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STRATEGIAN YHTEYDESSÄ ESIINTYVÄT AIHEET JA TOIMIJAT NELJÄN EUROOP-

PALAISEN TERÄSYHTIÖN VUOSIKERTOMUKSISSA 

 
Tutkimuksen tavoitteet 

 
Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia millaisista aihekokonaisuuksista ja toimi-
joista yritykset puhuvat strategiansa yhteydessä sellaisissa vuosikertomuk-
sen luvuissa, joiden otsikossa annetaan ymmärtää tekstin käsittelevän stra-
tegiaa. Tutkin myös sitä, millaisia rooleja teksteissä esiintyvät toimijat saavat 
ja mitkä eri toimijat esiintyvät aktiivisesti eri aihekokonaisuuksien yhteydes-
sä. 

 
Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 
Tutkimusaineistoni koostui neljän eurooppalaisen ruostumatonta terästä 
valmistavan yrityksen vuosikertomuksista. Vuosikertomukset ovat pääosin 
tilikaudelta 2007. Vuosikertomuksista valitsin tarkasteltavat tekstit tarkem-
min seuraavien kriteerien perusteella: otsikointi ja luvun sijainti vuosikerto-
muksessa. 

 
Luvuissa esiintyviä aihekokonaisuuksia tarkastelin käyttäen aiheanalyysia, 
jonka perusteella erottelin teksteistä niissä toistuvat tai keskeisiksi muodos-
tuvat aihekokonaisuudet. Eri toimijoiden rooleja luokittelin semanttisten roo-
lien perusteella. Tutkimukseni kannalta keskeiset semanttiset roolit ovat: 
agentti, kohde ja väline. 

 
Tutkimustulokset 
 

Teksteissä, joiden otsikointi antaa ymmärtää niiden käsittelevän yrityksen 
strategiaa, nousee vuosikertomuksissa esiin viisi aihekokonaisuutta:  
(1) strategiakuvaus, (2) kehitys, (3) tuloksenteko, (4) kannattavuus sekä (5) 
johtaminen. 
 
Kaikissa tarkastelemissani vuosikertomuksissa puhutaan strategian yhtey-
dessä sekä yrityksen sisäistä että ulkoisista toimijoista, jotka saavat teks-
teissä erilaisia rooleja. Keskeisenä agenttina teksteissä on monissa yhteyk-
sissä yritys itse. 
 
Se, millaisia aiheita ja toimijoita yritys nostaa strategiasta puhuttaessa esille, 
viestii siitä, mitä asioita yritys haluaa strategiassaan painottaa. Aihevalinnoil-
la ja toimijoiden rooleilla yritys voi perustella strategiansa olemassaoloa ja 
osoittaa sen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. 
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1 JOHDANTO 
 

Keskityn tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelemaan sitä, millaisista aiheista ja toimi-

joista yritykset puhuvat vuosikertomuksissaan strategian yhteydessä. Strategian viestimi-

nen on koettu yhdeksi yrityksen viestintäfunktion suurimmista haasteista (Manifesto Con-

sulting 2005). Strategian onnistunut viestintä on kuitenkin tärkeä keino erottautua kilpaili-

joista. Muun muassa Porter (1999) kutsuu strategian ydintä kilpailuedun luomiseksi pai-

nottaen, että yrityksen ei pitäisi keskittyä olemaan parempi vaan erilainen siinä, mitä se 

tekee. Vuosikertomus tarjoaa laajan kohderyhmänsä ansiosta monipuolisen väylän kertoa 

strategiasta niin yrityksen sisäisille kuin ulkopuolisillekin tahoille. Vuosikertomus mahdol-

listaa usean eri sidosryhmän saavuttamisen saman raportin välityksellä ja se onkin yksi 

niistä yritysviestinnän raporteista, joka on suunnattu kaikille yrityksen toiminnasta kiinnos-

tuneille. 

 

Tutkielmani tavoitteena ei ole tutkia pelkästään strategiakuvauksia, vaan niitä aiheita, 

joiden kautta strategian ydinviestejä pyritään välittämään vuosikertomuksen käyttäjille. 

Näiden aiheiden valinta on yritykseltä tietoinen prosessi, jolloin on tärkeää ymmärtää, 

millaisia viestejä lukijalle välitetään eri aiheiden kautta. Tutkimukseni näkökulma on talo-

usviestinnällinen. Tarkastelen tutkimusaineistoani ja kysymyksiäni käyttäen apuna kielitie-

teellisiä menetelmiä sekä kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

 

Nykyisessä taloustilanteessa maailmanlaajuisen talouskriisin aikana vuosikertomus tarjo-

aa sidosryhmille väylän seurata yrityksen ajatuksia omasta tilanteestaan menneisyydes-

sä, nyt ja tulevaisuudessa. Vuosikertomuksessa voidaan kertoa yrityksen toiminnasta 

siten, että sidosryhmät pystyvät muodostamaan mahdollisimman todenmukaisen kuvan 

yrityksestä. Kertomalla yrityksen strategiasta, toiminnan tarkoituksesta ja tulevaisuuden 

tilasta, yritys voi vaikuttaa sidosryhmiensä mielikuviin positiivisella tavalla. Yrityksen toi-

minnan ja markkinoiden taustojen selvittäminen ja yrityksen omien tulevaisuuden näke-

myksien jakaminen sidosryhmien kanssa antaa yrityksestä positiivisen kuvan ja auttaa 

näin ollen maineenhallinnassa vaikeinakin aikoina. Yritys voi kertoa strategiastaan vuosi-

kertomuksessa eri tavoilla. Strategiasta voidaan kertoa avoimesti ja selkeästi tai se voi-

daan piilottaa muun tekstin sekaan. Strategian selkeällä avaamisella lukijalle yrityksellä 

voi olla mahdollisuus aktivoida eri sidosryhmiään toimimaan yrityksen ja sen strategian 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Se, millaisia viestejä yritys strategiastaan vuosikertomuksessa lähettää, on yrityksen oma 

valinta. Sidosryhmien tulkintoihin yritys ei luonnollisestikaan voi vaikuttaa. Sillä on kuiten-

kin mahdollisuus kiinnittää huomiota niihin teksteihin, joita se vuosikertomuksessaan jul-

kaisee. Tämän vuoksi yrityksen sisällä on tärkeää ymmärtää niitä vuosikertomuksen teks-

teissä olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat sidosryhmien yrityksestä luomiin mielikuviin. Näi-

hin mielikuviin vaikuttaviin tekijöihin voidaan lukea muun muassa se, millaisten asioiden 

ja toimien kautta strategiasta kerrotaan. Mielikuviin voi vaikuttaa myös eri sidosryhmien 

esiintyminen teksteissä ja se, millaisia rooleja näille sidosryhmille annetaan. 

 

Vuosikertomus tarjoaa sidosryhmille tilaisuuden tarkastella sitä, kuinka yritys näkee sekä 

sisäiset että ulkoiset sidosryhmänsä osana yrityksen liiketoimintaa. Tämän vuoksi yrityk-

sen kannalta ei ole yhdentekevää, kuinka se puhuu eri sidosryhmistä vuosikertomukseen 

sisältyvissä teksteissä. Muun muassa se, esitetäänkö sidosryhmät aktiivisina toimijoina 

vai pelkästään yrityksen toimintaan liittyvinä passiivisina tahoina, vaikuttaa sidosryhmien 

mielikuviin yrityksestä. Näiden mielikuvien ei tarvitse syntyä tietoisella tasolla, mikä luo 

yritykselle lisää haasteita. Yrityksen on kyettävä tarkastelemaan julkaisemiaan viestejä 

ulkopuolisen lukijan näkökulmasta ja erotettava sieltä sellaiset tekijät, jotka saattavat 

edesauttaa ei toivottujen mielikuvien muodostumista. 

 

Strategian viestimistä on tutkittu monelta eri kannalta. Esimerkiksi Santema ja van de Rijt 

(2003) ovat tutkineet sitä, kuinka strategiasta kertominen on muuttunut yritysten vuosiker-

tomuksissa ja onko viestinnässä eroa erikokoisten yritysten välillä. Vuosikertomusta stra-

tegiasta kertomisen välineenä ei kuitenkaan ole merkittävissä määrin vielä tutkittu. 

 

Tässä tutkimuksessa olen ottanut tutkimusaineistooni mukaan neljä eurooppalaista ruos-

tumatonta terästä valmistavaa yritystä. Nykypäivänä valtaosa suurista yrityksistä toimii 

kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi koen tärkeänä tutkia myös muiden kuin vain 

suomalaisten yritysten vuosikertomuksia. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisista aiheista vuosikertomuksissa strategian 

yhteydessä puhutaan. En siis keskity tutkimaan ainoastaan sitä, millaisia strategiakuva-

uksia yritysten vuosikertomuksissa esiintyy, vaan laajemmin sitä, millaisia aiheita strate-

giasta puhumisen yhteydessä nostetaan esille. Tavoitteenani on myös selvittää, millaisia 

toimijoita vuosikertomusteksteissä strategiasta puhuttaessa esiintyy ja millaisia rooleja 

nämä toimijat teksteissä saavat. Olen kiinnostunut siitä, löytyykö tutkimusaineistoni yri-



 3 

tyksien vuosikertomuksista yhtenäisiä piirteitä sen suhteen, millaisia toimijoita strategiasta 

puhumisen yhteydessä esiintyy ja millaisia rooleja nämä toimijat saavat teksteissä. Pyrin 

tutkimukseni lopuksi johtopäätösten yhteydessä vastaamaan myös siihen, kuinka vuosi-

kertomusta voitaisiin yrityksissä paremmin hyödyntää strategiasta puhumisen välineenä. 

Tavoitteenani on tutkimukseni kautta löytää joitakin yleisiä piirteitä, joiden huomioiminen 

vuosikertomusta koottaessa parantaisi yrityksen mahdollisuuksia saada strategiansa 

viestittyä sidosryhmille mahdollisimman selkeällä tavalla. 

 

1.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistonani tässä tutkimuksessa on neljän eurooppalaisen ruostumatonta teräs-

tä valmistavan yhtiön vuosikertomukset. Tutkittavat yhtiöt ovat Acerinox, ArcelorMittal, 

Outokumpu ja ThyssenKrupp. Vuosikertomukset koskevat pääosin tilikautta 2007. Thys-

senKrupp eroaa kolmesta muusta yrityksestä siten, että sen raportointikausi ei seuraa 

kalenterivuotta. Näin ollen ThyssenKruppin kohdalla tarkastelen yrityksen vuosikertomus-

ta tilikaudelta 2006/2007. 

 

Tarkastelen tutkimukseni aikana lyhyesti myös Outokummun vuosikertomuksia vuosilta 

1988 ja 1997. Käyn nopeasti läpi, kuinka strategiaan on näissä noin 10 ja 20 vuotta van-

hoissa vuosikertomuksissa viitattu. Haluan tällä tuoda esille sen, kuinka strategiasta ker-

tominen on kehittynyt vuosien kuluessa. Historiallisella vertailulla ei kuitenkaan ole muuta 

kuin taustoittava merkitys tässä tutkimuksessa. 

 

Outokummun vuosikertomus on tutkimuksen aikana ollut käytössäni sekä suomeksi että 

englanniksi. Kolmen muun tarkastelemani yrityksen vuosikertomukset ovat englanninkie-

lisiä. Esitän tässä tutkimuksessa vuosikertomuksista poimimani sitaatit englanninkielisinä 

lukuun ottamatta Outokummun vuosikertomusta, josta olen ottanut esimerkkilauseet 

suomenkielisinä. 

 

Tutkimusaineiston muodostavat vuosikertomukset ovat pituudeltaan 43–128 sivua, mu-

kaan lukien ainoastaan vuosikertomuksen kertomusosan. Sivumääriin ei siis ole laskettu 

mukaan tilinpäätösosiota, joka on kaikissa tutkimusaineistooni sisältyvissä vuosikerto-

muksissa samassa painotuotteessa vuosikertomuksen kertomusosan kanssa. Rakenteel-

taan tutkimani vuosikertomukset eroavat toisistaan suhteellisen paljon. Esimerkiksi Ace-

rinoxin vuosikertomuksessa ei ole selkeästi yhtä strategiaa käsittelevää osiota, joten olen 
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sen kohdalla ottanut tutkimuksen kohteeksi ne tekstiosuudet, joissa strategia tulee selke-

ästi esille. Pyrin siis keskittymään Acerinoxin vuosikertomuksessa sellaisiin tekstin osiin, 

joissa näkyy selkeä yhteys yrityksen strategiaan. Käytännössä olen rajannut tarkastelta-

vat tekstit siten, että mukana tarkastelussa ovat ne tekstit, joissa strategiasta puhutaan 

suoraan strategia-sanaa käyttämällä. 

 

Päädyin tutkimaan ruostumatonta terästä valmistavien yhtiöiden vuosikertomuksia, koska 

näiden yhtiöiden joukko on hyvin rajattu. Tällaisen yhden erityisalan tarkastelu tarjoaa 

paremmat vertailumahdollisuudet kuin eri toimialoilta kerätty aineisto. Tutkimusaineistoni 

yhtiöt toimivat samoilla markkinoilla kohdaten samoja haasteita ja mahdollisuuksia. Tä-

män vuoksi yritysten strategioiden voi ajatella tähtäävän samankaltaisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Päätin keskittyä eurooppalaisiin teräsyhtiöihin, koska niiden toiminta ja 

strategiat ovat lähellä toisiaan. Jätin näin ollen aineiston ulkopuolelle Euroopan ulkopuoli-

set ruostumatonta terästä tuottavat teräsyhtiöt. Tutkimusaineistoni yhtiöt ovat kuitenkin 

kooltaan ja toiminnaltaan keskenään erilaisia. 

 

Esittelen tutkimukseni aineistoina olevat teräsyhtiöt luvussa 2, jossa esitän myös lyhyen 

kuvauksen ruostumattoman teräksen markkinoista ja tämänhetkisestä markkinatilantees-

ta. Markkinoiden ja markkinatilanteen hahmottaminen tarjoaa viitekehyksen yritysten stra-

tegian ymmärtämiseksi. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, millaisista aiheista yritysten vuosikertomuksissa 

puhutaan strategiasta puhumisen yhteydessä. Keskityn tarkastelemaan, kuinka strategi-

asta puhutaan, millaisten aiheiden kautta siihen viitataan ja miten yritys puhuu itsestään 

vuosikertomuksen strategiaa käsittelevissä luvuissa. Tutkin myös sitä, mitkä eri toimijat 

esiintyvät teksteissä strategiasta puhumisen yhteydessä ja millaisia rooleja näillä toimijoil-

la on suhteessa strategiaan liitettäviin aiheisiin ja yritykseen itseensä. Tutkimuksen kulu-

essa pyrin myös selvittämään, millaisia yhteneväisyyksiä ja eroja tarkasteltavien vuosiker-

tomusten teksteistä mahdollisesti löytyy. Koska tutkimusaineistossani on eri maalaisia 

teräsyhtiöitä, siinä on mukana myös eri kulttuureita vertailevia piirteitä. 
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Olen jakanut tutkimukseni empiirisen analyysin kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa tutkin strategiaa käsitteleviä tekstejä pyrkien selvittämään millaisista aiheista 

strategian yhteydessä puhutaan ja millaisten aiheiden kautta yritys pyrkii kertomaan stra-

tegiastaan vuosikertomuksissa. Toisessa vaiheessa tarkastelen sitä, millaisia toimijoita 

vuosikertomuksissa strategiasta puhuttaessa esiintyy ja millaisissa rooleissa nämä toimi-

jat teksteissä ovat. Kiinnitän erityistä huomiota siihen, mitkä toimijat ovat teksteissä agen-

tin roolissa eli toteuttavat teksteissä olevaa toimintaa. 

 

Tutkimuksen tutkimuskysymykset voi tiivistää kolmeen keskeiseen kysymykseen: 

 

 Millaisista aiheista strategiaa käsittelevissä vuosikertomuksen luvuissa puhutaan? 

 

 Millaisia toimijoita kyseisissä luvuissa nostetaan esille ja millaisia rooleja nämä te-

kijät saavat? 

 

 Mitkä toimijat ovat aktiivisessa roolissa kunkin aiheen yhteydessä? 

 

Rajaan tämän tutkimuksen koskemaan ainoastaan vuosikertomuksen tekstiosioita ja jä-

tän muun muassa kuvat analyysin ulkopuolella. Kuvien analysointi tarjoaisi mielenkiintoi-

sen tutkimuskohteen, mutta sen sisällyttäminen tämän laajuiseen tutkimukseen ei mieles-

täni ole mielekästä. Vuosikertomusteksteistä keskityn tarkastelemaan johdon strategia-

analyysejä sekä muita selkeästi strategiaa käsitteleviä tekstejä, jotka löytyvät aineistonani 

olevista vuosikertomuksista. Esittelen valitsemieni vuosikertomusosioiden valintakriteerit 

luvussa 2.5. 

 

Kuten edellä mainitsin, olen rajannut tutkimukseni koskemaan ainoastaan vuosikerto-

muksen kertomusosaa jättäen siis tilinpäätösosion tutkimukseni ulkopuolelle. Tilinpäätök-

siin sisältyvät katsaukset tarjoaisivat varmasti kiinnostavan tutkimuskohteen strategiasta 

puhumisen kannalta, mutta niiden sisällyttäminen tämän laajuiseen tutkimukseen ei ole 

mielekästä. Analysoimani tekstit ovat tutkimukseni liitteinä. 
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1.3 Aikaisempi tutkimus 

 

Yritysten vuosikertomustekstejä on tutkittu jonkin verran, mutta selkeästi strategiaa kos-

kevien tekstien tutkimusta on kuitenkin vain vähän. Keskeisimpiä tutkimuskohteita ovat 

olleet erityisesti vuosikertomuksissa olevat toimitusjohtajan katsaukset. Esimerkiksi Su-

sanna Hermalahti teki Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2003 pro gradu -

tutkielman, jossa tarkasteltiin toimitusjohtajien katsauksia vuosikertomuksen osana suo-

malaisten yritysten vuosikertomuksissa. Sanna Tammi on tehnyt Helsingin kauppakor-

keakoulussa pro gradu -tutkielman, jossa tarkasteltiin vuosikertomuksiin liittyviä strate-

giakuvauksia ja niissä esiintyviä keskeisiä teemoja. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät aikaisemmat tutkimukset liittyvät eurooppa-

laisten yritysten vuosikertomuksiin. Santema, Hoekert, van de Rijt sekä van Oijen (2005) 

ovat tutkineet vuosikertomuksen strategiatekstejä ja tehneet aiheeseen liittyvää vertailua 

viiden eurooppalaisen maan välillä. Tutkimuksessa vertailtavat maat olivat Alankomaat, 

Saksa, Ranska, Iso-Britannia sekä Puola. Tutkijoiden mukaan vuosikertomuksen kertovat 

tekstit ovat eräs väylä viestiä yrityksen strategiaa ulkopuoliselle maailmalle. Vuosikerto-

mukset ovat tärkeä informaationlähde muun muassa sijoittajille ja rahoitusmaailmalle 

yleensä. 

 

Santema ym. määrittävät tutkimuksessaan sellaisen vuosikertomustekstin, joka tuo stra-

tegian esille seuraavasti: ”Sellaisen yrityksen toteuttamaan strategiaan, jota yritys toteut-

taa myös tulevaisuudessa, liittyvän informaation paljastaminen, jonka organisaatio päät-

tää jakaa sidosryhmiensä kanssa”. Jotkut yrityksen jakavat paljon merkittävää informaa-

tiota tavoitteistaan ja missiostaan, kun taas toiset ovat haluttomampia jakamaan tietoa 

muiden kanssa. Strategian viestiminen sidosryhmille tarjoaa yritykselle mahdollisuuden 

erottaa itsensä muista yrityksistä. Tutkimuksen perusteella päädyttiin siihen lopputulok-

seen, että maiden väliset erot hallintokäytännössä (corporate governance) sekä kulttuu-

rissa vaikuttavat siihen, missä laajuudessa yritykset viestivät strategiaansa. Aikaisemmin 

vastaava yhteys oli jo löydetty taloudellisen tiedon ja maiden välisten erojen välillä. (Ma.) 

 

Santema, Hoekert, van de Rijt ja van Oijen toteavat tutkimuksensa tuloksena, että pitääk-

seen sidosryhmänsä tyytyväisinä, yrityksen tulisi miettiä sidosryhmien tarpeita päättäes-

sään, missä laajuudessa strategiasta puhutaan vuosikertomuksessa. Tärkeää on myös 

huomioida, että ulkomaisten sidosryhmien odotukset voivat erota huomattavasti kotimais-
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ten sidosryhmien tarpeesta. Näin ollen kansainvälisen yhtiön tulisi selvittää myös ulko-

maisten sidosryhmien odotuksia. (Santema ym. 2005.) 

 

Santema ja van de Rijt (2001) puolestaan ovat tehneet tutkimuksen liittyen strategiateks-

teihin hollantilaisissa vuosikertomuksissa. Santema ja van de Rijt toteuttivat tutkimuksen-

sa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. He määrittelivät kymmenen kriteeriä, 

joita he tarkastelivat tutkimusaineistonsa vuosikertomuksissa. Vuosikertomukset saivat 

kriteereistä pisteitä nollan ja yhden välillä. Tutkimusaineisto sisälsi 75 satunnaisesti valit-

tua yritystä. Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että suurin osa yrityksistä ei juurikaan 

muuta vuosikertomustaan vuodesta toiseen. Yritykset käyttivät pitkälti keskimäärin samo-

ja tekstiä muokaten ainoastaan tilinpäätöksen numeroita. Vain hyvin rajoitettu määrä yri-

tyksiä kirjoitti kokonaan erilaisen vuosikertomuksen kuin edeltävänä vuonna. Monen vuo-

sikertomuksen näkökanta on taaksepäin katsova. Tutkimusaineiston vuosikertomukset 

sisälsivät pakollisen tilinpäätösosion sekä kuvauksia niistä toiminnoista, jotka ovat yrityk-

sen tuloksen takana. 

 

Melkein kaikki Santeman ja van de Rijtin (2001) tutkimuksessa mukana olleet yritykset 

kuvailivat strategiaansa vuosikertomuksessa tavalla tai toisella. Strategiasta käytettiin 

kolmea ilmaisua, jotka ovat missio, tavoite sekä liikeyksikköstrategia. Huolimatta siitä, 

että yritykset puhuvat vuosikertomuksissaan strategioistaan, tutkimuksessa havaittiin, että 

harvat yritykset antavat vuosikertomuksessaan strategiaan liittyviä konkreettisia, numee-

risia tavoitteita. Santema ja van de Rijt totesivat tutkimuksessaan myös, että yritykset 

eivät vaikuta ajattelevan, että vuosikertomuksessa olisi tarkoitus ottaa kantaa strategiaan 

tulevan vuoden suunnitelmien muodossa. 

 

Otan tutkimukseni yhteenvedossa ja johtopäätöksissä kantaa siihen, kuinka saamani tut-

kimustulokset vastaavat aikaisemman tutkimuksen tuloksia. Uskon, että esimerkiksi eri 

yritysten välillä löytyy eroja siinä, missä laajuudessa strategiasta vuosikertomuksessa 

puhutaan ja millä tavalla strategiasta analysoimissani teksteissä puhutaan. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Lähden liikkeelle esittelemällä tutkielmani tutkimuskohteen, teoreettiset kytkennät sekä 

käyttämäni tutkimusmenetelmät. Luvussa 2.1 selvitän strategian viestintää. Luvussa 2.2 

käsittelen vuosikertomusta ja sen roolia yrityksen sidosryhmäviestinnässä. Luvussa 2.3 
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kuvailen lyhyesti ruostumattoman teräksen markkinoita ja markkinatilannetta, minkä jäl-

keen esittelen tutkimuksessani mukana olevat yritykset. Luvussa 2.5 käyn läpi sitä, millä 

perusteella olen valinnut analysoitavat tekstit tutkimukseeni. Luvussa 3 esittelen tutki-

muksessa käyttämäni tutkimusmenetelmät. Tämän jälkeen siirryn luvussa 4 tutkimukseni 

analyysiosioon. Lähden liikkeelle tutkimalla strategiaa käsitteleviä tekstejä ja niitä aiheita, 

joita teksteissä nostetaan esille. Tämän jälkeen tarkastelen luvussa 5 toimijoita, joita stra-

tegiaa käsittelevissä teksteissä esiintyy, minkä jälkeen siirryn tutkimaan semanttisia roole-

ja, joita yritys ja sen sidosryhmät teksteissä saavat. Luvussa 6 tarkastelen, mitkä toimijat 

esiintyvät kunkin aiheen yhteydessä. 

 

Tutkimukseni yhteenvedossa (luku 7) tarkastelen kaikkia tutkimuskysymyksiäni kokonai-

suutena ja esittelen tutkimustulokset. Käyn tutkimuksen lopussa läpi myös mahdolliset 

jatkotutkimuskohteet. 

 

 

2 TUTKIMUSKOHDE 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuskohteeni lähtien liikkeelle strategian käsitteestä. Tarkas-

telen myös vuosikertomusta sidosryhmäviestinnän osana ja esittelen tutkimusaineistoni 

yritykset. Lopuksi käyn läpi ne piirteet, joiden perusteella olen erottanut strategiaa käsitte-

levät tekstiosat vuosikertomuksista. 

 

2.1 Strategia 

 

Jotta strategian viestimistä vuosikertomuksissa voidaan alkaa tutkia, on ensin tarkastelta-

va strategian käsitettä ja muodostettava kuva siitä, mitä strategialla yritysmaailmassa ja 

tässä tutkielmassa tarkoitetaan. Strategian käsitteelle on olemassa useita määritelmiä. 

Tässä osiossa tarkoituksenani on muodosta mahdollisimman selkeä kuva strategian kä-

sitteestä sellaisena kuin käsittelen sitä tässä tutkimuksessa.  

 

2.1.1 Strategian määritelmä 

 

Yleisesti strategia voidaan määritellä niiden valintojen joukoksi, joita yritys tekee selviyty-

äkseen ja menestyäkseen ympäristössään. Mantereen (2003, 9-10) mukaan strategian 
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käsitteeseen ei kuitenkaan voida sisällyttää kaikkia valintoja, vaan valintojen tulee olla 

myös suunnattuja jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Tämä tavoite liittyy usein yri-

tysmaailmassa taloudelliseen menestykseen. 

