna palautetta! (Verkkomainos) 

Mediatalo ESA 11.11.2015: Tule kertomaan mielipiteesi! (Verkkomainos) 

Mediatalo ESA 11.11.2015: Kätevämpi koko – syvempi sisältö (Verkkomainos)  

Mediatalo ESA 9.10.2015: Uusi tabloidi-Etlari näyttää ehkä tältä. (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 15.10.2015: Osiin vai yhtenä kappaleena? Selaile täältä ESS:n tabloidin 

koeversioita. (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 23.10.2015: Tabloidin ulkoasun takana. (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 13.11.2015: Kokojuttu tulee kylään. (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 19.11.2015: Tabloidi-Etlarista palautetta yli 2 000:lta (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 15.3.2016: Lehden sivukoko muuttuu käteväksi. (Kokojuttu-blogi) 

Mediatalo ESA 5.11.2015 – 6.11.2015: ESS Tabloid Kokojuttu-kiertue 

Lahdessa/Hämeenkoskella/Hollolassa/Vääksyssä ja Padasjoella/Orimattilassa 

(Facebook-tapahtuma) 

Mediatalo ESA 11.3.2016, 14.3.2016 ja 20.4.2016: kolme Facebook-julkaisua 

Facebook-tapahtumissa (Facebook-julkaisut) 

Kauppinen, Perttu 10.10.2015: Auta meitä uudistumaan. (Kolumni) 

Kauppinen, Perttu 20.4.2016: Toimitus vastaa tabloid- ja nettipalautteeseen. (Kolumni) 

Mediatalo ESA 15.9.2015: Puoli vuotta tabloidiin. (Uutiskirje) 

Mediatalo ESA 15.10.2015: Lokakuun tabloidikuulumiset. (Uutiskirje) 

Mediatalo ESA 9.10.2015: Nyt se on lähellä: ensimmäinen tabloidimme ilmestyy ja 

Kokojuttu-rekka starttaa kiertueelle. (Intranet-tiedote) 

Mediatalo ESA 9.11.2015: Tabloidikiertue käynnistyy. (Intranet-tiedote) 
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