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1 Johdanto 

Aamukahvipöydässä 9- ja 11-vuotiaat veljentyttäreni utelivat, mistä täti tekee gradua. 

”Lapsille suunnatuista televisiomainoksista”, vastasin ja lisäsin: ”Tehän olette siinä oikeas-

taan asiantuntijoita.” Tytöt nyökyttelivät. Päätin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kysyin, 

mistä tietää, onko mainos tytöille vai pojille tarkoitettu. ”No pojille, jos siinä tapellaan ja 

koko ajan tapahtuu paljon ja tytöille jos sen on vaaleenpunanen ja siinä näytetään tyttöjä.” 

No voisiko tyttökin tykätä mainoksesta, joka on oikeastaan pojille? ”No joo voi, mutta se 

pitää piilottaa muilta.” Ahaa. Entä voiko tyttö leikkiä lelulla, jota on mainostettu pojille? 

Tai entä jos mainoksessa on poikia ja joku tyttökin mukana leikkimässä? ”Voi, mutta sekin 

pitää piilottaa, etteivät muut kiusaa ja pilkkaa.” 

Elämme nykyään läpikotaisin medioituneessa maailmassa, jossa media eri muodoissaan on 

erottamaton osa arkeamme. Mediakulttuuri on ennen kaikkea kaupallista kulttuuria, jota 

säätelevät katsojaluvut ja sponsorit. Varsinaiset mainokset ovat vain yksi mainonnan muo-

to: muun muassa tuotesijoittelu, täyspitkät mainosohjelmat, pitkälle brändätyt tuoteperheet, 

asiaa ja mainontaa sekoittavat infomercialit ja pelien muotoon rakennetut advergamesit 

ovat olennainen osa mediakulttuuria. Erityisesti Amerikassa mainostajat ovat huomanneet, 

että lapsille kannattaa myydä. Yhä kiireisemmässä kulutuskulttuurissamme televisio toimii 

usein lastenvahtina ja samalla myös kasvattajana. Lapsille ostetaan aikaisempaa enemmän 

tavaroita, heillä itsellään on yhä pienempinä yhä enemmän rahaa käytössään ja heitä kuun-

nellaan yhä enemmän myös koko perheen päivittäisiä – niin isoja kuin pieniäkin – ostoksia 

tehtäessä. Lapsiin on lisäksi aikuisia helpompi vaikuttaa mainonnan avulla. Lapsille suun-

natun televisiomainonnan määrä onkin valtava.  

Kuten veljentyttärieni kommentit paljastavat, eivät mainokset kuitenkaan myy ainoastaan 

tavaroita. Vaikka niiden varsinainen tarkoitus on tuotteiden myyminen, sisältävät ne aina 

myös – esimerkiksi lapsuutta ja sukupuolta koskevia – arvoja, normeja, käsityksiä ja ihan-

teita, joiden avulla ne pyrkivät vetoamaan katsojaan. Mainokset ovat varta vasten vaikut-

tamaan pyrkiviä mediatekstejä. Jotta ne tehoaisivat mahdollisimman moneen kuluttajaan, 

ne perustuvat tietyssä kulttuurisessa kontekstissa laajalti hyväksyttyihin arvoihin ja maa-

ilmankuvaan. Erityisesti mainonta onkin ajan hermolla oleva median muoto, joka seuraa 

tarkasti sitä kulttuurista ilmapiiriä, jossa sen on tarkoitus vaikuttaa. Näin ollen mainonnan 

kautta voi lukea kulttuurisista muutoksista tai niiden puutteesta. Kierrättäessään kulttuu-
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rimme ihanteita mainonta pitää toisaalta niitä myös yllä. Mainonnan tutkiminen on siis 

aina ajankohtaista.  

Omassa tutkimuksessani olen kiinnostunut nimenomaan siitä, millainen on se ihanteellinen 

lapsikuva, jota mainokset myyvät oheistuotteenaan. Tutkielmassa analysoin MTV3:n lau-

antaiaamujen lastenohjelmien yhteydessä näytettyjä mainoksia vuodelta 2012 sukupuolen 

näkökulmasta. Tutkijoiden mukaan sukupuoli on mainonnalle miltei pakkomielle (Jhally 

1990, 135) ja ainakin lapsille tarkoitettujen mainosten kohdalla tämä näyttääkin pitävän 

paikkansa. Mainokset kohdennetaan yleensä joko tytöille tai pojille ja samalla niihin ra-

kennetaan selkeästi sukupuolittuneet subjektipositiot, joihin katsoja houkutellaan samas-

tumaan. Mediatutkimuksessa korostetaan nykyään yhä enemmän katsojan merkitystä vies-

tien tulkinnassa. Todelliset lapset voivatkin katsoa mainoksia monella tavalla: he voivat 

samastua omaan sukupuoleen, toiseen sukupuoleen tai ei kehenkään, he voivat pitää mai-

noksesta, inhota sitä tai jättää sen jopa kokonaan katsomatta. Tässä tutkimuksessa keskityn 

kuitenkin ainoastaan siihen, millaista kuvaa sukupuolesta itse mainosteksteissä rakenne-

taan. Tämä paljastaa jotakin toisaalta siitä, millaisia käsityksiä kulttuurissamme on tytöistä 

ja pojista ja toisaalta siitä, millaisiin malleihin lapsia sosiaalistetaan tai he tulevat sosiaalis-

tuneeksi median kautta.  

Lapsille suunnattua mainontaa ja sen sukupuolistereotypioita on tutkittu enemmän kvanti-

tatiivisesti kuin kvalitatiivisesti. Samalla, kun mainontaa ja mainonnan sukupuolirooleja 

alettiin tutkia 1970-luvulla, tutkimuksia alkoi ilmestyä myös lapsille suunnatusta mainon-

nasta. Lähtökohtina ovat olleet sosiaalisen oppimisen teoria ja ns. naiskuvatutkimus, joiden 

mukaan mainosten sukupuoliesitykset ovat todellisuutta vääristäviä ja stereotyyppisiä ja 

antavat näin ollen vääränlaisia malleja oppimiselle. Mainosten sukupuolistereotypioiden on 

nähty vaikuttavan haitallisesti varsinkin lapsiin ja nuoriin, joiden maailmakuva on vielä 

muotoutumassa ja näin ollen herkkä ulkopuolisille vaikutuksille. Erityisen paljon mainon-

taa on tutkittu Amerikassa eivätkä kaikki tutkimustulokset välttämättä päde Suomessa. 

Lisäksi aihetta koskeva uudempi tutkimus puuttuu miltei kokonaan. 

Suomessa lapsille suunnattua mainontaa ei sen sijaan ole juurikaan tutkittu. Joissakin tele-

visiomainonnan sukupuolikäsityksiä yleisesti käsittelevissä tutkimuksissa on sivuttu myös 

lasten mainoksia. Tärkeimpiä mainontaa ja sukupuolta käsitteleviä tutkimuksia ovat Leena-

Maija Rossin Heterotehdas sekä Harri Sarpavaaran väitöskirja Ruumiillisuus ja mainon-

ta. Lisäksi aikuisille tarkoitettujen mainosten lapsikuvasta on ilmestynyt muutama tutki-
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mus, uusimpana Annamari Vänskän vuonna 2012 ilmestynyt Muodikas lapsuus, joka 

käsittelee italialaisten huippumuotimainosten lapsikuvaa. Tiina Anna-Liisa ja Tero Tapani 

Lämsän pro gradu -tutkielma vuodelta 2005 kartoittaa puolestaan aikuisille suunnattujen 

televisiomainosten lapsikuvaa, mutta ei sukupuolen näkökulmasta. Suomessa tutkimusote 

on ollut kvalitatiivisempi kuin amerikkalaistutkimuksissa. Mainostutkimukset ovat perus-

tuneet sosiaalisen konstruktivismin käsitykselle siitä, että kulttuurisina teksteinä mainokset 

osaltaan rakentavat todellisuuttamme. Näin mainonnan esittämien representaatioiden ei 

nähdä ainoastaan heijastavan todellisuutta, vaan tosiasiallisesti muovaavan käsityksiämme 

siitä, millainen on normaali ja ihanteellinen sukupuoli, ja miten rakennamme identiteet-

tiämme naisina tai miehinä, tyttöinä tai poikina. Oma työni tarkentaa ja täydentää osaltaan 

näitä aiempia tutkimuksia nostaen keskiöön erityisesti lapset ja sukupuolen. Valitsemaani 

metodia ja sukupuoliteknologian näkökulmaa ei myöskään ole aikaisemmin sovellettu las-

ten televisiomainoksiin.  

Kuten Esa Väliverronen (1998, 24) kirjoittaa: ”Nykyiselle kulttuurin tutkijalle kieliä ja kie-

lenkäyttöä eivät ole vain sanat vaan yhtä lailla muutkin merkitysten tuottamisen keinot 

kuten kuvalliset, äänelliset, audiovisuaaliset tai jopa sanattoman viestinnän keinot kuten 

eleet.” Näin ollen voidaan puhua esimerkiksi vaatteiden, ruumiin tai vaikkapa mainonnan 

kielestä. Työssäni tutkin mainoksia multimodaalisina mediateksteinä, joissa merkitykset 

muodostuvat paitsi kirjoitetun ja puhutun kielen, myös kuvan, liikkeen, kameratyöskente-

lyn, äänien, musiikin, toiminnan, poseerauksen ja monien muiden ns. moodien kautta. 

Mainokset siis koostuvat useista merkityksiä kantavista ilmaisutavoista, jotka yhdessä 

muodostavat multimodaalisen diskurssin – tietynlaisen tavan puhua lapsuudesta. Näin tyt-

töyttä tai poikamaisuutta voidaan rakentaa yksinkertaisimmillaan vaikkapa vaaleanpunai-

seen tai siniseen liitettyjen merkitysten avulla, mutta yhtä lailla myös kameran kuva-

kulmien ja leikkausten, lasten elekielen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tai musiikin luo-

man tunnelman kautta.   

