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1. Johdanto 

Tutkin pro gradussani Osuuskunta Suomen Asuntomessut -organisaation (myöhemmin 

tekstissä Suomen Asuntomessut tai Asuntomessut) monikanavaista viestintää.  

Monikanavaisella viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jossa sama tieto tai viesti jaetaan  

useassa eri mediassa (Juholin 2013: 47). Tutkimuksessa analysoin Asuntomessujen 

viestintää eri joukkotiedotusvälineissä – organisaation omalla verkkosivustolla ja  

Facebook-sivulla. Tutkimus yhdistelee sekä teoria- että empiriapainotteista lähestymis-

tapaa eli teoreettista ja käytännöllistä tutkimusotetta ja tavoitteita (Herkman−Vähämaa 

2007: 51).  

Lingvistinen näkökulmani tutkimusaiheeseen on diskurssin- ja tekstintutkimukseen sekä 

genreanalyysiin perustuva. Analyysissäni yhdistän kielenkäytön ja viestinnän 

konkreettisen mikrotason ja sen merkityksellistävän sosiaalisen toiminnan makrotason. 

Myös laadulliselle tutkimukselle ominainen hermeneuttisuus ja subjektiivisuus eli  

tutkijalähtöinen analyysi ja aineiston käsittely näkyvät tutkielmassani: nämä  

tutkimusperinteet tulevat ilmi erilaisten analyysin välivaiheiden ja pohdintojen myötä. 

(Ks. esim. Heikkinen 2012a: 61, 63.) 

Organisaatio- ja yhteisöviestintä on tutkimusaiheena hyvin soveltava, sillä se pohjautuu 

aina todelliseen yritysmaailmaan ja sen tarjoamaan aineistoon. Organisaatioviestintä 

jaetaan yleensä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. (Juholin 2013: 26−27.) Omassa 

tutkimuksessani keskityn tutkimaan Suomen Asuntomessujen ulkoista viestintää, joka 

on suunnattu messukävijöille ja muille organisaatiosta kiinnostuneille tahoille (lisää 

luvussa 2). 

Tutkimukseni vastaa olemassa olevaan tarpeeseen ja toimii ongelmanratkaisukeinona. 

Tavoitteena on suomalaisen yritystoiminnan markkinointi- ja viestintäkielen  

kehittäminen, jotta tutkimus on muidenkin tahojen hyödynnettävissä. Tutkimuksessa 

yhdistyvät kielitieteellisen näkökulman lisäksi taloudellisen kannattavuuden,  

verkkopohjaisen tiedotuksen ja markkinoinnin, uudistuvan organisaatioviestinnän ja 

yleisön tavoittamisen teemat. Tutkimusta hyödynnetään Suomen Asuntomessut  

-organisaation ja tulevien messutapahtumien viestinnän kehittämiseen.  

Tutkimuskohteeni ja näkökulmani olen valinnut oman kokemukseni, kiinnostuksieni ja 

Asuntomessut-organisaation toiveiden perusteella. Vastaavanlaista kielitieteellistä  

tutkimusta ei ole aiemmin tehty Asuntomessujen viestinnästä. Myös vuorovaikutteisten  



 
4 

medioiden, niin sanottujen uusmedioiden, analysoiminen ja käyttäminen tutkimus-

aineistona on suhteellisen uusi ja kasvava tutkimuskohde.  

Oma kiinnostukseni Asuntomessujen viestintään on lähtöisin kesällä 2015 suoritta-

mastani yliopistoharjoittelusta, jonka tein Mikkelin kaupungin viestintäyksikössä. 

Harjoittelun aikana pääsin tekemään asuntomessuaiheisia julkaisuja kaupungin 

viestintäkanaviin. Sain tukea ja vinkkejä pro graduni suunnitteluvaiheessa Mikkelin 

kaupungin viestintäpäälliköltä ja Asuntomessut Mikkelissä 2017 -hankkeen projek-

tipäälliköltä. Lingvistinen näkökulmani, diskurssintutkimus, on minulle tuttu jo omasta 

kandidaatintutkielmastani, joten halusin hyödyntää samoja lähteitä ja sisältöjä myös  

pro gradu -tutkimuksessani. 

Tutkimukselle on myönnetty Akavan Erityisalojen Viesti ry:n ViestiStipendi-apuraha 

joulukuussa 2016. Apurahan lisäksi Viesti ry tukee tutkimuksen julkaisemista ja  

mahdollistaa tulosten esittelyn viestintäalan asiantuntijoille. 

 

1.1. Tutkimuskohde ja -aineisto  

Tutkimuskohteena on Suomen Asuntomessujen monikanavainen viestintä, jota  

edustavat organisaation viestintämateriaalit Facebook- ja verkkosivuviestintäkanavissa 

vuoden 2016 Asuntomessujen ajalta 8.7.–7.8.2016. Tutkimuksessa käytetty aineisto on 

kerätty heinä-syyskuussa 2016.  

Suurin osa Asuntomessujen kaikista julkaisuista on julkaistu 1.7.−15.8.2016, sillä 

vuosittaisten Asuntomessujen aika (8.7.−7.8.2016) ja sitä edeltävät ja seuraavat viikot 

ovat organisaation viestinnässä aktiivisimpia (Miettunen 2016). Kaikki analyysini 

kohteena olevat julkaisut ovat jatkossakin julkisia ja vapaasti luettavissa, jollei  

organisaatio tai julkaisukanava estä niiden näkyvyyttä.  

Viestintää ja tekstejä tutkin viestintäkanavien viitekehys, luonne ja käyttäjäprofiili  

huomioon ottaen eli tekstin ja kielen analysoinnin lisäksi pohdin viestintäkanavien 

vaikutusta viestien tulkitsemiseen. Kielitieteellisen analyysin vertailukohtana ovat  

Suomen Asuntomessujen tarjoamat kävijätilastot eli kävijämäärät, hakureitit ja muu 

verkkovierailujen informaatio, joita olen käsitellyt Asuntomessut-organisaation 

pyynnöstä erillisessä tutkimuksessa (Miettunen 2016). Tilastotiedot auttavat  
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määrittelemään, millaiset julkaisut ja julkaisujen kielelliset piirteet tuovat yritykselle  

uusia seuraajia ja asiakkaita. 

Tutkimusaineistona käytän Suomen Asuntomessujen viestintämateriaaleja, joita on  

julkaistu joukkoviestintävälineissä valittuna ajanjaksona. Valitsemani sosiaalisen  

median kanava on Facebook ja perinteisempää tiedotuskanavaa edustaa Suomen  

Asuntomessujen verkkosivusto.  

TAULUKKO 1. Tutkittujen julkaisujen määrät viestintäkanavakohtaisesti 

Tutkitut viestintäkanava Analysoitujen tekstien määrä 

Verkkosivusto 38 

Facebook 109 

 

Tutkimusaineistoja ja niiden jakautumista tarkasteltaessa (TAULUKKO 1) on otettava  

huomioon, että vaikka verkkosivujulkaisuja on määrillisesti huomattavasti Facebook-

julkaisuja vähemmän, ovat verkkosivuilla julkaistut tekstit laajempia ja rakenteeltaan 

monipuolisempia. Tekstien kokonaispituuden ja lausemäärän perusteella verkkosivujul-

kaisujen tekstiä on analysoitavana enemmän.  

Olen tehnyt aineistorajauksia oman harkintani mukaan. Koska Asuntomessujen viestintä 

on kausiluonteista ja aktiivisinta juuri messuaikana, oli se minulle selkeästi paras  

aikaväli tulkittavaksi. Muu ajallinen rajaus olisi joko kasvattanut tulkittavien julkaisujen 

määrän liian suureksi tai viestintä olisi muuttunut luonteeltaan julkaisutoimintaa 

ylläpitäväksi. En ole analysoinut tai tutkinut julkaisujen kommenttiosioita, sillä niiden 

analysoiminen olisi vienyt liikaa aikaa ja käyttöoikeuksien saaminen yksittäisiltä  

kommentoijilta olisi ollut haastavaa.  

Tutkin aineistojen kieltä ja genreä teksti- ja diskurssianalyysin avulla. Retorisen  

analyysin keinoin pohdin kielellisten piirteiden tavoitteita ja vaikuttavuutta.  

Intertekstuaalisuuden käsitettä hyödynnän markkinointi- ja tiedotusmateriaalien  

latautuneisuutta tarkastellessa. Latautuneisuus tarkoittaa käsitteiden tai tekstien 

positiivista tai negatiivista konnotaatiota sekä haluttuja ja ei-haluttuja merkityksiä ja 

käyttöyhteyksiä.  

Käytän tutkimuksessani soveltavasti sekä empiiristä että teoreettista lähestymistapaa. 

Keskityn soveltamaan teoriaa todelliseen kielenkäyttötilanteeseen. Yhdistelen teoriaa, 

empiiristä pohdintaa ja laadullisten ja määrällisten analyysien tuloksia, minkä ansiosta 
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tutkimus on kattava, moniulotteinen ja palvelee Suomen Asuntomessujen viestinnän  

kehittämistä.  

Diskurssintutkimus on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Laadullinen tutkimus 

keskittyy kuvaamaan, tutkimaan ja selittämään tutkittavan ilmiön laatua. (Pietikäinen–

Mäntynen 2009: 139.) Tämänkaltaisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ihmisten 

toimintaa ja erilaisia tulkintoja ja merkityksiä, joita ihmiset rakentavat vuorovai-

kutuksessa toisten kanssa.    

Sovellan kulttuurin- ja yleisöntutkimuksen lähdeteoksia ja metodeja. Erilaisten lähde- 

teoksien kautta etsin omaan aineistooni ja tutkimuskohteeseeni sopivimpia metodeja ja 

vertailukohtia. Joukkoviestinnän, tiedotuksen ja markkinoinnin alue on hyvin  

monitieteinen. Tämänkaltainen tutkimus tarvitseekin monia näkökulmia, jotta  

moniulotteinen organisaatioviestintä kuvataan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 

ja erilaiset toiminnalliset ominaisuudet huomioon ottaen. (Laaksonen− 

Matikainen−Tikka 2013.) 

Vuonna 2012 jopa 96 prosenttia suomalaisista suuryrityksistä oli mukana sosiaalisessa 

mediassa. Aktiivisimpia yritykset ovat Facebookissa, jossa viestintä painottuu markki-

nointiin. (Juholin 2013: 270.) Sekä verkkosivujen että Facebookin markkinointiviestintä 

ja asiakaspalvelu ovat osa yrityksen omaa mediatilaa (lisää luvussa 4.3). Olen valinnut 

tutkimuksen kohteiksi juuri Facebook- ja verkkosivuviestinnän, sillä uskon niiden 

kuvaavan parhaiten perinteistä viestintä- ja tiedotusmallia ja sosiaalisen median aika-

kauden viestintää.  

Tutkin Suomen Asuntomessujen markkinoinnin diskursseja. Selvitän, miten markki-

nointi tavoittaa kohdeyleisön ja miten eri kanavat ja käytetyt diskurssit vaikuttavat  

markkinoinnin onnistumiseen.  

Tutkimuksessa käsittelen kieltä toiminnallisena järjestelmänä. Hyödynnän 

tutkimuksessani erityisesti pragmaattista, funktionaalista ja semanttista näkökulmaa eli 

käytännöllistä, toiminnallista ja merkityksellistävää näkemystä kielestä. Tutkimukseni 

edustaa soveltavaa kielitiedettä, sillä tutkimuksella on konkreettinen hyödynsaaja ja 

tutkimusongelma, ja sovellan myös mediatutkimuksen ja viestintätieteiden metodeja 

kielitieteellisen analyysin lisäksi. (Sajavaara 2000: 15.) Soveltavan kielentutkimuksen 

avulla tai kautta voidaan tutkia hyvin erilaisia materiaaleja ja kielen esiintymiä, ja  
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tutkimus voi hyödyntää muiden tutkimusalojen periaatteita kielen käytön ja järjestel-

mien tutkimuksessa ja analysoinnissa (Häkkinen 1994: 20–21). 

 

1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset  

Tutkimustehtävänä on tutkia Suomen Asuntomessujen viestintää ja tiedotusta kahdessa 

viestintäkanavassa, analysoida näiden viestintätapojen kieltä, sisältöjä ja tyylejä sekä 

verrata näitä päätelmiä olemassa oleviin käyttäjätilastoihin. Tutkimukseni soveltaa  

teoriaa ja yhdistää sen liiketoimintalähtöiseen yritystoiminnan ja viestinnän kehit-

tämiseen. Tavoitteena on, että tutkimukseni antaa uusia näkökulmia Suomen  

Asuntomessujen viestinnän kehittämiseen ja monikanavaisuuden hyödyntämiseen.  

Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

• Miten Suomen Asuntomessut -organisaatio viestii eri kanavissa, ja millaisin  
kielellisin keinoin organisaatio markkinoi palveluitaan ja kertoo itsestään? 

• Miten Asuntomessujen tiedotus ja markkinointi jakautuvat eri viestintä- 
kanavien kesken?  

• Mitä kielellisiä eroja kanavien välillä on, ja mitä funktioita, tyylejä ja arvoja  
kanavilla ja kanavassa julkaistuilla teksteillä on?  

• Mitä kielellisiä keinoja, diskursseja ja tekstiperheitä kussakin viestintä-
ympäristössä käytetään? 

• Miten tiedotus ja markkinointi representoituvat eri verkkoviestintäkanavien  
diskursseissa, ja kuinka nämä diskurssit ja yleisöt eroavat toisistaan? 

• Minkälaisia diskursseja ja genrejä markkinoinnissa ja viestinnässä käytetään,  
ja miten ne tulkitaan?  

• Miten kieli representoi Asuntomessut-organisaatiota ja sen arvomaailmaa  
erilaisissa diskurssiympäristöissä?    
 

Jan Blommaertin (2007: 2) esittelemän sosiolingvistisen skaalan ajatuksen ohjaamana 

käsittelen, mitä merkityksiä, funktioita ja arvoja viestintämateriaalit saavat eri  

konteksteissa. 

Sivuan erilaisia verkostoteorioita analysoidessani sosiaalisia medioita. Käsittelen muun 

muassa sitä, miten ja miksi ihmiset käyttävät eri medioita ja millainen markkinointi ja 

tiedotus miellyttää ja kiinnostaa kohderyhmiä. Erilaiset kohderyhmät, yhteistyökump-

panit ja kiinnostuneet tahot muodostavat verkoston, jonka keskellä toimiva organisaatio 

pyrkii viestinnällään tavoittamaan mahdollisimman laajan osan verkostosta. 

Erillisenä tutkimuksena olen selvittänyt käyttäjätilastojen ja analyysityökalujen avulla, 

mitä yleisöjä eri viestintäkanavat tavoittavat ja miten yleisö julkaisuihin suhtautuu. Olen 
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analysoinut Suomen Asuntomessujen Facebook- ja verkkosivuviestinnän tilastotietoja, 

joita esittelen lyhyesti pro gradu -tutkimukseni yhteydessä. (Miettunen 2016.) 

Kvalitatiiviset pohdintani ja analyysini saavat vahvistusta kvantitatiivisen analyysin 

tuloksista, ja yhdessä analyysi ja tilastot kertovat viestinnän onnistumisesta ja siitä, 

mitkä kohderyhmät käyttävät mitäkin kanavaa. 

 

1.3. Tutkimuksen rakenne 

Johdannon jälkeen aloitan tutkimusaiheeni käsittelyn kertomalla luvussa 2 Suomen 

Asuntomessut -organisaatiosta ja sen viestinnästä. Luvussa esittelen lähtökohtia  

organisaation toimintaan ja viestintään sekä Suomen Asuntomessuille ominaisia piirteitä 

ja tavoitteita. Esittelen Suomen Asuntomessujen tiedottaja Leena Honkajuuren  

näkemyksiä messuviestinnästä ja sen kehittymisestä (Honkajuuri 2017). Hyödynnän 

haastattelua myöhemmin analyysiluvuissa. 

Teoriaosuudessa luvussa 3 käsittelen lähdekirjallisuuden pohjalta diskurssintutkimusta 

laadullisena tutkimussuuntana sekä erittelen muun muassa sosiaalisesta konstruk-

tivismista ja funktionaalisesta kielikäsityksestä peräisin olevia tutkimussuunnan  

perinteitä. Luvussa 3.1 esittelen diskurssintutkimuksen lähtökohtia ja pääsuuntauksia. 

Samalla määrittelen tutkielman teossa hyödyntämäni diskurssintutkimuksen käsitteet. 

Luvussa 3.2 siirryn käsittelemään tekstintutkimusta ja käsittelen erilaisten tekstien 

tavoitteita ja määrittelytapoja. Luvussa 3.3 esittelen genren määrittelyn lähtökohtia ja 

esittelen myös oman tutkimusaineistoni genret. Kielitieteellisen teorian osuus päättyy 

intertekstuaalisuuden käsitteen avaamiseen. 

Luvussa 4 esittelen viestinnäntutkimuksen perinteitä ja käsitteitä sekä tutkimieni  

julkaisukanavien kontekstia. Käsittelen medioiden ja viestinnän muutosta perinteisistä 

medioista uusmedioihin. Pohdin Facebookin ja verkkosivujen ympäristöjä julkaisu- 

kanavina ja niiden vaikutusta julkaisusisältöjen tulkintaan. Luku 4 tuo kielitieteelliseen 

tutkimukseeni toisen tason ja uuden näkökulman viestinnän ja kielen tutkimukseen. 

Viides luku alkaa esitellyn teorian ja oman tutkimuskohteeni yhdistämisellä. Tavoit-

teena on luoda yhteyksiä teoriataustan ja konkreettisen tutkimuskohteen välille. 

Analyysiluvuissa (luku 5 ja sen alaluvut) esittelen tarkemmin tutkimusaineistoni ja 

analysoin niistä löytyneitä diskursseja ja kielellisiä piirteitä. Analyysiluvuissa siirryn  

teoriataustasta omaan pohdintaan ja tutkimuskohteiden käsittelyyn.  
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Kuudennessa luvussa esittelen analyysiluvuissa käsitellyt ja löydetyt diskurssit sekä 

niistä tekemiäni päätelmiä. Tiivistän analyysiluvuissa käsitellyt asiat ja etsin niiden 

välisiä yhteyksiä. Pro graduni viimeisessä osassa, luvussa 7, tiivistän tutkimustulokset 

ja niiden pohjalta tekemät päätelmäni sekä esittelen erilaisia jatkotutkimus- 

mahdollisuuksia. 
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2. Suomen Asuntomessut organisaationa 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on vuonna 1966 perustettu suomalainen vuosittaisia 

sisustus- ja rakennustapahtumia järjestävä organisaatio. Ensimmäiset messut  

järjestettiin vuonna 1970 Tuusulassa, ja tähän mennessä Suomen Asuntomessut on  

järjestänyt asunto- ja loma-asuntomessuja yhteensä 48 kertaa. Kesällä 2016 messu- 

kuntana toimi Seinäjoki, ja vuonna 2017 messut järjestetään Mikkelissä. (Suomen  

Asuntomessut -verkkosivusto.) 

Suomen Asuntomessut vastaa tapahtumien markkinoinnista ja yleisöpalveluista,  

messujen isäntäkunta messualueen kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta, ja rakennut-

tajat kohteiden toteutuksesta, rahoituksesta ja esittelystä. Osuuskunta työllistää 

yhdeksän kokoaikaista työntekijää, joiden lisäksi jokaisella messukunnalla on oma  

projektipäällikkönsä ja tiedottajansa, jotka ovat tekemässä oman kuntansa  

Asuntomessujen viestintää. (Suomen Asuntomessut -verkkosivusto.) 

Osuuskunnan jäseniä ovat Asuntoreformiyhdistys, Finanssialan Keskusliitto, Osuus-

pankkikeskus, Danske Bank Oyj, Suomen Asuntoliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen 

Messusäätiö ja Säästöpankkiliitto (Suomen Asuntomessut -verkkosivusto). 

Kaupparekisterin mukaan osuuskunta pyrkii taloudelliseen tuottoisuuteen viiden eri osa-

alueen kautta: osuuskunta järjestää joko itse tai tytäryhtiöidensä kautta yleisöä palve-

levia messuja ja asunto- ja sisustusnäyttelyjä, edistää laadukkaiden asuntojen ja 

asumiseen tarvittavien varusteiden tuotantoa ja kehittämistä, edistää pientalo- 

rakentamista, edistää edellä mainittuihin aloihin liittyvää tutkimusta sekä omistaa  

asuntoja ja vuokraa niitä. Osuuskunta tarjoaa palveluitaan myös osuuskunnan 

ulkopuolisille tahoille. Liikevaihtoa osuuskunta teki vuonna 2015 yli 3 miljoonaa euroa, 

ja osuuskunnan tuotot käytetään toiminnan kehittämiseen ja asumisen tutkimus- 

toiminnan tukemiseen. Arvoikseen Suomen Asuntomessut on esittänyt asiakas- 

keskeisyyden, vastuullisuuden, kumppanuuden ja yleishyödyllisyyden. (Kauppa-

rekisteri 2016; Suomen Asuntomessut -verkkosivusto.) 

Huhtikuussa 2016 Suomen Asuntomessujen toimitusjohtajaksi valittiin Harri Tuomaala. 

Tämän johtajanvaihdoksen myötä messuviestintä ja markkinointi on muuttunut suuresti: 

Asuntomessujen viestintä on kohdennetumpaa ja johdonmukaisempaa. Uuden strategian 

myötä viestintä on siirtynyt kertomaan yleisölle tapahtumien sisältöjen sijaan  

organisaatiolle tärkeistä asumiseen liittyvistä yhteiskunnallisista teemoista. (Honkajuuri 
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2017.) Aiemmin perinteisiin medioihin ja tiedottamiseen keskittynyt organisaatio on 

Seinäjoen Asuntomessujen aikaan alkanut yhä enemmän panostaa sosiaalisen median 

markkinointiin, vuorovaikutteiseen viestintään ja visuaalisiin medioihin. Suomen Asun-

tomessut toimii nyt muun muassa Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa. ”Tärkeintä 

meille on asiakkaiden palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla, oikeita kanavia 

käyttäen. Nettilipunmyynnin ja sosiaalisen median lukujen sekä väliraportin tulosten 

valossa olemme onnistuneet erinomaisesti”, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja 

Harri Tuomaala kertoo messusivuston haastattelussa. (Suomen Asuntomessut  

-verkkosivusto.) 

Asuntomessuilla vierailee vuosittain yli 100 000 kävijää (Messututkimus 2016).  

Suomen Asuntomessujen virallisella Facebook-sivulla on seuraajia yli 18 000,  

Instagramissa yli 1 400, Twitterissä yli 1 200 ja Pinterest-kuvapalvelussa yli 500 (tilanne 

15.8.2016; Miettunen 2016). Näistä viestintäkanavista visuaalisimmat ovat Pinterest ja 

Instagram, joissa päivitykset perustuvat kuvallisuuteen ja visuaaliseen näyttävyyteen. 

Twitterissä ja Facebookissa hyödynnetään kuvia markkinoinnissa, mutta kanavissa on 

myös mahdollista julkaista vain tekstimuotoisia julkaisuja. 

Asuntomessujen markkinoinnista ja tiedotuksesta vastasi Seinäjoen messujen aikana 12 

hengen markkinointi- ja viestintätyöryhmä, johon kuuluivat Kari Salmi (pj), Kari Homi, 

Kirsi Joensuu, Ulla Jussila, Tytti Kettula, Niina Koskipalo, Tuula Lahti, Pekka  

Purhonen, Krista Rintala, Maarit Tarkkanen, Maaret Väkinen ja Erkki Välimäki (Asun-

tomessut Seinäjoella 2016: 33). 
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3. Diskurssin- ja tekstintutkimus 

Kieli on tapa välittää tietoa. Se on monimutkainen järjestelmä, jota ilman emme pystyisi 

toimimaan. Kieli vaikuttaa ihmisten tiedonsaantiin, verkostoitumiseen, asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Kielen avulla kuvataan kaikkea olemassa olevaa, mutta myös kaikkia 

kuviteltuja asioita ja todellisuuksia. (Häkkinen 1994: 9–16.)  

Diskurssintutkimuksessa selvitetään, miten merkityksiä rakennetaan jokapäiväisessä 

elämässä sosiaalisesti ja kielellisesti toimimalla (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 140). 

Diskurssit liittyvät vahvasti kontekstin käsitteeseen: diskurssit syntyvät kielen mikro- ja 

makrotason välillä, ja diskurssit ovat nähtävissä tietyssä tilanteessa ja 

tekstiympäristössä. Tekstintutkimus taas kuvaa tuota kontekstia, jossa diskurssit  

esiintyvät ja syntyvät. (Heikkinen 2012a: 63.) 

Suomen kielen tutkimuksen saralla tekstit ja diskurssit ovat nousseet keskeisiksi tutki-

muskohteiksi 1980-luvun lopulta alkaen. Ennen 1900-luvun alkua teksti ei ollut terminä 

aktiivisessa käytössä vaan sen tilalla puhuttiin kielellisistä ilmauksista ja kirjoituksesta. 

Nykyään kielentutkimus – ja yleistietokin –  tunnistavat ja osaavat nimetä tekstin  

lausetta suuremmaksi toiminnalliseksi yksiköksi. (Ks. esim. Heikkinen 2012a: 63.) 

Kielitiede on jaettavissa kahteen osaan, kielen muoto- ja merkityskeskeiseen tasoon. 

Tekstintutkimuksessa samasta jaosta on käytetty termejä merkkikeskeinen ja funktio- ja 

kommunikaatiokeskeinen teoria (Heikkinen 2012a: 60). Kielen funktionaalisuutta ja 

merkityksiä tutkivat muun muassa semantiikka eli merkitysoppi ja pragmatiikka (Ojut-

kangas et al. 2009: 77). Tutkimukseni keskittyy tutkimaan kielen funktioita eli sitä, 

miten kieli toimii ja miten yritys kommunikoi joukkoviestimissä seuraajiensa kanssa.  

Sosiaalinen konstruktivismi on yleisnimitys tutkimussuunnille, joissa tutkitaan  

sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten rakentumista. 1800–1900-luvun taiteessa kielen 

semanttisuuden eli merkitysten tutkimus nosti päätään, ja tämän ajattelutavan yleisty-

mistä humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä kutsutaan kielelliseksi käänteeksi. 

Kielellisen käänteen myötä semioottisten, funktionaalisten ja yksilöllisten merkitysten 

tutkiminen syrjäytti aiemmin valta-asemassa olleen rakenne- ja kvantitatiiviskeskeiset 

tutkimusperinteet. Kielellisen käänteen myötä kiinnostus kieleen ja kielen merkityksiin 

lisääntyi ja lingvististen tutkimusten kenttä laajentui. (Pietikäinen−Mäntynen 2009: 12.) 

Suomessakin kielellisen käänteen myötä yleistyneitä laadullisia menenelmiä 
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hyödynnetään kielitieteellisissä tutkimuksissa yhä enemmän (Kuortti–Mäntynen– 

Pietikäinen 2008: 29–31). 

Kielellisen käänteen myötä syntyi uusi kielentutkimuksen suuntaus, strukturalismi, 

jonka perustajaa Ferdinand de Saussurea alettiin pitää koko nykyaikaisen kielitieteen 

isänä. Saussuren mukaan kieli on järjestelmä, jonka jokaisella osalla on oma toimintonsa 

ja ne toimivat yhteydessä toisiinsa. (Häkkinen 1994: 60–62.) Strukturalistinen eli saus-

surelainen kieliteoria jakaa kielen kielisysteemiin ja sen ilmentymiin (langue ja parole; 

de Saussure 1983 [1916]: 25).  

Strukturalistisesta kieliteoriasta on lähtöisin ajatus, että kielijärjestelmällä on 

konkreettisen pintarakenteen lisäksi abstrakti syvärakenne. Generatiivisen transformaa-

tiokieliopin kehittäjän Noam Chomskyn mukaan sana- ja lausetason lisäksi kielellä on 

symbolinen merkitystaso, jota konkreettinen kieli yrittää parhaansa mukaan kuvata. 

Chomskyn syvärakennekeskeiselle suuntaukselle esitettiin myös vastalauseita, kun 

kielenkäytön konteksti haluttiin ottaa osaksi kielentutkimusta rakenne- ja abstrakti- 

tasojen ohelle. (Häkkinen 1994: 72–73.) Tutkimukseni lähtökohta on sosiaaliseen  

konstruktivismiin ja strukturalismiin pohjautuva, sillä käsittelen oman tutkimus- 

aineistoni kielellisen tason yhteyttä tekstin syvärakenteeseen ja merkitystasoon 

laadullisia metodeita hyödyntäen. 

