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1   JOHDANTO 

 

Mainonta toimii kuten lääkeruisku – sanomat ruiskutetaan vastaanottajiin 

sellaisenaan (Malmelin 2003, 185). 

 

Lääkkeillä ja mainoksilla on yllättävän paljon yhteisiä tekijöitä. Ne molemmat ovat 

tarkkaan harkittuja, niitä suunnitellaan hartaasti ja niillä on tietty kohde. Niillä pyritään 

vaikuttamaan haluttuihin asioihin ja saamaan aikaan tuloksia. Toisinaan niitä 

kopioidaan muilta valmistajilta. Kummankin laatiminen vaatii erityistä tietoa ja taitoa, 

etenkin jos halutaan positiivisia vasteita ja lisää rahaa laatia uusia. 

 

Molemmat, sekä lääke että mainos, ovat myös riippuvaisia vastaanottajasta. Vaikutusta 

voidaan ennakoida, mutta silti se on aina yksilöllinen. Puuttuvat tai ylimääräiset tekijät 

voivat vaikuttaa halutun tuloksen voimakkuuteen tai jokin tekijä voi jopa toimia 

antagonistina estäen viestin pääsyn haluttuun kohteeseen. Toisinaan hyväkin tuotos voi 

jäädä huomiotta. 

 

 

1.1.   Tutkimusaihe 

 

Tämä tutkimus koskee lääkemainontaa. Lääkemainonnalla on niin pitkät perinteet, että 

se näyttelee pääosaa koko nykyaikaisen mainonnan kehittymisessä. Aikoinaan 1600-

luvulla kun lääkkeitä alettiin tuoda lisääntyvissä määrin ihmisten tietoisuuteen, 

yhdistettiin sanaan lääke negatiivinen lataus, koska se liittyi tiiviisti termiin sairaus. 

Jotta kukaan ostaisi lääkkeitä, piti niille luoda positiivinen imago. Tehokkaimpana 

markkinointikeinona käytettiin lääkkeiden nimeämistä pelastajiksi. (Falk 1994, 163.)  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuskeinoja 

aikakauslehdissä esiintyvissä itsehoitolääkkeiden mainoksissa käytettiin vuonna 2012. 

Tutkimusmetodina on retorinen analyysi. Retoriikka käsitteenä tarkoittaa vakuuttamisen 

ja suostuttelemisen sekä argumentaation ja perustelun taitoa (Karvonen 1999, 259). 

Uuden retoriikan malliin perustuva analyysi tarkastelee viestin rakentumista ja 

argumentin valintaa retoriselta kannalta. Retorinen analyysi on kiinnostunut viestin 

asiasisällöstä sekä ilmiasun erittelystä (Kakkuri-Knuuttila 1998, 234). 
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Henkilö pitää saada kiinnostumaan lääkemainoksesta ja siinä esiintyvässä tuotteesta niin 

paljon, että kohtaaminen johtaisi myyntitapahtumaan. Tämä tutkimus koskee niitä 

vaikutuskeinoja, joilla mainostaja herättää kuluttajan huomion ja suostuttelee kuluttajaa 

valitsemaan heidän tuotteensa. Tutkimuskysymyksenä on: millaisia retorisia 

vaikutuskeinoja aikakauslehdissä esiintyvissä itsehoitolääkkeiden mainoksissa 

suositaan? Lisäksi tarkastelen millaisiin arvoihin mainoksissa vedotaan: käytetäänkö 

myyntiargumenttina esimerkiksi turvallisuutta ja tehokkuutta tai mielihyvän ja ilon 

tuottamista. Tutkimuskysymyksien laadinta perustui oletukseen siitä, että lääkkeitä 

mainostetaan myynninedistämistarkoituksessa, jolloin mainokset suunnitellaan 

tehoamaan lääkkeen potentiaalisiin käyttäjiin. Myyntiargumenttien tulee tällöin olla 

kohdeyleisössään uskottavia ja hyväksyttäviä. 

 

Tutkimusaihe on mielenkiintoinen ja kulttuurisidonnainen. Suomessa lääkkeitä 

mainostetaan kaikissa median välineissä suoraan kuluttajille sekä lääkäreille ja muille 

terveydenhuollon ammattilaisille. Lääkemainontaa säätelevät useat lait ja ohjeistukset. 

Lääkemainoksissa käytettäville argumenteille on löydyttävä perusteet lääkkeiden 

hyväksytyistä valmisteyhteenvedoista, jolloin ei voida mainostaa mitä vain ja millä vain 

perusteilla. Kirjallisuuskatsaus myös osoittaa, että aihetta on tutkittu Suomessa 

tiedeyhteisön sisällä verrattain vähän. 

 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti myös aikaisempi farmaseutin koulutukseni. Olen 

työskennellyt lääkealalla yhteensä seitsemän vuotta niin julkisella kuin 

yksityissektorillakin. Tiedän kokemuksesta, että ihmiset tulevat apteekkiin hakemaan 

usein jotain tiettyä, mainoksessa esiintynyttä valmistetta. Keväällä 2012 olin 

työharjoittelussa mainostoimistossa, jossa suunniteltiin muun muassa lääkemainoksia. 

Harjoittelupaikka tarjosi minulle aitiopaikan nähdä miten lääkemainokset syntyvät ja 

mitä kaikkea niiden suunnittelussa pitää ottaa huomioon. 

 

Tutkimus on laadullinen ja hypoteesiton. Laadullisen tutkimuksen peruspiirteisiin 

kuuluu sen hypoteesittomuus: tutkimuksella ei ole ennakkoon määriteltyä oletusta sen 

johtopäätöksistä. Tutkimusaineisto koostuu 24 erilaisesta, neljässä eri aikakauslehdessä 

esiintyneen itsehoitolääkkeen mainoksesta. Käsittelen mainoksia kuvan ja tekstin 

muodostamana kokonaisuutena. 



 6 

1.2.   Kirjallisuuskatsaus 

 

Kuluttajille suunnattu lääkemainonta on suurimmassa osassa länsimaita säädeltyä. 

Suomessa suoraan kuluttajille saa mainostaa vain itsehoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja 

niitäkin tiettyjen säädösten puitteissa. Reseptilääkkeitä saa Suomessa mainostaa 

ainoastaan lääkäreille, kuluttajille niitä saa mainostaa vain Yhdysvalloissa ja Uudessa-

Seelannissa. 

 

Molempien, sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden, mainontaa on tutkittu vuosikausia, 

mutta tutkimus painottuu selvästi reseptilääkkeiden puoleen, jolloin suoraan kuluttajalle 

tehtävää mainontaa on tutkittu selvästi vähemmän. Kuluttajille suunnatuista mainoksista 

on tutkittu enemmän niiden vastaanottoa kohderyhmässä, kuin niiden sisältämiä 

suostuttelukeinoja. Retoriikkaa lääkemainonnan osalta on tutkittu kohtuullisen vähän.  

Hyvin vähän on tutkittu mainosten visuaalista retoriikkaa tutkimusten painottuessa 

verbaaliseen retoriikkaan. 

 

Lääkkeiden mainontaa on Suomessa tutkittu verrattain vähän tiedeyhteisön sisällä. 

Aihepiiriltään tätä tutkimusta lähimpänä on Kirsi Lumme-Sandtin (2007) katsaus, jossa 

hän selvitti kuluttajille suunnattua lääkemainontaa 1980-luvulta 2000-luvulle 

yleisaikakauslehdessä paneutuen erityisesti mainosten retoriikkaan ja siihen, millaisen 

kuvan lääkkeiden mainokset luovat niiden käyttäjistä. Katsauksessa todetaan, että 

mainosten kautta halutaan vähentää ihmisten terveydestään ja sen laiminlyönnistä 

tuntemaa syyllisyyttä, ja niinpä mainoksissa tarjotaan etenkin helppoja vaihtoehtoja 

hankalille elämänmuutoksille. 

 

Hanna Toiviaisen (2007) Suomessa tekemä tutkimus selvitti muun muassa lääkäreiden 

suhtautumista reseptilääkkeiden yleisömainontaan ja potilasjärjestöjen asemaan 

tiedonjakajina. Lääkäreistä vain 4 % sallisi reseptilääkkeiden mainostamisen suoraan 

kuluttajille. Yli puolet lääkäreistä kuitenkin sallii epäsuoran mainonnan, jossa lääkettä 

ei mainita nimeltä, mutta jossa kerrotaan esimerkiksi lääkkeellä hoidettavasta 

sairaudesta. Kolmannes lääkäreistä näkee lääkemainokset haitallisena tapana jakaa 

lääkeinformaatiota. 
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Myös Lauri Vuorenkoski (2002) on kirjoittanut katsauksen liittyen 

reseptilääkemainontaan ja sen vapauttamiseen myös kuluttajille Suomessa ja 

Euroopassa. Vuorenkosken mukaan potilaille pitäisi tarjota laadukasta tietoa 

sairauksista ja lääkkeistä, mutta ei välttämättä lääketeollisuuden tuottamana. 

Vuorenkoski näkisi sopivina tiedonlähteinä esimerkiksi potilas- ja lääkärijärjestöt. 

Hänen mielestä myöskään itsehoitoon suunnattujen lääkkeiden mainonta Suomessa ei 

vaikuta kovin informatiiviselta. 

 

Tutkimusmetodini on retorinen analyysi pohjautuen Chaïm Perelmanin käsitykseen 

retoriikasta. Perelmanin oppeja on tutkimuksessaan käyttänyt myös Blakely (2001), 

joka tutki retoriikan keinon ”praise and blame” eli vapaasti suomennettuna ”ylistä ja 

syytä” käyttöä aikakauslehtien mainonnassa mukaan lukien lääkemainokset. 

Tutkimuksellaan hän osoitti, miten retorisilla keinoilla vahvistetaan sosiaalisia 

stereotypioita ja miten mainoksilla pyritään vetoamaan tunteisiin. Yhdysvalloissa 

toteutettu laaja tutkimus ilmensi, kuinka kulttuuriset arvot ja suostutteleva viestintä 

hallitsee mainontaa Yhdysvalloissa. 

 

Mielenkiintoisen tutkimuksen reseptilääkkeiden mainonnasta ja nimenomaan siihen 

liittyvästä retoriikasta ovat tehneet myös Scott et al. (2004), joiden väitteen mukaan 

lääkemainoksissa käytetään myyttejä kuvaamaan liioiteltua terapeuttista tehoa. 

Tutkimusaineisto oli kerätty lääkäreille suunnatusta, arvostetusta British Medical 

Journal -lehdestä. Tutkimuksellaan he halusivat herätellä lääkäreitä huomaamaan 

myyttien käytön mainoksissa ja korostivat tarvetta mainonnan tarkempaan sääntelyyn 

ammattilaisille suunnatuissa lehdissä huomauttaen, että myös lääkärit ovat kuluttajia. 

 

Robinson et a. (2004) puolestaan tutkivat laajalla kyselytutkimuksella lääkkeiden 

kuluttajamainontaa ja lääkäreiden suhtautumista siihen. Tutkimuksen mukaan lääkärit 

eivät ole mainontaan tyytyväisiä: heidän mielestään mainokset antavat harvoin tietoa 

lääkkeiden kustannuksista, muista hoitovaihtoehdoista tai haittavaikutuksista. Myös 

kuluttajilla oli mainoksista negatiivisia mielikuvia ja vain kymmenesosa koki mainosten 

vaikuttavan heidän tarpeisiinsa. Enemmän mainoksilla näytti olevan valtaa lääkäreiden 

ja sitä kautta kuluttajiin, vaikka aiemmin asian on ajateltu olevan toisinpäin. 
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Pro gradu -tutkielmia lääkemainonnasta löytyy Suomesta useampia, kuten Pasilan 

(2010) tutkimus lääkäreille suunnatusta ehkäisypillerimainonnasta vuosina 1962–1973. 

Yhtenä tutkimusmetodina Pasila käytti retorista analyysiä. Pasilan tutkimuksen mukaan 

ehkäisypillereitä mainostettiin kuluttajille niiden hyvien ominaisuuksien mukaan 

vedoten lääkäriin asiantuntijuutensa edustajana, kun taas lääkäreille mainostettiin 

etenkin ehkäisypillereiden teknisiä ominaisuuksia. Lääkkeen markkinointia lääkärille 

tutki myös Kanula (2007), jonka tutkimus painottui reseptilääkkeiden mainontaan. 

Kovanen (2009) puolestaan tutki opinnäytetyössään reseptilääkkeiden 

markkinointiviestinnän nykytilaa Suomessa. Kyselytutkimuksessa markkinointiviestintä 

koettiin tehokkaaksi, mutta hieman mielikuvituksettomaksi. 

 

Lääkemainonnan tutkimusten hyödyntämisessä täytyy muistaa jo aiemmin mainitut 

säädökset mainontaa säätelevistä tekijöistä. Yhdysvalloissa tehty tutkimus 

reseptilääkkeiden kuluttajamainonnasta ei ole suoraan verrannollinen Suomessa, koska 

täällä reseptilääkkeitä ei saa mainostaa kuluttajille. Yksi erittäin mielenkiintoinen 

tutkimusaihe olisikin tutkia, kuinka resepti- ja itsehoitolääkkeiden mainonta eroaa 

toisistaan Suomessa johtuen niiden erilaisista kohderyhmistä. 

 

 

1.3.   Tutkielman rakenne  

 

Tutkimuksen teoriaosuus jakautuu kahteen osaan. Tutkimuksen teoreettista taustaa 

koskevassa osiossa määrittelen ensin erilaisia käsitteitä, jotka liittyvät olennaisesti tähän 

tutkimukseen. Lisäksi esittelen mainonnan ja brandin käsitteitä yleisellä tasolla. 

Lääkemainonta on tarkoin säädeltyä, jonka vuoksi on aiheellista myös tarkastella 

lääkemainontaa ohjaavia tekijöitä annettujen lakien ja ohjeistuksien pohjalta.  

 

Tutkimusmenetelmistä kertovassa osiossa esittelen retoriikkaa ja sen 

tutkimusmenetelmiä tekstin ja kuvan osalta. Tutkimus painottuu erityisesti 

argumentointiin ja Chaïm Perelmanin käsitykseen retoriikasta, joihin luon katsauksen 

tässä osiossa. Esittelen myös erilaisia apuvälineitä, joita voidaan käyttää hyväksi 

tutkittaessa mainoksia ja tehtäessä retorista analyysiä. Viimeisimpänä käyn kevyesti läpi 

kuvien retorista analysointia Roland Barthesin ajatusten ja Janne Seppäsen niistä 

tekemien huomioiden pohjalta.  
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Luvussa neljä esittelen tutkimusaineiston. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka 

peruspiirteisiin kuuluu materiaaliin liittyvä harkinnanvaraisuus: koska materiaali 

kerätään harkituissa osissa tai sattumanvaraisesti, se ei ole tilastollisesti pätevää, vaan 

enemmänkin katsaus haluttuun aika/asia -yhdistelmään. Laadullisella tutkimuksella 

pyritään kuvaamaan tutkittavaa kohdetta nimenomaan mahdollisimman laadullisesti ja 

tarkasti valittuna ajanjaksona. (Eskola & Suoranta 1998, 13–20.)  

 

Tutkimuksen toiseksi viimeinen luku, luku 5, sisältää analyysin jokaisesta 

tutkimuksessa esiintyvästä erilaisesta lääkemainoksesta, lukuun ottamatta Bepanthen-

mainoksia, joista analysoin tarkemmin vain yhden mainoksen neljän mainoksen 

sarjasta. Jotta mainoksia olisi helpompi vertailla keskenään, olen muutamassa kohdassa 

yhdistänyt saman lääkeluokan lääkkeiden mainoksia saman otsikon alle. Luku sisältää 

myös lyhyen yhteenvedon tuloksista. 

 

Vastaus tutkimuskysymyksiin löytyy yhteenvedosta, jossa esitän tutkimustuloksia 

koskevat johtopäätökset. Samassa luvussa arvioin myös käytetyn tutkimusmenetelmän 

soveltuvuutta tähän tutkimukseen ja esitän mielipiteeni lääkemainonnan eettisyydestä. 

Viimeisimpänä otan kantaa mahdollisiin jatkotutkimusehdotuksiin.  
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2   TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

2.1.   Keskeisiä käsitteitä 

 

2.1.1.   Lääke 

 

Lääkelaki (3§ 4.22.2005/853) määrittelee termin lääke seuraavasti: ”…valmistetta tai 

ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai 

ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä.” Myös ihmisen terveydentilan 

tai sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi 

tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai aine luokitellaan 

lääkkeeksi (sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2§ 

2.12.2010/1088). Sekä lääkelaki että sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen 

määräämisestä pohjautuvat osaltaan Euroopan unionin direktiiviin ihmisille tarkoitettuja 

lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2001/83/EY). 

 

Ei pidä sekoittaa termejä lääke ja lääkeaine keskenään. Lääkeaine on yksittäinen 

kemiallinen yhdiste, jonka rakenne tavallisesti tunnetaan. Lääke taas sisältää yhtä tai 

useampaa lääkeainetta. Ibuprofeeni on lääkeaine, mutta kun siitä tehdään tabletti tai 

oraaliliuos, joka nimetään esimerkiksi Buranaksi
®
, on kyse rekisteröidystä lääkkeestä. 

Samaa lääkeainetta voi olla markkinoilla useammalla eri kauppanimellä eri 

lääketehtaiden valmistamana, tällöin puhutaan rinnakkaislääkkeistä. Tässä 

tutkimuksessa käsittelen esimerkiksi kolmen eri valmistajan parasetamolivalmisteiden 

mainoksia. (Paasonen & Tuomisto 2001, 19–26.)  

 

2.1.2.   Itsehoitolääke 

 

Lääkkeet luokitellaan niiden määräämiskäytännön mukaan kahteen eri luokkaan, 

reseptilääkkeiksi ja itsehoitolääkkeiksi. Nimensä mukaisesti reseptilääke vaatii 

lääkemääräyksen, jonka perusteella lääke luovutetaan kuluttajalle apteekista. 

Itsehoitolääke taas voidaan luovuttaa kuluttajalle ilman lääkärin antamaa määräystä 

(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2§ 1088/2010). 

Suomessa itsehoitolääkkeitä myydään pääsääntöisesti vain apteekeissa, poikkeuksena 
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tupakoinnin lopettamiseen tähtäävät itsehoitovalmisteet ja kasvirohdosvalmisteet, joita 

voidaan myydä myös päivittäistavaraliikkeissä (Helle 2009). 

 

Suomessa lääkevalmisteiden ja -hoitojen toteutumista ja lääkealan kaikkien toimijoiden 

valvontaa toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskus Fimea. Fimea huolehtii kokonaisvaltaisesti siitä, että kuluttajille 

turvataan asianmukainen ja luotettava lääkehoito, johon liittyen Fimea esimerkiksi 

määrittelee itsehoitoon sopivat lääkkeet Suomessa. Lääkevalmiste sopii itsehoitoon eli 

ilman lääkemääräystä saatavilla olevaksi, mikäli seuraavat perusperiaatteet täyttyvät: 

lääkkeen ei katsota voivan aiheuttaa joko suoraa tai epäsuoraa terveysriskiä ohjeiden 

mukaisesti käytettäessä tai käytettäessä ilman lääketieteellistä tarkkailua, mikäli se ei 

ole yleensä laskimonsisäisesti annosteltava lääke tai sen ei tiedetä olevan yleisesti tai 

laajasti väärinkäytetty aine. (Helle 2009.) 

 

2.1.3.   Aikakauslehti 

 

Aikakauslehdeksi luokitellaan ne julkaisut, jotka ilmestyvät säännöllisesti vähintään 

neljä kertaa vuodessa ja jotka ovat laajalti saatavissa tai kaikkien tilattavissa. 

Aikakauslehdet eivät ole sidottuja tiettyyn julkaisukanavaan; ne voivat olla saatavilla 

pelkästään verkkoversiona tai paperille painettuna tai sekä että. Aikakauslehti koostuu 

pääasiassa useista artikkeleista ja muista toimituksellisista artikkeleista, mutta niiden 

joukossa voi sopivassa määrin olla esimerkiksi mainoksia, ilmoituksia tai hinnastoja. 

Aikakauslehtiä luetaan pitkään niiden julkaisupäivän jälkeenkin. Lehtiä muun muassa 

lainataan kirjastoista ja kierrätetään naapureilta toisille. (Aikakausmedia 2010.) 

 

Aikakauslehdet voidaan luokitella neljään eri perusryhmään: 1) yleisölehdet, josta 

voidaan eritellä vielä esimerkiksi yleisaikakaus-, perhe-, erikois- ja harrastelehdet,  2) 

ammatti- ja järjestölehdet, joihin lasketaan kuuluvaksi noin 2 000 nimikettä, eli suurin 

osa kaikista aikakauslehdistä, 3) mielipidelehdet, kuten yhteiskunta, politiikka ja 

uskonto -aiheiset lehdet sekä 4) asiakas- ja yrityslehdet. Luokittelu tehdään usein 

kohderyhmän, ei niinkään sisällön mukaan. (Sauri 2012, 73–74.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto on kerätty naistenlehdistä, joista kolme on naisten 

erikoislehtiä ja yksi naisten yleislehti. Naistenlehdet kuuluvat yleisölehtiin ja 
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muistuttavat sisällöltään yleisaikakauslehtiä. Niistä voidaan eritellä selkeitä osioita, 

kuten hyöty-, luku-, tieto-, palvelu sekä viihdeaines ja linjanvetopalstat (Malmberg 

1992, tässä Kivikuru 1996, 62). Naistenlehdissä näitä osioita edustavat esimerkiksi 

pääkirjoitukset, henkilöhaastattelut, erilaiset jatkokertomukset, kysymys- ja 

vastauspalstat, muotia, ruokaa ja käsitöitä koskevat jutut (Kivikuru 1996, 63). 

 

Aikakauslehtien kriteerit täyttäviä lehtiä ilmestyy Suomessa noin 3 000. Suomessa ja 

Ruotsissa aikakauslehdet saavat suurimmat tulonsa tilaustuotoista, mikä on verrattuna 

muihin Euroopan maihin hyvin poikkeuksellista. Muualla suhdeluku verrattuna 

irtonumeroiden myyntiin on käytännössä päinvastainen. (Sauri & Picard 2012, 50–51.) 

 

Aikakauslehdet ansaitsevat tuloja myös myymällä lehdistä tilaa mainoksille. Tällä 

vuosituhannella parhaimmillaan jopa kolmannes tuotoista on saattanut tulla 

mainosmyynnistä, mutta tällä hetkellä luku on laskusuhdanteinen. Jos otetaan huomioon 

kaikki mediamainonta, on aikakauslehdistön osuus siinäkin tasaisessa laskussa. (Sauri 

2012, 74–75.)  

 

2.1.4.   Medikalisaatio 

 

Kelan tilastojen mukaan vuonna 2011 Suomessa lääkkeistä maksettiin korvauksia noin 

neljälle miljoonalle henkilölle yhteensä 1 245 miljoonaa euroa (Kelasto-raportit 2013). 

Samasta tilastosta käy ilmi myös vuoden 2011 määrättyjen lääkeryhmien TOP10. 

Kärkisijaa pitävät systeemiset bakteerilääkkeet, reniini-angiotensiinijärjestelmään 

vaikuttavat lääkeaineet ja beetasalpaajat. Näiden lääkkeiden käyttöaiheet eli 

bakteeritulehdukset sekä sydän- ja verenpaineoireet ovat useimmiten lääketieteen silmin 

tieteellisesti määriteltävissä ja havaittavissa erilaisilla kokeilla ja menetelmillä. 

 

Sitten TOP10-listalle hyppäävät muun muassa kipu- ja masennuslääkkeet. Nyt 

mennäänkin jo ”tieteellisten testien” ulkopuolelle. Kipu on aina subjektiivinen 

kokemus, samoin kuin masennus. Kipuakin voidaan arvioida esimerkiksi erilaisilla 

kipumittareilla, joissa potilas määrittelee kivun esimerkiksi asteikolla 1-10. Lukemaa ei 

kuitenkaan voi verrata kenenkään muun lukemaan. Samoin masennusta arvioidaan 

lukuisilla erilaisilla kyselyillä ja taulukoilla ja elämänlaatumittareilla, mutta silti se on 

omakohtainen kokemus. 
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Tietoisuus omasta terveydentilasta on kasvava trendi. Terveyttä arvostetaan ja voisi 

sanoa, että jopa palvotaan. Tietoisuuden lisääntyminen katsotaan hyväksi asiaksi, mutta 

silläkin on varjopuolensa, sillä samalla kun tietoisuus kasvaa, huolestuneisuus lisääntyy. 

Huoli omasta terveydentilasta taas heijastuu muihin elämän osa-alueisiin. 

 

Kokonaisuus hyvinvointi-terveys-sairaus-yksilö-yhteisö-yhteiskunta liittyy olennaisesti 

käsitteeseen medikalisaatio. Tuomainen et al. (1999) hakevat teoksessaan määritelmää 

termille useasta eri lähteestä. Yksiselitteistä vastausta ei löydy, mutta tähtäin on sama: 

medikalisaatio on jotain ihmiselämän kokonaisvaltaisesta lääketieteellisestä 

tarkastelusta lääketieteen ja lääkärikunnan vallan kasvamiseen. Koetaan, että lääketiede 

ujuttautuu ohjailemaan yhteiskuntaa jokaista mahdollista kautta. Koetaan, että 

lääketiede määrittelee erilaisten sairauksien lisäksi sovinnaisen rajat ihmisten 

käyttäytymiselle ja ennen yksilön henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi koettu piirre 

voidaankin yhtäkkiä luokitella terveeksi tai epäterveeksi. Mikäli ilmiöllä tai ongelmalla 

on jokin yhtymiskohta ihmisen mieleen tai kehoon, tarjotaan sitä ensisijassa lääketieteen 

selvitettäväksi. Kärjistetysti voidaan puhua lääketieteellistämisestä. 