 

Aaltosen (2007, 7) mukaan strategiaan sisältyy: 

 

 organisaation suhde sitä ympäröivään ympäristöön 

 jonkinlainen päämääräisyys 

 tiettyyn tilanteeseen sidonnaisuus 

 organisationaalisten resurssien käyttäminen 

 organisaation toimintojen koordinointi, sekä 

 differentiaatio suhteessa muihin organisaatioihin. 

 

Strategian käsite on muodostettu kahdella perustavalla: joko se on jotakin, joka muodos-

tetaan ja suunnitellaan ja jota tarkoitetaan jo ennen kuin aletaan toimia, tai vaihtoehtoi-

sesti se on jotakin, joka voidaan nähdä jälkikäteen tarkasteltuna – tarkastellaan niitä toi-

mia, jotka on jo tehty. (Aaltonen, 8-9.) 

 

Grandy ja Mills (2004) määrittelevät strategian ja strategisen johtamisen pitävän sisällään 

kaikki toiminnat, jotka käsittävät sellaisten toimien tarkkailua, suunnittelua ja toimeenpa-

noa, jotka vahvistavat yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin. 

 
Ayelet Baronin (2004) mukaan strateginen suunnittelu määrittää, mihin organisaatio on 

menossa seuraavien vuosien kuluessa, kuinka organisaatio pääsee päämääräänsä ja 

kuinka se tietää, onko päämäärä saavutettu vai ei. 

 

Vision ja mission käsitteet liittyvät keskeisesti strategian määritelmään. Åberg (2002, 46) 

määrittelee vision tilaksi, johon työyhteisön toivotaan pääsevän. Visio on mielikuva tavoit-

telemisen arvoisesta tulevaisuuden tilasta. Yrityksen tahtotila syntyy silloin, kun visio on 

julkistettu ja työyhteisö on sitoutunut toteuttamaan visiota. Missio puolestaan näyttää tien 

visioon. Se yhdistää vision työyhteisön menneisyyteen. (Mt. 48-50.) 

 

Hämäläinen ja Maula (2004, 15) määrittelevät Åbergin tapaan vision organisaation halu-

tuksi tulevaisuuden tilaksi. Visio vastaa kysymyksiin ”Millainen organisaatio haluaa olla?” 

ja ”Mitä organisaatio haluaa tehdä tulevaisuudessa?”. Mission Hämäläinen ja Maula mää-
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rittelevät organisaation olemassaolon tarkoitukseksi. Missio vastaa kysymyksiin ”Mikä on 

organisaation perustehtävä?” tai ”Mikä on organisaation toiminnan tarkoitus?”. Mission 

avulla kuvataan, mitä organisaatio tekee ja miksi. Sen tehtävänä on siis kertoa, miksi or-

ganisaatio on ylipäätään olemassa. 

 

Vision ja mission lisäksi yrityksen on Åbergin (2002, 50-53) mukaan määriteltävä toimin-

tastrategia, joka osoittaa, miten ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja omat sisäiset 

vahvuudet voidaan yhdistää. Yrityksen strategisen suunnittelun lähtökohtana ovat työyh-

teisön strategiset avainalueet, ylivoimaisen osaamisen alueet. Vision antaessa suunnan 

tulee yrityksessä myös pohtia, mitä nykyisiä vahvoja alueita ja uusia osaamisen alueita 

tulee vahvistaa. Työyhteisön strategia vastaa kysymykseen, miten visioon päästään ja 

kuinka liiketoiminnan tavoitteet toteutetaan. Yrityksen strategiset tavoitteet ilmaisevat sen 

yleisen tarkoituksen, jota toiminnalla toteutetaan. Yrityksen strategisia tavoitteita voivat 

olla esimerkiksi markkinajohtajuus, kansainvälistyminen tai tietyn suuruinen voitto sijoite-

tulle pääomalle. Yritys voi asettaa strategiset tavoitteet määrätietoisesti, jolloin lähdetään 

halutusta toiminnan tilasta eli skenaariosta. Strateginen tavoite voi kuitenkin olla yhtä hy-

vin myös vain intuitiivinen näkemys, visio siitä, mikä oikea toiminnan suunta on. 

 

Hämäläisen ja Maulan (2004, 16) mukaan strategia kuvaa sitä, miten organisaatio aikoo 

saavuttaa visionsa ja toteuttaa missiotaan. Strategia vastaa heidän mukaansa yleensä 

kysymykseen, mitä organisaation pitäisi tehdä menestyäkseen tulevaisuudessa. Hämä-

läinen ja Maula erottavat monien muiden tapaan toisistaan organisaation suunnitellun 

strategian ja toteutuneen strategian. Organisaatiossa saatetaankin nähdä vasta jälkeen-

päin, millaista strategiaa se on toteuttanut. 

 

Organisaation toteutunut strategia sisältää usein elementtejä sekä etukäteen suunnitel-

lusta että toiminnassa syntyvästä strategiasta. Organisaation julkilausuttu strategia on 

usein koko organisaatiolle yhteinen, mutta tästä löytyy poikkeuksiakin. Joissakin organi-

saatioissa esimerkiksi tulosyksiköille on määritelty omat visionsa ja strategiansa. Siinäkin 

tilanteessa, että organisaatiolla on yhteinen strategia, saattaa strategia näyttäytyä yksit-

täisille työntekijöille erilaisena. Strategiasta johdetut tavoitteet ja toimenpiteet voivat poi-

keta toisistaan organisaation eri tasoilla ja osissa. (Hämäläinen & Maula 2004, 16.) 
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Tässä tutkimuksessa määrittelen strategian tarkoittavan seuraavaa: 

 

Strategia sisältää sekä jo toteutuneen että suunnitellun strategian. Se pitää 

sisällään kaikkien sellaisten toimien tarkkailua, suunnittelua ja toimeenpa-

noa, jotka vahvistavat yrityksen asemaa suhteessa kilpailijoihin ja tuottaa 

yritykselle kilpailuetua. Strategian käsitteeseen sisältyvät vision ja mission 

käsitteet. 

 

2.1.2 Strategia ja yrityksen asema suhteessa kilpailijoihin 

 

Tutkimusaineistoni koostuu samoilla markkinoilla toistensa kanssa kilpailevista yrityksistä. 

Tämän vuoksi näen tärkeänä kiinnittää huomiota myös niihin mahdollisuuksiin erottautua 

kilpailijoista, joita strategia ja sen selkeä viestintä yritykselle tarjoavat. 

 

Porter (1999) peräänkuuluttaa yrityksiltä selkeitä strategioita. Mikäli yrityksillä ei ole sel-

vää visiota siitä, kuinka ne ovat selkeästi erilaisia ja ainutlaatuisia, kykeneviä tarjoamaan 

jotakin erilaista kuin kilpailijansa erilaisille asiakasryhmille, kilpailijat syövät ne Porterin 

mukaan elävältä. Mikäli kaikki kilpailevat samojen muuttujien varassa, standardi nousee, 

mutta yksikään yritys ei pääse muiden edelle. Juuri muiden edelle pääseminen ja siellä 

pysyminen on strategian ydin. Porterin mukaan tätä strategian ydintä kutsutaan kilpai-

luedun luomiseksi suhteessa kilpailijoihin. Ajatellessaan strategiaa yrityksen ei pitäisi 

keskittyä olemaan parempi siinä mitä se tekee, vaan olemaan erilainen siinä mitä se te-

kee.  

 

Yksi yrityksen kilpailustrategian osista on oman yrityksen aseman miettiminen suhteessa 

markkinoiden muihin toimijoihin. Muun muassa Porter (2004, 11) on todennut, että ase-

mointi oman toimialan sisällä määrittää sen, onko yrityksen kannattavuus toimialan kes-

kiarvon ylä- vai alapuolella. Yritys, joka kykenee positioimaan itsensä onnistuneesti, saat-

taa saavuttaa korkeitakin tuottoja huolimatta toimialan mahdollisesta hankalasta raken-

teesta ja siitä johtuvasta vaatimattomasta kannattavuuden keskiarvosta. Keskiarvoa pa-

remman suoriutumisen perustana on kestävä kilpailuetu. 

 

Strategian viestiminen onnistuneesti on tärkeää juuri strategian tuottaman kilpailuedun 

vuoksi. Erityisesti samoilla markkinoilla toimivat yritykset ovat tilanteessa, jossa erottumi-

nen suhteessa kilpailijoihin, nousee yrityksen menestymisen kannalta avainasemaan. 
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Tukeakseen strategista suunnitteluprosessia yrityksen viestintä voi auttaa johtoa tiivistä-

mään strategian esimerkiksi kolmesta viiteen yksinkertaiseen teemaan tai aiheeseen. 

Tämä prosessi mahdollistaa keskeisten viestien muodostamisen ja samaan aikaan se luo 

johdolle työkalun, joka tasoittaa käyttäytymistä ja päätöksentekoa kaikilla organisaa-

tiotasoilla. (Baron 2004.) 

 

2.1.3 Strategian viestintä 

 

Muun muassa Rogers, Gunesekera ja Yang (2007) ovat kuvanneet strategian, kielen ja 

viestinnän välistä suhdetta seuraavalla kolmen osan mallilla. 

 

Retoriikka Identiteetti

Toiminta
Strategia

 

Kuva 1. Strategian kolme tekijää. (Ks. esim. Rogers, ym. 2007) 

 

Strategian kolmesta tekijästä toimintaan sisältyvät ne toiminnat ja teot, jotka auttavat saa-

vuttamaan organisaation tavoitteita. Identiteetti puolestaan pitää sisällään ne yksilöt, jotka 

muovaavat, motivoivat, pitävät yllä ja yhtenäistävät organisaatiot. Retoriikka kattaa kielen, 

joka määrittelee, vaikuttaa ja arkistoi tekoja ja toimintaa. 

 

Kieli voidaan siis nähdä yhtenä strategian osana, mikä korostaa kielen ja viestinnän mer-

kitystä organisaatiossa. Kielellä on vahva yhteys yritysten tavoitteiden saavuttamiseen 

tähtäävään toimintaan sekä organisaation identiteettiin. Näin ollen kielen ja viestinnän 
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onnistuminen näyttäisi vaikuttavan kaikkiin organisaation strategian toteutumiseen vaikut-

taviin tekijöihin. 

 

Vuonna 2005 Manifesto Consulting Oy toteutti tutkimuksen, jossa aiheena oli strategian 

viestintä suomalaisissa yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 56 henkilöä ja vastaajat kuului-

vat suurten yritysten viestintäjohtoon. Tutkimuksen taustalla oli oletus, että strategian 

viestimisen merkitys on kasvanut. Tutkimuksen mukaan strategian viestintä on viestin-

täyksikön työn kannalta keskeinen asia, ja valtaosalla yrityksiä on olemassa prosessi 

strategian viestimiseksi. Prosessilla tarkoitetaan tässä toimintamallia, jonka mukaan stra-

tegian viestiminen toteutetaan. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa myös 

keskeisiin asioihin strategiasta viestittäessä. Keskeisimmiksi asioiksi nousivat muun mu-

assa strategian esittäminen ymmärrettävässä muodossa, johdon ja esimiesten sitoutumi-

nen strategian viestimiseen sekä ylipäänsä strategian arkipäiväistäminen, jotta se ohjaisi 

toimintaa kaikilla tasoilla. (Manifesto Consulting 2005.) 

 

Ferreiran ja Rezenden (2006) mukaan strategian vapaaehtoisella viestimisellä voi olla 

arvoa kasvattava merkitys. Vapaaehtoisella viestinnällä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sitä viestintää, jota laki tai muut määräykset eivät yritykseltä edellytä. Strategian vapaaeh-

toinen viestintä on siis yrityksestä itsestään kiinni ja siltä aina tietoinen valinta. Vapaaeh-

toinen viestintä myös erottaa yritykset toisistaan toisten viestiessä enemmän ja toisten 

puolestaan vähemmän, vähimmäistapauksessa pelkästään erilaisten säännöksien vaati-

mat asiat. Strategian vapaaehtoisen viestinnän arvoa kasvattava merkitys johtuu siitä, 

että yrityksen sidosryhmät voivat saatuaan tietoa strategiasta tehdä päätöksiä, jotka ovat 

linjassa yrityksen strategian kanssa. 

 

Ferreiran ja Rezenden (2006) mukaan johdon tiedotteita voidaan pitää uskottavina silloin, 

kun ne ovat julkisia. Julkisuuden perusteena pidetään sitä, että tiedotukset ovat kaikkien 

saatavilla. Vuosikertomus voidaan lukea yrityksen julkisiin raportteihin, sillä se on kaikkien 

kiinnostuneiden saatavilla. 

 

Strategian vapaaehtoinen viestintä tarjoaa yritykselle siis mahdollisuuden erottautua kil-

pailijoistaan. Tämän vuoksi yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka se hyö-

dyntää vuosikertomusta strategiasta kertomisen välineenä. 
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Simon Lilley (2001, 76-78.) on käsitellyt artikkelissaan The Language of Strategy strate-

gian kuvauksessa käytettyä kieltä. Strategian kieli on johdettavissa tulevaisuutta koske-

vasta kielestä. Tulevaisuuden ihanteiden muodostaminen perustuu usein sen oikeuttami-

selle, mitä pyritään saavuttamaan tässä ja nyt. Strategiasta puhuminen vie Lilleyn mu-

kaan organisaation pidemmälle luoden tulevaisuuden kauppapaikan. 

 

Hämäläinen ja Maula (2004, 28) ovat jakaneet strategiaviestinnän kolmeen eri osa-

alueeseen. Kuva 2 havainnollistaa tätä jakoa. 

Strategian 

toteuttamista 

tukeva viestintä

Strategian 

sisällöstä

viestiminen

Strategia-

prosessista 

viestiminen

 

Kuva 2. Strategiaviestinnän eri osa-alueet (Hämäläinen & Maula 2004, 28.) 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan strategian sisältöä koskevaa viestintää. 

Havaintojeni mukaan vuosikertomuksissa pyritään nimenomaan kertomaan strategian 

sisällöstä ja viestiä yrityksen sidosryhmille niistä strategian piirteistä, jotka tukevat yrityk-

sen liiketoimintaa ja kehittymistä tulevaisuudessa. Vuosikertomusta käytetään myös ker-

tomaan niistä strategiaan liittyvistä asioista, jotka yritys on kuluneen raportointikauden 

aikana jo toteuttanut. 

 

Uskon, että vuosikertomusta voisi hyödyntää myös strategian toteuttamista tukevassa 

viestinnässä. Sillä mistä aiheista vuosikertomuksessa strategian yhteydessä puhutaan ja 

millaisissa rooleissa eri toimijat teksteissä ovat, yritys voi yrittää vaikuttaa eri sidosryhmi-

ensä toimintaan.  
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Julkilausutut strategiat kuvaavat Hämäläisen ja Maulan (2004, 31) mukaan yleensä orga-

nisaation ylimmän johdon laatimia ja vahvistamia strategisia suunnitelmia, joilla pyritään 

tavoitteelliseen työskentelyyn ja organisaation menestykseen. Strategian viestintä yrityk-

sen henkilöstölle on tärkeää. Se vaikuttaa myös työyhteisön maineeseen. 

 

Se, kuinka laajasti strategiasta viestitään yrityksen ulkopuolisille tahoille, riippuu yritykses-

tä itsestään, sen käytännöistä, senhetkisestä tilanteesta sekä valitusta strategiasta. Stra-

tegialla on joka tapauksessa merkittävä rooli yrityksen ulkoisen yhteisökuvan rakentajana. 

Monet yritykset kertovat nykyisin oma-aloitteisesti ja avoimesti strategiastaan. Strategian 

ulkoisen viestinnän välineitä voivat olla esimerkiksi yrityksen vuosikertomus tai asiakas-

lehti. Yrityksillä on nykyään entistä enemmän paineita kuvata pitkän aikavälin tavoittei-

taan ja suunnitelmiaan. Joskus strategian ulkoiseen viestintään velvoittaa myös lainsää-

däntö. Tällaista lainsäädäntöä edustaa muun muassa arvopaperimarkkinalaki. (Mt. 45.) 

 

Avoin ja aktiivinen puhuminen strategiasta ei aina ole yrityksen kannalta paras mahdolli-

nen ratkaisu, vaan yritys saattaa esimerkiksi viivyttää strategiansa julkistamista. Koko 

yrityksen strategia on sen tyyppinen, ettei yritys halua viestiä sitä. Johto voi myös pyrkiä 

estämään strategian päätymisen kilpailijoiden tietoon. Tällaisessa tilanteessa organisaa-

tiossa saatetaan päättää, ettei strategiasta viestitä edes sisäisesti. Suurissa organisaati-

oissa sisäinen viestintä on aina riski, koska samat sisäpiiritietoon liittyvät säännöt eivät 

koske kaikkia yrityksen työntekijöitä. Merkittävistä strategisista linjauksista tulisi aina in-

formoida kaikkia markkinoiden osapuolia yhtäaikaisesti. Tämän vuoksi esimerkiksi julki-

sesti noteeratuissa pörssiyhtiöissä ei aina ole mahdollisuutta viestiä strategiaa etukäteen 

koko henkilöstölle. (Hämäläinen & Maula 2004, 45-46.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, kuinka strategiasta puhutaan yritysten vuosikerto-

muksissa. Vuosikertomuksen kohderyhmään voidaan lukea kuuluvaksi myös yrityksen 

oma henkilöstö. Näin ollen vuosikertomus tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kertoa stra-

tegiasta saman välineen kautta sekä yrityksen sisäisille että ulkoisille tahoille. Kuva 3 

havainnollistaa omaa näkemystäni vuosikertomuksen roolista strategiasta kertomisen 

välineenä. 
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Informaatio

Yritys Sidosryhmät

Strategiaprosessi

Viestintästrategia

Viestintäfunktio

Kieli

Teksti

Strategian tulkinta

Vuosikertomus

Viestin 

ymmärrys

Mielikuvan 

muodostuminen

Kuva 3. Vuosikertomuksen rooli kerrottaessa strategiasta yrityksen sidosryhmille 

 

Vuosikertomus voidaan nähdä yrityksen ja sen sidosryhmien välisenä linkkinä, joka aut-

taa sidosryhmiä saavuttamaan saman näkemyksen yrityksen strategiasta kuin yrityksellä 

itsellään on. Tärkeäksi tekijäksi tämän tavoitteen saavuttamisessa nousevat vuosikerto-

muksen sisältämä informaatio, siinä käytettävä kieli sekä itse teksti. Tässä tutkimuksessa 

keskityn tarkastelemaan nimenomaan näitä tekijöitä. Seuraavaksi tarkastelen vuosiker-

tomusta yrityksen sidosryhmäviestinnän välineenä. 

 

2.2 Vuosikertomus sidosryhmäviestinnän osana 

 

Vuosikertomus on osa yrityksen talousviestintää, joka puolestaan sisältyy sidosryhmä-

viestinnän käsitteeseen. Tarkastelen tässä tutkimuksessani vuosikertomustekstien toimi-

joita, joihin sisällytän myös yrityksen sidosryhmät. Tämän vuoksi sidosryhmäviestinnän ja 

sidosryhmien tarpeiden tarkastelu ovat tutkimukseni kannalta tärkeässä asemassa. Tut-

kimukseni liittyy laajasti tarkasteltuna yritysviestintään myös yleisellä tasolla. 

 

Eskelinen 2009 
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Yrityksen sidosryhmäviestintä on moniulotteinen ja monia mahdollisuuksia tarjoava vies-

tinnän alue. Sidosryhmäviestinnän yksi alalaji on talousviestintä, jonka piiriin myös vuosi-

kertomus kuuluu. Vuosikertomus on yrityksen viestinnän välineenä kokenut monia muu-

toksia viime vuosina. Käsittelen tutkimukseni tässä osassa myös näiden muutosten pää-

kohtia. 

 

2.2.1 Talousviestintä sidosryhmäviestinnän alalajina 

 

Vuosikertomus kuuluu yrityksen talousviestintään ja on yksi talousviestinnän keskeisistä 

viestinnällisistä tuotoksista. Talousviestinnän kohderyhmiin kuuluvat muun muassa omis-

tajat, sijoittajat, analyytikot, henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja rahoittajat.  Talo-

usviestintä voidaan määritellä sellaiseksi viestinnäksi, joka on sisällöltään taloudellista tai 

taloudelliselta kannalta kiinnostavaa. Sen tehtävänä onkin välittää tietoa ja ymmärrystä 

yrityksen talouteen vaikuttavista asioista. (Juholin 2006, 274-278.) 

 

Sidosryhmäviestinnän ytimen tulisi muodostua niistä perusviesteistä ja teemoista, jotka 

organisaatio on määritellyt itselleen. Näitä viestejä ja teemoja muokataan ja sovelletaan 

tilanteiden ja sidosryhmien odotusten tai vaatimusten mukaan. Sidosryhmien jatkuva tai 

säännöllinen analysointi kuuluu viestinnän perusmäärittelyihin ja jatkuvaan suunnitteluun. 

Sidosryhmistä tai yhteistyö- ja kohderyhmistä käytetty käsite stakeholders käsitetään laa-

jempana yleisönä kuin tiedossa olevat ja tunnetut sidosryhmät, joista tärkeimpiä ovat 

henkilöstö, asiakkaat/jäsenet ja rahoittajat, sillä ilman niitä organisaatio ei voi toimia. Yri-

tyksen muita tärkeitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi yhteistyökumppanit, viranomaiset ja 

media. (Juholin 2006, 203-210.) 

 

Talousviestintä koskee kaikkia yrityksiä, ja lisäksi listayhtiöt joutuvat noudattamaan pörs-

sitiedottamisen sääntöjä. Talousviestinnän suurin haaste on Juholinin (2006, 274) mu-

kaan ison tietomäärän pelkistäminen vastaanottajaa kiinnostavaan ja puhuttelevaan muo-

toon. Yrityksen on oltava jatkuvasti tietoinen siitä, millainen tiedontarve ja vastaanottoky-

ky sen eri sidosryhmillä on. 
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2.2.2 Vuosikertomuksen rooli sidosryhmäviestinnässä 

 

Vuosikertomuksen kohderyhmiin kuuluvat Juholinin (2006, 292-293) mukaan analyytikot, 

asiakkaat, yrityksen henkilöstö, osakkeenomistajat, sijoittajat sekä muut sidosryhmät, 

jotka tarvitsevat tietoa yhtiön tilasta tai ovat yhtiöstä muuten kiinnostuneita. Vuosikerto-

mus muokkaa voimakkaasti yrityksen yhteisökuvaa. Joissakin yrityksissä vuosikertomus-

ta varten valitaan vuosittainen teema, joka toimii punaisena lankana läpi vuosikertomuk-

sen. Vuosikertomuksen haasteena on välttää ilmaisujen ylistävyys ja kritiikittömyys. Vuo-

sikertomuksissa saatetaan myös vaieta kielteisistä asioista tai ilmaista ne siten, etteivät 

vuosikertomuksen lukijat huomaa niitä. 

 

Desmond (2003) määrittelee Juholinin tavoin yhdeksi vuosikertomuksen tärkeimmistä 

kohderyhmäksi yrityksen osakkeenomistajat, jolloin vuosikertomuksen fokuksena on näil-

le osakkeenomistajille tuotettu arvo. Osakkeenomistajien lisäksi vuosikertomus on Des-

mondin mukaan suunnattu yrityksen muille sidosryhmille, kuten asiakkaille, työntekijöille 

ja muille yhteistyötahoille. Vuosikertomus tuottaa paremman lopputuloksen, mikäli yritys 

viestii kaikkien vuosikertomuksen kohderyhmien kanssa. Vuosikertomus tuottaa Des-

mondin mukaan tyydyttävän kuvan yrityksen taloudenhoidosta vain, mikäli se kuvailee 

toimintojen syitä, arvoja sekä organisaation strategiaa. Ammattimaiset sijoittajat käyttävät 

vuosikertomusta perustana vuorovaikutuksessaan yrityksen kanssa. Yritysten tulisi Des-

mondin mukaan arvioida vuosikertomuksiaan niiden konseptin, sisällön, toimituksen sekä 

ajoituksen kautta sekä kysyä, kuinka tehokas osa vuosikertomuksilla on koko siinä pro-

sessissa, jossa yritys kommunikoi kohderyhmiensä kanssa. 

 

Yuthas ym. (2002) ovat tutkineet, onko vuosikertomusta käytetty viestimään läpinäkyvästi 

yrityksen toiminnasta vai välineellisesti pyrkimyksenä saada sidosryhmät toimimaan yri-

tyksen edun mukaisesti. Yleisesti vuosikertomuksen luotetaan tarjoavan luotettavan esi-

tyksen yrityksen taloudellisesta todellisuudesta. Käytännössä vuosikertomusta käytetään 

myös muokkaamaan sijoittajien käsitystä ja näkemystä yrityksestä. 

 

Yuthas ym. (2002) ovat osoittaneet, että toimitusjohtajan katsauksia ja johdon ana-

lyysiosioita käytetään strategisesti. Voidaan ajatella, että vuosikertomuksen muutkin osat 

ovat sidosryhmien tekemien päätösten kannalta oleellisessa osassa. 
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2.2.3 Vuosikertomuksen haasteita 

 

Vuosikertomuksen haasteena on sen toimiminen useissa eri tehtävissä. Yrityksen eri si-

dosryhmät käyttävät vuosikertomusta eri tavoilla ja kaipaavat siksi hyvinkin erilaista tie-

toa. Yrityksen on kyettävä vastaamaan kaikkien eri sidosryhmien tarpeisiin. Osa vuosiker-

tomusteksteistä pyritäänkin usein kohdistamaan tietyille sidosryhmille. Esimerkiksi liian 

yksityiskohtaisen numerotiedon esittämistä saatetaan joissakin tapauksissa välttää, koska 

siitä kiinnostuneiden sidosryhmien uskotaan tutustuvan yrityksen julkaisemaan tilinpää-

tösosioon. 

 

Yrityksen strategiaa käsittelevät tekstiosiot ovat kuitenkin sellaisia, jotka on suunnattu 

kaikille yrityksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneille tahoille. Vuosikertomuksissa näkee 

usein tehdyn hyvinkin erilaisia ratkaisuja tekstien ja esitettävän tiedon laajuuden suhteen. 

Vuosikertomusten tarkastelu on kiinnostavaa myös yrityskuvan vahvistamisen kannalta. 

Vuosikertomuksen kokoaminen on suurissa pörssiyhtiöissä usein laaja projekti, johon 

osallistuu ihmisiä yrityksen eri funktioista. Tämän vuoksi vuosikertomuksessa saattaa olla 

tyylillisesti hyvinkin vaihtelevia tekstejä. Osa teksteistä on keskittynyt numeeristen fakto-

jen esittämiseen ja osa teksteistä puolestaan keskittyy kuvaamaan yrityksen tilannetta, 

mennyttä ja tulevaa. 