Pragmaattinen kielentutkimus keskittyy tutkimaan kielen toimintaa ja kieltä välineenä. 

Rakenteen ja merkityksen lisäksi huomioon otetaan myös niin sanottu puheakti eli  

puhujan tarkoitusperät ja tilannekonteksti. Kieli on tapa välittää tietoa ja kommunikoida. 

Kielen pragmaattisuuteen liittyy myös sen informatiivisuus, jota tutkii informaatio- 

teorian tutkimusala. Informaatioteoria keskittyy tutkimaan kielen välittämän tiedon  

esiintymistapaa ja -tiheyttä. (Häkkinen 1994: 25–26, 77.) Tutkimuksessani käsittelen 

tekstien informatiivisuutta niissä esiintyvien diskurssien kautta. Pragmaattisuus näkyy 

tutkimuskohteen valinnassa ja tavoitteessani tuottaa yleistettävissä olevia ja 

käytännöllisiä tuloksia tutkimukseni pohjalta. 
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3.1. Diskurssintutkimus  

Diskurssintutkimuksen mukaan kielenkäyttö on sosiaalista toimintaa, jossa kieli toimii 

resurssina. Diskurssit ovat tapoja merkityksellistää ja kuvata asioita, ilmiöitä ja  

tapahtumia tietystä näkökulmasta ja tietyllä tapaa. (Pietikäinen–Mäntynen 2009:  

26–27.) Diskurssin käsite viittaa sekä lausetta suurempiin kokonaisuuksiin 

(kielenkäytön järjestymiseen tietyllä tavalla) että varsinaiseen kielenkäyttöön tilanteessa 

(tilanteisuus eli suhde sosiaaliseen toimintaan ja vaihtelu). Diskursseilla tarkoitetaan 

myös kieli- tai diskurssiyhteisön jäsenten tunnistamaa, konventionaalista merkityksel-

listämisen tapaa. (Ks. esim. mts. 23–25; Gee 1999.)  

Tutkimukseni yhteydessä määrittelen diskurssin tarkoittamaan kielellistä tapaa ilmaista 

kirjoittajan – tässä tapauksessa Asuntomessut-organisaation – tavoitteita, arvoja ja 

tärkeänä pitämiään asioita. Diskurssianalyysin avulla selvitän, mitä diskursseja Asun-

tomessujen julkaisuista on löydettävissä eli mitä asioita organisaatio haluaa 

viestinnässään korostaa. 

Diskurssintutkimuksen pääajatus, kielen sosiaalinen ulottuvuus, juontaa juurensa  

sosiaalisesta konstruktivismista ja siitä kumpuavasta kielellisestä käänteestä.  

Kielellisestä käänteestä lähtöisin oleva funktionaalinen kielikäsitys toi tutkimusta 

käytännölliseen suuntaan, kun tutkimus kohdistettiin kielen käyttötapoihin ja  

toimintoihin. (Ks. esim. Pietikäinen–Mäntynen 2009: 12, 25.) Kielellisen käänteen 

myötä myös sosiolingvistisessä tutkimuksessa korostettiin kielenkäytön kontekstia ja  

tilanteen merkitystä (ks. esim. Hymes 1996). Sekä hymesilainen sosiolingvistinen  

perinne että M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria määrittelevät 

kielen diskursiiviseksi ja sosiaaliseksi tavaksi toimia – sen lingvistisen tason ohella. 

Kielellä on merkitys ja funktio. M. A. K. Hallidayn (ks. esim. 1985) kehittelemän  

systeemis-funktionaalisen kieliteorian mukaan kielellä on kolme tehtävää: viestinnän 

välineenä toimiminen, maailman kuvaaminen ja sosiaalisten suhteiden ja identiteettien 

luominen. (Pietikäinen−Mäntynen 2009: 13.) Systeemis-funktionaalinen kieliteoria etsii 

kielen yksiköiden merkityksiä ja funktioita lausekokonaisuuksista. Systeemis- 

funktionaalinen näkemys korostaa kielen kommunikatiivisuutta ja välineenä toimimista:  

abstrakti kielen merkityksen, tavoitteen ja ymmärtämisen taso on aina rakennetasoa 

tärkeämpi. (Häkkinen 1994: 74–75.) Halliday painottaa tekstin olevan prosessi ja kielen 

sen takana edustavan sekä prosessia että systeemiä (tuote vs. prosessi; ks. esim. Heik-

kinen 2012a: 66). Vaikka tutkimukseni lähestyy kielen prosesseja ja toteumia, esitän 
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tutkimukseni perusteella myös yleisluontoisia kielen systeemiin liittyviä huomioitani 

päätelmäluvussa. 

Diskurssintutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä käyttämämme kielen ja koke-

mamme todellisuuden välinen suhde on ja voi olla. Diskurssintutkimus on kiinnostunut 

siitä, miten ihmiset tuottavat itsensä, olemisensa ja maailmansa. (Ks. esim. Pietikäinen–

Mäntynen 2009: 12, 25.) Diskurssianalyysin avulla tutkittavista teksteistä voidaan  

kartoittaa sekä tekstien todellisuuden merkityksellistämistä että syitä tiettyjen  

merkitysten puuttumiseen (Solin 2002: 159). Mitä teksti ja siinä esiintyvät diskurssit 

ilmaisevat ja mitä ne jättävät kertomatta, on tärkeä osa tekstien tulkintaa ja tutkimusta. 

Norman Faircloughin kolmitasoisen diskurssimallin mukaisesti kartoitan analyysissäni 

tekstien kerroksia eli kielenkäytön tekstuaalista, diskursiivista ja sosiaalista tasoa (Fair-

clough 1995: 29–30).  Mallin mukaan kieli toimii kolmella tasolla, joista ensimmäinen 

on tekstuaalinen taso, jolla tarkoitetaan konkreettisia kielellisten valintojen, kuten  

sanaston ja lauserakenteiden, kokonaisuutta. Toinen eli kielen diskursiivinen taso  

tarkoittaa tapoja, joilla kieltä tuotetaan, muokataan, jaetaan ja kulutetaan yhteiskun-

nassa. Kolmas eli kielen sosiaalinen taso sulkee sisälleen kaksi edellistä tasoa.  

Fairclough puhuu sosiaalisista käytänteistä, jotka normeina ja arvoina vaikuttavat  

tekstien tuottamisen käytänteisiin. Yhdessä nämä kolme tasoa muodostavat diskurssin: 

dynaamisen prosessin, jossa kukin taso vaikuttaa toisiinsa. (Fairclough 1992: 65.) Kielen 

piirteiden ja diskurssien analysointi yhdistyy tekstien tavoitteeseen tuottaa haluttuja 

toimintoja ja tunteita lukijoissa. Kieli on tapa toimia ja aiheuttaa toimintoja  

käyttökontekstissaan. 

Analysoimani tekstit edustavat digitaalista diskurssia. Se tarkoittaa välitteistä 

kielenkäyttöä, johon liittyy olennaisesti multimodaalisuus ja käyttäjän rooli viestintä-

tilanteessa. Digitaalisen diskurssintutkimuksen tavoitteena on muun muassa tarkastella 

teknologisten valintojen vaikutusta kieleen. (Helasvuo et al. 2014: 11.) Digitaalisen 

diskurssintutkimuksen vaiheista oma tutkimukseni edustaa toista ja kolmatta aaltoa: 

tutkin tietyn digitaalista kieltä edustavan genren eli tekstilajin piirteitä ja kielellisiä  

valintoja ja tietyn yhteisön kielivalintoja ja kielenkäytön erityispiirteitä (mts. 14). 

Retoriikan ja kielellisen vaikuttamisen käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan. Retoriikan 

tavoitteena on saada ympäristössä aikaan toivottuja reaktioita ja muutoksia. (Virsu 2012: 

43.) Diskurssintutkimuksen retoriikan aspekti pyrkii tunnistamaan ja erottelemaan  

retorisuutta eli vakuuttamisen ja perustelun keinoja. Retorisessa diskurssianalyysissä 
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huomio kohdistuu lausumien muotoiluun, kielellisen toiminnan yleisösuhteeseen ja 

todellisuuden vakuuttavuuden ja sitouttamisen lisäämiseen. (Jokinen 1999a: 47; Jokinen 

1999b: 126.) Retorisen analyysin pohjalta pohdin viestinnän suhdetta lukijakuntaan ja 

mahdollisia vaikuttamisen aspekteja tekstirakenteissa.  

Suomen Asuntomessujen viestintää tuottaa ja seuraa diskurssiyhteisö (eng. discourse 

community). Diskurssiyhteisö on käsitteen luoneen John Swalesin (1998) mukaan  

tiukkarajainen: sen sisällä täytyy olla yhteiset päämäärät, vakiintuneet viestintäkanavat, 

omat genrekonventiot, omaa erikoissanastoa ja kattavasti sekä asiantuntija- että 

noviisijäseniä. Lisäksi diskurssiyhteisön jäsenten tulee olla aktiivisia osallistujia 

diskurssinsa ylläpidossa. (Shore−Mäntynen 2006: 27–29; Solin 2006: 75.) 

Tutkimukseni yhteydessä määrittelen viestinnän kohderyhmän ja diskurssiyhteisön 

vapaammin. David Barton (1994: 57) on määritellyt diskurssiyhteisöön kuuluviksi 

päällekkäiset ihmisryhmät ja ihmiset, joille sisällöt on suunnattu, jotka todellisuudessa 

lukevat sisällöt, jotka tuottavat kyseisiä sisältöjä, ja jotka sekä tuottavat että lukevat 

sisältöjä. Bartonin mukaan yhteisöt saavat siis olla heterogeenisiä ja joko tavoiteltuja tai 

tarkoituksettomasti tavoitettuja. Diskurssiyhteisöjen yhtenäisyyttä voidaan määrittää 

yksittäisten yhteisön jäsenten aktiivisuuden ja yhteyden vahvuuden perusteella sekä 

päämäärien ja ideologioiden erojen ja tärkeysjärjestysten avulla. (Heikkinen– 

Voutilainen 2012: 28–29.) Suomen Asuntomessujen ympärille kehittynyt  

diskurssiyhteisö on hyvin monenkirjava verkosto, jota kuitenkin yhdistää kiinnostus 

messuorganisaatioon ja sen edustamiin tuotteisiin ja arvoihin. 

Diskurssianalyysissä yleisesti hyödynnettyjä lähestymistapoja ovat empiristinen,  

rationalistinen ja pragmaattinen tai kriittinen. Näiden väliltä tutkimussuuntaus valitaan 

tutkittavan ilmiön ja aiheen mukaan sekä asetettuja tutkimuskysymyksiä ajatellen. 

(Remes 2006: 293–295.) Olen valinnut tärkeimmiksi tutkimusnäkökulmikseni  

empiristisen ja pragmaattisen tutkimussuunnan, joiden uskon tuovan eniten syvyyttä 

aineistoni diskurssianalyyttiseen käsittelyyn ja tulkintaan. Tekstien käytännöllinen ja  

informatiivinen luonne sekä markkinoinnin skemaattinen eli mallin mukainen ympäristö 

kaipaavat valittuja lähestymistapoja. Hyödynnän myös kriittistä ja rationalisoivaa 

lähestymistapaa, jotta tutkimusaiheen kaikki ulottuvuudet saadaan esiteltyä. Kriittistä 

diskurssintutkimusta sivuan markkinoinnin keinoja käsitellessäni ja rationalisoivaa 

tutkimusta tiedotusviestinnän toimivuutta selvittäessäni. Empiirisyys näkyy aineiston 

kvalitatiivisessa käsittelyssä ja tulkinnassa, joissa olen itse tutkijana vahvasti 
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vaikuttamassa tutkimukseen ja aineiston tarkasteluun. Pragmaattista näkökulmaa tuovat 

tutkimuksen käytännönläheisyys ja toimeksiantajien tarve aiheen tutkimiseen.    

Diskursiivisten käytänteiden eli vakiintuneiden kielellisten, semioottisten ja kulttuu- 

risten käyttötapojen avulla lukijan on mahdollista tulkita teksti tunnistettavien  

konventioiden kautta. (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 35.) Tutkimukseni yhteydessä  

tällaisia käytänteitä ovat muun muassa sosiaalisen median viestintäkanavien ja  

organisaation kielellisten esitystapojen konventiot. Seuraavassa luvussa siirryn  

diskurssintutkimuksesta tekstintutkimuksen näkökulmaan. 

 

3.2. Tekstintutkimus 

Teksti-sana on johdettu latinan sanasta texere, joka on tarkoittanut kutomista (Häkkinen 

2004: 1293.) Tekstin voidaankin ajatella olevan laaja kudottu rakenne, jonka osat ovat 

linkittyneet toisiinsa. Tekstin määritelmiä on monia: teksteiksi voidaan käsittää sekä  

puhutut että kirjoitetut kielelliset kokonaisuudet, ja jopa abstraktit tai visuaaliset objektit 

kuten musiikkiteokset tai maalaukset. (Heikkinen 2012a: 59.) Tässä tutkimuksessa teksti 

tarkoittaa kirjoitettua kokonaisuutta, joka on esitetty tai julkaistu tietyssä tilanteessa, ja 

jota yleisö tarkastelee yhtenäisenä kokonaisuutena. Tutkimuksessani käsittelen tekstejä 

ja niiden osia, funktioita ja merkityksiä ja vertaan tutkimukseen valittuja tekstejä  

toisiinsa.  

Ruqaiya Hasanin mukaan kaikki tekstit rakentuvat mikro- ja makrotasosta. Mikrotasolla 

on teksti, sen kielelliset piirteet ja tekstin osat eli jaksot. Makrotasolla ovat temaattiset 

ja skemaattiset sekä kokonaisia tekstejä koskevat piirteet. (Ks. esim. Heikkinen– 

Voutilainen 2012: 25.) Tutkimus on aina aloitettava pintarakenteesta ja kielellisten 

piirteiden analysoinnista. Tekstin syvärakenne eli merkitykset ja tulkinnat voivat  

avautua vasta konkreettisten ulottuvuuksien ymmärtämisen jälkeen. (Heikkinen 2012a: 

65.) Hasanin esittelemät tekstin mikro- ja makrotasot näkyvät myös omassa 

tutkimuksessani. Tämän tutkimuksen kohdalla analyysiluvut edustavat pääasiassa  

pintarakenteen tutkimista ja käsittelyä. Tekstien syvärakenteeseen päästään käsiksi 

analyysilukujen jälkeen tutkimuksen tuloksia ja päätelmiä käsittelevissä luvuissa. 

Teksti on sosiaalisen kanssakäymisen lingvistinen muoto, jossa jokainen tekstin  

tuottajan tekemä valinta luo erilaisia merkityksiä (Heikkinen 2012a: 65). Nämä  

merkitykset ja niiden yhdistelmät luovat tekstille merkityspotentiaalin: verkoston siitä, 
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mitä kaikkea teksti ja sen osat voivat erikseen ja yhdistyessään tarkoittaa. Todellinen 

teksti on tuon merkityspotentiaalin aktuaalistuma ja kokonaisuus, joka on jätetty 

vastaanottajan avattavaksi. (Heikkinen 2002: 20.) Systeemis-funktionaalinen kieliteoria 

painottaakin tekstejä juuri kokonaisuuksina, joita ei voi hajottaa osiin, vaan joita on 

tarkasteltava omassa kontekstissaan yhtenä toimintona, jonka osilla eli tekstijaksoilla 

voi olla omia päämääriä ja tavoitteita. (Heikkinen 2012a: 65.) Tekstille on ominaista 

myös koheesio eli yhtenäinen rakenne, johon tekstin sisältämät diskurssit vaikuttavat 

(lisää luvussa 3.3). 

Tekstintutkimuksessa analysoidaan kolmenlaisia merkityksiä, joita Hasan (1996: 206) 

kutsuu käsitteellä kontekstuaalinen rakentuminen. Ideationaaliset merkitykset ovat  

tekstin sisällä kuvattuja ajatuksia ympäröivästä maailmasta ja kielenkäyttötilanteesta. 

Tekstuaaliset merkitykset ovat tekstin merkityksellisiä rakenteita kuten temaattinen  

rakenne ja informaatiorakenne. Interpersoonaiset merkitykset ovat tekstin vuorovai-

kutussuhteita, ja ne kuvaavat erilaisia roolituksia ja arvorakenteita. (Heikkinen 2002: 

21.) Diskurssintutkimus keskittyy tutkimaan tekstien ideationaalisia merkityksiä eli sitä, 

miten teksti kuvaa maailmaa. Analysoimani tekstit kuvaavat ympäröivää maailmaa ja 

kontekstiaan julkaisijaorganisaation toimintaa ja arvoja kielellisesti esittelemällä. 

Uusi retoriikka ja genreanalyysi ovat molemmat funktionaalisia tekstin- ja  

kielentutkimuksen keinoja, joiden avulla voidaan selvittää kielen argumentatiivisuutta, 

tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta, mutta uusi retoriikka keskittyy enemmän vaikutta-

misen kohteen eli yleisön tutkimiseen (Mäntynen–Sääskilahti 2012: 198, 206). Uusi  

retoriikka painottaa tekstintutkimuksen kontekstualisointia ja etnografista lähestymis-

tapaa, sillä käyttöyhteyden ja tilanteen ajatellaan vaikuttavan vahvasti tekstien  

tulkintaan ja toimintaan. Uuden retoriikan ytimessä on vaikuttaminen, johon myös osa 

analysoimistani Asuntomessut-teksteistä pyrkii. (Mts. 194–195.)  

Kuten jo diskurssianalyysiä ja sen vaiheita esitellessäni totesin, on tärkeää tutkia sekä 

tekstissä toteutuvia ja ilmaistavia asioita että niitä merkityksiä, jotka tekstistä puuttuvat. 

Jokainen tekstin tulkintatilanne voi tuottaa uudenlaisia merkityksiä tekstille, sillä 

jokainen tulkinta riippuu sekä tekstistä ja sen tuottajasta että lukijasta. Jokainen 

kielenkäyttötilanteemme vaikuttaa olemassaolevaan kielisysteemiin ja kulttuuriin. 

(Heikkinen 2002: 20.) Luonteeltaan kvalitatiivista ja tutkijalähtöistä tekstin- ja  

diskurssintutkimusta ei voi nähdä täysin subjektiivisena tapana tutkia tekstejä, sillä  



 
19 

tutkijan omat tulkinnat ja tavat käsittää asioita ovat muokkaamassa tutkimusta ja sen 

tuloksia.  

 

3.3. Genre ja intertekstuaalisuus 

Genre on johdettu latinan sanasta genus, joka viittaa paitsi sukuun ja sukupuoleen myös 

ryhmiin ja lajeihin. Genret ja luokittelut kuuluvat olennaisesti elämäämme, sillä elämme 

erilaisten sosiaalisten ryhmien ja yhteisöjen sisällä ja luokittelemme asioita  

arjessamme. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 17.)  

Käsityksiä siitä, mikä on genre, on monia. James Martinin mukaan genret ovat erilaisia 

tapoja käyttää kieltä erilaisten kulttuurisesti vakiintuneiden tehtävien täyttämiseksi sekä 

vaiheittaisia, päämäärään suuntautuneita prosesseja (ks. esim. Heikkinen–Voutilainen 

2012: 25–26). Fairclough (1992: 126) määrittelee genren sosiaalisesti hyväksytyksi ja 

tunnistettavaksi kielellisen toiminnan tavaksi. Carolyn Millerin (1984: 151) mukaan 

genre on retorisen muodon ja tilanteen tyypillistymä: toistuvat samankaltaiset  

tilanteet ja toimet tulkitaan saman abstraktin tilannetyypin toteutumiksi, jotka saavat  

aikaan samankaltaisen reaktion. 

Genren edustajia yhdistää skemaattinen rakenne eli genren tekstejä yhdistävät rakenteel-

liset piirteet (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 95). Teun Van Dijkin (1997) mukaan skeema 

eli toistuva malli on abstrakti rakenne, joka voi kielellisesti toteutua eri tavoin.  

Skemaattisesti erilaiset tekstit voivat edustaa samaa tekstilajia – konteksti ja tulkinta voi 

yhdistää rakenteeltaan erilaisiakin tekstejä (ks. esim. Mäntynen 2006: 63, 69). 

On huomattava, että genreillä on symbolisen luokan ja tason lisäksi materiaalisia,  

ruumiillisia, taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja psykologisia ulottuvuuksia, jotka 

vaikuttavat genren ja sen tekstien tulkintaan ja käyttöön. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 

18.) Swalesin (1990: 40–42) mukaan genre on tietyn diskurssiyhteisön vakiintunut 

tekstiluokka, jolla on sama yleisö ja päämäärät. 
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Tommi Nieminen (2010: 91–92) on määritellyt genrejä ja niiden jaottelua yhdentoista 

kriteerin mukaan. Niistä määrittelen omaan aineistooni sopivimmiksi kriteereiksi 

seuraavat: 

- tekstin käyttöarvo 
- genren edustajien prototyyppisyys, edustavuus ja tyypillisyys 
- tekstien kontekstuaalista sopivuutta kuvaava normi 
- tekstien tuottamisen, tulkinnan ja konventioiden kiteymä 
- tekstien tuottamiseen ja vastaanottamiseen kohdistuvat konventionaaliset 

rajoitukset 

(Tiivistelmä teoksesta Heikkinen–Voutilainen 2012: 22.) 

Vaikka genrejen määritelmät ja toiminnallisuuden ja jaottelun kuvaukset vaihtelevat 

tutkimussuuntauksen ja tutkijan mukaan, on yhdistävä tekijä kuitenkin genrejen  

abstraktin ja skemaattisen tason yhteys konkreettiseen kielenkäyttöön ja esiintymiin. 

Ensimmäisenä genreoppina pidetään Aristoteleen Runousoppia, jossa runouden lajit  

jaetaan epiikkaan, tragediaan ja komediaan sekä laululyriikkaan alalajeineen. Aristo-

teleen luokittelun perusteena olivat tyyli ja aihe, joiden perusteella olemassa olevat runot 

voitiin jakaa genreihin kuuluviksi. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 20.) Modernin  

genretutkimuksen pioneerin Mihail Bahtinin mukaan kaikki vuorovaikutus on 

kielenkäytön tyyppien kehystämää ja kaikki inhimillinen kommunikointi perustuu  

genreihin, sillä kaikki luominen ja tulkinta tapahtuvat niiden kautta. (Mts. 21; Bahtin 

1986 [1953].) Bahtin esittää, että genret ovat suhteellisen vakaita temaattisia, komposi-

tionaalisia ja tyylillisiä ilmaisutyyppejä. Ne toimivat normatiivisesti eli ohjaavat 

kielenkäyttöä. Tekstien ja genrejen normatiivinen taso kuitenkin vaihtelee tekstien 

välillä, ja kaikki genret muuttuvat, muokkautuvat ja kehittyvät ympäröivien sosiaalisten 

ja kulttuuristen paineiden alla. (Ks. Bahtin 1986 [1953]: 64, 78, 270–273; Heikkinen–

Voutilainen 2012: 21.) Tutkimani julkaisut edustavat digitaalista viestintää, joka on  

lajina erityisen altis muutoksille, sillä digitaalisten julkaisukanavien kirjo ja luonne 

muuttuvat jatkuvasti. Perinteisempään julkaisukanavaan, kuten televisioon tai sanoma-

lehteen, sidottu genre on verkkoviestintää pysyvämpi ja vakiutuneempi tapa ilmaista 

asioita kielellisesti.  

Konteksti on tärkeä käsite, jonka avulla genrejä ja intertekstuaalisuutta voidaan käsitellä. 

Kielitieteellisesti konteksti on se kehys ja ympäristö, jonka osa jokin tietty teksti on, ja 

jota ilman tuota tekstiä ei pystytä täysin tulkitsemaan. Kaikki teksti on aina kontekstinsa 

muovaamaa ja samalla kontekstiaan uudistavaa. Konteksti on tilanteista ja sekä 

kielellistä (tekstikonteksti) että kielenulkoista (mm. kulttuurikonteksti). Varsinkin  
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funktionaalisissa kielentutkimuksen suuntauksissa kielenulkoinen konteksti otetaan 

tutkimuksessa huomioon. Genreluokitteluja voidaan tehdä tekstien julkaisu- tai  

esiintymisympäristön eli kontekstin perusteella. Konteksti voi olla intertekstuaalisuutta 

luova tekijä, kun tekstin kontekstiksi ajatellaan toinen teksti. Tutkimuskontekstiin 

vaikuttaa myös kielentutkija itse valitsemalla tutkittavat tekstit ja luomalla näin oman 

rajallisen kontekstin tutkimusaiheelleen. (Heikkinen 2012b: 89–91.)  

Kontekstin käsitteen rinnalla käytetään myös termiä diskurssijärjestys, jota Fairclough 

käyttää kuvaamaan institutionaalisesti, sosiaalisesti ja kielellisesti vakiintuneita 

verkostoja. Diskurssijärjestys on se konteksti, jossa teksti tai genre esiintyy, ja jonka 

osana se tulkitaan. (Fairclough 1992: 126; Solin 2012: 560–561.) 

Bahtin (1981 [1931]) korostaa kielenkäytön ja genrejen dialogisuutta. Kaikki kieli ja 

teksti tulkitaan suhteessa muuhun kielenkäyttöön (Heikkinen–Voutilainen 2012: 21). 

Teoriasuuntauksista uusi retoriikka painottaa genren dynaamisuutta ja  

dialogisuutta ja niiden muuttuvuutta retoristen tilanteiden mukaisesti. Dialogisuus  

ilmenee genrejen välillä ja genret muodostavatkin erilaisia genrerepertuaareja ja  

-järjestelmiä. (Mts. 28.) Myös tekstien tutkimus itsessään on dialogista: tutkija 

keskustelee tutkittavien tekstien kanssa, prosessoi tekstistä ammennettua tietoa ja luo 

näiden pohjalta tuloksia. Tutkija ehdottaa omia teoreettisia mallejaan ja yrittää  

suhteuttaa niitä tutkittavaan tekstiaineistoon. Tätä dialogista työmallia kutsutaan  

hermeneuttiseksi kehäksi. (Heikkinen 2012a: 61.) Tutkimuksessani hermeneuttinen 

kehä on toteutunut erilaisten pohdintojen, analyysivaiheiden ja tutkimuksen  

rakentumisen kautta. Pohdintojen kautta luodut mallit ja odotukset ovat muuttuneet 

tutkimuksen edetessä ja analyysin syventyessä tekstien pintarakenteesta syvempään 

tasoon. 

Yksi tärkeimmistä tekstin- ja genrentulkinnan käsitteistä on koheesio. Koheesiolla  

tarkoitetaan tekstin sisäistä sidosteisuutta ja yhtenäisyyttä, jota luovat kielelliset  

valinnat kuten sisäiset viittaukset pronominien ja konjunktioiden avulla.  

Koheesiokeinoja voivat olla sekä leksikaalis-semanttiset että kieliopilliset keinot: 

yhtenäiseen aiheeseen tai kieliopillisiin jäseniin liittyvät tekijät. (Heikkinen 2012a: 63.) 

Koherenssi on koheesiota semanttisempi termi, joka viittaa tekstin sisäiseen tai väliseen 

semanttiseen yhteyteen. Tekstin koherenssiin vaikuttavat tekstin tavoitteet ja sitä 

ympäröivä yhteisö. Koherenssin kanssa läheinen yhtenäisyyttä kuvaava termi on  
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tekstuuri, joka tarkoittaa tekstin toimimista sosiaalisessa kontekstissa ja lukijan ja  

kuulijan asemoimista. (Mts. 64.) 

Genrekonventiot sekä mahdollistavat että rajoittavat ilmaisua (Solin 2006: 75). Muita 

genreä ja sen sisäistä koheesiota luovia tekstiominaisuuksia ovat vakiintuneisuus,  

kiteytyneisyys, kontekstiriippuvaisuus ja funktionaalisuus (Pietikäinen–Mäntynen 

2009: 84−85).  

Tekstejä eli genren toteumia ei voi tulkita erillään genreistä, mutta pelkkien konkreettis-

ten kielenpiirteiden perusteella ei pystytä luomaan skemaattisia genrejä. Tekstuaaliset 

piirteet ovat konkreettisia, absoluuttisia ja eroteltavia, kun taas tekstilajipiirteet ovat  

skemaattisia, suhteellisia ja tulkinnanvaraisia. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 23.) 

Tekstilajeilla on usein myös ideologisia ulottuvuuksia ja tavoitteita. Tekstilajien ideolo-

gisuus tarkoittaa tekstien välisiä suhteita ja eri tekstilajien asettumista hierarkkiaan.  