 

Kipulääkkeet ja masennuslääkkeet – määrätäänkö niitä siis vain medikalisaation 

hengessä? Lääkitään jotain sellaista, jonka ihminen tuntee, muttei näe. Mainostetaanko 

lääkkeitä tarpeisiin vai mielikuviin, vai pelotellaanko kuluttajat niiden käyttäjiksi? 

Tämä tutkimus koskee itsehoitolääkkeitä, joihin lukeutuu myös lukuisia kipulääkkeitä. 

Masennuslääkkeet sekä mikrobi-, sydän- ja verenpainelääkkeet jäävät tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne ovat reseptilääkkeitä, joita ei saa mainostaa suoraan 

kuluttajille. Mikään ei kuitenkaan kiellä mainostamasta masennuksen uhkaa eli toisin 

sanoen kuluttajaa muistutellaan sairauden olemassaolosta ja siitä, että hoitokeinoja on 

olemassa. 

 

Hyvänä esimerkkinä ”huomiomainoksesta” laitan tutkimuksen liitteeksi 

papilloomaviruksesta muistuttavan mainoksen (LIITE 1). Suoranaisesti mainoksessa ei 

mainosteta mitään lääkettä, mutta mainoksessa ohjataan tutustumaan HPV-viruksesta 

kertovalle verkkosivustolle, josta saa lisätietoa, kuinka virusta vastaan voi suojautua. 

Sivusto on lääkeyrityksen ylläpitämä. Sivuston teksteissä ohjataan kuluttajaa olemaan 

aktiivinen ja kysymään suojautumiskeinoa, tässä tapauksessa HPV-rokotetta, lääkäriltä. 
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Mainos on hyvin suostutteleva ja tunteisiin vetoava, ja niin sen pitääkin olla, koska 

tavoitteena on saada ihminen aktivoitua kunnolla – ei vain hakemaan tietoa internetistä 

vaan myös menemään lääkärin puheille ja hoitamaan asia loppuun asti. Mainos todella 

hakee toimintaa. 

 

Medikalisaatio ei ole keskeisin termi tässä tutkimuksessa, mutta halusin tuoda sen 

esille, koska se on mielestäni olennainen osa myös lääkkeiden mainontaan liittyvää 

bisnestä. Otan lyhyesti kantaa aiheeseen "medikalisaatio ja lääkemarkkinoinnin 

eettisyys" tutkimuksen yhteenvedossa. 

 

 

  



 15 

2.2.   Mielikuvamyyntiä? 

 

2.2.1.   Yleistä mainonnasta 

 

Mainos. Sana olisi voinut olla myös leventely, mahtijulkaisu, meluke, peräporina, 

tyrkyttely tai kiihokehoke. Yhteensä 700 ehdotusta tarjottiin vierasperäisen reklaami-

sanan käännökseksi vuonna 1928 Suomen Kuvalehden yleisökilpailussa (Raninen & 

Rautio 2003, 16). Miksei sana reklaami sitten kelvannut? Sehän kuulostaa ihan 

suomalaiselta, selkeältä ja yksinkertaiselta sanalta ilman vierasperäisiä kirjaimia. 

Ehdotuksia uudesta käännöksestä kaivattiin todennäköisesti siksi, että sana reklaami 

perustuu latinan termeihin ”re” ja ”clamo”, jotka yhdessä tarkoittavat ”huutaa jonkin 

puolesta”. Huutaminen ja sitä kautta mainonta koettiin negatiiviseksi asiaksi ”rehellisten 

liikemiesten” piirissä, sillä sen koettiin olevan enemmänkin ”keinottelijoiden ja 

roskatavaran kauppaajien” tekosia. Syytä mainosten huonoon maineeseen haettiin 

etenkin lääkemainoksista, joissa julistettiin ylisanoin lääkkeiden tehoavan mitä 

vaihtelevimpiin sairauksiin. (Malmelin 2003, 21.) 

 

Mainoksiin törmäämme päivittäin, yleensä joko painettuna materiaalina, äänenä tai 

liikkuvana kuvana. Joihinkin kiinnitämme huomiota, toisiin taas emme. Mainos tehoaa 

vain, jos se huomataan. Yleensä tarvitaan jokin kimmoke mainoksen huomaamiseen, 

kuten tarve kyseiselle tuotteelle tai syy katsella kyseisiä tuotteita (Raninen & Rautio 

2003, 21). Raskaana oleva nainen kiinnittää huomion vauvantarvikemainoksiin kun taas 

vaihdevuosioireista kärsivä nainen mainoksiin, jotka lupaavat helpottaa näitä oireita.  

 

Mainos on aina tunnistettava mainokseksi ja siitä on käytävä ilmi, kuka markkinoi ja 

mihin tarkoitukseen (Kuluttajansuojalaki Luku 2, 4§ 561/2008). Mainontaa säätelee 

useita lakeja, kuten kuluttajansuojalait, tietosuojalait, tavaramerkkilaki ja tutkimuksen 

kohteena olevia lääkemainoksia lääkelaki. Lääkelaista lisää myöhemmin tässä 

tutkimuksessa. 

 

Aina ei mainoksella pyritä myymään jotain tiettyä tuotetta tai luomaan tarvetta jollekin, 

vaan joskus halutaan tuoda esille tuotteiden uusia ominaisuuksia, yrityksen muuttunutta 

toimenkuvaa tai muuten vain luoda positiivisia mielikuvia asioista (Raninen & Rautio 

2003, 22). Puhutaan esimerkiksi tuotemainonnasta ja yrityskuvamainonnasta, joista 
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ensimmäisen tavoitteena on edistää tuotteen myyntiä ja jälkimmäisen vaikuttaa 

pitkäjänteisesti positiivisen mielikuvan synnyttämiseen yrityksestä (Malmelin 2003, 

32). Lisäksi on olemassa muun muassa yhteiskuntamainontaa, poliittista mainontaa sekä 

mielikuvamainontaa. 

 

Tutkimukseni keskittyy tuotemainontaan, koska oletan, että mainostamalla lääkkeitä 

halutaan edistää niiden myyntiä. Olennaisena lääkkeiden mainostamisbisnekseen liittyy 

jo aiemmin tässä tutkimuksessa esitelty käsite medikalisaatio – onko eettisesti oikein 

mainostaa lääkkeitä ja ”luoda tarpeita lääkkeidenkäytölle”. 

 

2.2.2.   Brandi 

 

Ollessani apteekissa töissä, törmäsin päivittäin ihmisiin, jotka tulivat hakemaan 

”buranaa” tarkoittaen sillä mitä tahansa särkylääkettä. Todellisuudessa ibuprofeenia 

sisältävä Burana
®
 on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa lääkeyhtiö Orion Pharma 

Oyj. Aiemmin haettiin ”aspiriinia” samalla lailla tarkoittaen mitä tahansa särkylääkettä. 

Aspirin
®
 on asetyylisalisyylivalmiste, jota valmistaa lääkeyhtiö Bayer. Missä vaiheessa 

näistä tunnettujen lääkkeiden kauppanimistä tuli yleisnimityksiä kaikille 

särkylääkkeille? Onhan särkylääkkeiden kirjo apteekissa kuitenkin huomattavasti 

laajempi, kuin nämä kaksi tuotemerkkiä. 

 

Vuoden 2013 alussa Valittujen Palojen teettämässä ”European Trusted Brands – 

Luotetuin merkki” -tutkimuksessa kysyttiin Suomen luotetuimpia särkylääkemerkkejä. 

Tutkimuksen mukaan selkeästi luotetuin oli Burana
®
, jonka jälkeen viiden parhaan 

joukossa tulivat Panadol
®
, Aspirin

®
, Ibumax

®
 ja Ibusal

®
. Tutkimus on vuosittainen 

kyselytutkimus, jossa on avoimet kysymykset. Kysely on aloitettu vuonna 2001 ja 

jokaisena vuonna sen jälkeen kaksi ensimmäistä palkintosijaa ovat pysyneet 

muuttumattomina. (European Trusted Brands 2013.) 

 

Tulosten perusteella nämä tuotteet ovat nousseet esille kyseessä olevassa tutkimuksessa 

osittain siitä syystä, että niillä on hyvä maine ja ne ovat suurimmalta osin brandeja. 

Maine on käsite, jonka perusteella tuotetta, yritystä tai vaikka tiettyä ihmistä arvostetaan 

joko hyvässä tai pahassa. Maine syntyy niistä käsityksistä ja mielikuvista, joita ihmisillä 

aiheesta on (Karvonen 1999, 18). Mikään tuote ei kuitenkaan saavuta hyvää eikä 
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huonoakaan mainetta yhden ihmisen mielessä, vaan maineen syntymiseen vaaditaan 

yhteisöllistä kanssakäymistä ja julkisuutta (Malmelin & Hakala 2011, 45-46). Ihmisten 

mielipiteitä ja mainetta ei voi ostaa, vaikka mainoksilla siihen välillisesti pyritäänkin 

vaikuttamaan. 

 

Mitä parempi maine, sen suurempi todennäköisyys esimerkiksi yrityksellä on menestyä. 

Maineeseen liittyy olennaisesti tunnettuus: halvempi tuote voi olla parempi, mutta sitä 

pidetään arveluttavana, jos se ei ole yhtä tunnettu kuin kalliimpi. Imagotutkija Erkki 

Karvosen mukaan ihmisen tietoisuuteen pääseminen onnistuu parhaiten median kautta, 

käytännössä uutisjulkisuutena tai maksettujen mainosten avulla. Avoin, rehellinen 

kilpailu on omiaan korostamaan hyvää mainetta, mutta se voi myös johtaa asetelmaan, 

jossa tunnetuin tuote on myös se arvostetuin ja sitä kautta myös ostetuin. Ajan myötä 

tuotteesta muodostuu käsite ja se liikkuu ihan omassa sfäärissään kilpailijaan verrattuna. 

(Karvonen 1999, 18, 24.) 

 

Mitä eroa sitten on maineella ja brandilla? Jos maine nähdään jonkin tietyn kohteen 

arvioivana mainintana (Malmelin & Hakala 2011, 46), on brandi pikemminkin 

kokonaisuus, johon liittyy niin kohteen nimi, merkit, tietty muotoilu ja jopa termistö; se 

on kokonaisuus, jolla tuotetta kenties markkinoidaan ja jolla yritetään luoda tai ylläpitää 

hyvää mainetta (Picard & Grönlund 2002, 8). Brandi ja maine nivoutuvat hyvin tiiviiksi 

kokonaisuudeksi, ilman hyvää mainetta erinomaiseksi luotu brandikaan ei vakuuta 

ihmisiä (Malmelin & Hakala 2011, 46). 

 

Brandilla tavallaan annetaan äänetön lupaus jostain; onko se sitten laadusta, halvasta 

hinnasta tai vaikkapa poliittisista teoista – siitä, mihin nimenomaan halutaan vedota 

(Koskinen 2000, 13). Sekä Picard ja Grönlund (2002, 8) että Malmelin ja Hakala (2011, 

42) ovat samaa mieltä siitä, että brandin keskeisin tehtävä on ohjata kohteeseen liittyvää 

viestintää, yhdenmukaistaa sille valittua linjaa ja vahvistaa sen luomaa positiivista 

mielikuvaa. Termille brandi on hankalaa löytää yksiselitteistä määritelmää, koska sen 

nähdään ulottuvan niin monelle osa-alueelle. 

 

Asioita halutaan niin sanotusti brandata, koska se lisää tunnistettavuutta ja tuo lisäarvoa 

halutulle asialle (Malmelin & Hakala 2011, 43). Brandien luominen ja niiden 

korostaminen markkinoinnissa on omiaan lisäämään myönteisiä mielikuvia ja 
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ostopäätöksiä. Yleistettynä voitaisiin sanoa, että suurimman markkinaosuuden vie 

useimmiten vahvimman brandin omaava tuote (Picard & Grönlund 2002, 8). 

 

Brandit ja brandaaminen eivät kuitenkaan ole vain ”erityisiä” tuotteita varten. 

Brandaamista tehdään usein ihan tavallisille arkipäivän tuotteille, kuten vaikka wc-

paperille, sillä kasvattaakseen myyntiään tuotteen tarvitsee erottua joukosta, sen pitää 

todistaa olevansa ylivoimaisesti paras – sen pitää saada häivytettyä se fakta, että 

todellisuudessa tämän tuotteen voi aivan hyvin korvata toisenkin valmistajan tuotteella. 

Brandaamisella voidaan esimerkiksi korostaa tuotteen niitä ominaisuuksia, jotka 

poikkeavat muista valmisteista. (Malmelin 2003, 81.) 

 

Lääkkeitäkin brandataan. Orion Pharman yhteistyökumppani (tilanne vuonna 2002) 

mediatoimisto OMD Finland kertoo ME®KIT / Brändikirja:ssa Buranan
®
 brandin 

synnystä tilanteessa, jossa sitä vastassa oli satavuotias Aspirin
®
. Tilanteeseen liittyi 

useita eri tekijöitä, joista tärkein oli ibuprofeenin vapauttaminen itsehoitoon vuonna 

1986 ja Buranan ehtiminen ensimmäisenä vapautuneille markkinoille. Aspiriniin
 

verrattuna Buranalla oli toki myönteisiä ominaisuuksia, kuten teho ja 

sivuvaikutusprofiili, mutta isoimmaksi asiaksi muodostui kuitenkin uudenlainen 

konsepti lääkkeen kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa. Avainasiana oli Buranan 

esittäminen sellaisissa tilanteissa, joita kuluttaja tunnistaa omasta elämästään. Vuosien 

saatossa brandia on vahvistettu lukuisilla eri mainoskampanjoilla eri medioissa, mutta 

tärkeimpänä on, että kuluttajan pitää aina tunnistaa tuote juuri Buranaksi. Vaikka 

Orion Pharma haluaa etenkin edistää tuotteen myyntiä, on mainostuksessa otettu 

huomioon myös rationaalinen lääkkeiden käyttö: oikeita ohjeita korostetaan ja käyttäjiä 

pyritään myös ohjaamaan lääkäriin tarvittaessa. (OMD Finland, ME®KIT 2002, 37.) 

 

 

2.3.   Lääkemainontaa ohjaavat tekijät 

 

Suomessa lääkkeiden mainonta on tarkoin säädeltyä. Lääkkeiden markkinointia ohjaa 

esimerkiksi Suomen laissa määritellyt kuluttajansuojalaki, lääkelaki ja lääkeasetus, 

jotka pohjautuvat Euroopan unionin säädöksiin. Suomen lääkealan viranomaisyksikkö 

eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vuonna 2012 julkaissut 

lääkeinformaatiota koskevan strategian nimeltä ”Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön 
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– Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020”. Strategiassa Fimea 

listaa tavoitteita ja tehtäviä, joiden tarkoituksena on muodostaa Suomeen lääkealan 

toimijoiden verkosto, joka ”tuottaa ja välittää näyttöön perustuvaa, puolueetonta ja 

luotettavaa tietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille”. Kaiken takana on 

ajatus väestön terveyden ylläpidosta ja parantamisesta lääkkeiden rationaalisella 

käytöllä, johon lääkeinformaatiolla on oma osuutensa. Niitä lääkeyrityksiä, jotka ovat 

liittyneet Lääketeollisuus ry:n jäseniksi, sitovat vielä yhdistyksen omat eettiset ohjeet. 

 

Koska lääkkeiden markkinointia ja mainontaa säädellään, on myös oikeutettua, että sen 

toteuttamista valvotaan. Lääkemarkkinoinnin valvontaa Suomessa tekee muun muassa 

kuluttaja-asiamies, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja 

Lääketeollisuus ry:n alainen Lääkemarkkinoinnin valvontakunta. Jälkimmäinen on 

maailmanlaajuisestikin harvinainen itsesääntelyjärjestelmä, johon Lääketeollisuus ry:n 

jäseninä olevat lääkeyritykset ovat sitoutuneet. Seuraavat kappaleet esittelevät 

tarkemmin lääkemainonnan säädöksiä ja valvontaa. 

 

2.3.1.   Säädökset 

 

Lääkemainonnan perusperiaatteena on, ettei se saa sisältää perusteettomia väitteitä ja 

annetun informaation tulee tukea lääkkeiden asianmukaista käyttöä. Markkinoinnin 

yleiset säännöt on kirjattu kuluttajansuojalakiin (38/1978). Lain ydinkohtia ovat 

seuraavat asiat: 1) markkinointi pitää olla tunnistettavissa, siitä pitää käydä selväksi 

markkinoitavan hyödykkeen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun markkinoidaan 

(4§), 2) ei ole suotavaa markkinoida suoraan alaikäisille ottamatta huomioon alaikäisille 

markkinoinnin erityispiirteitä (2§), 3) markkinointi on hyvän tavan vastaista, mikäli 

siinä esiintyy minkäänlaista syrjintää (2§), 4) markkinointi on sopimatonta, jos siinä 

selvästi pyritään heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös (3§) ja 5) 

mainos ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtajaa tietoa (6§), eikä se myöskään 

tarkoituksellisesti saa jättää antamatta tietoa, joka voisi vaikuttaa ostopäätöksen 

tekemiseen (7§). (Kuluttajansuojalain luku 2, 38/1978.) 

 

Lääkelain pykälissä 91–94 (395/1987) määritellään yksityiskohtaisemmin perusteet 

lääkemarkkinoinnille. Lähtökohtana pidetään mainostamista, joka tähtää lääkkeen 

asianmukaiseen käyttöön. Mainoksissa esiintyville väitteille pitää löytyä 
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todellisuuspohja lääkkeen hyväksytystä valmisteyhteenvedosta sekä tehdyistä 

tutkimuksista. Suomessa lääkkeenä saa mainostaa vain niitä tuotteita, jotka ovat 

Suomessa lääkevalmisteiksi rekisteröityjä. Lääkemääräyksellä toimitettavia lääkkeitä ei 

Suomessa saa mainostaa suoraan kuluttajille. (Lääkelaki 395/1987.) 

 

Lääkemainoksia laadittaessa puhutaan niin sanotusta pakkotekstistä, joka tulee 

sisällyttää mainonnan yhteyteen. Pakkotekstiksi luetaan lääkelain pykälässä 91a 

luetellut lääkkeen tuotenimi ja geneerinen nimi sekä ne ohjeet, joita kuluttaja tarvitsee 

voidakseen käyttää lääkettä asianmukaisesti. Vastuu näistä annetuista tiedoista on aina 

lääkevalmisteen myyntiluvan haltijalla. (Lääkelaki 395/1987.) 

 

Lääkeasetus ohjaa markkinointia vielä yksityiskohtaisemmin. Lääkeasetuksen 

(1184/2002) pykälä 25 alakohtineen koskee lääkkeen markkinointia, joksi luetaan 

kaikki ne tapahtumat, jotka tähtäävät lääkkeen kokonaiskulutuksen edistämiseen. 

Lääkelaissa määrätään, ettei reseptilääkkeitä saa mainostaa kuluttajille, mutta 

lääkeasetuksessa todetaan, että esimerkiksi rokotuskampanjoista voidaan tiedottaa 

suoraan väestölle, mikäli kampanja on viranomaisen hyväksymä. Mikäli lääkkeen 

pakkauskoko muuttuu tai sen haittavaikutuksista halutaan tiedottaa laajemmin, luetaan 

tiedottaminen osaksi yleisiä varotoimia, jolloin ei ole kyse mainostamisesta. 

 

Lääketeollisuus käyttääkin edellä mainittuja poikkeuksia reseptilääkkeiden 

mainontakiellon kiertämiseen. He myös laativat sairauskampanjoita, joissa 

”muistutetaan” ihmisiä tiettyjen sairauksien olemassaolosta ja ohjataan kysymään 

asiasta lisää lääkäriltä, ja samanaikaisesti he markkinoivat lääkkeitään voimakkaasti 

lääkäreille. Mainoksista jätetään lainmukaisesti lääkkeiden nimet pois, mutta jätetään 

tunnistettavissa olevia ja lääkenimeen yhdistettäviä tekijöitä esille. (Toiviainen 2007, 

21). Tästä esimerkkinä aiemmin mainittu papilloomaviruksen huomiomainos (LIITE 1). 

 

Lääkemainokset ovat vapaasti suunniteltavissa ja ne saavat olla missä vain muodossa, 

kunhan otetaan huomioon ne asiat, jotka erityisesti kielletään tai määrätään. Seuraavaksi 

tärkeimpiä Lääkeasetuksen kohtia: Lääkemainokset eivät saa sisältää vanhentunutta 

tietoa eikä niissä saa viitata kliinisiin tutkimuksiin harhaanjohtavasti. Mainoksen pitää 

sisältää kaikki oleelliset tiedot lääkkeen koostumuksesta, alkuperästä, laadusta ja 

merkityksestä. Myös haitta- ja yhteisvaikutuksista tulee olla maininta, mikäli ne 
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lääkkeen turvallisen käytön kannalta ovat oleellisia. Mainos ei saa kumota suosituksia 

yleisistä hoitolinjauksista tai valheellisesti väittää lääkettä paremmaksi kuin jokin muu 

lääkitys tai hoito. Mainos ei myöskään saa väittää lääkkeen käyttötarkoitusta 

laajemmaksi kuin se myyntiluvan hakemiseksi laadittujen asiakirjojen mukaan on. 

(Lääkeasetus 1184/2002.) 

 

Viranomaismääräysten lisäksi lääkemarkkinointia säätelevät sen tekijät, eli itse 

lääkeyritykset. Suomessa toimivat lääkeyritykset voivat halutessaan liittyä jäseniksi 

Lääketeollisuus ry:een. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 50 lääkeyritystä, pieniä tai 

suuria, joilla on laaja tuotevalikoima tai pelkästään tutkimustoimintaa. Lääketeollisuus 

ry kuvaa itseään sanoilla ”Suomessa toimivien lääkeyritysten edunvalvontajärjestö”. 

Lääketeollisuus ry on julkaissut jo 1950-luvulta lähtien oppaan Lääketeollisuuden 

eettiset ohjeet. Eettiset ohjeet tulkitsevat syvällisesti kuluttajille ja terveydenhuollon 

ammattihenkilöille suunnattua lääkeinformaatiota ja -markkinointia koskevia 

viranomaissäädöksiä, niin kansallisia, Euroopan unionin alaisia kuin kansainvälisiäkin. 

(Lääketeollisuus ry 2013.) 

 

Jäsenyys Lääketeollisuus ry:ssä velvoittaa toimimaan Lääketeollisuuden eettisten 

ohjeiden mukaan. Mikäli esimerkiksi mainoksen suunnittelu delegoidaan eteenpäin, on 

lääkeyritys silti aina vastuussa lopputuloksesta. Lääkeasetuksessa määriteltyjen 

kiellettyjen mainontatapojen lisäksi Lääketeollisuuden eettiset ohjeet pitävät 

harhaanjohtavana mainontana muun muassa sellaista, joka ohjaa kuluttajan huomion 

voimakkaasti pois mainoksen asiasisällöstä. Ohjeiden mukaan mainoksissa ei saa 

ylidramatisoida tai liioitella oireita tai korostaa lääkevalmisteen niitä aineita, joilla ei ole 

farmakologista merkitystä. (Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2013.) 

 

2.3.2.   Valvonta 

 

Lääkkeiden mainostaminen ei ole yksiselitteistä. On inhimillistä, ettei aina huomata 

noudattaa kaikkia annettuja ohjeita. Toisinaan ohjeita jätetään noudattamatta 

tahallisesti, ikään kuin kokeillen hyvän ja huonon maun rajoja. Näiden molempien 

tapauksien takia lääkemainontaa seurataan tarkasti. Onhan kuitenkin kyse ihmisten 

terveydestä ja hyvinvoinnista. 
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Koska lääkemarkkinointia säätelevät lait, on pääasiallinen vastuu säädösten 

toteuttamisen seuraamisesta viranomaisilla. Valvontaa Suomessa toteuttaa Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Kuluttajansuojalain pykälässä 92a sanotaan, 

että ”valvonnan toteuttamiseksi lääkkeitä markkinoivan ja mainostavan tulee toimittaa 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle valtioneuvoston asetuksella 

säädettävät selvitykset ja ilmoitukset markkinoinnista ja mainonnasta”. Mikäli Fimea 

katsoo mainonnan olevan säännöistä poikkeavaa, kuten selvä asiavirhe vai puutteelliset 

tiedot, voi se kieltää jatkamasta tai uudistamasta markkinointia. Jos katsotaan, että 

mainos heikentää lääketurvallisuutta esimerkiksi harhaanjohtamalla kuluttajia, voi 

viranomainen pyytää oikaisua markkinoinnin tehneeltä yritykseltä jopa uhkasakon 

voimin (Kuluttajansuojalaki 93a§). 

 

Fimean toteuttama valvonta tapahtuu yleensä mainoksen julkaisemisen jälkeen. 

Useimmiten aloite mainonnan tarkempaan tutkintaan tulee Fimealta itseltään, mutta 

aloite voi tulla myös kansalaiselta. Jokainen henkilö voi omalla nimellään ja 

yhteystiedoillaan jättää ilmoituksen esimerkiksi jonkin tietyn lääkkeen mainoksesta. 

Mikäli aloite johtaa toimenpiteeseen, tiedotetaan prosessin lopputuloksesta 

lääkeyrityksen lisäksi myös aina aloitteen tekijälle. (Markkinoinnin valvonta 2013, 

Fimea.) 

 

Virallisten tahojen lisäksi seurantaa tekee Lääketeollisuus ry:n alainen 

Lääkemarkkinoinnin valvontakunta. Puolueeton valvontakunta koostuu eri alojen, kuten 

farmasian, markkinoinnin, lääke- ja oikeustieteen edustajista. Valvontakunnan 

tehtävänä on ohjata ja valvoa Lääketeollisuuden eettisten ohjeiden toteuttamista. 

Aloitteen mainosten tarkistamiseen voi tehdä kuka tahansa. Yleensä tekijä on tavallinen 

kuluttaja, mutta yhtä usein se on yritys, joka tekee ilmoituksen kilpailevan yrityksen 

mainonnasta. 