Analyysini perustuu multimodaalisuuden lisäksi myös diskurssianalyysin ja erityisesti 

kriittisen diskurssianalyysin käsityksille kielestä ja todellisuudesta. Kun kielenkäyttöä – 

esimerkiksi mainoksia – tutkitaan diskursseina, ei kiinnitetä niinkään huomiota siihen, mi-

ten hyvin kieli vastaa todellisuutta, vaan ennen kaikkea siihen, minkälaista todellisuutta se 

on tuottamassa. Lapsuudenkin ajatellaan siis olevan kulttuurinen ja sosiaalinen konstruktio, 

joka muotoutuu nimenomaan erilaisissa tekstuaalisissa käytännöissä, käyttämällä kieltä 

tietyllä tavalla. Kulttuurimme yleisinä ja yhteisesti jaettuina teksteinä muun muassa juuri 
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mainokset ovat osaltaan rakentamassa ja vakiinnuttamassa sitä, millaiseksi käsitämme lap-

suuden, ja tästä on myös todellisia seurauksia aivan todellisille lapsille. Koska kielen-

käyttö ei ole niin sanoakseni pelkkää ”sanahelinää”, vaan käyttämällä kieltä juuri tietyllä 

tavalla tulemme samalla muokanneeksi todellisuutta juuri tietynlaiseksi, liittyy kielellisiin 

käytäntöihin väistämättä myös valtakysymyksiä. Kriittinen diskurssianalyysi antaa välinei-

tä pohtia diskursseihin ja kielenkäyttöön kietoutuvaa valtaa. Se näkee kielenkäytön olevan 

toisaalta yhteiskunnallisten rakenteiden, ideologioiden, arvojen ja käsitysten muotoilemaa, 

mutta painottaa toisaalta sitä, että kielenkäyttö voi uusintaa tai muuntaa käsityksiämme ja 

siis viime kädessä myös yhteiskunnallisia rakenteita. Näin kielenkäyttö asetetaan välittö-

män käyttöyhteytensä lisäksi laajempaan yhteiskunnalliseen ja ideologiseen kontekstiin.            

Tutkimuksessani vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Millainen on lapsille suunnatun mainonnan tyttö- ja poikakuva? 

2. Millaisilla keinoilla sukupuolta rakennetaan mainoksissa? 

3. Uusintaako mainonnan lapsikuva edelleen perinteistä sukupuolijärjestelmää vai onko 

siinä tapahtunut muutoksia? 

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta (luvut 2–5), metodiluvusta (luku 6) sekä analyysiluvus-

ta, jonka jälkeen kokoan vielä tulokset yhteen suhteessa teoriaan ja aikaisempaan tutki-

mukseen (luku 7). Luku 2 avaa sukupuolijärjestelmää sekä sukupuolen käsitettä niin nais- 

kuin miestutkimuksenkin keskeisten teoretisointien kautta ja esittelee sukupuolispesifiä 

mediatutkimusta. Luvussa 3 käyn läpi mediatutkimuksen ja mediakasvatuksen ajatuksia 

erityisesti oppimisen, sosialisaation ja mediavaikutusten ja vastaanoton näkökulmasta. Lu-

ku 4 käsittelee mainontaa ja lasten roolia nykyisessä kulutuskeskeisessä kulttuurissamme. 

Luvussa 5 esittelen mainosten lapsikuvaa kartoittavien tutkimusten tuloksia. Luku 6 eli 

metodiluku käsittelee ensin yleisesti diskurssianalyysiä ja sen lähtökohtaoletuksia ja kes-

kittyy sitten tarkemmin kriittiseen diskurssianalyysiin ja multimodaalisuuteen. Luvussa 7 

kuvaan televisiomainonnan tyttö- ja poikakuvaa aineistostani löytyvien diskurssien kautta 

ja pohdin, millainen sukupuoliteknologia lasten mainokset on.    



5 

 

 

2 Sukupuolten arkeologiaa 

2.1 Mistä puhumme, kun puhumme sukupuolesta 

2.1.1 Dikotominen sukupuolijärjestelmä ja sukupuoli performanssina 

Arkiajattelussa pidämme sukupuolta usein jonakin annettuna, ominaisuutena, johon lapsi 

kasvaa luonnostaan. Mies ja nainen mielletään kahdeksi vastakkaiseksi sukupuoleksi, joi-

den eroa perustellaan biologisilla ominaisuuksilla. Biologisista eroista johdetaan kaksi täy-

sin erilaista ihmisyyden kategoriaa, joiden uskoAtaan poikkeavan toisistaan monin ole-

muksellisin tavoin. (Jokinen 2000, 204; Lehtonen 1995, 26.) Länsimaiseen ajatteluun on 

historian kuluessa juurtunut syvälle ajattelutapa, jossa esimerkiksi sellaiset vastakohtaparit 

kuin luonto/kulttuuri, ruumis/mieli, tunne/järki, perhe/työ ja yksityinen/julkinen sukupuo-

listetaan siten, että ensin mainitut liitetään ennen kaikkea naisiin, jälkimmäiset puolestaan 

miehiin (Liljeström 2004, 115; Rossi 2002, 110).  

Maskuliinisuus ja feminiinisyys rakentuvat kulttuurissamme dikotomisesti toistensa vasta-

kohdiksi. Naiseus ja mieheys määrittyvät siis ennen kaikkea suhteessa toisiinsa: naisena 

oleminen on sitä, että ei ole mies tai miehekäs ja miehenä oleminen sitä, että ei ole nainen 

tai naisellinen. (Butler 2006, 76; Ojajärvi 1998, 175; Jokinen 2010, 128–129.) Arto Joki-

nen (2000, 206) huomauttaa, että sukupuoli ei myöskään leikkaa kahtia vain ihmisyyttä, 

”vaan viiltää kaikkea inhimillistä toimintaa”. Miehiseksi ja naiselliseksi mielletään luon-

teenpiirteiden lisäksi myös pukeutuminen, kävelytyyli, hiusten pituus, värit, urheilulajit ja 

miltei kaikki. Sukupuolierottelu ja kaikkialle ulottuva asioiden sukupuolistaminen ovatkin 

kyllästäneet koko kulttuurimme.  

Kuten feministifilosofi Judith Butler (2006, 92) toteaa, luonnollistetut ja jähmetetyt käsi-

tykset kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta tukevat miehistä hegemoniaa ja he-

teroseksististä valtaa. Feministisessä ajattelussa dikotomista sukupuolijärjestelmää onkin 

pyritty murtamaan purkamalla sukupuolen käsitettä ja kyseenalaistamalla sen näennäinen 

luonnollisuus. Sukupuolen on nähty jakautuvan toisaalta biologiseen sukupuoleen (sex) ja 

toisaalta sosiaaliseen sukupuoleen (gender). Biologinen sukupuoli muodostuu kehomme 

synnynnäisistä ja ruumiillisista eroista. Sosiaalinen sukupuoli puolestaan viittaa muun mu-

assa niihin sosiaalisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin rakenteisiin, jotka tuotetaan biologis-
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ten erojen pohjalta ja jotka ovat kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneita, vaikka pi-

dämme niitä väistämättöminä ja luonnollisina. (Liljeström 2004, 115; Puustinen et al. 

2006, 17–18; de Lauretis 2004, 41; Herkman et al. 1995 15–16.)  

Sandra Harding (1986, 18) jakaa sex/gender-järjestelmän kolmeen aspektiin: sukupuo-

lisymboliikkaan, sukupuolistruktuuriin ja yksilölliseen sukupuoleen. Sukupuolisymboliik-

ka sisältää sellaiset sukupuolieroa tuottavat kulttuuriset symbolit, normit, arvot ja ajatusra-

kennelmat, jotka määrittelevät, mikä on feminiinistä ja mikä maskuliinista eli millaisia 

miehet ja naiset ovat. Sukupuolistruktuuri tarkoittaa sukupuolisidonnaisia rakenteita työs-

sä, taloudessa, politiikassa, oikeusjärjestelmässä ja koulutuksen ja perheen piirissä. Yksi-

löllinen sukupuoli puolestaan viittaa yksilön sukupuoli-identiteetin ja subjektiviteetin muo-

toutumiseen, joka tapahtuu edellä mainittujen rakenteiden ja käytäntöjen puitteissa. (Lilje-

ström 2004, 121; ks. Koivunen 1995, 20.) 

Butler puolestaan käsittää sukupuolen performanssina. Meillä on kulttuurisesti vakiintunut 

käsitys siitä, millaisia miehet ja naiset ovat, miltä he näyttävät ja kuinka käyttäytyvät. But-

lerin mukaan sukupuolta tuotetaan näiden tavallisuudeksi ja normaaliudeksi miellettyjen 

mieheydestä ja naiseudesta vallitsevien normatiivisten käsitysten ja tekemisen tapojen imi-

toimisen ja rituaalisen toiston kautta. Olemme siis tottuneet ajattelemaan, että on olemassa 

jokin luonnollinen biologinen sukupuoli, joka muodostaa identiteettimme ytimen, ja että 

tähän biologiseen ytimeen liittyy normaalisti tietynlainen sosiaalinen sukupuoli ja sen mu-

kainen käyttäytyminen. Kun miehet toimivat maskuliinisesti ja naiset feminiinisesti, emme 

kiinnitä sukupuoleen huomiota. Sen sijaan sukupuoli tulee näkyväksi ja ”epänormaaliksi” 

esimerkiksi homoseksuaalin tai drag queenin käyttäytyessä perinteisen naisellisesti. Butle-

rin mukaan sukupuolta kuitenkin performoivat eli esittävät kaikki ihmiset. Kun sukupuolta 

rakentavia tekoja toistetaan tarpeeksi usein, ne alkavat vaikuttaa luonnollisilta ja tulevat 

samalla osaksi käsitystä itsestä sukupuolittuneena olentona. (Butler 2006, 88–91; Ojajärvi 

2004, 258–265; Rossi 2006, 64–65 ja 2002, 111–112; Liljeström 2004, 134.)  

Sukupuoli ei siis ole Butlerille (2006, 79–80) olemista, vaan tekemistä. Esimerkiksi tapa 

liikkua yhteisissä tiloissa, ottaa tila haltuun tai vetäytyä sivuun ovat osa luonnolliseksi 

muuttunutta sukupuolen julkista esitystä. (Puustinen et al. 2006, 19–20.) Jokisen (2000, 

205) mukaan sukupuoli sijaitsee ennen kaikkea puheessa, ajattelussa, käyttäytymisessä ja 

ruumiin pinnassa: iholla, vaatteissa, hiuksissa, eleissä, ilmeissä ja tyylissä. Sukupuolta siis 

rakennetaan erilaisten sukupuolistavien ja seksualisoivien merkkien ja käytäntöjen kautta, 

joiden avulla mies esittää tietynlaista maskuliinisuutta ja nainen puolestaan feminiinisyyttä. 
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Sukupuoli ei ole biologiaa tai sen määrittämää, vaan kulttuuris-sosiaalinen performanssi, 

johon liittyy tietyn maskuliinisen tai feminiinisen tyylin mukaisia asenteita, arvoja, puheta-

poja, alakulttuureja jne. (Jokinen 2000, 205–209, 228; Edley 2001, 191–192.)  