Ideologian voidaan siis katsoa näkyvän tekstilajivalinnoissa ja tekstien luomissa ja 

kuvaamissa suhteissa. (Heikkinen 2012c: 118.) Ero genretutkimuksen ja tekstin-

tutkimuksen välillä on se, yritetäänkö tutkimuksella tuottaa eksplisiittisesti tulkintoja 

tekstilajista (tekstilajitutkimus) vai keskitytäänkö tutkimuksessa kielen piirteisiin ja 

konkreettisempiin ulottuvuuksiin (genreanalyysi ja -tutkimus). (Heikkinen–Voutilainen 

2012: 23.)  

Systeemis-funktionaalinen kielentutkimus esittää ajatuksen tilanteittain vaihtelevasta 

kielestä − rekistereistä ja tyyleistä. Rekisteri-käsite on määritelmiltään lähellä genren 

piirteitä, mutta rekisterillä ei ajatella olevan yhtä vahvoja kommunikatiivisia tarkoi- 

tuksia. Genre on yhteisöjen ja ympäröivän maailman luoma kokonaisuus, kun taas 

rekisteri on lähempänä kieltä ja merkityksiä. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 25.) 

Rekisteriteorian lähtökohtana on kuvata kielen jaksoja ja rakenteita, joiden avulla 

kielenkäyttäjä yrittää päästä haluamaansa tavoitteeseen (Heikkinen 2000: 66). Tyyli taas 

kuvaa kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tilanteisuutta ja kontekstiin sopimista. Tyyli on 

tekstin vakion variaatiota: tekstityylien, tyylilajien ja yksilöllisyyden vaihtelua genren 

tai kontekstin normien rajoissa. Tyyli voi olla genreen sidottu, mutta toisaalta samaan 

genreen voi kuulua monia eri tyylejä. (Voutilainen 2012: 86–87.) 

Olen jakanut analysoidut julkaisut kahteen genreen: vuorovaikutteisiin markkinointi-

teksteihin (Facebook-julkaisut) ja digitaalisiin tiedotteisiin (verkkosivujen julkaisut). 

Vuorovaikutteiset markkinointitekstit edustavat perinteistä markkinointia vuorovai-

kutteisempaa sosiaalisen median viestintää, jossa markkinointi, asiakaspalvelu ja  



 
23 

vuorovaikutus kulkevat käsi kädessä. Digitaalinen tiedote edustaa tekstilajia, jonka 

tekstit ovat hyvin lähellä perinteisen viestinnän julkaisuja kuten printtiviestintää, mutta 

on siirretty digitaaliseen kontekstiin. 

Analysoimillani kahdella genrellä on keskenään erilaiset kommunikatiiviset tavoitteet, 

joten niiden voidaan ajatella olevan eri genren edustajia. Kuitenkin tekstien digitaalinen 

konteksti eli teknologinen väline ja ympäristö ovat samat (Helasvuo et al. 2014: 13). 

Tekstit myös edustavat kaikki samaa organisaatiota. Digitaalisia julkaisuja edustava 

laaja julkaisujen verkosto on jakautunut tässä tapauksessa kahteen alagenreen, jotka ovat 

tunnistettavissa ylätasonsa jäseniksi, mutta omaavat erityispiirteitä, joiden perusteella 

alaluokittelu on mahdollista ja kannattavaa. Tutkielmassa hyödynnetyt aineslähteet  

edustavat kahta genreä julkaisukanaviensa mukaisesti jaoteltuna, koska kanavakoh-

taisesti tekstien tavoitteet ja julkaisukontekstit ovat tyyliltään ja formaaliuden tasoltaan 

samanlaiset. Sama skemaattinen taso, Suomen Asuntomessujen markkinointi, säilyy 

kuitenkin läpi kaikkien tekstien ja näin aineisto on käsitettävissä yhtenäiseksi.   

Genretutkimus on monitieteinen tutkimusala ja näkökulma, jonka avulla voidaan määri-

tellä niin kirjallisuuden, elokuvien kuin journalisminkin lajeja ja käyttöä. Kielitieteel-

linen genretutkimus pohjautuu aina kielellisiin piirteisiin ja ulottuvuuksiin, joiden  

perusteella genrejä ja genreyhteisöjä lähdetään vahvistamaan ja analysoimaan. 

Kielenkäyttöä motivoivat aina tietyn yhteisön hyväksymät sosiaaliset toimintakaavat ja 

kielelliset ja kontekstuaaliset kriteerit, joiden avulla tuotamme konventionaalisten 

signaalien kautta ymmärrettäviä tekstejä ja puhetta. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 30.) 

Diskurssintutkija ottaa tutkimuksessaan huomioon myös genren käsitteen, sillä se auttaa 

hahmottamaan diskurssien sekä kielellisen ja sosiaalisen toiminnan järjestäytymistä 

tekstien sisällä. Diskurssintutkimuksen näkökulmasta genret ovat sosiaalisen ja  

diskursiivisen toiminnan järjestyneitä muotoja, jotka auttavat meitä jäsentämään ja 

ymmärtämään kieltä ja kielenkäyttöä. Genret tarjoavat vakiintuneita tapoja ilmaista  

asioita kielellisesti tietyssä kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössämme.  

(Pietikäinen−Mäntynen 2009: 79–80.) Kaikki käyttämämme kieli on luettavissa osaksi 

jotakin genreä ja jotakin diskurssia. Yksittäinen kielellinen kokonaisuus ymmärretään 

aina suhteessa aiempiin saman genren edustajiin ja tunnistettuihin konventioihin.  

Samalla se uudistaa genreään tuottamalla siitä aivan uudenlaisen edustajan. (Mts. 86.)  

Tekstiyhteiskunnassa ihminen muuttaa lähestymistapaansa ja tulkintaansa ympäröivä 

genre ja konteksti huomioiden. Lajittelemme ja tunnistamme genrejä niiden ulkoisen 
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olemuksen (ulkoasu, visuaalisuus), tilanteisuuden (toiminta, tapa), fyysisten puitteiden 

(asetteluympäristö), kielellisten piirteiden (sanat, rakenteet) ja sosioretoristen 

päämäärien (tavoite) avulla. Genretieto liittyy kulttuuriseen ja kommunikatiiviseen 

kompetenssiin, joiden avulla ymmärrämme maailmamme. (Heikkinen–Voutilainen 

2012: 18.)  

Kielelle on ominaista sen representaatioluonne eli se, miten kieli kuvaa ympäröivää 

maailmaamme. Käsittelen analyysissäni myös tekstien välistä intertekstuaalisuutta, joka 

on yksi genrejä muodostava ja yhdistävä tekijä. Julia Kristevan (1967) esittelemä  

intertekstuaalisuus-termi kuvaa tekstin suhdetta ajallisesti muihin liittyvinä 

(vertikaalinen intertekstuaalisuus) ja toisaalta tekstin synkronista suhdetta tekstin, 

subjektin ja vastaanottajan välillä (horisontaalinen intertekstuaalisuus). Kristevan termi 

onkin peräisin Mihail Bahtinin (1986) dialogisuuden käsitteestä, jonka mukaan kieli  

toteutuu yksittäisinä lausumina, jotka ovat dialogisia ja syntyvät vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa. Bahtin on keskittynyt tutkimaan kieltä ja diskursseja dialogisuuden 

kautta. Tämä dialogisuus voi olla suoraan kielen käyttötapaan ja keskusteluun liittyvää, 

mutta myös tekstit ja rakenteet keskustelevat toistensa kanssa.  

Fairclough (1992) on määritellyt termejä tarkemmin erittelemällä ne tunnistettavaan  

intertekstuaalisuuteen ja konstituoivaan intertekstuaalisuuteen (interdiskursiivisuus). 

Amy Devitt (1991: 338−342) käyttää samasta erottelusta termejä referentiaalinen ja  

geneerinen intertekstuaalisuus. Käsittelen analyysissäni tunnistettavaa referentiaalista 

intertekstuaalisuutta, joka tarkoittaa suoria viittauksia toisiin teksteihin ja lähteisiin. 

Lisäksi keskityn analysoimaan ja tunnistamaan tekstien välistä interdiskursiivisuutta ja 

niiden suhdetta ympäröivään maailmaan.  

Tutkimuksessani intertekstuaalisuus liittyy monikanavaisuuteen. Varsinkin sosiaalisen 

median teksteissä muihin tekstikokonaisuuksiin ja materiaaleihin viittaaminen on tärkeä 

osa viestintää. Analysoin julkaisukanavien välistä dialogisuutta ja vuorovaikutusta 

viestinnän keinona ja kielellisenä toimintana. 
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4. Viestinnäntutkimus 

Luvussa 4 otan tutkimuskohteeseeni toisenlaisen näkökulman. Aiemmassa luvussa 

pohjustin tutkimustani kielitieteen kautta, ja nyt otan lähtökohdaksi 

viestinnäntutkimuksen. Olen valinnut tämän teoriataustan kielitieteellisen näkökulman 

ohelle, sillä mielestäni on tärkeää käsitellä julkaisukanavien ja viestinnän mallien ja 

mahdollisuuksien vaikutusta julkaisujen kieleen. Markkinointi- ja yritysviestintä ovat 

aina yhteydessä samanaikaiseen viestintäympäristöön ja -kenttään, ja yritys viestii aina 

tiettyjen annettujen puitteiden ja normien rajoissa.  

 

4.1. Viestinnäntutkimuksen osa-alueita 

Joukkoviestintä tarkoittaa sanomien välittämistä suurelle ennalta rajaamattomalle 

yleisölle joukkoviestimien kautta. Joukkoviestintä on yleisesti ottaen yksisuuntaista eli 

sanoma lähetetään yhdeltä monelle. (Kunelius 2003: 17.) Tutkimani julkaisukanavat, 

Facebook- ja verkkosivut, edustavat nykyaikaista joukkoviestintää, jossa vuorovai-

kutteisuus ja digitaalisuus ovat nousseet tärkeäksi osaksi viestintää ja markkinointia, 

mutta kuten perinteisessä joukkoviestinnässäkin viestin lähettää yksi taho määrittämät-

tömälle vastaanottajien joukolle. 

Modernin viestintätieteen ja -tutkimuksen juuret ovat 1940-luvulla, jolloin 

viestinvälityksen lähettäjiin, vastaanottajiin ja vaikutuksiin alettiin kiinnittää enemmän 

huomiota (Juholin 2013: 32). 2000-luvulle tultaessa globalisaatio, intermediaalisuus, 

verkostomaisuus ja vuorovaikutus ovat muuttaneet viestinnän tehtäväkenttää ja  

tutkimusta tiedotuksesta kokonaisvaltaisempaan kommunikointiin (mts. 26−40;  

Nieminen−Pantti 2012). Käsittelen aineistoani viestinnäntutkimuksen prosessi- ja  

merkityskoulukunnan ajatuksia mukaillen eli sanomien vaikutuksia ja merkityksel-

listämistä analysoiden (Juholin 2013: 45–46).  

Juha Herkman ja Miika Vähämaa (2007: 52) määrittelevät organisaation ulkoisen 

viestinnän tutkimuksen näkökulmiksi sidosryhmien yhteydenpidon, markki-

nointiviestinnän ja organisaation tunnettuuden edistämisen tutkimisen. Ulkoinen 

viestintä rajataan organisaation julkiseen puoleen, mediasuhteisiin, maineeseen,  

markkinoinnin kysymyksiin ja sidosryhmäviestintään. Elisa Juholinin (2013: 23)  

mukaan sisäistä ja ulkoista viestintää ei kuitenkaan voida enää nykypäivänä erottaa 
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selkeästi toisistaan, vaan ne ovat toisiinsa kietoutuneita ja toisiinsa vaikuttavia. Tämä 

johtuu muun muassa siitä, että esimerkiksi erilaiset sidosryhmät, osakkaat ja alueen 

asukkaat voidaan laskea kuuluviksi sekä organisaation sisäisen että ulkoisen viestinnän 

piiriin (mts. 51). 

Käytän mediamateriaalien tulkinnassa apuna myös kehysanalyysin käsitteitä:  

mediakehyksiä ja yleisökehyksiä. Julkaisukanaviin ja -tapoihin keskittyvä mediakehys-

analyysi liittyy ennen muuta median tapaan esittää ja rajata asioita. Yleisökehyksien 

tutkimus keskittyy yleisöjen tapoihin vastaanottaa ja tulkita mediatekstejä. (De Vreese− 

Jochen−Holli 2001: 107.) Mediakehyksiä käsittelen joukkotiedotusvälineiden 

toimintatapoja ja Asuntomessujen markkinointistrategioita pohtiessani ja yleisö- 

kehyksiä tutkiessani kohderyhmien suhtautumista eri viesteihin ja markkinointiin. 

Yhteisöviestintä pitää sisällään yhteisön tai organisaation sisäisen, ulkoisen ja sidos- 

ryhmäviestinnän. Käsitteitä organisaatioviestintä ja tiedotus- ja suhdetoiminta  

(yleisemmin PR eli public relations) käytetään lähes synonyymisinä yhteisöviestinnän 

käsitteen kanssa, ja nämä termit voidaan määritellä tutkimuksissa eri tavoin tai  

painotuksin. Jatkossa käytän organisaatioiden ja Asuntomessujen viestinnästä selkeyden 

vuoksi käsitettä organisaatioviestintä. Organisaatioviestinnän tutkimus käsittelee 

viestintää työyhteisöjen sisällä sekä erilaisten organisaatioiden ja niiden sidosryhmien 

välillä. Organisaatioviestintä on käytännössä organisaation tiedotus- ja suhdetoimintaa, 

joka on suunnattu organisaation työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja laajalle 

yleisölle. (Juholin 2013: 26−27.) Tutkimukseni keskittyy ulkoisen viestinnän 

tutkimukseen painottaen markkinointi- ja tiedotusviestintää, joka on suunnattu valituille 

asiakasryhmille.  

Mediakulttuurinen tutkimusnäkökulma käsittelee joukkoviestinnän viihteellisten ja 

kaupallisten sisältöjen tutkimusta. Näkökulman teoreettinen viitekehys on yleensä  

kulttuurintutkimuksellinen, ja tutkimuksissa painottuvat kvalitatiiviset menetelmät. 

Sisällöistä voidaan analysoida muun muassa erilaisia kulttuurin ja median luomia 

vaikutuksia ja viittauksia muuhun mediakulttuuriin. (Herkman−Vähämaa 2007: 52.) 

Käytän mediakulttuurisen joukkoviestinnän tutkimuksen näkökulman lisäksi yleisö- ja 

vastaanottotutkimuksen perinteitä käyttäjätilastoja hyödyntäessäni ja viestintä-

teknologista lähestymistapaa eri viestintäkanavien esittelyssä ja analysoinnissa.  
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Viestintäaiheisia tutkimuksia tehdään Suomessa yhä enemmän. Varsinkin media- ja  

populaarikulttuuriin painottuvia viestintätutkimuksia on 2000-luvulla julkaistu  

runsaasti – 29,8 prosenttia kaikista viestintätutkimuksista vuosina 2000−2007. 

(Herkman−Vähämaa 2007: 57.) Suomalaista viestintätutkimusta tehdään pääasiassa  

yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, media-alan yritysten omissa tutkimusyksiköissä 

ja muissa tutkimusyrityksissä. Yliopistoista viestintäaiheisia tutkimuksia julkaistaan 

eniten Jyväskylän, Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Näissä kolmessa yliopistossa 

on samalla suurimmat viestintäalan yliopistolliset yksiköt. (Mts. 35.)  

Laadullinen tutkimus on oiva tapa tutkia viestinnän toimivuutta ja luonnetta. Teoria- ja 

kvantitatiivispainotteista tutkimusta on helppo yhdistää laadulliseen erilaisten määräl-

listen analyysien kautta. Kvantitatiivinen tutkimus onkin Suomessa yleistä  

esimerkiksi akateemisessa joukkoviestintätutkimuksessa etenkin media-aineistojen 

sisällön erittelyssä. (Herkman−Vähämaa 2007: 74.) 

Viestintä on läsnä jokapäiväisessä elämässä ja toiminnassa niin suuressa määrin, että 

myös muissa kuin viestinnänalan tutkimuksissa painottuvat viestintä ja sen merkitykset. 

Markkinointia ja vietsintää tutkitaan muun muassa kauppatieteellisistä, kielitieteellisistä 

ja historiantutkimuksen näkökulmista.  

 

4.2. Organisaatioviestintä  

Viestintä eli kommunikaatio on inhimillinen ja välttämätön lajityypillinen ominaisuus, 

jonka avulla toimimme keskenämme, jäsennämme ajatuksiamme ja jaamme ne muiden 

kanssa sekä ilmaisemme tunteitamme (Juholin 2013: 45). Tutkimukseni yhteydessä 

viestintä tarkoittaa tekstimuotoista verkon välittämää viestintää, joka on pääasiassa  

yksisuuntaista, julkaisijalta seuraajille suunnattua, ja jonka lukijakuntaa ei ole etukäteen 

määritelty. En ole tutkimuksessani analysoinut Facebook-julkaisujen kommenttiosioita, 

joten tutkimukseni käsittelee vuorovaikutteisesta julkaisuympäristöstä huolimatta  

yksisuuntaista viestintää. 

Yhteisö tai organisaatio on toiminnallinen kokonaisuus, jolla on oma tarkoitus ja  

tavoitteet, ja jolla on tarve, halu ja velvoite viestiä itsestään muille ja muiden kanssa. 

Yritysten, ja tässä tapauksessa Asuntomessut-osuuskunnan, on tarkoitus toimia kannat-

tavasti ja saavuttaa tuottoa, mihin myös viestinnän avulla pyritään. (Juholin 2013: 25.) 

Asuntomessujen viestintä on keino muun muassa pitää yllä organisaation ja sen  
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asiakkaiden ja sidosryhmien välistä yhteyttä, markkinoida messutapahtumaa ja hankkia 

uusia kävijöitä.  

Tutkimani julkaisut ovat luonteeltaan ja tavoitteeltaan Suomen Asuntomessut  

-organisaatiota profiloivia ja markkinoivia. Julkaisujen tavoitteena on vaikuttaa yleisön 

käsityksiin organisaatiosta ja muokata niitä haluttuun suuntaan. Mielikuvat syntyvät 

kahden osapuolen välillä: sen, josta kuva ja käsitys muodostetaan ja sen, jolle tämä  

mielikuva muodostuu. Mielikuva syntyy näiden kahden toimijan dialogista, joihin voi 

kuulua kaupankäyntiä, yhteistyötä tai brändin tunnistamista. (Juholin 2013: 239.)  

Onnistunut ja yritykselle mieluinen mielikuva on positiivinen, vahva ja totuuteen  

perustuva. Yleisöille syntyviin mielikuviin vaikuttavat aktiivisesti yrityksen imago, 

maine ja brändi. 

Profilointi tarkoittaa tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tavoitellaan tietynlaisia 

mielikuvia eli niin sanottua tavoitekuvaa. Tavoitteena on siis synnyttää yleisön mieleen 

organisaatiolle suotuisia mielikuvia ja mielleyhtymiä, jotka edistävät yrityksen  

tavoitteiden saavuttamista – esimerkiksi tuovat voittoa ja uusia asiakkaita. Imago eli 

yritys- tai yhteisökuva tarkoittaa visuaalista kokonaisuutta, johon vaikuttaa  

organisaation onnistunut toiminta ja viestintä. Imagolla voidaan siis tarkoittaa  

organisaatiosta huokuvaa mielikuvaa, johon profiloinnilla ja stailaamisella (eng. styling) 

yritetään vaikuttaa. (Juholin 2013: 61–62, 228–231.) 

Maine on imagon kaltainen onnistumisen määre, mutta maineeseen sisältyy myös 

toiminnan, viestinnän ja suhdetoiminnan aspektit. Maine on imagoa ”käytännöllisempi” 

käsite, sillä maineeseen vaikuttavat myös muiden tahojen kokemukset ja interaktiot  

yrityksen kanssa. Maineeseen on vaikeampi vaikuttaa pelkän mainonnan avulla: hyvään  

maineeseen tarvitaan onnistuneen imagon lisäksi onnistunut (liike)toiminta ja eettiset ja 

vuorovaikusta vaalivat aatteet. Hyvä maine houkuttelee uusia asiakkaita ja työntekijöitä 

sekä lisää asiakasuskollisuutta ja markkinaosuutta. (Juholin 2013: 61–62, 231–234.) 

Juholinin (2013: 232) mukaan maine rakentuu neljästä yritystoiminnan ja viestinnän 

osa-alueesta. Niitä ovat kestävä (liike)toiminta, joka kattaa eettiset ja taloudellisesti  

kestävät toimintatavat; julkinen elämä eli mediajulkisuus ja julkinen viestintä;  

laajennettu kulttuuri, johon luetaan mukaan organisaation arvot ja aatteet ja niiden 

yhteys sidosryhmiin ja verkostoihin; sekä yrityksen tarkoitus ja missio. Olen esitellyt 

Suomen Asuntomessujen liiketoimintatavoitteita luvussa 2. Viestinnässä ja tutkimissani  
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julkaisuissa edustettuja maineenrakennuksen keinoja esittelen tarkemmin analyysi- 

luvuissa.  

Kaikki tutkimani julkaisut on julkaistu enemmän tai vähemmän profilointi ja  

imagonhallinta tavoitteenaan. Osa viestinnästä on tiedotuksellisempaa ja tavoitteiltaan 

informatiivisempaa, mutta näihinkin teksteihin liittyy positiivisen latautuneisuuden ja 

mielikuvan hakeminen ja yhtenäisen yritysprofiilin vaaliminen. Joukkoviestinnän 

tehtävänä on erilaisten diskurssien avulla luoda todellisuutta – koko organisaatio-

viestintä ja joukkoviestinnän ideologinen koneisto tähtää siihen, että yleisö tulkitsee 

esitetyt asiat halutulla tavalla (Kunelius 2003: 225). 

Vaikka positiivisiin mielikuviin ja imagoon pystyy vaikuttamaan innostavan ja  

kiinnostavan viestinnän avulla, ei organisaatio pysty koskaan hallitsemaan kaikkia 

yritysbrändiinsä vaikuttavia ulottuvuuksia. Brändi on yrityksen kokonaiskuva, joka on 

kiinnostava, erottuva ja haluttu. Brändiyritys on tunnettu imagon ja maineen osalta  

toimiva kokonaisuus, joka on onnistunut toimimaan ja profiloitumaan sidosryhmien ja 

yleisöjen kanssa positiivisilla tavoilla. (Juholin 2013: 61–62, 236–238.) Maineriski 

syntyy, kun sidosryhmien ja organisaation odotukset ja toiminta eivät kohtaa molempia 

tyydyttävällä tavalla. Asiakkaiden ja sidosryhmien kokemukset ja niiden eteenpäin  

jakaminen vaikuttavat joskus jopa viestintää ja brändin rakentamista enemmän.  

Yrityksen imago ja brändi voi kaatua tai muuttua negatiiviseksi erilaisten liiketoimin-

takriisien tai ulkopuolisten vaikutteiden vuoksi. (Mts. 233–234.) 

Juholinin (2013:132) mukaan viestintästrategia toimii kahdella tasolla: konkreettisen 

toiminnan ja strategisen suunnittelun kentillä. Viestintästrategiassa tulee määritellä  

yrityksen tavoitteet, maineen rakentamiseen vaikuttavat valinnat ja halutut mielikuvat, 

sekä visuaaliset ja toiminnalliset imagon ja brändin työstämistavat. Näiden suunnitel-

mien ja strategioiden täytyy toteutua jokapäiväisessä yritystoiminnassa. 

Yhteisö- ja organisaatioviestintä tarkoittaa viestintää työyhteisöissä ja näiden yhteisöjen 

ja sidosryhmien välillä (Juholin 2013: 27). Viestintäammattilaisten ammattiliitto  

ProCom ry on määritellyt organisaatioviestinnän tarkoittamaan ”suhteiden rakentamista 

ja ylläpitämistä yhteisölle tärkeiden sidosryhmien ja yleisöjen kanssa.” ProComin 

määritelmän mukaan organisaatioviestinnän tarkoituksena on parantaa suhteita ja 

yhteistyötä yhteisön ja sen yleisön välillä, mikä hyödyttää molempia osapuolia.  

Organisaatioviestinnän tehtäviä ovat tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen strategiatyö; 

luotaus, tulkinta ja reagointi; näkyväksi tekeminen; yhteydenpito ja verkottuminen; ja 
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virittäminen eli viestinnän kehittäminen. (Mts. 28.) Tutkimani julkaisut  

edustavat operationaalista viestintää, jonka tavoitteena on aktiivisesti viestiä  

organisaation ja sen sidosryhmien välillä, ja markkinoinnin avulla saavuttaa yhä  

enemmän yleisöjä. Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ovat oma henkilöstö, 

yhteistyökumppanit, järjestöt ja media (mts. 248). Näiden sidosryhmien odotuksiin ja 

tarpeisiin yritys yrittää aktiivisesti vastata.  

Yritysvastuun käsite tarkoittaa yrityksen vastuuta oman organisaationsa sisällä ja  

sidosryhmissä toimiville ihmisille ja yhteisöille. Yritysvastuu keskittyy yritystoimintaan 

liittyvien aspektien vastuulliseen rakentamiseen. Yritysvastuun käsite on hyvin lähellä 

laajempaa yhteiskuntavastuun (eng. corporate [social] responsibility) käsitettä, joka 

kattaa yritystoiminnan taloudelliset, eettiset ja ympäristöön vaikuttavat vastuut.  

Yhteiskuntavastuullisen yrityksen toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja 

vakaata, eettisesti hyväksyttävää ja ympäristörasitukseltaan vastuullista. Yrityksen on 

oltava sosioekonomisesti positiivisesti vaikuttava, jotta sillä on oikeutus toimia ja olla 

olemassa. (Juholin 2013:  234–235.) Yritysvastuusta ja sen toteutumisesta viestitään  

organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle monista syistä: vastuullinen toiminta on muun 

muassa työntekijöitä sitouttava ja yritystä markkinoiva tekijä. Yritysvastuun  

ilmenemistä arvo- ja vastuullisuusdiskurssissa kuvaan lisää analyysiluvuissa.   

Vaikuttamisviestintä tarkoittaa kaikenlaista muihin tahoihin ja toimijoihin suunnattua 

vaikuttavaa ja muutoksia ajavaa viestintää. Organisaatiot voivat olla aktiivisesti 

vaikuttamassa lainsäädäntöön tai kunnalliseen päätöksentekoon, ja siten parantaa  

yrityksen asemaa tai varmistaa sen kehityksen. Vaikuttaminen voi olla epäsuoraa ja  

perustua mediajulkisuuden, kansalaisaktiivisuuden ja avoimen viestinnän kautta 

esitettäviin mielipiteisiin ja arvoihin. Vaikuttaminen voi perustua vain yritysjohdon 

yhteistyöhön muiden tahojen ja päätöksentekoelimien kanssa, jolloin yrityksen 

ulkopuoliset toimijat eivät näe vaikuttamisen prosesseja. (Juholin 2013: 245–246.) 

Viestintämaisema tarkoittaa kaikkien viestimien ja viestintätapojen luomaa  

kokonaisuutta. Siihen vaikuttavat käytössämme olevat viestimet ja meidän suhteemme 

niihin. Viestimet tarkoittavat sekä tekniikoita, joiden avulla viesti kulkee, että niitä  

instituutioita, jotka tekniikoita hyödyntävät ja viestejä välittävät. Viestintämaisemaan 

kuuluvat arkiset viestintäkäytäntömme ja tapamme vastaanottaa viestejä. (Nieminen 

1999: 20.) Tutkimukseni viestintämaisema on tämänhetkinen viestinnän ja koko 

yhteiskunnan kokonaiskuva. Viestintään ja kielenkäyttöön vaikuttaa aina kirjoitus- 
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hetken luomat raamit, jotka vaikuttavat myös käytettyihin viestimiin, eli tämän 

tutkimuksen kohdalla julkaisukanaviksi valittuihin Facebook- ja verkkosivukanaviin, ja 

kaikkeen kielelliseen ilmaisuun eli analysoimiini teksteihin.  

 

4.3. Media ja sosiaalinen media  

Media tulee sanana latinan sanasta medium, joka tarkoittaa keskivälillä olevaa.  

1600-luvulla sana media on englannin kielessä alkanut vakiintua merkitykseen ”väliin 

tuleva tai välittävä taho tai substanssi”. (Juholin 2012: 280.) Samaa media tarkoittaa yhä 

edelleen: se on tietoa ja sisältöä välittävä väline tai taho, joka on lähettäjien ja vastaan-

ottajien välissä. Suomessa medialla tarkoitetaan tänä päivänä joukkoviestimiä ja  

joukkoviestintää sekä tiedotusvälinettä. 