 

Yleisen käsitteistön ja terminologian käyttäminen sekä keskittyminen konkreettisiin asioi-

hin lisäävät vuosikertomuksen sisällön ymmärrettävyyttä ja lähestyttävyyttä. Tilinpää-

tösosion sisältämä tieto on luonnostaan abstraktia, monimutkaista ja raskaasti tiivistettyä. 

Johto voi esittää tällaiset tiedot vaikeasti ymmärrettävinä käyttäen toimiala- tai yrityskoh-

taista jargonia; sanoja, jotka eivät ole yleisessä käytössä tai lyhytkestoista tai idealistista 

terminologiaa. Yuthasin ym. (2002) tutkimustulokset antavat useita merkkejä myös siitä, 

että positiivista tulosyllätystä odottavat yritykset viestivät ymmärrettävämmin ja selkeäm-

min kuin keskivertoyritykset. (Yuthas ym. 2002.) 

 

2.2.4 Vuosikertomuksen muutoksia viime vuosina 

 

Vuosikertomus on kokenut viime vuosina paljon muutoksia. Muutokset liittyvät esimerkiksi 

kertomuksen rakenteeseen, laajuuteen, sisältöön sekä graafien ja kuvien käyttöön. Myös 

yritysten suhtautuminen ja panostus vuosikertomuksen tekemiseen on muuttunut. Yrityk-

set eroavatkin nykyään yhä enemmän toisistaan myös vuosikertomuksen suhteen. 
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James Pethokoukis (2008) pohtii artikkelissaan Annual Report R.I.P niitä muutoksia, joita 

vuosikertomus on viime vuosien kuluessa kokenut. Pethokoukisin mukaan Internet on 

vaikuttanut vuosikertomuksiin siten, että tietoa siirretään yhä enemmän Internet-sivuille 

Sen sijaan, että yritys kuluttaisi rahaa vaikuttavaan raporttiin, joka antaisi kokonaiskuvan 

yrityksestä ja sen yrityskulttuurista, voidaan lähettää numeropainotteisia, raskaita raport-

teja ja jättää sijoittajan vastuulle vierailla yrityksen Internet-sivuilla, mikäli he haluavat 

kattavamman kuvan. (Pethokoukis 2008.) 

 

Yritysten voidaan Pethokoukisin mukaan nähdä jakautuneen kahteen leiriin. Toinen leiri 

pyrkii ainoastaan täyttämään vuosikertomukselle asetettavat minimivaatimukset ja tehdä 

teknisesti oikean ja lakia noudattavan raportin voidakseen sanoa tehneensä sen. Toinen 

leiri pyrkii välittämään liiketoimintansa ymmärtämistä raportin avulla. Tällöin raportin kes-

keiseksi kysymykseksi nousee, kuinka johto näkee liiketoiminnan kulloisessakin yhtey-

dessä. Keskeistä on myös pohtia yrityksen kohtaamia haasteita ja tapaa kohdata ne. 

(Ma.) 

 

Viime vuosikymmenten kuluessa yritysten vuosikertomukset ovat ulkoasultaan muuttu-

neet tylsistä taloudellisista dokumenteista värikkääksi markkinoinnin ja pr:n dokumenteik-

si, jossa tilinpäätös on siirretty tekniseksi liitteeksi. Tämä muutos voidaan nähdä luonnol-

lisena seurauksena muuttuvalle yritysten raportointiympäristölle (teknologiset, lainsää-

dännölliset ja säädökselliset muutokset) sekä muuttuvalle yritysjohdon käytännölle. (Beat-

tie ym. 2008.) 

 

Iso-Britanniassa on tutkittu vuosikertomuksen pituutta ja sen kehittymistä viimeisten vuo-

sikymmenten kuluessa. Tutkimustuloksen mukaan vuosikertomuksen pituus kasvoi vuo-

desta 1965 vuoteen 2004 mennessä 26 sivusta 75 sivuun. Tämä lähes kolminkertainen 

nousu heijastaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen materiaalin ja tiedon kasvua. Vapaa-

ehtoisen materiaalin lisääminen on kasvanut enemmän kuin pakollisen materiaalin. (Beat-

tie ym. 2008.) 

 

Käsittelen tutkimusaineistoni vuosikertomuksia näiden muutosten näkökulmasta tutki-

mukseni yhteenvedossa (luku 7). Tarkastelen muun muassa sitä, kuinka laajasti strategi-

asta puhutaan vuosikertomuksissa ja onko strategian yhteydessä havaittavissa tiedon 

siirtymistä muihin viestintävälineisiin ja -kanaviin. 
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2.3 Ruostumattoman teräksen markkinat ja kilpailu markkinoilla 

 

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat yksi tutkimusaineistooni liittyvä keskeinen teki-

jä. Markkinatilanne on talouskriisin myötä muuttunut entistä kiinnostavammaksi. Euroo-

passa on neljä merkittävää ruostumatonta terästä valmistavaa yritystä. Näiden neljän 

yrityksen vuosikertomukset ovat tutkimukseni tutkimusaineistona. Eurooppalaisten yritys-

ten lisäksi maailmanlaajuisilla markkinoilla toimii myös kaksi suurta aasialaista teräsyhtiö-

tä. 

 

Vuoden 2008 aikana nousi vahvasti esille kysymys ruostumattoman teräksen markkinoilla 

vallitsevasta ylikapasiteetista. Suuret teräsyhtiöt ovat kasvattaneet tuotantoaan ja laajen-

taneet toimintaansa uusille alueille. Aasialaiset teräsyhtiöt ovat laajentaneet toimintaansa 

lähialueidensa ulkopuolelle. Markkinoille on syntynyt ylikapasiteettia, jolloin kilpailutilanne 

on kiristynyt. 

 

Esimerkiksi Outokumpu toteaa vuoden 2008 vuosikertomuksessaan ruostumattoman 

teräksen markkinatilanteen muuttuneen merkittävästi vuoden 2007 aikana. Maailmanlaa-

juinen talouskriisi on vaikuttanut myös ruostumattoman teräksen kysyntään ja tuotantoon. 

Yksi ruostumattoman teräksen markkinoiden haasteena on Outokummun mukaan kasva-

va kapasiteetti Kiinan markkinoilla. Tuotantokapasiteetin kasvun todetaan saattavan joh-

taa ylikapasiteettitilanteeseen, jolloin ruostumattoman teräksen tarjonta ylittää sen kysyn-

nän Kiinassa. Tällainen tilanne vaikuttaa toteutuessaan koko maailman markkinoihin ja 

näin ollen siis myös eurooppalaisten teräsyhtiöiden toimintaan. 

 

2.4 Tutkimusaineiston muodostavat yritykset 

 

Esittelen seuraavaksi tutkimusaineistoni vuosikertomustekstit tuottaneet neljä eurooppa-

laista teräsyhtiötä. Yleisen yrityskuvan lisäksi esittelen myös yritysten strategiaa siltä osin 

kuin yritys on kertonut strategiastaan internet-sivuillaan vuonna 2009. Esittelyjen tiedot 

perustuvat yritysten vuosikertomuksiin sekä yritysten internet-sivuilla olevaan tietoon. 

Kaikki tutkimusaineistoni yritykset eivät kerro strategiastaan internet-sivuillaan. 
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2.4.1 Acerinox 

 

Acerinox on espanjalainen ruostumatonta terästä valmistava yhtiö. Se on tuotantokapasi-

teetiltaan toiseksi suurin maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen tuottaja. Vuonna 

2007 Acerinox työllisti yli 7 400 ihmistä. Acerinox on keskittynyt ainoastaan ruostumatto-

man teräksen tuotantoon. Tässä suhteessa se eroaa Outokummun kanssa ArcelorMitta-

lista ja ThyssenKruppista, joilla on ruostumattoman teräksen lisäksi myös muita liiketoi-

mintoja. Acerinoxin internet-sivuilla ei ole nähtävissä kuvausta yrityksen strategiasta. 

 

2.4.2 ArcelorMittal 

 

ArcelorMittal on maailman suurin integroitu teräsyhtiö, jonka tuotevalikoimaan kuuluu 

muun muassa ruostumaton teräs. ArcelorMittal työllistää 311 000 henkilöä yli 60 maassa. 

Vuosi 2007 oli ensimmäinen täysi vuosi Arcelorin ja Mittal Steelin yhdistymisen jälkeen. 

Vuonna 2007 ArcelorMittal tuotti noin 10 prosenttia maailman terästuotannosta ja sen 

liikevaihto oli 105,2 miljardia dollaria. ArcelorMittalin asiakkaita ovat muun muassa auto-

teollisuus ja rakennusteollisuus. ArcelorMittal on listattuna New Yorkin, Amsterdamin, 

Pariisin, Brysselin, Luxemburgin, Barcelonan, Bilbaon, Madridin sekä Valencian pörsseis-

sä. 

 

ArcelorMittal mainitsee Internet-sivuillaan tulevaisuuden tavoitteekseen 

sellaisen johtajuuden, joka muuttaa tulevaisuuden terästeollisuuden.  

 

2.4.3 Outokumpu Oyj 

 

Outokumpu Oyj on ruostumattomaan teräkseen keskittyvä kansainvälinen yhtiö. Yhtiö 

toimii noin 30 maassa ja se työllistää yhteensä runsaat 8 000 henkilöä. Outokummun 

liikevaihto vuonna 2008 oli 5 474 miljoonaa euroa. Outokummun päätuotteita ovat kylmä- 

ja kuumavalssatut ruostumattomat teräslevyt ja -nauha, putkituotteet, putkenosat sekä 

pitkät tuotteet. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa jakelijat, jatkojalostajat sekä loppu-

tuote- ja projektiasiakkaat. Outokummun päämarkkina-alue on Eurooppa. Pääraaka-

aineina ruostumattoman teräksen tuotannossaan Outokumpu käyttää ruostumatonta kier-

rätysterästä, hiiliteräsromua, ferrokromia ja nikkeliä. Yhtiön visiona on olla kiistaton ykkö-
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nen ruostumattoman teräksen valmistamisessa. Outokumpu on ollut listattuna Helsingin 

pörssissä vuodesta 1988. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

 

Nykyään yhtiö keskittyy pelkästään ruostumattoman teräksen tuotantoon. Outokummun 

strategia on muuttunut viimeisten vuosien aikana, minkä vuoksi strategian viestimistä on 

kiinnostava tutkia myös pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi käyn tutkimukseni alussa 

lyhyesti läpi Outokummun vuosikertomukset kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden 

takaa. Pyrin tällä valinnalla nostamaan esiin niitä muutoksia, joita strategian viestimisessä 

on tapahtunut. 

 

2.4.4 ThyssenKrupp 

 

ThyssenKrupp on yksi maailman suurimmista teknologiayrityksistä. Yritys työllistää yli 

190 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yrityksen päätuotteita ovat teräs ja palvelut, ja sen 

liikevaihto tilikautena 2006/2007 oli yli 51 miljardia euroa. Tuotannon rinnalla Thyssen-

Krupp keskittyy järjestelmäratkaisuihin sekä innovatiivisiin palveluihin viidellä segmentillä, 

jotka ovat teräs, ruostumaton teräs, teknologia, hissit sekä palvelut. ThyssenKrupp pyrkii 

optimoimaan tuotevalikoimansa taatakseen pitkän aikavälin kannattavuuden ja arvon. 

 

ThyssenKruppin Internet-sivuilta löytyy yrityksen strategia ruostumattoman teräksen tuot-

tajana. ThyssenKrupp kuvaa strategiaansa seuraavasti: 

 

Strategian ytimen muodostaa jatkuva uusien sovellusten kehittäminen 

ruostumattoman teräksen segmentin tuotteille. Tämä kehitystyö on pe-

rustana markkina-aseman lujittamiselle ja laajentamiselle. Thyssen-

Kruppin ruostumattoman teräksen segmentin kasvustrategia perustuu 

kolmeen peruspilariin, jotka ovat: 

 

 Ruostumattoman teräksen litteissä tuotteissa yrityksen tavoitteena 

on turvata kilpailukyky Euroopan markkinoilla. 

 

 Asema globaalina ruostumattoman teräksen tuottajana vahvistuu, 

kun yritys laajentaa toimintaansa NAFTA-markkinoille. 
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 Seosaineissa ThyssenKrupp aikoo laajentaa liiketoimintaansa nik-

keliseosaineisiin sekä titaniumiin. 

 

Näiden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi toiminnassa olevissa yksi-

köissä modernisoidaan ja laajennetaan. Yritys pyrkii tarjoamaan asiak-

kailleen ratkaisut erilaisiin tarpeisiin ja olemaan tehokas paikallinen yh-

teistyökumppani. 

 

2.5 Strategiaa käsittelevät luvut vuosikertomuksessa 

 

Olen valinnut tutkimusaineistoni muodostavat vuosikertomusten luvut käyttäen kriteereinä 

otsikointia, tekstin rakennetta sekä sijaintia vuosikertomuksessa. Acerinoxin vuosikerto-

muksen rakenne eroaa kolmesta muusta tutkimastani vuosikertomuksesta siten, että sii-

nä näiden kriteereiden mukaista yhtenäistä lukua ei ollut löydettävissä. Tämän vuoksi 

valitsin Acerinoxin vuosikertomuksesta analysoitavat tekstipätkät muiden kriteerien avulla. 

Palaan näihin kriteereihin käytyäni ensin läpi otsikointiin, tekstin rakenteeseen sekä sijain-

tiin liittyvät kriteerit, joita käytin kolmen muun vuosikertomuksen strategiaa käsittelevän 

luvun löytämiseksi. 

 

Valitsemani vuosikertomusten luvut on otsikoitu siten, että otsikossa mainitaan sana stra-

tegia. Tekstit sijaitsevat vuosikertomuksen alkuosassa ja niiden rakenne on yhdenmukai-

nen siten, että tekstien alussa kuvataan strategiaa strategiakuvauksen kautta. Strate-

giakuvauksen jälkeen luvuissa siirrytään käsittelemään muita strategiaan liittyviä aiheko-

konaisuuksia, jotka käyn läpi luvussa 4. 

 

ArcelorMittalin vuosikertomuksessa strategia tulee huomattavasti vähemmän esille kuin 

Outokummun ja ThyssenKruppin vuosikertomuksissa. ArcelorMittal on julkaissut vuosi-

kertomuksen lisäksi Activity report -nimisen raportin. Kyseisessä raportissa kuvataan yh-

tiön toimintaa vuosikertomusta laajemmin ja siihen sisältyy huomattavasti kattavampi ku-

va strategiasta kuin vuosikertomukseen. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki Petho-

koukisinkin (2008) tekemästä havainnosta, jonka mukaan yritykset ovat siirtäneet laajoja 

kuvauksia pois vuosikertomuksista esimerkiksi internetin puolelle. Tässä tapauksessa 

ArcelorMittal on nähnyt parhaaksi pitää vuosikertomuksensa tekstiosan suhteellisen lyhy-

enä ja siirtää laajemmat tekstit kokonaan erilliseen raporttiin. Käsittelen tässä tutkimuk-

sessa hieman myös kyseessä olevaa ArcelorMittalin Activity report -julkaisua, koska pi-
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dän sitä mielenkiintoisena ratkaisuna strategian esittämiselle. En kuitenkaan keskity tar-

kastelemaan Activity report -julkaisua tarkemmin, koska haluan keskittyä tutkimaan ni-

menomaan vuosikertomuksia. 

 

Acerinox ei käsittele vuosikertomuksessaan strategiaa erillisessä tekstissä. Strategiasta 

puhumisen pystyy kuitenkin havaitsemaan Acerinoxin vuosikertomuksen muissa teksteis-

sä. Acerinox on rakentanut vuoden 2007 vuosikertomuksensa siten, että kertomuksen 

lopussa käsitellään erikseen konsernin eri osia. Tämän vuoksi strategiasta puhutaan vuo-

sikertomuksessa monella eri tasolla. Olen ottanut mukaan tähän tutkimukseen koko vuo-

sikertomuksen ja käsittelen näin ollen myös esimerkiksi tytäryhtiöiden tai liiketoimintayk-

siköiden strategioiden viestintää, mikäli niistä puhutaan eri yhtiöiden vuosikertomuksissa. 

 

Vertailun vuoksi kävin läpi myös Outokummun vuosikertomukset vuosilta 1988 ja 1997. 

Vuoden 1998 vuosikertomuksesta en löytänyt yhtään suoraa viittausta yrityksen strategi-

aan. Vuoden 1997 vuosikertomuksessa puolestaan on kertomusosan alkupuolella lyhyt 

teksti, joka on otsikoitu ”Toiminta-ajatus, strategiat ja tulostavoitteet”. Esimerkissä 2.1 on 

tekstissä esiintyvä lause, jossa selkeästi mainitaan strategia. 

 

(2.1) Konsernin strategioissa lähivuosien ensisijainen kasvualue on 

kromista alkavan koko ruostumattoman teräksen tuotantoketju. 

 

Esimerkin lauseessa on kiinnostavaa muun muassa se, että strategioista puhutaan siinä 

monikossa. Yhtiö ei siis viesti yhdestä, koko konsernin kattavasta strategiasta, vaan viit-

taa vuosikertomuksessaan useisiin eri strategioihin. 

 

Edellä esittämieni perusteiden perusteella voi tiivistetysti sanoa, että olen valinnut tutki-

muskohteenani olevat vuosikertomuksen luvut sillä perusteella, että ne täyttävät seuraa-

van kuvauksen asettamat vaatimukset: 

 

Vuosikertomuksen strategiaa käsittelevä luku on sellainen, jossa esiintyy 

suoria viittauksia yhtiön strategiaan. Luvun otsikko antaa ymmärtää luvun 

käsittelevän yrityksen strategiaa tai vaihtoehtoisesti strategia nousee teks-

tissä selkeästi esille suorien strategiakuvausten kautta. Strategiaa käsittele-
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vät luvut on rakennettu siten, että niissä esiintyy strategian kuvaus ja strate-

giaan keskeisesti liittyviä muita aihekokonaisuuksia. 

 

 

3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kuten tutkimukseni johdannossa mainitsin, tutkimukseni näkökulma on talousviestinnälli-

nen. Tarkastelen vuosikertomusta, erästä talousviestinnän keskeistä välinettä, käyttäen 

kvalitatiivista tutkimusta ja semantiikkaa. Sisällönanalyysista johtamani aiheanalyysi tar-

joaa selkeän menetelmän keskeisten aihealueiden löytämiseen. Semanttiset roolit puo-

lestaan mahdollistavat tekstien keskeisten toimijoiden löytämisen. 

 

3.1 Aiheanalyysi 

 

Käytän vuosikertomuksen strategiasta kertovien tekstien analysointiin aiheanalyysia. Ai-

heanalyysi on sisällönanalyysista johtamani tutkimusmenetelmä. Sen menetelmät ovat 

samanlaiset kuin sisällönanalyysissa, mutta kutsun menetelmää tässä tutkimuksessa 

aiheanalyysiksi korostaakseni tutkimukseni keskittymistä nimenomaan suurempien aihe-

kokonaisuuksien hahmottamiseen. 

 

Tutkimusmenetelmänä käyttämäni aiheanalyysi kuuluu menetelmänä laadullisen tutki-

muksen piiriin. Aiheanalyysi on systemaattinen ja objektinen tarkastelutapa. Se sopii mo-

nien erityyppisten tekstien tarkasteluun, muun muassa organisaation viestinnän analy-

soimiseen. Aiheanalyysi perustuu teksteissä esiintyviin aihekokonaisuuksiin. Aiheanalyy-

sissa aihe on identifioitavissa oleva viesti tai viestikokonaisuus. Aiheet valitaan suurem-

masta joukosta valinnan avulla. (Ks. Esim. Neuendorf 2002, 1, 20, 71, 83.) 

 

Keskityn tässä tutkimuksessa käyttämään aineiston analysointiin niin sanottua kuvailevaa 

aiheanalyysia. Kuvailevassa aiheanalyysissa keskitytään rajoittamaan johtopäätökset 

siihen aineistoon, jota tutkitaan (Neuendorf 2002, 53). 

 

Olen lähtenyt tutkimuksessani liikkeelle rajaamalla tutkimukseni koskemaan strategiaa 

käsittelevissä teksteissä esiintyviä aihekokonaisuuksia. Olen käynyt aineiston muodosta-
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vat vuosikertomukset läpi ja erotellut tekstistä tutkittavat kohdat. Tämän jälkeen olen etsi-

nyt teksteistä keskeisiä aiheita ja muodostanut aiheista kokonaisuuksia. 

 

Aiheanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa. Aiheanalyysi on tekstianalyysia ja siinä keskitytään etsimään tekstin 

merkityksiä. Aiheanalyysilla tarkoitetaan myös pyrkimystä kuvata tietyn tekstin sisältöä 

sanallisesti. (Mukaillen: Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-107.) 

 

3.2 Semanttiset roolit 

 

Semantiikka on yksi kielitieteen haara. Semantiikka on pragmatiikan tavoin kiinnostunut 

merkityksen tutkimisesta ja se keskittyy tarkastelemaan merkitysten luomista kielessä. 

(esim. Widdowson 2002, 53, 61.) Semantiikan ytimen muodostaa merkitysten luominen 

kielessä. Semantiikan ajatellaan yleisesti keskittyvän sanojen ja merkitysten tutkimiseen, 

mutta todellisuudessa semantiikan tutkimuskohteet ovat laajemmat. Se tarkastelee merki-

tyksiä myös kielen muilla kuin vain sanatasolla olevia merkityksiä. (Widdowson 2002, 53.) 

 

Semanttiset roolit ovat yksi semantiikan tutkimuskohde. Roolien kirjo on kielitieteellisessä 

kirjallisuudessa laaja. Pysyvimpinä rooleina voidaan nähdä agentin ja kokijan roolit huoli-

matta siitä, että molempien roolien semanttinen olemus on esimerkiksi Laitisen (1992, 60) 

mukaan varsin epätäsmällisesti määritelty. 

 

Semanttiset roolit ovat väline kuvata argumentin suhdetta predikaattiin. Keskeisimmiksi 

osoittautuneita rooleja ovat Häkkisen (2003, 183) mukaan tekijä ja kohde. Kohteesta on 

käytetty myös nimitystä objekti tai objektiivi. Kohde-termiä on käytetty myös kuvaamaan 

liikkeen tai muutoksen päätepistettä eli maalia. 

 

Tässä tutkimuksessa käytän toimijoiden roolien määrittelemiseen seuraavia semanttisia 

rooleja: agentti, kohde, instrumentti, kokija, paikka, lähde ja päämäärä. 

 

Agentti on lauseessa se, joka suorittaa toiminnan (esim. Yule 2004, 117). Agentti on 

usein ilmaistu lauseen kieliopillisella subjektilla ja kohde objektilla, mutta Häkkisen (2003, 

183.) mukaan yhteys ei kaikissa tapauksissa ole näin yksioikoinen.  
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Mikäli agentti käyttää toista kokonaisuutta toiminnan suorittamiseen, tätä lauseen toista 

kokonaisuutta kutsutaan instrumentiksi eli välineeksi. Kokijan roolin täyttää lauseessa se 

kokonaisuus tai henkilö, joka tuntee, havaitsee tai jolla on jokin tila tai asema. Paikka, 

lähde ja päämäärä ovat niitä semanttisia rooleja, jotka viittaavat siihen, missä kokonai-

suus tapahtuman kuvauksessa on. Kokonaisuus liikkuu lähteestä päämäärään. (Yule 

2004, 117.)  Taulukossa 1 on nähtävissä yhteenveto tässä tutkielmassa käytettävistä 

rooleista ja niiden määrittelyistä. 

 

Taulukko 1. Semanttiset roolit (Lähde: Häkkinen 2003, 183-184, Yule 2004, 116-117) 

 

 

Sovellan valitsemaani roolijakoa tutkimuskysymyksiä esittelevän luvun mukaisesti selvit-

tääkseni strategian suhdetta yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin sekä sitä, kuinka 

yritys puhuu itsestään strategiaa käsittelevissä vuosikertomusteksteissä. Tutkin myös 

pelkästään sitä, millaisia rooleja teksteissä ylipäätänsä esiintyy. Näitä rooleja tutkimalla 

voidaan muodostaa kuva siitä, millaisesta toiminnasta ja toimijoista yritykset vuosikerto-

mustensa strategiasta puhuvissa osioissa kirjoittavat. 

 

 

    ROOLI     KUVAUS

    agentti     toiminnan suorittaja

    kohde     toiminnan kohteena oleva asia, johon toiminta vaikuttaa

    instrumentti     toiminnan toteuttamiseen käytettävä väline

    kokija     kokija, havaitsija tai jossakin tilassa oleva

    paikka     lauseessa olevien kokonaisuuksien paikka

    lähde     lauseessa olevan asian siirtymisen lähtöpaikka

    päämäärä     lauseessa olevan asian sirrymisen päämäärä
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4 STRATEGIAA KÄSITTELEVIEN VUOSIKERTOMUKSEN LUKUJEN AIHEET 

 

Tässä luvussa käsittelen strategiasta puhuvien vuosikertomuksen lukujen puheenaiheita 

ja teksteissä esiintyviä toimijoita. Olen käynyt tekstit läpi ja erotellut aiheanalyysia käyttä-

en niissä esiintyviä ja toistuvia aiheita. Aiheista voitaisiin käyttää myös nimitystä teema. 

Käyttämällä nimitystä aihe haluan kuitenkin korostaa sitä, että tutkimukseni keskittyy suu-

rempien aihekokonaisuuksien hahmottamiseen. Tässä tutkimuksessa käyttämääni aiheen 

käsitettä selventää se, että aihealueet ovat sen laajuisia kokonaisuuksia, joiden sisältä on 

löydettävissä niihin sisältyviä teemoja. 

 

Tutkimissani strategiaa käsittelevissä vuosikertomuksen luvuissa kuvataan sekä strategi-

aan liittyviä menneisyyden tapahtumia että niitä tulevaisuuden toimia, jotka liittyvät strate-

gian toteuttamiseen. Näin ollen teksteissä käsitellään jo toteutunutta strategiaa että tule-

vaisuuteen liittyvää strategiaa. Strategiasta puhutaan erilaisten aiheiden kautta sen mu-

kaisesti, millaisia tekijöitä yritys on päättänyt nostaa esille strategista puhumisen yhtey-

dessä. 