 

Valvontakunnan alla toimii kaksi tarkastusvaliokuntaa. Ensimmäisessä valvotaan 

esimerkiksi kuluttajille suunnattua markkinointia ja tämä valiokunta voi ottaa mainoksia 

tarkasteltavakseen myös oma-aloitteisesti, mikäli se epäilee, että on toimittu 

Lääketeollisuuden eettisten ohjeiden vastaisesti. Tarkastusvaliokunta I:n tehtäviin 

kuuluu myös valvoa markkinointia jo ennakkoon, pääasiallisesti sille toimitetaan 

tarkastettavaksi televisio- ja radiomainoksia. Tarkastusvaliokunta II tarkastelee 
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enimmäkseen terveydenhuoltohenkilökunnalle suunnattua mainontaa. Yleensä kantelut 

tälle valiokunnalle tulevat yrityksiltä, mutta tämäkin valiokunta toteuttaa omaehtoista 

valvontaa periaatteellisissa asioissa. Mikäli tarkastusvaliokuntien toiminnasta ja 

päätöksistä valitetaan, siirtyy asia jatkokäsittelyyn valvontakunnan ylimmälle tasolle. 

(Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2013.) 

 

Vuoden 2011 aikana tarkastusvaliokunta I oli ratkaissut kolme aloitetta, jotka koskivat 

itsehoitolääkkeen markkinointia. Yhdessä näistä tapauksista oli kyse tuotteen 

mainostamisesta valmisteyhteenvedon vastaisesti. Tarkastusvaliokunta II kiinnitti 

huomiota esimerkiksi termin ”yksikköteho” käyttöön, koska sitä ei nähdä 

farmakologisesti hyväksyttävänä terminä. Myös väite ”Sokeritasapaino kerralla 

hallintaan” oli tarkastusvaliokunnan mukaan harhaanjohtava verrattuna 

lähdetutkimuksesta saatuihin tuloksiin. (Toimintakertomus 2011, Lääkemarkkinoinnin 

valvontakunta.) 
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3   TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1.   Retorinen analyysi 

 

Retoriikka on viestinnän, esittämisen, puhumisen taitoa. Se on pyrkimystä antaa 

haluttu kuva yleisölle asioista, saada ihmiset näkemään asiat halutussa valossa 

ja tekemään haluttuja asioita. Retoriikka on vakuuttamisen ja suostuttelemisen 

taitoa, mutta se voidaan käsittää myös argumentaation ja perustelemisen 

taidoksi. (Karvonen 1999, 259.) 

 

Tämä tutkimus on tehty käyttäen retorista analyysiä. Retoriikka sai alkunsa jo antiikin 

Ateenassa, jossa Platon kritisoi sofistien opettamaa puhetaidon harjoittelua ja 

Aristoteles tutkimusryhmänsä kanssa mietti niitä elementtejä, joista vakuuttava puhe 

koostuu (Haapanen 1996, 23). Klassinen retoriikka käsittelikin enimmäkseen julkista 

esiintymistä ja kaunopuheisuutta (Kakkuri-Knuuttila 1998, 241). 

 

Käsitys retoriikasta on kuitenkin muuttunut erilaisten viestimien yleistyessä. Karvonen 

(1999, 259) tiivistää nykyisen retoriikan sanoihin ”taitoa puhutella ihmisiä minkä 

tahansa esittämisen keinoin”. Retoriikka muuttuu todelliseksi siinä vaiheessa, kun se saa 

ihmiset tekemään asioita halutulla tavalla (Karvonen 1999, 259). 

 

Retoriikka luokitellaan usein sen mukaan, mihin kielenkäytön tasoon huomio 

suunnataan. Puhutaan puheiden ja esitysten retoriikasta, trooppien tai kielikuvien 

retoriikasta sekä argumentoinnin retoriikasta. Ensimmäinen tarkastelee puheiden, 

tekstien ja kuvien kokonaisuuksia arvioiden niiden taidokkuutta tai ’vaikuttavuutta’ 

suhteessa yleisöön. Kun taas tarkastellaan esimerkiksi jonkin aikakauden tai kirjoittajan 

kielen tyypillisiä tai yksilöllisiä ajatusmuotoja tai tyylejä, puhutaan trooppiretoriikasta. 

(Palonen & Summa 1996, 10.) 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn kolmanteen mainittuun retoriikan tasoon eli 

argumentoinnin retoriikkaan. Palonen ja Summa (1996, 10) tiivistävät termin 

seuraavasti: ”argumentointi suuntaa huomion esityksen niihin puoliin, joilla pyritään 

muuttamaan tai vahvistamaan yleisön käsityksiä asioista”. Jokisen mukaan 

argumentoinnin retoriikassa sanomille ei haeta merkityksiä tai etsitä tosiasioita niiden 
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takaa, vaan paneudutaan siihen, miten ja millä asioita perustellaan. Argumentointiin 

liittyy olennaisesti aina yleisö, koska on turhaa perustella asioita, jos kukaan ei ole 

kuulemassa. On kuitenkin muistettava, että argumentointi ei ole jotain, mitä viesteihin 

lisätään erikseen – jokainen viesti sisältää argumentointia, oli se sitten tiedostettua tai 

tiedostamatonta. (Jokinen 1999, 126–128.) 

 

Retoriikka on olemassaolonsa aikana kokenut vaihtelevasti lukuisia arvostuksen ja 

vähättelyn kausia, kunnes sen arvostus jälleen 1950-luvulla lähti nousuun. Tähän 

nousukauteen vaikuttivat suurilta osin kolme niin kutsutun uuden retoriikan 

teoreetikkoa, Kenneth Burke, Chaïm Perelman ja Stephen Toulmin. Näistä kolmesta 

teoreetikosta Toulmin ja Perelman painottavat tutkimuksessaan argumentointia, kun 

taas Burke lähestyy aihetta inhimillisen toiminnan yleisten ehtojen ja perusteiden 

ymmärtämisen kannalta. (Summa 1996, 51.)  

 

Verrattuna klassiseen retoriikkaan, joka liittyi kaunopuheisuuteen ja julkiseen 

esiintymiseen, korostaa uusi retoriikka enemmän tekstin analysointia, ei niinkään 

tuottamista. Perinteinen näkemys retoriikasta on klassisen retoriikan normatiivisuus, 

kun taas uusi retoriikka on enemmän deskriptiivistä. Uuden retoriikan mukaan retoristen 

tehokeinojen toimivuus vaihtelee yleisön omaksumien kommunikaatiosääntöjen 

mukaan. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 241.) 

 

Tämä tutkimus painottuu Chaïm Perelmanin (1912–1984) käsitykseen retoriikasta. 

Perelmanin mukaan uusi retoriikka jatkaa ja laajentaa Aristoteleen ajatusta retoriikasta. 

Uusi retoriikka tutkii niitä argumentteja eli perusteluita, joilla päädymme kiistanalaisen 

väitteen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Perelmanin mukaan uuden retoriikan 

edustama argumentaatioteoria on oleellinen osa tutkimusta, jos tarkastellaan ihmisten 

ratkaisuja edeltäviä harkintoja ja päätöksentekoon käytetyn käytännöllisen järjen 

olemassaoloa. (Perelman 1996, 11–12.) 

 

Kärjistettynä voisi sanoa, että argumentoinnilla kokeillaan, kuinka pitkälle väitteissä 

voidaan mennä, että ne vielä ovat yleisön mielestä hyväksyttäviä. Sovellettuna 

lääkemainoksiin tämä tarkoittaisi sitä, minkälaiset väittämät ovat kohdeyleisön mielestä 

uskottavia ja tukisivat mahdollista ostopäätöstä. Perelman korostaakin, että harvoin 
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argumentaatio hakee pelkkää hyväksyntää, vaan hyvin usein kohteena on toiminta tai 

ainakin toiminta-alttiuden luominen (Perelman 1996, 19). 

 

Oleellinen osa Perelmanin teoriaa on yleisö ja sen merkityksellisyys. Perelmanin 

mukaan puhujan eli reettorin esitys vaikuttaa vain, jos se on sovitettu yleisönsä mukaan. 

Perelman jaotteleekin yleisön kahtia universaaliyleisöön ja erityisyleisöön. 

Universaaliyleisöllä hän tarkoittaa kaikkia niitä määrittelemättömiä henkilöitä, joilla on 

edellytykset ymmärtää puhujaa, kun taas erityisyleisö on vain harvoja ja valittuja, 

puhujan kanssa kenties saman ajatusmaailman omaavia henkilöitä tai vain yksikin 

henkilö. Puhuja voi siis sovittaa puheensa yleisön mukaan ja tietoisesti jättää osan 

yleisöstä huomiotta. Puheessaan hän voi vedota esimerkiksi tiettyyn arvomaailmaan, 

jonka vain osa yleisöstä jakaa hänen kanssaan. Puhe ei myöskään aina ole tarkoitettu 

sille, jota puhutellaan: Perelman antaa esimerkin kahvilan kyltistä, jossa sanotaan 

"Hauva kiltti, ethän kiipeä penkille". Todennäköisemmin kyltin lukee koiran omistaja, 

kuin koira itse. (Perelman 1996, 20–24.) 

 

Sen lisäksi, että retoriikan mukaan puhuja ottaa yleisön lähtökohdat huomioon, voidaan 

retoriikka nähdä myös jonkinlaisena yleisön tuottamisena. Ihmiset ovat osa maailmaa 

monessa eri suhteessa, jolloin puhuja aktualisoi yleisön tietynlaisekseen monista eri 

mahdollisuuksista. Valinnat sulkevat aina muita mahdollisuuksia pois, kuten jos 

yleisöksi valitaan nainen, on se samalla ei-mies, ei-lapsi. Tai maanviljelijä on ei-

tehdastyöläinen. Tällöin asiat näytetään tietyssä valossa, ei-toivottujen puolten jäädessä 

vähemmälle huomiolle. Tämä on yksi retoriikan peruspiirteistä. (Karvonen 1999, 266.) 

 

Perelman näkee tärkeäksi retoriseksi keinoksi myös valinnan mahdollisuuden. Sopivia 

argumentteja voi olla rajattomasti, jolloin puhujan täytyy valita argumentaationsa 

peruste vallitsevalle yleisölle tai tilanteelle sopivaksi. Kun perusteet on valittu oikein, 

puhuja saa yleisön läsnäolon. Kun kuulijan läsnäolo on saavutettu ja kiinnostus on 

herännyt, alkaa hän pitää asiaa tärkeänä, jolloin myös toiminta-alttius lisääntyy. Hyvän 

argumentaation valitsemalla puhuja voi siis vaikuttaa siihen, mitä yleisö pitää tärkeänä 

ja saada aikaan haluttua toimintaa. (Perelman 1996, 41–44). 

 

Retorisina argumentoinnin tehokeinoina Perelman näkee myös asioiden 

esittämisjärjestykset, korostukset ja erilaiset kielikuvien käytöt. Yksi käytetyimmistä 
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tehokeinoista on toisto, jonka vaarana on kuitenkin yleisön kyllästyminen jatkuvaan 

asian kuulemiseen. Jos yleisö kyllästyy, saattaa se lopettaa kuuntelemisen ja suunnata 

huomion toisaalle. (Perelman 1996, 161.) 

 

Puheiden vakuuttavuutta voidaan tutkia kolmen erillisen, mutta saman päämäärän 

omaavan tekijän kannalta. Nämä kolme tekijää ovat logos, ethos ja pathos. Näistä 

ensimmäinen eli logos tarkoittaa sanoman asiasisältöä ja perusteluita, joilla sanomaa 

viedään eteenpäin. Sanoman ja sen sisältämän väitteen uskottavuutta voidaan lisätä 

esimerkiksi rinnastamalla tai vertailemalla asioita. Voidaan myös havainnollistaa 

väitettä erilaisilla esimerkeillä tai perusteluilla. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 233, 251–

252.) Väite voidaan myös irrottaa puhujan omista mielipiteistä väittämällä, että useat 

muut tahot ovat samaa mieltä asiasta, jolloin väite ei henkilöidy suoraan puhujaan 

(Jokinen 1999, 138). 

 

Ethos eli eetos määrittelee puhujan uskottavuutta suhteessa yleisöön (Kakkuri-Knuuttila 

1998, 233). On uskottavampaa, jos lääkäri kertoo sairauden oireista eikä esimerkiksi 

naapuri. Valkoinen takki vielä lisää tätä uskottavuutta. Eetos voi syntyä luontaisesti 

esimerkiksi ammatin tuoman arvostuksen ja luottamuksen pohjalta, kuten edellä 

mainitulla lääkärillä tai vaikkapa opettajalla, mutta eetosta voidaan myös rakentaa 

halutusti. Mitä uskottavampi puhuja, sitä helpompi kuulijan on hyväksyä väite. Puhuja 

on vielä vakuuttavampi, jos hän näyttää itse seisovansa edustamansa asian takana 

(Jokinen 1999, 132–136.) 

 

Pathos eli paatos on myös tärkeä tekijä lisäämään retoriikan vaikuttavuutta. Paatoksella 

tarkoitetaan sitä tunnetilaa, joka ihmiselle saadaan aikaan retorisin keinoin, esimerkiksi 

vetoamalla tunteisiin tai ihmistä suututtamalla. Paatos vaikuttaa siihen, minkälaiseen 

toimintaan ihminen alkaa viestin saatuaan. Jos televisiossa näytetty tarina nälkää 

näkevistä lapsista on liikuttava ja saa ihmiset kyynelehtimään, osallistuvat he 

todennäköisemmin meneillään olevaan hyväntekeväisyyskampanjaan. (Kakkuri-

Knuuttila 1998, 233, Karvonen 1999, 261.) 

 

Retorinen analyysi yhdistää tutkittavasta kohteesta useita pieniä kohtia suuremmaksi 

kokonaisuudeksi. Hyvänä esimerkkinä retorisen analyysin tasoista toimii Marja-Liisa 

Kakkuri-Knuuttilan laatima taulukko kirjassa Argumentti ja kritiikki (kts. Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Retorisen analyysin tasot (Kakkuri-Knuuttila 1998, 240). 

 
Retorinen analyysi sisältää seuraavat tasot: 

(1) Argumenttien kriittinen analyysi ja arviointi eli logos-tason arviointi: 

- analysoi yksittäiset argumentit 

- analysoi argumenttien keskinäiset suhteet 

- arvioi argumenttien hyväksyttävyyden kommunikaatioyhteisössä. 

(2) Psykologinen näkökulma analysoi: 

- ethos-keinot, joilla puhuja rakentaa suhdetta yleisöön 

- pathos-keinot, joilla puhuja vaikuttaa yleisön vastaanottokykyyn. 

(3) Sosiaalinen näkökulma tekstiin analysoi puhetilanteen tekijöitä: 

- puhujaa 

- yleisöä 

- foorumia 

keskinäisissä suhteissaan. 

(4) Tekstin kielellinen näkökulma analysoi: 

- metaforia 

- dualismeja 

- konnektiiveja yms. 

(5) Kokonaisuuden näkökulma analysoi: 

- yksittäisen tekstin argumentaation ja yleisemmin tekstin sisällön keskinäisiä painotuksia, 

toistoa ynnä muuta tekstin kokonaisuuden luomalle vaikutukselle 

- tekstilajin logos-, ethos-, pathos- sekä kielellisiä vaikutuskeinoja kulttuurin osina ja 

ilmentäjinä. 

 

 

Kakkuri-Knuuttilan taulukon ensimmäinen kohta on argumenttien kriittinen analyysi ja 

arviointi eli logos-tason arviointi. Mikäli analysoitavana on pitkiä virkkeitä, pelkistetään 

ne ensin sisältämään vain yksi argumentti. Tarkastellaan argumenttien asemaa siinä 

suhteessa, kuinka ne hyväksytään kommunikaatioyhteisössä, eli tässä tutkimuksessa 

naisten aikakauslehdissä. Yhdistetään argumentin asiasisältö ja sen kielellinen ilmiasu 

ja tarkastellaan niiden suhdetta toisiinsa. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 234–236.) 

 

Toisena kohtana on analyysin psykologinen näkökulma, jossa paneudutaan tarkemmin 

eetokseen ja paatokseen. Eetos siis määritteli puhujan uskottavuutta suhteessa yleisöön. 

Kun kyse on mainoskuvasta, ei puhuja ilmene siitä suoraan, mutta tarkoituksena onkin 

selvittää sitä tekstin kautta – huomioiden myös kuvan, eli onko kuvassa esimerkiksi se 



 29 

valkotakkinen lääkäri. Tarkastellaan esimerkiksi pitääkö puhuja itseään suhteessa 

yleisöön tasavertaisena vai ei. Paatoksellisilla keinoilla pyritään vaikuttamaan yleisön 

tunnetilaan ja saamaan yleisö toimimaan, jolloin analyysiä tehdessä tutkitaankin, miten 

tätä vaikuttamista koetetaan tehdä ja minkälaisia tunteita mainos pyrkii nostattamaan. 

Mietitään ilmiasun tunnelatauksia. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 233.) 

 

Kolmantena kohtana taulukossa on sosiaalinen näkökulma. Analysoitavana ovat tällöin 

puhetilanteen tekijät: puhuja, yleisö ja foorumi, sekä näiden keskinäiset suhteet. 

Käytännössä siis kuka puhuu: äiti toiselle äidille, lääkeyritys vastuulliselle 

vanhemmalle, vanhempi lapselle, ja missä yhteydessä keskustelu käydään, esimerkiksi 

työpaikalla, leikkikentällä, urheilukerhossa. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 236.) 

 

Neljäntenä kohtana analysoitavaksi asetetaan tekstin kielellinen näkökulma, jolloin 

tekstistä etsitään vertauskuvia ja rinnastuksia tai kahtiajakoa esimerkiksi ”hyviin” ja 

”pahoihin”. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 236.) 

 

Viimeisempänä analysoidaan kokonaisuutta, eli jäsennellään tekstin asiasisällön 

painotuksia, toistoja tai kenties tahallisia harhautuksia. Arvioidaan myös sen tyylin 

piirteitä yleisön suhteen, ollaanko kohteliaita vai epäkohteliaita, virallisia vai 

epävirallisia ja niin edelleen. Toisaalta myös arvioidaan tyyliä kohteen suhteen, 

esimerkiksi onko teksti suoraa vai epäsuoraa, pienentävää vai liioittelevaa, yksitasoista 

vai metaforista. Viimeisenä tarkastetaan argumentin logos-, ethos- ja pathos -keinojen 

nivoutumista toisiinsa. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 236–238). 

 

Analysoinnin apuvälineenä tässä tutkimuksessa käytän myös kysymyksiä, joita 

käsiteltiin professori Erkki Karvosen opintojaksolla ”Mediakulttuurin muutos" ja jotka 

pohjautuvat soveltuvin osin kirjaan Media Studies: The essential Introduction (kirj. 

Rayner, Wall & Kruger. Routledge 2001). Kysymykset Karvosen luentoesityksestä ovat 

esiteltynä taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Worksheet for analysing advertisement (Karvonen 16.10.2012). 

Ihmisten kuvaus mainoksessa: 

ikä, sukupuoli, rodullinen ryhmä, sosiaaliluokka (mistä tiedät), mitä vaatetuskoodi kertoo, 

millaiset kasvonilmeet (miksi?), millaiset kehonasennot (miksi?), mitä rooleja ja stereotyyppejä 

esitetään, ihmisten väliset suhteet, ketä on otettu mukaan, ketkä jätetty ulos. 

Kuvaustekniset valinnat. 

Onko kuva värillinen vai mustavalkea (miksi), onko kuvat kehystetty ja miten rajattu, 

terävyysalue (terävä/epäterävä) (miksi), mikä jää ulos kuvauksesta (miksi), miten valaistu, mikä 

kuvauskulma, onko tällä merkitystä? 

Mainosteksti. 

Miten iskulause suhtautuu kuviin, mitä muuta informaatiota annetaan auttamaan kuvien 

selittämistä, kenelle osoitettu, millaista fonttia, kirjasinlajia käytetty. 

Mukaan valitut objektit. 

Missä tapahtuu? (mistä tiedät), mitä esineitä, kohteita (miksi), näkyykö tuote  (jos ei, miksi ei), 

mitä taustavärit ja kuviointi merkitsevät, mitä värimerkityksiä on käytössä. 

Mainoksen tehtävä kokonaisuudessaan. 

Minkä tyyppinen mainos tämä on, viittaako se muihin mainoksiin tai mediateksteihin, millainen 

kertomus sisältyy ja kuinka saamme siitä tolkun, keneen meidän oletetaan samaistuvan, mitä 

mainoksessa luvataan, mihin arvoihin se perustaa itsensä, kuka hallitsee kuvassa ja mistä valta 

tulee. 

Mainoksen yleisö. 

Kenelle mainos on suunnattu. Mistä sen tietää? Tarvitaanko mainoksen ymmärtämiseen mitään 

aikaisempaa tietoa (jos, niin mitä?). Missä julkaisuissa mainos esiintyy (miksi), missä kohtaa 

julkaisua mainos esiintyy, onko mainos osa laajempaa kampanjaa (jos, niin mitä muita 

komponentteja kampanjassa?) 

 

 

 

3.2.   Kuvan retoriikka 

 

Painetussa julkaisussa esiintyvä mainos on aina tekstin ja kuvan kokonaisuus. 

Tutkimuksessani ei ole merkitystä sillä, ovatko mainoksissa esiintyvät kuvat totta vai ei 

– lähtökohtaisesti mainoksiin liitetyt kuvat ovat niitä varten rakennettuja. En siis pyri 

arvostelemaan kuvien suhdetta todellisuuteen, vaan tarkastelemaan niiden perusteella 

muodostuvia mielikuvia. 
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Kuvan retoriikalla voi vedota ihmisen tunteisiin ilman, että vastaanottaja välttämättä 

edes tiedostaa sitä. Kuvat toimivat sanojen lailla metaforina. Erinomainen esimerkki 

kuvasta metaforana on punainen ruusu, joka nähdään paitsi kukkana, myös merkkinä 

rakkaudesta, tai sydän-symboli, joka myös on merkki rakkaudesta. (Berg & Herkman 

2004, 135.) 

 

Visuaalisen kulttuurin tutkija, dosentti Janne Seppänen käsittelee kuvien tulkintaa 

teoksissaan Katseen voima (2001) ja Visuaalinen kulttuuri (2005). Hän yhdistelee 

ajatuksia useilta eri tutkijoilta ja paneutuu erityisesti lukutaitoon valokuvien osalta. 

Seppänen mielestä visuaalisuus itsessään ei ole pelkästään sitä, mitä silmin nähdään, se 

on myös metaforia ja mielikuvia, esineitä ja esityksiä (Seppänen 2005, 16). 

 

Kuvien tulkinta voidaan nähdä semioottisena tutkimuksena, jossa kuvat ovat merkkejä, 

joita tutkitaan niiden välittämiä merkityksiä (Seppänen 2001, 175). Seppänen (2005, 

109) tiivistää sanojen ja mielikuvien suhteen lauseeseen ”merkitsijän ja merkityn 

välisen sidoksen suhteellinen vakaus on kaiken inhimillisen kommunikaation perusta”. 

Aikojen saatossa syntyneitä sanojen merkityksiä ei yksittäinen ihminen voi muuttaa: 

puu on puu, sanoi sen millä kielellä tahansa. Käyttäjän henkilökohtainen kokemus 

määrittelee merkin syvemmän merkityksen. Merkityksiä voi tulla lisää tai ne voivat 

laajentua, mutta alkuperäinen merkitys on aina olemassa. 

 

Janne Seppänen käsittelee kuvien semiotiikkaa toisen tutkijan, John Fisken, kirjan 

Merkkien kieli perusteella. Valokuvan ensimmäisenä merkityksellisenä tehtävänä Fiske 

näkee sen indeksisyyden. Fisken mukaan ”indeksimerkillä on suora, todellisuudessa 

oleva kytkös kohteeseensa” ja usein tämä yhteys on kausaalinen (Fiske, tässä Seppänen 

2001, 178). Tämän Seppänen selittää esimerkillä savusta: kun on savua, on tulta. 

Seppänen antaa myös erittäin hyvän, yksinkertaisen esimerkin siitä, kuinka kuva eroaa 

sanallisesta kerronnasta: valokuvassa on jäniksen jäljet. Kuvassa jäniksen jäljet 

merkitsevät, että tässä on ollut jänis, kun taas sanottuna sanalla ”jänis” voidaan 

tarkoittaa muutakin kuin konkreettista eläintä. (Seppänen 2001, 179). 

 

Kun tutkitaan mainoskuvien retoriikkaa, ei keskiössä kuitenkaan ole niiden ilmeisten 

merkityksien toteaminen. Retoriikka tarkoittaa edelleen niitä keinoja, joilla pyritään 

vaikuttamaan ihmiseen. Kuvia, kuten tekstiäkin, on tulkittu antiikista lähtien. Viimeiset 
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50 vuotta on kuvien tutkimuksessa ollut vallalla sanapari denotaatio ja konnotaatio. 

Ranskalainen merkitysten tutkija Roland Barthes (1915-1980) loi käsitteet vuonna 1961 

artikkelissaan "Sanoma valokuvassa". Siitä lähtien käsitteet ovat eläneet omaa 

elämäänsä, vaikka Barthes itse niitä myöhemmin kritisoikin keinotekoisiksi. (Seppänen 

2001, 182.) 

 

Denotaatiolla viitataan kuvan ilmeisiin, ensisijaisiin merkityksiin. Seppänen kirjoittaa: 

”Kuvan jänis tunnistetaan jänikseksi. Jänis ei kuitenkaan ole pelkkä jänis vaan myös 

hellyttävä, pehmeä olento.” Tällä ilmeisen merkityksen jälkeen avautuvalla uudella 

kuvauksella tarkoitetaan konnotaatiota. Konnotaatio syntyy kuvan ja sen tulkitsijan 

kohdatessa pohjautuen tulkitsijan aiempiin kokemuksiin, ajatuksiin ja kulttuurisiin 

arvoihin. (Seppänen 2001, 182.) Denotaation koetaan olevan helppo määritellä, koska 

se on niin ilmeinen, kun taas konnotaatioita on käytännössä loputtomasti (Lehtonen 

1998, 110). 