Emme kuitenkaan voi performoida sukupuolta miten tahansa. Rajat sukupuolen esittämi-

selle asettaa hegemoniseksi muotoutunut diskurssi eli kulttuurisesti vallitseva tapa kuvata 

sukupuolta. Koemme itsemme aidosti miehiksi tai naisiksi ja käyttäydymme kokemuk-

semme mukaisesti, mutta tämä kokemus on itse asiassa seurausta kulttuurisesti vakiintu-

neesta tavasta puhua sukupuolesta ja määritellä sitä. Viime kädessä kieli ja kielen käyttö on 

se, joka rajaa käyttäytymistämme sukupuolisina olentoina. Diskursiivisesti rakentuva su-

kupuoli tuotetaan siis sellaisin ruumiillisin teoin, jotka ovat hegemonisen diskurssin mu-

kaisia ja näin ollen kulttuurisesti mahdollisia ajatella ja tulkita. Ihmisyyttä ei voida edes 

kuvitella ilman sukupuolta. (Butler 2006, 58, 75–76 ja 1993, 1–23; Ojajärvi 2004, 256–264 

ja 1998, 174–175; Liljeström 2004, 119–120, 134–135; ks. myös Edley 2001, 193–195.) 

2.1.2 Hegemoninen maskuliinisuus ja nainen toisena 

Vallan ja maskuliinisuuden yhteen kietoutumista on miestutkimuksessa selitetty hegemoni-

sen maskuliinisuuden käsitteellä. Juuri tietynlaista maskuliinisuuden ideaalia parhaiten 

toteuttavilla miehillä on johtava asema hierarkkisesti rakentuneessa sukupuolijärjestelmäs-

sä. Hegemonisella maskuliinisuudella viitataan paitsi tähän ”oikeanlaisen” maskuliinisuu-

den malliin, myös niihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin ja käytänteisiin, 

joiden avulla maskuliinisuudelle tuotetaan valta-asema suhteessa vallan laitamille jääviin 

naisiin ja niihin miehiin, jotka eivät halua tai pysty toteuttamaan mieheyttään hegemonian 

vaatimalla tavalla. Maskuliinisuudelle tuotettu valta ei ole välttämättä taloudellista, poliit-

tista tai fyysistä, vaikka usein se on myös näitä. Ennen kaikkea valta on kuitenkin sosiaalis-

ta ja kulttuurista ja kietoutuu vaikeasti havaittavilla tavoilla sellaisiin asioihin kuin normaa-

lius, uskottavuus ja arvostus. (Jokinen 2000, 214–217 ja 2010, 130–133; Herkman et al. 

1995, 19–21; Lehtonen 1995, 32–33; Huuki 2003, 36.) 

Yhteiskuntaluokkien valtarakenteita pohtineen Antonio Gramscin hegemonisen vallan kä-

sitteeseen sisältyy ajatus siitä, että valtaapitävät joutuvat tuottamaan valta-asemansa perus-

telemalla, taivuttelemalla ja suostuttelemalla muut hyväksymään sen eriarvoinen jakautu-

minen. Hegemoninen valta-asema ei siis perustu niinkään pakkoon, vaan ennen kaikkea 

alistettujen aktiiviseen suostumukseen. Johtavan luokan on näin ollen kyettävä jatkuvasti 
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uusintamaan valta-asemansa, ja tämän se tekee ennen kaikkea pyrkimällä hallitsemaan 

todellisuudesta tehtäviä tulkintoja. Hegemonia sisältääkin yhtenäisen, kulttuurisesti jaetun 

käsityksen todellisuudesta. Normalisaatio on eräs hegemonisen maskuliinisuuden keskei-

sistä toimintamekanismeista. Hegemonisen maskuliinisuuden mukainen toiminta näyttäy-

tyy meille ”normaalina”, poikkeava toiminta puolestaan luokitellaan ”epänormaaliksi” ja 

siitä rangaistaan sosiaalisesti. Juuri itsestäänselvyydessä piilee hegemonian voima – em-

mehän voi vastustaa sellaista, mitä emme tule edes ajatelleeksi. (Huuki 2003, 36; Jokinen 

2010, 131–132 ja 2000, 214; Lacey 1998, 112–114; Herkman 2001, 221–222.)  

Teoksessaan Toinen sukupuoli Simone de Beauvoir määrittelee naiseuden kulttuurimme 

ensisijaiseksi toiseudeksi. Samoin kuin voidaan määritellä absoluuttinen suora, jonka suh-

teen muiden viivojen vinous määrittyy, on olemassa myös absoluuttinen ihmistyyppi – 

mies – jonka suhteen naiseus määrittyy. Olennaista on, että mittana toimivaa maskuliini-

suutta pidetään norminmukaisena, kun taas feminiinisyys näyttäytyy poikkeavana ja puut-

teellisena. (de Beauvoir 1999, 11–13; Rojola 2004, 161–162.) Koska miehiä on siis perin-

teisesti arvostettu enemmän, rakennetaan nimenomaan maskuliinisuutta tekemällä jyrkkä 

ero feminiinisinä pidettyihin asioihin ja leimaamalla ne vähemmän arvokkaiksi. Jokinen 

(2000, 210) painottaakin, että miehen sukupuoli muodostuu häneen kohdistuvissa kulttuu-

risissa odotuksissa ennen kaikkea erosta naiseen ja kaikkeen naiselliseen. (Herkman et al. 

1995, 15; Lehtonen 1995, 30–31; Huuki 2003, 36.)  

Vaikka maskuliinisuuden hegemoniaa vahvistetaan ensisijaisesti suhteessa toiseudeksi 

määrittyvään feminiinisyyteen, rakennetaan sitä myös miesten keskinäisissä suhteissa. Tätä 

ilmiötä on avattu homososiaalisuuden käsitteellä, jolla viitataan niihin miesten ja poikien 

välisiin toverisuhteisiin, joissa maskuliinisuutta ja valtahierarkiaa muodostetaan yhtä lailla 

miesten keskinäisten hyvä veli -verkostojen kuin kilpailun ja kisailunkin avulla. (Jokinen 

2000, 221–225; Herkman et al. 1995, 16; Vänskä 2012, 194–195.) Koska juuri maskuliini-

suus on kulttuurissamme arvostettua, leimaa sitä tutkijoiden mukaan alituinen näyttämisen 

pakko. Maskuliinisuus ei siis ole pysyvä olotila, vaan eräänlainen fantasia tai ihanne – 

mieheyden mitta – joka täytyy ansaita ja osoittaa yhä uudelleen. (Jokinen 2000, 68–69, 

210–211 ja 2010, 129; Lehtonen 1995, 32–33, 36.) Kilpailun ajatellaankin kuuluvan olen-

naisesti juuri miesten kulttuuriin (Grönfors 1994, 71).  

Homososiaaliset ryhmät voivat muodostua eriarvoistavien hierarkioiden varaan, joissa he-

gemonisen maskuliinisuuden määrä määrittää henkilön paikan hierarkiassa. Omaa masku-

liinisuutta ja ryhmän nokkimisjärjestystä rakennetaan muun muassa erilaisten konkreettis-
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ten miehuuskokeiden ja mahtailevien kompetenssitodistusten avulla, mutta myös kiusaa-

misen, nimittelyn ja väkivallan keinoin. (Jokinen 2000, 30, 68–69 ja 2010, 133; Herkman 

et al. 1995, 16; Huuki 2003, 39, 49–50.) Vallan verkostosta ei suljeta pois ainoastaan nai-

sia, vaan myös normista poikkeavat miehet. Kaikki voiman ja vallan puute ja kieltäytymi-

nen kilpailusta asettaa miehen vaaraan leimautua heikoksi ja naismaiseksi eli potentiaali-

seksi ”homoksi”. Homous ei siis tarkoita seksuaalista identiteettiä, vaan sitä, mitä pidetään 

ei-miehekkäänä, siis feminiinisenä. Hegemonisessa heteroseksistisessä ajattelussa miehet 

jakautuvatkin oikeisiin (hetero)miehiin ja naismaisiksi leimautuviin homoihin. (Jokinen 

2000, 221–222, 226–228 ja 2010, 133; Herkman et al. 1995, 17; Grönfors 1994, 67.)  

Tutkimuksissa on huomattu, että myös lasten toimintakulttuuri rakentuu nimenomaan po-

jan arvomaailman kautta. Esimerkiksi hegemonista maskuliinisuutta ja lasten hierarkkisesti 

rakentuvaa toimintakulttuuria koulussa tutkinut Tuija Huuki (2003) on todennut, että lasten 

keskinäisissä suhteissa poikia ja kaikkea poikamaiseksi miellettyä pidetään arvossa. Sen 

sijaan tyttöys ja tyttömäisinä pidetyt asiat määrittyvät vähempiarvoisiksi ja vähentävät lap-

sen valtaa ja arvostusta hierarkiassa. Pojat pyrkivät halveksunnan avulla erottautumaan 

kaikesta tyttömäisestä, kun taas tytöt hakevat pojilta hyväksyntää. Tytön poikamaisuus 

tuokin tytölle arvostusta ja uskottavuutta, kun taas pojan tyttömäisyys laskee häntä arvoas-

teikolla alaspäin ja voi jopa altistaa kiusaamiselle. (Huuki 2003, 43–50.) 

2.1.3 Sukupuoleen sosiaalistuminen 

Simone de Beauvoir (1999, 154) on kirjoittanut, ettei naiseksi synnytä, vaan tullaan. Pojat-

kaan eivät Jokisen (2000, 210) mukaan synny maskuliinisuuden ihanteiden mukaisiksi. 

Miehenä oleminen omaksutaan sen sijaan sosialisaation kautta sitä mukaa, kun poika alkaa 

tunnistaa maskuliinisuuteen liittyviä odotuksia ja käyttäytyä niiden mukaisesti. Jokinen 

(2000, 209–213) puhuu kulttuurisesta maskuliinisuudesta tarkoittaen niitä tietyssä kulttuu-

ripiirissä kiteytyneitä miesideaaleja ja stereotypioita, joiden mukaista maskuliinisuutta po-

jan oletetaan identiteetissään toteuttavan. Kulttuurinen maskuliinisuus on ennen kaikkea 

representaatio, joka kertoo, millainen miehen tulee olla, miten hänen tulee käyttäytyä, mitä 

tuntea, miltä näyttää ja kuinka pukeutua. (Vänskä 2012, 193; Herkman et al. 1995, 23–24.)  