Sana media on muuttanut merkitystään verkkoviestinnän yleistymisen myötä.  

Perinteisellä medialla tarkoitetaan perinteisten joukkoviestinten välittämää mediaa, joka 

kulkee yhdeltä monelle -periaatteella lähettäjältä suurelle yleisölle. Perinteisiä medioita 

ovat lehdet, televisio ja radio. Vuorovaikutteiset ja digitaaliset mediat antavat yleisön 

kommunikoida alkuperäisten sisältöjen tuottajien kanssa ja välittää tietoa eteenpäin. 

Verkkosivujen kommentointi- ja palautemahdollisuus edustaa vuorovaikutteista  

mediaviestintää. Sosiaalinen ja digitaalinen media, niin kutsuttu web 2.0, on viestintää, 

jossa yleisö on itse tuottamassa sisältöjä. (Juholin 2012: 280; Helasvuo et al. 2014: 10.)  

Verkkoviestinnästä on tullut yhä tärkeämpi viestinnän muoto sitä mukaan, kun  

internetin käyttö on yleistynyt. Vuonna 2015 jo 87 prosenttia Suomen väestöstä  

(16–89-vuotiaista) käytti internetiä viestintään, asioiden hoitoon ja medioiden 

seuraamiseen. Lisäksi 68 prosenttia väestöstä käyttää internetiä useasti päivän aikana. 

Tutkimuksen mukaan verkon käyttö on yleistynyt erityisesti mobiililaitteilla eli  

puhelimella ja tablettitietokoneella. (Suomen virallinen tilasto 2015.)  
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Susan Herring (mm. 1996, 2004) on määritellyt sähköistä viestintää ja uusien medioiden 

sisältöjä seuraavien kolmen muuttujan avulla: 

1. teknologiset muuttujat eli muun muassa synkronisuus, viestin laajuus,  
anonymiteetti, sisältöjen automaattinen filtteröinti ja julkaisukanavat 

2. tilanteiset muuttujat eli muun muassa osallistumisen rakenteet (julkisuus,  
osallistujien määrä) ja viestinnän tarkoitus ja aihe 

3. kielelliset muuttujat eli rakenne (esim. typografia, sanavalinnat, lause- 
rakenteet), tarkoitteet (esim. symbolit, sanat), vuorovaikutus (mm. vuorottelu, 
keskustelun kehitys) ja sosiaaliset funktiot (mm. identifioituminen, huumori)  

     (Tiivistelmä teoksesta Crispin–Mroczek 2011.) 

Medioituminen tarkoittaa viestinnän välittyneistymistä ja välineistymistä. Viestintä 

kulkee yhä useammin välittäjätahojen ja -medioiden kautta viestijältä vastaanottajalle. 

Tämä välillisyys viestinnässä vaikuttaa itse viestiin, sillä jokainen viestin muokkaa  

tulkintatapoja ja vaikuttaa viestin tulkitsijan kokemukseen. (Nieminen 1999: 22–23.) 

Jokaisella viestimellä on omat ominaiset ja vakiintuneet tavat välittää ja vastaanottaa  

viestiä. Niillä on myös oma tilanteinen ja historiallinen kontekstinsa ja kehityskaarensa. 

Meillä on vastaanottajina omat opitut käsityksemme viestintäkanavien toiminnasta ja 

sisällöistä. (Mts. 26–27.)  

Kulttuurinen ja sosiaalinen näkökulma viestintään kattaa dialogisen vaikuttamisen  

viestimien ja kulttuurin ja yleisön välillä (Nieminen 1999: 28). Uusi mediateoria eli  

digitaalisen median tutkimus tutkii sekä tekstejä että niihin vaikuttavia käytäntöjä ja  

historiallisia kytkentöjä. Historiallisilla kytkennöillä tarkoitetaan aiempien 

viestintämuotojen ja medioitumisen jälkeisten uusmedioiden suhteita ja kehityskulkua. 

(Järvinen 1999: 105.) 

Sosiaalisessa mediassa internetin käyttäjät eivät ole pelkkiä sisällön vastaanottajia ja  

kuluttajia vaan myös tuottajia. Sisällöntuottaminen on hajautunut kuluttajien tehtäväksi, 

ja näitä sisältöjä kutsutaan UGC-viestinnäksi (‘user-generated content’). Englanniksi 

käytetään tässä yhteydessä sanoista producer (‘tuottaja’) ja consumer (‘kuluttaja’) 

muodostettua uudissanaa prosumer (ns. 'tuottajakuluttaja'), mutta ilmaisulla ei ole  

toistaiseksi vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. (Sanastokeskus 2010: 30.)  

Henkilökohtainen joukkoviestintä ja UGC-viestintä tarkoittavat yksittäisen ihmisen 

mahdollisuutta levittää sosiaalisissa medioissa luomiaan sisältöjä suurelle yleisölle. 

(Juholin 2012: 280.) 
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Joukkoviestintä on viestintää, jossa sama viesti välitetään samaan aikaan useille 

vastaanottajatahoille. Aiemmin yksisuuntaisena pidetty joukkotiedotus on sosiaalisten 

medioiden ja internetin myötä muuttunut vuorovaikutteiseksi, ja UGC-viestintä on 

yleistynyt myös uutissivustoilla. Viestinnän prosessit ja strategiat määräytyvät sen  

mukaan, mitä tavoitteita organisaatiolla on ja mitä joukkotiedotusvälineitä se päätyy 

käyttämään. (Juholin 2013: 19, 24.) Analyysini ohessa käyn läpi organisaatioviestinnän 

käyttöä ja tavoitteita nykypäivänä Asuntomessut-organisaatiota esimerkkinä käyttäen.  

Media ei kuitenkaan ole vain välittäjä. Media itsessään vaikuttaa sisältöjen luonteeseen 

ja lukemiseen. Julkaisukanava vaikuttaa siihen, luetaanko teksti asia- vai viihdetekstien 

joukkoon ja kuinka paljon sisällön lukemiseen käytetään aikaa. Sosiaaliset mediat 

käsitetään usein puolueettomiksi ja neutraaleiksi viestintäympäristöiksi, joihin 

välittäjämedia ei vaikuta yhtä paljon kuin perinteisten joukkoviestinten parissa. Media 

ei kuitenkaan koskaan toimi ilman sitä hyödyntäviä yleisöjä ja sisällöntuottajia, jotka 

luovat mediassa välitettäviä sisältöjä ja vastaanottavat niitä. (Juholin 2012: 281–282, 

284.) Media on linkki yksittäisen ihmisen ja sosiaalisen maailman välillä. Media tarjoaa 

ajankohtaista tietoa ja puheenaiheita ja yhdistää ihmisen ympäröivään kulttuuriin ja 

maailmaan. Tutkimukseni yhteydessä analyysiin vaikuttaa julkaisujen mediakehys eli 

julkaisukanavan vaikutukset muun muassa tekstien tulkintaan ja niissä käytettyihin  

konventioihin. 

Käsitteenä sosiaalinen media tarkoittaa tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävää 

viestintää, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja 

luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. Sosiaalinen media voi tarkoittaa  

vuorovaikutteista viestintävälinettä, -kanavaa tai -ympäristöä. Monikollinen muoto  

’sosiaaliset mediat’ viittaa vuorovaikutteisiin verkkopalveluihin ja -sivuihin, joiden 

kautta ja avulla viestintä tapahtuu. (Sanastokeskus 2012: 14.) Sosiaalisista medioista on 

tullut tärkeä osa yritysten viestintää ja markkinointia. Aktiivisinta sosiaalisen median 

viestintä on Facebookissa, jossa käyttö painottuu markkinointiin. Samalla yrityksen on 

mahdollista palvella asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja kasvattaa  

myyntiä – aikaa ja rahaa säästäen. (Juholin 2012: 270.) 

Verkkosivut ovat organisaatioille tärkeä näyteikkuna (Virsu 2014: 105). Verkkosivuilla 

yritys tai yhteisö voi kertoa omasta toiminnastaan, arvoistaan ja tavoitteistaan.  

Verkkosivuilla on usein taloudellinen tarkoite – Suomen Asuntomessujen tapauksessa 

verkossa tapahtuva messutapahtuman lippujenmyynti.  
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Tutkin Suomen Asuntomessujen omaa mediatilaa. Oma mediatila on organisaation 

itsensä hallinnoimaa ja sen sisältö on itse tuotettua. Tutkimuksessani omaa mediatilaa 

edustavat Asuntomessujen verkko- ja Facebook-sivut. Oman mediatilan sisällä voidaan 

hyödyntää hyvin erilaisia mediakehyksiä, joiden avulla viestintä voidaan optimoida 

kohderyhmiä ja julkaisukanavan konventioita mukaileviksi. Asuntomessut- 

verkkosivusto on itsenäinen viestintäkanava, joka on omistettu kokonaan messujen 

viestintään ja markkinointiin. Facebook on julkaisukanavana monijakoisempi, ja  

Facebookin uutisvirrassa organisaation on taisteltava muiden yritysten joukossa.  

Muuta sosiaalisen median ja verkkosivujen mediatilaa ovat maksettu ja ansaittu  

mediatila. Maksettuun mediatilaan lasketaan muun muassa hakusana- ja display-

mainonta ja sponsorointi. Maksettua mediatilaa kontrolloi organisaatio, mutta sen 

näkyvyydestä ja toiminnallisuudesta vastaa palveluntarjoaja. Asuntomessut Seinäjoella 

2016 -tapahtumaa markkinoitiin maksullisesti muun muassa televisiossa (MTV3, Sub, 

AVA), radiossa (Nova, Nostalgia, Iskelmä), printtimediassa (mm. Anna, Kotiliesi, 

Seura, Suomen Kuvalehti) ja sanomalehdissä (Ilkka, paikallislehdet). (Asuntomessut 

Seinäjoella 2016: 16.) 

Yhä yleistyvissä määrin hyödynnetään ja panostetaan ansaittuun mediatilaan. Ansaittu 

mediatila kattaa kaiken näkyvyyden, johon vaikuttavat organisaation lisäksi asiakkaiden 

suositukset, blogikirjoitukset, kommentointi, jakaminen, arvostelut ja keskustelu- 

palstojen tekstit. Tavoitteena on siis mahdollisimman pienellä maksetulla mediatilalla ja 

toimivalla omalla mediatilalla saavuttaa aktiivinen ja positiivinen ansaittu mediatila. 

(Juholin 2012: 270.) 

Kaikella markkinoinnilla tavoitellaan konversioita eli asiakkaan toteuttamia  

organisaation määrittelemiä tavoitteita. Useimmiten kaupallisen yrityksen tärkein  

konversio on asiakkaan suorittama osto. Haluttuja konversioita ovat rekisteröitymiset, 

yritykseen sitoutuminen tai markkinoinnin jatkaminen ja jakaminen. Tavoitteena on 

mahdollisimman suuri konversioprosentti, joka kuvaa kaikesta kävijämäärästä eroteltua 

tuottoa tuovaa kävijäosuutta. (Juholin 2012: 271.) Suomen Asuntomessujen verkkosivu-

viestinnän tavoitteena on tiedottaa ihmisiä ja saada uusia asiakkaita. Verkkosivuilla on 

mahdollista hankkia messuliput sähköisesti, joten tekstien tavoitteena on ohjata  

asiakkaat lipunostoon. Facebook-viestinnän tavoitteena on verkkosivuviestinnän 

tavoitteiden lisäksi julkaisujen jakamiseen kannustaminen. Facebookin osalta konver-

sioksi voidaan siis laskea julkaisujen jaot ja sen kautta tapahtunut levikki.  
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Sosiaalisessa mediassa on helppo tavoitella mediajulkisuutta. Mediajulkisuuden avulla 

yhteisö tai yritys voi tiedottaa toiminnastaan, herättää keskustelua, vaikuttaa yleisön 

asenteisiin ja mielikuviin sekä omaan maineeseensa, ja markkinoida omaa asiaansa tai 

tuotettaan. Mediajulkisuus sosiaalisen median kautta on nopea, edullinen ja suuria 

yleisöjä tavoittava tapa edistää omaa viestintäänsä. Sosiaalisten medioiden nopeus voi 

kuitenkin aiheuttaa myös ongelmia, sillä negatiivinen julkisuus leviää yhtä nopeasti. 

(Juholin 2012: 284–285.) 
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5. Monikanavaisen viestinnän diskurssit  

5.1. Teoriasta analyysiin 

Operationaalistan nyt edellisissä teorialuvuissa esittelemiäni tutkimusperinteitä ja 

diskurssintutkimuksen ja viestinnän käsitteitä. Olen tutkinut aineslähteitä empiirisesti 

teoriasuuntauksia ja -käsitteitä hyödyntäen. Tutkimus edustaa soveltavan kielitieteen 

kenttää, jossa käytännöllinen tutkimuskohde yhdistyy teoreettiseen tutkimus- 

perinteeseen (Östman–Halmari 2000: 36–37).  

Analysoin tässä luvussa Facebook- ja verkkosivuaineistoa ja etsin diskurssianalyysin 

keinoin vastauksia alussa, sivulla 7, esittelemiini tutkimuskysymyksiin. Esittelen 

tulokset ja päätelmät kokoavasti luvussa 6. 

Analyysiluvuissa yhdistän teoreettista tutkimusperinnettä ja analyysiä omaan 

empiiriseen aineistooni. Teoreettinen tutkimus perustuu pääasiassa käsitteiden  

analysointiin, kun taas empiirinen tutkimus lähestyy tutkimuskohdettaan pääasiassa 

määrälliseen tai laadulliseen aineistoon nojaten. Määrällinen aineisto perustuu  

numeerisiin arvoihin ja todennäköisyyksiin, kun taas laadullinen keskittyy kuvaamaan 

kohteen luonnetta. (Herkman−Vähämaa 2007: 63.) 

Teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen yhdistämisestä on kyse silloin, kun molemmat 

näkökulmat vaikuttavat aineiston ja aiheen käsittelyyn ja tutkimuksen tuloksiin. Teoriaa 

ja empiriaa yhdistävissä tutkimuksissa on tutkimusaineisto, joka yhdistyy teoretisoivaan 

tutkimusotteeseen. Tällainen painotus on yleinen sekä media- ja populaarikulttuurin 

tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa ja poliittisessa mediatutkimuksessa. 

(Herkman−Vähämaa 2007: 63.)  

Tutkimukseni sijoittuu teoreettisen ja käytännöllisen väliin, jossa jatkumon keskiosa 

edustaa soveltavan kielitieteen alaa (Östman–Halmari 2000: 56–57). Teoreettinen 

tutkimustausta näkyy teorialuvuissa ja niissä esitellyn käsitteistön ja metodiikan 

hyödyntämisessä myös analyysiluvuissa. Tulkitsen aineistoja ja monikanavaista 

viestintäkenttää kvalitatiivisten perusteiden kautta, mutta myös kvantitatiivista  

tilastotietoa hyödyntäen. Kokonaisuutena tutkimus on siis teoreettista ja empiiristä  

tutkimusperinnettä yhdistävä.  

Tutkittavan aineiston käsittelyssä olen hyödyntänyt stratifioitumisen käsitettä eli  

tekstien kerrostumista. Olen siis analyysissäni jakanut tekstit ja diskurssit erilaisiin 
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tasoihin muun muassa Faircloughin kolmitasoisen diskurssimallin mukaan kielenkäytön 

tekstuaaliseen, diskursiiviseen ja sosiaaliseen tasoon (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 19; 

Fairclough 1995: 29–30).   

Olen tutkinut diskursseja ja vaikuttamisen keinoja käymällä läpi Suomen Asunto- 

messujen hyödyntämien kahden eri viestintäkanavan julkaisuja. Julkaisukanavien  

teksteistä havaitsemani diskurssit ovat seuraavat:  

- organisaatiodiskurssi 
- markkinointidiskurssi 
- epämuodollisuusdiskurssi 
- alueellisuusdiskurssi 
- yhteisöllisyysdiskurssi 
- arvo- ja vastuullisuusdiskurssi 

 

Diskurssit olen havainnut ja luokitellut tekstien erilaisia tematiikkoja ja intertekstu-

aalisia yhtäläisyyksiä sekä erilaisten tyylien ja sanojen ilmenemistä tutkimalla. Diskurs-

sien esiintymiä, vaikutuksia ja mahdollisia tarkoituksia esittelen analyysiluvuissa. Erit-

telen erityisesti diskurssien saamia painoarvoja ja keskinäisiä hierarkioita aineistoissa 

diskurssien esiintymistiheyttä ja tarpeellisuutta analysoimalla.   

Esittelen diskurssit esimerkkien ja lainauksien avulla sekä tekstien yksilöllisiä että  

julkaisuissa toistuvia piirteitä erittelemällä. Diskurssit olen määritellyt tekstin sisältöjen 

ja tavoitteiden perusteella. Analyysiluku on jaettu verkkosivu- ja Facebook-julkaisujen 

perusteella kahteen alalukuun, ja näiden osioiden sisältö on jaoteltu ja otsikoitu  

havaittujen diskurssien mukaan. Olen valinnut tämän diskurssi kerrallaan etenevän 

käsittelytavan, jotta tekstien eri kerrokset tulevat selkeimmin esille.  
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KUVIO 1. Asuntomessujen verkko- ja Facebook-sivujen julkaisut messupäivinä 
(Miettunen 2016). 

Julkaisut olen luokitellut julkaisumedian perusteella kahteen ryhmään: Facebook- ja  

verkkosivustojulkaisuihin (ks. KUVIO 1). Tutkimukseen valitsemani julkaisukanavat ja 

niiden julkaisuja edustavat genret (vuorovaikutteiset markkinointitekstit ja digitaaliset 

tiedotteet) eroavat toisistaan muun muassa institutionaalisuuden, julkisuuden ja  

vuorovaikutteisuuden tason perusteella. Muut analysoitavien julkaisujen ja niissä  

esiintyvien diskurssien ryhmittelyt olen tehnyt empiirisesti eli julkaisujen sisältöjä 

tulkittuani. On siis otettava huomioon, että olen konstruoinut luokittelut tutkimusta 

varten ja samalla luonut tietyt ennakkokäsitykset luokitelluista diskursseista. Aineisto-

ryhmien laajuutta ja otantaa muokkaamalla myös tutkimustulokset voisivat olla 

monitahoisempia. 

Analysoidut julkaisut on nimetty niiden tunnistamiseksi ja erottamiseksi koodeilla. 

Koodin (esim. V.2.8.a) ensimmäinen kirjain kertoo tekstin julkaisukanavan  

(V = verkkosivusto, F = Facebook-sivu), jonka jälkeen tulee julkaisupäivämäärä  

(esimerkiksi 2.8. vuonna 2016). Lopussa oleva kirjain kertoo, onko samana päivänä  

julkaistu muita tekstejä samassa kanavassa. Jos kirjainta ei ole, julkaisu on vuorokauden 

ainut julkaisu kyseisessä kanavassa. Kirjain a kertoo julkaisun olevan ensimmäinen 

monesta, b sen olevan toinen ja niin edelleen. Esimerkit verkkosivutekstistä ja  

Facebook-julkaisusta kommenttiosioineen löytyvät liitteistä 1 ja 2. 

Analyysin fokuksessa on se, miten Suomen Asuntomessut -organisaatio viestii eri  

medioissa ja millaisia kielellisiä keinoja organisaatio käyttää markkinoinnissaan ja 
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tiedotuksessaan. Näkökulman osalta olen päätynyt kahdenlaisen painotuksen yhdiste-

lyyn: analysoin sekä tekstien kielenkäytön mikrotasoa että sosiaalisen toiminnan  

makrotasoa.  

Teorialuvuissa mainitut kielellisen vaikuttamisen käsitteet ja diskurssien eri aspektit ja 

merkitykset näkyvät julkaisuissa vaihtelevin painotuksin. Oletan myös, että markki-

nointiviestintä on painottunut Facebook-julkaisujen ja tiedotusviestintä  

verkkosivustojulkaisujen perheeseen. 

 

5.2. Verkkosivujen julkaisut  

Suomen Asuntomessujen verkkosivustolla www.asuntomessut.fi julkaistut tekstit olen 

kerännyt ja tallentanut alkuperäisessä muodossaan 20.7. ja 6.9.2016. Näiden ajankohtien 

jälkeen tapahtuneet julkaisujen muokkaukset eivät siis ole nähtävissä analyysissäni. 

Kaikki julkaisut ovat julkisia ja vapaasti luettavissa Asuntomessujen verkkosivuilla.  

Aiempina vuosina www.asuntomessut.fi-sivu on toiminut Asuntomessut-organisaation 

sivuna, josta on ollut linkitys eri vuosien messusivuille. Nykyisin kaikkien messutapah-

tumien ja -kuntien julkaisut ovat näkyvissä suoraan verkkosivustolle  

siirryttäessä. Asuntomessut Seinäjoella 2016 -tapahtumasta on tietoa ja sisältöjä myös 

Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla ja Asuntomessut Mikkelissä 2017 -tapahtumalla on 

käytössä Mikkelin kaupungin ylläpitämä sivusto www.saimaansivu.fi/asuntomessut.  

Messuaikana 8.7.–7.8.2016 Asuntomessujen verkkosivuilla julkaistiin 38 tekstijulkaisua 

(tekstien otsikot nähtävissä aineslähteiden luettelossa). Julkaisut olivat messujen ajan 

Ajankohtaista-arkistossa (www.asuntomessut.fi/ajankohtaista), mutta sittemmin niille 

on lisätty erillinen tunniste ja arkisto Seinäjoen Asuntomessut -otsakkeen alle. 

Www.asuntomessut.fi-sivustolla käytiin vuonna 2014 yhteensä 980 020 kertaa  

(vrt. 2013: 855 639), joten viestintäkanavana verkkosivusto on hyvin suosittu ja yleisöä  

kiinnostava (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 24). 
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KUVIO 2. Asuntomessujen verkkosivujen kävijä- ja katselumäärät vuoden 2016  
messujen aikana 8.7.–7.8.2016 (Miettunen 2016) 

Asuntomessut.fi-sivustolla vieraili messuaikana 8.7.−7.8.2016 yhteensä 193 787  

käyttäjää. Istuntoja eli sivustolla vierailuja käyttäjät ovat tehneet 303 879 kappaletta ja 

yksittäisiä sivujen katselukertoja on 1 278 406 (ks. KUVIO 2). Yksittäinen kävijä on 

istuntonsa aikana vieraillut keskimäärin 4,21 sivulla ja istunto on kestänyt hieman yli 

kolme minuuttia (liite 3; Miettunen 2016). Tästä voidaan huomata, että myös sosiaalisen 

median viestintää perinteisemmässä verkkosivuviestinnässä on tärkeää tuoda tärkeät 

asiat kävijän ulottuville nopeasti. Lyhyet sivustokäynnit viittaavat siihen, että artik-

keleita ei jäädä selaamaan kovinkaan pitkäksi aikaa kerrallaan, vaan lukija lukee vain 

itselleen tärkeimmät sisällöt vierailunsa aikana. 

Verkkosivujen tilastotiedoissa erityisen huomion arvoista on, että eniten tietoa messuista 

halutaan juuri ennen messuja ja messujen aloituspäivinä, jolloin verkkosivuilla on eniten 

vierailijoita (Miettunen 2016). Messujen alettua verkkosivuvierailujen määrä alkaa  

vähentyä (ks. KUVIO 2). Viimeisen messuviikon osalta vuosi 2015 ja 2016 ovat  

istuntomääriltään hyvin samanlaiset eli verkkosivukäynneissä ei ole tapahtunut suurta 

muutosta. 

Tilastoista selviää, että lähes kolme neljäsosaa eli 67 prosenttia kävijöistä löytää messu-

sivustolle hakukoneiden, esimerkiksi Googlen, kautta. 17 prosenttia kävijöistä löytää  

sivulle suoraan www.asuntomessut.fi-osoitteella. Sosiaalisen median ja linkkiupotusten 
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kautta verkkosivuille tullaan yhteensä 14 prosentissa kaikista sivustokäynneistä. (Miet-

tunen 2016.) 

Asuntomessujen verkkosivuja on uudistettu alkuvuodesta 2016. Uudistuksen yhteydessä 

verkkosivujen ilme muuttui visuaalisemmaksi ja verkkosivut siirtyivät uudelle alustalle. 

Sivuille on lisätty uusia elementtejä, kuten mahdollisuus lisätä videoita sivuille. Myös 

tiedonhakutoimintoja ja selkeyttä on kehitetty. (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 

2015: 24.) 

 

5.2.1. Organisaatiodiskurssi  

Organisaatiodiskurssiin luen kuuluvaksi kaiken organisaation toiminnasta ja sen 

tavoitteista kertomisen. Organisaatiodiskurssi vastaa kysymykseen ”mitä viestintä  

kertoo yrityksestä”. Organisaatiodiskurssin tavoitteena on virallisista asioista tiedotta-

minen, mutta sitäkin enemmän läpinäkyvyyden ja avoimuuden edistäminen.  

Organisaatioiden diskursiivista rakentumista tutkitaan johtamis- ja organisaatio-

tutkimuksen alalla, mutta määrittelemässäni merkityksessä ja kielitieteen alalla käsitettä 

ei ole tiettävästi käytetty aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Anu Pynnönen (2013) 

on esitellyt diskurssintutkimuksen tuomia mahdollisuuksia organisaatioiden  

vallankäytön analysoinnissa.  

Diskurssin käyttö viittaa organisaation haluun kertoa avoimesti itsestään ja toimistaan, 

jolloin lukija saa tietoa messuorganisaation työstä. Puhujaksi voidaan ilmaista joku  

organisaation jäsen:  

1. Asuntomessujen tehtävänä on esitellä asumisen ja rakentamisen uusia rat-
kaisuja ja innovaatioita sekä parantaa asumisen laatua Suomessa, Suomen 
Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala toteaa. (V.8.7.a)  
 

Esimerkissä 1 toimitusjohtaja Harri Tuomaala kuvaa Asuntomessujen tehtäviä.  

Kommentti osuu yksiin organisaation ilmoittamien tavoitteiden ja arvojen kanssa  

(Suomen Asuntomessut -verkkosivusto). Vaikka esimerkki voidaan tulkita  

markkinointipuheeksi, kuvataan tässä yhteydessä kuitenkin toimintaa tavoitteiden  

kautta – markkinointidiskurssiin kuuluvissa teksteissä organisaation toiminnasta 

kerrotaan yleensä saavutusten kautta. 
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2. Asuntomessut Seinäjoella halusi tuoda vanhaa perinnettä uudessa 
muodossa esille, kertoo Asuntomessut Seinäjoella -tapahtuman projektipääl-
likkö Kirsi Joensuu. (V.9.7.) 
 

Organisaatiodiskurssiin liittyy organisaation edustajien hyödyntäminen Asunto- 

messujen yhteisen mielipiteen kuvaajina. Esimerkeissä 1 ja 2 Asuntomessujen  

toimitusjohtaja ja projektipäällikkö kertovat organisaation tehtävistä ja toimista siten, 

että Asuntomessut personifikoidaan eli esitetään aktiivisena toimijana, joka tekee 

tietoisia päätöksiä. Sen toimia myös kuvataan kuin yritys olisi henkilö. 

Organisaatiodiskurssin avulla lukijoille kerrotaan siitä, miten ja mitä organisaatiossa 

tehdään. Analysoiduissa verkkosivuteksteissä organisaatiodiskurssia on havaittavissa 

vain vähän. Tämä johtuu erityisesti siitä, että verkkosivuilla on erilliset osiot kertomassa 

organisaation tavoitteista ja toiminnasta (Suomen Asuntomessut -verkkosivusto). 

 

5.2.2. Markkinointidiskurssi 

Olen luokitellut verkkosivujen julkaisut omaksi genrekseen, jonka olen nimennyt  

digitaalisten tiedotteiden genreksi. Vaikka verkkojulkaisujen tavoitteena on Facebook- 

julkaisuja enemmän tiedottaminen, myös verkkoviestinnässä on nähtävissä markki- 

noivia piirteitä ja diskurssia. 

Markkinointidiskurssin määrittelen tarkoittamaan asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä, 

imagon rakentamista ja positiivisen brändin luomista kielellisesti. Markkinointi-

diskurssi-termiä ei ole aiemmin käytetty kielitieteellisissä tutkimuksissa. Hyvin  

synonyymisiä julkisuus- ja imagodiskurssin käsitteitä on käytetty markkinoinnin kielen 

tutkimuksessa kaupallisella alalla. Muun muassa Topi Äikäs (2003: 222) on tutkinut 

imagodiskurssin käyttöä paikkakuntien ja alueiden markkinoinnissa.  