 

Barthes yhdisti termin konnotaatio käsitteeseen myytti, jonka Seppänen tiivistää 

sanoihin ”luonnoksi muuttunutta historiaa”. Seppäsen mukaan myytit ovat tietoisuutta, 

jonka ihmiset jakavat keskenään ja joka rakentaa meidän kulttuuria. Hän näkee myytin 

vahvimpana piirteenä sen itsestäänselvyyden: "pojat ovat poikia” lausahduksessa on 

niin vahva sanaton merkitys, ettei sitä tarvitse edes avata kuulijoille. (Seppänen 2005, 

112.) 

 

Seppänen kirjoittaa televisiossa esitetystä pesuainemainoksesta, jossa mies opettaa 

tytärtään lennättämään leijaa ja tahraa paitansa, jolloin tytär opettaa häntä pesemään 

pyykkiä. Myytit ja stereotypiat ovat vahvasti esillä tässä mainoksessa, esimerkiksi 

naisen rooli miehestä huolehtijana. Myytit ovatkin mainosmaailman tehokeinoja. 

Mainokset ylläpitävät ja toisaalta myös rikkovat näitä myyttejä, kuten perinteisiä 

sukupuolirooleja. (Seppänen 2001, 183–184.) 
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4   TUTKIMUSAINEISTO 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään useimmiten olemassa olevasta 

materiaalista. Tutkimusmateriaali voi olla myös tutkimusta varten tuotettua, kuten 

haastattelu tai eläytymismenetelmällä kerätty teksti. (Jokinen 1999, 126.) 

 

Tutkimuksen aineisto on kerätty naisille suunnatuista aikakauslehdistä. Tutkimuksen 

mainokset ovat valituissa lehdissä olleet irrallisia, omia ilmoituksiaan, joista on selvästi 

käynyt ilmi niiden mainoksellinen tarkoitus. Kuitenkaan nämä mainokset eivät ole 

irrallisia siinä mielessä, etteikö niiden kohdeyleisöä olisi mietitty. Ne on tietoisesti 

sijoiteltu nimenomaan näihin naistenlehtiin. Aikakauslehtien luonteesta johtuen 

mainokset on suunniteltu tähän aikaan sopiviksi, osaksi tätä nykyistä kulttuuria, mutta 

toisaalta näitä lehtiä voidaan selata vielä vuosienkin päästä ja silloin niiden 

ajankohtaisuus ei enää ole tärkeää.  

 

 

4.1.   Lähdemateriaali 

 

Tutkittavana olleet itsehoitolääkkeiden mainokset on kerätty neljästä eri 

aikakauslehdestä vuodelta 2012. Vuodeksi valikoitu vuosi 2012, koska halusin saada 

lääkemainonnan nykytilaa kuvaavan tutkimustuloksen. Tutkimuksessa ei ole 

tarkoituksena käsitellä lääkemainonnan mahdollista retoriikan muutosta. 

 

Valituista lehdistä Kauneus & Terveys, Kotilääkäri ja Meidän Perhe luokitellaan naisten 

erikoislehdiksi, kun taas Me Naiset kuuluu luokkaan naisten yleislehdet. Tiedot lehtien 

levikistä ja lukijamääristä on haettu Levikintarkastus Oy:n kotisivuilta helmikuussa 

2013. Lukijamääriä arvioidessa täytyy ottaa huomioon, että aikakauslehdistä levikkinsä 

ja lukijamääränsä tarkistuttaa vain ne lehdet, jotka keräävät ison osan tuotoistansa 

mainonnalla. Tämän ryhmän koko on noin 200, eli alle 10 prosenttia kaikista 

aikakauslehdistä (Kivikuru 2012, 104). 

 

Me Naiset -lehti on Suomen suurin naisten viikkolehti. Lehteä julkaisee Sanoma 

Magazines Finland Oy. Lehden levikki on tämän tutkimuksen suurin, eli noin 146 000, 

lukijamäärän ollessa 408 000. Lehteä ilmestyy 48 numeroa vuodessa. Lehti kuvailee 
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itseään yllättäväksi, hyväntuuliseksi ja rohkeaksi. Ajankohtaisuus on lehden voimasana. 

He vertaavat lehden suhdetta lukijaan ystävyytenä, jonka käyntiä odotetaan. 

(Aikakausmedia 2013a.) 

 

Vuonna 1956 perustettua Kauneus & Terveys -lehteä julkaisee A-Lehdet Oy ja sen 

levikki on noin 77 000. Lukijoita lehti tavoittaa tutkittavana olleista lehdistä toiseksi 

eniten, 336 000 henkilöä. Lehteä ilmestyy 16 numeroa vuodessa. Lehti kuvailee itseään 

hyvinvoinnin erikoislehdeksi, joka on suunnattu tavalliselle suomalaiselle naiselle. 

Lehden painopisteenä on kauneus- ja hyvinvointituotteet sekä erityisesti ravitsemukseen 

ja painonhallintaan liittyvät asiat. (Aikakausmedia 2013b.) 

 

120-vuotiasta Kotilääkäri-lehteä julkaisee Otavamedia Oy ja sen levikki on noin 34 000. 

Lukijoita lehti tavoittaa yhteensä 121 000 henkilöä. Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa. 

Kotilääkäri kuvailee itseään monipuoliseksi terveyden ja hyvinvoinnin lehdeksi, joka on 

suunnattu jokaisen elinvoimastaan huolehtivan naisen arkipäivään. Kotilääkäri tarjoaa 

niin itsehoito-ohjeita kuin vinkkejä erikoisruokavalioihin, kauneushuoliin, 

terveydenhoitoon sekä psyyken ja mielen asioihin. Lehdessä on myös juttuja 

rohdostuotteista ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista. (Aikakausmedia 2013c.) 

 

Meidän Perhe -lehteä julkaisee Sanoma Magazines Finland Oy ja sen levikki on noin 51 

100. Lukijoita lehti tavoittaa kolminkertaisesti, eli noin 159 000 henkilöä. Lehti 

ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lehti luokittelee itsensä Suomen suurimmaksi 

perhelehdeksi, joka kirjoittaa asioista yllättävästi kannustaen nykyvanhempia niin 

kasvatuksen kuin parisuhteenkin saralla. Mediakortissaan lehti korostaa lukijoidensa 

ostotarpeita, koska lapselle halutaan tarjota vain parasta. (Aikakausmedia 2013d.) 

 

 

4.2.   Yhteenveto aineistosta 

 

Keräsin tutkimusaineiston vuoden 2012 lehdistä, joita oli yhteensä 88 kappaletta 

(Taulukko 3). Ihmisille suunnattujen itsehoitolääkkeiden mainoksia lehdissä oli 

yhteensä 79 kappaletta. Lääkkeen luokittelun itsehoitolääkkeeksi tarkistin Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkehakupalvelusta. 
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Mielestäni mainoksia oli suhteellisen vähän. Joukossa oli useita numeroita, joissa 

mainoksia ei ollut ollenkaan. Yllätyin erityisesti Kotilääkärissä olleiden 

itsehoitolääkkeiden mainosten määrän vähyydestä, vain kaksi mainosta yhteensä 12 

lehdessä. Suhteellisesti eniten mainoksia oli Meidän Perhe -lehdessä. Kaikissa lehdissä 

esiintyi runsaasti apteekissa myytävien ravintolisien mainoksia, mutta niiden määrää en 

systemaattisesti laskenut, koska se ei tämän tutkimuksen aihepiiriin kuulu. 

 

 

Taulukko 3. Lääkemainosten esiintyvyys valituissa aikakauslehdissä vuonna 2012. 

Lehti Julkaistu vuonna 2012 (kpl)  Itsehoitolääkkeiden mainoksia (kpl)  

Kauneus & Terveys 16 14 

Kotilääkäri 12 2 

Meidän Perhe 12 28 

Me Naiset 48 35 

Yhteensä 88 79 

 

 

Tutkimusaineisto on luokiteltu niiden mainostamien lääkkeiden mukaan. Olen kerännyt 

mainosten tärkeimmät tiedot taulukkoon 4. Myöhemmin, kuvien yhteydessä, on lueteltu 

ne lehdet, joissa mainokset ovat esiintyneet. 

 

Mainoksista erilaisia oli 24. Useimmiten, eli 10 kertaa, mainostettiin Bepanthen
®

-

voidetta. Vain kahdella lääkkeellä, Bepanthenilla
®
 ja Vi-Siblinillä

®
,
 
esiintyi lehdissä 

useampi kuin yksi erilainen mainos. Mainoksia oli yhteensä kymmeneltä eri 

myyntiluvan haltijalta. Eniten mainosti Orion Oyj kahdeksalla mainoksellaan. 

 

Luetteloin mainokset myös niissä esiintyvien itsehoitolääkkeiden ATC-tason 2 mukaan. 

Kansainvälisessä ATC-luokituksessa lääkkeet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin 

elimeen tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat. Lisäksi luetteloinnissa on huomioitu 

lääkkeiden kemialliset, farmakologiset ja terapeuttiset ominaisuudet. (Lääketieto, 

Fimea.) Mainoksia oli kaikkiaan 11 eri lääkeluokasta. 
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Taulukko 4. Tutkimusaineisto luokiteltuna. 

Mainostettavan lääkkeen 

nimi 

Myyntiluvan 

haltija 

ATC-taso 2 Tämän lääkkeen 

mainoksia yhteensä 

(kpl) 

Bepanthen
®
 voide Bayer Oy Haavojen hoitoon 

tarkoitetut 

valmisteet 

10 (joista neljä 

erilaista) 

Burana-Caps
®
 400 mg 

kapseli 

Orion Oyj Tulehduskipu- ja 

reumalääkkeet 

1 

Burana
®
 20 mg/ml 100 ml 

oraalisuspensio 

Orion Oyj Tulehduskipu- ja 

reumalääkkeet 

5 

Canesoral
®
 150 mg  

kapseli 

Bayer Oyj Systeemiset 

sienilääkkeet 

3 

Canesten
®
 Kombi 

yhdistelmäpakkaus 

Bayer Oyj Gynekologiset 

mikrobilääkkeet ja 

antiseptit 

9 

Diflucan
®
 150 mg  

kapseli 

Pfizer Oy Systeemiset 

sienilääkkeet 

5 

Fluconazol Orion
®
 150 mg 

kapseli 

Orion Oyj Systeemiset 

sienilääkkeet 

1 

Imodium
®
 2 mg  

kapseli 

McNeil, Janssen-

Cilag Oy 

 

Ripulin ja 

suolistoinfektioiden 

lääkkeet 

3 

Laxoberon
®
  

tippa/kapseli 

Boehringer 

Ingelheim 

International 

Ummetuslääkkeet 

 

8 

Orodrops
®
 12 mg/ml 

korvatipat 

Orion Oyj Korvatautien 

lääkkeet 

3 

Pamol
®
 F 125 mg, 250 mg 

dispergoituva tabletti 

Oy Leiras Finland 

Ab 

 

Analgeetit 

 

1 

Para-Hot
®
 500 mg 

annosjauhe 

Orion Oyj Analgeetit 

 

3 

Para-Tabs
®
 1 g tabletti Orion Oyj Analgeetit 3 

Paracetamol Actavis
®
  

24 mg/ml 200 ml 

oraalisuspensio 

Actavis Group  

 

Analgeetit 

 

1 

Pegorion
®
 12 g  

annosjauhe 

Orion Oyj Ummetuslääkkeet 

 

6 

Precosa
®
 250 mg 

annosjauhe/kapseli 

Biocodex 

 

Ripulin ja 

suolistoinfektioiden 

lääkkeet 

3 

Vicks
®
 / Vicks Sinex

®
 

nenäsumute 

Procter & Gamble 

Limited 

 

Nenän limakalvojen 

hoitoon tarkoitetut 

valmisteet 

3 

Vi-Siblin
®
  

rae 

Pfizer Oy 

 

Ummetuslääkkeet 

 

2 (joista kaksi 

erilaisia) 

Voltaren Emulgel
®

 

11,6 mg/g  

geeli 

Novartis Finland 

Oy 

 

Lihas- ja 

nivelsärkyjen 

paikallishoitoon 

tarkoitetut 

valmisteet 

7 

Zolt
®
 15 mg 

kapseli 

Orion Oyj Liikahappoisuuden 

hoitoon tarkoitetut 

valmisteet 

2 
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tarkastelen mainoksia sekä yksittäin että ryhmissä jaoteltuna niiden lääkeluokituksen 

mukaan. Mainoksista on jätetty suurilta osin huomioimatta niiden pakolliset tekstit, eli 

yleensä mainoksen alareunassa oleva lisätietokenttä, jossa kerrotaan lääkkeeseen 

liittyvistä erityisohjeista. 

 

 

5.1.   Bepanthen
®
 

 

Bepanthen
®

-lääkevoiteen mainoksia esiintyi aineistossa neljä erilaista. Nimesin 

mainokset niiden otsikkolauseen mukaan: ”Ai mikä haaveri” (kuva 1), ”Haaverista ei 

häivääkään” (kuva 2), ”Mitäs me pienistä” (kuva 3) ja ”Kun pakastaa” (kuva 4). 
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Kuva 1 Bepanthen: Ai mikä haaveri 

                                                                                                         

Kauneus ja terveys 9/2012, sivu 5 

Me Naiset 29/2012, sivu 11 
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Kuva 2 Bepanthen: Haaverista ei häivääkään 

 

Meidän Perhe 11/2012, sivu 61 

Me Naiset 47/2012, sivu 25 

Me Naiset 49/2012, sivu 27 
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Kuva 3 Bepanthen: Kun pakastaa 

 

Kauneus ja terveys 3/2012, sivu 15 

Meidän Perhe 3/2012, sivu 43 

Me Naiset 2/2012, takakansi 

Me Naiset 7/2012, sivu 26 
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Kuva 4 Bepanthen: Mitäs me pienistä 

 

Meidän Perhe 7/2012, sivu 9 

 

Mainosten ilme on hyvin samanlainen: jokaisessa on iloisesti hymyilevän naisen ja 

tytön kuva. Kuvissa lapsi on naisen sylissä tai reppuselässä. Nainen on lapselle läheinen 

ja heidän kehonkielensä on lämmintä. Voitaneen siis olettaa, että kyseessä on äiti ja 

tytär. Kuvista kolmessa lapsi katsoo lukijaan, mutta vain yhdessä nainen tekee saman. 

Kahdessa kuvassa nainen katsoo lasta. Kuvien naiset muistuttavat tavallisia suomalaisia 

naisia silmäryppyineen. Kaikilla kuvien henkilöillä on hampaat paljastava hymy.  
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Mainokset on suunniteltu eri vuodenaikoihin, joten kuvissa on vuodenaikaan sovitetut 

vaatetukset ja tausta. Tausta on sovitettu myös itse mainostekstiin: esimerkiksi 

mainoksessa ”Mitäs me pienistä” (kuva 4) puhutaan kukkien kukkimisesta ja 

linnunlaulusta, ja kuvassa onkin erittäin kesäinen maisema kukkineen ja 

kesämekkoineen. Voisi ajatella, että mainosten taustalla näkyy se ympäristö, jossa 

”pieniä haavereita” voi sattua ja joiden hoitoon Bepanthen tarjoaa avun. Syntyneiden 

mielikuvien mukaan perheet viettävät aktiivista ulkoilmaelämää ympäri vuoden. 

 

Mainoksissa korostetaan Bepanthenin monikäyttöisyyttä tuomalla esiin lukuisia eri 

tilanteita, joissa lääkettä voidaan käyttää. Väittämää tehostetaan esittämällä taulukko 

lääkkeen käyttöaiheista. Kolme ensimmäistä mainosta korostaa voiteen soveltuvuutta 

pieniin nirhaumiin ja haavereihin. Neljäs mainos korostaa voiteen sopivuutta talvi-

iholle. 

 

Mainokset on sommiteltu samantyylisiksi niin kuvien kuin tekstienkin osalta. Jokaisessa 

on samoin jaotellut kappaleet, sama asiasisältö ja viimeisenä toteamus ”onneksi on 

Bepanthen”. Mainosten otsikot on kirjoitettu samaan, vähän naiiviin tyyliin. Jokaisessa 

mainoksessa on myös kuva itse lääkepakkauksesta. 

 

Syvempään analyysiin valitsin mainoksen ”Ai mikä haaveri” (kuva 1). Mainos on 

kesämainos. Se on esiintynyt lehdissä kesä-heinäkuussa. Vuodenaikaa korostetaan 

mainoksen kuvassa, jossa nainen ja lapsi, todennäköisesti äiti ja tytär, katsovat iloisesti 

hymyillen suoraan lukijaan. Kuvassa on käytetty kirkkaita ja miellyttäviä värejä, joilla 

luodaan mainokseen positiivista tunnelmaa. Kuvituksessa on käytetty jokaisen 

saavutettavissa olevaa ympäristöä, eli luontoa. 

 

Mainoksen eetos rakentuu äiti-tytär-kuvan varaan, ikään kuin vertaishenkilön 

suositukseen. Uskotaan, että jokainen lapsen kanssa tekemisissä oleva tietää, että pieniä 

haavereita sattuu lasten kanssa helposti. Kohderyhmä lääkkeelle on koko perhe, joka 

käy selkeästi ilmi mukana olevasta taulukosta, mutta mainos on suunnattu perheen 

huolehtijalle. Puhujana on äiti äidille, vanhempi vanhemmalle. Tätä korostaa mielestäni 

toteamus ”…kun muistat pitää Bepanthenia aina saatavilla”, jolla siirretään vastuuta 

sille, joka sitä on perheessä tottunut kantamaan. Kuluttaja halutaan vakuuttaa tuotteen 
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tarpeellisuudesta ja vedotaan siihen, että voidetta olisi hyvä pitää aina saatavilla, jotta 

reipas ja aktiivinen kesänvietto ei katkea. 

 

Mainoksessa väitetään, että ”monikäyttöinen Bepanthen hoitaa koko perheen ihoa” ja 

”edes pienet haaverit eivät menoa haittaa, kun muistat pitää Bepanthenia aina 

saatavilla”. Mainoksessa esiintyviin väitteisiin voidaan liittää selitys "koska, voiteelle 

voidaan luetella monia eri käyttötilanteita ja -tarkoituksia”. Väitteet ovat ilmiasultaan 

hyvin samankaltaisia toteamuksia. Mainoksen esittämät väittämät ovat realistisia ja ne 

ovat uskottavia tässä yhteydessä. 

 

Mainoksen teksti on tarinallista ja kuvailevaa. Tekstissä käytetään hyväksi mielikuvia 

ihmisten mukaviksi kokemista kesäpäivistä, kuten pitkistä päivistä auringossa, 

veneilystä ja kesän juhlista. Kuluttajalle luodaan mielikuvaa lomasta ja yhteisistä 

hetkistä läheisten kanssa. Teema ”onnistuneet kesäpäivät” kantaa läpi koko mainoksen. 

 

Tekstissä käytetään metaforaa haaveri, joka tulee sanasta haaksirikko ja jolla tässä 

tapauksessa tarkoitetaan haavaa. Eli Bepanthen kantaa yli haaksirikon. Otsikossa 

todetaan ”ai mikä haaveri”, aivan kuin haavaa ei olisi koskaan ollutkaan, kun sitä on 

Bepanthenilla hoidettu. 

 

Mainoksessa käytetään ilmaisun tehokeinona suuraakkosia sekä lihavoitua ja 

kursivoitua tekstiä. Väite on kirjoitettu suuraakkosilla ja se on lihavoitu: 

MONIKÄYTTÖINEN BEPANTHEN, ja argumentointi lihavoitu ja kursivoitu: 

haavojen ja naarmujen hoitoon, auringonoton jälkeen, hiertymien varalle. Teksti on 

ymmärrettävää ja se on selkeästi jäsennelty, mutta paikoittain se on jopa hieman 

lapsellista ja melko yksitasoista. Lauseet ovat monisanaisia ja selkeästi mainostaja 

odottaa, että kuluttaja lukee tekstin kokonaisuudessaan. 

 

Mielenkiintoista on, että mainoksissa ei puhuta lääkevoiteesta vaan pelkästään 

voiteesta. Ainostaan talviaiheisessa ”Kun pakastaa” (kuva 3) kerrotaan lääkkeen 

vaikuttavasta aineesta (dekspantenoli) ja kuvaillaan sen toimintamekanismia. Onko sana 

lääke jätetty pois sen takia, että mainoksessa korostetaan tuotteen soveltuvuutta pieniin 

naarmuihin, eli toisin sanoen halutaanko tuotteen käytöstä antaa jotenkin yksinkertainen 

ja simppeli kuva, jolloin sanan lääke käyttö mainoksessa olisi liian mahtipontista ja 
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säikäyttäisi potentiaalisen käyttäjän. Olettaako mainostaja, että kuluttajien mielestä 

lääkevoiteita käytetään vain äärimmäisissä tilanteissa, koska ne ovat lääkkeitä, eikä 

mitään vaarattomia perusvoiteita. Ikään kuin mainostaja haluaisi tuoda tuotetta 

lähemmäksi kuluttajaa ja jokapäiväistä elämää todistamalla, että tämän lääkkeen 

käyttöön ei vaadita erityistä syytä eikä varsinkaan lääkärin konsultaatiota. 

 

Vaikka Bepanthen-mainokset ovat selkeästi sarjamaiset ja jokaiselle vuodenajalle oli 

oma versionsa, ei missään lehdessä esiintynyt koko neljän sarjaa. Enimmillään 

mainoksia esiintyi Me Naiset ja Meidän Perhe -lehdissä, joissa oli kolme erilaista 

kumpaisessakin. 

 

 

5.2.   Burana
®
 

 

Burana
®

-mainoksia esiintyi aineistossa kaksi erilaista. Toisessa mainostettiin yli 12-

vuotiaille suunnattua kapselimuotoista valmistetta, Burana-Capsia
®
 (kuva 5) ja toisessa 

lapsille suunnattua nestemäistä valmistetta, Burana
®
-oraalisuspensiota (kuva 6). 

 

Molemmissa mainoksissa on kuva lääkepakkauksesta, mikä helpottaa seuraavalla 

kerralla apteekissa huomaamaan oikean tuotteen. Molemmissa mainoksissa kuvaa 

hallitsee isokokoinen, musta b-kirjain, jonka fontti on sama kuin lääkepakkauksissa 

tuotteen nimessä käytettävä fontti. Kirjain on kuin ison, mustan kivun merkki, joka luo 

varjoaan valkoiselle pinnalle. 
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Kuva 5 Burana-Caps 

 

Me Naiset 12/2012, sivu 92 

 

Kapselimainoksen (kuva 5) värimaailma koostuu mustasta ja punaisesta. Värit ovat 

dramaattisia ja jokseenkin ahdistavia, kuten kipu, johon lääkettä käytetään. Kuvasta 

erottuu selkeästi sinivalkoinen ”Luotetuin merkki” tunnustus, jonka tuotemerkki on 

saanut Valittujen Palojen lukijatutkimuksesta. Kuvassa on punainen pallo, jonka sisällä 

lukee ”Myös migreeniin”. Kuva esittää migreenin ikään kuin salamana, joka lävistää 

pallon, aivan kuin kipu, joka vihloo päätä. 
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Kuvassa alimmaisena on sininen kaari ja sen alla valkoinen tekstikenttä, jossa lukee 

lääkkeestä säädösten mukaiset tiedot. Orion käyttää sinistä kaarta jokaisessa 

lääkemainoksessaan. Kaari ja sinivalkoinen väritys on osa Orionin brandia, jonka 

yhtenä teemana on kotimaisuus. Orion on erittäin tarkka kaaren sijainnista mainoksessa 

ja kaaren alla olevasta tekstikentästä. Kaarta ei missään nimessä saa rikkoa ja sen alla 

olevien tekstien paikat on tarkkaan mitoitettu. 

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on itse lääkekapseli, joka lentää kuvan poikki 

vasemmalta oikealle jättäen jälkeensä vauhtiviivat. Kapselia käytetään siis 

vertauskuvallisesti jonkinlaisena ammuksena tai lentokoneena, joka lentää kohti 

tuhottavaa kohdetta eli kipua. Lentävä kapseli on viittaus mainoksen otsikkoon ”Nopeaa 

lievitystä kipuun”. Kapseli sujahtaa läpi kuvan otsikkotekstin alta, jolloin se korostaa 

otsikossa mainittua nopeutta. Nopeaa kivunlievitystä perustellaan myöhemmin 

nestekapselin perusominaisuudella eli sillä, että lääkeaine on valmiiksi liuotettu 

nesteeseen, jolloin se imeytyy ja vaikuttaa nopeasti.  

 

Migreenilääkkeeksi soveltuvuutta ei perustella mitenkään erityisesti, mutta väitän 

perustelun liittyvän lääkkeen mainittuun nopeaan vaikutukseen: jokainen migreeniä 

sairastava tietää, että lääkitys pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti oireiden 

ilmaannuttua. Mainostaja olettaa, että migreenilääkettä tarvitsevat tietävät tämän faktan, 

ja että he pitävät sitä yhtenä kipulääkkeen valitsemisen perusteena. 

 

Kapselimainoksen keskeisin väittämä on siis lääkkeen nopeus. Mainoksen tekstit 

liittyvät olennaisesti toisiinsa ja ne ovat hyvin realistisia, yksitasoisia kuvauksia 

lääkkeen ominaisuuksista. 
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Kuva 6 Burana oraalisuspensio 

 

Meidän Perhe 2/2012, takakansi 

MeMeidän Perhe 3/2012, sivu 122 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 20 

Meidän Perhe 11/2012, sivu 120 

Meidän Perhe 12/2012, sivu 81 

 

Toisessa Burana-mainoksessa mainostetaan “lasten omaa Buranaa”. Kuvassa on 

taaperoikäinen lapsi, joka taputtaa käsiään yhteen. Aivan kuin lapsi taputtaisi käsiään 
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ajatellen ”Jess! Tämä lääke toimii!”. Väitettä tehostaa lapsen ilme, joka on 

monitulkintainen. Suu ja silmät hymyilevät, mutta eivät selkeästi naura. Kuitenkaan 

lapsi ei näytä kivuliaalta. Ehkä lapsi on iloinen, kun aikaisemmin kivunhoitoon käytetyt 

peräpuikot vaihtuvat nyt suun kautta otettavaan lääkkeeseen. 