Vaikka Jokinen puhuu ainoastaan pojista, ovat ajatukset sovellettavissa yhtä lailla molem-

piin sukupuoliin. Yksilön edellytetään omaksuvan kulttuurissaan sukupuolelleen tyypilliset 

piirteet, ja mikäli näin ei käy automaattisesti, niihin sosiaalistetaan aktiivisesti (Huuki 
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2003, 36). Sosiaalinen sukupuoli koostuukin paljolti juuri niistä odotuksista, joita meille 

asetetaan miehinä tai naisina. Jokaisessa yhteisössä on omat ihanteensa ja kulttuurisesti 

rakentuneet olettamuksensa siitä, millainen on ”oikea” mies ja ”oikea” nainen. (Grönfors 

1994, 66–68.) Käsityksemme sisältävät usein tiedostamattomiakin ajatuksia sukupuolten 

tavoiteltavista ja toisaalta luonnollisina pidetyistä ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, ja – 

kuten Michele Adams ja Scott Coltrane (2005, 232–234) painottavat – jo pikkuvauvojen 

ajatellaan helposti olevan näiden stereotypioiden mukaisia. Miehet eivät kuitenkaan ole 

luonnostaan aktiivisia tai osoita niukasti tunteitaan, eivätkä naiset synny passiivisiksi tun-

neihmisiksi. Sen sijaan nämä sosiaaliset ominaisuudet tarttuvat ihmiseen hänen sosiaalistu-

essaan yhteisöön. (Herkman et al. 1995, 16.) Sosialisaatioprosessin tuloksena lapsi muo-

dostaa oman sukupuoli-identiteettinsä eli käsityksen itsestään miehenä tai naisena. Se voi 

olla lähempänä tai kauempana ihannetta, mutta kuitenkin aina jossakin suhteessa siihen. 

(Grönfors 1994, 68; Vänskä 2012, 193.)  

Sukupuoleen sosiaalistaminen alkaa varhain. On osoitettu, että jo synnytyslaitoksella hen-

kilökunta antaa enemmän huomiota pojille kuin tytöille. Myös vanhemman ja vauvan väli-

nen vuorovaikutus muovautuu lapsen sukupuolen mukaan. Poikavauvojen kanssa keskity-

tään fyysiseen kanssakäymiseen aktiivisuuteen rohkaisten; tyttövauvojen kanssa vuorovai-

kutus on verbaalisempaa ja tytöt myös saavat osakseen enemmän hoivaa. Lapsen kasvaessa 

niin vuorovaikutus, lelut, leikkitavat, kotityöt kuin kurinpitotavatkin muovaavat tyttöjä ja 

poikia sukupuolistereotypioiden mukaisiksi. Toivotunlaisesta käyttäytymisestä lapsi saa 

myönteistä palautetta, epätoivottua käyttäytymistä ja vääränlaisina pidettyjä ominaisuuksia 

pyritään taas aktiivisesti karsimaan. Erityisesti karsiminen kohdistuu poikien liian naismai-

seksi miellettyyn käytökseen. Tytöille puolestaan annetaan enemmän liikkumatilaa, sillä 

feminiinisyyttä ja siihen liitettyjä piirteitä ei pidetä yhtä tavoittelemisen arvoisina. (Grön-

fors 1994, 69–70; Adams & Coltrane 2005, 234–235.)  

Tyttöjen ja poikien erilainen kohtelu jatkuu koulussa. Piilo-opetussuunnitelman mukaisesti 

vaatimattomat, kiltit ja hiljaiset tytöt saavat osakseen vähemmän opettajan huomiota ja 

toimintatilaa kuin vallattomiksi ja villeiksi mielletyt pojat, jotka näkyvät ja kuuluvat luo-

kassa tyttöjä enemmän niin hyvässä kuin pahassakin. (Metso 1992, 272, 280; Grönfors 

1994, 70.) Erilaisella kohtelulla muokataan erilaisia ihmisiä: fyysisiin leikkeihin rohkais-

tuista pojista tulee helpommin toiminnallisia, ulospäin suuntautuneita, aggressiivisia ja 

kilpailunhaluisia, kun taas hiljaisempiin leikkeihin kannustetuista tytöistä kasvaa emotio-

naalista läheisyyttä arvostavia, empaattisia ja yhteistyökykyisiä. Peruskoulun jälkeen tytöt 
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ohjautuvatkin enemmän hoiva-aloille, pojat taas muun muassa tekniikan aloille tai johta-

viin asemiin. (Grönfors 1994, 69–70; Rojola 2010, 201–202 ja 2004, 164.) 

Koska sukupuolten väliset suhteet eivät ole seurausta biologiasta, on jokaisen kulttuurin 

pidettävä niitä jatkuvasti yllä (Jhally 1990, 134). Sukupuolisidonnainen sosiaalistuminen 

eli sukupuolittuneen käyttäytymisen, elämän pyrkimysten ja tavoitteiden sääntely onkin 

eräs sukupuolijärjestelmää ylläpitävistä mekanismeista (ks. myös Adams & Coltrane 2005, 

233). Esimerkiksi tyttöjen ja naisten rituaaliset valmistelut heteroseksuaalisiin suhteisiin ja 

velvollisuuksiin – muun muassa romanssien, avioliiton ja perhe-elämän tärkeyden koros-

taminen naisen elämässä – toimivat normatiivisina ja institutionalisoituneina sukupuolijär-

jestelmän vakauden takaavina rakenteina. Erityisesti naiseutta on kautta aikojen määritelty 

myös suhteessa ulkonäköön ja ruumiillisuuteen. Tyttöjen sosialisaatioprosessiin kuuluukin 

”sopivan” käyttäytymisen, ”oikeanlaisen” pukeutumisen ja itsensä koristelun harjoittele-

minen, mikä valmistaa vallitsevien kauneusihanteiden ja toisaalta ruumiillisten rajoitusten 

sisäistämiseen. Näiden sukupuoleen sosiaalistavien käytänteiden luonnollisuutta myös ko-

rostetaan jatkuvasti. (Liljeström 2004, 132.)  

Kun parisuhde ja ulkonäkö kuuluvat olennaisesti kulttuuriseen feminiinisyyteen, on väki-

valta eräs niistä asioista, jotka miellämme erityisesti miehiseksi. Saatamme tiedostamat-

tamme ajatella, että väkivalta on jopa yksi maskuliinisuuden keskeisistä piirteistä ja siten 

normaali ja hyväksytty osa poikana ja miehenä olemista. Sosialisaatioprosessin tehtäväksi 

nähdään opettaa pojat suuntaamaan luonnollisena pidettyä aggressiivisuuttaan hyväksyttä-

vällä tavalla: urheilussa, politiikassa, työelämässä tai sodassa. (Grönfors 1994, 64–68; Jo-

kinen 1995, 101) Kuten miestutkijat painottavat, väkivaltaisuus ei kuitenkaan ole testoste-

ronin tai geneettisen perimän aikaansaamaa. Sen sijaan väkivallan kulttuuri on osa laajem-

paa miehistä kulttuuria, jota uusinnetaan sosialisaation kautta. Ennen kaikkea väkivaltaa on 

pidetty eräänä keskeisenä keinona turvata miesten ylivalta naisiin nähden. Sosialisaatiopro-

sessin tuloksena pojat oppivat, että heillä on tyttöihin nähden etuoikeutettu asema, jota 

voidaan uusintaa väkivallan tai ainakin sen uhkan avulla. (Grönfors 1994, 65–66, 70–74; 

Jokinen 1995, 89–90 ja 2000, 29–30, 216–217; Liljeström 2004, 132; Edley 2001, 191.)  

Seuraavaan taulukkoon on koottu binaarisista oppositiopareista koostuvan kulttuurisen 

nais- ja mieskuvan keskeisiä piirteitä. 
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Taulukko 1: Dikotomisesti rakentuva stereotyyppinen nais- ja mieskuva
1
 

Miehiset sukupuolipiirteet Naiselliset sukupuolipiirteet 

Riippumaton/Itsenäinen 

Rationaalinen/Tasapainoinen 

Järkevä/Looginen 

Objektiivinen 

Välinpitämätön/Emotionaalisesti etäinen 

Raju/Ilkeä 

Tottelematon 

Äänekäs 

Villi/Vallaton 

Vakava 

Rohkea 

Itsevarma 

Aggressiivinen/Väkivaltainen 

Kilpailunhaluinen 

Hallitseva/Vallanhaluinen 

Fyysinen 

Henkinen 

Aktiivinen/Toiminnallinen 

Vahva/Voimakas 

Työkeskeinen 

Asiakeskeinen 

Riippuvainen/Epäitsenäinen 

Irrationaalinen/Epävakaa 

Tunteellinen/Epälooginen 

Subjektiivinen 

Empaattinen/Emotionaalista läheisyyttä kaipaava 

Lempeä/Mukava 

Tottelevainen/Kiltti 

Hiljainen 

Rauhallinen 

Iloinen 

Pelokas 

Epävarma/Vaatimaton 

Hoivaava 

Yhteistyökykyinen 

Mukautuva/Alistuva 

Emotionaalinen 

Ruumiillinen 

Passiivinen 

Heikko 

Perhekeskeinen 

Ihmiskeskeinen 

2.2 Media ja sukupuoli 

2.2.1 Esityksiä esityksistä eli sukupuoli representaationa 

Butlerin näkemykset sukupuolesta performanssina ovat olleet keskeisiä tutkittaessa mediaa 

sukupuolen näkökulmasta. Yhtä lailla kuin jokaisen yksittäisen ihmisen ruumiillisissa tois-

toteoissa sukupuoli rakentuu myös median toistamissa esityksissä eli representaatioissa 

(Rossi 2006, 64 ja 2002, 112). Kuten jo mainitsin, Butler painottaa, ettemme voi perfor-

moida sukupuolta, miten tahansa. Sukupuolen esityksissä on turvauduttava sellaisiin esit-

tämisen tapoihin – merkkeihin, tyyleihin ja käytänteisiin – jotka ovat kulttuurisesti vakiin-

tuneita ja näin ollen tunnistettavissa maskuliinisiksi tai feminiinisiksi (Ojajärvi 2004, 263–

                                                 
1
 Griffiths 2002, 161; Rojola 2004, 164; Sarpavaara 2004, 77–78; Herkman et al. 1995, 15; Grönfors 1994, 

67; Rossi 2003, 61; Lehtonen 1995, 26, 34; Jokinen 2000, 209–210; Ruoho 1996, 118; Vänskä 2012, 193; 

Huuki 2003, 35–36; Adams & Coltrane 2005, 232–233; Jokinen 2010, 128–129; Kellner 2000, 73. 
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264). Voidaankin ajatella, että on olemassa eräänlainen historiallisesti muuntuva mahdol-

listen representaatioiden valikoima, joka antaa sukupuolittuneita malleja samastumiselle, 

ihailulle ja lopulta käyttäytymiselle niiden matkimisen ja rituaalisen toiston kautta. (Rossi 

2002, 111–113 ja 2006, 76.)  