Markkinointidiskurssiin kuuluu tapahtuman esittäminen positiivisessa valossa ja 

messuorganisaation ”paremmuuden” kuvaaminen esimerkiksi positiivisten adjektiivien 

ja vertailumuotojen avulla. Näitä piirteitä esiintyy runsaasti esimerkissä 3:  

3. Tämän vuoden Asuntomessut on tähän asti saanut paljon kehuja esimerkiksi 
alueen puurakentamisesta. – – Messujen väliraportin mukaan mieleenpai-
nuvimmat asiat messuilta ovat olleet alueen pohjalaistalot, monipuolisuus 
sekä hyvät järjestelyt ja hieno alue. (V.1.8.c)  
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Jo otsikkotasolla näkyy jopa ylistävää messutapahtuman kuvausta, kuten esimerkissä 4:  

4. Haastavasta Seinäjoen asuntomessualueesta rakentui loistava lopputulos 
(V.13.7.b). 

Messujen tapahtumia, teemareittejä ja kohteita esitellään runsaasti. Viimeisenä 

messupäivänä 7.8.2016 järjestetty huutokauppa ja Messujen ilta 28.7.2016 olivat  

verkkosivujen teksteissä esiteltyinä sekä ennen varsinaista tapahtumaa että sen jälkeen. 

Teemareittejä, joita messuilla oli Emäntien, Isäntien ja Duudsonien reitit, esiteltiin  

verkkosivujulkaisuissa. Muita perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa  

Asuntomessugolf ja -sprint. Messutapahtuma on moniulotteinen ja laaja kokonaisuus, 

jota myös markkinoinnissa korostetaan:  

5. Tapahtumamme tarjoaa mahdollisuuden monenlaisten oheistapahtumien 
ja tempauksien järjestämiseen. (lainaus Harri Tuomaala, V.19.7.) 
 

6. Tänä vuonna messuvieraille on järjestetty monenlaista erityisohjelmaa. 
(V.1.8.b.)  
 

Elämyksellisyys onkin yksi Asuntomessujen nimeämistä kehityskohdista (Osuuskunta 

Suomen Asuntomessut 2014: 4). 

Markkinointidiskurssiin kuuluvaksi olen luokitellut myös yhteistyökumppaneiden 

markkinoinnin. Tärkein yhteistyökumppani on messuja isännöivä kunta, mutta myös 

näytteilleasettajia ja rakennuttajayrityksiä esitellään verkkosivuilla markkinoinnin 

kautta. Seinäjoen markkinointi liittyy messutapahtuman elämyksellisyyden ja matkailu-

kohteen aseman vahvistamiseen. Tekstissä Seinäjoki odottaa SUPERKESÄNÄ noin 

400 000 tapahtumakäyntiä (V.12.7.a) esitellään alueen muita tapahtumia, kuten Tango-

markkinoita, Provinssirockia ja Taitaja 2016 -loppukilpailua. Tapahtumien esittely on 

samalla hyödyllistä Asuntomessuille, sillä monet Seinäjoelle matkustavat hyödyntävät 

tapahtumatarjontaa ja vierailevat useassa kesätapahtumassa samalla lomamatkallaan.  

Verkkosivumarkkinointi on vaikuttavaa messukävijöillä teetetyn kyselytutkimuksen  

perusteella. 4,6 prosenttia messukävijöistä ilmoitti verkkosivujen vaikuttaneen 

päätökseensä osallistua messuille, ja muun verkkosisällön (mm. sosiaalinen media)  

perusteella messuille on saapunut kävijöistä 4,3 prosenttia. Kaikista messuvieraista  

49,5 prosenttia on vieraillut asuntomessut.fi-sivustolla. Verkkosivuilla vierailleista 26,8 

prosenttia piti sisältöä erittäin informatiivisena ja 46,2 prosenttia melko hyvin tietoa  

antavaksi. Verkkosivujen mainonnan laatua piti erittäin hyvänä 11,3 prosenttia  

ja melko hyvänä 72,6 prosenttia vastanneista. (Messututkimus 2016: 26, 29, 56.) 
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Markkinointikeinona käytetään myös julkaisujen lopussa olevia linkkejä Asunto- 

messujen verkkokauppaan (liite 1). Näin julkaisuihin on saatu lisättyä houkutteleva ja 

helppo tapa siirtyä lipun ostoon. 

Markkinointidiskurssin avulla organisaatio kertoo positiivisessa valossa toiminnastaan 

ja messutapahtumasta. Diskurssin tavoitteena on profiloida tapahtumaa mukavana 

kesätapahtumana, johon organisaatio toivottaa kaikki tervetulleiksi. Markkinointi-

diskurssi on tapa herättää rakentajien ja yritysten kiinnostusta, ja näin varmistaa tulevien 

messujen yhteistyökumppanuuksien syntyminen. 

 

5.2.3. Epämuodollisuusdiskurssi 

Vapaata, viihteellistä ja toverillista puhetta kuvaamaan olen tutkimustani varten luonut 

käsitteen epämuodollisuusdiskurssi. Diskurssi ei nimestään huolimatta kuvaa pelkkää 

tekstin pintatason vapaampaa ja epävirallisempaa muotoilua. Diskurssi sisältää  

humoristisen ja vapaan ilmiasun lisäksi syvemmän tason kaveruuden merkityksiä ja luo 

“jutteluyhteyden” kirjoittajan ja lukijan välille.  

Verkkosivujen julkaisut ovat pääosin hyvin stereotyyppisiä tiedotteita ja muodoltaan  

virallisia tekstejä. Niissä pätevät yleiset tiedote- ja uutistekstien genren konventiot,  

kuten tiivis otsikko, ingressi ja tekstiä jaottelevat väliotsikot (Juholin 2006: 244).  

Epämuodollisuutta kuitenkin esiintyy yksittäisissä sanavalinnoissa ja kielellisissä  

piirteissä.  

7. Sikailua illan aikana ei kumminkaan tulla näkemään. (V.25.7.)  
 

8. Erityisesti pohjalaiskortteli iskee pohojalaaseen syrämmehen. (V.8.7.b) 
 

Vaikka alueellisuusdiskurssi on erotettu omaksi kokonaisuudekseen ja diskurssikseen, 

ovat aluellisuutta ilmaisevat murreilmaukset myös osa epämuodollisuuden ilmaisemista. 

Pohjalaismurteiden hyödyntäminen luo teksteistä helpommin lähestyttäviä ja profiloi 

organisaatiota kulloisenkin tapahtumakaupungin mukaan.  

Myös lukijan puhuttelu yksikön toisessa persoonassa poikkeaa konventionaalisesta 

tiedotteesta: 

9. Näin tallennat parhaat ideat ja vinkit messuilta. (V.21.7.c) 
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10. Muistathan, että saat messuilta neuvoja myös sisustukseen! (V.20.7.b)  
 

Juuri tämä lukijan puhuttelu luo jutteluyhteyden asiakkaan ja organisaation välille. 

Asiakasta puhutellaan yksilönä eikä pelkkänä massana, mikä luo lukijalle tunteen  

merkityksellisyydestä. Vaikka verkkosivuilla ei suoranaista keskustelu- tai yhteyden-

ottomahdollisuutta olekaan, on mielikuva yhteydestä tärkeä. Epämuodollisuusdiskurssi 

on tapa sanoa: juuri sinä, yksilöllinen asiakas, olet meille tärkeä! 

 

Epämuodollisuusdiskurssin ilmeneminen liittyy Suomen Asuntomessujen arvoissa 

mainittuun asiakaskeskeisyyteen ja kehityskohdista elämyksellisyyteen (Suomen  

Asuntomessut -verkkosivusto; Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 4).  

Viihteellisten ja vapaamuotoisten tekstien ja aiheiden lukeminen ja seuraaminen luo 

asiakkaille positiivista imagoa Asuntomessuista. Messujen profilointi koko perheen 

kesätapahtumana vaatii ympärivuotista markkinointia ja brändäämistä, johon verkko- 

sivujen julkaisuissa panostetaan. 

 

Epämuodollisuusdiskurssi ei kuulu verkkosivujulkaisujen genren, digitaalisiin  

tiedotteisiin, päätavoitteisiin tai eniten käytettyihin esitystapoihin. Verkko- ja Facebook-

sivujen välillä on selkeä ero kanavien epämuodollisuudessa. Tämä selittyy sillä, että 

verkkosivut on tiedotukseen ja tiedonvälitykseen keskittynyt kanava, jossa markki- 

nointihenkisyys ja viihteellisyys ei ole yhtä ilmeistä.  

 

5.2.4. Alueellisuusdiskurssi 

Alueellisuusdiskurssi on paikallisuutta ja sen yksilöllisyyttä korostavaa puhetta.  

Asuntomessut Seinäjoella 2016 -tapahtumassa paikallisuus ja pohjalaisuus korostuvat 

niin rakentamisessa kuin markkinoinnissakin.  

Alueellisuusdiskurssin käsitettä on aiemmin käyttänyt Jaana Hujanen maakuntalehdistä 

löytyvän alueellisuusideologian tutkimuksessa. Väitöskirjassaan Hujanen (2000: 160) 

on tutkinut erityisesti maakunnallisuuden representoitumista mediassa. Alueel-

lisuusdiskurssi voidaan nähdä poliittisen ja alueiden välisen kilpailun tai kotoisuuden ja 

yhteisöllisyyden ilmaisijana. Tutkimukseni yhteydessä alueellisuusdiskurssi painottuu 

lämminhenkiseen ja helposti lähestyttävään esitystapaan.  
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Alueellisuusdiskurssin avulla messuorganisaatio vahvistaa yhteyttä messutapahtuman ja 

messukunnan välillä. Alueellisuusdiskurssia voisi Seinäjoen kohdalla kutsua 

pohjalaisuusdiskurssiksi, sillä monet julkaisut ja niiden kielelliset piirteet viittaavat  

vahvasti Pohjanmaan ympäristöön, kulttuuriin ja pohjanmaalaisuuteen. Teksteissä  

toistuvat sanat paikallinen, alueellinen ja suomalainen. Alueellisuusdiskurssi tulee ilmi 

muun muassa esimerkin 11 (julkaisu kokonaisuudessaan liitteessä 1) paikkakunnan ja 

pohjalaisen rakennusperinteen esittelyssä:  

11. Pohjalaisuus näkyy Asuntomessuilla Seinäjoella vahvasti talotehtaista ja  
rakentajista lähtien, pohjalaiskorttelia unohtamatta. – – Myös näytteilleasetta-
jista sekä sisustus- ja rakentajahallien myynti- ja esittelypisteistä aikaisempaa 
useampi on lähialueelta. – – Pohjalaisuus näkyy koko messualueen ilmeessä 
taideteosten ja esimerkiksi pohjalaisten sanontojen kautta. Myös alueella  
esiintyvät kesäartistit ovat paikallisia. (Liite 1, V.21.7.a.) 

Pohjalainen identiteetti esitetään messujen vahvuutena, kuten on esitetty esimerkissä 12: 

12. Pohjanmaan erityispiirteisiin kuuluu kova tekemisen tahto, loistava yhteis-
henki ja yritteliäisyys. Tämä kaikki on selvästi nähtävissä Seinäjoella. (V.8.7.a) 

Jo otsikkotasolla pohjalaisuutta korostetaan: Pohjalaiset rakennus- ja puusepäntaidot 

näkyvästi esillä Asuntomessuilla Seinäjoella (V.9.7.) ja Pohjalaiset julkkisrakentajat 

mukana Asuntomessuilla Seinäjoella (V.10.7.). 

Pohjanmaalaisten esittely on osa alueellisuusdiskurssia. Henkilöesittelyillä luodaan sekä 

lähestyttävyyttä ja samaistuttavuutta että korostetaan alueen ammattitaitoa ja osaamista. 

Tekstissä Paikalliset arkkitehdit suunnittelivat 12 messutaloa Asuntomessuille Seinä-

joelle (V.20.7.a) esitellään kahdeksan eteläpohjalaista talosuunnittelijaa:   

13. Vuoden 2015 Finlandia -arkkitehtuuripalkinnon voittaja seinäjokelainen  
OOPEAN:n arkkitehti SAFA Anssi Lassila on messualueella monessa mukana. 

Alueellisia toimijoita esittelemällä saadaan korostettua paikallisuutta ja markkinoitua 

rakennuttajia ja heidän osaamistaan. 

51 prosenttia Asuntomessut.fi-sivustolla käyneistä asuu tai toimii pääkaupunkiseudulla 

(154 630 käyntiä) ja itse messukunnan asukkaita on verkkosivukävijöistä vain  

6 prosenttia (19 115 käyntiä). Messukävijöistä 46,5 prosenttia asuu Pohjanmaan  

alueella, ja vain 8,4 prosenttia Uudellamaalla (Messututkimus 2016: 7). Tästä voidaan 

vetää johtopäätös, että verkkosivujen sisällöt kiinnostavat pääkaupunkiseudulla asuvia, 

vaikka he eivät messuilla vierailisikaan. Pohjanmaalla asuvat ja messukuntalaiset taas 
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saavat tietoa muista lähteistä (paikallislehdet, paikallisradio, messukunnan oma  

viestintä), jolloin sisältöjä ei haeta ensisijaisesti verkkosivuilta. 

Alueellisuusdiskurssilla on kahtalaisia tavoitteita. Tavoitteena on esitellä pohjalaista 

ympäristöä, kulttuuria ja asumista ulkopaikkakuntalaisille ja markkinoida messuja  

”eksoottisena” kesäelämyksenä. Samalla korostetaan Seinäjoella ja Pohjanmaalla  

asumisen hyviä puolia ja näin tavoitellaan uusia asukkaita muuttamaan paikkakunnalle. 

Toisaalta tavoitteena on myös oman paikkakunnan ja alueen asukkaiden aktivoiminen 

ja sitouttaminen.  

14. Eteläpohjalainen ”kökkähenki” on mahdollistanut ja mahdollistaa edelleen  
tapahtumien pyörittämistä.” (V.12.7.a) 

Messukunta ja Asuntomessut tekevät tiivistä yhteistyötä, mutta seinäjokisten  

asukkaiden kiinnostuksen herättäminen on tärkeää messujen toteutumisen kannalta.   

Alueellisuusdiskurssi tekee teksteistä helposti lähestytttäviä ja profiloi organisaatiota 

messukunnan mukaan. Pohjanmaalaisuutta korotetaan monesta syystä. Paikallisuus ja 

suomalaisuus ovat tapoja houkutella sekä alueen asukkaita että kauempana asuvia  

messuille luomalla jopa eksoottista kuvaa pohjalaisesta luonnosta ja pohjalaishengestä.  

Lisäksi tarkoituksena on erottautua muista messutapahtumista: vuosittainen tapahtuma 

tarvitsee erottautumiskeinoja ja tapoja markkinoida messuja joka kerta erilaisena ja  

uutena kokemuksena.  

 

5.2.5. Yhteisöllisyysdiskurssi 

Yhteisöllisyysdiskurssi ilmaisee perhe- ja yhteisökeskeisyyttä, lähestyttävyyttä ja  

ei-kaupallisten arvojen ja asiakaskunnan merkitystä organisaation toiminnassa. 

Yhteisöllisyysdiskurssia on tutkittu humanistisissa tieteissä muun muassa tutkimalla 

yhteisöhankkeiden (Nousiainen 2008: 12–15) ja ikäjohtamisen (Halme 2005: 31–38) 

sosiaalisia merkityksiä haastattelututkimusten keinoin. Marko Nousiaisen 

tutkimuksessa yhteisöllisyysdiskurssi tarkoittaa puhetta, joka puolustaa yhteisöllisyyden 

ja yhteisöhankkeiden merkitystä, kun taas Pinja Halme käyttää käsitettä kuvaamaan 

tasa-arvoista, kestävää ja vastuullista näkökulmaa ikäjohtamiseen ja työyhteisöön.  

Monialaisessa käytössä oleva yhteisöllisyysdiskurssi yhdistyy siis sosiaalisiin  

konstruktioihin ja yhteistoiminnan kuvaamiseen. 



 
48 

Ville Virsu esittelee väitöskirjassa sitouttamisdiskurssia yritysviestinnän osana.  

Sitouttamis-diskurssi-käsitteellä tarkoitetaan yrityksen ja yritysyhteisön yhdistävää 

tavoitteellista viestintää. Virsun mukaan diskurssi on moniulotteisen sitoutumisen 

mallin ja sitoutumisen kohteiden tarjoamista, tiiviin ja yhdenmukaisesti kokevan  

me-ryhmän konstruointia sekä erottautumista negatiivisiksi käsitetyistä toiminnan 

aspekteista ja arvoista. (Virsu 2012: 251–252.) Käsittelen itse sitouttamisdiskurssia 

osana sekä organisaatiodiskurssia että yhteisödiskurssia, sillä sitouttamisen tavoite  

liittyy yrityksen avoimuuteen ja toiminnallisuuteen, mutta myös yhteisöhenkisyyteen ja 

siihen liittyvään vuorovaikutuksellisuuteen. Tutkimuksessani sitouttamisdiskurssin 

käyttö ja tulkinta poikkeavat Virsun esittelemästä mallista myös siltä osin, että käsittelen 

analysoimani viestinnän yleisönä kaikkea ulkoisen viestinnän yleisöä (vrt. Virsun 

sisäinen viestintä). 

Yhteisöllisyysdiskurssi ilmenee verkkosivuteksteissä tekstien syvärakenteessa eli  

teemoissa tai yhteisöllisyyden arvon korostamisena:  

15. Asuntomessut on monipuolinen tapahtuma, johon voi tulla koko perheen 
kanssa. (V.1.8.a) 
 

16. Täällä tulee mieleen yhteisöllisyys ja voisi kuvitella, että sellainen kylä  
kasvattaa -ajattelu muodostuu tällaiselle alueelle – – (lainaus Paula Risikko, 
V.23.7.c) 
 

Esimerkeissä 15 ja 16 tulee ilmi perheiltä perheille -malli, jota messujen markki-

noinnissa hyödynnetään. Tavoitteena on saada messuvieraiksi perheitä, jotka pystyvät 

samastumaan rakentajaperheisiin, saamaan vinkkejä ja neuvoja omaan rakentamiseen ja 

sisustamiseen, ja pystyvät kuvittelemaan itsensä messualueen asukkaiksi. Tämän  

mielikuvan ja samastuttavuuden avulla messuille saadaan uusia rakentajaperheitä,  

samalla kun rakennusyritykset ja yhteistyökumppanit saavat myytyä talopakettejaan,  

rakentamisen palveluitaan ja sisustusratkaisujaan.   

17.  Yhteistyössä rakentajaperheiden ja näytteilleasettajien kanssa olemme rakenta-
neet Asuntomessut ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaalle – – (lainaus Harri 
Tuomaala, V.8.7.a). 
 

Esimerkissä 17 Asuntomessut-organisaation, rakentajien ja näytteilleasettajien 

toimintaa kuvataan yhteistyönä, jonka lopputuloksena on rakentunut Asuntomessut-

tapahtuma ja messualue. Monikon 1. persoonan käyttäminen sekä rakentajista että 

messutyöntekijöistä kerrottaessa korostaa yhteisöllisyyttä. 
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Messukävijöiden ja -rakentajien esittelyt ja haastattelut luovat yhteisöllisyyttä ja 

lähestyttävyyttä. Messutalojen asukkaat muuttavat ensi viikolla koteihinsa -tekstissä 

(V.3.8.) korostuu Asuntomessujen merkitys kotien ja asuinympäristöjen rakentajana ja 

luojana sekä yhteisöjä kokoavana voimana. Myös se, että messutalot esitellään koteina 

ja rakennuttajat perheinä, luo yhteisöllisyyttä ja pehmeämpää imagoa kaupalliselle  

organisaatiolle.  

18. Kaiken kaikkiaan projekti on ollut pitkä ponnistus, jonka lopputuloksena on  
nimenomaan koti perheelle. (lainaus HP Parviainen, V.3.8.) 
 

Asuntomessujen verkkoviestinnässä yleisömäärän kasvattaminen ja yleisön tavoitta-

minen ja sitouttaminen on osa julkaisujen tavoitteita. Verkkosivuviestinnän tavoitteena 

on palvella sekä nykyisiä messukävijöitä ja asiakkaita että tulevia potentiaalisia 

messukävijöitä. Jatkossa verkkosivuilla tullaan yhä enemmän nostamaan esille  

laajemmin asumisen aiheita – nimenomaan asukkaan näkökulmasta. (Honkajuuri 2017.) 

 

5.2.6. Arvo- ja vastuullisuusdiskurssi 

Asuntomessuorganisaatiolla on monia vastuita, joita voidaan kutsua yritysvastuiksi (ks. 

s. 21–22). Vastuullisuusdiskurssi puhuu yrityksestä yhteiskunnallisena toimijana (Virsu 

2013: 44–45). Vastuullisuusdiskurssin käsitettä ovat käyttäneet aiemmin muun muassa 

Ville Virsu väitöskirjassaan (2013) ja Saara Keränen valtio-opin pro gradu  

-tutkielmassaan (2014). Virsu on väitöskirjassaan tutkinut kuuden suomalaisen  

yrityksen yritysvastuuviestintää ja niissä ilmeneviä diskursseja. Keräsen tutkimuksen 

kohteena ovat UPM:n ja Stora Enson yritysvastuuviestintä, jota hän käsittelee muun 

muassa vastuullisuusdiskurssin käsitettä hyödyntäen.  

Olen kuitenkin omassa tutkimuksessani yhdistänyt sekä yrityksen esittelemät arvot että 

vastuullisuuspuheen saman diskurssin alle, sillä Asuntomessut-organisaatio on  

vastuussa kävijöille ja kuluttajille, messurakentajille ja asukkaille, messukunnalle sekä 

yhteistyökumppaneilleen. Näiden kaikkien konkreettisten vastuutahojen lisäksi  

organisaatiolla on eettisiä vastuita ja arvoja, joita sen tulee noudattaa. Ympäristö- 

turvallisuus, kestävyys ja innovatiivisuus ovat eräitä tavoitteita, joihin organisaation  

tulee toimillaan pyrkiä. Vastuullisuusdiskurssi pitää sisällään organisaation arvoihin ja 

tavoitteisiin liittyvät viestintätoimet, joiden avulla yritys kertoo omista arvoistaan 

yleisölle.  
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Lasken vastuullisuusdiskurssiin kuuluvaksi myös Virsun (2014: 105) esittelemän  

arvoretoriikan ilmaisun. Arvoretoriikka tarkoittaa arvoja kuvaavaa ja sisältävää puhetta, 

joka hyödyntää retorisia keinoja, kuten suostuttelua, omien tavoitteidensa ja arvojensa 

läpisaamiseksi. Arvoretoriikka liittyy sitouttamiseen, vastuullisuuteen mutta myös 

markkinointiin, sillä arvopuhe ja ideologiat ovat tapa markkinoida yritystä  

kontruoiduille arvoyhteisöille eli samanmielisille ryhmille ja sitouttaa heidät yrityksen 

toimintaan.  

Maineen rakentamisessa vastuu ja sitä edustava vastuullisuusdiskurssi liittyvät kestävän 

toiminnan vahvistamiseen ja eettisten arvojen ylläpitämiseen liiketoiminnan ohessa 

(Juholin 2013: 232). Vastuullisuusdiskurssin voidaan ajatella edistävän markkinointi-

diskurssin tavoitteita, koska kestävän kehityksen ja eettisten arvojen korostaminen 

toimii imagotekijänä ja keinona miellyttää asiakkaita. Suomalaisen rakentamisen ja 

talouden edistäminen edustavat yritysvastuuta ja vastuullisuusdiskurssia:  

19. Eri rakennusmateriaalien monipuolinen hyödyntäminen on tärkeä osa rakenta-
mista ja rakennusteollisuuden kehittymistä tulevaisuudessa. (V.27.7.) 
 

Vaikka vastuullisuusdiskurssi vahvistaa pääasiassa tuttuja, yleisesti hyväksyttäviä ja  

perinteisiä arvoja (kotimaisuus, kestävyys, turvallisuus yms.), on innovatiivisuus myös 

osa vastuullisuusdiskurssin ilmenemistä. Toimintakertomuksen mukaan osuuskunnan 

visiona on tehdä Asuntomessut-organisaatiosta asumisen rohkea kehittäjä ja innostavin 

esille tuoja (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 4). Innovatiivisuus tarkoittaa 

Asuntomessujen yhteydessä rakentamiskulttuurin kehittämistä turvallisempaan,  

kestävämpään ja ekologisempaan suuntaan. Uudenlainen ja innovatiivinen rakenta-

minen vahvistaa siis perinteisien rakentamisen arvojen toteutumista. Innovatiivisuus  

tulee ilmi muun muassa rakennusteknologisten ratkaisujen kautta:  

20. Messuvierailun myötä nousi esille kuinka paljon innovatiivisuus ja kekseliäi-
syys ovat Suomessa lisääntyneet. Lohelan mukaan alueen puurakentaminen ja 
puukerrostalo Mäihä ovat hyviä esimerkkejä hienoista innovaatioista, jollaisia 
nyt tarvitaan. (V.23.7.c) 
 

Yritysviestinnässä tavoitteena on identifioitua ja määritellä itseään – mahdollisimman 

positiivisessa valossa (Virsu 2014: 109). Viestinnän tavoitteena on asemoida  

organisaatio omaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, ja arvo- ja vastuullisuus- 

diskurssien avulla organisaatio luo itselleen ideologiset raamit. 
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Aiemmin luvussa 4.1 esittelin Juholinin (2013: 232) maineenrakentamisen neljä  

osa-aluetta (kestävä toiminta, julkinen elämä, laajennettu kulttuuri ja yrityksen  

tarkoitus). Näistä neljästä yrityksen tarkoitus kattaa organisaation yleiset arvo- ja  

toimintarakenteet. Kielitieteessä termi metaretoriikka tarkoittaa yrityksen piileviä arvoja 

ja asenteita, joita viestintä ja yrityksen muu toiminta heijastelee. Metaretoriikka tarkoit-

taa muun muassa organisaation itselleen määrittelemiä ideologisia periaatteita ja arvoja. 

(Virsu 2012: 258.) Suomen Asuntomessut on nimennyt arvoikseen asiakas- 

keskeisyyden, vastuullisuuden, kumppanuuden ja yleishyödyllisyyden. (Suomen  

Asuntomessut -verkkosivusto.) Erilaisten diskurssien avulla organisaatio tavoittelee 

näitä arvoja ja toteuttaa niihin johtavia kielellisiä toimia. Osuuskunnan hallituksen 

tuottaman vuoden 2014 toimintakertomuksen mukaan Asuntomessujen missiona on  

parantaa asumisen laatua. (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 4.) 

Yrityksen arvot palvelevat sekä suorina että epäsuorina: samat arvot saattavat olla  

luontevasti samaan aikaan välineitä ja arvoja sinällään. Välinearvojen avulla yritys 

tavoittelee ylempiä arvotasoja. Yritysten arvot on muotoiltu usein siten, että ne ovat 

yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä, esimerkiksi vastuullisuuden ja kestävän liike-

toiminnan arvot. Samalla ne aina kuitenkin näennäisesti rajaavat ulkopuolelleen ryhmän, 

joka ei jaa yrityksen asettamia myönteisiä ja hyödyllisiä arvoja. (Virsu 2012: 254–255.) 

Vastuuseen liittyy myös organisaation asema asiantuntijana ja alan palveluiden  

tarjoajana. Suomen Asuntomessut esiintyy mediassa Suomen suurimpana rakentamisen 

ja sisustamisen tapahtumana, jolloin kuluttaja olettaa saavansa asiantuntevaa, laadukasta 

ja luotettavaa palvelua. Organisaation tulee vastata kuluttajien tarpeisiin ja tarjota 

vastuullisia sisältöjä sekä viestinnässään että tapahtumassaan. Teksteissä vedotaan 

kokemukseen ja asiantuntijuuteen, kuten esimerkissä 21:  

21. Tänä vuonna Osuuskunta Suomen Asuntomessujen perustamisesta tulee 
kuluneeksi 50 vuotta, ja Asuntomessutapahtumaakin on järjestetty vuodesta 
1970 lähtien. (V.16.7.b) 
 

Vastuullisuusdiskurssiin kuuluu myös oman ja yhteistyökumppaneiden osaamisen  

esiintuomista. Eri vuosina on messuilla ollut tarjolla erilaisia asiantuntijapalveluita. 

Vuonna 2015 Vantaalla neuvoja ja asiantuntemusta tarjosivat rakentamisen ja  

remontoinnin (RKL rakennusmestarien ja insinöörien keskusliitto), terveellisen 

asumisen (rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko) ja sisustussuunnittelun  

(Koto Rajasuo & Turkki Oy) asiantuntijat (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2015: 8). 
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Asuntomessujen yhteistyökumppaneiden tulee heijastaa messuorganisaation arvoja ja 

tarjota kävijöille yhtälailla asiantuntevaa ja laadukasta palvelua rakentamisen ja  

sisustamisen alalta.  