 

Käyn seuraavaksi läpi havaintoja, joita tein aiheanalyysin avulla analysoimistani vuosiker-

tomusten luvuista. Esittelen niitä aihekokonaisuuksia, joita strategiaa käsittelevissä lu-

vuissa esiintyi, ja esitän havaintoni vuosikertomusten välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista 

näiden aiheiden suhteen. Sillä, mitä aiheita yritys nostaa teksteissään esille, on mahdol-

lista vaikuttaa lukijan muodostamaan mielikuvaan yrityksestä ja sen strategian toteutumi-

seen liittyvästä liiketoiminnallisesta tai taloudellisesta kehityksestä. Tämän vuoksi näiden 

aiheiden tutkiminen ja tiedostaminen on tärkeää. 

 

Keskeisiä teksteistä esiin nousseita aiheita ovat: 

 

 strategiakuvaus 

 kehitys 

 tuloksenteko  

 kannattavuus 

 johtaminen 

 

Nämä aiheet toistuivat eri yritysten vuosikertomusteksteissä. Osa aiheista oli selkeästi 

havaittavissa kaikkien tutkimieni vuosikertomusten teksteissä. Jotkin aiheet sen sijaan 
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nousivat vahvasti esiin jonkin yksittäisen vuosikertomustekstin yhteydessä. Käsittelen 

seuraavaksi näitä aiheita erikseen. Päädyin aihekohtaiseen esittelyyn yrityskohtaisen 

jaottelun sijasta, koska aihekohtainen jaottelu tarjoaa paremman kuvan havaitsemistani 

aihekokonaisuuksista ja niiden eroista. 

 

4.1 Strategiakuvaus 

 

Analysoimissani strategiaa käsittelevissä vuosikertomusten luvuissa on tavallista, että 

yritys kuvaa strategiaansa ja sen merkitystä liiketoiminnalleen. Usein strategian ja vision 

kuvaus sijoittui tekstiosion alkuun. Tutkimusaineistoni muodostavien vuosikertomusten 

välillä on havaittavissa eroja siinä, missä laajuudessa strategiasta, missiosta ja visiosta 

kerrotaan. Tämä on linjassa Santeman ym. (2005) tutkimustulosten kanssa. Kyseisessä 

tutkimuksessa havaittiin, että jotkut yrityksen jakavat paljon merkittävää informaatiota 

tavoitteistaan ja missiostaan, kun taas toiset ovat haluttomampia jakamaan tietoa muiden 

kanssa. Toisaalta Santeman ym. havaitsivat tutkimuksessaan myös, että melkein kaikki 

tutkimuksessa mukana olleet yritykset kuvailivat strategiaansa vuosikertomuksessa taval-

la tai toisella. Päädyin itse tähän samaan lopputulokseen. Kaikissa tutkimissani vuosiker-

tomuksissa puhutaan strategiasta, mutta puhumisen tapa ja laajuus vaihtelevat yritysten 

välillä. 

 

Strategian kuvaus esiintyy aiheena yleensä vuosikertomusten strategiasta puhuvan luvun 

alussa. Tästä voi päätellä, että strategian kuvaus toimii pohjana muiden lukuun sisältyvi-

en aiheiden ymmärtämiselle. 

 

Esimerkiksi ArcelotMittal kertoo vuosikertomuksensa strategiaa käsittelevän luvun aluksi 

strategiansa peruspilareista ja strategian merkityksestä yhtiön liiketoiminnalle. 

 

(4.5) ArcelorMittal‟s success has been built on a consistent strategy 

that emphasizes size and scale, vertical integration, product di-

versity, continuous growth in higher value products and a strong 

customer focus. The Group has unique geographical and prod-

uct diversification which reduces exposure to risk and cyclicity 

and responds to one of our core values: Sustainability. Arcelor-

Mittal intends to continue to play a leading role in the consolida-

tion of the global steel industry and to be the global leader in the 
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steel industry, in particular through this comprehensive business 

strategy. 

 

ArcelorMittal on sijoittanut esimerkissä 4.5 esittämäni tekstipätkän aivan strategiaa käsit-

televän tekstin alkuun. Tämä ei ole yllättävää, kun ottaa huomioon, että tekstin loppuosa 

keskittyy kuvaamaan niitä vuoden aikana tapahtuneita toimia, jotka liittyvät strategian 

toteutumiseen. Esittelemällä strategiansa pääpiirteet ennen näitä toimia ArcelorMittal luo 

vuosikertomuksen lukijalle pohjan ymmärtää toimien tärkeyttä yhtiön liiketoiminnalle. 

 

Outokumpu tuo vuosikertomuksessaan selvästi esille sen, että se on siirtynyt strategias-

saan uuteen vaiheeseen. Tämä saattaa osaltaan selittää sitä, miksi yhtiö painottaa stra-

tegiansa kuvailemista vuoden 2007 vuosikertomuksessaan. Outokumpu kertoo strategi-

ansa toteuttamisesta keskittyen strategian seuraavan vaiheen kuvaamiseen. 

 

(4.3) Strategian toteuttamisen toinen vaihe tähtää mittaviin muutoksiin 

asiakas- ja tuotejakaumassa sekä kasvuun Euroopan ulkopuo-

lella. 

 

Outokumpu kertoo vuosikertomuksessaan myös visiostaan seuraavasti: 

 

(4.4) Outokummun visio on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräk-

sessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen. 

Vision toteuttaminen on jaettu kahteen vaiheeseen: ensin varmiste-

taan ykkösasema Euroopassa rakentamalla ja vahvistamalla toimin-

nallista erinomaisuutta, ja tämän jälkeen tavoitellaan maailmanlaajuis-

ta johtoasemaa ruostumattomassa teräksessä laajentamalla toiminnal-

lista erinomaisuutta. Perimmäinen tavoite on varmistaa merkittävä ja 

jatkuva yhtiön arvon kasvu osakkeenomistajille. 

 

Myös ThyssenKrupp aloittaa analysoimani vuosikertomuksen luvun kertomalla strategi-

ansa roolista yrityksen toiminnassa ja kasvamisessa. 

 

(4.1) A forward strategy with sustainability high sales and earnings 

targets keeps ThyssenKrupp on growth course. 
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ThyssenKrupp kirjoittaa tekstissään myös eri liiketoimintasegmenttiensä strategioista. 

Esimerkiksi ruostumattoman teräksen segmentin kasvustrategiasta kerrotaan seuraavas-

ti: 

 

(4.2) The growth strategy of the Stainless segment also centers on 

expanding its presence on the NAFTA markets. 

 

ThyssenKrupp ei kuitenkaan kuvaile strategiaansa kovin monipuolisesti ja tarkasti. Tästä 

voidaan päätellä, että yritys ei käytä vuosikertomustaan suoranaisesti strategian kuvauk-

sen välineenä, vaan enemmän esimerkiksi strategian kannalta merkittävän johtajuuden ja 

taloudellisen tilanteen kuvaamisen välineenä. Esimerkiksi Outokumpu kirjoittaa visiostaan 

ja strategiastaan ThyssenKruppia laajemmin. 

 

Kaikki kolme yritystä on rakentanut strategiakuvauksen siten, että se kertoo, mikä merki-

tys strategialla on yrityksen liiketoiminnalle.  Yritykset vaikuttavat painottavan strategiaku-

vauksissaan kasvua ja kannattavuutta. 

 

4.2 Kehitys 

 

Keskeisessä asemassa tarkastelemissani vuosikertomuksen luvuissa näytti olevan stra-

tegiaan ja sen toteutumiseen vaikuttava kuluneen vuoden aikana tapahtunut kehitys. Tä-

män kehityksen kuvaus sijoittui teksteissä strategian kuvauksen tavoin pääosin osioiden 

alkuun. Strategiaan liittyvällä kehityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista liiketoi-

mintaan tai organisaatioon liittyvää kehitystä, joka tukee strategian toteutumista. Kehitys 

on sellainen aihe, joka on havaittavissa kaikkien neljän tutkimani yrityksen vuosikerto-

muksessa. Se, kuinka strategiaan liittyvästä kehityksestä kerrotaan, vaihtelee kuitenkin 

yrityskohtaisesti. 

 

Esimerkiksi Acerinox kuvailee vuosikertomuksessaan erästä strategiaansa liittyvää kes-

keistä investointipäätöstä ja sen vaikutuksia seuraavasti: 

 

(4.6) This decision represents a very important strategic step in Aceri-

nox Group development, improving the assets distribution, which 

is already unique in the sector. 
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Kuvaamalla strategiaansa liittyvää investointipäätöstä tärkeänä strategisena askeleena, 

joka parantaa yrityksen liiketoiminnan jo ennestään hyviä puolia Acerinox lähettää vuosi-

kertomuksen lukijalle viestin, että yrityksen toteuttamat toimet tukevat sen kehitystä. Täl-

löin voidaan ajatella, että strategia on niin sanotusti oikea eli vie yritystä oikeaan suun-

taan. 

 

ArcelorMittal kertoo analysoimassani tekstissä monista yritysostoista, joita se on kulu-

neen tilikauden aikana toteuttanut. ArcelorMittal tuo tekstissään selkeästi ilmi yritysosto-

jen merkityksen liiketoiminnalleen. Yhtiön Activity report -julkaisussa painotetaan fuusioi-

den ja yritysostojen asemaa yhtiön strategiassa. 

 

(4.10) While ArcelorMittal growth plan is partly based on a strong or-

ganic expansion, Mergers and Acquisitions remain a key pillar of 

the Group‟s growth strategy as we seek to maximize the oppor-

tunities presented by our industry-leading position. 

 

Tämä selittää sitä, miksi ArcelorMittalin vuosikertomuksessa puhutaan strategian yhtey-

dessä lähes ainoastaan yrityskaupoista ja muista yhteistoiminnan muodoista. 

 

Myös Outokumpu kuvaa vuosikertomuksessaan strategiansa toteutumista tukevia toimi-

aan. Outokumpu kertoo tekstissä yhden strategiaansa liittyvän tavoitteen olevan korkean 

jalostusasteen erikoistuotteiden kapasiteetin lisääminen. Myöhemmin tekstissä Outokum-

pu kertoo tähän tavoitteeseen liittyvistä toimistaan. 

 

(4.8) Tärkeänä askeleena korkean jalostusasteen erikoistuotteiden 

kapasiteetin laajentamiseksi Outokumpu päätti investoida yh-

teensä 550 milj. euroa ruostumattoman teräksen erikoislaatujen 

tuotantoon Avesta Worksissa Ruotsissa. 

 

Outokummun tekstissä on edellisen esimerkin tavoin kuvattu selkeästi myös muita strate-

giaan liittyviä tavoitteita ja niitä toimia, joita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kulu-

neen tilikauden aikana toteutettu. Outokumpu ottaa vuosikertomuksessaan kantaa myös 

strategian onnistumisen kokonaisuudessaan esimerkin 4.9 tavoin. 
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(4.9) Outokummun toiminnalliseen erinomaisuuteen perustuva strate-

gia on saavuttanut todistetusti vahvoja tuloksia. 

 

ThyssenKrupp on nimennyt tarkastelemassani luvussa kokonaisen kappaleen koske-

maan strategista kehittymistä. 

 

 (4.7) Strategic development: growth in all segments 

 

Kyseisessä kappaleessa ThyssenKrupp kertoo muun muassa liiketoimintansa taloudelli-

sista tavoitteista sekä menestystekijöistään. Se kertoo myös niistä toimista, jotka ovat 

linjassa strategian kanssa ja jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen. Tällaisia toimia 

ovat muun muassa uusien tuotantolaitosten rakentaminen sekä yritysostot. Nostamalla 

strategiaan liittyvän kasvun ja kehityksen selkeästi esille erillisen otsikon avulla yritys aut-

taa vuosikertomuksen lukijaa hahmottamaan strategiaan liittyviä toimia. Tästä voi päätel-

lä, että ThyssenKrupp ei koe tarpeelliseksi salata strategiaansa liittyviä asioita, vaan ha-

luaa tuoda ne selkeästi lukijan nähtäville. 

 

ThyssenKruppin vuosikertomus on siis rakennettu siten, että strategia tulee siinä selkeäs-

ti esille. Näin ollen se rakentaa Outokummun tavoin vuosikertomuksensa strategiasta 

kertovissa luvuissa selkeän kuvan strategian kehityksestä ja siihen liittyvistä toimista, 

jolloin strategiaa ja siihen liittyviä toimia ei yritetä salata. Sen sijaan esimerkiksi Ace-

rinoxin vuosikertomuksessa yhtiön strategia ja siihen liittyvä liiketoiminnan kehitys on pal-

jon vaikeammin havaittavissa kuin Outokummun ja ThyssenKruppin vuosikertomuksien 

luvuissa. 

 

Kokonaisuudessaan voidaan ajatella, että yritykset kertovat strategiaan liittyvistä toimis-

taan eri laajuisesti. Se, millaisia toimia yritys nostaa esille, kertoo strategian keskeisistä 

osa-alueista. Strategiaan liittyvän liiketoiminnan kehityksen kuvaaminen tarjoaa yritykselle 

myös tilaisuuden vakuuttaa vuosikertomuksen lukija strategian oikeellisuudesta. 

 

4.3 Tuloksenteko 

 

Taloudellinen tulos ja tuloksenteko nousevat keskeisinä aihealueina esille Acerinoxin, 

Outokummun sekä ThyssenKruppin vuosikertomuksessa. Taloudellisen tuloksen nosta-

minen esille strategiasta puhuttaessa tukee Mantereen (2003, 9-10) käsitystä siitä, että 
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strategiaan liittyvät tavoitteet liittyvät yritysmaailmassa usein taloudelliseen menestyk-

seen. 

 

Acerinox ottaa strategiansa esille vuosikertomuksensa Economic report -osiossa. 

 

(4.17) The correction of more than 29.000 $ per Mt in the nickel price 

has affected not only the market demand but also the producers 

margins, particularly those like Acerinox, which commercial 

strategy needs warehouses to allow to have an stable presence 

in the markets so as to be able to supply the customers locally. 

 

Acerinox näyttäisi käyttävän tulokseen liittyviä asioita ikään kuin selittävinä tekijöinä. Esi-

merkissä 4.17 kerrotaan nikkelin hinnan vaikutuksesta yrityksen strategiaan. Esimerkissä 

viestitään selkeästi Acerinoxin riippuvuutta yrityksen ulkoisista tekijöistä. 

 

Outokumpu on otsikoinut vuoden 2007 vuosikertomuksessaan toisen analysoimistani 

luvista johdon strategia- ja tulosanalyysiksi. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka merkittävästi 

kyseisessä tekstissä nousee esille yrityksen taloudellinen tulos ja sen arviointi. Päättä-

mällä yhdistää strategia-analyysiin johdon tulosanalyysia Outokumpu rakentaa vuosiker-

tomuksensa lukijalle mielikuvan, että taloudellinen tulos on selkeästi yhteydessä yrityksen 

strategiaan. 

 

Outokumpu on koonnut tekstissään yhtiön taloudelliset tavoitteet seuraavasti: 

 

(4.11) Outokummun taloudellisena tavoitteena on mahdollisimman 

suuren ja kestävän taloudellisen lisäarvon tuottaminen osak-

keenomistajien sijoittamalle pääomalle. Konsernin taloudelliset 

tavoitteet, jotka vastaavat visiota tulla ykköseksi ruostumatto-

massa teräksessä, tarkoittavat kasvun, kannattavuuden ja va-

kavaraisuuden kannalta: 

 kasvun jatkamista markkinoita nopeammin 

 sijoitetun pääoma tuottoa, joka on yli 13 % ja aina alan kilpaili-

joita parempi 

 alle 75 %:n velkaantumisastetta 
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Nämä taloudelliset tavoitteet on nostettu vuosikertomuksessa erilliseen laatikkoon, jolloin 

ne on nopeasti silmäiltäessäkin helppo havaita. Tämänkaltaisesta rakenteellisesta ratkai-

susta voi päätellä, että yritys toivoo vuosikertomuksen lukijoiden havaitsevan taloudelliset 

tavoitteet nopeasti ja ymmärtävän niiden merkityksen yrityksen strategisten tavoitteiden 

toteutumiselle. Outokumpu ottaa tekstissään kantaa myös taloudellisten tavoitteiden saa-

vuttamiseen. 

 

(4.12) Outokumpu saavutti taloudelliset tavoitteensa vuonna 2007. 

Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,9 % (tavoite: yli 13 %). Vel-

kaantumisaste parani edelleen 23,6 %:iin ja oli selvästi pa-

rempi kuin tavoitetaso, alle 75 %, mahdollistaen suuret inves-

tointipäätökset. 

 

ThyssenKrupp puolestaan kuvailee keskipitkän aikaväin taloudellisia tavoitteitaan seu-

raavasti: 

 

(4.13) In the medium term we aim to achieve sustainable earnings be-

fore taxes and major nonrecurring items of €4 billion on sales 

of €60 billion. 

 

Kuluneen tilikauden taloudellisen tuloksen arviointi nousee ThyssenKruppin teksteissä 

esiin monissa eri kohdissa. Tuloksesta kerrotaan selkeästi ja hyvin suoralla tavalla. 

 

(4.14) The ThyssenKupp Group‟s earnings before interest and taxes 

(EBIT) increased by €684 million to €3,728 million in fiscal 

2006/2007. 

 

(4.15) Average capital employed increased by €944 million to €18,000 

million in 2006/2007.ROCE increased in the reporting year to 

20.7%, compared with 17.9% a year earlier; the Groupäs 

WACC of 9% was thus again significantly exceeded. 

 

Outokummun vuosikertomuksessa kerrotaan tilikauden tuloksesta vastaavalla tavalla kuin 

ThyssenKruppin vuosikertomuksessa. Outokumpu on yhdistänyt tuloksen kertomiseen 

myös sitä selittäviä tekijöitä. 
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(4.16) Liikevoitto vuonna 2007 oli 589 milj. euroa. Liikevoitto laski 

vuoden 2006 ennätystasolta, koska nikkelin hinnan äkillinen 

romahdus jäädytti kysynnän ja suisti vuoden alkupuoliskolla 

vahvoina pysyneet toimitukset erittäin matalalle tasolle vuoden 

2007 jälkipuoliskolla. 

 

Tuloksensa taustalla olevien tekijöiden lisäksi Outokumpu tarjoaa vuosikertomuksensa 

lukijoille tietoa myös yleisesti yhtiön kannattavuuden taustalla olevista ja siihen vaikutta-

vista tekijöistä. Tätä käsittelen tarkemmin jäljempänä. 

 

Strategian yhteydessä yrityksen taloudellisesta tuloksesta puhutaan konkreettisten tun-

nuslukujen ja tavoitteiden kautta. Vaikuttaa myös siltä, että tuomalla esiin taloudelliseen 

tulokseensa vaikuttavia tekijöitä yritys pyrkii perustelemaan strategiansa olemassaoloa ja 

oikeellisuutta. Kiinnostavaa on se, että vaikka yritykset tuovat jo toteutuneesta strategias-

ta kertoessaan esiin selkeitä numeroita, eivät ne kuitenkaan tee samoin puhuessaan tu-

levaisuudesta. Santema ja van de Rijt (2001) ovat todenneet tutkimuksessaan, että vain 

harvat yritykset antavat vuosikertomuksessaan strategiaan liittyviä numeerisia tavoitteita. 

 

4.4 Kannattavuus 

 

Outokumpu kertoo analysoimassani vuosikertomustekstissä suhteellisen laajasti kannat-

tavuuteensa vaikuttavista tekijöistä. Se eroaa tässä suhteessa paljon kolmesta muusta 

tarkastelemastani vuosikertomuksesta. Kyseisessä Outokummun vuosikertomuksen teks-

tiosiossa kirjoitetaan muun muassa seuraavasti: 

 

(4.18) Outokummun tulokseen vaikuttaa keskeisesti ja suoraan ruos-

tumattoman teräksen perushinnan kehitys. Suhdannevaihtelut 

ja erityisesti muutokset keskeisten asiakasteollisuuksien inves-

toinneissa vaikuttavat markkinahintatasoon. Perushintojen 

muutokset johtuvat myös kysynnän vaihteluista jakelusektorin 

purkamis- ja kasvattamisvaiheiden aikana. Tämänhetkinen si-

donnaisuus perinteisiin nikkeliä sisältäviin austeniittisiin stan-

dardilaatuihin altistaa Outokummun nikkelin hinnan heilahte-

luista johtuville kysynnän vaihteluille. 
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Kannattavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden kuvailu on Outokummun vuosikertomuk-

sessa esillä huomattavasti vahvemmin kuin kolmen muun tutkimani yhtiön vuosikerto-

muksissa. Outokumpu analysoi suhteessa kilpailijoihinsa varsin yksityiskohtaisesti kan-

nattavuuteensa vaikuttavia tekijöitä. Yhtiö nostaa tekstissä esille kannattavuuteen vaikut-

tavia tekijöitä niin yhtiön sisä- kuin ulkopuoleltakin. Aivan kyseisen kappaleen alussa Ou-

tokumpu toteaa seuraavasti: 

 

(4.19) Outokummun kannattavuuteen vaikuttavat maailmantalouden 

suhdannevaihtelut ja erityisesti teollisuuden investointien mää-

rä. 

 

Selitys siihen, että Outokumpu käsittelee tekstissään laajasti sekä yhtiön tulosta että kan-

nattavuutta, löytyy tekstiosion otsikoinnista. Jo sillä, että otsikoksi on valittu Johdon stra-

tegia- ja tulosanalyysi, yritys antaa valinnallaan kuvan, että sen strategia on vahvasti yh-

teydessä yhtiön kannattavuuteen. Strategiaan liittyvillä asioilla ja kehityksellä pyritään 

lisäämään liiketoiminnan kannattavuutta.  

 

4.5 Johtaminen 

 

ThyssenKrupp nostaa analysoimassani vuosikertomuksen luvussa vahvasti esille yhtiön 

johtamisen. ThyssenKruppin vuosikertomuksen analysoimassani luvussa on alaotsikko 

Business management through value-based management. Tämän otsikon alla Thyssen-

Krupp kertoo yhtiön johtamisesta ja siihen liittyvistä periaatteista. 

 

(4.20) The Group is managed and controlled using a value-based 

management system. Our objective is to systematically and 

continuously increase the value of the enterprise – through 

profitable growth and a focus on businesses which offer the 

best development opportunities in terms of competitiveness 

and performance. An integrated control concept, value-based 

performance indicators as well as measures to enhance effi-

ciency and optimize capital employed are key elements of our 

management system. 
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ThyssenKrupp käsittelee myös yhtiön avainlukuja johtamista käsittelevän kappaleen alla. 

Mielestäni tämä ratkaisu on kiinnostava ja lähettää lukijalle viestin siitä, että yhtiön kan-

nattavuus ja johtaminen ovat selkeästi sidoksissa toisiinsa. Tämä tuodaan myös tekstin 

tasolla ilmi, kuten esimerkistä 4.20 on nähtävissä. 

 

Myös Outokumpu nostaa visiota ja strategiaa käsittelevässä tekstiosuudessa johtamispe-

riaatteiden esittelyn kautta vahvasti näkyville yhtiön johtamisen. 

 

(4.21) Outokummussa on käytössä koko konsernia koskevat johtami-

sen periaatteet. Keskeisimmät johtamisen periaatteet ovat: 

 Teemme rakentavia päätöksiä 

 Saavutamme haastavia tavoitteita 

 Luomme menestyvän joukkueen 

 Innostamme huippusuorituksiin 

 Rakennamme luottamusta ja kunnioitusta 

 

ThyssenKruppista poiketen Outokumpu ei kuitenkaan sido johtamista tekstissään yhtiön 

taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen. 

 

ArcelorMittal puolestaan kertoo analysoimassani vuosikertomuksen osassa hallitukses-

saan tapahtuneista muutoksista. 

 

(4.22) On March 6, 2008 ArcelorMittal announced that Romain Zaleski 

had resigned from its Board of Directors. Mr. Zaleski joined the 

Board of Directors of ArcelorMittal in October 2006. Mr. Zaleski 

indicated his sole reason for resigning was to pursue other 

commercial interests in the steel sector. 

 

Hallituksessa tapahtuneiden muutosten lisäksi ArcelorMittal ei Acerinoxin tavoin ota stra-

tegiansa yhteydessä esille yrityksen johtamista tämän laajemmin. 

 

Yrityksen johtamisesta puhutaan yhtiön määrittämien johtamisperiaatteiden ja johdossa 

tapahtuneiden selkeiden muutosten kautta. 
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5 TOIMIJOIDEN ROOLIT 

 

Esittelen seuraavaksi analysoimissani vuosikertomusteksteissä esiintyvien toimijoiden 

saamia rooleja. Tarkastelemissani vuosikertomuksissa mainittiin strategiasta puhuttaessa 

useita eri toimijoita. Olen esittänyt teksteissä esiintyvät toimijat taulukossa 2, jossa toimi-

jat on jaettu eri vuosikertomuksissa toistuviin toimijoihin ja sellaisiin toimijoihin, jotka esiin-

tyvät vain jossakin yksittäisessä analysoimassani vuosikertomuksessa. Luvussa 5.2 esi-

tän toimijat samankaltaisissa taulukoissa, mutta olen jakanut ne yrityksen sisäisiin ja ul-

koisiin toimijoihin. Tutkimalla sitä, millaisia rooleja nämä toimijat teksteissä saavat, voi-

daan muodostaa kuvaa siitä, millaisina tekijöinä yritys itse näkee yrityksen sisäiset ja ul-

koiset toimijat suhteessa strategiaan. 

 

Lähdin roolien analysoimisessa liikkeelle käymällä tekstit tarkasti läpi laatien luettelon 

kaikista eri toimijoista, joita teksteissä esiintyi. Taulukossa 2 on nähtävissä yhteenveto eri 

yhtiöiden teksteissä esiintyneistä toimijoista. Olen erotellut toimijat kahteen ryhmään: eri 

vuosikertomuksissa toistuviin toimijoihin sekä muihin teksteissä esiintyviin toimijoihin. 

Tällä jaolla haluan korostaa sitä, että yritysten välillä löytyy toimijoiden esiintymisessä 

sekä yhteneväisyyksiä että eroja. Nostamalla esiin oman strategiansa kannalta keskeisiä 

toimijoita yritys voi paremmin viestiä myös näiden toimijoiden roolia vuosikertomuksen 

lukijoille. 