Juuri media on eräs keskeinen yhteiskunnallinen foorumi, jossa näitä mahdollisia sukupuo-

len esittämisen tapoja tuotetaan ja normalisoidaan. Kun näemme mediassa jatkuvasti tie-

tynlaisia, vakiintuneisiin esitystapoihin ja kulttuuriseen ymmärrettävyyteen perustuvia su-

kupuoliperformansseja, alkavat ne väistämättä vaikuttaa käsityksiimme sukupuolesta. 

(Ojajärvi 2004, 263–264.) Lehtosen (1995, 46) mukaan muun muassa kuvat, kirjallisuus, 

musiikki, mainokset ja iltapäivälehtien lööpit muokkaavat ajatuksiamme siitä, mitä suku-

puoli on ja mitä se voi tai saa olla. Media ei siis muovaa ainoastaan ihanteitamme miehistä 

ja naisista, vaan myös sitä, mitä pidämme tietylle sukupuolelle normaalina käyttäytymisenä 

(esim. Ojajärvi 1998, 171). Näin mediassa yhä uudestaan toistetut sukupuolen representaa-

tiot pitävät yllä tietynlaisia sukupuoliperformansseja myös oikeassa elämässä. (Rossi 2002, 

111 ja 2006, 64–65; Puustinen et al. 2006, 20–30; Ojajärvi 2004, 263–264.)  

Feministisen tutkimuksen piirissä visuaalista kulttuuria on tarkasteltu jo pitkään niin suku-

puolta kuin sukupuolijärjestelmääkin rakentavina ideologisesti värittyneinä representaati-

oina, jotka eivät ainoastaan passiivisesti heijasta yhteiskunnassamme vallalla olevia arvoja 

ja käsityksiä, vaan myös aktiivisesti tuottavat niitä (Rossi 2002, 112). Representaation aja-

tellaan sekä esittävän että edustavan kuvaamaansa kohdetta. Sanna Ojajärven (1998, 173) 

mukaan tämä kohde on toisaalta olemassa itsenäisesti, mutta saa toisaalta merkityksensä 

ainoastaan representaatioiden kautta. ”Todellisuutta” ja representaatioita ei siis voi erottaa 

toisistaan. Sen sijaan representaatiot tuottavat ja jäsentävät ”todellisuutta” tai sitä, mitä 

pidämme todellisuutena. Representaation käsitteen avulla voidaankin analysoida, millaista 

todellisuutta mediaesitykset tuottavat ja millaisia keinoja ne siihen käyttävät. (Herkman 

2001, 219; Paasonen 2010, 40–41; Seppänen 2005, 95–96; Ojajärvi 1998, 173; Väliverro-

nen 1998, 19; Sarpavaara 2004, 31–33.) 

Mediakuvien hallitsemassa kulttuurissa juuri median tuottamat representaatiot ja niiden 

taustalla vaikuttavat diskurssit muovaavat erityisen vahvasti näkemyksiämme sukupuolesta 

(Kellner 2000, 70–71). Viime kädessä sukupuoli onkin erilaisten diskursiivisten käytäntö-

jen tuote eli tulosta sellaisista todellisuuden esittämisen ja ymmärtämisen tavoista – muun 

muassa kielellisistä, kuvallisista ja yhteiskunnallisista käytännöistä – jotka tuottavat käsi-

tyksiä sukupuolten välisistä eroista (Lehtonen 1995, 28; Ojajärvi 1998, 173; Puustinen et 
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al. 2006, 30; Edley 2001, 191). Kuten Susanna Paasonen (2010, 46–47) tiivistää, sukupuol-

ta rakennetaan erilaisissa instituutioissa (muun muassa koulussa, perheessä, uskonnon ja 

lain piirissä), kulttuurisissa teksteissä (kirjoissa, elokuvissa, mainoksissa, musiikkivideois-

sa, peleissä ja televisiosarjoissa) ja lopulta myös yksittäisten ihmisten arkisissa toistoteois-

sa (pukeutumisessa, hiusten muotoilussa, eleissä, puhetavoissa ja Facebook-profiileissa). 

Jo ennen Butleria elokuvatutkija Teresa de Lauretis tarkasteli sukupuolta representaationa. 

Hänen mukaansa media toimii kuin sukupuoliteknologia tuottaessaan ja uusintaessaan su-

kupuolta representaatioiden avulla. Yksilöiden biologiset erot saavat sukupuolitetut, arvo-

latautuneet ja hierarkkisesti järjestäytyneet merkityksensä median kierrättämissä sosiaali-

sen sukupuolen esityksissä. Samalla kun sukupuoliteknologiat – esimerkiksi elokuvat, 

mainokset tai perhekuvat – representoivat sukupuolta tiettyjen esittämisen tekniikoiden 

jäsentäminä, ne synnyttävät niin sukupuolittuneita käytänteitä kuin ruumiillisia subjekteja-

kin. (de Lauretis 1987, 3–6 ja 2004, 38–41, 51–61, 89, 103–104; ks. Rossi 2006, 74–75; 

Ojajärvi 1998, 173–174; Koivunen 1995, 31; Puustinen et al. 2006, 22.)  

Vanhoja suomi-filmejä sukupuoliteknologiana tutkinut Anu Koivunen (1995, 25–30) tote-

aa, että kun kuvaa pidetään rakennettuna diskurssina, huomio ei enää kiinnity siihen, kuin-

ka hyvin kuva vastaa todellisuutta, vaan siihen, kuinka se tuottaa sosiaalista todellisuutta ja 

niitä merkityksiä, joiden puitteissa naiset muodostavat identiteettiään. Diskurssit ja niiden 

taustalta löytyvät ideologiat materialisoituvat kuvissa ja teksteissä, jolloin voimme analy-

soida niitä vain representaatioiden kautta. Representaatiot puolestaan jäsentyvät väistämät-

tä tiettyjen kulttuuristen koodien ja vakiintuneiden esittämisen tapojen mukaisesti. (Koivu-

nen 1995, 28–33; Paasonen 2010, 41–42; Lacey 1998, 102–103.) Esimerkiksi tietynlainen 

sukupuolittunut kielen käyttö, kehon asennot ja liikkeet, puvustus, meikki, lavastus, kame-

ratyö, rajaukset ja eri genreille tyypillinen kerronta toisaalta rajoittavat sitä, mitä ja miten 

voidaan sanoa, mutta tekevät toisaalta sanomisen ylipäätään mahdolliseksi (Koivunen 

1995, 33; Puustinen et al. 2006, 21; Paasonen 2010, 41). Koivusen (1995, 29) mukaan tut-

kijan tuleekin kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, miten ja mistä elementeistä nais-

kuvaa rakennetaan sukupuoliteknologian avulla.  

2.2.2 Stereotypiat ja median hegemoninen diskurssi 

Kulttuurintutkimuksessa hegemonisen vallan käsitteellä on kuvattu yhteiskunnan tapaa 

uusintaa vallitsevia valtasuhteita erilaisten kulttuurituotteiden avulla. Johtavan luokan val-
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ta-asema ei siis ole ainoastaan poliittinen tai taloudellinen, vaan heidän näkökulmansa do-

minoi myös kulttuurisia tekstejä. Tutkijat ovat korostaneet etenkin median merkitystä hal-

litsevan ideologian ja sen mukaisten valtasuhteiden vahvistamisessa. (Lacey 1998, 112–

114; Kellner 2000, 10, 70–74; Herkman 2001, 220–221.) Esimerkiksi mediatutkija Juha 

Herkmanin (2001, 221) mukaan audiovisuaalinen mediakulttuuri toimii nykyään jopa ensi-

sijaisena kulttuuristen merkitysten muodostumisen paikkana.  

Eräs keino, jonka avulla media luonnollistaa ja ylläpitää hegemonista diskurssia ja sen hei-

jastamaa ideologiaa, ovat stereotypiat. Stereotypia on representaation muoto, jolla ihmisiä 

luokitellaan itsestään selvinä pidettyihin kategorioihin sen mukaan, mihin sosiaaliseen 

ryhmään he kuuluvat. Samalla heitä järjestetään hierarkkisiin valtasuhteisiin, jotka tuotta-

vat eriarvoisuutta. Kuten Stuart Hall (1999, 190) sanoo, stereotypiat pelkistävät, olemuk-

sellistavat, luonnollistavat ja jähmettävät ihmisten välisiä eroja. Ne perustuvat tietyssä kult-

tuuripiirissä yleisesti hyväksytyille yleistyksille, jotka eivät kuitenkaan vastaa todellisuutta 

tai esittävät asiat ainakin liian yksiulotteisesti. Sterotypioissa nämä yleistykset ovat kitey-

tyneet konventionaalisiksi kuviksi, jotka vetoavat meihin järjen sijasta tunnetasolla. Stereo-

typioita voidaankin pitää eräänlaisina sosiaalisten arvojemme ja uskomustemme myyttisinä 

tiivistyminä. (Herkman 2001, 221; Sarpavaara 2004, 33; Signorielli 2001, 343; Lacey 

1998, 134–139; Dyer 2002, 45–50.) Nancy Signoriellin (2001, 343) mukaan stereotypiat 

ovat erityisesti television retoriikkaan kuuluva esittämisen tapa, jonka avulla televisio pait-

si kuvaa ihmisiä myös sosiaalistaa kulttuurisiin käsityksiin, arvoihin ja normeihin. 

Feministitutkijat ovat kritisoineet populaarikulttuurin stereotyyppistä naiskuvaa jo 1970-

luvulta lähtien. He ovat painottaneet, että mediakulttuurissa sukupuolta representoidaan 

yleensä heteroseksuaalisen miehen näkökulmasta (esim. Herkman 2001, 219). Naisia esiin-

tyy lukuisten tutkimusten perusteella mediassa vähemmän kuin miehiä, ja naiskatsojille on 

myös tarjolla vähemmän positiivisia samastumiskohteita. (Puustinen et al. 2006, 28; Signo-

rielli 2001, 344–347; Huntemann & Morgan 2001, 314; Ojajärvi 1998, 172; Kotilainen & 

Tuominen 2012, 61). Elokuvatutkija Laura Mulvey (1975) puhuu kameran miehisestä kat-

seesta (male gaze), jolla hän tarkoittaa sitä, että elokuvallinen kerronta ja kameran kuva-

kulmat tekevät naisesta passiivisen objektin eli katseen kohteen ja miehestä aktiivisen sub-

jektin eli katsojan. Näin elokuvat on rakennettu jo kuvaustekniikaltaan ennen kaikkea mie-

hen katsetta ja mielihyvää varten, kun taas nainen joutuu katsojana ristiriitaiseen tilantee-

seen. (Puustinen et al. 2006, 32–33; Seppänen 2005, 54–56; Rossi 2006, 70; Ojajärvi 1998, 
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172.) Maskuliinisuuden rakentumiseen mediakuvissa on puolestaan alettu kiinnittää 

enemmän huomiota vasta 1990-luvulla (Rossi 2003, 61). 