Teksteissä esitellään asiantuntijataustaisia yhteistyökumppaneita ja näytteilleasettajia. 

Esimerkissä 22 ja 23 on esitelty asiantuntevien sisustussuunnitelijoiden ja rakennuttajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä:  

22. Kesän Asuntomessuilla Seinäjoella nähdään tunnettujen sisustussuunnitteli-
joiden sisustamia koteja. (V.11.7.a)  
 

23. Puukerrostalon rakennuttaja, Lakea, sai PEFC-projektisertifikaatin sen 
osoituksena, että käytetyt puut ovat alkuperältään kestävästi hoidetuista  
metsistä. (V.8.7.a) 
 

Tärkein Asuntomessujen yhteistyökumppani on tietenkin messukunta, mutta sen asemaa 

ja esiintymistä kielessä olen analysoinut alueellisuusdiskurssin yhteydessä. 

 

5.3. Facebook-julkaisut 

Facebook-sivujen julkaisut on kerätty ja tallennettu 19.7. ja 1.9.2016. Näiden ajankoh-

tien jälkeen tapahtuneet muutokset, kuten julkaisujen poistot tai muokkaukset, eivät näy 

analysoitavissa materiaaleissa. Julkaisuista käytetyt koodit ja katsojamäärät on lueteltu 

liitteessä 4. 

Julkaisut ovat kaikille julkisia eli jokainen Facebook-käyttäjä tai rekisteröitymätön 

selaaja näkee julkaisut. Tilastotiedot ja julkaisujen katselukerrat näkyvät osittain vain 

Facebook-sivun ylläpitäjillä ja editoijille. Julkaisujen tiedot on kerätty Asuntomessujen 

Facebook-sivun kävijätiedoista 1.9. ja 2.9.2016. Tämä ajankohta on valittu siksi, että on 

pystytty välttämään viimeisimpänä julkaistujen tekstien katselukertavaje. Kaikki  

julkaisut ovat siis olleet esillä useita viikkoja. Vertailemani tilastotiedot eivät välttämättä 

ole täysin toisiinsa verrattavissa, sillä esimerkiksi teksti- ja videojulkaisujen keräämät 

klikkaukset ja katselukerrat taltioidaan Facebookin omiin tilastoihin eri perustein 

(Miettunen 2016).  

Olen valinnut Facebook-julkaisut tarkasteltaviksi, sillä Facebook-markkinointi on 

erittäin tärkeä osa Asuntomessujen viestintää. Asuntomessut-sivua seuraa yli 18 000  

ihmistä (tilanne 2.9.2016) ja yksittäisen Facebook-julkaisun avulla messuorganisaatio 
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tavoittaa keskimäärin yli 10 000 katsojaa. Facebook-viestinnän kasvu on ollut nopeaa, 

sillä vuonna 2014 Asuntomessuilla oli Facebookissa yhteensä vain noin 9 500 tykkääjää 

ja vuonna 2015 noin 11 000 (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 24; Osuuskunta 

Suomen Asuntomessut 2015: 26).  Tämä muutos on johtunut toimitusjohtajan 

vaihdoksen myötä alkaneesta sosiaalisen median viestintään panostamisesta.  

Harri Tuomaalan aloitettua työnsä Asuntomessujen toimitusjohtajana, ovat messut 

hankkineet näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa,  

Instagramissa, Twitterissä ja Pinterestissä (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2015: 

24–26). Perinteinen verkkosivujen kautta tapahtuva tiedotus tavoittaa vain sen osan 

asiakaskunnasta, joka käy etsimässä tietoa sivuilta, kun taas Facebookissa tapahtuva 

viestintä ja markkinointi tavoittaa myös uusia yleisöjä ja katsojien lähipiiriä. 

Messuaikana 8.7.−7.8.2016 Facebookissa julkaistiin 109 statusta. Näistä 16 sisälsi  

videon ja yli 80 julkaisua kuvan tai kuvallisen linkin (Miettunen 2016). Tästä on helppo  

huomata, että Facebook on erittäin visuaalinen viestintäkanava. Facebook-julkaisujen 

tilastotietoja analysoidessa selviää, että tykkääjien ja tavoitettujen katsojien määrät  

pysyvät tasaisina messujen alusta loppuun erityisiä katsojapiikkejä lukuun ottamatta 

(Miettunen 2016). Tilastotiedot on esitetty taulukon muodossa liitteessä 2, sillä näin 

suuren muuttuja-joukon kuvaaminen kuviona on tutkimuskontekstissa mahdotonta. 

 

5.3.1. Organisaatiodiskurssi 

Messusivustolla julkaistut tekstit ovat laajempia ja tavoitteiltaan tiedottavampia  

verrattuna Facebook-julkaisuihin. Facebook-julkaisuissa markkinointi, tiiviys ja  

tulkittavuus ovat tärkeimpiä aspekteja toimivaa julkaisua luodessa. Verkkosivu-

viestinnässä organisaatiodiskurssia esiintyy enemmän kuin Facebookissa, koska 

lähtökohtaisesti laajemmilla verkkosivuilla organisaation toiminnasta ja messujen 

taustoista kerrotaan laaja-alaisemmin. 

Facebook-julkaisuja tulkitessa tulee ottaa huomioon niiden mediakehys  

(De Vreese−Jochen−Holli 2001: 107). Facebook mediakehyksenä asettaa julkaisuille  

tietyt normit ja raamit, joihin kanavassa jaettujen julkaisujen pitäisi pystyä  

mukautumaan. Esimerkiksi julkaisujen pituus on riippuvainen mediasta, jossa teksti  

jaetaan. Organisaatiodiskurssin vähyys selittyy sillä, että Facebook on mediakehyksenä 

hyvin epämuodollinen, tiiviyttä ja asiatiheyttä korostava ja silmäiltävyyteen perustuva.  



 
54 

Organisaation rakenteita, arvoja ja yritystoimintaa kuvaavat tekstit eivät luontaisesti 

sovellu Facebook-ympäristöön. Yleisö on myös tottunut tiettyihin tapoihin ilmaista  

asioita kielellisesti ja visuaalisesti Facebook-ympäristössä, jolloin myös yleisökehys eli 

yleisön tapa tulkita ja käsittää tekstit normien kautta vaikuttaa julkaisujen toimivuuteen 

(De Vreese−Jochen−Holli 2001: 107). 

Organisaatiodiskurssiin kuuluvaksi voidaan Facebook-julkaisujen kielestä laskea  

organisaation toiminnasta ja tapahtumasta kertovat kuvaukset. Olen määritellyt  

organisaatiodiskurssin vastaamaan kysymykseen "mitä organisaatio tekee tai miten se 

toimii" (ks. luku 5.2.1), ja tähän kysymykseen vastataan muun muassa seuraavissa  

otteissa: 

24. Osta liput kesän suurimpaan sisustustapahtumaan. (F.30.7.b) 

Esimerkin 24 markkinoinniksi laskettava lause sisältää tietoa messutapahtumasta:  

Asuntomessut on kesän – ja koko Suomen – suurin sisustustapahtuma. Samalla tavoin 

markkinoinnin keinoin tuodaan ilmi Asuntomessujen toimintaa eli messujen oheis-

tapahtumia esimerkissä 25: 

25. Muistakaa huomenna Messujen ilta! (F.27.7.a) 

Facebook ei mediakehyksenä ole paikka ja kanava, jossa kerrotaan julkaisevan tahon 

toiminnasta ja organisaation strategisista tavoitteista. Jos lukija etsii tietoa organisaa-

tiosta ja toiminnasta, on oletettavaa, että hän suuntaan virallisemmille verkkosivuille, 

joilla on runsaasti kuvauksia organisaation rakenteesta, vuosittaisista messutapahtumista 

ja toiminnasta. Facebookin organisaatiodiskurssiin liittyvät myös erilaiset ohjeistavat 

viittaukset ja linkitykset verkkosivuille, sillä näiden linkitettyjen verkkosivujen tarkoi-

tuksena on tarkota tietoa tapahtuman ja organisaation toiminnasta kuten aukioloajoista. 

  

5.3.2. Markkinointidiskurssi 

Kaikkien tutkimieni tekstien perimmäinen tavoite on markkinoida Asuntomessut- 

organisaatiota ja Asuntomessut Seinäjoella 2016 -tapahtumaa. Lähes kaikkien julkai-

sujen voidaan siis lukea edustavan markkinointidiskurssia. Muut diskurssit edustavat 

markkinointi- ja brändäysagendan lisäksi myös muita tavoitteita ja teemoja, mutta nämä 

diskurssit eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa markkinointidiskurssin kanssa. Markki-

nointidiskurssiin kuuluvia kielellisiä piirteitä ovat organisaation imagoon liittyvät 
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positiiviset ja houkuttelevat ilmaisut, joiden avulla messuja brändätään. Diskurssin 

tavoitteena on myynnin lisääminen, uusien asiakkaiden kiinnostuksen herättäminen, 

houkuttelu, tarjonnan ilmaiseminen ja yleisen positiivisen ilmeen luominen. Markki-

nointidiskurssin avulla messut esitellään hyvässä valossa varsinkin kuluttajille ja 

kävijöille, rakentajille ja yhteistyökumppaneille. 

 

    

KUVA 1. Asuntomessujen Facebook-julkaisu 24.7.2016 

Seuraavaksi analysoin markkinointidiskurssia edustavan julkaisun (F.24.7.) markkinoi-

via piirteitä (KUVA 1). Julkaisun alussa tapahtumaa markkinoidaan messumatkana, 

josta voi tehdä ”mielenkiintoisen matkailuelämyksen”. Tapahtumaan korostetaan 

elämyksenä ja matkana, joka messutapahtuman lisäksi kattaa kokonaisen 

kesälomamatkan:  

26. Mitä kaikkea kuuluu Sinun kesälomamatkaasi Asuntomessujen lisäksi? 
 

Esimerkissä 26 on lukijoita aktivoiva vuorovaikutusta edistävä kysymys, joka on  

suunnattu henkilöidylle asiakkaalle, jota sinutellaan. Aktivoinnille annetaan myös  
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peruste eli kahden lippupaketin arvonta vastanneiden kesken. Näin lukijalle annetaan 

mahdollisuus tavoitella palkintoa ja syy kertoa omista messumatkahaaveistaan.  

27. Lue myös yhden perheen messumatkasta ja nappaa itsellesi vinkit kesän kodik-
kaimmalle reissulle: [linkki].  
 

Sekä lukija että verkkosivuartikkelissa esitelty perhe (linkitetty julkaisu) esitellään  

yksikkömuotoisina, jolloin lukijalle syntyy mielikuva henkilökohtaisesta viestinnästä. 

Perheen esitteleminen vinkkien antajana luo kuvan puolueettomasta suosittelusta, jolle 

annetaan perusteita verkkosivuilla. Intertekstuaalisuus ja monikanavaisuus ilmaisevat, 

että verkkosivuilla on saatavilla lisää tietoa aiheesta ja Facebook-julkaisussa esitettyjä 

asioita perusteellaan ja vahvistetaan verkkosivuilla.  

28. Muista myös tykätä meistä Facebookissa niin pysyt ajan tasalla mitä kaikkea 
tapahtuukaan tämän kesän Asuntomessuilla!  
 

Esimerkissä 28 aktivoidaan lukijoita seuraamaan messuviestintää jatkossakin. On  

huomattava, että osa julkaisun katsojista seuraa jo Asuntomessuja ja tämän vuoksi näkee 

julkaisun viestivirrassaan. Osa julkaisun näkevistä ei kuitenkaan vielä seuraa messu- 

kanavaa, vaan näkee julkaisun esimerkiksi suositeltuna julkaisuna tai sen vuoksi, että 

joku hänen lähipiirissään on kommentoinut tai tykännyt kyseisestä julkaisusta.  

Julkaisun lopussa toivotetaan vielä onnea arvontaan; tällä annetaan positiivinen 

vaikutelma lukijoille. Julkaisuun on liitetty linkki Asuntomessujen verkkosivuille ja 

linkkiupotuksen myötä myös kuva. Kuva herättää selailijoiden huomion, ja linkki 

tarjoaa pääsyn verkkosivuille ja sitä kautta myös lipunostoon. Kyseinen julkaisu on 

tavoittanut 10 545 ihmistä ja kerännyt 206 kommenttia, tykkäystä tai jakoa. Kuvaa ja 

linkkiä on klikattu yhteensä 501 kertaa, jolloin myös verkkosivuille on siirtynyt moni 

sosiaalisen median selaaja. (Miettunen 2016.) 

Markkinointidiskurssi kannustaa kuluttajia jakamaan, tykkäämään ja kommentoimaan 

Asuntomessujen julkaisemia sisältöjä. Tätä tavoitellaan erilaisten kyselyjen ja arvonta-

kampanjoiden avulla. Liitteessä 2 on esimerkkinä Facebook-arvonta, jossa palkintona 

on Pöyröö-sarjakuvakirjoja. Kyseinen julkaisu keräsi 49 kommenttia, ja palkinnon sai 

vastaajista viisi. Kilpailuja ja osallistavia kyselyitä on yhteensä 25, ja käsittelen näiden 

osallistavien julkaisujen piirteitä tarkemmin Facebook-julkaisujen yhteisöllisyys-

diskurssia esitellessäni (luku 5.3.5), sillä osallistaminen liittyy vahvasti asiakaskunnan 

aktivoimiseen ja yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tunteen lisäämiseen.  
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Markkinointidiskurssiin kuuluu myös yhteistyökumppaneiden ja heidän tuotteittensa 

markkinointia. Esimerkiksi Asuntomessut Vantaalla 2015 -hankkeella oli 28 yhteis-

markkinointikumppania, joiden palveluita Asuntomessujen julkaisukanavissa markki-

noitiin (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2015: 5). Tänä vuonna Facebook- 

julkaisuissa esiintyvät yhteistyökumppanit ovat UPM (mm. F.21.7.f, F.25.7.b), Shell 

(mm. F.18.7.d, F.23.7.d) ja If (F.30.7.c). Messuilla mukana olevista näytteilleasettajista 

Facebook-sivuilla markkinoidaan tekstiilialan yritys Lennolia (F.22.7.a) ja Shop in shop 

-yritystoria (F.21.7.c): 

29. Tervetuloa Seinäjoki Shop in Shopiin hakemaan messutuliaisia! – – Shop in Shop 
löytyy heti messualueen alusta, sisustus- ja rakentajahallin välistä. (F.21.7.c) 
 

Markkinointidiskurssiin kuuluu myös monikanavaisuus. Markkinoinnin keinona 

hyödynnetään toisiin medioihin viittaamista, julkaisujen toisiinsa linkittämistä ja  

laajennettujen kokonaisuuksien verkostoja. Monikanavaisuus markkinointidiskurssin 

osana tarkoittaa muun muassa tapoja, joilla organisaatio ohjaa sivukävijät sosiaalisesta 

mediasta verkkosivuille ja julkaisuista lipunostoon.  

Monikanavaisuuden käsite on lähellä intertekstuaalisuutta, sillä muihin lähteisiin ja  

teksteihin viittaaminen on osa sekä intertekstuaalisuutta että monikanavaisuutta.  

Referentiaalinen intertekstuaalisuus on nähtävissä tekstien välisinä selkeinä yhteyksinä 

– verkkoviestinnässä selkeimmin nähtävinä linkkeinä julkaisusta toiseen. Tekstien 

välillä on myös syvempiä merkitysrakenteiden viittaussuhteita, joita ei pysty pelkän 

tekstin pintarakenteen tarkastelun perusteella havaitsemaan. Monikanavaisuus toteutuu 

parhaiten sosiaalisen median julkaisuissa. Syynä on, että Facebookin kaltaisessa 

viestintäympäristössä ei ole mahdollista kirjoittaa laajoja kokonaisuuksia, vaan  

tarkoituksena on jakaa selkeitä ja helppolukuisia tekstejä. Julkaisuissa on kuitenkin 

helppo viitata muihin medioihin ja julkaisuihin kuvien, linkkien ja videoiden avulla.  

Joukkoviestinnän diskurssit luovat todellisuutta asettamalla aina halutun näkökulman 

etusijalle (Kunelius 2003: 223). Markkinointidiskurssi luo yleisölle mielikuvaa ja  

imagoa korostamalla onnistumisia, tapahtuman kohokohtia ja positiivista toimintaa. 

Markkinointidiskurssin avulla korostetaan Asuntomessujen laatua ja elämyksellisyyttä 

tavoitteena saada uusia kävijöitä, seuraajia ja yhteistyökumppaneita. Yleisön tehtäväksi 

jää tulkita markkinointidiskurssin realistisuus ja markkinointityön laajuus viestinnässä.  
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5.3.3. Epämuodollisuusdiskurssi 

Markkinointiin liittyy myös epämuodollisuusdiskurssin hyödyntäminen, jota käytetään 

positiivisen ja rennon mielikuvan luomisessa. Epämuodollisuusdiskurssia edustavat  

teksteissä humoristiset, murteelliset ja puhekieliset piirteet. Organisaatiota brändätään 

sosiaalisessa mediassa näiden kevennyksien avulla viihteelliseksi koko perheen 

kesätapahtumaksi.  

Epämuodollisuusdiskurssiin liittyvät myös julkisuuden henkilöiden ja oheistapahtumien 

käyttö markkinoinnin apuna. Julkisuuden henkilöistä tehdyt julkaisut tulkitsen  

kuuluvaksi epämuodollisuusdiskurssiin, sillä julkisuuden hahmot ovat yleensä tapa 

markkinoida messuja ja esitellä messut positiivisessa valossa. Tunnettuja julkisuuden 

henkilöitä, jotka yhdistetään Facebook-julkaisuissa Asuntomessuihin, ovat huutokaup-

pakeisari Aki Palsanmäki (F.10.7.b, F.3.8.c, F.5.8.e, F.6.8.c, F.7.8.b, F.7.8.d), Apulanta-

yhtyeen Simo ”Sipe” Santapukki ja Toni Wirtanen (F.5.8.c), artisti Elastinen (F.29.7.e), 

sisäministeri Paula Risikko (F.23.7.c), urheilijat Rami Hietaniemi ja Tero Pitkämäki 

(F.12.7.b, F.14.7.b, F.23.7.b), juontaja Mikko ”Peltsi” Peltola (F.8.7.e), tangokuningas 

Marco Lundberg (F.8.7.c) ja Jounin Kaupan kauppias Sampo Kaulanen (F.15.7.a, 

F.26.7.c, F.27.7.d, F.28.7.b). Kaikki julkaisuissa esitellyt julkisuuden henkilöt ovat 

vierailleet Asuntomessuilla joko esiintymässä tai messuvieraina, joten messumarkki-

nointiin yhdistäminen on luontevaa.   

Erityisesti Duudsonit ja talon messualueelle rakentanut Hannu-Pekka “HP” Parviainen 

(F.8.7.g, F.9.7.a, F.10.7.c, F.15.7.b, F.18.7.c, F.19.7.c, F.23.7.a, F.28.7.a, F.28.7.c, 

F.29.7.b, F.29.7.d) esiintyvät julkaisuissa toistuvasti. Duudsonit toimivat 

pohjanmaalaisuuden ja paikallisuuden edustajina, kun taas monet muut julkisuuden  

henkilöt ovat ulkopaikkakuntalaisia ja toimivat messuvieraiden roolissa. 

Eniten katsojia on tavoittanut Jounin Kaupan kauppa-autosta tehty julkaisu (27.7.d, 

tavoitetut henkilöt: 105 494). Videoista katsotuin on myöskin Jounin Kaupan kauppa- 

autosta kuvattu video (F.26.7.c, yksittäisiä katsojia: 36 657). Tunnetun ja sosiaalisessa 

mediassa paljon esillä olevan henkilön ja brändin hyödyntäminen siis selvästi kannattaa, 

sillä nämä julkaisut saavat paljon näkyvyyttä ja tykkäyksiä. 
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Epämuodollisuutta luovat myös erilaiset huudahdukset ja yksikön toisessa persoonassa 

tapahtuva puhuttelu, joita esiintyy myös esimerkeissä 30 ja 31:  

30. No huhhuh, nyt lähtis halvalla! (F.5.8.e) 
 

31. – – tuu äkkiä messuravintolaan jammailemaan! (F.28.7.d)  
 

Murteellisuutta ilmaisevia huudahduksia on myös julkaisuissa runsaasta: ”Nähärähän 

messuulla!” (F.3.8.a) ja ”– – tuu kattoon!” (F.29.7.e). 

Myös hymiöiden käyttö ilmaisee epämuodollisuutta Facebook-viestinnässä, mutta  

niiden käyttö julkaisuissa ei ole jatkuvaa ja negatiivisella tavalla huomiota herättävää. 

Yksi Asuntomessut-osuuskunnan nimeämistä strategisista painopistealueista vuosille 

2014–2018 on elämyksellisyyden lisääminen (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 

4), mikä myös tarkoittaa viihteellisyyden ja tapahtuman luonteen monimuotoisuuden 

lisäämistä Asuntomessut-hankkeiden suunnittelussa. Viihteellisyyden lisääminen näkyy 

myös kielen tasolla, sillä epämuodollisuusdiskurssi on ehdottomasti eniten käytetty 

diskurssi ja tehokeino Facebook-julkaisuissa.  

Tyyliltään epämuodollisuusdiskurssi on muihin diskursseihin ja kielellisiin keinoihin 

verrattuna vapaampaa, leikittelevämpää ja humoristisempaa. Myös tavoitteiltaan 

diskurssia edustavat tekstit eroavat muista: tavoitteena on saada huomiota ja levittää  

organisaatiosta positiivista mielikuvaa sosiaalisessa mediassa.  

Facebookissa Asuntomessut haluaa herättää keskustelua kevyemmistä ja viihteellisem-

mistäkin asioista asumisen ympärillä. Yleensä myös positiivisuus, humoristisuus ja  

kiinnostavuus ovat julkaisuissa tavoiteltuja ominaisuuksia. (Honkajuuri 2017.) 

Vapaamuotoisen “jutustelun” avulla messut saavat näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja 

houkuttelee seuraajikseen ja asiakkaikseen viihteellisyyttä kaipaavia messuista  

kiinnostuneita ihmisiä. 
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5.3.4. Alueellisuusdiskurssi 

Alueellisuusdiskurssin tavoitteena on kytkeä messutapahtuma ja -organisaatio omaan 

ympäristöönsä, messukuntaan ja alueen asukkaisiin. Alueellisuutta korostamalla  

erotetaan messutapahtuma aiemmista, herätetään kiinnostusta kuntalaisissa ja esitellään 

messukuntaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia messuvierailulle. 

Alueellisuusdiskurssia voidaan hyödyntää myös epämuodollisuusdiskurssiin 

yhdistyvänä. Karikatyyrimäinen pohjanmaalaisuus ja murrekielisyys yhdistävät messut 

viihteen keinoin omaan ympäristöönsä ja messukuntaan. Facebook-julkaisuissa 

hyödynnetään viihteellistä ja alueellista diskurssia edustavana kielellisenä keinona  

murteellisuutta seuraavissa katkelmissa:  

32. Ameriikkaan oli kuulunut juttuja, että kiirusta pitää. (F.8.7.g) 
 

33. Kyllä soot viisas – vai ookko? (F.14.7.a, F.22.7.d, F.30.7.a) 
 

34. Komia on aina komia. (F.16.7.a) 
 

Erityisen selkeä alueellisuusdiskurssia hyödyntävä julkaisu on 27.7. julkaistu Messujen 

iltaa mainostava teksti: 

 
35. Huomenna vietetähän Messujen iltaa pohojalaasten sikajuhulien merkiis. 

Etelä-Pohojammaan ylypeys, Rehupiikles esiintyy messuravintolas klo 20. 
Tuu kuuntelemahan! Myös yks toinen meirän ylypeyksistä on paikalla omas 
tuvassansa ja muis Hartman Kodin kohteis, eli HP! (F.27.7.b) 

 

Esimerkissä 35 hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan alueellista puhetapaa ja murretta sekä 

alueellisia toimijoita eli Rehupiikles-yhtyettä ja Duudsoneiden Hannu-Pekka “HP”  

Parviaista. Alueellisuusdiskurssi yhdistyy esimerkissä vahvasti epämuodollisuus- 

diskurssiin, jolloin lukijalle syntyy vaikutelma viihteellisestä tapahtumasta, jossa pääsee 

nauttimaan pohjalaisruuasta ja paikallisista esiintyjistä. 

Etelä-Pohjanmaan alueen selkeimpiin murrepiirteisiin kuuluu muun muassa yleiskielen 

sanansisäisen d:n korvautuminen r:llä, kuten sanassa meirän. Toinen murrealueelle 

tyypillinen piirre on konsonanttien välinen välivokaali (švaa-vokaali), kuten sanassa 

juhulat tai ylypiä. (Ks. esim. Lyytikäinen–Rekunen–Yli-Paavola 2013.)  

Murre on selkein keino tuoda ilmi alueellisuutta. Se on samalla erottautumiskeino, jolla 

Facebook-julkaisu erottuu muusta julkaisuvirrasta ja markkinointiviesteistä. Murteel-

lisuutta on käytetty tehokeinona muun muassa esimerkeissä 36 ja 37: 
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36. – – Vielä hetken aikaa nauttia tästä eteläpohojalaasesta pänristä. (F.28.7.e) 
 

37. – Nähärähän messuulla! (F.3.8.a)  
 

Alueellisuus näkyy myös viidessä Pöyrööt-sarjakuvassa (liite 2: F.22.7.e), joissa  

murteellisuus ja huumori yhdistyvät selkeimmin. Kuten kuvien yleensäkin, myös  

sarjakuvien tavoitteena on herättää lukijoiden kiinnostus. Visuaaliset sisällöt erottuvat 

Facebookin kaltaisesta viestivirrasta tekstisisältöä paremmin. 

Samoin kuin verkkosivuilla esiintyvän alueellisuusdiskurssin, myös Facebookissa 

diskurssin tavoitteena on korostaa pohjalaisuutta ja aktivoida seinäjokisia. Alueel-

lisuudiskurssin hyödyntäminen luo yhteyksiä messujen ja messukunnan ja -kuntalaisten 

välille. Markkinoinnin lisäksi alueellisuusdiskurssi toimii siis yhteisöllisyysdiskurssin 

tavoin diskurssiyhteisöä ylläpitävänä ja rakentavana.  

Alueellisuusdiskurssi luo myös messutapahtumia erottavaa brändiä. Asuntomessut  

Vantaalla 2015 -tapahtuma identifioitui pääkaupunkiseudun sykkeestä erottautuvana 

kokonaisuutena, jossa esiteltiin kaupunkirakentamisen ja kompaktin asumisen  

mahdollisuuksia ja ratkaisuja. (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2015: 17).  

Asuntomessut Seinäjoella 2016 identifioi itseään pohjanmaalaisuuden ja perinteikkään 

puurakentamisen kautta ja tapahtuman ytimessä ovat pohjalaiset rakennus- ja puusepän-

taidot, rakennettu vesi- ja liikuntaympäristö, asuminen ja ruoka sekä muut Seinäjoen 

suurtapahtumat kuten Tangomarkkinat, Provinssirock ja Vauhtiajot (Osuuskunta  

Suomen Asuntomessut: 18). Asuntomessut Mikkelissä 2017 on jo nyt markkinoinut 

itseään Saimaan ja luonnon ympäröimänä asuinalueena, jossa nykyaikainen asuminen 

ja luonnollisuus yhdistyvät. Oletan, että vuoden 2017 messut Mikkelissä korostavat 

messuviestinnässään myös savolaisuutta alueellisuusdiskurssin käytöllä. Kuten 

Seinäjoen myös Mikkelin alueellisuusdiskurssissa murre ja kulttuuriperimä ovat  

erottuvia piirteitä, jotka ovat selvästi tunnistettavissa alueellisten stereotypioiden kautta. 