Mainoksen taustaväri on poimittu lääkepakkauksesta. Väri on vaaleanpunainen, eli 

punainen näyttäisi tässäkin mainoksessa viittaavan kipuun, mutta verrattuna aikuisten 

lääkkeeseen (kuva 5) väri ei ole niin kova. 

 

Kuva 7 Burana oraalisuspensiomainoksen teksti lähikuvassa 

 

 

Mainoksessa kerrotaan Burana oraalisuspension olevan ainoa ibuprofeenia sisältävä 

nestemäinen valmiste, jonka vaikutus alkaa nopeasti ja jota on ennenkaikkea helppo 

annostella (kuva 7). Väitettä tehostetaan antamalla annostusesimerkki. 

 

Oraalisuspensiomainoksen teema on siis annostelemisen helppous lapselle. 

Annosteluesimerkkiä antaessa korostetaan annosteltavan määrän olevan pieni, 

mainostetaan lääkkeen mansikkaista makua, mainitaan sen huoneenlämpösäilytys ja 

kerrotaan vielä pakkauksessa olevasta mittalusikastakin. Viimeisenä vielä mainitaan, 

ettei lääkkeen ostamiseen tarvita edes reseptiä. Mainos tuo esille myös lääkkeen 
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uutuusarvon, sitä mainostetaan sanomalla “nyt nestemäinen Burana” ja “uusi 

nestemäinen Burana”. Näin helppoa on olla hyvä vanhempi ja lääkitä lastaan. 

 

Mainoksessa kielellisenä harhautuksena toimiikin lause “Uusi nestemäinen Burana on 

ainoa suun kautta lapsille annosteltava, ibuprofeenia sisältävä kipu- ja kuumelääke.” 

Lause on sikäli harhaanjohtava, että lääke ei kuitenkaan ole ainoa lasten suun kautta 

annosteltava kipu- ja kuumelääke, vaikka lauseesta niin helposti päättelisikin. Valmiste 

on uusi ja ainoa nimenomaan siinä mielessä, että se sisältää ibuprofeenia. Tätä moni 

maallikkokuluttaja tuskin huomaa, jollei heillä ole aiempaa kokemusta lasten 

kivunhoidosta. 

 

Oraalisuspension mainoksessa oletetaan, että lapsen vanhempi on itsekin Buranan 

käyttäjäkuntaan kuuluva. Sanattomasti vedotaan siihen, että aikuinen tyytyväisenä 

käyttäjänä ja Buranasta avun saaneena valitsisi Buranan myös lapselleen. Suun kautta 

annettavista lääkkeistä lasten kivunhoitoon on aikaisemmin käytetty lähinnä 

parasetamolia sisältäviä oraalinesteitä, mutta nyt on mahdollisuus lääkitä lasta tällä 

aikuisten hyväksi havaitsemalla lääkkeellä. Tokihan vanhempi haluaa lapselleen vain 

parasta, eli samaa, mitä itsekin käyttäisi. 

 

Aikuisille suunnatun kapselin mainoksessa puhujana on asiantuntija, joka  on 

vähäsanainen ja luottaa napakkuuteen ja lyhyen sanoman iskevyyteen, kun taas lapsille 

suunnatun lääkkeen mainoksessa puhuja on selkeästi laajempisanainen. Jälkimmäisestä 

mieleeni tulee esimerkiksi neuvolan työntekijä, joka kertoo lääkkeestä pienen lapsen 

vanhemmalle. Tosin kyseessä voi olla myös vertaispuhuja, vanhempi vanhemmalle, 

johon viittaa sanat ”vanhempana tiedät…”. Mielestäni puhujien eetokset on 

jokatapauksessa suunniteltu toimiviksi näissä asiayhteyksissä. Oraalisuspensiota 

mainostetaan selkeästi lasten vanhemmille ja mainoksessa otetaan näkökulmaksi 

vanhempien asema lasten hyvinvoinnista huolehtijoina. Kapselin mainos on suunnattu 

aikuiselle kohdeyleisölle. 

 

Kapselimainoksen alareunassa sanotaan “Burana-Caps tunnetaan tehokkaana kipu- ja 

kuumelääkkeenä”, ja tähän tunnettuuteen viittaa myös ”Luotetuin merkki”-tunnustus. 

Tunnustus on kuin leima mainoksessa: Tämän lääkkeen tehon ovat kuluttajat itse 

todenneet, joten tämä toimii! Kuluttajat halutaan saada osaksi tätä yhteyttä, osaksi sitä 
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joukkoa, joka tunnustaa lääkkeen tehon kivun ja kuumeen parantajana. Väitettä ei 

perustella tutkimustuloksilla eikä millään muullakaan, jolloin kyse onkin vain tunteesta 

ja sen välittämisestä kuluttajalle. Paatosta haetaankin joukkoonkuuluvuudesta, 

yhtenäisyydestä ja massan voimasta.  

 

Oraalisuspension mainoksessa paatosta haetaan sanomalla “vanhempana tiedät, kuinka 

hankalaa lääkkeen annostelu pienelle lapselle saattaa olla”, jonka jälkeen lääkettä 

perustellaan sanoin “jo pieni määrä --- lievittää tehokkaasti”. Mitään vertailuaineistoa 

mainoksessa ei kuitenkaan ole, eli kuluttaja joutuu luottamaan päätöksenteossa 

mainoksen antamiin tietoihin ja olettamaan, että annetussa esimerkissä kuvailtu 

annosmäärä on oikeastikin pieni. Mainos ei kuitenkaan halua olla yliampuva, siksi 

lopussa todetaan lääkkeen lievittävän kipua ja kuumetta, eikä suinkaan parantavan niitä. 

 

Molempien mainosten tekstin kielelliset ratkaisut on harkittuja. Kapselimainoksessa 

korostetaan lääkkeen nopeutta ja myös mainoksen teksti on suunniteltu lyhyeksi ja 

ytimekkääksi, jolloin se on nopea lukea ja sisäistää. Oraalisuspension mainoksessa 

käytetään tehokeinona asioiden toistoa ja tekstin laji on maanittelevaa, tunteisiin 

vetoavaa. Missään tapauksessa tekstillä ei kuitenkaan halua ärsyttää eikä asettua lukijan 

yläpuolelle. Kummassakin mainoksessa käytetään selkeitä ilmaisuja, eikä joukkoon ole 

ahdettu "turhia" sivistyssanoja. 

 

 

5.3.   Hiivatulehduslääkkeet 

 

Mainosten joukossa oli neljä lääkettä, joilla hoidetaan intiimialueen hiivatulehdusta. 

Canesoral
®
, Diflucan

®
 ja Fluconazol Orion

®
 ovat suun kautta otettavia kapseleita ja 

Canesten
®
 Kombi hoitaa tulehduksen paikallisesti. 

 

Kuten aiemmissakin esitellyissä mainoksissa, myös näissä kaikissa esiintyy 

lääkepakkauksen kuva. 

 

Intiimialueen hiivatulehdus on tyypillinen hedelmällisessä iässä olevien naisten vaiva. 

Taudin ensimmäisiä oireita ovat yleensä voimakas kutina ja kirvely, jotka koetaan hyvin 

epämiellyttävinä. Tautia voi hoitaa itsehoitolääkkeillä ilman, että tarvitsee käydä 
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lääkärin vastaanotolla. Tauti on hoidettavissa nopeasti, yleensä lääkekuurin pituus on 1-

6 päivää riippuen valmisteesta.  

 

Suun kautta otettava hiivatulehduksen lääkehoito on vapautettu itsehoitoon vuoden 

2012 aikana, sitä aiemmin ilman reseptiä myytiin vain paikallishoitoon tarkoitettuja 

valmisteita. Kapseleita saa myydä vain uusiutuneen hiivatulehduksen hoitoon, eli mikäli 

oireet ilmenevät ensimmäistä kertaa, tulee olla yhteydessä lääkäriin. 
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Kuva 8 Canesoral 

 

Kauneus ja terveys 14/2012, sivu 9 

Me Naiset 43/2012, sivu 29 

Me Naiset 46/2012, sivu 25 

 

Canesoral-mainoksessa (kuva 8) on leikkivästi hymyilevä nuori nainen, joka taustasta 

päätellen kävelee ulkona, kenties kadulla, kantaen punaista ostoskassia rennosti 

olallaan. Nainen on kevyesti päivettynyt ja hänen silmänsä on vahvasti meikattu, 

ilmeisesti hän on viettänyt päivän ostoksilla ja on siksi laittautunut. Nainen katsoo 
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lukijaa ihan kuin ajatellen, että ettepä tiedä minun salaisuutta. Ilmeestä ei voi päätellä, 

että naisella olisi hiivatulehdus. Kuvan värimaailma on naisellisen punasävytteinen ja 

pehmeä. ”Uutuus!”-teksti esitetään korostettuna selkeästi erottuvassa trendikkään 

limenvihreässä tähtikuviossa. 

 

Otsikkona mainoksessa on ”Eroon hiivasta! Missä vain, milloin vain, yhdellä kapselilla 

suun kautta.” Kenties kuvan nainen on napannut kapselin vaatekaupan pukuhuoneessa 

tai ystävien seurassa kesken kevyen lounaan. Mainoksen pääväittämät ovatkin lääkkeen 

nopeus ja helppous. Lääke on lisäksi tehokas ja hoidoksi riittää yksi kapseli. Teksti on 

sijoitettu naisen suun kohdalle, eli aivan kuin nainen sanoisi sen lukijalle. Puhuja on siis 

vertaishenkilö. 

 

Mainoksessa ei puhuta taudin aiheuttamista oireista eikä naisen intiimialueesta. Mainos 

on hyvin keveä ja huoleton. Hiivatulehduksesta ei haluta tehdä mitään ”juttua”, vaan se 

on ja menee, kuten ostoskassit olalla. Hymy naisen suupielissä edustaa voittoa: 

hiivatulehdus ei ole lannistanut tätä naista, siitä kiitos Canesoralille! 

 

Nainen kuvataan mainoksessa menevänä naisena, jota hiivatulehdus ei hidasta. Jos 

kuvassa olisi kotona hellan edessä seisova nainen, ei mainokseen saisi ladattua 

terveeseen ihmiseen liitettävää liikkumisen ja vapauden tunnetta, jota taas shoppaileva 

nainen monelle edustaa. Mainos on suunnattu naiselle, joka haluaa tuntea itsensä 

vapaaksi ja meneväksi. 
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Kuva 9 Diflucan 

 

Kauneus ja terveys 5/2012, sivu 37 

Kauneus ja terveys 13/2012, sivu 62 

Me Naiset 13/2012, sivu 60 

Me Naiset 16/2012, sivu 24 

Me Naiset 39/2012, sivu 60 

 

Diflucanin mainoksessa (kuva 9) on raikkaan sinivalkoinen, kapselin ulkonäköön 

sopiva värimaailma. Jossain määrin väritys on kuitenkin tylsä ja yksitoikkoinen. 
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Mainoksessa on käytetty piirroskuvaa. Kuvassa on kaksi naista juttelemassa toisilleen 

autossa, tekstin mukaan pysähtyneenä liikennevaloihin. Kyytiläisen penkillä istuva 

nainen pitää kapselia pihtiotteessa suunsa edessä. Pihtiote tähdentää sitä, että kyseessä 

on tosiaan vain yksi kapseli. 

 

Kuten Canesoralin, myös Diflucanin myyntiteeseinä käytetään tehokkuutta, helppoutta 

ja nopeutta. Kuvan nainen sanoo ottavansa lääkkeen, ennen kuin liikennevalot vaihtuvat 

vihreiksi, eli lääkkeenottaminen käy todella nopeasti paikasta riippumatta. Kuvan teksti 

on nuorekasta puhekieltä, mikä viittaisi siihen, että puhujina on kaksi samanarvoista, 

nuorta naista. Näyttämällä esimerkkiä lääkkeenkäytöstä, saadaan varmasti lukija 

vakuuttuneeksi lääkkeen kätevyydestä. ”Aika kätevää!” todetaan kuvassakin. Jos lääke 

on niin helppo käyttää, että sen voi ottaa liikennevaloissakin, täytyy sen todellakin olla 

kätevä. Argumenttia vastaan on hankala sanoa mitään. 

 

Mainoksessa painotetaan Diflucanin olevan alkuperäisvalmiste, jota nyt saa apteekista 

ilman reseptiä. Tuomalla esiin valmisteen alkuperäisyyden valmistaja korostaa, että tätä 

lääkettä voi käyttää turvallisin mielin sen pitkän käyttöhistorian ansiosta ja tämä 

valmiste on se tehokkain, muut rinnakkaislääkkeet ovat vain tämän kopioita. 

 

Kuvassa näkyy läpipainopakkauksessa oleva kapseli, jonka sininen väri herättää 

lukijassa ajatuksen ”naisten sinisestä pilleristä”. Saman lääkeyrityksen valmiste, 

miehille suunnattu erektiohäiriölääke kun tunnetaan ”miesten pienenä, sinisenä 

pillerinä”. Nyt on siis naisille ja miehille omat siniset pillerinsä, joiden salaisuus ei 

välttämättä aukea toiselle sukupuolelle. 

 

Mainos on esiintynyt samanaikaisesti ainakin radiossa. Radiomainoksessa valmisteen 

nopeus ja kätevyys tehostuu entisestään, kun nainen ottaa kapselin liikenteen melussa 

valojen vaihtumista odotellessaan. 
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Kuva 10 Fluconazol Orion 

 

Me Naiset 8/2012, sivu 15 

 

Fluconazol Orionin mainoksessa (kuva 10) nainen pitelee lääkepakkausta selän takana 

piilossa. Naisella on päällä pinkki pitsipaita, mikä viittaisi nuoreen naiseen. Päällään 

hänellä on farkut, mikä viittaa siihen, että hiiva on jo hoidettu, koska hiivatulehduksen 

oireiden ollessa päällä tiukkoja housuja yleensä vältellään. Nainen näyttää pakettia 

vähän kuin salaa: ”psst, tällä mä hoidin mun hiivan”. Toisaalta piilottelulla nainen ehkä 

haluaa välttää sitä, että joku huomaa hänen sairastaneen/sairastavan hiivatulehdusta. 
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Lääkepaketin pitäminen takamuksen päällä ohjaa huomion lähelle taudin 

ilmenemiskohtaa, vaiva on siis naisen intiimialueella. Toisaalta kuvan asemoinnista 

voisi saada käsityksen, että mainostetaan esimerkiksi peräpukamavalmisteita. 

 

Mainos on suunnattu nuorehkolle naiselle. Nainen ei välttämättä halua puhua aiheesta 

muiden kanssa. Siksi mainoksen tausta on jätetty tyhjäksi ja nainen piilottelee pakettia. 

Näkyvissä ei ole yleisöä, kenelle hän haluaisi kertoa lääkkeestä. 

 

Mainoksen rajaa alareunasta jo Burana-mainoksista tuttu Orionin kaari. Tällä kertaa 

mainosteksti on poikkeuksellisesti kaaren alapuolella, mikä johtunee mainoksen 

korkeasta ja kapeasta muodosta. 

 

Mainoksen otsikkolause on hyvin oivaltava ”Hiivatti, mikä riesa!”. ”Hiivatti” on lievä 

kirosana, vähän kuin samperi, ja varsinkin yhdistettynä sanaan ”riesa” se kuvastaa hyvin 

hiivatulehduksen aiheuttamaa ärsytystä. Tietenkin sana myös sisältää sanan ”hiiva”, 

mistä heti huomaa mainoksen aihepiirin. Sanat hiivatti ja riesa on kuitenkin kirjoitettu 

pinkillä värillä, mikä tekee niistä tyttömäiset, jotenkin lievähköt ilmaisut. 

 

Myös Fluconazol Orion luottaa helppouteen myyntivalttina: ”Onneksi on Fluconazol 

Orion. Kertahoito hiivatulehdukseen. Apteekista ilman reseptiä.” Mainoksessa ei 

selitellä mitään hiivatulehduksesta eikä sen hoidosta, todetaan vain lääkkeen 

olemassaolo. Mainos selkeästi nojaa siihen annettuun ohjeeseen, että lääkettä saa myydä 

ilman reseptiä vain uusiutuneen hiivatulehduksen hoitoon, jolloin sen oireet ja hoito 

ovat kuluttajalle jo ennalta tuttuja. Nainen on kokenut taudin aikaisemminkin, jolloin 

lääkkeen käyttämistä ei tarvitse mainostajan kovinkaan kummoisesti perustella – nainen 

kyllä tietää, että tämä lääke auttaa. 
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Kuva 11 Canesten Kombi 

 

Kauneus ja terveys 1/2012, sivu37 

Kauneus ja terveys 7/2012, sivu 53 

Kauneus ja terveys 9/2012, sivu 25 

Meidän Perhe 1/2012, sivu 36 

Meidän Perhe 4/2012, sivu 16 

Me Naiset 1/2012, sivu 53 

Me Naiset 4/2012, sivu 37 

Me Naiset 13/2012, sivu 35 

Me Naiset 27/2012, sivu 41 
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Canesten Kombin mainos on pirteä, suorastaan retrohenkinen (kuva 11). Mainoksen 

ilme on rento ja hupaisa. Mainos sisältää koomisen kuvasarjan, eli mainostetaan 

huumorin avulla lääkettä ikävään ja ärsyttävään vaivaan. Kuvasarjan ensimmäisessä 

kuvassa nainen istuu pää lattiaa vasten sohvalla ja hinkkaa jalkojaan yhteen tuskasta 

irvistäen. Toisessa kuvassa vaiva on hoidettu ja nainen istuu hymyilevänä nätisti sohvan 

toisessa reunassa. Kuvan nainen on ihan tavallisen, keski-ikäisen naisen näköinen. 

 

Mainoksen väritys on puna-keltainen. Värit tuovat mieleen liikennemerkin, joka 

pysähdyttää lukijan katsomaan tämän mainoksen. 

 

Kun huumorin avulla ensin saadaan lukija rentoutumaan, nauramaan ja toteamaan, että 

näin se on, hiivatulehdus on ikävä riesa, voidaan asioista puhua niiden oikeilla nimillä. 

Mainos on hiivatulehduslääkkeiden mainoksista ainoa, jossa mainitaan naisen 

intiimialueita nimillä. Mainoksessa ei siis turhia kursailla. Tämä mainos onkin 

suunnattu enemmän jo vähän aikuisemmalle naiselle, joka ei häpeä hoitaa itseään ja 

uskaltaa puhua asioista niin kuin ne ovat. 

 

Canesten Kombia mainostetaan sen hankkimisen nopeuden (”Nopeasti ilman reseptiä 

apteekista”) lisäksi kokonaisvaltaisella hoidolla, tarkoittaen sillä hiivatulehduksen 

sisäistä ja ulkoista hoitoa. Vain Canestenin mainoksessa muistutetaan myös partnerin 

oireiden hoitamisesta, vaikka yhtälailla muillakin valmisteilla hoitoon olisi edellytykset. 

Ehkä mainostaja ajattelee, että aikuinen nainen huolehtii itsensä lisäksi myös muista 

ihmisistä, kun taas nuoremmat häveliäisyyssyistä jättävät puhumatta asioista 

kumppaneilleen, varsinkin jos kyseessä on intiimialueen ongelmat. 

 

Pääasialliseksi väitteeksi näiden kaikkien hiivatulehduslääkkeiden mainoksista nousee 

siis helppous ja nopeus ja Canestenin kohdalla myös kokonaisvaltaisuus. Väitteet ovat 

toimivia ja eivät mitenkään yliampuvia. Mainokset ovat naistenlehdissä, joissa nykyään 

jaellaan paljon ohjeita kiireen taltuttamiseen ja elämän aikatauluttamiseen, joten 

nopeudella mainostaminen on jokseenkin ymmärrettävää. Toki nopeus liittyy myös itse 

tautiin, joka tunnetusti on ärsyttävä ja josta halutaan nopeasti eroon. Yleensä mitä 

nopeammin, sen parempi. 
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Canesten-mainoksessa vihjaillaan muihin hiivatulehduslääkkeisiin toteamalla, että: ”On 

tärkeää hoitaa molemmat alueet, ettei tulehdus uusiudu.” Suun kautta käytettäviä 

kapseleita kun nimenomaan voi ostaa ilman reseptiä silloin, kun tulehdus uusiutuu. 

Näin Canesten osoittaa, että "meidän lääke on tehokkaampi kuin teidän lääke, koska tätä 

lääkettä käytettäessä tauti ei uusiudu eikä hoitoakaan tarvitse näin ollen uusia". 

 

Canesoral ja Canesten Kombi ovat saman valmistajan, Bayerin, tuotteita. Niiden 

vaikuttava aine on eri, mutta indikaatio sama. Bayer on selvästi tehnyt linjanvedon: 

Canesoralia mainostetaan nuorille, meneville naisille, kun taas Canesten Kombia vähän 

varttuneemmille naisille. Canesoralin mainoksessa oli nuori, menevä naishenkilö, kun 

taas Canesten Kombin mainoksessa oli keski-ikäinen, tavallisen näköinen nainen. 

 

Jokaisesta hiivatulehduslääkkeen mainoksesta välittyy puhujaksi vertaishenkilö, nainen 

naiselle, ystävä ystävälle. Puhuja on lukijan mielestä uskottava, koska hiivatulehdus on 

yleinen vaiva ja naiset todennäköisesti puhuvat asiasta keskenään. Canesten Kombin 

mainoksessa puhujana voidaan ajatella olevan myös terveydenhuollon ammattihenkilö, 

joka antaa tarkat ohjeet lääkkeen käyttöön. Puhuja selittää kuinka lääkettä käytetään ja 

siirtää vastuuta lääkkeen käyttäjälle itselleen sanomalla "On tärkeää…". Eihän kukaan 

halua vastustaa asiantuntijaa, jos hän korostaa hoidon olevan tärkeää. 

 

Mainoksissa halutaan luoda tunne vaivan hoitamisen helppoudesta. Hetki vain ja asia on 

hoidettu. Paatosta haetaan myös ilmiasuihin ladatuilla tunteilla: ”Vain yksi kapseli suun 

kautta ja hiivan voi unohtaa”, ”Kutittaako hiivatulehdus ikävästi? Hoida vaiva heti!”, 

”Nopeasti eroon hiivasta.” ja ”Hiivatti, mikä riesa!”. Jokaisessa mainoksessa tehdään 

selväksi, kuinka inhottavaa on sairastaa hiivatulehdusta ja kuinka siitä halutaan nopeasti 

eroon. 

 

Mainosten tekstit ovat puhekielimäisiä, kuten Diflucanin ”Mä otan mun hiivalääkkeen 

ennen kuin noi valot vaihtuu vihreiksi” ja Fluconazol Orionin ”Hiivatti, mikä riesa”. 

Suun kautta otettavien kapseleiden mainostekstit ovat lyhyitä ja helposti sisäistettäviä, 

kun taas yhdistelmävalmisteen mainoksessa on enemmän tekstiä, jonka ymmärtäminen 

vaatii hieman enemmän paneutumista. 
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Tekstien asiasisältö kertoo tuotteesta olennaiset asiat: nopea hoito inhottavan 

hiivatulehduksen hoitoon. Tuotteiden käyttötavat kerrotaan selkeästi. Teksteissä 

käytetään hieman toistoa, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Suun kautta 

huomaamattomasti otettavien kerta-annoskapselien mainoksissa teksti on tyyliltään 

epävirallista ja selkeää, ehkä vähän vihjailevaa. Canesten Kombin mainoksessa tyyli on 

selkeää ja virallisempaa, mutta vähän yksitasoisempaa. Canestenin mainoksessa 

sorrutaan vähän kliseiseen neuvontaan sanomalla: ”On tärkeää hoitaa molemmat 

alueet…”. 

 

 

5.4.   Parasetamolivalmisteet 

 

Tutkimusaineistossa on neljä analgeettivalmisteen mainosta. Jokaisen valmisteen 

vaikuttava aine on parasetamoli. Valmisteet ovat lasten kivun ja kuumeen hoitoon 

tarkoitetut Pamol
®
 F ja Paracetamol Actavis

®
 sekä aikuisille suunnatut Para-Hot

®
 ja 

Para-Tabs
®
. Näistä kaksi jälkimmäistä esiintyi mainoskokonaisuutena lehden samalla 

aukeamalla. 

 

Kaikkien parasetamolimainosten värimaailma oli pääasiallisesti punasävytteinen, kuten 

toisenkin kipulääkkeen, Buranan, mainoksissa. Punainen on aggressiivinen väri, jonka 

voi helposti yhdistää kipuun. Jokaisessa mainoksessa on kuva itse lääkepakkauksesta. 
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Kuva 12 Pamol F 

 

Meidän Perhe 9/2012, takakansi 

 

Pamol F -mainoksessa (kuva 12) on satukirjamaiseen tyyliin piirrettynä kolme 

erikokoista ja -ikäistä lasta odottamassa, että heille tiputetaan tabletti avoimeen suuhun. 

Kuvan yläreunassa on naisen käsi, joka pitää tablettia pihtiotteessa valmiina 

tipauttamaan sen avoimeen suuhun. 
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Lapset pitävät toisiaan kädestä kiinni, aivan kuin he olisivat samaa perhettä. Päällään 

heillä on pyjamat ja pienin lapsista roikottaa kädessään nallekarhua. Lapsilla on tohvelit 

jalassa. Lapset ovat selvästi menossa nukkumaan, eli kenties mainoksessa viitataan, että 

lääkkeen avulla lapset nukkuvat yönsä rauhassa ja kivuitta. 