Herkman (2001, 224) painottaa, että nykyiset sukupuolen stereotyyppiset esittämisen tavat 

ovat jatkoa tuhansia vuosia vanhalle, vahvasti mieskeskeiselle länsimaiselle kuvaperinteel-

le. Stereotypiat ovatkin niin syvällä esittämisen tavoissamme, että niiden vastustaminen ja 

niistä poikkeavien representaatioiden tuottaminen vaatii usein aivan erityistä tiedostamista. 

Mediakulttuurissa ei kuitenkaan ole yhtä ja ainoaa tapaa representoida sukupuolta. Valkoi-

sen miehen näkökulma on edelleen vallitseva, mutta sen rinnalle on alkanut tulla yhä 

enemmän tätä hegemonista diskurssia haastavia vaihtoehtoisia representaatioita. (Herkman 

2001, 219–224.) De Lauretis korostaakin, että juuri representaatioihin liittyy myös muu-

toksen mahdollisuus. Muutokset totutuissa esittämisen tavoissa voivat tapahtua represen-

taatioihin aina sisältyvien ristiriitojen ja moninaisuuden avulla sekä hegemonisen diskurs-

sin sisällä että sen ulkopuolella. (de Lauretis 1987, 25–26 ja 2004, 60, 70–72, 115–116; 

Ojajärvi 1998, 173–174; Koivunen 1994, 76.) Hallitsevaa diskurssia tutkittaessa on siis 

tärkeää tunnistaa mediakuvastosta samuutta ja yhtenäisyyttä luovien elementtien lisäksi 

myös vallalla olevaa kuvaustapaa vastustavia ja siitä poikkeavia kuvia (Koivunen 1995, 

21, 32; Rossi 2002, 29). 
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3 Mediakulttuuri kasvattajana 

3.1 Elämää mediakulttuurissa 

3.1.1 Mediatulva ja kulttuurin medioituminen 

Herkmanin (2001, 18) mukaan ei ole olemassa elämänaluetta, jota media ei värittäisi vä-

hintään niiden odotusten, käsitysten ja merkitysten kautta, joita se luo sosiaaliseen todelli-

suuteemme. Kulttuurin medioitumisella kuvataan sitä valtavaa muutosta, jonka media on 

saanut aikaan länsimaisessa yhteiskunnassa. Meitä jatkuvasti ympäröivä mediatulva aihe-

uttaaa sen, että kokemuksemme maailmasta ja tapamme hahmottaa sitä välittyvät yhä use-

ammin median kautta. Kokemuksen medioitumisella viitataankin siihen, että media raken-

taa pitkälti niitä näkökulmia, joiden varassa ymmärrämme todellisuutta ja muodostamme 

maailmankuvaamme. (Herkman 2001, 18–19; Seppänen & Väliverronen 2013, 41–43; 

Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 31, 58.) Herkman (2002, 206) kirjoittaa: ”Media on mukana 

sellaisten totuuksien, tietojen, informaation, nautintojen ja fantasioiden tuottamisessa, jotka 

nykykulttuurissa pitkälti jäsentävät ihmisten näkemyksiä maailmasta, itsestään ja muista.”  

Douglas Kellner kuvaa nykykulttuuria mediakulttuuriksi, jossa media ja siihen liittyvät 

ilmiöt ovat keskeisessä asemassa niin ajankäytön kuin tiedonsiirron ja sosiaalistumisenkin 

kannalta. Kellnerin mukaan elämme kulttuurissa, jossa median välittämistä äänistä ja ku-

vista on tullut niin erottamaton osa arkea, että ne muovaavat poliittisia näkemyksiämme, 

ihmisten välistä vuorovaikutusta ja identiteettejä. Media antaa malleja siitä, mitä on olla 

mies tai nainen, ja vaikuttaa käsityksiimme luokasta, rodusta, kansallisuudesta ja seksuaa-

lisuudesta. Se kertoo meille moderneja moraalikertomuksia, jotka tarjoavat käsityksiä oi-

keasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Näin se muokkaa perimmäisiä arvojamme ja ajatuk-

siamme siitä, millaisessa maailmassa elämme. Kellner kutsuu median viestimiä kulttuurin 

pedagogeiksi, koska ne kertovat, miten käyttäytyä, miten ajatella, mitä uskoa, tuntea, pelä-

tä ja tahtoa. (Kellner 2000, 9–10, 188.) Len Masterman (1991, 3–4) puolestaan kutsuu me-

dia tajuntateollisuudeksi. Hänen mukaansa kokemusmaailmamme on median kyllästämä 

riippumatta siitä, kuinka vastustuskykyisinä pidämme itseämme sen vaikutuksille.  

Median on sanottu myös muokkaavan nykylapsuudesta täysin erilaisen kuin ennen. Jane 

Kenway ja Elizabeth Bullen (2001, 8) korostavat, että ennen kaikkea kaupallinen media- ja 
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kulutuskulttuurimme on muuttanut täydellisesti sellaiset instituutiot kuin perhe ja koulu ja 

että koko lapsuus määrittyy nykyään pitkälti juuri media- ja kulutuskulttuurin kautta. Me-

diakuvaston ja median tuottamien tarinoiden valtava määrä ja elämysvoimaisuus takaavat 

sen, että media tunkeutuu osaksi nykylapsen perhe-elämää, kaverisuhteita, kokemusmaa-

ilmaa ja koko kasvuprosessia. Media syöttää jatkuvana tulvana populaaria kuvastoa, rep-

resentaatioita ja symbolisia malleja, joilla on syvällinen vaikutus siihen, mitä lapset ja nuo-

ret ajattelevat maailmasta ja kuinka he mieltävät itsensä suhteessa siihen. (Huntemann & 

Morgan 2001, 309.) Mediapsykologi Anu Mustosen (2001, 63) mukaan erityisesti lasten 

todellisuuskäsitys onkin osittain juuri median pohjalle rakennettu luomus. 

3.1.2 Median valta rakentaa maailmaa 

Koska medialla on nähty olevan niin suuri merkitys nykyihmisen elämässä, on mediakult-

tuuria tutkittu usein vallan näkökulmasta. Esimerkiksi Norman Fairclough’n (1997, 75) 

mukaan mediakäytäntöjen kriittinen ymmärtäminen vaatii nimenomaan niihin sisältyvien 

valtasuhteiden käsittämistä. (Herkman 2001, 205; Kotilainen & Tuominen 2012, 83.) Tar-

kasteltaessa mediaa kriittisesti huomion kohteeksi otetaan juuri median valta muokata käsi-

tyksiämme maailmasta. Mediapsykologinakin tunnetun Albert Banduran (2001, 271) mu-

kaan massamedialla on nykyään valtava merkitys sosiaalisen todellisuutemme rakentumi-

sessa, koska se kykenee jakamaan salamannopeasti uusia ajatuksia, arvoja ja toimintamal-

leja ympäri maailmaa luoden näin globaalisti jaettua tietoisuutta elektronisen akkulturaati-

on keinoin. Media onkin Mustosen ja Tarja Salokosken (2007, 35) mukaan voimakas väli-

ne muokkaamaan yleisönsä todellisuuskäsityksiä oman maailmankuvansa mukaiseksi. 

Valta ja media kietoutuvat toisiinsa monin tavoin niin tuotannossa, vastaanotossa kuin itse 

esityksissäkin. Mediatekstit ovat täynnä valintoja: ne eivät anna neutraalia tietoa maailmas-

ta, vaan representoivat kuvaamansa aina jostakin näkökulmasta. Media käyttää valtaa päät-

täessään kenen näkökulmat pääsevät esille. Esimerkiksi uutisissa tietyt asiat esitetään to-

tuutena, toisista taas vaietaan kokonaan. Saatamme omaksua mediasta ajatuksia, asenteita, 

arvoja ja stereotypioita jopa huomaamattamme. Usein ajatellaan, että viihde on vain harmi-

tonta ajankulua ja ettei median viihteellisistä sisällöistä opita mitään. Juuri ei-

tietopainotteiset mediasisällöt kuitenkin opettavat varsin tehokkaasti uusia arvoja tai vah-

vistavat katsojan jo olemassa olevia käsityksiä. Filosofi Michel Foucault’a seuraten Herk-

man (2001, 206) esittääkin, että valta liittyy läpikotaisin medioituneessa kulttuurissamme 

ennen kaikkea niihin valtarakenteisiin ja ideologioihin, jotka yksilö sisäistää median vaiku-
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tuksesta. Kaiken kaikkiaan on tärkeää pohtia, keiden vallassa median tuotantokoneistot 

ovat ja kenen intressejä ne palvelevat. (Kotilainen & Tuominen 2012, 60–61, 83–84; Kupi-

ainen & Sintonen 2009, 104–105; Kellner 2000, 10–11; Herkman 2001, 205–207, 219.) 

Median vaikutus johtuu suurelta osin sen jatkuvasta läsnäolosta arjessamme. Kun meille 

esitetään toistuvasti tiettyjä asioita tietyistä näkökulmista, alkavat vallitsevat ajattelutavat 

ja esittämisen konventiot vaikuttaa pikkuhiljaa normaaleilta ja itsestään selviltä faktoilta. 

(Kotilainen & Tuominen 2012, 61.) Erityisesti visuaalisella medialla on taipumus vaikuttaa 

luonnolliselta, ikään kuin se avaisi vain neutraalin ikkunan todellisuuteen. Juuri tämä nä-

ennäinen realistisuus, joka kätkee taakseen sen tosiasian, että mediasisällöt ovat kulttuuri-

sia merkityskäytäntöjä, joita tulee aktiivisesti lukea ja tulkita, tekee mediasta ideologisesti 

niin merkityksellisen. (Masterman 1991, 6, 19–20; Kupiainen & Sintonen 2009, 104–105.)  

Median vaikutuksista erityisesti lapsiin puhutaan usein yksilötasolla, mutta niitä pitäisi 

hahmottaa myös laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa (ks. Kupiainen & Sintonen 2009, 

121). Herkmanin (2001, 180) mukaan media on nähtävä ennen kaikkea meitä ympäröivän 

kulttuurin osana, joka osallistuu mitä suurimmassa määrin kulttuurin merkitystuotantoon. 