 

Taulukosta käy ilmi, että teksteistä löytyi esiintyvien sidosryhmien osalta joitakin yhtenäi-

siä piirteitä. Osa vuosikertomuksissa mainituista sidosryhmistä oli samoja eri yritysten 

vuosikertomusten välillä. Toisaalta yhtiöt nostivat teksteissään esiin myös sellaisia sidos-

ryhmiä, joita toisilla yhtiöillä ei ollut. 
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Taulukko 2. Strategian yhteydessä esiintyvät toimijat 

 

 

Taulukosta 2 on nähtävissä, että kaikki tutkimuskohteena olevat yritykset käyttävät itses-

tään paitsi virallista nimeään myös nimityksiä yhtiö tai konserni. ThyssenKrupp eroaa 

muista tarkastelemistani yhtiöistä käyttämällä vuosikertomusteksteissään monikon en-

simmäistä persoonaa eli viittaavat itseensä pronominilla me, jolla viitataan koko yrityk-

seen. 

 

Acerinox ArcelorMittal Outokumpu ThyssenKrupp

Acerinox Group, 

The Group
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yhtiö, konserni

ThyssenKrupp, 

our company, we

customers

asiakkaat, 

loppukäyttö-

asiakkaat

producers
ruostumattoman 

teräksen tuottajat

Board of 

Directors

hallitus, 

Outokummun 

hallitus

Arcelor Brasil, 

ArcelorMittal 

SSC Sverige

ThyssenKrupp 

Mexinox

henkilöstö, 

työyhteisö
employees

commercial 

network

President and 

CEO, Lakshmi 

Mittal
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ThyssenKrupp jakaa tarkastelemissani teksteissä itsensä työntekijöiden lisäksi myös 

muihin pienempiin yksiköihin viitaten tytäryhtiöönsä, yhtiön eri segmentteihin sekä erilai-

siin projektitiimeihin. Myös Acerinox puhuu vuosikertomuksessaan konsernin eri osista. 

Niistä puhuttaessa ei kuitenkaan puhuta selkeästi yrityksen strategiasta tai siihen liittyväs-

tä toiminnasta, minkä vuoksi olen jättänyt ne tämän yhteenvedon ulkopuolelle. 

 

ArcelorMittal on tutkimistani yhtiöistä ainoa, jonka vuosikertomuksessa esiintyy strategian 

yhteydessä nimeltä mainittuja henkilöitä. Yhtiö nostaa esille sekä hallituksestaan eron-

neen jäsenen että yrityskauppaan liittyvän henkilön. 

 

Outokumpu tuo vuosikertomustekstissään esille erilaisia sidosryhmiä kolmeen muuhun 

yritykseen verrattuna. Outokumpu on ainoa, joka mainitsee tekstissään työntekijöidensä 

perheet. Toisaalta tekstissä viitataan myös ystäviin. Sekä perhe että ystävät ovat tässä 

yhteydessä normaalista työelämästä ulkopuolisia tahoja. Ne eroavat muista tekstissä 

mainituista sidosryhmistä siinä, että perhe ja ystävät eivät välttämättä ole kiinnostuneita 

yrityksestä muuten kuin läheisen ihmisen työpaikkana. Outokumpu viestii visiota ja stra-

tegiaa käsittelevässä tekstissään, että se huomioi yrityksen vaikuttavan myös muiden 

kuin pelkästään välittömien, yhtiön kanssa työ-, asiakas- tai muussa vastaavassa suh-

teessa oleviin, sidosryhmiin. 

 

Outokummun strategiasta kertova vuosikertomuksen osuus eroaa muista tarkastelemis-

tani teksteistä myös siten, että siinä mainitaan osakkeenomistajat. Muun muassa Des-

mond (2003) on määritellyt yrityksen osakkeenomistajat vuosikertomuksen kohderyh-

mäksi. Myös Juholin (2006, 292-293) toteaa, että osakkeenomistajat ovat yksi vuosiker-

tomuksen kohderyhmistä. Onkin hieman yllättävää, ettei osakkeenomistajista puhuta 

enempää analysoimissani tekstiosioissa. Osakkeenomistajien esittäminen aktiivisessa 

roolissa strategian yhteydessä saattaisi tuoda strategian ikään kuin lähemmäs yhtiön 

omistajia. Muissa tarkastelemissani vuosikertomuksen strategiasta kertovissa luvuissa on 

kuitenkin havaittavissa piirteitä, joiden perusteella voi olettaa niiden olevan osoitettu myös 

yrityksen osakkeenomistajille. Tämä tulee esille muun muassa siten, että strategiasta 

kertomisen yhteydessä puhutaan yrityksen osingonjaosta ja siihen liittyvistä päätöksistä. 

 

Outokumpu puhuu vuosikertomustekstissään ruostumattoman teräksen tuottajista. Myös 

Acerinox mainitsee vuosikertomuksessaan ruostumattoman teräksen tuottajat ja puhuu 
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itsestään yhtenä näistä tuottajista. Sekä Outokumpu että Acerinox siis puhuvat teksteis-

sään kilpailijoistaan. 

 

ArcelorMittal puhuu vuosikertomuksen strategiasta puhuvien lukujen tekstissään paljon 

toteuttamistaan yrityskaupoista ja yhteisyrityksistä. Tekstissä mainitaankin nimeltä useita 

yrityksiä, jotka liittyvät näihin yrityskauppoihin tai aloitettuun yhteistyöhön. ArcelorMittal 

korostaa tekstissään tätä puolta runsaasti, ja se vaikuttaakin olevan yksi yhtiön strategian 

keskeisistä tekijöistä, kuten luvussa 4.1.2 jo todettiin. 

 

Acerinox ja Outokumpu mainitsevat strategiasta puhuttaessa asiakkaat. Outokummun 

vuosikertomuksessa ei kuitenkaan mainita asiakkaita useaan kertaan, vaan ne tulevan 

ilmi lähinnä yhden lauseen yhteydessä. Acerinox puolestaan puhuu strategiastaan kau-

pallisen verkostonsa yhteydessä. Myös kuluttajat ovat esillä kyseisessä vuosikertomuk-

sen osiossa. Acerinox tuo asiakkaat esille strategian yhteydessä myös kertoessaan ta-

loudellisesta tuloksesta. 

 

(4.17B) The correction of more than 29.000 $ per Mt in the nickel price 

has affected not only the market demand but also the producers 

margins, particularly those like Acerinox, which commercial 

strategy needs warehouses to allow to have an stable presence 

in the markets so as to be able to supply the customers locally. 

 

 

Olen jakanut tämän luvun siten, että lähden liikkeelle tarkastelemalla yrityksen roolia niis-

sä vuosikertomuksen luvuissa, jotka on otsikoitu siten, että lukija ymmärtää niiden käsitte-

levän yrityksen strategiaa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan muiden toimijoiden roo-

leja erottaen toisistaan yrityksen sisäiset ja ulkoiset toimijat. 

 

5.1 Yrityksen rooli strategiaa käsittelevissä vuosikertomusteksteissä 

 

Kaikki tutkimusaineistossani mukana olevat yritykset viittaavat vuosikertomuksessa it-

seensä käyttäen yhtiön nimeä. Tämän lisäksi teksteissä käytetään myös termejä: yhtiö, 

konserni, the Group, our/the company ja we. 
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Acerinox puhuu vuosikertomuksessaan huomattavasti vähemmän strategiasta kuin kolme 

muuta tutkimaani yhtiötä. Tämän vuoksi Acerinoxin vuosikertomuksesta ei juurikaan voi 

nostaa esille selkeitä esimerkkejä siitä, millaisessa roolissa yhtiö esittää itsensä suhtees-

sa strategiaan. 

 

ArcelorMittal on kirjoittanut analysoimani vuosikertomustekstin tuomaan hyvin selkeästi 

esille yrityksen omia toimintoja strategian toteuttamiseksi. Tämä tulee esille siten, että 

ArcelorMittal on useassa kohdassa aktiivisessa roolissa lauseen agenttina eli tekijänä. 

 

(5.1) ArcelorMittal launces its new global brand. Reflecting the compa-

ny‟s aspirations, the brand‟s vision „transforming tomorrow‟ is sup-

ported by three main values: Sustainability, Quality and Leader-

ship. 

 

(5.2) ArcelorMittal starts a share buy-back programme to repurchase 

class A common shares up to a maximum aggregate amount of 

$590 million, or up to maximum of 27 million class A common 

shares, to be used either for supporting potential corporate oppor-

tunities or for cancellation. 

 

ArcelorMittal kertoo strategiaa käsittelevässä tekstissään lukuisista yritysostoista ja fuusi-

oista. Näissäkin lauseissa yhtiö on itse lauseen agentin roolissa. 

 

(5.3) ArcelorMittal acquires two steel tube businesses from Vallourec 

(France). Both companies enjoy strong positions in the European 

steel tubes maker. This acquisition underlines ArcelorMittal‟s 

strategy to expand its business in the automotive sector, and fur-

ther strengthens the Company‟s pipes and tubes business. 

 

(5.4) ArcelorMittal acquires 100% of the shares of the Austrial steel dis-

tribution company Eisen Wagner GmbH. 

 

ArcelorMittal on ilmoittanut, että sen strategian keskeisen osan muodostavat laajentumi-

nen ja yritysostot. Tämä näkyy selvästi vuosikertomuksen strategiaan keskittyvässä osi-

ossa, sillä ArcelorMittal nostaa tekstissä esiin monia yrityksiä, jotka se on ostanut tai joi-
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den kanssa se on yhteistyössä. Näiden yritysten mainitseminen tuo hyvin selkeästi esille 

yritysostojen merkityksen ja aseman ArcelorMittalin strategiassa. 

 

Yritysostoista puhuttaessa ArcelorMittal esittää itsensä agentin roolissa, kun taas toinen 

osapuoli on useimmiten kohteen roolissa. Ostettavat yritykset ovat lauseessa yksiköitä, 

joihin ArcelorMittalin toiminta vaikuttaa ja, jotka ovat lauseen tekemisen kohteena. Ne 

eivät kuitenkaan itse ole aktiivisessa roolissa. Tästä voi päätellä, että ArcelorMittal haluaa 

viestiä yritysostojen olevan sen omia valintoja ja selkeästi sen itsensä määrittelemää stra-

tegiaa tukevia päätöksiä. 

 

Myös Outokummun strategiaa käsittelevissä vuosikertomusteksteissä yhtiö esiintyy agen-

tin roolissa. 

 

 (5.5) Outokumpu saavutti vuonna 2007 taloudelliset tavoitteensa… 

 

Esimerkin 5.5 lause on yksinkertainen esimerkki siitä, kuinka yhtiön kuluneen vuoden 

toimintaa kuvataan vuosikertomuksessa. Myös esimerkissä 5.6 Outokumpu esittää itsen-

sä agentin roolissa. 

 

(5.6) Yhtiö pyrkii kasvattamaan loppukäyttöasiakkaiden ja projekti-

myynnin osuutta. 

 

Yhtiö esittää havaintojeni perusteella itsensä usein strategian yhteydessä agentin roolissa 

ja kuvailee vuosikertomuksissa niitä vuoden kuluessa toteutuneita tekemisiä, joiden kaut-

ta yritys pyrkii kohti visiotaan. Yhtiön esiintyminen agentin roolissa ei ole yllättävää ottaen 

huomioon, että strategiaa käsittelevissä teksteissä kuvataan yleensä yrityksen toimintaa 

ja sen tavoitteita. 

 

Outokumpu käyttää vuosikertomuksessaan strategiasta puhuttaessa myös passiivimuo-

toa. Tällöin strategiaan liittyvää toimijaa ei välttämättä voi tarkasti määrittää. Tähän voi 

olla useita eri syitä. Todennäköisesti yritys ei halua nostaa esille sen sisäisiä yksittäisiä 

tahoja, vaan strategia on asia, josta puhuttaessa viitataan koko yrityksen yhteiseen toi-

mintaan ja päämääriin. 
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ThyssenKrupp saa analysoimassani vuosikertomuksen luvussa erilaisia rooleja, jotka 

tulevat esiin seuraavissa esimerkeissä. 

 

(5.7) As part of our value-based management system, which is aimed 

at sustainably increasing the value of the Company, we are pursu-

ing ambitious targets. 

 

Esimerkin 5.7 virke on kiinnostava, koska ThyssenKrupp on siinä kahdessa eri roolissa. 

Lauseessa viitataan ThyssenKruppiin sekä käyttämällä termiä the Company että prono-

minia we. Lauseessa puhutaan yrityksen arvosta, jolloin yritys saa kohteen roolin. Toi-

saalta lauseen lopussa mainitaan, että yrityksellä on kunnianhimoisia tavoitteita. Tällöin 

yritys viittaa itseensä pronominilla we ja on lauseen agenttina. Lauserakenteen kannalta 

katsottuna yritys puhuu itsestään monikon ensimmäisessä persoonassa päälauseessa. 

Lauseen sisällä olevassa relatiivilauseessa se sen sijaan viittaa itseensä termillä the 

Company. 

 

Persoonapronominien käyttäminen viitatessa yritykseen voidaan tulkita lähentäväksi teki-

jäksi. Yritys personoi itsensä ja tuo itsensä näin ollen lähemmäs vuosikertomuksen luki-

jaa. Käytettäessä pronominia me, yritys antaa kuvan, että kaikki sen työntekijät osallistu-

vat toimintaan. Strategiasta puhuttaessa tämä antaa kuvan, että strategiaa toteuttavat 

yrityksessä olevat ihmiset. 

 

Yhtiön esiintyessä agentin roolissa on sen yhteydessä havaintojeni mukaan sellaisia ak-

tiivisia ja tulevaisuuden toimintaan viittaavia verbejä kuin tavoitella ja pyrkiä. Olemalla 

agentin roolissa vuosikertomuksen strategiasta kertovassa luvussa yritys luo vahvasti sen 

kuvan, että strategia on jotakin, jota yritys toiminnallaan toteuttaa ja jonka toteuttamiseen 

se pyrkii myös erilaisten päätöstensä kautta. 

 

Yritys on analysoimissani teksteissä agentin lisäksi myös muissa rooleissa. Esimerkiksi 

ThyssenKrupp esiintyy analysoimassani tekstissä myös kokijan roolissa. 

 

(5.8) A forward strategy with sustainably high sales and earnings tar-

gets keeps ThyssenKrupp on growth course. 
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Tässä esimerkissä ThyssenKrupp on lauseen kokija. Strategia on lauseessa agenttina ja 

sen aikaansaama toiminta vaikuttaa ThyssenKruppiin.  

 

Tutkimissani teksteissä viitattiin koko yrityksen lisäksi myös yrityksen sisäisiin ryhmiin. 

Esimerkiksi Outokumpu kirjoittaa teksteissään henkilöstöstä. ThyssenKrupp, joka viittaa 

itse yritykseenkin kaikkein monipuolisimmalla termivalikoimalla, mainitsee myös eniten 

yrityksen sisäisiä tahoja. ThyssenKrupp kirjoittaa vuosikertomuksessaan muun muassa 

yrityksen segmenteistä, projektiryhmistä sekä työntekijöistä. ThyssenKrupp erottaa myös 

konserninsa eri osia puhuen esimerkiksi ThyssenKrupp Mexinoxista. 

 

On kiinnostavaa tutkia myös sitä, millaisten toimijoiden kanssa yhtiö esittää itsensä sa-

massa lauseessa ja millainen suhde yhtiön ja muiden toimijoiden saamilla rooleilla on 

toisiinsa. Tämän tutkiminen antaa kuvan siitä, kuinka yritys näkee itsensä suhteessa mui-

hin strategiaan liittyviin toimijoihin. 

 

Acerinox mainitsee itsensä yhteydessä valmistajat sekä asiakkaat. Esimerkin 4.17B lau-

seessa Acerinox on samassa semanttisessa roolissa valmistajien ja asiakkaiden kanssa. 

ArcelorMittal mainitsee samassa lauseessa yrityksen itsensä kanssa suuren määrän yri-

tysostoihin liittyviä yrityksiä sekä yhden konserniinsa kuuluvista yhtiöistä. Kiinnostavaa 

näissä useissa esimerkeissä on se, että ArcelorMittal on aina lauseessa agentin roolissa 

ja muut tekijät ovat useimmiten teeman roolissa. Tämä on ymmärrettävää, kun yritys ker-

too useista yritysostoistaan. Tällöin ArcelorMittal on itse lauseessa aktiivisessa roolissa ja 

yritysoston aktiivisena puolena. 

 

Outokumpu puhuu itsestään samassa lauseessa muun muassa loppukäyttöasiakkaiden 

kanssa. Tämä lause on nähtävissä esimerkissä 5.6. Lauseessa yhtiö on itse lauseen 

agentti ja loppukäyttöasiakkaat lauseen teema. ThyssenKrupp eroaa kolmesta muusta 

yhtiöstä siinä, että se ei mainitse itsensä kanssa samassa lauseessa lainkaan muita si-

dosryhmiä. ThyssenKrupp mainitsee strategiaa käsittelevässä tekstissään runsaasti eri 

sidosryhmiä, mutta niitä ei rinnasteta toisiinsa saman lauseen sisällä. 

 

Kun yhtiö puhuu itsestään samassa lauseessa strategian kanssa, se sai esimerkkilau-

seissa useimmiten joko agentin tai kohteen roolin. Yhtiö oli siis monessa tapauksessa 

joko lauseessa mainitun toiminnan tekijä tai vaihtoehtoisesti kohde, johon tekeminen vai-

kuttaa. Se, että strategiasta puhutaan instrumenttina, joka vie yrityksen kohti tulevaisuu-



 48 

den tilaa, on linjassa useiden strategian määritelmien kanssa. Olen aikaisemmin tässä 

tutkielmassa esittänyt muun muassa Åbergin (2002, 50) määritelmän, jonka mukaan mis-

sio on se strategian elementti, joka yhdistää yrityksen halutun tulevaisuuden tilan, vision, 

yrityksen menneisyyteen. 

 

Kokonaisuudessaan yhtiöt viittaavat itseensä useilla eri tavoilla vuosikertomuksensa stra-

tegiaan käsittelevissä teksteissä. Yhtiöt viittaavat itseensä sekä yksikön kolmannessa että 

monikon ensimmäisessä persoonassa. Erikoista ei ole sekään, että yritys nostaa teks-

teissä esiin pienempiä yhtiön sisällä olevia ryhmiä kuten henkilöstön tai yhtiön johtoryh-

män. 

 

5.2 Muiden toimijoiden roolit 

 

Olen jakanut analysoimissani vuosikertomusteksteissä yrityksen itsensä lisäksi esiinty-

neet toimijat yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin. Olen toteuttanut jaon sen perusteel-

la, millaisessa juridisessa suhteessa tahot ovat yritykseen. Näin ollen olen luokitellut esi-

merkiksi hallituksen ja konserniin kuuluvat eri yhtiöt yrityksen sisäisiksi toimijoiksi. Kaikis-

sa analysoimissani vuosikertomusteksteissä esiintyi sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia 

toimijoita. 

 

5.2.1 Yrityksen sisäisten toimijoiden roolit 

 

Analysoimissani vuosikertomusteksteissä esiintyi sekä eri vuosikertomuksissa toistuvia 

yrityksen sisäisiä toimijoita että sellaisia sisäisiä toimijoita, jotka esiintyivät ainoastaan 

jossakin yksittäisessä vuosikertomuksessa. Yhteenveto teksteissä esiintyvistä yrityksen 

sisäisistä toimijoista on nähtävissä taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Yrityksen sisäiset toimijat 

 

 

 

Yhtiön hallitus esiintyy toimijana sekä ArcelorMittalin että Outokummun vuosikertomuk-

sessa. Hallitus on kiinnostava sidosryhmä, koska sen rooli yrityksessä on ikään kuin ul-

koisten ja sisäisten toimijoiden rajalla. Toisaalta hallitus on yrityksen toiminnallinen elin, 

jonka olemassaolo on säännelty. Toiselta kannalta katsottuna hallitus on omistajia edus-

tava, ainakin osittain yrityksestä riippumaton toimija. 

 

ArcelorMittalin vuosikertomuksessa hallituksesta puhutaan kahdessa eri yhteydessä. En-

simmäisessä esimerkissä kerrotaan hallituksen kokoonpanon muuttumisesta. 

 

(4.22B) On March 6, 2008 ArcelorMittal announced that Romain Zales-

ki had resigned from its Board of Directors. Mr. Zaleski joined 

the Board of Directors of ArcelorMittal in October 2006. Mr. Za-

leski indicated his sole reason for resigning was to pursue other 

commercial interests in the steel sector. 
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Esimerkin 4.22B lauseessa yhtiön hallitus on lähteen roolissa. Hallituksesta puhutaan 

ArcelorMittalin vuosikertomuksessa myös sen tekemien päätösten ja kehitystyön yhtey-

dessä. 

 

(5.10) In April 2008, the Board of Directors completed a review of cer-

tain provisions of the Memorandum of Understanding dated 25 

June 2006 and amended on 5 November 2006 (the “MoU”), to 

adapt the MoU to the Company‟s needs in the post-merger and 

post-integration phase. In particular, the Board has decided to 

create the role of Lead Independent Director. 

 

Tässä esimerkissä on nähtävissä, että hallitus esitetään selkeästi agentin roolissa. Halli-

tus on siis tekemistä toteuttava taho. 

 

Outokummun strategiaa käsittelevässä tekstiosiossa yhtiön hallituksesta puhutaan yhtiön 

osinkopolitiikan yhteydessä. 

 

(5.11) Hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan maksetta-

vien osinkojen tulee olla suhdannekierron aikana vähintään kol-

masosa yhtiön kauden voitosta, ja tavoitteena on maksaa osak-

keenomistajille vakaata vuotuista osinkoa. 

 

Hallitus on tässä esimerkissä agentin roolissa. Hallitus on yksi niistä harvoista yrityksen 

organisaatioon kuuluvista ryhmistä, joita Outokummun vuosikertomuksessa mainitaan 

erikseen. Hallitus mainitaan myös tekstin toisessa kohdassa osinkopolitiikan yhteydessä. 

 

(5.12) Outokummun hallitus on hyväksynyt konsernin osinkopolitiikan 

muutoksen, jolla korostetaan osinkojen maksun vakauden tärke-

yttä. 

 

Myös tässä lauseessa hallitus toimii edellisen esimerkin tavoin lauseen agenttina. Hallitus 

esitetään lauseessa osana yhtiön organisaatiota, ikään kuin yhtiölle kuuluvana toiminnal-

lisena elimenä. Tämä ilmaistaan lauseessa genetiivimuodolla. 
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Hallituksen esiintyminen pääosin agentin roolissa vahvistaa mielikuvaa siitä, että hallitus 

on yhtiön sisäinen toiminnallinen elin. Hallituksen ollessa agentin roolissa on sen yhtey-

dessä esimerkiksi sellaisia verbejä kuin päättää ja hyväksyä. Näillä verbivalinnoilla ja 

päätöksellä esittää hallitus agentin roolissa hallitukselle rakennetaan päätöksentekoon 

perustuvaa vaikutusvaltaa. Vuosikertomuksen lukijalle annetaan kuva, että hallituksen 

päätökset ovat vaikuttaneet yrityksen toimintaan ja strategiaan. 

 

Tytäryhtiöt esiintyvät toimijoina ArcelorMittalin sekä ThyssenKruppin vuosikertomuksis-

sa. Näillä kahdella yhtiöllä on laaja liiketoiminta ja kuten edellä todettiin yritysostot ja fuu-

siot ovat tärkeä osa ArcelorMittalin strategiaa, joten en kokenut yllättävänä, että tytäryhti-

öt mainittiin myös vuosikertomuksen strategiaa käsittelevissä tekstiosiossa. 

 

ArcelorMittal mainitsee analysoimassani vuosikertomustekstissä kaksi tytäryhtiötään, 

jotka ovat Arcelor Brasil ja ArcelorMittal SSC Sverige. Arcelor Brasil mainitaan tekstissä 

vain lyhyesti kerrottaessa, että ArcelorMittal sai syyskuussa 2007 päätökseen yritysoston, 

jonka jälkeen yhtiö saavutti 100 prosentin omistusosuuden Arcelor Brasilista. 

 

(5.13) ArcelorMittal owns 100% of Arcelor Brasil after having completed 

the acquisition of all its outstanding shares. 

 

Arcelor Brasil on esimerkin 5.13 kohde. Se on lauseessa siis sellainen toimija, johon yri-

tyksen toiminta eli tässä tapauksessa omistaminen kohdistuu. 

 

ArcelorMittal SSC Sverige mainitaan tekstissä uuden yhteisyrityksen yhteydessä. Sa-

massa kohdassa puhutaan myös yrityksen ulkoisesta toimijasta, jonka roolia tässä lau-

seessa analysoin seuraavassa luvussa. 

 

(5.14) On January 28, 2008 ArcelorMittal, through its steel service cen-

ter subsidiary SSC Sverige, and BE Group finalized details on 

the creation of a 50/50 processing flat carbon steel joint venture 

in Sweden. The deal is subject to review by the competition au-

thorities. This joint venture between ArcelorMittal SSC Sverige, 

located in Karlstad, and the BE Group facility, in Borlänge, will 

form the third largest producer on the Swedish market, with a 
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market share of 20%, shipments of 120,000 tonnes and a turno-

ver of more than €80 million. 

 

Tässä esimerkissä ArcelorMittal SSC Sverige on välineen roolissa. Tekstissä annetaan 

kuva, että tytäryhtiö on se kokonaisuus, jota ArcelorMittal käyttää uuden yhteisyrityksen 

toteuttamiseen. 

 

ThyssenKruppin vuosikertomuksen strategiaa käsittelevässä osiossa puhutaan konsernin 

tytäryhtiöstä ThyssenKrupp Mexinox:sta. 

 

(5.15) In the future, the Mexican stainless steel subsidiary ThyssenK-

rupp Mexinox will also be supplied with hot-rolled coil from this 

location. 

 

Tässä Esimerkissä ThyssenKrupp Mexinox on lauseen päämäärä. Lause on passiivi-

muodossa, jolloin siinä ei ole näkyvillä toimintaa toteuttavaa agenttia. ThyssenKrupp Me-

xinox on kuitenkin lauseessa se toimija, joka on toiminnan päämääränä eli jolle toimite-

taan kylmävalssattua levytuotetta uudesta toimipisteestä. 

 

Tytäryhtiöt esiintyvät teksteissä erilaissa rooleissa eikä esimerkkien välillä ole havaittavis-

sa selkeitä yhteneväisyyksiä. Tästä voidaan päätellä, että tytäryhtiöt ovat strategiasta 

kertovissa vuosikertomuksen luvuissa mukana monissa eri yhteyksissä ja ne saavat eri-

laisia rooleja toiminnan kuvauksessa. 