 

Lasten avoimet suut ovat metafora linnunpoikasista odottamassa, että emolintu tipauttaa 

madon suuhun, eli tässä tapauksessa vanhempi tabletin. Vertaus on kuitenkin ontuva 

siinä suhteessa, että kuvasta saa helposti käsityksen, että on hyväksyttävää ”ruokkia” 

lasta lääkkeillä ja tehdä lapsi tyytyväiseksi tablettien avulla. Kuvassa näyttäisi, että äiti 

on komentanut lapset riviin ja tipauttaa heille "unilääkkeen" suuhun, jotta lapsi nukkuisi 

yönsä kitisemättä. Lasten suut ovat enemmän iloisten, kuin kipua sairastavien lasten 

suiden näköisiä, eli antaako vanhempi lääkettä ikään kuin varotoimena? 

 

Mainos on selkeästi suunnattu aikuiselle / perheen huolehtijalle, koska mainoksessa 

sanotaan, että ”Helppo ja miellyttävä tapa hoitaa lapsen särkyä!” eli viitataan siihen, 

että tällä lääkitset kätevästi lapsen, tätä lääkettä sinun on helppo antaa lapselle. 

Vedotaan aikuiseen lapsen huolehtijana: Vanhempi pääsee itse helpommalla tätä 

lääkettä antamalla. Lääkettä ei mainosteta lapselle sopivaksi, eikä mainita mitään siitä, 

että lapsen on helppo ottaa lääke. Itse käyttäisin myyntiargumenttina tabletin 

olomuotoa: kyseessä on suussa liukeneva tabletti, jolloin lapsen on helppo ottaa se, eikä 

hänen tarvitse niellä isoa tablettia. 

 

Mainoksen kuva on hieman harhaanjohtava siinä mielessä, että alle 6-vuotiaille lapsille 

Pamol F suositellaan liuottamaan lusikalliseen vettä ennen annostelua. Tablettia ei siis 

yleensä vain "tipauteta" lapselle suuhun. Tekstissä tämä kyllä mainitaan, mutta jos ei 

lue tekstiä, voi kuva johtaa harhaan.  
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Kuva 13 Paracetamol Actavis 

 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 88 

 

Paracetamol Actaviksen mainoksessa (kuva 13) päävärinä on jälleen punainen. Kuvassa 

on musta, pennunnäköinen kissaeläin (kenties puuma, pantteri, tiikeri), joka istuu 

paikallaan. Eläimen takana näkyvät tassunjäljet, aivan kuin se olisi vasta saapunut 

paikalle. Eläin on kuvattu mustana figuurina, jossa näkyy ylöspäin katsovat silmät. 

Musta väri yhdistettynä taustan punaiseen ilmentää hyvin kipua. Eläin ei ole pelottavan 

näköinen, ehkä enemmän vähän hellyttävän ja ”pienen poloisen” näköinen. 
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Mainoksen tekstistä löytyy vertauskuva lääkkeestä taudin kesyttäjänä. Kuvassa olevaa 

kissaeläintä voisi siis pitää villipetona, jota kesytetään. Onko kyseessä tauti, joka 

halutaan kesyttää vai kuvaako eläin kiukkuista, kipuilevaa lasta, joka pitää kesyttää tai 

joka on jo kesytetty? 

 

Varsinainen lääkkeestä kertova teksti on sijoitettu mainoksen alareunaan valkoiselle 

pohjalle. Tekstissä käytetään tehokeinona toistoa: kahteen otteeseen mainitaan, että 

lääke on mansikanmakuinen. Toinen mausta kertovasta tekstistä on sijoitettu hassusti 

kuvassa olevan mustan kissaeläimen päälle. Kaksi kertaa myös mainitaan, että nyt myös 

200 ml pullon saa apteekista ilman reseptiä. Oletettavasti apteekissa on siis ollut jo 

aiemmin myynnissä pienempi pakkauskoko. Kertomalla isommasta pakkauskoosta 

halutaan helpottaa vanhemman oloa: lääkettä ei tarvitse olla jatkuvasti hakemassa lisää. 

 

Mainos on suunnattu aikuiselle, joka on ehkä jo vähän väsynyt taistelevan lapsen tai 

jatkuvan taudin kanssa. Vaikka mainos on suunnattu aikuiselle, on se ilmiasultaan 

hieman lapsellinen. Kovilla väreillä koetetaan lisätä särmää mainokseen, jotta aikuinen 

siitä kiinnostuisi. 
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Kuva 14 Para-Hot 

 

Meidän Perhe 4/2012, sivu 90 

Meidän Perhe 9/2012, sivu 90 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 40 

 

Para-Hot (kuva 14) ja Para-Tabs (kuva 15) mainokset esiintyvät lehdissä saman 

aukeaman eri reunoilla. Lukija näkee yhdellä vilkaisulla molemmat mainokset, mutta 

niiden välissä saattaa olla esimerkiksi artikkeli. Molemmat mainokset on kuvitettu 

piirroskuvilla. 
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Para-Hot (kuva 14) on annosjauhe, joten mainoksen kuvassa on loogisesti kuva 

posliinimukista, jossa jauhe on veteen sekoitettuna. Vesi ei höyryä, mikä tarkoittaisi sen 

olevan kylmää, mikä on outoa, koska mainoksessa nimenomaan sanotaan, että ”Sekoita 

kuumaan veteen”. Kuvan rajaa alareunasta Orionin sininen kaari. Mainoksen värisävyt 

ovat pehmeitä, punaisesta violettiin meneviä sävyjä. Sävy on haettu käyttökuntoon 

sekoitetusta annosjauheesta, joka maistuu miedosti mustaherukalta ja on saanut värinsä 

mustaherukan mukaan. 

 

Mainoksen tekstit ovat nuolimaisissa nauhoissa, joiden väri vahvistuu vasemmalta 

oikealle. Toisin kuin Burana-Caps:in mainoksessa, tässä tuotetta ei kuitenkaan 

mainosteta nopeudella, joten nuolten funktio jää jotenkin irralliseksi. Ehkä nuolet 

osoittavat kohteeseensa? Tämäkin teoria on tosin ontuva, koska yhdessä nuolessa 

sanotaan ”sopii vatsalle”, jolloin nuoli tosiaan osoittaisi herkkävatsaiseen kuluttajaan, 

mutta toisessa nauhassa lukee ”mieto mustaherukan maku”, mikä taas ei osoita suoraan 

mihinkään tiettyyn ryhmään. Tuskin valmistaja kuitenkaan haluaa, että tuotetta käyttää 

pelkästään mustaherukan mausta pitävät ihmiset, jolloin mahdollinen käyttäjäkunta 

saattaa olla hyvinkin rajallinen. 

 

Mainoksessa luetellaan kenelle lääke sopii, mutta ei anneta mitään syytä, miksi tätä 

tuotetta on hyvä käyttää vilustumisoireisiin. Ei kerrota, mitä tämä tuote tekee. Sanotaan 

vain ”Kun flunssa sitä vaatii”, mikä ei oikeastaan kerro yhtään mitään. Mainoksen 

pääteksteissä ei mainita, että kyseessä on kipulääkettä sisältävä annosjauhe. Valmisteen 

sisältö kerrotaan vasta mainoksen alareunassa olevassa lisätekstissä, jossa kerrotaan 

viranomaissäädösten vaatimat asiat. 
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Kuva 15 Para-Tabs 

 

Meidän Perhe 9/2012, sivu 91 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 41 

Meidän Perhe 4/2012, sivu 91 

 

Para-Tabsin mainoksessa (kuva 15) on heti yläkulmassa maininta ”uusi vahva”. 

Lääkkeen vahvuutta kuvassa esittää nauha, josta roikkuu punnus. Nauha on niin vahva, 

ettei se katkea punnuksen painosta. Kuva on punasävytteinen, kuten muutkin 
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kipulääkemainokset. Lääkkeestä kertovat tekstit on sijoitettu vasemmalta oikealle 

suunnattuihin nuolimaisiin nauhoihin. 

 

Mainoksessa puhutaan vahvasta valmisteesta. Valmisteen lääkeainepitoisuus on 

merkitty mainokseen kahdella tavalla, 1g ja 1000mg, millä halutaan varmistaa, että 

lukija varmasti ymmärtää vahvuuden ainakin jommastakummasta suureesta. 

 

Tässä, kuten Para-Hotin mainoksessa, puhutaan vaatimisesta. Kun kipu tai flunssa 

vaatii, silloin on toteltava ja täytettävä vaatimus, eli mentävä apteekkiin ostamaan tätä 

tuotetta. Lääkkeen käyttö ikään kuin automatisoidaan, siitä tehdään itsestään selvä asia. 

Kipu ja flunssa ovat kuin auktoriteetteja, joita on toteltava ilman kyselemistä. 

 

Para-Hotin ja Para-Tabsin mainokset noudattavat yhteistä linjaa, mikä on odotettavissa, 

esiintyväthän ne lehden sivuilla kokonaisuutena. Kummastakin tuotteesta kerrotaan sen 

tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten ”sopii vatsalle” ja ”sopii odottaville ja imettäville 

äideille”, mutta selitystä sille, miksi nämä tuotteet käyvät flunssan ja kivun hoitoon, ei 

löydy. 

 

Para-Hotin, Para-Tabsin ja Paracetamol Actaviksen mainoksissa puhujana on 

asiantuntija, jonkinlainen tuotespesialisti, joka kertoo valmisteesta mielestään myynnin 

kannalta olennaisimmat asiat. Pamolin mainoksessa on haettu enemmänkin 

tunnepohjaista puhujaa. Mikään mainoksista ei ole ylimielinen tai korota itseään 

kuluttajan yläpuolelle.  

 

 

5.5.   Ummetuslääkkeet 

 

Aineistoon sisältyi kolmen eri ummetuslääkkeen mainoksia. Laxoberon
®

 ja Pegorion
®
 

olivat edustettuina kumpikin yhdellä mainoksella ja Vi-Siblin
®
 kahdella erilaisella 

mainoksella, jotka olen nimennyt 1) Vatsantoiminta sekaisin ja 2) ÄsO. 
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Kuva 16 Laxoberon 

 

Kauneus ja terveys 9/2012, sivu 65 

Kauneus ja terveys 13/2012, sivu 15 

Meidän Perhe 2/2012, sivu 69 

Meidän Perhe 11/2012, sivu 33 

Meidän Perhe 7/2012, sivu 28 

Me Naiset 6/2012, sivu 25 

Me Naiset 25–25/2012, sivu 15 

Me Naiset 46/2012, sivu 17 
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Laxoberon-mainoksessa (kuva 16) huomio kiinnittyy ensimmäisenä tekstiin, jota on 

paljon. Mainos on sävyltään valkovihreä. Värit on poimittu lääkepakkauksesta. 

Mainoksen yläreunassa on kuva pöydästä, jonka päällä on lamppu, vesilasi ja 

Laxoberon-tuoteperheen tuotepakkaukset. Voitaneen olettaa, että pöytä on yöpöytä, 

koska mainoksen yhdessä otsikkotekstissä sanotaan ”Ota illalla ja nuku yön läpi”. 

Myös lamppu edustaa tyypillistä yöpöydän lamppua. Kuvan päällä on teksti ”Pienet 

pakkaukset – kätevästi mukaan!” mikä viittaisi siihen, että kuva saattaisi olla vaikka 

hotellihuoneesta. 

 

Mainos on suunnattu ihmiselle, joka kenties matkustaa paljon ja jonka elämänrytmi on 

hetkellisesti sekaisin. Henkilö on stressaantunut, eikä ehdi liikkumaan tai ruokailemaan 

terveellisesti. Ikävä vatsavaiva on hoidettavissa helposti ottamalla kapseli illalla ja 

nukkumalla yön yli. Aamulla voi herätä ilman murheita. Mainoksessa ei suositella 

korjaamaan elämäntapoja, mikä voisi olla yhtä pätevä ja ehkä pitkäaikaisempikin 

ratkaisu. 

 

Mainoksen teksti on jaoteltu useisiin kappaleisiin ja jokainen kappale on otsikoitu 

erikseen. Kappaleet muodostuvat kieliopillisesti oikein laadituista virkkeistä. Nopeasti 

katsottuna mainosta saattaisi jopa erehtyä pitämään lehden sivulla olevana pienenä 

artikkelina. Teksti on kohtuullisen pienellä fontilla kirjoitettu ja lukemiseen pitää oikein 

keskittyä. 

 

Mainoksessa kerrotaan ummetuksen aiheuttajista ja todetaan, että ”onneksi vaivaan on 

saatavilla apua”. Mainoksessa kerrotaan myös vuolaasti lääkkeen ominaisuuksista, 

kuten vaikutuksen ennakoitavuudesta ja sivuvaikutuksista, joita se ei aiheuta. 

Mainoksessa kerrotaan, kuinka tavallista ummetus on, ja tarjotaan vaivaan apua. 

Asiantuntijuutta vahvistetaan kertomalla tilastotietoja. Mainoksessa luodaan tunnetta 

siitä, ettei tilanteessa olla yksin ja ratkaisu ongelmiin löytyy läheltä. Mainoksessa 

korostetaan vaivan olevan yleisempää naisilla kuin miehillä, mikä sopii erittäin hyvin 

asian esitysyhteyteen, eli naistenlehteen. 
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Kuva 17 Pegorion 

 

Kauneus ja terveys 4/2012, sivu 98 

Kauneus ja terveys 12/2012, sivu 121 

Kotilääkäri 4/2012, sivu 21 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 14 

Me Naiset 13/2012, sivu 81 

Me Naiset 43/2012, sivu 77 

 

Pegorionin (kuva 17) mainoksessa on tekstiä, kuva lääkepakkauksesta, sekä polaroid-

kuvien nippu, jossa päällimmäisenä kuva kolmesta hymyilevästä henkilöstä: 

harmaahapsisesta naisesta, tätä nuoremmasta naisesta ja pienestä pojasta. Kuvan 

henkilöt voisivat hyvin edustaa saman perheen kolmea eri sukupolvea. Taustasta 

päätellen he ovat ulkona kesäisenä päivänä. Ehkä he ovat leikkikentällä ja poika 

taiteilee seisomalla leikkitelineellä. Nuorempi nainen ja poika katsovat kameraan, 

kenties naisen mies ja pojan isä on ottamassa kuvaa. Poika nojaa nuorempaan naiseen ja 

vanhempi nainen katsoo huolehtivasti, että poika ei tipahda alas telineeltä. 

 

Alimmaisena mainoksessa on Orionin sininen kaari ja sen alla tuotenimi ja lisätietoja 

lääkkeestä (huom! skannatusta kuvasta nämä ovat jääneet ulkopuolelle). Mainoksen 

värimaailma on lempeä, jälleen sovitettuna lääkepakkauksen väreihin. 

 

Mainoksessa ummetus kuvataan vaivaksi, josta vatsa vapautetaan tehokkaasti ja 

vaivattomasti. Vertaus on osuva, koska ummetuksessa suoli ei toimi ja ulostaminen on 

hankalaa, jolloin vatsa on tavallaan lukittu tai kahlittu. Vaivattomuus taas ei viittaa 
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mihinkään, tekstissä ei esimerkiksi kerrota, kuinka lääkettä käytetään (sekoitetaan 

juomaan). 

 

Tässäkin mainoksessa korostetaan ummetuksen tavallisuutta. Tekstissä viitataan sen 

esiintymiseen kaikenikäisillä, mihin mainoksen kuvakin viittaisi. Kuvassa olevat 

henkilöt ovat kaikki kärsineet samasta vaivasta ja käyttäneet samaa lääkettä ja nyt 

jokaisella on syytä hymyyn. 

 

Mainoksessa kerrotaan ympäristön muutosten vaikutusta ummetukseen ja heti 

seuraavassa lauseessa tarjotaan ratkaisu kertomalla, kuinka annospusseihin pakattu 

valmiste on kätevä matkallakin. Mainoksen teksti on lyhyt ja ytimekäs. 

 

Mainos oli tutkimuksen kuuluvista mainoksista ainoa, joka esiintyi kaikissa 

lähdemateriaaleissa eli neljässä eri naistenlehdessä. Lääkettä voi käyttää missä tahansa 

elämänvaiheessa, jolloin yhdellä ja samalla mainoksella tavoitellaan mahdollisimman 

laajaa kohdeyleisöä. 
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Kuva 18 Vi-Siblin: Vatsantoiminta sekaisin 

 

Me Naiset 4/2012, sivu 18 

 

Vi-Siblinillä oli kahdessa eri lehdessä kaksi erilaista mainosta. Ensimmäisessä 

(vatsantoiminta sekaisin, kuva 18) on kuva lääkepaketista, jota kiertää jättimäinen 

vesiliukumäki. Mäkeä laskee iloisesti naurava naishenkilö värikkäässä uimapuvussaan, 

heiluttaen käsiään liukumäen ulkopuolella. Mainoksen yleisilme on vaalea ja pirteä, 

värimaailma on hyvin raikas turkoosin ja oranssin sävyissään. Valkea tausta 

tasapainottaa värejä. Liukumäestä tulee varjo vasemmalle, mikä viittaisi siihen, että 
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liukumäkeen heijastuu valoa. Ehkä liukumäki sijaitsee ulkoilmassa olevassa 

vesipuistossa. Kuva on hieman kolmiulotteinen. 

 

Vesiliukumäki kuvastaa toimivaa vatsaa. Kun käytät tätä tuotetta, suoli huilaa kuin vesi 

liukumäessä. Toisaalta lääkettä ei mainosteta pelkästään ummetukseen, vaan myös 

vatsantoiminnan normalisointiin, mikä tarkoittaa sitä, että liukumäen kiertymisellä 

lääkepakkauksen ympäri voidaan tarkoittaa myös ikävää kiertämisen tunnetta vatsassa. 

 

Teksti on sijoitettu kuvan alle. Lukijalle esitetään kysymys, johon ”kyllä” vastauksen 

jälkeen esitetään heti vastaus. Mainoksessa puhutaan luonnollisuudesta ja 

lääkekuiduista, mikä viittaa tuotteen luonnonmukaisuuteen. Kerrotaan myös sen 

myönteisestä vaikutuksesta veren rasva-arvoihin ja todetaan valmisteen sisältävän 

”hyvin niukasti energiaa”. Mainos henkii positiivisuutta: Vi-Siblin on 

luonnonmukainen hoito, jolla on paljon myönteisiä terveysvaikutteita! Tämä ei ole vain 

ummetus- tai ripulilääke! Nyt kaikki samasta pakkauksesta! 
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Kuva 19 Vi-Siblin: ÄsÖ 

 

Kauneus ja terveys 2/2012, sivu 76 

 

Toisessa Vi-Siblin-mainoksessa (ÄsO, kuva 19) on lukijalle suunnattu testi. 

Päällimmäisenä on otsikko ”Selvitä vatsasi ÄsO”. Termi ”ÄsO” selvitetään 

myöhemmin mainoksessa: sillä tarkoitetaan ärtyvän suolen oireyhtymää, joka on ihan 

oikea, tunnustettu oireyhtymä. Kirjaimet on aseteltu niin, että lukija huomaa ensin 

kirjaimet Ä ja O, jotka yhdistettynä tarkoittavat perinteisesti älykkyysosamäärää. Lukija 

yhdistää testin siis älykkyysosamäärätestiin.  
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Otsikon jälkeen lukijalle esitetään neljä kysymystä, joihin on annettu kolme 

vastausvaihtoehtoa piirroskuvineen. Myös nämä vastausvaihtoehdot muistuttavat 

älykkyysosamäärätestistä, jossa testattaville näytetään esimerkiksi erilaisia kuvioita. 

 

Viimeisimpänä mainoksessa on kuva lääkepakkauksesta, jota kiertää vesiliukumäki. 

Sama kuva esiintyi myös omana mainoksenaan (kuva 18). Vesiliukumäkikuvan vieressä 

lukee ikään kuin ÄsO-testin tulos. Mainoksen yleisilme on valoisa ja värimaailma on 

sama kuin toisessakin Vi-Siblin-mainoksessa (kuva 18). 

 

Tekstissä lukijaa muistutellaan siitä, että ärtyvän suolen oireyhtymä on yleinen vaiva ja 

mainoksessa kysytäänkin ”Oletko sinä yksi heistä?”. Testin vastausvaihtoehdoissa on 

todella yleisiä vastauksia, kuten ”olo on välillä todella hankala” ja "kiusallisia 

ilmavaivoja”. Melkein jokaisessa kohdassa on vastausvaihtoehto, joka sopii kenelle 

tahansa. On ihan luonnollista, että välillä ihmisellä on ilmavaivoja ja on ihan tunnettua, 

että ksylitoli aiheuttaa niitä, muutamia mainitakseni. Usein myös vessakäynti helpottaa 

vatsaan liittyviä oireita. 

 

Tässä mainoksessa puhujana on lääkäri. Uskottavuutta eli eetosta rakennetaan 

asettelemalla teksti kysymyksiksi, kuten ”Millaisia ovat vatsavaivasi?, Miten vatsasi 

toimii?, Millainen on yleinen olotilasi?”. Nämä kaikki kysymykset ovat sellaisia, joita 

lääkäri voisi hyvinkin kysyä vastaanotolla. Mainoksen tekstin tyyli on epäsuoraa ja sillä 

ei suoraan viitata itse lääkkeeseen, vaan kiinnitetään huomio ensin lääkkeellä 

hoidettavaan sairauteen. 

 

Vi-Siblinin mainoksissa halutaan vakuuttaa kuluttaja siitä, lääkkeellä voidaan 

ummetusta hoitaa monipuolisesti ja helposti. Toisessa (ÄsO, kuva 19) mainoksessa 

puhutaan kärsimisestä, joka viittaa hyvin tunteikkaaseen toimintaan. Ei kai kukaan 

tietoisesti halua kärsiä mistään ja jos apukin on saatavilla noin helposti, niin miksei 

sitten kokeilisi kyseessä olevaa valmistetta. Mielestäni ensimmäinen mainos toimii 

tuotteesta yleisesti kertovana mainoksena ja toinen on virallisempi, hoitoon ohjaavampi 

mainos. Virallisempi versio aukeaa lukijalle huomattavasti pidemmän tarkasteluajan 

jälkeen verrattuna yleisemmällä tasolla olevaan. 
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Verrattuna tutkimusaineiston muihin mainoksiin, oli tämän ryhmän mainoksissa 

silmämääräisesti enemmän tekstiä. Kenties laveammat tekstit johtuvat siitä, ettei 

vatsantoiminta ole yksiselitteistä, jolloin sitä selitellään enemmän. Eikä 

vatsantoiminnan häiriöt ole niin selviä sairauksia, kuten esimerkiksi kuume tai 

hiivatulehdus on, jolloin lääkkeiden tarpeellisuutta oireiden tai taudin hoitoon 

perustellaan enemmän. 

 

 

5.6.   Ripulilääkkeet 

 

Tutkimusaineistossa oli kaksi ripulilääkkeeksi luokiteltavan tuotteen mainosta. Näistä 

Imodiumia
® 

käytetään ripulin hoitoon ja Precosaa
®
 ripulin ehkäisyyn ja hoitoon. 
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Kuva 20 Imodium 

 

Meidän Perhe 12/2012, sivu 15 

Me Naiset 48/2012, sivu 56 

Me Naiset 49/2012, sivu 83 

 

Imodium-mainoksessa (kuva 20) on sininen tausta, jossa on kuvattuna naisen käsi, joka 

pitelee pihtiotteessaan nestekapselia. Mainoksen slogan on ”Imodium pehmeä kapseli – 

Tyyntä vatsallesi” ja tämä tyyneys ja pehmeys toistuvatkin mainoksen värimaailmassa, 

joka on pehmoinen kuin kevyesti aaltoileva vesi. Myös otsikkotekstin sijoittelu toistaa 
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aaltoilu- ja tyyneysteemaa. Kuvassa on lisäksi punainen viiri, jossa mainostetaan 

lääkkeen uutuutta. Viiri ikään kuin heiluu tuulessa veden päällä. 

 

Kuvassa on myös lääkepakkaus, jonka kuvitus on samaa linjaa mainoksen kanssa. 

Pakkauksessa on myrskyävä vesi, jonka päällä on vaaleaa sumua ja päällimmäisenä 

aurinkoinen taivas. Nestekapseli on upotettuna veteen, mihin viittaa mainoksen kuvan 

käsi, joka kannattelee kapselia ikään kuin olisi löytänyt arvokkaan helmen vedestä. 

 

Mainos siis käyttää vertauskuvaa myrskyävänä vellovasta vatsasta, jonka pieni 

nestekapseli tyynnyttää. Lääke auttaa ”hellästi pysäyttämään ripulin”. Yleensä ripulissa 

kaivataan tehokasta ja jämäkkää apua, ei niinkään hellää ja pehmeää tyynnytystä. Mutta 

toisaalta monikaan ei halua, että vatsa jysäytetään kerralla kovaksi, koska siitä seuraa 

päinvastainen ongelma eli ummetus. Mainos siis tasapainottelee näiden kahden välillä. 

 

Mainoksessa vedotaan valmisteen uutuuteen – mikä ei suoraan pidä paikkaansa, sillä 

tuote on kyllä uusi tässä muodossa, eli nestekapselina, mutta jo vuosikausia sitä on 

myyty tavallisena tablettina.  

 

Mainoksen vesiteema viittaisi siihen, että se on suunnattu esimerkiksi ulkomaanmatkaa 

suunnittelevalle. Mainostaja olettaa, että lukija on tietoinen siitä, että matkoilla vatsa 

usein menee sekaisin ja löysälle. Henkilö, joka on suuntaamassa turkoosin veden 

rannalle, kiinnittää huomiota mainokseen ja käy ostamassa lääkepakkauksen jo varalta 

mukaan matkalle. 
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Kuva 21 Precosa 

 

Kauneus ja terveys 2/2012, sivu 78 

Meidän Perhe 2/2012, sivu 91 

Me Naiset 6/2012, sivu 104 

 

Precosa-mainoksen (kuva 21) taustalla on puinen ovi, jossa on wc:stä kertova kyltti. 

Kyltissä on eroteltu miesten ja naisten puoli. Molemmilla puolilla on aikuinen ja lapsi, 

joiden kädet on ojennettuina yläasentoon. Kenties kuvassa on nelihenkinen perhe, johon 

kuuluu äiti, isä ja pikkutyttö ja -poika. Ylhäällä olevat kädet kuvaavat joko iloa 
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("selvisin ilman ripulia") tai äkillistä hätää ("voi ei, nopeasti vessaan"). Mainoksessa on 

myös kuva lääkepakkauksesta. 