Mediavaikutukset ovatkin ”osa laajempaa yhteiskunnallis-kulttuurista merkitysten muo-

dostumisen prosessia, jossa taistellaan siitä, mitkä merkitykset ovat kulloinkin tärkeitä ja 

mitkä vähemmän tärkeitä, mitkä totuudet ovat vallitsevia ja mikä tuomitaan valheeksi.”  

3.2 Mediakulttuuri, oppiminen ja sosialisaatio 

3.2.1 Media sosiaalistavana instituutiona 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista yhteiskunnallistumis- ja oppimisprosessia, 

jossa yksilö kehittyy toimintakykyiseksi subjektiksi. Annika Takala (1974, 17) määrittelee 

sosialisaation sukupolvien väliseksi vuorovaikutusprosessiksi, jonka tuloksena uusi suku-

polvi pystyy toimimaan yhteiskunnan eri tehtävissä, tulee osalliseksi yhteisön kulttuuripe-

rinnöstä ja pystyy kehittämään näitä kahta edelleen. Yhteisö on kehittänyt erilaisia sosiaali-

sia mekanismeja ja instituutioita, joiden tarkoitus on taata toisaalta lapsen terve kasvu ja 

sopeutuminen yhteiskuntaan ja toisaalta yhteisön tärkeinä pitämien tietojen, taitojen ja 

asenteiden omaksuminen. Erityisesti yksilön sosiaalistumisprosessissaan omaksumat arvot, 

normit ja sosiaalisesti hyväksytyt toimintatavat pitävät yllä yhteiskunnan yhtenäisyyttä ja 

jatkuvuutta. (Nyyssölä 2008, 61–62; Siljander 2002, 42–43, 45, 53; Takala 1974, 43–46; 
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Mustonen 2001, 63; Signorielli 2001, 343; Werner 1996, 20–22.) Sosialisaatio on yhteis-

kunnassa monilla eri tasoilla ja tavoilla ilmenevä prosessi, joka toimii paljolti tiedostamat-

tamme esimerkiksi kielen omaksumisen ja erilaisten arjen itsestään selvien toimintatapojen 

välityksellä (Antikainen et al. 2010, 37; ks. Takala 1974, 134–140).  

Kasvatuksesta on ollut perinteisesti vastuussa kolme instituutiota: kirkko, perhe ja koulu. 

Massamediasta on kuitenkin tullut 1900-luvun kuluessa neljäs sosiaalistava instituutio, 

joka on ottanut itselleen muiden kasvatusinstituutioiden tehtäviä ja jolle on jouduttu luo-

vuttamaan osa kasvatusvastuusta. (Nyyssölä 2008, 22–27; Signorielli 2001, 343; Valkonen 

et al. 2005, 89.) Mediaa ei voi Sirkku Kotilaisen ja Suvi Tuomisen (2012, 60) mukaan pi-

tää enää pelkkänä oheiskasvattajana, koska sen rooli tiedon, maailmankuvan ja arvojen 

välittäjänä on nykyään yhtä merkittävä kuin perinteisten kasvattajien. Kellner (2000, 25) 

pitää mediaa jopa sosialisaation hallitsevana voimana, joka nostaa mediakuvat ja julkisuu-

den henkilöt perinteisten kasvattajien tilalle hyvän maun ja ajatusten välittäjänä.  

Pienten lasten asenteet ja arvot tulevat edelleen pääasiassa lasten vanhemmilta ja lähiym-

päristöstä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa ja mitä 

enemmän hän viettää aikaansa median parissa, sitä enemmän media vaikuttaa lapsen asen-

teisiin ja sitä kautta myös käyttäytymiseen. (Salokoski & Mustonen 2007, 35.) Median 

sosiaalistava vaikutus on yleisesti ottaen sitä suurempi mitä vähemmän ihmisellä on elä-

mänkokemusta ja sosiaalisen verkoston kautta saatuja, median ulkopuolisia vaikutteita. 

Median vaikutus korostuu lisäksi sellaisilla elämänalueilla, joista katsojalla on vähiten 

omaa kokemusta ja tietopohjaa. (Mustonen 2001, 63; Valkonen et al. 2005, 89.)   

Median positiivisiin vaikutuksiin sosiaalistajana kuuluu sen kyky lisätä yhteisön vakautta 

ja ryhmän jäsenten yhteisöllisyyttä. Se voi lisäksi auttaa yksilöä orientoitumaan maailmaan 

ja antaa näin varmuutta ja turvaa. (Mustonen 2001, 63.) Median tunkeutuminen kasvatus-

kentälle herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, millainen vaikutus kaupallisuudella on kas-

vamiseen. Perinteisesti tieto on ollut sellaisten kasvatuksellisten instituutioiden jakamaa, 

jotka ovat vastuussa ennen kaikkea yhteisölle ja joiden ensisijainen päämäärä on taata yh-

teinen hyvä. Massamedia on kuitenkin kaupallista kulttuuria, jonka avulla jättiyhtiöt kerää-

vät voittoa. Nykyään kasvatuskentällä on siis vahva sosiaalistaja, joka on vastuussa ennen 

kaikkea markkinoille. (Masterman 1991,14; Kellner 2000, 9; Signorielli 2001, 341.)  

Kulttuurin tuottaminen voiton saamiseksi tarkoittaa sitä, että mediasisältöjen tekijät pyrki-

vät rakentamaan sellaisia tuotteita, jotka menevät kaupaksi ja tavoittavat suuria joukkoja. 
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Mediatekstit laaditaan siten, etteivät ne loukkaa ketään, mutta houkuttelevat mahdollisim-

man tehokkaasti mahdollisimman monia kuluttajia. (Kellner 2000, 24–25.) Media siis tar-

joaa yleisölleen nimenomaan sellaisia tarinoita ja representaatioita, joita yleisö tahtoo ja 

jotka se hyväksyy omikseen (Kotilainen & Tuominen 2012, 83). Media ei pystykään hel-

posti luomaan yhteiskuntaan uusia arvoja, vaan sen vaikutus perustuu ennen kaikkea jo 

olemassa olevien, usein varsin konventionaalisten arvojen ja käsitysten siirtämiseen uusille 

sukupolville. Näin media kierrättää ja samalla vahvistaa kulttuurimme vallitsevia ja ylei-

sesti hyväksyttyjä ajattelutapoja, jotka ovat kuitenkin usein hallitsevan ryhmän intressejä 

ylläpitäviä. (Hoppu 1997, 11; Kellner 2000, 11, 25.) 

3.2.2 Mediakulttuuri oppimisympäristönä 

Mediakulttuurista on tullut tärkeä epävirallinen oppimisympäristö, joka hallitsee erityisesti 

lasten ja nuorten arkea. Televisiot ja netit muodostavat globaalin kasvatuskontekstin, jossa 

opitaan monia asioita, koostetaan identiteettiä ja rakennetaan maailmankuvaa. (Nyyssölä 

2008, 8; Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 32, 56–57; Valkonen et al. 2005, 85.) Onkin arvioi-

tu, että nykyään jopa suurin osa oppimisesta tapahtuu perinteisten oppimisympäristöjen 

ulkopuolella. Yhä enenevä teknologisoituminen ja sen mukanaan tuoma informaation rä-

jähdysmäinen kasvu ja helppo saatavuus ovat muuttaneet radikaalisti erityisesti koulun 

merkitystä tiedon jakajana ja lasten ja nuorten maailmankuvan muovaajana. Viestintäväli-

neet ovat laajentaneet oppimisen mahdollisuuksia ja tarjoavat nykynuorelle koulua paljon 

houkuttelevamman oppimisen tilan, joka ohittaa Juha Suorannan ja Mauri Ylä-Kotolan 

(2000, 32) mukaan koulun merkityksen mennen tullen. Paitsi että audiovisuaalinen media 

tuottaa suuren määrän informaatiota, merkitsee internetin ja sosiaalisen median kasvava 

rooli lasten ja nuorten arjessa sitä, että tietoa tuotetaan ja jaetaan aiempaa enemmän myös 

itse. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 32, 80–81; Kotilainen & Tuominen 2012, 31.) 

Oppimista pidetään median tärkeänä myönteisenä vaikutuksena (Valkonen et al. 2005, 85). 

Media onkin monipuolinen ja motivoiva oppimisympäristö, jota voidaan käyttää esimer-

kiksi kouluoppimisen tukena. Tietotekniikka tuo opetukseen uusia toimintatapoja ja väli-

neitä, jotka jo sinänsä motivoivat monia. (Salokoski & Mustonen 2007, 32–33 Nyyssölä 

2008, 27, 141.) Yleensä oppimisympäristön käsitteellä viitataan juuri uusien informaatio- 

ja viestintäteknisten menetelmien pedagogiseen käyttöön, jolloin korostuvat niiden tekniset 

ominaisuudet ja käyttötaidot. Mediakulttuuri voidaan kuitenkin käsittää oppimisympäris-
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töksi myös laajemmassa mielessä, jolloin media nähdään olennaisena osana koko elämis-

maailmaamme. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 32, 69–71, 80.)  

Signorielli (2001, 341) pitää erityisesti televisiota aikamme yleisimpänä ja vaikuttavimpa-

na oppimisympäristönä. Audiovisuaalisista välineistä oppiminen on tehokasta, koska se 

perustuu sekä visuaaliseen että auditiiviseen muistiin. Lapsen on helpompi sekä muistaa 

että ymmärtää informaatio, kun kuva vahvistaa viestiä. (Salokoski & Mustonen 2007, 32.) 

Kuvan avulla voidaan havainnollistaa ja konkretisoida abstraktejakin asioita, ja kuvallinen 

informaatio menee perille myös lukutaidottomalle lapselle. Television tuottamat katse-

luelämykset herättävät lisäksi helposti kiinnostuksen ja voivat näin johtaa katsojan pohti-

maan aktiivisesti näkemäänsä ja kuulemaansa. (Nyyssölä 2008, 64; Kurkela 2002, 95.) 

Useimmiten medialähtöinen oppiminen on ns. arkioppimista eli informaalia oppimista. 

Arkioppiminen on yleensä tahatonta ja sattumanvaraista, mutta se voi olla myös tarkoituk-

sellista. (Nyyssölä 2008, 49.) Oppimiseen vaikuttaa oppijan aktiivisuus ja tarkkaavaisuus 

eli se, mihin lapsi kiinnittää esimerkiksi televisiota katsellessaan huomiota. Huomion kiin-

nittäminen tehostaa erilaisten mediasisältöjen muistamista myös jälkikäteen. (Valkonen et 

al. 2005, 86; Gunter & Furnham 1998, 105; Werner 1996, 26–27.) Passiivinen television-

katselu voi kuitenkin olla oppimisen kannalta aktiivista tehokkaampaa, koska ohjelmasisäl-

löt eivät ole lapsen tietoisen kontrollin alaisina. Kun ihminen ei seuraa mediaa valppaana ja 

kiinnostuneena, keskeiseen viestiin myöntyminen voi syntyä vaikkapa mainokseen liitty-

västä tunnetilasta, joka välittyy katsojalle alitajuisesti. (Mustonen 2001, 41; Valkonen et al. 