 

Henkilöstö ja työntekijät ovat esillä sekä Outokummun että ThyssenKruppin vuosiker-

tomuksessa strategian yhteydessä. Esimerkissä Outokumpu esittää yhden strategisista 

tavoitteistaan. 

 

(5.16) Arvon ylläpitäminen kehittämällä jatkuvasti henkilöstöä ja pitä-

mällä asiakas kaiken toiminnan keskipisteessä. 

 

Tässä esimerkissä henkilöstön lisäksi ovat esillä asiakkaat, joiden roolia lauseessa ana-

lysoin seuraavassa luvussa. Henkilöstö esiintyy lauseessa kohteen roolissa. Henkilöstö 

on siis tässä esimerkkilauseessa sellainen sidosryhmä, joka on kehityksen kohteena eli 



 53 

henkilöstö ei ole lauseessa aktiivisen toimijan roolissa. Esimerkissä 5.17 henkilöstö esite-

tään päämäärän roolissa puhuttaessa yhtiön työntekijöistä. 

 

(5.17) Terve ja myönteinen työyhteisö on työntekijälle merkittävä voi-

mavara, joka koituu myös perheen, ystävien ja työtovereiden 

hyväksi. 

 

ThyssenKrupp esittää vuosikertomustekstissään suhteellisen monta yhtiön sisäistä pie-

nempää ryhmää. Eräs erikseen mainittu ryhmä on yhtiön työntekijät. 

 

(5.18) The program is rounded off by a training concept for employees 

in the separate project areas. 

 

Esimerkissä 5.18 ThyssenKrupp puhuu työntekijöistään, jotka ovat lauseen kohde. Lau-

seessa yhtiön kehittämä ohjelma, ja siihen liittyvä koulutuskonsepti vaikuttavat työnteki-

jöihin. Työntekijät esitetään tahona, joka on koulutuksen kohde. 

 

Työntekijät esitetään siis teksteissä kohteen tai päämäärän roolissa. Ne ovat sellainen 

taho, johon useimmissa tapauksissa yhtiön toteuttama toiminta vaikuttaa. 

 

On yllättävää, että ainoastaan kaksi neljästä tutkimastani yhtiöstä esittää henkilöstön toi-

mijana strategiansa yhteydessä. Tämä saattaa kuitenkin selittyä sillä, että usein henkilös-

tön ajatellaan sisältyvän yhtiöön, eli puhuttaessa yhtiöstä ja sen toimista yhtiö haluaa vii-

tata koko henkilöstöönsä. Työntekijöitä ei kuitenkaan esitetä strategiaan liittyvän toimin-

nan toteuttajina eli aktiivisina tekijöinä erillään koko yhtiöstä, mikä luo mielestäni vahvasti 

kuvaa yhtiöstä, joka toteuttaa strategiaa kokonaisuutena eikä niinkään yksittäisten henki-

löstöryhmien tai työntekijöittensä kautta. 

 

Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan niitä toimijoita, jotka esiintyivät ainoastaan jonkin tut-

kimani yhtiön vuosikertomuksessa. Nämä toimijat eivät siis olleet yhteisiä eri vuosikerto-

muksille. 

 

ArcelorMittal mainitsee vuosikertomuksensa strategiaa käsittelevässä osuudessa halli-

tuksen ja tytäryhtiöiden lisäksi neljä yrityksen sisäistä toimijaa. Nämä ovat yhtiön toimitus-
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johtaja, The Europen Works Counsil (EWC) of ArcelorMital, yrityksen tutkimus- ja kehi-

tysyksikkö sekä hallituksen jäsen Romain Zaleski. 

 

Toimitusjohtaja Lakshmi Mittal mainitaan ArcelorMittalin vuosikertomustekstissä kerrot-

taessa uuden kasvustrategian esittelemisestä. 

 

(5.20) ArcelorMittal holds it Investor Day in New York and L‟azaro 

C‟ardenas on March 27-28. President and CEO, Lakshmi Mittal, 

introduces the three dimensional growth strategy for reducing 

risk (sustainability) and continued growth consisting of product, 

value chain and distribution. 

 

Tässä lauseessa yhtiön toimitusjohtaja on agentin roolissa. Lauseessa kerrotaan, että 

toimitusjohtaja on esitellyt kasvustrategian, jolloin toimitusjohtaja esitetään lauseen toi-

mintaa toteuttavana tekijänä. Tästä voi päätellä, että toimitusjohtajalle annetaan tekstissä 

aktiivinen rooli. Tekstissä annetaan kuva, että toimitusjohtaja on keskeisessä asemassa 

kerrottaessa sijoittajille yhtiön strategiasta. 

 

The ArcelorMittal EWS mainitaan tekstissä ainoastaan lyhyessä kappaleessa, jossa 

kerrotaan kyseisen toimielimen perustamisesta. 

 

(5.21) The European Works Council (EWC) of ArcelorMittal is installed. 

The ArcelorMittal EWC represents all employees from within the 

EU 27, 130,000 employees in total, and has 54 members. 

 

ArcelorMittal EWC on edellisen esimerkin tekstissä kahdessa eri roolissa. Ensimmäises-

sä lauseessa kuvaillaan EWC:n perustamista, jolloin ArcelorMittal EWC voidaan nähdä 

lauseen kohteena. Lause on passiivissa, jolloin sen agentti ei ole määriteltävissä. Lau-

seessa oleva toiminta eli perustaminen kuitenkin vaikuttaa ArcelorMittal EWC:n olemas-

saoloon. Toisessa lauseessa ArcelorMittal EWC on lauseen agentti. Sen kerrotaan edus-

tavan kaikkia tiettyyn ryhmään kuuluvia työntekijöitä, jolloin se on lauseen toimintaa to-

teuttavana tahona. 

 

ArcelorMittalin tutkimus- ja kehitysyksikkö tulee esiin kerrottaessa uudesta teknologias-

ta. 
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(5.22) On January 24,2008, ArcelorMittal inaugurated Arceo, its indus-

trial prototype vacuum plasma steel coating line, in Liège, Bel-

gium. The technology behind this prototype was developed by 

the Company’s research and development department in part-

nership with the Walloon region of Belgium in order to provide 

new uses for flat steel products and to expand the Company‟s 

product range. 

 

Esimerkissä esittämässäni lauseessa ArcelorMittalin tutkimus- ja kehitysyksikkö on lau-

seen agentti. ArcelorMittal on ilmoittanut tuotevalikoimansa laajentamisen olevan yksi sen 

strategiaa tukevista tekijöistä. Esimerkissä kerrotaan uudesta teknologiasta, jota yhtiön 

tutkimus- ja kehitysyksikkö on ollut toteuttamassa. Näin ollen vuosikertomuksessa kuva-

taan hyvin yhtiön tutkimus- ja kehitysyksikön toiminnan merkitystä yhtiön strategian to-

teuttamiselle. 

 

Neljäs tässä käsittelemäni ArcelorMittalin vuosikertomuksessa esiintyvä sellainen toimija, 

joka ei esiinny muiden yhtiöiden vuosikertomuksissa on yhtiön hallituksen jäsen Ro-

main Zaleski. Se tekstikohta, jossa Romain Zaleski on esillä, on esitetty esimerkissä 

4.22B. Kyseisessä esimerkissä kerrotaan hallituksen kokoonpanon muuttumisesta ja 

Romain Zaleskin erosta. Romain Zaleski on esimerkissä sekä kohteen että agentin roo-

lissa. Hallituksella on keskeinen rooli yhtiön strategian kannalta, jolloin on perusteltua, 

että hallituksen kokoonpanossa tapahtuvat muutokset ovat esillä myös vuosikertomuk-

sessa strategian yhteydessä. Hallituksen jäsenille ei kuitenkaan anneta ArcelorMittalin 

vuosikertomuksessa selkeästi strategian toteuttamiseen vaikuttavaa aktiivista roolia. 

 

ThyssenKruppin vuosikertomuksessa nostetaan esille yhtiön sisäisiä projektitiimejä se-

kä projektien jäseniä. 

 

(5.23) One of ThyssenKrupp best‟s objectives is for successful projects 

to be transferred to other segments and areas. In addition to the 

program‟s internet-based platform best plaza, numerous events 

are held to encourage knowledge sharing among Group compa-

nies. One such event is the “Best Practice Fair”, in which project 
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teams present their experience and provide participants with 

ideas and impetus for new projects at their own companies. 

 

Esimerkissä 5.23 projektiryhmät ovat lauseen agentti. Ne esittävät ajatuksiaan ja koke-

muksiaan muille yhtiön sisäisille tahoille. Projektitiimien lisäksi ThyssenKrupp mainitsee 

tekstissään toisessa kohdassa projektien jäsenet. 

 

(5.24) Eight pilot projects were then launched to test various perfor-

mance enhancement processes. Upon successful completion of 

these projects, so-called subject experts from all segments will 

secure the success of the initiative by supporting further projects 

in their areas, training project members in the use of tools and 

driving knowledge transfer in the Group. 

 

Edellisessä esimerkissä projektien jäsenet ovat lauseessa kohteen roolissa. Ne ovat lau-

seessa kerrotun koulutuksen kohteena. ThyssenKrupp tuo vuosikertomuksensa strategi-

asta kertovassa osuudessa mielestäni hyvin esille yrityksen sisällä olevien projektien 

merkityksen yhtiön strategian toteuttamiselle. Projektitiimien ja projektien jäsenten nos-

taminen esiin agentin ja kohteen rooleissa antaa kuvan, että näiden tahojen toimet ovat 

tärkeitä strategian onnistumisen kannalta ja näihin toimijoihin myös panostetaan siten, 

että ne ovat esimerkiksi koulutuksen kohteina. 

 

Projektitiimien lisäksi ThyssenKrupp nostaa esille myös yhtiön eri segmentit. Esimer-

kissä 5.25 segmentit ovat agentin roolissa. 

 

(5.25) As part of our value-based management system, which is 

aimed at sustainably increasing the value of the Company, we 

are pursuing ambitious targets. All the Group’s segments will 

contribute to meeting these targets. 

 

Segmentit esitetään lauseessa ikään kuin yhtiön muodostavina tekijöinä, jotka toimivat 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Segmentit esitetään genetiivimuotoa apuna käyt-

täen selkeästi yhtiön osana. Segmenteillä osoitetaan olevan merkittävä osa yhtiön strate-

gisten tavoitteiden saavuttamisessa ja siten myös yrityksen liiketoiminnan menestymisen 

kannalta. 
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5.2.2 Yrityksen ulkoisten toimijoiden roolit 

 

Tässä luvussa tarkastelen analysoimissani teksteissä esiintyviä yrityksen ulkopuolisia 

toimijoita. Edellisessä luvussa analysoimieni yrityksen sisäisten toimijoiden tavoin analy-

soimissani teksteissä esiintyvät ulkoiset toimijat on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Yrityksen ulkoiset toimijat 

 

 

 

Analysoimistani vuosikertomusteksteissä oli sekä eri vuosikertomuksissa toistuvia toimi-

joita että sellaisia toimijoita, jotka esiintyivät vain jonkun yrityksen vuosikertomuksessa. 

 

Asiakkaista puhutaan sekä Acerinoxin että Outokummun vuosikertomuksissa. 

 

Esimerkissä 4.17C on nähtävissä lause, jossa Acerinox puhuu asiakkaistaan strategiansa 

yhteydessä. 

 

(4.17C) The correction of more than 29.000 $ per Mt in the nickel price 

has affected not only the market demand but also the producers 

margins, particularly those like Acerinox, which commercial 
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strategy needs warehouses to allow to have an stable presence 

in the markets so as to be able to supply the customers locally. 

 

Edellisessä esimerkissä asiakkaat ovat lauseen kohde. Acerinox pyrkii toiminnallaan pal-

velemaan asiakkaitaan paikallisesti. Näin ollen asiakkailla ei ole aktiivista roolia strategian 

toteuttamisessa, vaan strategialla pyritään sen sijaan varmistamaan yrityksen kyky pal-

vella asiakkaitaan hyvin. Asiakkaat ovat strategiaan nähden siis ikään kuin hyötyvä osa-

puoli, johon toiminta kohdistuu. 

 

Outokumpu mainitsee loppukäyttöasiakkaat selkeästi osana yhtiönsä strategiaa. 

 

(5.26) Outokumpu siirtyi syksyllä 2007 toiseen vaiheeseen strategiake-

hityksessään. Outokumpu tähtää vakaampaan ja kannattavam-

paan liiketoimintamalliin ja pyrkii samalla hyödyntämään kiinnos-

tavimmat kasvumahdollisuudet. Yhtiö pyrkii kasvattamaan lop-

pukäyttöasiakkaiden ja projektimyynnin osuutta nykyisestä 35 

prosentista vähintään 50 prosenttiin seuraavan viiden vuoden 

aikana. 

 

Loppukäyttöasiakkaat ovat lauseessa kohteen roolissa. Outokummun toiminta vaikuttaa 

loppukäyttöasiakkaisiin, mutta loppukäyttöasiakkaat eivät kuitenkaan ole itse millään ta-

valla lauseessa toteuttamassa lauseessa olevaa tekemistä. Tämä on linjassa niiden ha-

vaintojen kanssa, joita tein lukiessani yritysten vuosikertomuksia. Yhtiö esittää itsensä 

usein strategian yhteydessä agentin roolissa ja kuvailee vuosikertomuksissa niitä vuoden 

kuluessa toteutuneita tekemisiä, joiden kautta yritys pyrkii kohti visiotaan. Yrityksen sidos-

ryhmät ovat usein mukana sen lähettämissä viesteissä, mutta ne saavat omien havainto-

jeni mukaan harvoin agentin roolia. 

 

Asiakkaat esiintyvät myös seuraavassa esimerkissä. Esimerkissä Outokumpu esittää 

yhden strategisista tavoitteistaan. 

 

(5.27) Arvon ylläpitäminen kehittämällä jatkuvasti henkilöstöä ja pitä-

mällä asiakas kaiken toiminnan keskipisteessä. 
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Myös tässä esimerkissä asiakas on kohteen roolissa. Asiakkaan pitäminen kaiken toimin-

nan keskipisteenä on kokonaisuudessaan instrumentti arvon ylläpitämiselle. 

 

Kiinnostavaa on se, että asiakkaista vaikutettaisiin puhuvan strategian esittelemisen ja 

kuvailemisen yhteydessä. Acerinox ja Outokumpu eivät kumpikaan tuo asiakkaita esille 

strategiaan liittyvän kehityksen tai liiketoiminnan tuloksen ja kannattavuuden yhteydessä, 

vaan nimenomaan siinä yhteydessä, jossa kerrotaan strategian tavoitteista ja yhtiön visi-

osta. 

 

Asiakkaat esitetään kohteen roolissa, jolloin yritys ei viesti sitä, millainen merkitys asiak-

kaiden toiminnalla on yritykselle, vaan nimenomaan sitä, kuinka yritys toimii suhteessa 

asiakkaisiinsa. Tällä tavalla asiakkaille voidaan lähettää viesti, että he ovat yritykselle 

tärkeä yhteistyötaho eivätkä ainoastaan taho, jolta yritys toivoo saavansa tuottoa. Yritys 

on valmis työskentelemään asiakassuhteittensa eteen. 

 

Ruostumattoman teräksen tuottajat on toinen toimija, joka esiintyy sekä Acerinoxin että 

Outokummun vuosikertomuksissa. Ruostumattoman teräksen tuottajat tulevat Acerinoxin 

vuosikertomuksessa esille samassa lauseessa kuin asiakkaatkin (ks. esimerkki 4.17C). 

Esimerkin lauseessa Acerinox esittää muut tuottajat kokijan roolissa. Tuottajat ja heidän 

marginaalinsa ovat tekijä, johon lauseessa oleva nikkelin hinta on vaikuttanut. 

 

Esimerkissä 5.28 Outokumpu puhuu ruostumattoman teräksen tuottajista. Tämä on yksi 

niistä harvoista kohdista tarkastelemissani teksteissä, joissa puhutaan yrityksen itsensä 

lisäksi sen kilpailijoista eli muista ruostumatonta terästä tuottavista yhtiöistä. 

 

(5.28) Ruostumattoman teräksen seosaineiden eli nikkeli, kromin, mo-

lybdeenin, raudan ja titaanin hinnat laskutetaan asiakkailta seo-

sainelisämekanismin välityksellä, mikä vähentää ruostumatto-

man teräksen tuottajien seosaineiden hintariskiä. 

 

Esimerkissä ruostumattoman teräksen tuottajat ovat kokijan roolissa. Lauseessa ei ole 

määritettävissä varsinaista agenttia, sillä väheneminen johtuu seosaineiden hintojen las-

kutustavasta. Tässä lauseessa Outokumpu rinnastaa itsensä muihin ruostumattoman 

teräksen tuottajiin eikä nosta itseään tai muita yksittäisiä tuottajia erikseen esille. 
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Mielestäni on kiinnostavaa, kuinka vähän yritykset viittaavat muihin ruostumattoman te-

räksen tuottajiin vuosikertomusteksteissään. Tähän voi olla useita eri syitä. Yritykset ha-

luavat luultavammin pitää kilpailija-analyysinsa sisäisinä työkaluinaan eikä jakaa niitä 

sidosryhmiensä kanssa. Toisaalta kilpailijoiden nostaminen esiin strategian yhteydessä ei 

välttämättä toisi vuosikertomuksen lukijalle juurikaan lisäarvoa, jolloin yritys voi kokea sen 

turhaksi elementiksi vuosikertomusteksteissään. 

 

Acerinox kertoo vuosikertomuksessaan strategiansa yhteydessä yhteistyöstään Nisshin 

Steelin kanssa. 

 

(5.29) On the 6th March 2009 Acerinox, S.A. and Nisshin Steel an-

nounced the decision to construct a new stainless production 

plant in Malaysia. This decision was taking after carrying out a 

feasibility study and after having considered different alterna-

tives. 

 

Tässä lauseessa Nisshin Steel on Acerinoxin itsensä tavoin lauseen agenttina. Acerinox 

kertoo myöhemmin tekstissään pitkästä yhteistyöstään Nisshin Steelin kanssa ja tämän 

yhteistyön merkityksestä yhtiön toiminnalle. Acerinox kuvaa päätöstä uudesta tehtaasta 

tärkeäksi strategiseksi askeleeksi. Mielestäni ei ole yllättävää, että kertoessaan strategian 

kannalta merkittävästä yhteistyöstä Acerinox asettaa yhteistyötahon itsensä kanssa sa-

maan asemaan lauseessa. Esimerkistä 5.29 voi päätellä, että asetettaessa toinen toimija 

samaan rooliin yrityksen itsensä kanssa, yritys luo mielikuvaa itsensä ja toisen toimijan 

välisestä yhteistyöstä. 

 

ArcelorMittalin vuosikertomuksessa nousee esille kaksi Afrikan valtiota: Senegalin tasa-

valta sekä Mosambikin tasavalta. Senegalin tasavallasta puhutaan yhtiön saaman lu-

van yhteydessä. 

 

(5.30) ArcelorMittal is granted concessions to develop mining, transpor-

tation and logistics activities by the Rebuplic of Senegal in the 

Faleme region (South East Senegal). 

 

Senegalin tasavalta on lauseessa agenttina, joka myöntää ArcelorMittalille toimiluvat. 

Näin ollen Senegalin tasavalta on lauseessa se toimija, jonka toiminta vaikuttaa Arcelor-
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Mittalin liiketoimintaan. Se, että toimiluvat ja ne myöntänyt taho nostetaan esille strategi-

an yhteydessä, antaa lukijalle viestin, että Senegalin tasavallan tekemä päätös on merkit-

tävä ArcelorMittalin strategian toteutumisen kannalta. 

 

Mosambikin tasavalta esiintyy tekstissä hieman erilaisessa roolissa, vaikka aihe onkin 

samankaltainen kuin Senegalin yhteydessä. 

 

(5.31) ArcelorMittal signs a Memorandum of Cooperation with the Re-

public of Mozambique, which aims to develop synergies and 

plan further investment in the steel industry, and in the mining of 

raw materials. 

 

Esimerkissä Mosambikin tasavalta on agentin roolissa. Se on osallisena lauseen toimin-

taan, tarkemmin sanottuna se osapuoli, jonka kanssa ArcelorMittal on toiminut. Tässä, 

samoin kuin edellisessäkin esimerkissä tuodaan esille ulkopuolisten tahojen merkitys 

ArcelorMittalin toiminnalle ja yhtiön strategian onnistumisen riippuvuus ulkopuolisista ta-

hoista. Esimerkki 5.31 on kiinnostava siksi, että Mosambikin tasavalta ei ole lauseen kie-

liopillinen subjekti, mutta esiintyy silti lauseessa agentin roolissa. Tämä vahvistaa Häkki-

senkin (2003, 183.) esittämää ajatusta, että vaikka lauseen agentti on usein lauseen kie-

liopillinen subjekti, sääntö ei kuitenkaan ole rikkomaton, vaan poikkeuksiakin löytyy. 

 

ArcelorMittal on, kuten jo aikaisemmin totesin, ainoa tutkimistani yhtiöistä, joka mainitsee 

analysoimissani vuosikertomusteksteissä yksittäisiä henkilöitä. Edellisessä luvussa käsit-

telemäni hallituksen jäsenen lisäksi ArcelorMittal mainitsee vuosikertomuksessaan Ro-

bert J. Skandalarisin. Skandalaris esiintyy vuosikertomuksessa osakkeiden ostamisen 

yhteydessä. 

 

(5.32) In addition the Group has also acquired an additional 10.31% of 

shares of Noble from Robert J. Skandalaris, Noble‟s chairman 

and founder. This will increase ArcelorMittal‟s shareholding in 

Noble to approximately 49.95%. 

 

Skandalaris on lauseessa lähteen roolissa. ArcelorMittal esittää itsensä lauseessa agent-

tina, joka toteuttaa lauseen toimintaa eli osakkeiden ostamista. Osakkeet tulevat Skanda-

larisilta. 
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Esimerkissä 5.17B on Outokummun vuosikertomuksesta tekstipätkä, jossa yhtiö mainit-

see perheen, ystävät ja työtoverit. 

 

(5.17B) Terve ja myönteinen työyhteisö on työntekijälle merkittävä voi-

mavara, joka koituu myös perheen, ystävien ja työtovereiden 

hyväksi. 

 

 

Esimerkin lauseessa perhe ja ystävät ovat yrityksen ulkopuolisia toimijoita. Perhe ja ystä-

vät ovat lauseessa kohteen roolissa. Ne ovat lauseen toiminnan vaikutuksen kohteena. 

Outokumpu antaa näin ollen vuosikertomuksessaan viestin, että yrityksen toiminta ja eri-

tyisesti sen visio vaikuttaa työntekijöiden perheisiin ja ystäviin. Outokumpu viestiikin teks-

tin tällä kohdalla vahvasti yhtiön strategian tärkeyttä myös sitä ympäröivän yhteiskunnan 

kannalta. 

 

Outokumpu nostaa vuosikertomuksessaan esille myös ruostumattoman teräksen jakeli-

jat. Esimerkissä 5.33 jakelusektori on agentin roolissa. 

 

(5.33) Tämänhetkinen sidonnaisuus perinteisiin nikkeliä sisältäviin aus-

teniittisiin standardilaatuihin altistaa Outokummun nikkelin hin-

nan heilahteluista johtuville kysynnän vaihteluille. Erityisesti ja-

kelusektori on nikkelin ja siten ruostumattoman teräksen hinnan 

laskiessa siirtänyt tilauksia myöhempään ajankohtaan, mistä on 

aiheutunut kysynnän riippumatonta epävakaisuutta. 

 

Tässä esimerkissä Outokumpu esittää jakelusektorin toimijana, jonka päätökset vaikutta-

vat kysyntään. Outokumpu on ilmoittanut yhdeksi strategiansa tavoitteeksi panostaa nik-

keliä sisältämättömiin erikoislaatuihin. Esimerkin tekstiä voidaan pitää perusteluina tälle 

strategian osa-alueelle. 

 

Outokumpu mainitsee vuosikertomuksessaan myös yhtiön osakkeenomistajat. Osak-

keenomistajista puhutaan tekstissä Outokummun osinkopolitiikan yhteydessä. Esimerkis-

sä 5.34 osakkeenomistajat ovat päämäärän roolissa. 
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(5.34) …ja tavoitteena on maksaa osakkeenomistajille vakaata vuotuis-

ta osinkoa. 

 

Tässä esimerkissä yritys puhuu maksamastaan osingosta ja pyrkimyksestään pitää se 

vakaana. Vaikka lause on passiivimuodossa, on takana oletus, että yritys on lauseen 

agenttina eli maksaa osinkoja osakkeenomistajille. Yritys on siis tässä lauseessa suoras-

sa yhteydessä osakkeenomistajiinsa. 

 

ThyssenKrupp puhuu vuosikertomuksensa strategian käsittelemiseen keskittyvässä teks-

tissä myös yrityksen ulkopuolisista auktoriteeteista viitaten muun muassa Euroopan 

Unionin komissioon. 

 

(5.35) In the Elevator segment, earnings before interest and taxes de-

creased from €423 million in the prior year to €(75) million. This 

is mainly due to the fine imposed by the EU Commission. 

 

Euroopan Unionin komissio on lauseen agentti. Komissiolla on lauseessa aktiivinen rooli. 

Se ei ole yhtiön ulkopuolinen taho, johon yhtiön oma toiminta vaikuttaisi jollain tavoin, 

vaan nimenomaan lauseessa tekemistä toteuttava taho. Euroopan Unionin komission 

tekemisellä on ollut vaikutusta ThyssenKruppin toimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

 

ThyssenKrupp tuo mielestäni ArcelorMittalin tavoin selkeästi esille vuosikertomuksessaan 

yrityksen ulkopuolisten toimijoiden toiminnan merkityksen ThyssenKruppin liiketoiminnal-

le. 

 

5.3 Yhteenveto toimijoiden rooleista 

 

Yrityksellä on useimmissa tapauksissa strategiasta puhumisen yhteydessä aktiivinen roo-

li. Tutkimusaineistoni yhtiöt viittaavat itseensä useilla eri tavoilla ja nostavat vuosikerto-

muksen strategiasta puhuvissa teksteissä esille myös yrityksen sisäisiä ryhmiä. Yrityksen 

esittäminen agentin roolissa strategian yhteydessä luo kuvan, että strategia halutaan 

nähdä yrityksen sisältä tulevana prosessina, jota yritys toteuttaa yhtenä yhtiönä. 
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Tarkasteltuani sekä yrityksen sisäisiä että ulkoisia toimijoita ja niiden semanttisia rooleja 

kiinnitin huomiota siihen, että yrityksen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välillä ei ollut 

havaittavissa rooleissa selkeitä eroja. Yritys esitti sekä sisäisiä että ulkoisia tahoja agentin 

roolissa. Agentin rooli oli yleisin esiintyvä rooli sekä sisäisten että ulkoisten toimijoiden 

kohdalla. 