 

Mainoksen teemana on lääkkeen monikäyttöisyys: matkoilla, antibioottihoidon 

yhteydessä ja ripuliin. Lääke käy aikuisille ja lapsille, mihin viittaa kuva nelihenkisestä 

perheestä. Precosa mainostaa itseään myös uutuudeksi eli se luottaa uutuusarvon 

houkuttelevan ostajia. 

 

Matkateemaa mainoksessa edustaa tekstilaatikko, joka muistuttaa ulkoasultaan 

vanhanajan kirjekuorta raidallisine reunoineen. Ehkä perhe on lähettänyt kirjeen 

ulkomailta: "Käytimme tätä valmistetta ja olimme terveitä koko matkan!". Tai ehkä 

kuva on muistuttamassa tulevasta reissusta: muistathan ostaa lääkkeen kotimaasta 

mukaasi. 

 

Näyttäisi siltä, että molemmat ripulilääkkeiden mainostajat haluavat muistuttaa lukijaa 

siitä, että on hyvä varautua matkaa varten ja ostaa lääke mukaan jo kotimaasta. 

Ympäristöön ja etenkin ruokailuun liittyvät muutokset kun ovat omiaan sekoittamaan 

vatsantoiminnan. Precosan mainokset olivat lehdessä alkuvuonna, jolloin ne kattavat 

sopivasti talvi- ja kesälomakauden. Imodiumia mainostettiin loppuvuodesta, mikä ei 

välttämättä liity lomakausiin, vaan kenties lääkkeen lanseerausajankohtaan, 

mainostettiinhan sitä uutuustuotteena. 
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5.7.   Orodrops
®
 

 

Kuva 22 Orodrops 

 

Meidän Perhe 9/2012, sivu 28 

Meidän Perhe 10/2012, sivu 79 

Meidän Perhe 11/2012, sivu 96 

 

Orodops
®

-mainoksen (kuva 22) värimaailma koostuu erilaisista sinisen sävyistä. 

Taustalla on pehmeitä pallukoita, aivan kuin saippuakuplia. Kuvassa on taaperoikäinen 
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lapsi, jonka avoimet silmät loistavat kirkkaina. Lapsen tukka on vähän pystyssä, kenties 

hän on juuri ollut kylvyssä puhaltelemassa saippuakuplia. Lapsi ei näytä kärsivältä tai 

itkuiselta, todennäköisesti hänen korvakipuaan on siis lääkitty tällä tuotteella ennen 

kylpemistä. Kenties lapsi on kylvyn jälkeen menossa nukkumaan ja lääkkeen ansiosta 

luvassa on rauhallinen yö, sekä lapselle että vanhemmille. 

 

Kuvassa on myös lääkepakkaus, jonka yläpuolelle on laitettu oranssi huomiopallo. 

Pallon sisällä kerrotaan tuotteen olevan uutuus. Mainoksen alareunaa rajaa sininen 

Orionin kaari, jonka alla on lisätietoja lääkkeestä. 

 

Mainoksessa on hyvin vähän tekstiä. Lääkkeestä sanotaan vain olennainen: 

”Korvakivun tilapäiseen lievitykseen”. Lapset tunnetusti sairastavat korvakipuja 

aikuisia useimmin, joten lääke on selvästi suunnattu lapsille. Mainos on kuitenkin 

suunnattu aikuisille, jotka tietävät korvakipujen yleisyyden ja kuinka lapsi kitisee 

korvakipuisena.  

 

Mainos ei lupaile liikoja. Se ei lupaa, että lääke parantaa täysin korvakivun. Lääkettä 

ohjataan käyttämään kivun väliaikaiseen lievitykseen. Mainosta lukeva vanhempi tietää, 

että lapsi on vielä vietävä lääkäriin, mutta toisaalta hän huokaisee, koska edes tilapäistä 

helpotusta on saatavilla. 

 

Mainoksen alareunassa, lisätietoja antavassa tekstissä sanotaan, ettei lääkettä saa käyttää 

erittävälle korvalle tai jos tärykalvo ei ole ehjä. Aika moni lukija varmaan jättää 

pikkutekstin lukematta ja yllättyy, kun lääkettä ei voikaan käyttää mainituissa 

tilanteissa. Mistä vanhempi tietää, onko lapsen korva tulehtunut? Pitäisikö lapsi 

kuitenkin ennen tämän lääkkeen käyttöä käyttää lääkärissä? Mitkä ovat ne tilanteet, 

jolloin kyseessä on ”pelkkä korvakipu” tulehduksen sijaan? Sitä mainos ei kerro. 
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5.8.   Vicks
®
 

 

Kuva 23 Vicks 

 

Kotilääkäri 2/2012, sivu 8 

Meidän Perhe 3/2012, sivu 19 

Me Naiset 6/2012, sivu 91 

 

Vicks
®
-mainoksessa (kuva 23) on toisessa reunassa kuva miehestä ja vaippaikäisestä 

lapsesta ja toisessa reunassa mainostekstit ja kuva lääkepakkauksista. Mainoksen 

värimaailma on harmoninen, miehen vaatetus ja seinän väri on sävytetty 

lääkepakkausten väriin. Sininen väri kuvastaa tietynlaista viileyttä ja raikasta henkäystä, 

jota lääke tuo tullessaan. 

 

Naistenlehteen suunnattuna kuva on tavallisesta poikkeava, esiintyyhän siinä lasta 

hoivaava mies. Tässä mainoksessa kuva ja teksti toimivat vain yhdessä, eikä kuva 

välttämättä aukea, jos ei lue tekstiä. Kuvassa siis mies kantaa vaippaikäistä lasta. 

Miehen katse on suuntautunut lapsen vaippaan ja hän suipistelee huuliaan aivan kuin 

todeten "hyi hyi", ehkäpä lapsella on kakat housussa. Tekstissä pahoitellaan, että lääke 

vähentää nenän tukkoisuutta jopa tuntien ajaksi. Käytännössä siis mies on käyttänyt 

lääkettä ja tukkoinen nenä auenneena haistaa nyt vauvan vaipasta tulevat hajut. Mies 
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esitetään mainoksessa hieman koomisessa valossa, kuitenkin erittäin hienovaraisesti. 

Mainos edustaakin lääkemainoksissa vähän harvinaisempaa huumorigenreä. 

 

Mainos rikkoo perinteisen ”nainen hoitaa lapsen” myytin. Naislukija saa naureskella 

hyväntahtoisesti miehelle, joka joutuu haistelemaan vauvan vaippaa. Miehen ote 

lapsesta on hellä ja varmannäköinen, joten tämä mies ei ole kuitenkaan ensimmäistä 

kertaa lapsen kanssa. 

 

Mainos oli toinen kahdesta itsehoitolääkkeen mainoksesta Kotilääkäri-lehdessä, jonka 

lisäksi se esiintyi Meidän Perhe ja Me Naiset -lehdissä. Mainosta ei siis ole suunnattu 

pelkästään lapsiperheille, jolloin se olisi todennäköisesti esiintynyt vain Meidän Perhe -

lehdessä. Ehkä mainostaja ajattelee, että kuvan lasta hoivaava mies, kenties 

ensimmäisen lapsen isä, on hellyttävä ja tunteisiin vetoava hahmo kaikenikäisten 

naisten mielestä. 
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5.9.   Voltaren
®

 

 

Kuva 24 Voltaren Emulgel 

 

Me Naiset 9/2012, sivu 94 

Me Naiset 16/2012, sivu 231 

Me Naiset 11/2012, sivu 91 

Me Naiset 13/2012, sivu 24 

Me Naiset 14–15/2012, sivu 93 

Me Naiset 19/2012, sivu 130 

Me Naiset 21/2012, sivu 32 
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Voltaren Emulgelin
®
 mainoksessa (kuva 24) käytettiin Vicks-sumutteen mainoksen 

lailla harvinaista mies-lapsi-kuvaa, mutta tässä kuvassa miestä ei ole esitetty koomisessa 

valossa. Kuvassa on kauluspaitaan ja kravattiin pukeutunut mies, joka on kaapannut 

syliinsä nauravan, alakouluikäisen pojan. Poika pitää toisella kädellään miestä kaulasta 

kiinni ja pojan jalat heiluvat ilmassa. Heidän takanaan kuvassa on keittiönpöytä, jolle 

mies on laskenut mustan nahkasalkun työpäivän päätteeksi. Kuvassa voisi olla isä ja 

poika, jonka isä on kaapannut syliinsä heti töistä kotiin tultuaan. Mainoksen 

värimaailma on sinistä ja valkoista luonnonväreihin yhdistelevä. Mainoksen alareunassa 

on kuva lääkepakkauksesta pahvikotelossaan ja ilman sitä. 

 

Mainoksen pääotsikkona on ”Hoida hartiasi kuntoon päivän tärkeintä tehtävää 

varten.” Alempana kysellään ”Kärsitkö toimistotyön kipeyttämistä hartioista?”. 

Teksteissä viitataan siihen, kuinka töissä paikallaan tietokoneen edessä istuminen 

kipeyttää hartioita, ja kuinka kipujen takia päivän tärkein tehtävä, eli kotona perheen 

parissa touhuaminen jää vähemmälle. Tällä lääkkeellä hoidat kuitenkin itsesi kuntoon, 

jolloin jaksat antaa aikaa perheellesikin. 

 

Vaikka mainos on naistenlehdessä, toimii mainoksen mieshahmo siinä hyvin. Nainen on 

ehkä kuullut, kun puoliso valittaa hartiasärkyä ja kieltäytyy leikkimästä lasten kanssa, 

jolloin nainen näkee tilaisuutensa aktivoida miestä tarjoamalla hänelle apteekista 

ostamaansa kipugeeliä. Toisaalta näyttäisi siltä, että miehen rooli on tuoda työllä leipä 

pöytään, kun taas nainen on kotona lapsen kanssa, eikä hän näin ollen voi kieltäytyä 

lasten kanssa olemisesta vedoten toimistotyössä kipeytyneisiin hartioihin. Ehkä tässä 

tarjotaankin naiselle keinoa poistaa miehen tekosyy olla osallistumatta perheen ja lasten 

kanssa olemiseen. 

 

Tämä mainos, kuten edeltävä Vicks-mainos, rikkoo perinteistä myyttiä naisesta 

lapsenkaitsijana. Naislukija huomaa mainoksen, jossa mies on epätavallisessa 

tilanteessa. 

 

Tekstissä kuvaillaan, kuinka lääkkeen ainesosat tunkeutuvat hoidettavalle alueelle ja 

kuinka lääke palauttaa liikkuvuuden. Tekstissä on käytetty erittäin tunteikkaita 

sanavalintoja. 
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5. 10.   Zolt
®

 

 

Kuva 25 Zolt 

 

Me Naiset 42/2012, sivu 99 

Me Naiset 49/2012, sivu 80 

 

Orionin Zolt
®

-mainoksessa (kuva 25) on tyyliltään samanlainen kuin aiemmin käsitelty 

Pegorion-lääkkeen mainos. Tässäkin on vasemmassa laidassa tekstikenttä, keskellä 

kuva lääkepakkauksesta ja oikeassa reunassa polaroid-kuvien nippu, jossa 

päällimmäisenä kuva mukia pitelevästä, hymyilevästä naisesta. Jakkupukuinen nainen 

on toimistolla kahvitauolla ja iloitsee pystyessään juomaan kupillisen piristävää kahvia. 

 

Mainoksen alareunassa on jo tutuksi tullut Orionin sininen kaari ja sen alla lääkkeestä 

kertovaa tekstiä. Mainoksen yleisilme on raikas ja siinä käytetään kirkasta sinistä ja 

punaista valkoisella taustalla. 

 

Saman valmistajan Pegorionin mainoksessa ummetuksen sanottiin olevan yleinen vaiva, 

nyt myös närästyksen sanotaan olevan sitä. Molemmissa mainoksissa suositellaan 

tutustumaan monipuoliseen vatsasivustoon verkossa. Lääkkeen myyntiargumenttina on 

sen pitkäkestoisuus ja kätevä olomuoto, avattava kapseli. Ihmettelen kyllä, ettei 
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mainosteta yhtään lääkkeen toimintatapaa, koska lääke tutkitusti vähentää tehokkaasti 

mahahapon eritystä. 

 

Mainoksen otsikkotekstissä on ehkä haettu mieleenpainuvaa lausahdusta, mutta 

mielestäni lause ei toimi tehtävässään hyvin. Lause sopisi paremmin puhutuksi kuin 

kirjoitetuksi. On hyvin mahdollista, että lääkettä mainostetaan samaan aikaan radiossa 

ja televisiossa, joissa lausahdus hyvinkin toimisi. Lääkkeen tärkeät ominaisuudet on 

koottu yleistekstin jälkeen vielä luettelomaiseen muotoon, josta ne onkin lukijan helppo 

tarkastaa. 

 

 

5.11.   Yleistä tuloksista 

 

Tutkimukseen kuuluvia mainoksia kokonaisuutena tarkasteltaessa ensimmäisenä 

huomio kiinnittyy siihen, kuinka jokaisessa mainoksessa oli kuva lääkepakkauksesta. 

Tämä todennäköisesti lisää lääkkeen tunnistettavuutta ja helpottaa lääkkeen löytymistä 

apteekinhyllyltä. Kuva on siis tietoisesti laitettu mainokseen. 

 

Mainoksissa käytettiin runsaasti värejä. Mainostajien suosikkivärejä näyttivät olevan 

punaisen ja sinisen eri sävyt. Punaisella kuvattiin kipua, kutinaa ja ärsytystä. Punainen 

viittasi mainoksissa myös naiseuteen ja naissukupuoleen. Punaista väriä käytetään 

liikenteessä pysäyttämään ihminen ja sama pysäytystaktiikka toimii myös mainoksissa. 

Sinisen eri sävyt olivat suosituimpia vatsalääkkeiden mainoksissa. Sininen väri näyttäisi 

lääkemainoksissa kuvastavan tyyneyttä ja tasapainoa, rauhaa ja järjestystä. Sininen väri 

ilmaisee tavoiteltavaa olotilaa, johon lääkkeen avulla on mahdollista päästä. Sininen 

väri myös viestii kotimaisuutta ja luotettavuutta. 

 

Suurimmassa osassa, noin 80 %:ssa mainoksista oli ihmisen kuva. Useimmiten kuvassa 

oli naishenkilö. Yli puolessa mainoksista ihminen oli hymyilevä. Mainoksista erottuikin 

selkeästi positiivisuus. Ihmiset näyttivät iloitsevan, kun heillä oli kyseinen lääke 

käytettävänään.  

 

Mainoksissa kuvattujen ihmishahmojen identiteetti näyttäisi olevan vanhemmuus. 

Kuvissa vanhempi esitetään aktiivisena ja perheestään huolehtivana hahmona. Hyvä 
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vanhempi saa lapsen tyytyväiseksi ja hyväntuuliseksi. Kuvista ei voi päätellä, että 

kyseessä olisi pelkästään ydinperheitä, vaan mainokset käyvät yhtä hyvin myös 

yksinhuoltajille. Kuvien lapset olivat iloisia ja hymyileviä, mikä on ymmärrettävää. 

Lapset näytettiin mainoksissa sellaisina, kun he lääkitsemisen jälkeen ovat, eikä sitä 

edeltävinä, sairaina ja kitisevinä kiusankappaleina.  

  

Mainosten kohderyhmä on erilaiset naiset: äidit, nuoret menevät sinkut, keski-ikäiset ja 

vanhemmat naiset sekä uranaiset. Toki useat mainokset vetoavat myös miehiin ja 

etenkin perheenisiin, mutta harvempi varmaan meneviin liikemiehiin. 

 

Mainoksissa ohjattiin lukijaa verkkosivuille, joiden osoite usein kuvaili hoidettavaa 

sairautta, kuten hiivatulehdus.fi, vapautavatsasi.fi tai vatsantoiminta.fi. Osoite saattoi 

myös olla suoraan mainostettavan lääkkeen nimi, kuten Bepanthen.fi. Vain kahdessa 

mainoksessa ei ollut internet-osoitetta ollenkaan ja yhdessä ohjattiin lääkkeen nimellä 

kulkeville Facebook-sivuille. Verkkosivujen osoite oli yleensä pienellä, vähän kuin 

sivuhuomautuksena. Mainosten pääasiallinen tavoite ei olekaan ohjata lukijaa 

internetiin, vaan apteekkiin ostamaan lääke. Toisin on aiemmin mainitsemassani 

papilloomavirusrokotteen huomiomainoksessa (LIITE 1), jossa verkkosivujen osoite on 

kirjoitettu isolla, koska mainos nimenomaan pyrkii ohjaamaan lukijan tutustumaan 

sairaudesta kertovaan sivustoon. 

 

Mainosten tekstit olivat pääosin varsin kuvailevia, mikä onkin uuden retoriikan 

tunnuspiirteitä. Muutamat mainoksista (esim. Burana-Caps, Fluconazol Orion, 

Orodrops) olivat hyvin lyhytsanaisia ja jättivät paljon lukijan arvailujen varaan. 

Nykymainonnassa on voimassa poeettisuus, jolla tarkoitetaan ihmisten huomion 

vetämistä esimerkiksi mainostettavan tuotteen ominaisuuksista korostuneesti viestin 

ilmaisuun. Mainosten kuvallisuus ja visuaalinen kertominen kasvaa verbaalisen 

kerronnan vähentyessä. (Malmelin 2003, 97–98.) 

 

Useammassa mainoksessa lääkkeellä näytti olevan slogan eli iskulause, joka jää lukijan 

mieleen. Tästä esimerkkinä Voltaren Emulgel -mainoksen "Liikkumisen iloa!" tai 

Laxoberonin "Hellä helpotus ummetukseen". Onnistunut iskulause voi kuvata 

valmisteen luvattuja ominaisuuksia niin tiivistetysti ja uskottavasti, että se alkaa 

vaikuttaa ihmisten mielessä lähes faktalta (Raninen & Rautio 2003, 136). 
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6   YHTEENVETO 

 

6.1.   Tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset 

 

Tutkimuksen keskeisin kysymys oli millaisia vaikutuskeinoja mainoksissa suositaan? 

Kuten aiemmin mainitsin, Kuluttajansuojalaissa sanotaan, että lääkkeitä saa mainostaa 

tavalla, joka tähtää lääkkeen asianmukaiseen käyttöön ja mainoksissa esiintyville 

väitteille pitää löytyä todellisuuspohjaa lääkkeen hyväksytystä valmisteyhteenvedosta 

sekä tehdyistä tutkimuksista. Lääkeasetuksessa lisäksi tähdennetään, että "väestöön 

kohdistuva markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka esittää, että henkilön terveyttä 

voidaan kohentaa käyttämällä lääkevalmistetta, tai että henkilön terveydentilassa voi 

tapahtua muutoksia, jos lääkevalmistetta ei oteta" (Lääkeasetus 25§ 1184/2002). 

Lääkemainoksissa ei siis voi revitellä mielin määrin kehumalla omaa tuotettaan maasta 

taivaaseen.  

 

Tutkituissa lääkemainoksissa vedottiin hyvin vähän tutkimustuloksiin. Oikeastaan vain 

Precosa-mainoksessa viitattiin tutkimukseen, joka sekin näytti olevan vuodelta 1989. 

Tuotetta mainostettiin "ensimmäisenä lääkkeenä ripulin ehkäisyyn matkalla", mikä 

kuulostaa ristiriitaiselta. Tutkimuksesta on kulunut 24 vuotta ja silti tämä tuote on 

ensimmäinen? Mainoksessa mainituilta verkkosivuilta kuitenkin selviää, että 

todellisuudessa lääke on ollut markkinoilla jo 50 vuotta. Ehkä sen käyttöaihetta on vain 

laajennettu? Verkkosivuilla valmisteen ripulia ehkäisevä teho todistetaan vuoden 2012, 

eikä vuoden 1989 tutkimuksella. Olisi mielenkiintoista selvittää, mistä tämä ero johtuu. 

Joka tapauksessa lukija saa mainoksesta kuvan, että tuote on uusi. Mainostaja jättää 

tietoisesti kertomatta, että tuote on vanha, perinteikäs valmiste, jolle nyt on kenties 

rekisteröity uusi käyttöaihe. Mainostaja siis turvautuu retorisiin keinoihin ja harhauttaa 

yleisöä keskittääkseen sen huomion haluamaansa asiaan.  

 

Vain muutamassa mainoksessa kerrottiin lääkkeen pääasiallisesta toimintatavasta. Vi-

Siblinin toisessa mainoksessa kerrottiin lääkkeen normalisoivan suolen toimintaa 

”luonnollisella tavalla”. Mainoksessa ei kuitenkaan kerrota, mikä tämä luonnollinen 

tapa on. Voidaan puhua retorisista tehokeinoista sivuuttamisesta eli preteritiosta ja 

pidättymisestä eli retisenssistä, joita käytettäessä argumentin kehittely jätetään 

lukijoiden mielikuvituksen varaan (Perelman 1996, 162). Kerrotaan lääkkeen indikaatio, 



 93 

mutta annetaan lukijan päätellä, miksi tämä lääke vaikuttaa kyseessä olevaan 

ongelmaan. Sivuhuomautuksena voisin sanoa, että Vi-Siblinin mainos oli hieman 

lääkeasetuksessa annettujen ohjeiden vastainen. Lääkeasetuksen pykälässä 25b 

todetaan, että "väestöön kohdistuva markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka esittää, 

että lääkevalmisteen teho tai turvallisuus perustuu siihen, että se on luonnosta peräisin" 

(Lääkeasetus 1184/2002). 

 

Erittäin mielenkiintoinen löydös oli se, ettei yhdessäkään mainoksessa puhuta mitään 

lääkkeen hinnasta. Lääkkeiksi luokitellut valmisteet ovat samanhintaisia missä tahansa 

maamme apteekissa valtioneuvoston asetusten vuoksi, eli apteekit eivät voi kilpailla 

keskenään lääkkeiden hintojen avulla, mutta tuotteet voivat kyllä kilpailla keskenään. 

Yhdessäkään lääkemainoksessa ei mainittu lääkettä saavan halvalla tai edullisesti, 

vaikka ne ovat ihan tavallisia termejä muissa mainoksissa. Ehkä mainostajat ajattelevat 

yleisön liittävän edullisuuden ja halvan hinnan huonolaatuiseen valmisteeseen? Oma 

terveys on kuitenkin ihmisille tärkeä asia, johon ollaan valmiita panostamaan, eikä 

silloin katsota hintaa. Apteekin asiakas valitsee valmisteen sen perusteella, minkä hän 

kokee olevan hänen oman terveytensä parhaaksi, kun taas esimerkiksi vehnäjauhot tai 

vessapaperi ostetaan mielellään edullisemmaltakin merkiltä, ovathan ne 

"vähäpätöisempiä" tuotteita eivätkä vaikuta suoraan henkilön terveyteen ja 

hyvinvointiin. Retoriikan kannalta ajateltuna jättämällä hinnan pois mainoksesta 

lääkeyritys ei siis "halvenna" kenenkään terveyttä. 

 

Chaïm Perelmanin yksi näkemys retoriikasta oli yleisön huomioiminen. Tutkituista 

mainoksista löytää helposti erilaisia huomioimistapoja ja jaotteluita. Pääosin mainokset 

oli suunnattu erityisyleisölle, joiksi tässä tapauksessa katson naissukupuolen ja 

vanhemmuuden. Nainen haluaa olla hyvä vanhempi, haluaa voida hyvin ja on valmis 

panostamaan omaan terveyteen. Hän myös huolehtii muidenkin, kuten miehensä tai 

lastensa, terveydestä. Identifikaatio rakentuu osaltaan myytteihin, jotka 

kommunikaatioyhteisö tunnistaa. 

 

Toisaalta suurin osa mainoksista ei sulkenut pois mitään käyttäjäryhmää, jolloin niiden 

voidaan ajatella olevan suunnattu universaaliyleisölle. Vain hiivatulehduslääkkeiden 

mainokset oli selkeästi suunnattu erityisyleisölle: naisille ja vielä sellaiselle joukolle, 
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jolla on edellytykset ymmärtää puhujaa omien kokemuksiensa perusteella. Tässä 

tapauksessa kokemus on hiivatulehduksen aiempi sairastaminen. 

 

Mainostettaessa lasten kivunhoitoon tarkoitettuja valmisteita, määriteltiin niissä 

lääkkeen kohderyhmäksi nimenomaan lapset. "Lasten kivun ja kuumeen kesyttäjä", 

"…tapa hoitaa lapsen särkyä", "Lasten oma Burana". Kyseessä olevat mainokset oli 

kuitenkin suunnattu aikuisille, mihin liittyy myytti aikuisista lapsen huolehtijoina. 

Toisaalta näissä mainoksissa suljettiin aikuiset pois mahdollisesta käyttäjäkunnasta, 

mille ei toisaalta ole perusteita. Miksei aikuiset voisi käyttää nestemäistä tai suussa 

hajoavaa särkylääkettä? 

 

Perelmanin mukaan retorisina tehokeinoina käytetään asioiden esittämisjärjestyksiä, 

korostuksia ja kielikuvia. Erilaisia metaforia löytyikin mainoksista useita. Lääkkeen 

sanottiin vapauttavan vatsan ummetuksen kahleista. Punnus roikkumassa nauhassa 

kuvastaen nauhan, eli tässä tapauksessa lääkkeen, vahvuutta. Lääke esitettiin myös 

kivun ja kuumeen kesyttäjänä. Ihan kaikki vertauskuvat eivät auenneet ensimmäisellä 

katselukerralla, kuten Vicks-mainoksen vauvaa kantava mies. Metaforien kautta 

mainoksista pystyi havaitsemaan tietynlaista kausaalisuutta. Kun täytät tätä lääkettä, 

olosi paranee ja sinusta tulee hymyilevä, iloinen ihminen. 