Messuviestinnän ja julkaisujen sosiaalinen viitekehys on lukijoiden itsensä tulkittavissa 

– yrityksen asettamien puitteiden rajoissa. Sosiaalisena viitekehyksenä voidaan siis 

nähdä alueen sosiaalinen piiri tai koko Suomen ja suomalaisuuden luoma sosiaalinen 

viitekehys. Jokaisen messutapahtuman kohdalla organisaatio voi miettiä, kuinka  

alueellisesti virittynyttä viestintä on ja kuinka suurelle alueelle messut identifioidaan. 
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5.3.5. Yhteisöllisyysdiskurssi 

Julkaisuissa nähtävissä olevaa me-henkeä kutsun yhteisöllisyysdiskurssiksi. Se pitää 

sisällään kielelliset piirteet ja ilmaisut, joiden avulla lukija lasketaan osaksi suurempaa 

kokonaisuutta, joka käsitetään tärkeäksi tekijäksi messujen onnistumisessa. Yhdessä 

teemme tapahtuman -ajatus näkyy muun muassa Facebook-julkaisujen kilpailuissa ja 

kyselyissä, joissa toivotaan ajatuksia messujen onnistumisesta ja lukijoiden omista 

kokemuksista. Kilpailuja ja osallistavia kyselyitä on yhteensä 25 (F.8.7.b, F.8.7.f, 

F.9.7.c, F.13.7.d, F.13.7.e, F.15.7.a, F.16.7.b, F.17.7., F.18.7.d, F.20.7.a, F.21.7.a, 

F.22.7.a, F.22.7.d, F.22.7.e, F.23.7.a, F.24.7., F.25.7.b, F.26.7.a, F.27.7.c, F.27.7.d, 

F.28.7.c, F.30.7.b, F.3.8.b, F.3.8.c, F.4.8.b) ja liitteessä 2 on esimerkkinä kilpailun 

sisältävä Facebook-julkaisu kommenttioisioineen.  Kilpailuilla on monia tavoitteita:  

niiden avulla osallistetaan ja innostetaan seuraajia ja esitellään messujen yhteistyökump-

paneita. Samalla markkinoidaan messuja myös seuraajien lähipiirille, sillä kommen- 

toijan kautta Asuntomessut-julkaisu näkyy myös kommentoijan seuraajille (ks. markki-

nointidiskurssi). 

Yhteisöllisyysdiskurssin tavoitteena on yhteisön ja kuluttajien palveleminen ja  

miellyttäminen. Virsu (2012: 253−254) toteaa, että asiakkaan haluihin vastaamisen 

vaatimus kytkeytyy tietenkin loogisesti yleiseen kehittymisen vaatimukseen.  

Miellyttämiseen liittyy myös positiivisista tilannekatsauksista tai saavutuksista  

raportoiminen. Diskurssin avulla siis luodaan vahva yhteys organisaation ja sen  

asiakkaiden välillä ja kerrytetään molemminpuolista arvostusta. Yhteyden ja 

yhteisöllisyyden luominen vahvistaa myös lukijoiden sitoutumista organisaatioon ja sen 

tavoitteisiin.  

Yhteisöllisyyttä luovat kielelliset piirteet kuten yksikkömuotoinen puhuttelu, 

vapaamuotoinen vuorovaikutteisuuden ilmaiseminen ja henkilöityminen. Yhteisöllisyys 

Facebook-viestinnässä perustuukin pitkälti epämuodollisuusdiskurssin käyttöön ja sen 

tuottamaan lähestyttävyyteen. 

Henkilöityminen on selkeästi yleisempää Facebook-julkaisuissa kuin verkkosivuilla. 

Organisaatio esitetään ”meinä” ja tapahtuma ”meidän messuina”, jonne ”vieraat” 

kutsutaan ”käymään” ja toivotetaan tervetulleiksi. Julkaisuissa esiteltäviä  

henkilöitä kutsutaan heidän etunimillään läheisyyden ja välittömyyden ilmaisemiseksi, 

kuten esimerkissä 38 painija Rami Hietaniemeä: 
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38. Asuntomessut toivottaa Ramille hyvää messuvierailua sekä onnea ja menestystä 
olympialaisiin Rioon! (F.23.7.b)  
 

Myös ajankohtaista sosiaalisen median ja pelimaailman hittiä Pokemon Go -peliä on 

hyödynnetty kävijöiden aktivoinnissa. Kysymysmuotoinen julkaisu haastaa lukijat 

kertomaan omia kokemuksiaan ja paljastamaan Pokemon Go -saaliinsa: 

39. Me napattiin Psyduck, mitä sä nappasit? (F.22.7.b)  
 

Esimerkit 38 ja 39 esittävät messuorganisaation lähestyttävänä toimijana, joka haluaa 

aktiivisesti olla vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa, ja joka yhtenäisenä kokonaisuu-

tena puhuttelee Rami Hietaniemeä (esimerkki 38). Myös laaja seuraaja- ja asiakaskunta 

esitetään yksikkömuotoisena:  

40. Tule Asuntomessuille tapaamaan Tero Pitkämäkeä! (F.12.7.b)  
 

41. NYT VOIT HURAUTTAA PRUUKINRANTAAN VAIKKAPA PYÖRÄLLÄ! 
(F.12.7.a) 

 
Lukijoiden yksikkömuotoinen puhuttelu on tapa luoda henkilökohtaiselta tuntuva yhteys 

joukkoviestinnän lähettäjän ja vastaanottajan välille. Samalla myös luodaan oletusarvo, 

että jokainen julkaisun lukija on myös potentiaalinen messukävijä, joka kutsutaan 

käymään, ja jolle tarjotaan muun muassa vinkkejä messualueelle siirtymiseen  

(esimerkki 40) ja alueella kiertämiseen. 

Yhteisöllisyys on myös toimivan liiketoiminnan ja maineen rakentamisen tärkeä tekijä. 

Maineen rakentamisen osa-alueista laajennetun kulttuurin aspekti on se, joka kattaa  

yrityksen suhteet muihin toimijoihin ja asiakaskuntiin (Juholin 2013: 232). 

Yhteisöllisyys ja yrityksen seinien ulkopuolelle laajennettu yhdistävä kulttuuri luovat 

sitoutuneisuutta ja lisäävät asiakkaiden toistuvaa kävijyyttä. Jokainen organisaatiokin 

voidaan nähdä sosiolingvistisessä mielessä kieliyhteisönä, sillä niiden sisällä pätevät  

tietyt kielelliset ja toiminnalliset normit (ks. esim. Milroy 1987: 107–108; Virsu 2012: 

258).  

Yhteisöllisyysdiskurssi ilmenee hyvin eri tavoin verkkosivuilla ja Facebook-

viestinnässä. Facebookissa yhteisöllisyyttä luodaan vapaamuotoisella vuorovai-

kutuksella ja konkreettisella lähestyttävyydellä (kommentointimahdollisuudella; ks. liite 

2), mutta verkkosivuteksteissä yhteisöllisyyden merkitys ilmenee tekstien  

syvärakenteessa tai yhteisöllisyyden arvon korostamisena. 
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Tiedottaja Leena Honkajuuren mukaan yleisömäärän kasvattaminen ja yleisön sitoutta-

minen ovat osa julkaisujen tavoitteita sosiaalisen median kanavissa, mutta samalla eri 

julkaisuille on erilaisia tavoitteita (Honkajuuri 2017). Yhteisöllisyysdiskurssi näkyy 

selvemmin juuri sosiaalisen median kanavissa niiden välittömyyden ja vuorovai-

kutuksellisen luonteen vuoksi. Sosiaalisessa mediassa on helpompi luoda kontakteja  

organisaation ja sen asiakkaiden välille – vaikka yhteys olisikin yrityksen seuraamiseen 

ja viestinnän kielellisiin piirteisiin rajautuvaa. 

 

5.3.6. Arvo- ja vastuullisuusdiskurssi 

Arvo- ja vastuullisuusdiskurssilla organisaatio luo lukijalle kuvaa omista arvoistaan. 

Vaikka vastuullisuusdiskurssia esiintyy enemmän Asuntomessujen verkkosivuston  

julkaisuissa, myös Facebook-julkaisuissa esitellään messujen kestäviä ja ekologisia  

ratkaisuja. Monet vastuullisuusdiskurssin kielellisistä ilmiasuista yhdistyvät markki-

nointiyhteistyöhön; erityisesti UPM:n biopolttoaineiden mainostukseen: 

42. Tiesitkö, että vähäpäästöinen UPM BioVerbo -diesel on kotimainen Avain-
lippu-tuote? (F.29.7.a) 
 

Esimerkissa 42 tuodaan esille, että Asuntomessuilla on vastuullinen yhteistyökumppani, 

jonka toiminnassa on nähtävissä samoja arvoja kuin itse messuorganisaatiolla. UPM on 

myös järjestämässä Asuntomessujen bussikuljetuksia, joten vastuullisuuden markki-

nointi ei ole organisaatiosta irrallista (F.21.7.a). 
 

Asuntomessujen toimintaan kuuluu myös asiantuntijapalveluiden tarjoaminen.  

Vastuullisen rakennusneuvonnan antaminen tulee esille myös Facebookissa: 
 

43. Kysymyksiä on tullut uudisrakentamisesta vanhan talon saneeraukseen,  
perustuksista vesikattoon. – – Esimerkiksi kosteuteen liittyvistä asioista on nyt 
keskusteltu paljon, kertovat Erkki Keski-Lusa ja Jouni Saunamäki. (F.20.7.b) 

 
Facebook-julkaisuissa arvo- ja vastuullisuus tuodaan ilmi muiden diskurssien kautta. 

Asuntomessut on ilmoittanut arvoikseen asiakaskeskeisyyden, vastuullisuuden,  

kumppanuuden ja yleishyödyllisyyden (Suomen Asuntomessut -verkkosivusto). Nämä 

toiminnan arvot ja sitä kautta myös tavoitteet ilmaistaan muiden diskurssien avulla,  

suoranaista arvopuhetta hyödyntämättä.  
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Analyysini tulos, arvo- ja vastuullisuusdiskurssin lähes täysi puuttuminen Facebook- 

julkaisuista on täysin odotusten mukainen. Facebook on ympäristönä markkinointiin ja 

viihteellisyyteen perustuva media. Yleisöllä on omat ennakko-odotuksensa Facebook-

julkaisuista, ja näihin odotuksiin ei yleensä oleteta kuuluvan vastuullisuudesta ja  

arvoista kertovia kielellisiä ilmauksia – varsinkaan kun on kyseessä tapahtuman  

markkinointiin painottunut sivu. 

Juholinin (2013: 232) mukaan julkisen elämän osa-alue liittyy vahvasti sosiaalisen  

median ja verkkosivujen käyttöön ja ylläpitoon. Näissä kanavissa organisaatio siis  

esittelee ja luo omaa julkisuuskuvaansa ja imagoaan. Joukkoviestinnän valtaa ei saa  

aliarvioida, vaan myös sosiaalisen median julkaisukanavien viestinnässä tulisi panostaa 

laatuun ja merkityksiin.  
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6. Tulokset ja päätelmät 

Tutkimukseni tulokset perustuvat julkaisukanavien tekstien analyysiin. Numeerisia 

käyttäjätilastoja (Miettunen 2016) olen hyödyntänyt tuloksien ja analyysin peruste-

luissa. Näkökulmat ja aineistot ovat laadultaan erityyppisiä (kvalitatiivinen, kvantitatii-

vinen), mutta toisiaan tukevia. Näiden tulosten perusteella toimeksiantaja pystyy 

tutkimaan eri kanavien toimivuutta ja kohderyhmien tavoittavuutta. Empiirisen 

tutkimuksen avulla tuotan tietoa eri kanavien viestinnän laadullisista ulottuvuuksista ja 

viestinnän kokonaisvaltaisesta onnistumisesta. Empiirinen tulkintani perustuu analysoi-

tuihin teksteihin ja viestintäkanavia edustaviin materiaaleihin. Vertaan analyysini 

tuloksia käyttäjätilastoihin (Miettunen 2016), jolloin nämä kaksi ulottuvuutta tukevat 

toisiaan. Lisäksi tutkimustulosten perusteella esitän parannusehdotuksia ja 

viestintästrategisia malleja, jotta Suomen Asuntomessut voi kehittää viestintäänsä  

edelleen. Pohdin myös tutkimushypoteesien ja omien olettamuksieni suhdetta analyysin 

tuloksiin. Esitän analyysini pohjalta parannusehdotuksia viestinnän parissa työskentele-

ville ja kohdeyleisölle suunnatun viestinnän ja tiedotuksen kehittämiseen. 

Monikanavaisen viestinnän olen tutkimukseni määritellyt tarkoittamaan viestinnän 

jakautumista usean eri viestintäkanavan kesken. Monikanavaisuus voi joissain tapauk-

sissa olla referentiaalista intertekstuaalisuutta eli suoria lainauksia ja viittauksia muihin 

teksteihin (Devitt 1991: 338−342), mutta voi tarkoittaa myös saman lähettäjän samaan 

tavoitteeseen tähtääviä erimuotoisia ja -sisältöisiä tekstejä eri julkaisukanavissa.   

Monikanavaisuus ilmeni parhaiten sosiaalisen median julkaisuissa, joissa viitattiin 

muiden medioiden teksteihin, kuviin ja videoihin lainauksin ja linkityksin. 

 

6.1. Havaitut diskurssit 

Tietyn yhteisön käyttämä kieli ja kielenkäyttötapojen verkosto on niin kutsuttu  

diskurssijärjestys (Fairclough 1997: 77). Tutkimukseni valottaa Suomen Asunto- 

messujen diskurssijärjestystä Seinäjoen messujen ajalta ja sitä, millä eri tavoin  

organisaation julkaisuissa puhutaan. Laaja-alaisemmin ja kattavammin messu- 

organisaation diskurssijärjestystä analysoidakseni olisi tarpeen tutkia kuitenkin kaikkia 

Suomen Asuntomessujen julkaisukanavia ja sisäistä viestintää.  
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Esittelen nyt kokoavasti tutkimukseni tulokset ja huomioni havaituista diskursseista 

analyysilukujen mukaisessa järjestyksessä. 

Organisaatiodiskurssin avulla Suomen Asuntomessut kertoo itsestään ja omasta  

toiminnastaan. Organisaatiodiskurssin suhde markkinointiin syntyy luotettavuuden ja 

avoimuuden kautta – organisaatiosta kertominen luo asiakkaille tunteen avoimesta 

yritystoiminnasta. Diskurssia löytyy varsinkin verkkosivujen julkaisuista, sillä ne ovat 

laajempia ja tiedottavampia kuin Facebook-julkaisut.  

Markkinointidiskurssia esiintyi huomattavasti enemmän Facebook-julkaisuissa, mutta 

sen vaikutusta ja markkinointiagendaa on nähtävissä myös verkkosivujen teksteissä. 

Vaikka kaikki analysoimani tekstit edustavat markkinointitekstien genreä, on  

markkinointidiskurssi selkeimmin myyntiin ja asiakashankintaan keskittyvä diskurssi. 

Markkinointidiskurssiin laskin kuuluvaksi kaikki selkeät viittaukset messujen  

lipunmyyntiin ja niin sanotut houkuttelevat ilmaukset.  

Epämuodollisuusdiskurssi esiintyy lähestulkoon vain Facebook-julkaisuissa. Diskurssin 

tavoitteena on herättää huomiota ja kiinnostusta ja saada uusia seuraajia – ja sitä kautta 

kävijöitä – messuille. Epämuodollisuusdiskurssi hyödyntää puhekielisyyttä, puhuttelua, 

murrepiirteitä ja huumoria. Diskurssi luo positiivisen latautuneisuuden ja mielikuvan 

Asuntomessut-organisaatiosta ja esittelee Asuntomessuja viihteellisenä ja elämyksel-

lisenä kesätapahtumana. 

Alueellisuusdiskurssia oli molemmissa julkaisukanavissa paljon ja sen avulla  

korostettiin suomalaisuuden ja pohjanmaalaisuuden tärkeyttä messutapahtumassa. 

Vuosittaisten messutapahtumien välille tehtävä erottelu on luontevaa tehdä messu- 

paikkakuntien ja alueiden piirteiden mukaan. Pohjanmaalaisuutta korostetaan perinteik-

kyyden ja suomalaisuuden teemojen kautta. Alueellisuusdiskurssi myös toimii markki-

nointikeinona kahdella tavalla: diskurssi toimii alueen asukkaille yhteisöllisyyttä ja 

paikallisuutta painottavana keinona ja ulkopaikkakuntalaisille alueen erikoisuuksia, 

vahvuuksia ja eksotiikkaa esittelevänä. 

Yhteisöllisyysdiskurssi painottui Facebook-julkaisuissa, joissa sisällöt suunnattiin 

selkeämmin messukävijöille ja yksilöille. Verkkosivuteksteissä yhteisöllisyyttä  

ilmaistiin puhuttelun ja henkilökertomusten ja -haastattelujen avulla. Yhteisöllisyyden 

ja markkinoinnin suhde syntyy osallistamisen ja palveluiden henkilöitävyyden kautta.  
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Asiakasryhmien on helpompi osallistua tapahtumaan, jossa heidän asemaansa yhteisön 

osana arvostetaan.  

Arvo- ja vastuullisuusdiskurssia esiintyi julkaisuissa runsaasti ja se esitettiin erityisesti 

luonnonmukaisuuden ja kestävyyden kuvaamisella. Vastuullisuusdiskurssi representoi 

organisaation arvoja. Vastuullisuus on osa markkinointia, sillä yrityksen vastuullisuus 

ja vakaus vaikuttavat varsinkin erilaisten sidosryhmien sitoutumiseen organisaation 

yhteyteen. Vastuullisuusdiskurssi luo yksityis- ja yritysasiakkaille kuvaa yritys- 

toiminnan luotettavuudesta. Diskurssia on varsinkin verkkosivujen teksteissä, mutta 

myös Facebook-teksteissä sitä on ilmaistu yhteistyökumppanien avulla.  

Sitouttamisdiskurssi on muita analysoimiani diskursseja moniulotteisempi, sillä lähes 

kaikki muut diskurssit tavoittelevat asiakaskunnan sitouttamista. Sitouttamisdiskurssi 

voidaankin nähdä syvempänä rakenteena, johon muut diskurssit ovat yhteydessä. 

Osa diskursseista oli selkeästi eroteltavissa kielellisten piirteiden, tyylin tai toistuvien 

sanavalintojen vuoksi teksteistä. Jotkin diskurssit elävät teksteissä kuitenkin vain  

makrorakenteessa, jolloin niille ei aina ole löydettävissä kielellisiä vastineita tai  

ilmiasuja. Tutkimissani julkaisuissa oli piilevänä muun muassa sitouttamisretoriikkaa, 

jota Ville Virsu käsittelee väitöskirjassaan (2012). Vaikka Virsu käsittelee väitöskirjas-

saan yritysviestintää ja sitouttamisretoriikkaa lähinnä sisäisen viestinnän ja yrityksen 

työntekijöiden sitouttamisen kautta, ovat Virsun esittelemät sitouttamisen ja viestinnän 

diskurssit hyödyllisiä myös organisaation ulkoisen viestinnän tulkinnassa ja analyysissä. 

Kaupallisen yrityksen tavoitteena on aina sitouttaa asiakkaansa, yhteistyökumppaninsa 

ja yleisönsä yrityksen tavoitteita ajaviksi. 

Havaitsemani diskurssit esiintyvät teksteissä limittyneinä ja toisiinsa punoutuneina.  

Jotkin tekstin piirteet voivat edustaa monia eri diskursseja, sillä tekstin osilla voi olla 

erilaisia semanttisia tasoja. Tämä myös parantaa tekstien luettavuutta, kun eri tavoitteita 

ja diskursseja edustavat tekstien osat eivät ole täysin erillisiä ja erityylisiä. Diskurssit 

soljuvat siis tekstien läpi, vaihtuvat ja luovat kokonaisuuden sisälle omia  

merkitystasojaan.  

Diskurssintutkija tutkii kielen ohella myös maailmaa: sitä miten kieli, sen  

järjestyneisyys ja vaihtelu, kertovat yhteiskunnasta, kulttuurista ja puhujasta itsestään  

(Pietikäinen−Mäntynen 2009: 11). Asuntomessut-organisaatio puhuu itsestään  

aktiivisena, yhtenäisenä toimijana, jolla on tavoitteena kehittää sekä tapahtumiaan että 
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yleisesti rakentamiskulttuuria. Asuntomessujen toiminta on jokseenkin kaksitasoista: 

toisaalta Asuntomessut-tapahtuma on elämyksellinen koko perheen kesätapahtuma, 

mutta sen lisäksi organisaatio tekee työtä innovatiivisen ja kestävän kotimaisen  

rakentamisen parissa. Messukävijät – ja tutkimieni julkaisujen lukijat – saattavat 

helposti pitää Asuntomessut-organisaation ainoana työnä ja tavoitteena messutapahtum-

ien järjestämistä. Markkinoinnin ja tiedotuksen tavoitteena on saada  

uusia kävijöitä, rakentajia ja yhteistyökumppaneita tapahtumaan, joten juuri  

Asuntomessut-tapahtumiin keskittyvä viestintä on perusteltua.  

Tutkimuskysymyksiksi asetin muun muassa sen, kuinka Asuntomessut markkinoi 

itseään ja messutapahtumia ja miten markkinointi representoituu teksteissä. Esittelen nyt 

havaitsemieni diskurssien suhdetta markkinoitiin.  

Havaitsemani diskurssit ovat kaikki yhteydessä messutapahtuman ja koko organisaation 

markkinointiin, ja organisaation asema tuottoa tavoittelevana yrityksenä luo kaikelle 

viestinnälle markkinointihenkisen luonteen. Erilaiset diskurssit painottavat erilaisista 

näkökulmista organisaation toimintaa ja tavoittelevat uusia asiakasryhmiä ja olemassa 

olevien sidosryhmien sitouttamista. Monimuotoinen diskurssien ja monikanavaisen 

viestinnän hyödyntäminen antaa hyvin erilaisille asiakas- ja lukijakunnille heidän  

haluamaansa tietoa, välittää tietoa halutun kanavan genren ja konventioiden mukaisella 

tavalla ja on luettavissa julkaisukanavan tarjoamilla alustoilla. Kaikkien havaitsemieni 

diskurssien suhde markkinointiin on selkeä.  

Erilaisien diskurssien avulla tavoitetaan erityyppiset kohderyhmät, joiden käyttäy- 

tymiseen vaikutetaan eri tavoin esimerkiksi kiinnostusta herättäen ja arvojen avulla  

sitouttaen. Kielen ja viestinnän avulla on mahdollista myös vaikuttaa siihen, miten 

vastaanottaja kokee puheenaiheen, ja millä tavoin hän suhtautuu viestin lähettäjään.  

Blommaertin (2007: 2) esittelemä sosiolingvistinen skaala auttaa kuvaamaan muun 

muassa kielten arvojen ja toiminnallisuuden muuttumista tilanteesta ja ajasta toiseen. 

Skaalaksi määrittelen jatkumon täysin kaupallisesta ja markkinoivasta tekstistä  

puhtaasti tietoa antavaan tekstiin. Kaikki analysoimani tekstit sijoittuvat skaalan 

keskivaiheille tai sen markkinoinnillisempaan puoleen. Täysin ääripäissä ei skaalalla 

kuitenkaan olla, vaan jokainen teksti sisältää sekä markkinointi- että tiedotusagendan. 

Facebook-julkaisut ovat kuitenkin keskimäärin markkinointityylisempiä ja verkkosivu-

tekstit taas sijoittuvat skaalan tiedottavampaan päätyyn. Funktioiltaan tekstit ovat myös 



 
70 

moniulotteisempia kuin täysin ääripäissä olevat tekstit: jokaisen tekstin tavoitteena on 

sekä tiedon antaminen että Asuntomessujen markkinointi.   

Nykypäivänä markkinointi ei voi perustua vain yhteen julkaisukanavaan, viestinnän 

keinoon tai diskurssiin. Markkinointi on monitahoinen kenttä, jossa jokaisen toimijan 

tulee keksiä uusia keinoja myydä palveluitaan ja tavoittaa asiakkaitaan. Tämä vaikuttaa 

hyödynnettyjen diskurssien yhä kasvavaan määrään viestinnässä. 

Oletan, että Asuntomessut hyödyntää viestinnässään samoja tai samankaltaisia diskurs-

seja myös jatkossa. Asuntomessut Mikkelissä 2017 -tapahtuman markkinoinnissa  

voidaan samojen teemojen ja diskurssien avulla viestiä organisaation arvoista ja  

tapahtuman monipuolisuudesta. Uskon, että varsinkin alueellisuus- ja epämuodollisuus-

diskurssia tullaan hyödyntämään, sillä savolainen huumori ja murre on helppo yhdistää 

Etelä-Savoon sijoittuvan messutapahtuman viestintään. Oletan myös, että jatkossa 

arvo- ja vastuullisuusdiskurssin merkitys viestinnässä korostuu, sillä vastuullisuuden ja 

kestävän toiminnan merkitys markkinoinnissa kasvaa jatkuvasti. Mikkelin messuihin 

on helppo yhdistää myös vastuullisuuden teemoja – Saimaa ja alueen puhdas luonto 

edesauttavat ympäristöaiheista ja ekologisesta rakentamisesta keskustelemista.  

 

6.2. Julkaisukanavat ja niiden tyypilliset sisällöt 

Analyysini mukaan ero Facebook- ja verkkosivutekstien välillä on selkeä. Oletan, että 

jo pelkän rakenteen perusteella jokainen tekstin lukija erottaa nämä julkaisukanavat 

toisistaan. Rakenteen lisäksi tekstejä erottavat genreen liittyvät, kielelliset ja diskursiivi-

set ulottuvuudet.  

Tekstejä luokittelevat genret, vuorovaikutteiset markkinointitekstit ja digitaaliset  

tiedotteet, ovat selkeästi erotettavissa julkaisuja tarkastellessa. Jo tekstien pituus ja  

rakenne ovat julkaisukanaville tyypilliset: Facebook-tekstit ovat tiiviitä ja niissä 

hyödynnetään monenlaisia visuaalisesti erottuvia keinoja (isolla kirjoittaminen, kuvat ja 

videot), kun taas verkkosivujulkaisut ovat huomattavasti laajempia, rakenteeltaan 

moniosaisempia, ja ne sisältävät enemmän tietoa. Tekstien kielelliset piirteet ja käytetyt 

diskurssit ovat myös erilaiset julkaisukanavasta riippuen.  

Monikanavaisuus tarkoittaa tietyssä kanavassa julkaistujen tekstien ja elementtien 

uudelleen jakamista toisissa medioissa. Analyysini mukaan verkkosivut ovat hyvin 
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yhtenäinen ja kattava viestintäkanava, jonka sisällä ei viitata juurikaan muihin medioihin 

– joitakin videoupotuksia ja tekstien lopussa olevia hashtag-viitteitä lukuunottamatta. 

Verkkojulkaisujen tekstit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka eivät vaadi muiden  

medioiden sisältöjä sanomansa vahvistamiseksi. Verkkosivusisältöjen yhteydessä on 

kuitenkin tarjottu mahdollisuus jakaa julkaisua sosiaalisiin medioihin, Twitteriin ja  

Facebookiin (esim. liite 1). 

Facebook-viestinnän osalta monikanavaisuus on olennaista, sillä silmäiltävyyden ja  

sosiaalisen median luonteen vuoksi kanavassa ei ole mahdollista julkaista pitkiä  

tekstikokonaisuuksia ja useita kuvia tai videoita. Facebook-viestintä nojautuu muihin 

medioihin – erityisesti verkkosivuihin. Facebook-tekstit sisältävät usein linkin toiseen 

mediaan (verkkosivut, Youtube, Instagram) ja näin tarjoavat lukijalle lyhyen  

julkaisutekstin ohelle laajempaa tietopakettia. Voidaan siis todeta, että verkkosivut ja 

niiden julkaisut toimivat itsenäisesti, mutta Facebook vaatii toisen median rinnalleen.  

Verkkosivujen tekstit ovat pidempiä ja rakenteeltaan moniosaisia. Tekstissä voi olla  

alustava ingressi, haastatteluosioita, taustatietoja, kuvia ja linkkejä. Vaikka  

verkkovierailut ovat lyhyitä ja artikkeleita ei keskimäärin lueta kovinkaan kauaa, on 

verkkosivuilla silti tilaa pidemmille teksteille ja laajemmille kokonaisuuksille. On  

otettava huomioon myös se, että verkkosivuille julkaistaan artikkeleita tai tiedotteita 

keskimäärin yksi päivässä (vrt. Facebook; 3,5/pv). 

Facebookissa julkaistujen tekstien tavoitteena on tavoittaa nopealla tahdilla sosiaalisessa 

mediassa surffailevat asiakasryhmät, joiden huomio tulee kiinnittää selkeillä teksteillä 

ja mielenkiintoa herättävillä kuvilla. Facebook-tekstit voivat tarjota ikään kuin esittelyn 

verkkosivuilla julkaistuun laajempaan tekstiin. Facebook-julkaisu voi olla myös pelkkä 

kuva tai video, mikä taas ei ole verkkosivusisällöille tyypillistä.  