 

Yrityksen ulkopuolisten tahojen esittäminen agentin roolissa yhtiön strategiasta puhutta-

essa on kiinnostava piirre. Yrityksen ulkopuolisen tahon toteuttaessa strategiaan liittyvää 

toimintaa, muodostuu kuva, että yrityksen strategian onnistuminen on ainakin osittain 

riippuvainen sen ulkopuolisten tahojen tekemistä päätöksistä. Tämä on luonnollista, mutta 

samalla saattaa olla riski lähettää tällainen viesti vuosikertomuksen lukijalle. Yritys antaa 

lukijalle kuvan, ettei yritys voi ehkä itse täysin vaikuttaa strategiansa olennaisten osa-

alueiden onnistumiseen. Toisaalta havaitsin, että yrityksen ulkopuoliset tahot esitettiin 

analysoimissani teksteissä agentin roolissa lähinnä positiivisissa yhteyksissä. Tämäkin on 

ymmärrettävää, kun ajattelee vuosikertomuksen rakennetta. 

 
Kiinnostava tekemäni havainto on, että puhuttaessa strategiasta suoraan strategia sanaa 

käyttämällä, ei samassa lauseessa esiinny runsaasti muita sidosryhmiä kuin yhtiö itse tai 

jokin yhtiön pienempi osa esimerkiksi liiketoimintasegmentin muodossa. Tässä suhteessa 

yritysten vuosikertomusten välillä on kuitenkin havaittavissa poikkeuksia. Esimerkiksi 

Acerinoxin vuosikertomuksessa esiintyi strategian yhteydessä suhteessa enemmän muita 

ulkoisia sidosryhmiä kuin muilla yrityksillä. Toisaalta Acerinoxin vuosikertomuksessa oli 

vain vähän suoria viittauksia strategiaan, joten se erosi tässä suhteessa merkittävästi 

kolmen muun yhtiön vuosikertomuksista. ThyssenKrupp ei puolestaan puhu yhdessäkään 

käsittelemistäni esimerkeistä yhtiön ulkopuolisista sidosryhmistä strategian kanssa sa-

massa lauseessa. Tällaisella valinnalla yritys lähettää kuvan, että ulkoiset toimijat ovat 

vain välillisesti suhteessa yrityksen strategiaan. Yrityksen sisäisten tahojen toimet ovat 

kuitenkin lähempänä strategian toteutumista. 
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6 TOIMIJAT ERI AIHEIDEN YHTEYDESSÄ 

 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, kuinka eri toimijat esiintyvät eri aiheiden yhteydessä. Olen 

määritellyt analysoimissani teksteissä esiintyvät toimijat ja tarkastellut näiden toimijoiden 

rooleja luvussa 5. Vuosikertomusten strategiaa käsittelevien tekstien aiheita olen käsitel-

lyt luvussa 4. Keskityn tässä luvussa tarkastelemaan erityisesti sitä, onko eri aiheiden 

välillä havaittavissa eroja siinä, millaisia toimijoita aiheen yhteydessä esiintyy. Pyrin myös 

vastaamaan kysymykseen siitä, löytyykö yritysten välillä yhteneväisyyksiä sen suhteen, 

millaiset toimijat ovat aktiivisessa roolissa eri aiheista puhuttaessa. Taulukossa 5 on näh-

tävissä yhteenveto siitä, mitkä toimijat yleisimmin esiintyvät kunkin aiheen yhteydessä 

analysoimissani teksteissä. 

 

Taulukko 5. Toimijat eri aiheiden yhteydessä 

 

 

Käsittelen seuraavaksi näitä aiheita erikseen esittäen havaintojani toimijoiden esiintymi-

sestä eri aiheiden yhteydessä. 

 

6.1 Strategian kuvauksen toimijat 

 

Kuvailtaessa yrityksen strategiaa, sen eri osa-alueita ja kehitystä on yritys itse vahvasti 

esillä aktiivisena toimijana. Yritys näyttäisi usein olevan lauseissa agentin roolissa silloin, 

kun puhutaan uuden strategian julkistamisesta tai strategisten tavoitteiden asettamisesta. 

Aihe Toimijat

Strategian kuvaus yritys itse, henkilöstö, asiakkaat

Liiketoiminnan kehitys
yritys itse, eri segmentit, työntekijät, eri 

yhteistyötahot

Taloudellinen tulos hallitus, osakkeenomistajat, työntekijät

Kannattavuus
yritys itse, ruostumattoman teräksen 

tuottajat, jakelijat

Johtaminen hallitus, osakkeenomistajat
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Havaitsin, että puhuessaan strategian esittelemisen yhteydessä vahvasti omasta roolis-

taan, yritys auttaa vuosikertomuksen lukijaa rakentamaan kuvan siitä, kuinka strategia on 

yrityksessä rakennettu liiketoimintaa tukevaksi elementiksi. Strategian kuvaus ja sen 

merkitys yrityksen liiketoiminnalle oli useimmissa lukemissani vuosikertomuksissa sijoitet-

tu selkeästi jonkin tekstiosion alkuun, jolloin lukija löytää strategian kuvauksen helposti. 

On mielenkiintoista, kuinka strategian kuvauksella ja yrityksen omalla toiminnalla strate-

gian toteuttamiseksi pyritään analysoimieni osioiden alussa, tietoisesti tai tiedostamatto-

masti, ikään kuin luomaan lukijalle pohja myöhemmän tekstin ymmärtämiseksi. 

 

Itsensä lisäksi yritykset nostavat strategian ja vision kuvauksen yhteydessä esiin yrityk-

sen henkilöstön sekä asiakkaat. Esimerkiksi Outokumpu kertoo visiota ja strategista 

suuntaa käsittelevässä vuosikertomustekstissä yrityksen strategisista tavoitteista. Strate-

gisten tavoitteiden yhteydessä tekstissä esiintyvät yrityksen itsensä lisäksi sen henkilöstö 

ja asiakkaat. Molemmat toimijat on tekstissä nostettu esiin suoraan yhden kolmesta stra-

tegisesta tavoitteesta yhteydessä. Sekä henkilöstö että asiakkaat esitetään sellaisina 

tahoina, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Ne ovat kuitenkin samalla väline yrityksen 

pyrkimykselle ylläpitää arvoa. 

 

Puhuttaessa strategian merkityksestä liiketoiminnalle sekä kuvailtaessa yrityksen strate-

giaa ja visiota, yritys itse vaikuttaisi tutkimukseni perusteella olevan vahvasti lauseiden 

aktiivinen toimija. Muut näissä yhteyksissä esiintyvät toimijat ovat useimmiten jollain ta-

valla toimintaan osallistuvia tai sen vaikutuksen kohteena olevia tahoja. Tuomalla itsensä 

vahvasti esiin aktiivisena toimijana yritys voi luoda kuvan, että strategia on jotakin selke-

ästi yrityksen toimintaa ohjaavaa ja lähtöisin yrityksen sisältä. 

 

6.2 Liiketoiminnan kehityksen toimijat 

 

Yritys on itse aktiivisesti esillä strategian kuvauksen lisäksi myös kerrottaessa strategiaan 

liittyvästä liiketoiminnan kehityksestä ja toimista strategian ja vision saavuttamiseksi. Yri-

tys on näissäkin yhteyksissä havaintojeni mukaan usein lauseiden agentti. Tämä tulee 

selkeimmin esille ArcelorMittalin vuosikertomuksessa esimerkiksi sellaisissa lauseissa, 

joissa kuvaillaan yrityksen toteuttamia yritysostoja tai liiketoiminnan laajentamista esimer-

kiksi avaamalla uusia tuotantolaitoksia. Toisaalta strategiaan liittyvän kehityksen ja toimi-

en yhteydessä yritys ei ole samalla tavalla yksin toimintaa toteuttava osapuoli kuin kuvat-
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taessa strategiaa ja visiota. Toimien ja kehityksen yhteydessä nostetaan havaintojeni 

mukaan yrityksen rinnalle myös muita aktiivisia toimijoita. 

 

Kerrottaessa erilaisista strategian toteuttamiseen liittyvistä toimista, nostetaan vuosiker-

tomuksessa havaintojeni mukaan esiin myös sellaisia yrityksen ulkoisia sidosryhmiä, jot-

ka vaikuttavat omilla toimillaan strategian kannalta merkittäviin asioihin. Useimmiten täl-

laiset toimijat ovat yrityksen yhteistyökumppaneita tai esimerkiksi yrityskauppojen eri 

osapuolia. Strategian kehitys ja siihen liittyvät tärkeät toimet ovat havaitsemistani aiheista 

se, jonka yhteydessä mainitaan useimpia yrityksen ulkoisia sidosryhmiä. 

 

Ulkoisten sidosryhmien lisäksi strategiaan liittyvien keskeisten toimien yhteydessä esiin-

tyy myös yrityksen sisäisiä toimijoita, jotka saavat aiheen yhteydessä aktiivisia rooleja. 

Esimerkiksi yrityksen eri segmentit ja työntekijät esitetään strategian toteuttamisen kan-

nalta merkittävien toimien toteuttajina. ThyssenKrupp puolestaan nostaa esiin eri liiketoi-

mintasegmenttien kasvustrategiat ja näiden strategioiden merkityksen koko konsernin 

strategian toteuttamisen kannalta. ThyssenKrupp luo tällä tavalla kuvan ketjusta, joka 

lähtee yrityksen pienemmistä osista ja kumuloituu lopulta koko konsernin yhteiseen stra-

tegiaan. 

 

6.3 Tuloksen tekemiseen liittyvät toimijat 

 

Taloudellisen tuloksen ja liiketoiminnan tavoitteiden yhteydessä yritykset puhuvat tutki-

missani vuosikertomuksissa erityisesti hallituksesta, osakkeenomistajista ja yrityksen 

työntekijöistä. Hallituksen rooli tulee esille muun muassa osingonmaksun yhteydessä. 

Monilla yrityksillä osingonmaksu on keskeinen osa liiketoiminnan tavoitteita. Esimerkiksi 

Outokumpu mainitsee vuosikertomuksessaan selkeästi vakaan osingonmaksun yhdeksi 

yrityksen tavoitteista. Hallitus nousee tämän tavoitteen yhteydessä esille tavoitteen vah-

vistajana eli aktiivisena toimijana, joka on määritellyt yrityksen strategiaan liittyvän tavoit-

teen. 

 

Osakkeenomistajat esiintyvät liiketoiminnan tavoitteista puhuttaessa sellaisena yrityksen 

sidosryhmänä, jolle yritys pyrkii luomaan toimillaan lisäarvoa. Osakkeenomistajilla ei siis 

ole varsinaisesti aktiivista roolia, vaan ne pyritään ennemminkin esittämään sellaisena 
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toimijana, jolle yrityksen tavoitteista ja taloudellisesta tuloksesta on hyötyä. Tästä on esi-

merkkinä osakkeenomistajien mainitseminen osingonmaksun yhteydessä. 

 

Yrityksen työntekijät liittyvät nekin aineistoni vuosikertomuksissa liiketoiminnan tavoittei-

siin. Työntekijät esitetään useimmissa tapauksissa näitä tavoitteita toteuttavana tahoja eli 

niillä on aktiivinen rooli tavoitteiden toteutumisen kannalta. Kiinnostavaa on se, että yritys 

esittää itsensä ja hallituksen havaintojeni mukaan tavoitteita asettavina toimijoina ja työn-

tekijät tavoitteita toteuttavina toimijoina. Sekä yrityksellä että sen työntekijöillä on siten 

aktiivinen rooli ja niiden toiminnat ikään kuin täydentävät toisiaan. Toisaalta työntekijät 

esitetään joissakin vuosikertomuksissa myös sellaisena tahona, joka hyötyy yrityksen 

tavoitteiden saavuttamisesta. 

 

Analysoitaessa liiketoiminnan tulosta, ei samassa yhteydessä esiinny vuosikertomuksissa 

juurikaan toimijoita. Tulosta analysoidaan selkeästi käymällä läpi esimerkiksi erilaisia tun-

nuslukuja ja niiden kehitystä. 

 

6.4 Kannattavuuteen liittyvät toimijat 

 

Kannattavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden toimijat olivat aineistoni tekstejä läpi-

käydessäni kaikkein vähiten yllättäviä. Kannattavuudesta puhuttaessa keskeisiksi toimi-

joiksi nousivat yritys itse, ruostumattoman teräksen tuottajat sekä jakelijat. 

 

Yrityksellä itsellään on tekstien perusteella keskeinen asema kannattavuuden toteutumi-

sessa. Yritys esiintyykin teksteissä aktiivisessa roolissa. Myös jakelusektori on teksteissä 

aktiivisessa roolissa. Muun muassa Acerinoxin ja Outokummun vuosikertomuksissa tulee 

selkeästi esille, että jakelusektorin toiminta vaikuttaa yrityksen toimintaan ja sen kannat-

tavuuteen. 

 

Ruostumattoman teräksen tuottajat esitetään teksteissä sellaisena tahona, jonka kannat-

tavuuteen ja toimintaa muun muassa jakelijoiden toiminta vaikuttaa. Jakelijoille annetaan 

teksteissä siis aktiivinen rooli. 

 

Kannattavuudesta puhuttaessa vuosikertomuksissa puhutaan myös esimerkiksi nikkelin 

hinnan kaltaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat liiketoiminnan kannattavuuteen. Nämä tekijät 



 69 

yhdistetään useissa tapauksissa eri toimijoihin ja heidän toimintaansa. Esimerkiksi nikke-

lin hinta yhdistetään jakelijoihin ja vuosikertomuksissa puhutaan niistä vaikutuksista, joita 

nikkelin hinnan muutoksilla on jakelijoiden käyttäytymiseen ja sitä kautta yrityksen toimin-

taan. 

 

6.5 Johtamiseen liittyvät toimijat 

 

Puhuttaessa yrityksen johdosta ja johtamiseen liittyvistä asioista yritys ja erilaiset yrityk-

sen sisäiset tahot ovat useimmiten lauseiden agentteja eli tekemistä toteuttavia tahoja. 

Tämä ei ole yllättävä havainto. Strategian kehittäminen ja yrityksen johtaminen ovat jo 

lähtökohtaisesti sellaisia asioita, jotka syntyvät ja toimivat yrityksen sisällä. Puhuessaan 

johtamisesta yrityksen sisäisten tahojen kautta, vahvistaa yritys vuosikertomuksen lukijan 

käsitystä yrityksen sisäisestä johtajuudesta, joka tukee strategian toteutumista. Mikäli 

johtajuudesta kerrotaan strategian yhteydessä selkeästi ja johtajuuden tärkeyttä ja roolia 

korostaen, voi yritys rakentaa lukijan luottamusta yrityksen johtajiin ja johtajuuteen. 

 

Lähes kaikissa tutkimusaineistoni vuosikertomuksissa puhutaan strategiasta puhuttaessa 

myös yhtiön johtamisesta. Tällöin keskeisen roolin saa yrityksen hallitus. Useissa tapauk-

sissa hallitus yhdistetään osakkeenomistajiin ja osingonjakoon. Myös hallituksen tekemät 

muut merkittävät päätökset ovat esillä strategiasta puhuttaessa. Yritykset vaikuttaisivat 

nostavan vuosikertomuksessaan strategian yhteydessä esille myös hallituksessa tapah-

tuneita muutoksia. 

 

 

7 PÄÄTELMÄT JA YHTEENVETO 

 

Olen keskittynyt tässä pro gradu -tutkimuksessani tutkimaan sitä, millaisten aiheiden ja 

toimijoiden yhteydessä ja kautta strategiasta puhutaan yritysten vuosikertomuksissa. Tut-

kimusaineistonani ovat olleet neljän eurooppalaisen ruostumatonta terästä valmistavan 

yrityksen vuosikertomukset ja niissä erityisesti ne tekstit, joissa on keskitytty puhumaan 

yrityksen strategiasta. 

 

Johdannossa määrittelin tutkimukseni tavoitteeksi tutkia sitä, kuinka yritys puhuu strate-

giastaan vuosikertomuksessaan. Lähdin liikkeelle tutkimalla sitä, millaisia aiheita tutki-
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musaineistonani olevista teksteistä oli löydettävissä. Tämän jälkeen kokosin yhteen teks-

teissä esiintyvät toimijat ja luokittelin ne eri vuosikertomuksissa esiintyviin toimijoihin ja 

ainoastaan jonkin yrityksen vuosikertomuksessa esiintyviin toimijoihin. Tarkastelin toimi-

joiden rooleja erotellen ne yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin. Tutkin myös sitä, mil-

laisissa rooleissa yritys itse on vuosikertomuksessaan strategiasta puhuttaessa. Tämän 

yhteydessä kiinnitin huomiota myös siihen, mitä eri sidosryhmiä yritys mainitsee itsensä 

yhteydessä ja millaisessa suhteessa yritys ja kyseiset sidosryhmät ovat toisiinsa roolien 

kautta tarkasteltuna. Lopuksi yhdistin vielä aiheiden ja toimijoiden tarkastelun toisiinsa 

tutkien, mitkä toimijat esiintyvät tyypillisesti kunkin aiheen yhteydessä. Koska tutkimukse-

ni aineistoyritykset ovat Euroopan eri maista, oli tutkimuksessani mukana myös hieman 

kansainvälistä vertailua. 

 

Esitän seuraavaksi yhteenvedon tutkimukseni tuloksista ja vastaan alussa esittelemiini 

tutkimuskysymyksiin. Tämän jälkeen esittelen tutkimustuloksien perusteella tekemäni 

johtopäätökset. 

 

7.1 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Tutkimukseni aikana sain vastaukset johdannossa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Ana-

lysoimistani teksteistä nousi esille viisi keskeistä teemaa, jotka ovat mielestäni kaikki yh-

denmukaisia sen kanssa, millaisia rooleja ja käyttötarkoituksia vuosikertomukselle on eri 

tutkimuksissa ja artikkeleissa annettu. Selvitin myös millaisia toimijoita yritykset nostavat 

vuosikertomuksissaan strategiasta puhumisen yhteydessä esille ja millaisia rooleja näille 

toimijoille annetaan. Kaikissa tutkimissani teksteissä esiintyi yrityksensä itsensä lisäksi 

sekä yrityksen sisäisiä että ulkopuolisia tahoja. Kaikki tutkimusaineistoni yritykset puhui-

vat itsestään strategian yhteydessä. Eri vuosikertomuksissa toistuvia toimijoita olivat yri-

tyksen itsensä lisäksi asiakkaat, ruostumattoman teräksen tuottajat, yhtiön hallitus, henki-

löstö sekä konserniin kuuluvat tytäryhtiöt. Näiden lisäksi eri yhtiöt mainitsivat useita sel-

laisia yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tahoja, jotka eivät toistuneet eri vuosikertomuksissa. 

 

Keskityin tarkastelemaan erityisesti sitä, mitkä toimijat esiintyvät strategiasta puhuttaessa 

agentin roolissa. Havaitsin, että yritys esittää itsensä useimmiten agentin roolissa. Yritys 

esittää agentin roolissa myös erilaisia yhteistyötahoja, joilla on merkitystä strategian to-

teuttamisessa ja siihen liittyvissä toimissa. 
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7.1.1 Strategiaa käsittelevien tekstien aiheet 

 

Luvussa 4.1 kävin läpi tutkimusaineistoni teksteissä esiintyviä aiheita. Havaitsin tutkimuk-

sessani strategiaa käsittelevissä vuosikertomuksissa viisi keskeistä teemaa. 

 

 strategiakuvaus 

 kehitys 

 tuloksenteko 

 kannattavuus 

 johtaminen 

 

Kaikissa tarkastelemissani vuosikertomuksissa nousi esille strategiaan liittyvä kehitys ja 

toimet strategian ja vision saavuttamiseksi. Myös strategian ja vision kuvaus jollakin as-

teella tuli esille kaikissa teksteissä. Yritysten välillä oli kuitenkin eroja sen suhteen, missä 

laajuudessa strategiaa ja visiota kuvattiin. Strategian kuvaus sijoittui tarkastelemissani 

teksteissä yleensä luvun alkuosaan, mistä syntyi kuva, että strategian kuvaus toimii poh-

jana muiden aiheiden ymmärtämiselle. ThyssenKrupp jättää strategiakuvauksensa suh-

teellisen yksipuoliseksi ja suppeaksi. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että yritys ei 

käytä vuosikertomustaan selkeästi strategian kuvauksen välineenä. 

 

Strategiaan liittyvä kehitys ja toimet strategian ja vision saavuttamiseksi ovat mielestäni 

kiinnostava aihe, kun sen yhdistää vuosikertomuksen julkaisemisen syihin ja kertomuk-

sen kohderyhmiin. Juholinin (2006, 292-297) mukaan vuosikertomus on lukijan kannalta 

ihanteellinen silloin, kun se sisältää sekä perusteltua tietoa menneestä että näkemyksiä ja 

suunnitelmia tulevasta. Juholinin asettamat kriteerit toteutuvat hyvin kaikissa neljässä 

analysoimassani vuosikertomuksessa. Kokonaisuutena niissä painotetaan kuitenkin eri-

tyisesti menneisyyteen liittyvää toimintaa. Tämän vuoksi ei ole mielestäni yllättävä, että 

strategian ja vision savuttamiseksi toteutetut toimet ovat vahvasti esillä vuosikertomuksis-

sa. Mielestäni yllättävää oli kuitenkin se, että yritykset puhuivat suhteellisen vähän siitä, 

kuinka strategia vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Tulevaisuuden painottaminen onkin 

mielestäni sellainen tekijä, johon yritykset voisivat kiinnittää vuosikertomuksissaan 

enemmän huomiota. 
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Tutkimissani vuosikertomuksissa oli havaittavissa myös muun muassa James Petho-

koukisin (2008) esittämä havainto, jonka mukaan yritykset siirtävät yhä enemmän tietoa 

pois varsinaisesta vuosikertomuksesta. Usein tieto siirretään Pethokoukisin mukaan yri-

tyksen internet-sivuille. Tällöin vuosikertomuksesta tulee helposti numeropainotteinen ja 

raskas raportti. Mielestäni tämän suuntainen kehitys on nähtävissä esimerkiksi tutkimas-

sani ArcelorMittalin vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on vahvasti numeropainotteinen 

ja esimerkiksi strategiaa ja vuoden päätapahtumia käsittelevä teksti on jaettu kuukausita-

solla esitettäviin lyhyisiin tekstipätkiin. Teksti ei siis ole varsinaisesti kertovaan sävyyn 

rakennettu kokonaisuus. ArcelorMittal näyttäisi siirtäneen laajemmat tekstit Activity report 

-julkaisun ja yrityksen vastuullisuusraportin puolelle. ThyssenKruppin vuosikertomus on 

huomattavasti ArcelorMittalin vuosikertomusta laajempi ja strategiaa käsittelevässä osi-

ossa puhutaan monista eri teemoista. ThyssenKrupp puhuu laajasti yrityksen johtamises-

ta ja sen yhteydestä yhtiön strategiaan. 

 

Havaitsemistani viidestä keskeiseksi nousseesta aiheesta ei yksikään ollut erityisen yllät-

tävä. Yllättävää on sen sijaan sen, kuinka eritasoisesti yritykset strategiastaan vuosiker-

tomuksissa kertoivat. Osa yrityksistä kertoi strategiasta monisanaisesti kuvaten muun 

muassa strategiansa sisältöä ja siihen vaikuttavia yrityksen sisäisiä ja ulkoisia asioita. 

Toiset yrityksen puolestaan keskittyivät kuvailemaan strategiaansa niiden tilikauden aika-

na toteutettujen toimien kautta, jotka ovat linjassa yrityksen julkaiseman strategian kans-

sa. 

 

Yritykset tuovat vuosikertomuksissaan suhteellisen vähän esille Porterin (1999) perään-

kuuluttamaa kilpailuetua ja sitä, kuinka yrityksen strategia erottaa sen markkinoiden muis-

ta toimijoista. Vuosikertomuksista on kuitenkin mielestäni havaittavissa selkeitä aiheita, 

jotka liittyvät kilpailuetua tuottaviin asioihin. Esimerkiksi yrityksen kannattavuuteen liittyvät 

asiat voivat olla niitä, jotka tarjoavat yritykselle huomattavaakin kilpailuetua suhteessa 

markkinoiden muihin toimijoihin. Myös se tapa, jolla yrityksen johtajuus tuodaan vuosiker-

tomuksessa strategian yhteydessä esille, on hyvä keino erottautua kilpailijoista. 

 

Santema ja van de Rijt päätyivät vuonna 2001 julkaisemassaan tutkimuksessa siihen 

tulokseen, että melkein kaikki heidän tutkimuksessaan mukana olleet yritykset kuvailivat 

strategiaansa vuosikertomuksessaan tavalla tai toisella. Myös omassa tutkimuksessani 

mukana olleet yritykset kuvailivat kaikki strategiaansa. Kuten Santeman ja van de Rijtin 

tutkimuksessakin, strategiasta puhumisen laajuus kuitenkin vaihteli yritysten välillä. En 
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kuitenkaan havainnut mitään selkää ja johdonmukaista eroa sen välillä, onko yritys pel-

kästään ruostumattoman teräksen tuotantoon keskittynyt yhtiö vai monen eri liiketoimin-

nan yhtiö. Myöskään yritysten suuruusluokalla ei omassa tutkimuksessani ollut havaitta-

vaa yhteyttä siihen, kuinka laajasti yritys kertoi strategiastaan vuosikertomuksessa. Tut-

kimustulokseni ovat yhtenäisiä Santeman ja van de Rijtin kanssa myös siinä suhteessa, 

että havaitsin yritysten keskittyvän strategiasta puhuttaessa kuvailemaan menneitä tapah-

tumia ja jättävän tulevaisuuden suunnitelmat pienempään osaan. 

 

Havaitsin tutkimuksessani, että strategian yhteydessä puhutaan paljon taloudellisesta 

tuloksesta ja kannattavuudesta. Vaikuttaa siltä, että tuomalla esiin taloudelliseen tulok-

seen vaikuttavia tekijöitä, yritys pyrkii perustelemaan strategiansa olemassaoloa ja oikeel-

lisuutta. 