 

Useissa mainoksissa retorisena tehokeinona käytettiin myös toistoa. Toistettiin lääkkeen 

muun muassa olevan nopea (Burana-Caps), mansikanmakuinen (Paracetamol Actavis) 

tai tehokas (Precosa). Toistolla kiinnitetään lukijan huomio haluttuun argumenttiin, jolla 

perustellaan lääkkeen valintaa. Korostamalla tiettyä argumenttia mainostaja haluaa, että 

asia jää lukijan mieleen. Toiston teho perustuu periaatteisiin: se, mitä toistetaan, on 

tärkeää ja se, mitä toistetaan, on totta (Kakkuri-Knuuttila 1998, 238). Syntyy 

assosiaatioita, kuten Burana  nopea, Precosa  tehokas. Lääkkeen yhdistäminen 

yhteen tiettyyn ominaisuuteen todennäköisesti voimistaa valintaa ostotilanteessa. 

Perelman esitti, että toisto voi myös kääntyä itseään vastaan, jolloin lukija ei enää 

kiinnitä huomiota toistettavaan asiaan. Mielestäni lääkemainoksissa käytetty toisto ei 

ollut häiritsevää ja luotaantyöntävää, vaan sitä esiintyi kohtuullisissa mittasuhteissa. 

 

Toiston lisäksi käytettiin runsaasti synonymiaa ja metaboliaa, joissa samaa ajatusta 

toistetaan eri sanoin (Perelman 1996, 46). Esimerkiksi Diflucanin mainoksessa haluttiin 
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korostaa valmisteen nopeutta. Mainoksen kuvassa esitettiin sanallisesti vaihtuvat 

liikennevalot, mitkä todennäköisesti jokainen suomalainen lehteä lukeva ihminen osaa 

kuvitella nopeasti vaihtuviksi. Kuvan lisäksi mainoksen tekstissä puhuttiin nopeudesta. 

Samassa mainoksessa puhuttiin myös kätevyydestä ja helppoudesta, jotka voi rinnastaa 

samaksi käsitteeksi tässä tapauksessa. Toinen hyvä esimerkki on Burana-Caps-mainos, 

jossa toistettiin sanallisesti lääkkeen nopeaa vaikutusta ja nopeutta vielä tehostettiin 

kuvaamalla kapseli kuvan läpi lentävänä "ammuksena" vauhtiviivoineen. 

 

Asioiden esittämisjärjestys vaihteli, mutta yksi asia oli varma: lääkkeistä pakolliset 

lisätiedot antava teksti oli sijoitettu jokaisessa mainoksessa alareunaan ja kirjoitettu 

muuta tekstiä pienemmällä kirjainkoolla. Mainostajan silmissä tämä on ymmärrettävää: 

eihän mahdollisia haittavaikutuksia, erityisohjeita ja kontraindikaatioita kannata 

läväyttää isolla kaikkien näkyville, niillähän suljetaan pois osa potentiaalisista ostajista. 

Ratkaisu on retorisesti hyvin harkittu. 

 

Mainoksissa rakennettiin tarinaa. Oli ummetuksesta kärsivää matkustajaa ja iloisesti, 

ilman ripulia matkustavaa perhettä. Oli onnistuneita kesäpäiviä perheen kanssa ja 

menevää sinkkunaista. Perelmanin mukaan tavallisesta poikkeavien ilmaisujen käyttö 

kuten asioiden esittäminen tarinana on yksi retorinen suostuttelukeino (Perelman 1996, 

47). Tällöin puhutaan hypotypoosista, kuviosta, jossa eteemme rakennetaan tarina, joka 

ikään kuin toteutuu silmiemme alla. Tarina on tällöin läsnä ja se elävöittää annettua 

viestiä. Yleisö voi samaistua tähän tarinaan ja kuvitella sen omaan tilanteeseensa 

sopivaksi. Silloin asia muuttuu omakohtaiseksi ja tärkeäksi, mikä voi johtaa toiminta-

alttiuden lisääntymiseen eli ostotapahtumaan. 

 

Mainosten kuvista erottui runsaasti erilaisia kuvien denotaatioita ja konnotaatioita. 

Ensimmäinen on kuvan ilmeinen merkitys, jälkimmäinen kuvaa niitä tulkintoja, jotka 

syntyvät ilmeisen merkityksen syntymisen jälkeen. Konnotaatioita voidaan käytännössä 

määritellä loputtomasti ja yleensä ne muodostuvat pohjautuen tulkitsijan aiempiin 

kokemuksiin. Esimerkiksi Paracetamol Actavis -mainoksen musta kissaeläin: kuvassa 

on musta kissaeläin, mutta toisaalta se on pehmoinen, söpö kissanpentu tai kesytetty 

villipeto. Kissaeläin saattoi myös kuvata kipeää lasta tai jopa itse kipua. Imodium-

mainoksessa puolestaan esiintyi lääkekapseli, jonka saattoi tulkita myös helmeksi, joka 
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löytyi merenpohjasta. Tulkitsijan mielessä meri voi olla apteekki, jossa lukuisten 

tuotteiden joukosta löytyy se arvokas helmi, joka parantaa taudin ja tuo onnea elämään. 

 

Retoriikassa voidaan vedota ennalta valittuihin arvoihin, jotka yleisö jakaa puhujan 

kanssa. Yleisesti kannatettuihin arvoihin vetoaminen toimii lähes aina (Karvonen 1999, 

272). Kulttuuriasiantuntija Erik Alhman kirjoitti jo vuonna 1939 teoksessaan 

”Kulttuurin perustekijöitä” arvoista, joita kulttuurissamme ilmenee. Näitä arvoja ovat 

hedonistiset arvot, kuten onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus. Vitaaliset arvot 

puolestaan viittaavat elämään, terveyteen, tahtoon ja kuntoisuuteen. Esteettisillä 

arvoilla tarkoitetaan kauneuteen, ylevyyteen, suloisuuteen ja taiteeseen liittyviä arvoja. 

Tiedolliset arvot ovat totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus ja tiede. Uskonnolliset arvot 

ovat puolestaan usko, toivo, pyhyys, laupeus. Sosiaalisilla arvoilla tarkoitetaan 

ystävyyteen, rakkauteen, uskollisuuteen, vapauteen, veljeyteen, kunniaan, 

isänmaallisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä arvoja. Lisäksi ovat vielä mahtiarvot, kuten 

voima, valta, sota, rikkaus, raha ja voitto, sekä oikeusarvot, kuten oikeudenmukaisuus, 

ihmisoikeudet, tasa-arvo ja laillisuus. Viimeisimpänä ovat vielä eettiset arvot, kuten 

hyvyys ja moraalinen oikeus. (Ahlman 1939.) 

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaisia arvoja mainosten argumenteissa 

esiintyy. Vallalla olivat selvästi hedonistiset arvot, kuten onni ja ilo. Etenkin mainosten 

kuvat toivat esille tätä positiivisuutta ja iloa. Kyseessä on tietoinen valinta, sillä tuskin 

mikään lääkeyritys haluaisi antaa valmisteestaan sellaisen kuvan, että tätä lääkettä 

käyttämällä muutut negatiiviseksi ja elämänilosi katoaa. Etenkin lapset kuvattiin 

mainoksissa iloisiksi ja hymyileviksi. Hyväntuulinen lapsi vs. pahantuulinen lapsi, 

taitaa olla itsestään selvää kumman vanhempi valitsee. Hedonistisuuteen viittaa myös 

lastenlääkemainoksissa esille tuotu lääkkeen hyvä maku. Onhan hyvänmakuinen aina 

parempi kuin pahanmakuinen. Miksi kukaan valitsisi tarkoituksella pahanmakuista? 

Ehkä hyvänmakuisuutta tuodaan myös siksi esiin, että lääkkeiden ajatellaan 

pääsääntöisesti maistuvan pahalta eikä niiden ajatella olevan nautintoaineita. Toisaalta, 

koska mainostetaan lääkkeitä, joilla vaikutetaan ihmisten terveyteen, oli mainoksissa 

oletetusti esillä vitaalisia arvoja, jotka viittaavat elämään ja terveyteen. Terve on 

parempi kuin sairas, miksi siis vedota siihen, että tätä lääkettä käyttämällä sinustakin 

tulee sairas! 
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Lääkkeet kuvattiin mainoksissa pelastajina, paremman huomisen tuojina. Retoriikka on 

tuttu jo 1600-luvulta, jolloin lääkkeille piti luoda positiivinen imago, jotta ihmiset eivät 

yhdistäisi sanaa lääke välittömästi sanaan sairaus (Falk 1994, 163). Edelleen valmisteet 

esitetään yleisölle positiivisessa valossa ja pelastajina, jotka tuovat helpotuksen 

kärsittyyn vaivaan. Lääke kesyttää kivun ja vapauttaa vatsan, ja tekee sen ennen kaikkea 

nopeasti ja hellästi. 

 

Retorisen vakuuttelun yksi pääkeinoista on toimivan eetoksen eli puhujan roolin 

valitseminen/rakentaminen. Eetoksella voidaan määritellä puhujan suhdetta yleisöön. 

Asiantuntijana esiintyvä on aina uskottavampi kuin asiasta maallikkona puhuva. 

Lääkemainoksissa voisi kuvitella eetoksen rakentuvan yksinomaan lääkärien tai muiden 

terveydenhuollon ammattilaisten varaan, mutta tutkimuksen mukaan asia ei ole näin 

yksiselitteinen. Mainoksista useimmista (esimerkiksi Burana-Caps, Vi-Siblin, Precosa, 

Laxoberon) välittyi kyllä asiantuntijuus, mutta enemmän puhujana käytettiin 

vertaispuhujaa. 

 

Vertaispuhujan käyttö mainoksissa on perusteltua. Suomessa tehty tutkimus vuodelta 

2007 osoittaa, että naiset ovat miehiä innokkaampia etsimään lääketietoa. He hakevat 

lääketietoa lääkäreiden ja pakkausseteleiden lisäksi sanomalehdistä, aikakauslehdistä ja 

mainoksista. Nuoremmat ikäluokat hakevat tietoa myös sairaanhoitajilta, sukulaisilta ja 

ystäviltä sekä televisiosta ja radiosta. Selkeä ero vanhemman ja nuoremman ikäluokan 

välillä oli tiedon hakeminen internetistä: ensimmäiseksi mainittu luottaa enemmän 

lääkäriin, kun taas jälkimmäinen etsii tietoa myös verkosta. (Närhi & Helakorpi 2007, 

51–55.) Karkeasti yleistettynä voitaisiin sanoa, että naiset lukevat aikakauslehtiä ja 

huomaavat sieltä mainoksen, jossa heitä puhutellaan kuin ystävänä tai vertaisenaan. Sen 

jälkeen he vielä keskustelevat tuotteesta mahdollisesti sukulaisen tai ystävän kanssa. 

 

Yksi tärkeimmistä retorisista keinoista on paatos. Karvosen (1999, 275) mukaan paatos 

on "liikuttamista, tunteisiin vetoamista, hauskuttamista". Hyvä puhuttelu vaatii paatosta, 

sen pitää saada kuulijassa jotain liikahtamaan. Tutkimuksen mainoksista esimerkiksi 

Canesten Kombin ja Vicksin mainokset liikuttivat lukijaa huumorin avulla. Mainos ei 

siis ikävystyttänyt lukijaa, mikä olisi omiaan vähentämään kiinnostusta asiaan. Useat 

mainoksista (esimerkiksi Bepanthen, Canesoral, Pegorion, Zolt) näyttivät tarkoin 

harkittua elämäntyyliä ja ihmiskuvaa, jolloin lukijassa herää ajatus siitä, että hänkin 
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haluaa olla tuollainen! Mainoksella luodaan mielikuva jostain saavutettavasta asiasta ja 

olotilasta, mutta mainokset olivat kuitenkin tyyliltään järkeviä ja asiallisia, jolloin lukija 

pystyy paremmin perustelemaan lääkkeen hankinnan itselleen. "En osta hömppää, vaan 

hyvinvointini vaatii tätä lääkettä!" Missään tapauksessa tämän genren mainokset eivät 

pyri suututtamaan yleisöä. Suututtaminenkin on yksi paatoksen keinoista. Silläkin 

voidaan lisätä toiminta-alttiutta, mutta kun halutaan myydä jotain, on yleisön 

suututtaminen harvoin oikea vaihtoehto. 

 

Johtopäätökseni on, että aikakauslehdissä esiintyvissä itsehoitolääkkeiden mainoksissa 

käytetään runsaasti retorisia tehokeinoja. Lääkevalmisteiden suosittelua perustellaan 

tuotteiden ominaisuuksilla ja niiden tarjoamilla paremman ja terveemmän tulevaisuuden 

kuvilla. Lääkkeitä mainostetaan etenkin positiivisuudella ja jo 1600-luvulta tutulla 

pelastaja-ajatuksella. Käytetyimpiä myyntiargumentteja ovat myös nopeus, hellyys ja 

helppous. Mainoksissa vedotaan selvästi enemmän tunteisiin kuin järkeen, mihin viittaa 

oleellisesti tutkimustulosten vähyys mainoksissa.  

 

Itsehoitolääkkeiden mainokset noudattavat niistä säädettyjä ohjeita. Mainoksista käy 

ilmi mitä mainostetaan ja mainoksissa vedotaan olemassa oleviin ja todettuihin 

lääkkeen ominaisuuksiin. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessa lääkemainoksia 

ohjaavat useat lait ja ohjeet, ja lääkemainoksia valvotaan niin etu- kuin jälkikäteenkin. 

Suurimmat ylilyönnit varmasti karsiutuvat ennakkotarkistuksissa. 

 

 

6.2.   Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset 

 

Tutkimusmenetelmänä käytin retorista analyysiä. Retorisen analyysin kohteena ovat 

teksti ja sen vaikutuskeinot, mutta samassa yhteydessä on tarkisteltava myös tekstin 

laajempaa sosiaalista yhteyttä (Kakkuri-Knuuttila 1998, 235). Tutkimuksessa peilasin 

mainoksia niiden esiintymispaikkaan eli naistenlehtiin. 

 

Retoriikka vanhemmassa tulkinnassa tarkoittaa lähinnä puhetaitoa, joten suurin osa 

retorista analyysiä koskevista kirjoista on kirjoitettu kuulijoiden suhteen. Erilaisten 

teknologisten viestintävälineiden yleistyessä ja kehittyessä niin kutsuttu uusi retoriikka 

on kuitenkin kehittynyt samassa suhteessa edellä mainittujen kanssa, ja nykyään 
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retoriikka nähdään myös osana mediatutkimusta (Malmelin 2003, 184). Siksi retoriikka 

soveltuu myös painetun tekstin ja kuvan analysointiin. 

 

Retorinen analyysi on toimiva tutkimusmenetelmä mainoksia analysoidessa. Mainoksia 

tehdään, koska niillä halutaan kertoa jotain, mutta kertomisen lisäksi niillä yleensä 

halutaan vakuuttaa yleisö jostain. Puhuja pyrkii sanoillaan vakuuttamaan kuulijat ja 

saamaan aikaan asennemuutoksia (Torkki 2012, 39). Mainoksilla halutaan lisätä 

toiminta-alttiutta ja saada ihminen ostamaan mainostettu tuote. Mainokset ovat yleisölle 

rakennettuja "myyntiesityksiä", jolloin on perusteltua tutkia niiden retoriikkaa. 

 

Tämän tutkimuksen osalta retorista analyysiä olisi vielä mahdollista syventää. Tekstit 

voisi pilkkoa täydellisesti osiin, purkaa sieltä argumentit sana sanalta ja tehdä syvempää 

inventioanalyysiä, eli miettiä miksi mainostaja on päätynyt juuri tämän argumentin 

käyttöön kaikista niistä vaihtoehdoista, joita hänellä on ollut käytettävissään. Miksi 

mainoksessa korostetaan nopeutta, eikä esimerkiksi kalvopintaa, joka helpottaa 

nielemistä. Inventioanalyysin perusteellinen tekeminen lääkemainoksille veisi kuitenkin 

paljon aikaa, koska tutkijan täytyisi tutkia perusteellisesti jokaisen lääkkeen luvatut 

ominaisuudet esimerkiksi valmisteyhteenvedosta ja muusta annetusta informaatiosta. 

 

Retorisessa analyysissä, kuten muissakin tutkimusmenetelmissä, pyritään siihen, 

etteivät analysoijan aiemmat kokemukset ja tutkimuksen herättämät tunteet vaikuta 

arvioinnin tuloksiin (Kakkuri-Knuuttila 1998, 242). Oman taustani farmasian 

ammattilaisena en koe vaikuttaneen tämän tutkimuksen syntyyn, vaikka aiheen valinta 

toki liittyi tiivisti aiempiin kokemuksiini. Muutamissa kohdissa farmaseuttisesta 

tietopohjastani ja apteekeista keräämistäni kokemuksista oli kieltämättä hyötyä, mutta 

silti tutkimus on tehty objektiivisesti analysoiden. 

 

Perustuen saatuihin tuloksiin ja käytettyyn analyysimenetelmään sanoisin, että tämän 

tutkimuksen rooli yhteiskunnassa on näyttää, että retorisia keinoja käytetään myös 

lääkemainoksissa. 
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6.3.   Lääkemainonnan eettisyys 

 

Ihmiset ovat kiinnostuneita omasta terveydestään. Terveys on jotain, mitä halutaan 

vaalia ja minkä eteen ollaan valmiita tekemään töitä. 

 

Terveys on laaja-alainen käsite, joka voidaan määritellä kolmella eri termillä: 

biolääketieteellinen, funktionaalinen ja positiivinen. Näistä ensimmäinen on selvästi 

suosituin määrittely. Biolääketieteellinen malli on hyvin yksiselitteinen: tauti on – tautia 

ei ole. Olet terve, jos et sairasta. Funktionaalinen malli nähdään kykynä toimia: olet 

terve, jos pystyt tekemään töitä, tuottamaan ja toimimaan. Positiivisen mallin mukaan 

ihminen on terve, kun hän itse niin kokee olevansa. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 

30.) 

 

Kaikkia edellä kuvattuja määrittelyitä terveydestä yhdistää kuitenkin käsitys siitä, että 

täydellinen hyvinvointi on hyvää, tavoiteltavaa ja ihannoitavaa. Jos voit huonosti, se 

tarkoittaa kärsimystä, jota normaalisti vältellään. Hyvä vai paha, monelle aika itsestään 

selvä valinta. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 31.) 

 

Ihmisten on helppo hakea tietoa sairauksista, niiden oireista ja lääkkeistä. On myös 

helppoa "diagnosoida" itselleen jokin sairaus, johon sitten lähdetään hakemaan 

varmistusta lääkäriltä tai helpotusta apteekista. Aiemmin käsitelty termi medikalisaatio 

liittyy täten vahvasti myös lääkemainonnan eettisyyteen. Jos mainostetaan lääkettä, 

luodaanko sillä tarvetta lääkitä pienempiäkin oireita tai kuviteltuja sairauksia? 

 

Lääkemainonnan voidaan nähdä osaltaan levittävän yleisölle hyödyllistä 

terveysinformaatiota. Terveystietouden lisääminen on mielestäni hyvä asia, mutta 

toisaalta se voi tarkoittaa myös uusia uhkakuvia. Ihminen kokee syyllisyyttä siitä, ettei 

ole tarpeeksi terve tai tarpeeksi hyväkuntoinen täyttämään yhteiskunnassa asetettuja 

normeja. Lisääntynyt terveystietous voi tuoda mukanaan myös neuvottomuutta selvitä 

pienistä ja suurista vaivoista, jotka aiemmin olivat osa normaalia elämänkulkua ja joihin 

oli totuttu. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 143.) 

 

Ovatko lääkemainokset sitten eettisesti kyseenalaisia? Tutkimukseen kuuluvissa 

mainoksissa ei ollut eettisesti epäilyttäviä lupauksia tai uhkauksia. Ei esimerkiksi 
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sanottu, että ”jos et käytä tätä valmistetta, elinaikasi vähenee”. Mainoksissa kyllä 

luvattiin paljon, esimerkiksi Bepanthen-mainoksissa lueteltiin useita käyttöaiheita 

voiteelle ja kuvailtiin samalla elämän onnistuneita hetkiä. Lukija siis yhdistää voiteen 

käytön mieluisaan, hyvään elämään. Annetut lupaukset eivät kuitenkaan olleet 

mitenkään yliampuvia, vaan saavutettavissa olevia asioita. Oman farmaseuttisen 

näkemykseni mukaan mainokset olivat hillittyjä ja asiallisia. Paatosta ei haettu 

äärilaidoista, kuten kuolemasta ja siihen johtavista sairauksista.  

 

Epäeettistä mainontaa on tehdä taudeista vaarallisempia kuin ne ovat tai lisätä ihmisten 

tyytymättömyyttä itseensä. Ihmisiä ei pitäisi kannustaa unelmoimaan superterveydestä 

tai ikuisesta elämästä. Mainoksissa käytetään uskottavuuden lisäämiseen paljon 

tutkimukseen perustuvaa tilastotietoa, mutta tilastoja esitetään usein valheellisessa ja 

tuotteelle suotuisassa valossa. (Ryynänen & Myllykangas 2000, 219.) 

 

Tämän tutkimuksen mainoksista yllättävän vähässä puhuttiin mitään tutkimustuloksista. 

Tilastojakin esiintyi vain muutamassa mainoksessa. Toki muutamia kielellisiä 

harhautuksia mainoksista löytyi, kuten Burana-oraalisuspensio-mainoksen ”uusi & 

ainoa” tai Imodium-mainoksen ”uutta ripulin hoitoon”. Ensin mainitussa kyse oli siitä, 

että liuos ei ole ainoa lasten suun kautta otettava nestemäinen kipulääke ja toisessa 

tuotetta mainostetaan uutena hoitomuotona ripuliin, vaikka kyseessä on vain uusi 

lääkemuoto (tabletin lisäksi nyt myös nestekapseli). 

 

Mielestäni on toimiva ratkaisu, ettei reseptilääkkeitä saa mainostaa suoraan kuluttajille. 

Uskon, että Suomessa lääkemainonnan itsesääntelyjärjestelmä pitää huolen siitä, että 

mainokset pysyvät asiallisina ja luotettavina. Henkilökohtaisesti en näe lääkemainoksia 

medikalisaation yhtenä välineenä lisäämässä ihmisten painetta olla superterveitä ja 

superhyvinvoivia. Rohkenen siis väittää, että ainakin toistaiseksi Suomessa kuluttajille 

suunnatut lääkemainokset ovat eettisesti hyväksyttäviä. 

 

 

6.4.   Jatkotutkimusehdotukset 

 

Oli antoisaa tutkia lääkemainontaa. Usein mainokset jäävät pintapuolisiksi ja niitä vain 

silmäilee, varsinkin, jos ne eivät kosketa henkilökohtaisesti. Itse jätän lääkemainokset 
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usein vähemmälle huomiolle myös ammattietiikkaani vedoten – haluan perehtyä 

lääkkeisiin ammattilaisille tärkeiden tietojen pohjalta, en "massayleisölle" suunnattujen 

mainosten. 

 

Lääkemainoksia ja niiden retoriikkaa on Suomessa tutkittu kohtalaisen vähän. 

Jatkotutkimuksena tälle tutkimukselle näkisin esimerkiksi tietyn ajanjaksollisen, saman 

lääkemainoksen eri medioissa näkymisen. Kuinka samaa lääkettä mainostetaan 

esimerkiksi aikakauslehdessä, televisiossa, radiossa ja internetissä. Mikäli tutkittaisiin 

itsehoitolääkkeitä, niin samassa yhdessä voisi tutkia mainoksen näkymistä kuluttajalle 

ja lääkärille, ja minkälaisia eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia näissä mainoksissa 

esiintyy. 

 

Yksi vaihtoehto olisi tutkia lääkemainoksissa esitettyjä tutkimustuloksia ja niiden 

todellisuusperää. Tämän tutkimuksen myötä huomasin, ettei tutkimustuloksia juurikaan 

käytetä itsehoitolääkkeiden mainonnassa, mutta lääkäreille suunnatuissa 

reseptilääkkeiden mainoksissa erilaisia tutkimustuloksia ja tilastoja käytetään 

suuremmassa mittakaavassa. Onko kenties kyse siitä, että lääkkeen tehoa pitää 

lääkäreille heidän ammattinsa ja koulutuksensa takia perustella enemmän. Kyseessähän 

on erityisyleisö, joka perustaa päätöksenteon koulutuksensa ja työnsä kautta oppimiin 

tosiasioihin. Retorisen tutkimuksen kannalta voitaisiin myös tutkia tilastojen 

ilmentämistä mainoksissa, koska tilastoista muodostettuja taulukoita ja kuvioita voidaan 

tunnetusti muokata näyttämään jollekin tietylle aspektille suotuisalta. 

 

Etsiessäni lääkemainoksia aikakauslehdistä huomasin niissä esiintyvän todella runsaasti 

erilaisten ravintolisien, esimerkiksi vitamiinien ja laihdutusvalmisteiden sekä 

luontaistuotteiden mainoksia. Toisin kuin lääkemainoksia, edellä mainittujen mainontaa 

ei tietääkseni sääntele mikään erityinen taho. Muutamat mainoksista oli oletettavasti 

tietoisesti rakennettu "lääkemainostyyppisesti" sisältäen pienellä painetut lisätietokentät 

(vrt. lääkemainosten pakkotekstit). Näistä mainoksista voitaisiin tutkia retoriikkaa ja 

vertailla niitä lääkemainoksiin. Ravintolisien ja luontaistuotteiden mainonnassa esiintyy 

myös julkisuuden henkilöitä kertomassa omista käyttökokemuksistaan – ilmiö, joka 

täysin puuttuu lääkemainonnasta siitä annettujen asetusten vuoksi. 
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Pysyäkseen kannattavina lääkeyritysten täytyy ylläpitää ja kasvattaa lääkkeiden 

myyntiä. Lääkkeitä on mainostettu jo satojen vuosien ajan ja uskon mainostamisen 

jatkuvan tulevaisuudessakin. Lääkemainontaan liittyviä tutkimusaiheita löytynee siis 

vastaisuudessakin. 
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