Kuten luvussa 3.3 laajemmin esittelin, me tunnistamme ja käsittelemme genrejä ja  

niiden tekstuaalisia ilmiasuja ulkoisen olemuksen, tilanteisuuden, fyysisten puitteiden, 

kielellisten piirteiden ja sosioretoristen päämäärien avulla. (Heikkinen–Voutilainen 

2012: 18.) Facebook-julkaisuja tarkastellessa ja analysoidessa on siis otettava huomioon 

viestintäkanavan tuomat rajoitteet ja mahdollisuudet. Facebook-julkaisujen on oltava 

lyhyitä ja ytimekkäitä, sisällöltään lukijakuntaa kiinnostavia, kielellisesti yksinkertaisia 

ja päämääriltään erityisesti markkinoivia. 
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Facebook on myös väylä, jonka kautta kävijät siirtyvät sosiaalisesta mediasta itse  

messusivustolle. Kaikista www.asuntomessut.fi-sivuston istunnoista (yhteensä 303 879 

kpl) 20 453 kappaletta eli noin 15 prosenttia on saapunut sivuille sosiaalisen median 

kautta. (Miettunen 2016.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että messusivustolle saa-

vutaan sosiaalisessa mediassa jaetun linkin kautta. 

Myös diskursseiltaan tutkimani julkaisukanavat eroavat selvästi. Facebook-julkaisuissa 

painottuvat markkinointi- ja epämuodollisuusdiskurssi, kun taas verkkosivuilla esiintyy 

enemmän vastuullisuus- ja alueellisuusdiskurssia.  

Genreiltään julkaisukanavien tekstit ovat selkeästi jaoteltavissa markkinoivaan ja 

vapaamuotoiseen Facebook-julkaisujen genreen ja virallisempaan ja tiedottavampaan 

verkkosivujulkaisujen genreen. Kutsun tutkimukseni yhteydessä näitä genrejä vuorovai-

kutteiseksi markkinointiteksteiksi (Facebook-julkaisut) ja digitaalisiksi tiedotteiksi 

(verkkosivujen julkaisut). Genret ovat erotettavissa toisistaan näiden edellä mainittujen 

rakenteellisten ja kielellisten erojen perusteella. Myös julkaisukanava itsessään 

vaikuttaa teksteihin niin paljon, että julkaisukanavaan perustuva genrejaottelu on  

perusteltua ja luontevaa. Uskon, että vastaavien tai samankaltaisten organisaatioiden 

viestintää tutkiessa olisi havaittavissa sama kahtiajako sosiaalisen median ja verkkosivu-

viestinnän genrejen välillä. 

Myös yhdistäviä tekijöitä löytyy. Kaikkia analysoituja tekstejä yhdistää yhteinen  

digitaalinen diskurssi, joka tarkoittaa välittäjämedian ja joukkoviestinnän kielelle  

luomia rajoitteita ja mahdollisuuksia (Helasvuo et al. 2014: 11). Kaikki analysoidut  

julkaisut myös puhuvat Asuntomessut-organisaatiosta ja sen yhteistyökumppaneista 

positiiviseen sävyyn – kuten markkinointiteksteissä on tapana. Näin tekstien välille 

syntyy koherenssi eli semattinen yhteys (Heikkinen 2012a: 64). Tekstejä ja genrejä voi 

yhdistää myös yhteinen ideologinen rakenne (Heikkinen 2012c: 118). Myös ideologian 

tasolla tutkituille teksteille on löydettävissä yhtenäiset arvot, kuten kestävyyden, 

yhteisöllisyyden ja paikallisuuden arvot, jotka toistuvat teksteissä ja niiden  

syvärakenteissa. 

Genret, tekstit ja julkaisukanavat ovat alituisen muutoksen alla. Tekstit ja niiden 

kontekstit yhdistyvät, uudistuvat ja muuttuvat tehden tulkinnoista aina oman hetkensä 

lapsia: myöhemmin samankaltaiset tekstit voivat olla aivan erilaisten konventioiden 

määrittämiä. Varsinkin tekstien toiminnallisuuteen keskittyvät tutkimussuunnat  
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käsittävät genret muuttuviksi, kun taas rakennekeskeisissä teorioissa muuttumattomat  

rakenteet ja konventiot ymmärretään genreiksi. (Heikkinen–Voutilainen 2012: 35–36.) 

Olen analyysini pohjalta tehnyt päätelmiä mahdollisista messuviestinnän ja julkaisu- 

kanavien kohderyhmistä. Verkkosivujulkaisut eli digitaaliset tiedotteet tavoittavat  

Asuntomessuista ja yleisesti asumisesta kiinnostuneita lukijoita – varsinkin  

pääkaupunkiseudulla asuvia (Messututkimus 2016: 7). Verkkosivuvierailijat ovat  

aktiivisia tiedonhakijoita, sillä tilastotietojen mukaan 67 prosenttia kävijöistä tulee  

messusivustolle hakukoneiden kautta (Miettunen 2016). Koska verkkosivujen 

kävijämäärät laskevat heti messujen alettua, oletan että verkkosivuilla käydään ennen 

messuvierailua tai ennakkotietoja etsien.  

Vuorovaikutteiset markkinointitekstit tavoittavat Facebookin kautta 18 000 seuraajaa 

(tilanne 15.8.2016) ja sekä muita sivukävijöitä. Facebook on kanavana varsinkin nuorten 

aktiivisesti käyttämä ja seuraama, joten myös kanavan sisällöt on suunnattu  

verkkosivukävijöitä nuoremmille lukijoille. Facebookin kävijämäärät pysyvät tasaisina 

koko messujen ajan, joten monet seuraajat ovat kiinnostuneet asumisen aiheista 

messuista riippumatta ympäri vuoden. Oletan, että Facebook-julkaisuja lukevat  

asumisesta ja messuista kiinnostuneet lukijat, jotka eivät välttämättä ole yhtä aktiivisia 

messuvierailijoita, mutta haluavat saada tietoa rakentamisesta ja sisustamisesta  

visuaalisessa ja helposti luettavassa muodossa. 

Tiedottaja Leena Honkajuuren mukaan messuviestinnän kanavavalinnat ja sisällöt 

tehdään kohderyhmien mukaan ja niissä on oltava herkkä reagoimaan ja tarttumaan 

tilaisuuksiin, joten mitään kiveen hakattuja kohdennuksia tai sisältötyyppejä ei kannata 

tehdä (Honkajuuri 2017). Julkaisukanava ja sen luoma mediakehys kuitenkin  

määrittelee sitä, mitä sisältöjä voi ja kannattaa julkaista. Facebookin kaltaisessa 

vapaammassa viestintäympäristössä rajoja voikin rikkoa enemmän ja markkinoinnissa 

pystyy hyödyntämään ajankohtaisia ja kiinnostavia aiheita ja tyylejä. Verkkosivusisällöt 

on sidottu tiukemmin omaan digitaalisten tiedotteiden genreen, sillä kanavana  

verkkosivuympäristö vaatii tyyliltään, sisällöltään ja kieleltään selkeämpiä ja  

yhtenäisempiä kokonaisuuksia. 

Kanavana Facebook on selkeästi referentiaalista intertekstuaalisuutta eli suoria  

viittauksia hyödyntävä media. Kanavan luonteeseen kuuluu, että muihin sisältöihin  

viitataan linkein ja upotuksin. Facebook-julkaisuissa syvempi intertekstuaalisuus ei  

juurikaan näy, sillä teksteille ei ole nähtävissä selkeitä teemoja tai yhtenäisiä  
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aaterakenteita. Verkkosivujulkaisuissa sen sijaan konstituoivaa eli geneeristä  

intertekstuaalisuutta (Fairclough 1992; Devitt 1991: 338−342) on huomattavasti  

enemmän, sillä julkaisuista on löydettävissä syvempiä arvorakenteita, teemoja ja  

viittauksia organisaation tavoitteisiin ja arvoihin.  

Tutkimukseni hypoteesina oli, että Suomen Asuntomessut -organisaatio käyttää monia 

kielellisiä keinoja ja vaikuttamisen diskursseja viestinnässään. Hypoteesi toteutui, ja 

tutkimuksessani esittelen julkaisuissa esiintyvät kuusi diskurssia ja niiden kielellisiä 

keinoja. Diskurssit edustivat erilaisia vaikuttamisen tapoja ja tavoitteita, joilla myös  

onnistuttiin vakuuttamaan ja sitouttamaan lukijoita. Oletuksena oli myös, että  

organisaatio hyötyy monikanavaisesta viestinnästä ja tavoittaa näin suuremman ja 

monitahoisemman yleisön kuin keskittämällä viestintänsä yhteen mediaan. Myös tämä 

oletus toteutui niiltä osin kuin tutkittavissa oli, ja kanavakohtaisten yleisöjen erot on 

esitelty tässä luvussa.  

Tutkimukseni perusteella totean, että tekstien julkaisukonteksti vaikuttaa vahvasti  

niiden tyyliin. Asuntomessut-organisaatio ei juurikaan hyödynnä oletusten vastaisia tai 

genrestä poikkeavia viestinnän keinoja. Facebook-julkaisuissa hyödynnetään runsaasti 

visuaalisia sisältöjä, huomiota herättäviä korostuksia ja lukijoita kiinnostavia  

sanavalintoja ja aktivointeja, kuten kilpailuja ja arvontoja. Facebook-julkaisuissa 

tehdään paljon linkityksiä ja viittauksia verkkosivusisältöihin, jolla korvataan  

julkaisujen pituuden luomat rajoitteet. Verkkosivujen sisällöt ovat kieleltään  

virallisempia ja tyyliltään asiatekstejä. Sisällöt ovat informatiivisempia ja laajempia, ja 

niissä käsitellään laajempia ja syvemmälle organisaation toimintaan meneviä aiheita. 
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7.  Lopuksi 

Monikanavainen viestintä on keino tavoittaa erilaisia yleisöjä ja kohderyhmiä sekä  

jaotella organisaatioviestintä omiin erityylisiin kokonaisuuksiin julkaisukanavien  

perusteella. Monikanavaisen viestinnän avulla on mahdollista tarjota kohderyhmille 

heitä kiinnostavia ja valitun julkaisutyypin ja genren mukaisia sisältöjä. Lukija voi itse 

valita, mitä monikanavaisen viestinnän kanavia hän seuraa ja mitä sisältöjä lukee. 

Monikanavaisuuden avulla tavoitetaan laajempi yleisö verrattuna vain yhden julkaisu-

kanavan hyödyntämiseen. Monikanavaisuuden avulla organisaatio pystyy profiloi-

tumaan eri tavoin ja erilaisia teemoja, tyylejä ja sisältömuotoja tarjoten. Jokainen kanava 

sisältöineen peilaa kanavan mediakehystä ja tyyliä, joten yleisöryhmät voivat valita  

monen kanavan joukosta heille sopivimman ja kiinnostavinta sisältöä tarjoavan median.  

Tutkimukseni perusteella olen koostanut muutamia huomioita ja toimenpide- 

ehdotuksia, joiden avulla Suomen Asuntomessujen monikanavaista viestintää voidaan 

kehittää. Tiivistän huomioni kolmeen tärkeimpään kehitysehdotukseen. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä esitän, että monikanavaiseen viestintään ja sen kehit-

tämiseen tulee panostaa jatkossa enemmän. Kuten tutkimukseni osoitti, monikanavainen 

viestintä ja sen monipuoliset diskurssit kiinnostavat yleisöjä ja tekevät viestinnästä 

tehokasta, kohdennettua ja erilaisiin asiakasryhmiin vetoavaa. Asuntomessujen 

hyödyntämistä viestintäkanavista aktiivisimmat ovat tutkimani Facebook ja verk-

kosivut, mutta muiden julkaisukanavien sisältöjä ja luonnetta tulisi jatkossa kehittää 

seuraajamäärien kasvattamiseksi.  Monimuotoinen seuraajakunta tarvitsee moni-

muotoista viestintää ja sisältöjä. Varsinkin nuoria messukävijöitä houkutellakseen tulee 

viestinnässä hyödyntää yhä enemmän sosiaalisen median kanavia. 

Toisena huomiona esitän, että visuaalisen sisällön määrään ja laatuun tulee  

jatkossa panostaa yhä enemmän. Visuaalisuuden tarve ja kiinnostus visuaalisia sisältöjä 

kohtaan lisää tarvetta myös kuva- ja videomuotoisen viestinnän kehittämiseen. Kuten 

tutkimustani varten kerätyistä tilastoista (Miettunen 2016) ilmeni, saavat Facebookin 

visuaaliset ja videojulkaisut eniten tykkäyksiä kaikista julkaisutyypeistä. Asunto- 

messujen viestintä visuaalisissa kanavissa, Pinterestissä ja Instagramissa, on vasta  

alkutaipaleellaan. Visuaalisuuden tarve ja kiinnostus visuaalisia sisältöjä kohtaan lisää 

tarvetta myös kuva- ja videomuotoisen viestinnän kehittämiseen. Tulevaisuuden suhteen 
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näen, että Asuntomessujen viestintä painottuu yhä enemmän videoihin, VR- eli virtual 

reality -teknologiaa hyödyntäviin esityksiin ja visuaalisiin sosiaalisen median kanaviin.  

Kolmas kehittämiskohde on viestinnän analysointi ja tutkimus. Suomen Asunto- 

messujen viestintää ei ole aiemmin tutkittu, eikä viestinnän avainlukuja ole vuosittaista  

messututkimusta lukuunottamatta analysoitu tarkemmin. Viestinnän tuoma rahallinen 

arvo (ns. ROI, return of investment) on usein nostettu tapetille, kun on haluttu selvittää 

miten organisaation viestintään käytetyt rahalliset ja ajalliset panostukset tuottavat  

tulosta. Oma tutkimukseni käsittelee viestinnän laadullisia aspekteja, ja jatkotutki-

musmahdollisuuksiksi jääkin tämän materiaalin laajempi yhdistäminen tilastotietoihin 

ja viestinnän tuoman rahallisen arvon tutkiminen. Mielestäni tähän tulisi panostaa  

jatkossa enemmän osana Asuntomessujen viestinnän, ja kaiken toiminnan, kehittämistä.  

Tutkimukseeni ei kohdistunut eettisiä ongelmia, joita digitaalisten tekstien 

tutkimuksessa voi joskus tulla vastaan. Koska kaikki analysoidut tekstit ovat julkisia, ei 

eettistä ongelmaa tai haittaa koidu Asuntomessut-organisaatiolle. Liitteessä 2 esitellyn 

Facebook-julkaisun kommenttiosion kohdalla olen sumentanut kommentoijien nimet 

henkilötietojen suojaamiseksi. Tilastotietojen, kuten katsojamäärien ja kävijäprofiilien, 

julkaisemiseen tutkimukseni osana olen saanut suostumuksen Suomen Asuntomessujen 

toimitusjohtajalta Harri Tuomaalalta.  

Suomen Asuntomessujen viestintää ei ole aiemmin tutkittu pro gradu -tutkimuksissa.  

Suomen Asuntomessut kuitenkin tukee Casa Humana -apurahalla tutkimuksia, joiden 

tavoitteena on kestävän asumisen ja rakentamisen kehittäminen. Vuosittaiset 

kävijätutkimukset tai messuraportitkaan eivät käsittele viestintää analyyttisesti vaan  

julkaisevat käytännön huomioita ja kävijäkyselyssä ilmenneitä asioita messutapahtuman 

toteutuksesta. Tämä kielitieteellinen tutkimus tuo kuitenkin organisaatiolle tärkeää 

tietoa sen viestinnän sisällöistä ja julkaisuista löydetyistä merkitysrakenteista, ja  

tutkimustulosten avulla viestintää ja markkinointia voidaan kehittää eteenpäin.  

Diskurssintutkimukseen pohjautuva analyysini Suomen Asuntomessujen julkaisuista on 

tiivis ja erilaisia näkökulmia käyttävä katsaus markkinoinnissa hyödynnettyihin  

diskursseihin. Samaa aineistoa olisi mahdollista tutkia hyvin monin eri metodein.  

Kiinnostavinta mielestäni olisi tutkia samaa tai samankaltaista aineistoa 

viestinnäntutkimuksen ja sen metodiikan avulla. Toisaalta myös toisenlainen  

kielitieteellinen näkökulma, kuten semanttinen tai lauseopillinen lähestymistapa,  

nostaisi esille hyvin erilaisia tuloksia aineistosta. 
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Jatkotutkimuksen kohteina voisivat olla Asuntomessujen muut viestintäkanavat  

esimerkiksi Pinterest ja Twitter. Osuuskunnan hallituksen toimintakertomuksessa 

näiden viestintäkanavien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota: ”Twitterissä 

vuonna 2013 aloitettua toimintaa jatkettiin ja sen hyödyntämistä kehitetään parhaillaan. 

Twitteriä ja Pinterestiä hyödynnettiin pyytämällä messukävijöitä jakamaan  

kommentteja Asuntomessuihin liittyen niin sanottujen twiittikehotusten kautta. 

Twiittikehotuksia oli kiinnitetty mm. messukohteisiin, alla esimerkkejä: #asuntomessut: 

Arvaa monta lasta täällä asuu? #asuntomessut: Onnistuisiko sinulta työn ja vapaa-ajan 

yhdistäminen näin saumattomasti? Mitä mieltä olisit jos sinun työpaikkasi olisi kotiovesi 

edessä?” (Osuuskunta Suomen Asuntomessut 2014: 24.) Monikanavaisuuden tutkimus 

useamman viestintäkanavan osalta toisi laaja-alaisempaa tietoa organisaatioviestinnän 

eri muodoista ja kanavien konventioista.  

Organisaatioviestinnän kehittäminen on tärkeä osa yritystoimintaa ja markkinointia. 

Tutkimukseni osoittaa, kuinka monia eri merkityksiä ja ulottuvuuksia myös sosiaalisen 

median viestintä pitää sisällään. Sosiaaliseen mediaan tulisi myös jatkossa panostaa 

enenevissä määrin, sillä julkaisukanavien luonne ja käyttäjäprofiilit ovat erityyppisiä 

kuin perinteisissä julkaisukanavissa. Sosiaalinen media on kuitenkin tehokas keino 

tavoittaa suuret yleisöt, kunhan julkaisukanavien toimintoja ja markkinoinnin keinoja 

osataan hyödyntää. 

Seinäjoen messujen loppuraportti kuvaa myös hyvin onnistuneiden messujen ja 

viestinnän yhteyttä. ”Asuntomessujen viestintä ja markkinointi suunniteltiin ja  

toteutettiin Seinäjoen kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyönä. Tavoitteena 

oli laadukas, antoisa ja ainutlaatuisen mieleenpainuva tapahtuma. Tärkeimmät 

viestintäkanavat olivat Asuntomessujen ja Seinäjoen kaupungin verkkosivut ja  

sosiaalisen median kanavat. – – (Asuntomessut Seinäjoella 2016: 16.) Viestinnän  

merkitys osana mieleenpainuvan messutapahtuman luomista on syy, miksi viestintään 

ja markkinointiin tulisi jatkossakin panostaa. 
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Lähteet 

Aineslähteet 

Verkkosivujen julkaisut 8.7.–7.8.2016, 38 kpl.  
Saatavissa: www.asuntomessut.fi (viitattu 20.7. ja 6.9.2016)  

V.8.7.a Ministeri Tiilikainen Asuntomessujen avajaisissa: puurakentaminen on 
Suomelle suuri mahdollisuus 

V.8.7.b Duudsonien Jukka tuli katsomaan, miten vinoon HP on talonsa 
pystyttänyt 

V.9.7. Pohjalaiset rakennus- ja puusepäntaidot näkyvästi esillä Asuntomessuilla 
Seinäjoella 

V.10.7. Pohjalaiset julkkisrakentajat mukana Asuntomessuilla Seinäjoella 

V.11.7.a Tunnetut SISUSTUSSUUNNITTELIJAT: Koti saa nyt näyttää asutulta 

V.11.7.b Varaa aika maksuttomaan SISUSTUSNEUVONTAAN! 

V.12.7.a Seinäjoki odottaa SUPERKESÄNÄ noin 400 000 tapahtumakäyntiä 

V.12.7.b Suomensukuiset amerikkalaiset vierailivat Asuntomessuilla Seinäjoella 

V.13.7.a Ukrainan Suomen-suurlähettiläs vieraili messuilla 

V.13.7.b Haastavasta Seinäjoen asuntomessualueesta rakentui loistava loppu- 
tulos 

V.14.7. Tero Pitkämäki valitsi Asuntomessujen TEEMAREITEISTÄ Duudso-
nien reitin 

V.15.7.a Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki paljasti suosikkinsa 
Asuntomessuilta 

V.15.7.b Duudsonien Jarno haaveilee omasta tuvasta Seinäjoella 

V.16.7.a Vannoutunut messukävijä kiertää Asuntomessut joka vuosi 

V.16.7.b Asuntomessujen väliraportti: Pohjalaistalot jääneet mieleen 

V.17.7. Messuvieraat pääsevät Asuntomessuille ilmaiseksi messubussilla 

V.18.7. Opiskelijoiden taidonnäytteet Periskooppitorni ja Taitaja-mökit esillä 
Asuntomessuilla Seinäjoella 

V.19.7. Asuntomessuilla juhlittiin joulua ensimmäistä kertaa messujen histo- 
riassa 

V.20.7.a Paikalliset arkkitehdit suunnittelivat 12 messutaloa Asuntomessuille 
Seinäjoelle 

V.20.7.b Tule hakemaan neuvoja rakennuspulmiisi! 
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V.21.7.a Paikalliset tuotteet ovat vahvasti esillä Asuntomessuilla 

V.21.7.b Asuntomessuilla Seinäjoella 50 000 kävijän raja rikki 

V.21.7.c Näin tallennat parhaat ideat ja vinkit messuilta 

V.22.7. CLT-rakentaminen messualueella ja puurakentamisen tuomat mahdol-
lisuudet 

V.23.7.a Vinkkejä Seinäjoki-vierailuun – messumatka voi olla monipuolinen 
matkailukokemus! 

V.23.7.b Asuntomessut Seinäjoella on myös taidenäyttely 

V.23.7.c Puhemies Lohela ja sisäministeri Risikko ihastuivat Riiheen 

V.25.7. Messujen ilta on täynnä ohjelmaa – huipentumana stunt show rannalla 

V.27.7. Puu on Suomen tulevaisuuden vientivaltti 

V.29.7. Messujen illassa ihailtiin stunt showta, perjantaina Asuntomessuilla  
tatuointistudio 

V.31.7. Asuntomessut Seinäjoella sprint suunnistettiin sunnuntaina 

V.1.8.a Asuntomessuilla on paljon koettavaa ja nähtävää koko perheelle 

V.1.8.b Asuntomessujen 100 000. kävijä kukitettiin 

V.1.8.c Perinteinen Asuntomessugolf pelattiin tänään 

V.2.8. Autokauppias yllätti – Asuntomessujen huutokauppaan myös auto! 

V.3.8. Messutalojen asukkaat muuttavat ensi viikolla koteihinsa 

V.5.8. Apulannan Sipe Santapukki ja Toni Wirtanen: ”Odotamme, että Asun-
tomessuilla Seinäjoella kaikki on suurempaa kuin muualla” 

V.7.8. Huutokauppakeisari Palsanmäki huutokauppasi Asuntomessukohteen 
sisustuksen 

 
Facebook-sivujen julkaisut 8.7.–7.8.2016, 109 kpl.  
Saatavissa:  www.facebook.com/Asuntomessut/ (viitattu 19.7. ja 1.9.2016)
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Liite 2: Facebook-julkaisu ja kommenttiosio F.22.7.e (kuvakaappaus tallen-
nettu 15.3.2017) 
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Liite 3: Asuntomessut.fi-sivuston käyttäjät, katselukerrat ja istuntokohtaiset 

sivukatselut (tiedot kerätty 2.9.2016) 

Päivähakemisto Käyttäjät Sivun katselut Sivut/istunto 
8.7.2016 13 232 75 012 4,74 
9.7.2016 9 203 52 555 4,75 
10.7.2016 9 809 54 043 4,56 
11.7.2016 9 446 51 867 4,57 
12.7.2016 9 870 55 863 4,72 
13.7.2016 9 467 47 724 4,24 
14.7.2016 8 076 40 182 4,22 
15.7.2016 8 445 43 123 4,33 
16.7.2016 7 347 39 063 4,4 
17.7.2016 9 328 52 241 4,63 
18.7.2016 9 263 47 287 4,3 
19.7.2016 8 915 44 871 4,22 
20.7.2016 7 522 38 657 4,27 
21.7.2016 7 711 38 975 4,27 
22.7.2016 7 037 33 705 4,03 
23.7.2016 6 601 31 008 3,82 
24.7.2016 7 995 38 300 4 
25.7.2016 7 464 36 752 4,15 
26.7.2016 6 917 31 891 3,92 
27.7.2016 7 205 34 406 4,02 
28.7.2016 8 585 42 293 4,06 
29.7.2016 6 453 29 367 3,88 
30.7.2016 6 302 29 269 3,81 
31.7.2016 8 065 38 871 4 
1.8.2016 8 363 40 735 4,09 
2.8.2016 8 925 39 793 3,73 
3.8.2016 8 724 38 404 3,65 
4.8.2016 8 017 37 439 3,91 
5.8.2016 6 575 33 620 4,14 
6.8.2016 6 096 32 173 4,08 
7.8.2016 5 833 28 917 3,84 
Yhteensä 252 791 1 278 406 Keskiarvo 4,21 
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Liite 4: Asuntomessujen Facebook-julkaisuista käytetyt koodit ja julkaisujen 

katsojamäärät (tiedot kerätty 2.9.2016) 

Julkaisun 
tunniste 

Tavoitetut henkilöt/ 
katsojat 

8.7.a 1 961 
8.7.b 7 982 
8.7.c 2 491 
8.7.d 4 425 
8.7.e tietoa ei saatavissa 
8.7.f 6 886 
8.7.g 15 826 
9.7.a 20 102 
9.7.b 8 932 
9.7.c 6 515 
9.7.d 4 880 
10.7.a 2 494 
10.7.b 8 886 
10.7.c 11 928 
11.7.a 4 382 
11.7.b 6 524 
11.7.c 9 380 
11.7.d 5 397 
12.7.a 6 887 
12.7.b 3 802 
12.7.c 1 412 
13.7.a 6 513 
13.7.b 6 513 
13.7.c 11 840 
13.7.d 5 799 
13.7.e 7 565 
14.7.a 10 084 
14.7.b 5 371 
15.7.a 70 354 
15.7.b 14 119 
16.7.a 48 945 
16.7.b 28 991 
16.7.c 7 015 
17.7. 8 028 
18.7.a 6 916 
18.7.b 5 853 
18.7.c 5 601 
18.7.d 16 021 
19.7.a 5 627 
19.7.b 5 296 
19.7.c 9 827 
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20.7.a 26 599 
20.7.b 8 077 
21.7.a 5 446 
21.7.b 7 676 
21.7.c 5 517 
21.7.d 5 961 
21.7.e 6 774 
21.7.f 3 279 
22.7.a 2 535 
22.7.b 5 629 
22.7.c 1 292 
22.7.d 11 484 
22.7.e 9 945 
23.7.a 5 026 
23.7.b 7 054 
23.7.c 7 271 
23.7.d 9 879 
24.7. 10 545 
25.7.a 50 429 
25.7.b 5 673 
25.7.c 9 837 
26.7.a 45 231 
26.7.b 1 318 
26.7.c 36 657 
27.7.a 1 956 
27.7.b 3 560 
27.7.c 15 215 
27.7.d 105 494 
28.7.a 9 975 
28.7.b 1 331 
28.7.c 1 0961 
28.7.d 1 145 
28.7.e 2 350 
29.7.a 6 558 
29.7.b 3 954 
29.7.c 10 444 
29.7.d 1 912 
29.7.e 7 555 
30.7.a 13 411 
30.7.b 25 118 
30.7.c 11 384 
30.7.d 8 018 
31.7.a 2 648 
31.7.b 15 699 
1.8.a 3 085 
1.8.b 11 905 
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2.8.a 1 890 
2.8.b 2 831 
2.8.c 1 039 
2.8.d 84 377 
3.8.a 4 785 
3.8.b 4 120 
3.8.c 55 942 
4.8.a 7 182 
4.8.b 6 654 
5.8.a 34 079 
5.8.b 2 187 
5.8.c 4 704 
5.8.d 686 
5.8.e 9 042 
5.8.f 4 150 
6.8.a 5 988 
6.8.b 3 739 
6.8.c 10 200 
7.8.a 4 645 
7.8.b 6 887 
7.8.c 5 455 
7.8.d 6 425 

 

 

 