 

Osassa tarkastelemistani vuosikertomuksissa eri aiheet nostetaan selkeästi esille otsi-

koinnin avulla. Tästä voi päätellä, että strategiaan liittyviä asioita ei koeta tarpeelliseksi 

salata, vaan ne halutaan tuoda selkeästi lukijan nähtäville. Samanlaisen viestin välittää 

myös se, että joitakin aiheita nostetaan esille esimerkiksi siten, että teksti sijoitetaan ke-

hysten sisään. Myös tällaisessa tapauksessa, vuosikertomuksen lukijan on helppo hah-

mottaa, mistä yritys strategiansa yhteydessä puhuu. Se, millaisia toimia yritys nostaa esil-

le, kertoo strategian keskeisistä osa-alueista. 

 

7.1.2 Tekstien toimijat ja niiden roolit 

 

Tutkimukseni kuluessa havaitsin, että siitä, millaisia sidosryhmiä yritys nostaa esille vuo-

sikertomuksessaan strategian käsittelyn yhteydessä, voi päätellä tiettyjä strategisia pai-

nopisteitä, joita yritys toiminnassaan noudattaa. Eri sidosryhmien esiintyminen vuosiker-

tomuksessa ja niiden saamat roolit ovat yrityksen itsensä päätettävissä. Vaikkei yrityk-

sessä aktiivisesti mietittäisikään tekstien rakennetta tältä kannalta, on kirjoitettujen teks-

tien takana aina joukko valintoja, jotka viestittävät yrityksen arvoista ja toiminnan suun-

nasta. Esimerkiksi ArcelorMittal mainitsee vuosikertomuksessaan strategian yhteydessä 

lukuisia yrityksiä, jotka se on ostanut. Tämä lähettää vahvan viestin siitä, että yrityskaupat 

ovat tärkeä osa ArcelorMittalin strategiaa. 

 

Strategia oli tutkimissani teksteissä useissa eri rooleissa. Kiinnostava havainto oli se, että 

strategia sai monipuolisempia rooleja kuin yksikään teksteissä mainittu sidosryhmä. Stra-
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tegian rooli suhteessa sidosryhmiin vaihteli paljon. Yleisimpiä strategian saamia rooleja 

näyttivät olevan kohde ja paikka. Yritykset näyttäisivät tutkimukseni perusteella esittele-

vän strategian sellaisena tekijänä, joka vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan tai joka 

on ikään kuin se tila, jossa toimintaa harjoitetaan. Joissakin tapauksissa strategia oli 

myös tekemistä toteuttava tekijä eli lauseen agentti. Tällöin yritys välittää vuosikertomuk-

sen lukijalle viestin, että strategia on se tekijä, joka ikään kuin johtaa yrityksen toimintaa 

johonkin tiettyyn suuntaan. 

 

Yritys esitti tutkimissani teksteissä itsensä lauseen agenttina niissä lauseissa, joissa se oli 

yhdessä strategian kanssa. Kuten edellä totesin, strategian rooli kyseisissä lauseissa 

vaihteli paljon. Yrityksen ja strategian välillä ei siis roolien kannalta katsottuna ollut havait-

tavissa mitään selkeätä ja johdonmukaista suhdetta. Käyttäessään pronominia me ku-

vaamaan koko yritystä rakentaa yritys kuvan, että strategiaa toteuttavat yrityksessä olevat 

ihmiset. Olemalla strategiasta kertovassa luvussa agentin roolissa yritys luo vahvasti sen 

kuvan, että strategia on jotakin, jota yritys toiminnallaan toteuttaa ja jonka toteuttamiseen 

se pyrkii myös erilaisten päätöstensä kautta. 

 

Havaitsin tutkimukseni perusteella, että vuosikertomusten strategiaan keskittyvissä teks-

teissä esiintyy paljon eri sidosryhmiä, jotka saavat teksteissä erilaisia rooleja. Eri yritysten 

väliltä löytyi tutkimuksessa joitakin yhdenmukaisuuksia, mutta myös eroja siinä, miten ja 

millaisissa rooleissa sidosryhmiä esitetään. Kiinnostavaksi piirteeksi nousi yritysten si-

säisten tahojen nostaminen esiin ja niille annetut roolit. Yritysten välillä oli eroja siinä, 

kuinka paljon sisäisiä tahoja erotettiin omiksi toimijoikseen ja kuinka paljon vaikutti siltä, 

että yrityksestä halutaan puhua kokonaisuutena. Myös tutkimusaineistoni muodostavien 

yritysten organisaatiorakenteet vaikuttavat luonnollisesti tähän asiaan. ArcelorMittal ja 

ThyssenKrupp ovat yrityksiä, joilla on useita eri liiketoimintoja. Tällöin on luonnollista, että 

yhtiön eri osia erotetaan omiksi kokonaisuuksikseen vuosikertomuksen teksteissä. 

 

Asiakkaat olivat tutkimissani teksteissä pääosin kohteen roolissa. Havaintojeni mukaan 

ainoastaan ArcelorMittal esittää asiakkaat tekstissään selkeästi agentin roolissa. Useim-

miten asiakkaat ovat teksteissä siis sellainen taho, johon lauseen toiminta jollakin tavalla 

vaikuttaa tai joka on osallisena kyseiseen toimintaan jollakin tavalla. Asiakkaat esiintyvät 

samassa lauseessa pääosin yhtiön itsensä tai sen henkilöstön kanssa. Näissä lauseissa 

yhtiö ja sen henkilöstö on lauseen agentti tai kohde. Mielestäni kiinnostava havainto oli 
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se, että tutkimissani vuosikertomusteksteissä asiakkaita ei juurikaan esitetty aktiivisessa 

roolissa, jolloin niiden toimien merkitys yhtiön strategian toteutumiselle korostuisi. 

 

Eräs kiinnostavimmista tutkimuksessani havaitsemistani toimijoista on yrityksen hallitus. 

Hallitus esiintyy vuosikertomuksessa strategiasta puhuttaessa pääosin agentin roolissa. 

Tämä vahvistaa mielikuvaa siitä, että hallitus on yhtiön sisäinen toiminnallinen elin. Halli-

tukselle rakennetaan agentin roolin ja siihen liittyvien vahvojen päätöksentekoa kuvasta-

vien verbien avulla päätöksentekoon liittyvää vaikutusvaltaa. Näin ollen vuosikertomuk-

sen lukijalle annetaan kuva, että hallituksen päätökset ovat vaikuttaneet yrityksen toimin-

taan ja strategiaan. 

 

Yrityksen työntekijät ovat toinen kiinnostava toimija. Työntekijöille tutkimissani ei anneta 

vuosikertomuksissa strategian yhteydessä aktiivista roolia. Tästä voidaan päätellä, että 

yritys haluaa antaa kuvan yhtiöstä, joka toteuttaa strategiaa kokonaisuutena eikä selkeäs-

ti yksittäisten henkilöstöryhmien tai työntekijöiden kautta. Sillä, että toimitusjohtaja esite-

tään strategian yhteydessä aktiivisena toimijana, yritys puolestaan luo toimitusjohtajalle 

hänen asemaansa liittyvää arvovaltaa ja antaa kuvan, että toimitusjohtaja on keskeisessä 

asemassa niin strategian toimeenpanon kuin viestinnänkin kannalta. 

 

Nostamalla strategiasta puhuttaessa esiin myös yrityksen ulkopuolisia tahoja yhtiö antaa 

kuvan, että sen strategialla on vaikutusta myös yrityksen ulkopuolelle. Havaintojeni mu-

kaan lukuun ottamatta yrityksen yhteistyökumppaneita ulkoisille sidosryhmille ei kuiten-

kaan anneta strategian yhteydessä samalla tavalla aktiivista roolia kuin yrityksen sisäisille 

sidosryhmille. 

 

Yritykset näyttäisivät tutkimukseni perusteella esittelevän strategian sellaisena tekijänä, 

joka vaikuttaa olennaisesti yrityksen toimintaan tai joka on ikään kuin se tila, jossa toimin-

taa harjoitetaan. Joissakin tapauksissa strategia oli myös tekemistä toteuttava tekijä eli 

lauseen agentti. Tällöin yritys välittää vuosikertomuksen lukijalle viestin, että strategia on 

se tekijä, joka ikään kuin johtaa yrityksen toimintaa johonkin tiettyyn suuntaan. Yritys esitti 

tutkimissani teksteissä itsensä lauseen agenttina niissä lauseissa, joissa se oli yhdessä 

strategian kanssa. 

 

Keskityin tutkimukseni kuluessa tarkastelemaan erityisesti sitä, mitkä toimijat ovat teks-

teissä agentin roolissa eli toteuttavat strategiaan liittyvää toimintaa. Havaitsin, että yritys 
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esitti yleisesti itsensä agentin roolissa. Myös yrityksen sisällä olevat kokonaisuudet, kuten 

esimerkiksi hallitus ja erilaiset pienemmät tiimit, saivat analysoimissani tekstiosioissa 

agentin roolin. Tästä voidaan päätellä, että strategia halutaan viestiä yrityksen sisältä 

tulevaksi ja yrityksen sisäisten tahojen toteuttamaksi asiakasi. 

 

7.1.3 Aiheiden yhteydessä esiintyvät toimijat 

 

Luvussa 6 keskityin tutkimaan eri aiheiden yhteydessä esiintyviä toimijoita. Luvun 6 alus-

sa on taulukko, jossa olen esittänyt yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. Keskeiset ha-

vainnot strategiasta kertomisen kannalta ovat yrityksen oma rooli eri aiheiden yhteydessä 

ja yrityksen sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden esiintyminen. 

 

Yrityksellä vaikuttaisi tutkimukseni perusteella olevan erityisen aktiivinen rooli puhuttaes-

sa strategian ja vision merkityksestä liiketoiminnalle sekä kuvattaessa yrityksen strategi-

aa. Yritys esiintyi selkeästi aktiivisena toimijana myös puhuttaessa strategiaan liittyvästä 

kehityksestä sekä yrityksen kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tuomalla 

itsensä vahvasti esiin aktiivisena toimijana yritys viestii, että strategia on jotakin selkeästi 

yrityksen toimintaa ohjaavaa ja lähtöisin yrityksen sisältä. 

 

Vuosikertomuksissa nostettiin yrityksen ulkopuolisia toimijoita selkeimmin esille puhutta-

essa strategiaan liittyvästä kehityksestä sekä toimista yrityksen strategian ja vision saa-

vuttamiseksi. Tämä aihe nousi viiden määrittelemäni aiheen joukosta selkeästi sellaisek-

si, jonka yhteydessä mainittiin eniten erilaisia yrityksen ulkoisia sidosryhmiä. 

 

Johtajuudesta puhutaan vuosikertomuksissa strategian yhteydessä yrityksen sisäisten 

tahojen ja osakkeenomistajien kautta. Yrityksen sisäiset tahot esitetään tällöin lauseen 

agenttina eli aktiivisena toimijana. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että yritys haluaa 

vahvistaa kuvan sisäisestä johtajuudesta, joka tukee strategian toteutumista. Toisaalta 

vuosikertomus on myös väylä rakentaa lukijan luottamusta yrityksen johtajiin ja johtajuu-

teen. 
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7.2 Yhteenveto ja pohdinnat 

 

7.2.1 Yhteenveto 

 

Tutkimukseni perusteella voin yhteenvetona todeta, että strategiasta puhutaan vuosiker-

tomuksissa muun muassa strategian toteutumiseen vaikuttavien toimien ja liiketoiminnan 

tavoitteiden kautta. Strategiaa käsittelevistä vuosikertomusteksteistä on havaittavissa 

yhtenäisiä aiheita, jotka toistuvat eri yritysten vuosikertomuksissa. Jokaisella yrityksellä 

vaikuttaisi kuitenkin olevan oma tapansa kertoa strategiastaan ja yritykset saattavat nos-

taa strategian yhteydessä esiin hyvinkin erilaisia aiheita. 

 

Strategiasta puhuttaessa agentin roolissa esiintyy yleisimmin yritys tai jokin yrityksen pie-

nempi osa. Tämä on mielestäni osoitus siitä, että yrityksessä halutaan viestiä sen omasta 

roolista strategian toteuttamisessa ja tämän roolin tärkeydestä. Erityisesti puhuttaessa 

taloudellisesta kannattavuudesta ja siihen liittyvistä toimista yritys on usein keskeisessä 

asemassa tekstin toimijana. Taloudelliseen kannattavuuteen liitetään monissa tapauksis-

sa kertominen sellaisista toimista, joilla on merkitystä kannattavuuden ylläpitämiseksi 

jatkossa. Nämä toimet näyttäisivät toimivan yhdistävänä tekijänä yrityksen menneisyyden 

ja tulevaisuuden välillä. 

 

Se, kuinka laajasti strategiasta vuosikertomuksissa puhutaan, vaihtelee yritysten välillä. 

Mitään selkeästi havaittavaa yhteyttä esimerkiksi yrityksen koon tai liiketoiminnan moni-

puolisuuden välillä ei tutkimuksessani ollut kuitenkaan havaittavissa. Strategiasta puhu-

taan vuosikertomuksissa eri tavoin ja osa yrityksistä näyttäisi siirtäneen laajemman stra-

tegiakuvauksen vuosikertomuksen ulkopuolelle esimerkiksi muihin viestinnän kirjallisiin 

raportteihin. 

 

Kuva 4 havainnollistaa tutkimukseni tuloksia. Olen esittänyt siinä viisi strategiasta puhut-

taessa keskeisiksi nousevaa aihetta sekä yrityksen sisäisten ja ulkoisten tahojen yhtey-

den näihin aiheisiin. 
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Kuva 4. Aiheet ja toimijat yrityksen vuosikertomuksessa strategiasta puhuttaessa 
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Kuvassa 4 on nähtävissä viisi keskeistä teemaa, jotka nousevat esille kerrottaessa yrityk-

sen strategiasta sen vuosikertomuksessa. Teemat muodostavat ikään kuin ketjun, jota 

yhdistää yrityksen sisäisten ja ulkopuolisten tahojen toiminta. Kaiken toiminnan lähtökoh-

tana voidaan nähdä strategian kuvaus, johon kaikki toiminnat ja aiheet liittyvät. Aiheista 

kerrotaan vuosikertomuksessa yrityksen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden toimien kautta. 

Aiheet linkittyvät toisiinsa siten, että esimerkiksi kannattavuus ja liiketoiminnan kehitys 

eivät välttämättä liity suoraan strategian kuvaukseen, mutta strategian kuvauksesta lähte-

vä toiminta ja yrityksen sisällä oleva johtajuus liittävät kannattavuuden ja liiketoiminnan 

kehityksen strategian kuvaukseen. Taloudellinen tulos puolestaan on vahvasti sidoksissa 

niihin toimiin, joita yrityksen sisäiset tahot toteuttavat. Nämä toimet näyttäisivät olevan 

niitä, joita tehdään strategian kuvauksen toteuttamiseksi. Havaitsemani viisi aihekokonai-

suutta ovat kaikki sellaisia, jotka helpottavat vuosikertomuksen lukijaa hahmottamaan 

yrityksen strategiaa ja strategian merkitystä sekä tulevaisuuden kannattavuuden että ke-

hityksen kannalta. 
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7.2.2 Pohdinnat 

 

Johdannossa asetin yhdeksi tutkimukseni yhdeksi tavoitteeksi vastava kysymykseen, 

kuinka vuosikertomusta voisi parhaiten hyödyntää, kun yritys haluaa kertoa strategias-

taan yrityksen sisäisille ja ulkoisille tahoille. Sain tutkimukseni avulla vastaukset alussa 

määrittämiini tutkimuskysymyksiin. Vastausten avulla minun oli mahdollista johtaa niistä 

sellaiset yleiset toimintaohjeet, jotka liittyvät siihen, kuinka vuosikertomusta voidaan hyö-

dyntää, kun strategiasta halutaan puhua yrityksen sisäisille ja ulkoisille tahoille. Tutkimuk-

seni johtopäätöksinä esittelemäni toimintaohjeet liittyvät nimenomaan siihen, kuinka sekä 

millaisten asioiden ja toimijoiden kautta strategiasta kannattaisi mielestäni vuosikerto-

muksissa puhua. 

 

Tutkimukseni perusteella totesin, että yritykset eivät pääosin hyödynnä vuosikertomus-

taan parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla strategiansa viestimisessä yrityk-

sen sisäisille ja ulkoisille tahoille. Esimerkiksi Acerinox ei ole erottanut vuosikertomukses-

saan yhtään selkeätä osiota strategian käsittelemiselle. Tämä vaikeuttaa lukijan kannalta 

strategian hahmottamista. Toisaalta Acerinoxin vuosikertomuksessa on yhdistetty strate-

gia yrityksen toimintaan läpi vuosikertomuksen. Acerinox nostaa siis strategiansa yhtey-

dessä hyvin esille yrityksen sisäisten toimijoiden ja organisaation rakenteessa tehtyjen 

ratkaisujen vaikutuksen strategian kannalta. 

 

Kaikista tutkimistani vuosikertomusteksteistä löytyi hyviä käytäntöjä strategian viestimi-

seen. Jotta yritys hyödyntäisi omaa vuosikertomustaan parhaalla mahdollisella tavalla, 

tulisi sen tutkimukseni perusteella yhdistää mahdollisimman monia näistä tekijöistä. 

 

 Strategian käsitteleminen selkeästi omassa tekstiosiossaan vuosikertomuksessa 

 Strategian kannalta tärkeiden kuluneen tilikauden aikaisten tapahtumien korosta-

minen 

 Yrityksen sisäisten tahojen, eri yksiköiden ja johtamisen tuominen selkeästi esille 

 Strategian merkityksen yrityksen kannattavuudelle ja tulokselle selventäminen 

 Yrityksen itsensä esittäminen aktiivisessa roolissa strategian toteuttajana 

 Yrityksen työntekijöiden roolin osoittaminen selkeästi 
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Strategian toteutumiseen liittyvät toimet ja toimijat kannattaa sitoa toisiinsa ja strategiasta 

kannattaa puhua selkeästi omassa osiossaan vuosikertomuksessa. 

 

Yrityksen ei tulisi keskittyä niinkään siihen, mitä se sanoo, vaan enemmän siihen, miten 

asiat sanotaan. Samoilla markkinoilla kilpailevat yritykset viestivät vuosikertomuksissaan 

useimmiten hyvin samankaltaisia asioita, jolloin paras keino erottautua kilpailijoista on 

sanoa asiat eri tavalla. Esimerkiksi tärkeiden sidosryhmien esittäminen aktiivisessa roo-

lissa saattaa luoda positiivista kuvaa yrityksen yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Toisaalta 

yrityksen tulisi miettiä myös sitä, millaisille kohderyhmille se haluaa vuosikertomuksensa 

ensisijaisesti suunnata. Mikäli yritys näkee vuosikertomuksen lähinnä sijoittajien ja ana-

lyytikkojen työkaluna, kannattaisi sen pohtia, mitkä aiheet ja toimijat ovat näiden kohde-

ryhmien kannalta kiinnostavimpia ja tarpeellisimpia. Yrityksen kannattaa pitää mielessään 

se vaihtoehto, että painetun vuosikertomuksen rinnalle voidaan kehittää sähköinen sivus-

to, josta kiinnostuneilla on mahdollisuus lukea laajemmat kertomusluonteiset tekstit. 

 

Kaikissa tutkimissani teksteissä mainittiin erikseen yrityksen asiakkaat. Se, kuinka asiak-

kaista puhutaan yrityksen ulkoisessa viestinnässä, vaikuttaa yrityksen asiakassuhteisiin. 

Yrityksen kannattaa vuosikertomusta kirjoittaessaan pitää mielessä, että tekstien tulkinta 

on aina lukijan varassa. Yrityksen sisäiset ja ulkoiset tahot tulkitsevat vuosikertomuksen 

sisältöä todennäköisesti omasta näkökulmastaan. Tällöin nousee merkittäväksi se, kuinka 

yritys puhuu eri tahoista ja millaisiin rooleihin nämä tahot asetetaan. 

 

Ei ole yllättävää, että yritys pyrkii esittämään itsensä agentin roolissa omassa vuosiker-

tomuksessaan. Vuosikertomuksen tarkoituksena on antaa kuva kuluneen raportointikau-

den tapahtumista, ja yritys on luonnollisesti toiminut aktiivisesti tapahtumien yhteydessä. 

Erityisesti strategiaa käsittelevissä osioissa yritys haluaa ymmärrettävästi viestiä vuosi-

kertomuksen kohderyhmille, että sillä on itsellään aktiivinen rooli strategian toteuttajana. 

Tällöin se vahvistaa kuvaa strategiansa vakaudesta vähentäen ulkopuolisten tahojen vai-

kutusta strategian toteutumiseen. 

 

Vuosikertomus tulisi nähdä yrityksissä eri sidosryhmiä aktivoivana viestin-

nän välineenä, eikä pelkästään informaation välittämiseen käytettävänä 

vuosittaisena raporttina. 
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Luvussa 2.1.3 esitin kuvan 3, joka kuvaa omaa käsitystäni vuosikertomuksen roolista 

siinä prosessissa, jossa yritys puhuu strategiasta ulkoisille ja sisäisille sidosryhmilleen. 

Keskeisiksi tekijöiksi nousevat tämän tutkimuksen perusteella juuri kyseisessä kuviossa 

esittämäni vuosikertomuksen sisältämät kolme tekijää: informaatio, kieli ja teksti. 

 

Vuosikertomuksessa annettava informaatio sisältää ne aiheet, joita strategiasta puhutta-

essa nostetaan esille. Näiden aiheiden kautta yritys voi vaikuttaa siihen, millaisen kuvan  

vuosikertomuksen lukijat yrityksen strategiasta muodostavat. Strategiasta puhuttaessa 

yritys viestii valitsemiensa aiheiden kautta siitä, mitkä asiat ovat keskeisiä yrityksen stra-

tegian kannalta. Aiheiden valinnalla voidaan myös osoittaa yrityksen vastaus esimerkiksi 

maailmantalouden senhetkiseen tilanteeseen. Esimerkiksi nostamalla esiin kannattavuu-

teen liittyviä tekijöitä, yritys voi viestiä vuosikertomuksen lukijoille omaa kykyään vastata 

haastavaan taloustilanteeseen. 

 

Tässä tutkimuksessa en keskittynyt tarkastelemaan vuosikertomusten kieltä, mutta tar-

kastellessani eri yritysten vuosikertomuksia, huomasin, että niiden välillä oli kielellisesti 

paljon eroja. Osa kertomuksista oli kirjoitettu erittäin viralliseen sävyyn kun taas joissakin 

oli enemmän kertova tyyli. Osassa analysoimiani tekstejä esiintyi myös selkeitä kirjoitus-

virheitä, jotka vaikuttavat lukijan muodostamaan mielikuvaan ja saattavat heikentää vuo-

sikertomuksen uskottavuutta. 

 

Vuosikertomuksen teksti sisältää juuri niitä valintoja, joita yritys tekee sen suhteen, mitkä 

toimijat se nostaa tekstissään esille ja millaisia rooleja se vuosikertomuksessaan näille 

toimijoille antaa. 

 

Kokonaisuudessaan ne valinnat, joita yritys tekee vuosikertomusta laatiessaan vaikutta-

vat mielestäni merkittävästi siihen kuinka vuosikertomuksen lukijat tulkitsevat yrityksen 

strategian. Teksteillä on merkittävä rooli myös yrityksen välittämän viestin ymmärtämi-

sessä ja mielikuvien muodostumisessa. Tämän vuoksi yritysten tulisi kiinnittää enenevis-

sä määrin huomiota siihen, kuinka se kertoo strategiastaan vuosikertomuksessa. 
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7.3 Mahdolliset jatkotutkimuskohteet 

 

Tutkimukseni perusteella nousee mielestäni esiin useita kiinnostavia jatkotutkimuskohtei-

ta. Yksi mahdollisista jatkotutkimuskohteista olisi laajentaa tutkimus koskemaan strategi-

an viestintään keskittyvien tekstien lisäksi myös muita vuosikertomustekstejä. Tässä tut-

kimuksessa keskityn pääosin tutkimaan juuri selkeästi strategian viestimiseen keskittyviä 

tekstejä, mutta Acerinoxin vuosikertomuksen kohdalla jouduin laajentamaan tutkimukseni 

koskemaan myös muita tekstejä. Päädyin kuitenkin tarkastelemaan ainoastaan sellaisia 

tekstin kohtia, joissa strategiaan viitataan selkeästi suoraan strategia-sanaa käyttämällä. 

Olisi kiinnostavaa perehtyä jonkin yrityksen strategiaan syvällisesti ja käydä sen jälkeen 

läpi kyseisen yrityksen vuosikertomus ja kartoittaa kaikki sellaiset kohdat, joissa kyseises-

tä strategiasta puhutaan suoraan tai epäsuorasti. 

 

Kiinnostavaa olisi myös tutkia sitä, millaisia ratkaisuja yritykset ovat tehneet sen suhteen, 

missä laajuudessa strategiasta puhutaan varsinaisessa vuosikertomuksessa. Esimerkiksi 

ArcelorMittal oli tutkimistani yrityksistä sellainen, joka kertoo strategiastaan laajemmin 

vuosikertomuksen lisäksi julkaisemassaan Activity report -julkaisussa.  Uskon, että useat 

yritykset siirtävät strategiansa viestimistä myös internet-sivuilleen. Varsinkin haastavassa 

taloudellisessa tilanteessa painotuotteista saatetaan useissa yrityksissä alkaa säästää 

siten, että esimerkiksi vuosikertomuksessa esitetään ainoastaan sellaiset asiat, jotka yri-

tys näkee aivan välttämättömänä tilinpäätöksen sisältämän numeerisen tiedon selittämi-

seksi ja helpottaakseen tilinpäätöksen ymmärtämistä. Tällöin esimerkiksi laajemmat stra-

tegiaa koskevat kertomusosiot saatetaan siirtää vuosikertomuksen ulkopuolelle. 

 

Eräs kiinnostava jatkotutkimuskohde olisi seurata yritysten vuosikertomuksia usean vuo-

den ajalta. Santema ja van de Rijt (2003) toteavat tutkimuksensa tuloksissa, että harvat 

yritykset muuttivat strategiaa käsittelevää tekstiä vuosikertomuksissa eri vuosina. Olisi 

kiinnostavaa seurata yrityksien vuosikertomuksia usean vuoden aikana ja tarkkailla muut-

tavatko yritykset strategiaa käsitteleviä tekstejään puheenaiheiden ja esitettävien toimijoi-

den ja niiden saamien roolien kannalta. 
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