2005, 65.) Salokoski ja Mustonen (2007, 17) painottavatkin, että suurin osa median vaiku-

tuksista syntyy tiedostamattomasti tunnetasolla tai hitaasti muovautuvien asenteiden ja 

skeemojen kautta, jotka lopulta vaikuttavat käyttäytymiseemme (ks. Mustonen 2001, 68). 

3.2.3 Median opit: tietoa, taitoa, tunnetta 

Nyyssölä kutsuu erilaisissa mediaympäristöissä tapahtuvaa merkityksellistä oppimista me-

dialähtöiseksi oppimiseksi. Medialähtöinen oppiminen voi koskea esimerkiksi erilaisia 

tietoja, taitoja, uskomuksia ja näkemyksiä. Mediasta opitut tiedot voivat olla mitä tahansa 

puhtaasti asiapohjaisia tietoja, jolloin oppiminen on lähellä kouluoppimista tai tukee sitä. 

Mediasta opitut taidot puolestaan voivat olla esimerkiksi tietoteknisiä taitoja, lukemaan 

oppimista tai vieraita kieliä. Kuten kouluoppimisessakin medialähtöisessä oppimisessa voi 
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olla myös piilo-opetussuunnitelmallisia sisältöjä, joiden kautta lapsia sosiaalistetaan tahat-

tomasti yhteiskunnan vallitsevaan arvo- ja normijärjestelmään. (Nyyssölä 2008, 56.)  

Tärkeänä faktatiedon lähteenä media tukee yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamis-

ta. Esimerkiksi uutiset, dokumentit ja opetusohjelmat tarjoavat suuren määrän tietoa ympä-

röivästä maailmasta ja erilaisista asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Media paitsi vaikuttaa 

lapsen maailmankuvaan erityisesti arvojen ja asenteiden kautta, myös laajentaa lapsen 

elinpiiriä tarjoamalla kokemuksia ja tietoa sellaisistakin asioista, jotka eivät muuten kuulu 

hänen maailmaansa. Välittömän aistitiedon lisäksi saamme nykyään jo pienestä pitäen val-

tavan määrän informaatiota maailmasta muun muassa televisiosta ja internetistä. Tiedon 

valtava määrä myös lisää tiedonhaku ja -arviointitaitojen merkitystä. (Kotilainen & Tuo-

minen 2012, 40, 60; Nyyssölä 2008, 100–103, 108, 142; Valkonen et al. 2005, 58, 78.)  

Lisäksi mediasta omaksuttu tieto voi olla käytännöllistä tietoa toimintatavoista tai emotio-

naalista tietoa, joka koskettaa asiatietoa enemmän tunnetasolla ja jolla on näin ollen 

enemmän henkilökohtaista merkitystä oppijalle. Subjektiivista tietoa omaksutaan erityisesti 

median viihteellisistä ohjelmista. (Nyyssölä 2008, 100–102.) Salokoski ja Mustonen (2007, 

31–32) painottavatkin, että myös fiktiiviset mediasisällöt opettavat lapsia, vaikka viihdeoh-

jelmien merkitystä lasten arjessa ei ole vielä tutkittu paljon. Median viihteellisistä sisällöis-

tä omaksutut opit eivät läheskään aina jäsenny selkeästi tiedoiksi tai taidoiksi, vaan leviä-

vät lapsen arkiseen vuorovaikutukseen uudenlaisina toiminta- ja suhtautumistapoina. Esi-

merkiksi erilaiset taistelutekniikat voivat tuottaa voimaantumisen kokemuksia silloin, kun 

niitä harjoitellaan kuvitteellisten vastustajien kukistamiseksi, mutta ovat negatiivisia, mikä-

li niillä aletaan ratkaista lasten keskinäisiä riitoja. (Valkonen et al. 2005, 87; ks. Pennanen 

2009, 187.) Median parissa viihdytään usein yhdessä vaikkapa pelejä pelaten tai televisiota 

katsellen, jolloin opitaan myös yhteistyötaitoja ja yhdessä olemista. Erityisesti nuoret luo-

vat sosiaalisia suhteitaan pitkälti median ja siihen liittyvien ilmiöiden ympärille. (Kytömä-

ki 2001; Nyyssölä 2008, 66; Salokoski & Mustonen 2007, 56–57; Herkman 2001, 177.) 

Lapsuuden kehitystehtäviin kuuluu positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin tutustuminen ja 

tunteiden tunnistamisen, ilmaisemisen ja hallinnan opettelu. Kulttuurinen kasvuympäristö 

ja läheisten ihmisten tarjoamat mallit vaikuttavat siihen, miten ihminen oppii tuntemaan ja 

ilmaisemaan tunteitaan erilaisissa tilanteissa. Tunteiden sosialisaatio tapahtuu kuitenkin 

omien kokemusten ja toisten ihmisten havainnoinnin lisäksi mediakokemusten kautta. 

Mustosen (2002, 63) mukaan tunteet ovat tarinoiden ydin, oli sitten kyse sadusta, televisio-

sarjasta tai tietokonepelistä. Median tarinat antavatkin oivia tilaisuuksia erilaisten tunteiden 
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kokemiseen ja harjoitteluun. Parhaimmillaan mediakokemukset tarjoavat turvallisen tavan 

tutustua vaikeisiinkin tunteisiin, esimerkiksi suruun, pelkoon ja pettymykseen. Mediasta 

näemme lisäksi filmattuja malleja siitä, kuinka erilaisia tunteita käsitellään ja ilmaistaan. 

Näin omaksumme tunneilmaisua ohjaavia skeemoja vaikkapa siitä, miten riidellään, ollaan 

rakastuneita tai ilmaistaan aggressioita. Aikuiset oppivat mediasta erityisesti tunteiden esit-

tämissääntöjä ja ilmaisutapoja, lapset syventyvät lisäksi havainnoimaan sitä, millaisia tun-

teita tunnetaan ja ilmaistaan missäkin tilanteissa. (Kotilainen & Tuominen 2012, 35; Mus-

tonen 2002, 62–63, 57 ja 2001, 100–101; Salokoski & Mustonen 2007, 46.)   

3.2.4 Median vaikutuksista 

Perinteisesti median sosiaalistavasta roolista yhteiskunnassa ei ole puhuttu oppimisen, vaan 

vaikutusten näkökulmasta. Median vaikutukset erityisesti lapsiin ja nuoriin ovat aiheutta-

neet huolta printtimedian yleistymisestä saakka, ja niitä on myös tutkittu runsaasti. Uusien 

mediavälineiden kehittyminen on tuottanut läpi historian moraalisia paniikkeja, joiden 

myötä median haitallisia vaikutuksia on usein liioiteltu. Lapsia on pidetty median passiivi-

sina uhreina, jotka imevät mediakulttuurista huonoja vaikutteita. Muun muassa mediaväki-

vallan vaikutuksesta lasten väkivaltaisuuteen ollaan oltu huolestuneita. (Herkman 2001, 

170–176; Mustonen 2001, 56; Nyyssölä 2008, 42–44; Salokoski & Mustonen 2007, 15, 

35.) Salokoski ja Mustonen (2007, 31–32, 35) kuitenkin painottavat, että media vaikuttaa 

lapsen kehitykseen sekä positiivisella että negatiivisella tavalla. Riippuu ennen kaikkea 

mediasisällöstä, onko oppiminen hyödyllistä vai haitallista.  

Kaiken kaikkiaan median vaikutukset ovat niin monisyisiä, ettei tutkimuksissa ole pystytty 

yksiselitteisesti sanomaan, millä tavoin media vaikuttaa käyttäjäänsä. Mediavaikutusten 

tutkiminen on vaikeaa muun muassa siksi, että median vaikutusta asenteisiin ja käyttäyty-

miseen on vaikea erottaa muista vaikuttavista tekijöistä. Vaikutustutkimukset pystyvät kyl-

lä osoittamaan erilaisten tekijöiden välisiä yhteyksiä, mutta eivät kykene varsinaisesti ker-

tomaan, mikä vaikuttaa loppujen lopuksi mihin ja millä tavalla. Koska vaikutukset ovat 

empiirisesti vaikeasti todistettavissa, on median merkitystä välillä myös vähätelty ja joskus 

jopa kiistetty kokonaan. (Salokoski & Mustonen 2007, 16–17; Herkman 2001, 178–180; 

Kupiainen & Sintonen 2009, 118; Nyyssölä 2008, 42–44.)  

Salokosken ja Mustosen (2007, 15) mukaan media vaikuttaa ihmisen tapaan havaita todel-

lisuutta ja sitä kautta myös hänen käyttäytymiseensä. Median vaikutuksissa voidaan erottaa 
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affektiiviset eli tunteisiin liittyvät ja kognitiiviset eli tietoon ja älylliseen toimintaan liittyvät 

vaikutukset. Voidaan puhua myös käyttäytymisvaikutuksista, ideologisista ja asennevaiku-

tuksista. Lisäksi medialla on fyysisiä, fysiologisia ja neurologisia vaikutuksia. (Kupiainen 

& Sintonen 2009, 120–121; Salokoksi & Mustonen 2007, 69; Herkman 2001, 171.) Esi-

merkiksi Amerikassa epäterveellisiä ruokatottumuksia kauppaavien elintarvikemainosten 

on arveltu vaikuttavan lasten ylipainoon. Samoin liiallisen pelikoneen äärellä istumisen on 

nähty huonontavan lasten fyysistä kuntoa. (Salokoski & Mustonen 2007, 69–70.) 

Yksinkertaisimmillaan median on ajateltu vaikuttavan suoraan ihmisen käyttäytymiseen. 

On esimerkiksi oletettu, että väkivaltainen tv-ohjelma saa katsojassa aikaan väkivaltaista 

käyttäytymistä. Median vaikutukset voidaan toisaalta käsittää epäsuoriksi, mikä tarkoittaa 

sitä, että vaikutukset välittyvät muiden tekijöiden – vaikkapa vastaanottajan kehitystason ja 

mieltymysten – kautta. Mediavaikutuksia on selitetty myös kehämallin avulla, jolloin me-

dia on nähty yhtenä tekijänä osana kehävaikutusten kierrettä. Vaikutusten on huomattu 

tehostuvan, mikäli henkilö on persoonallisten ominaisuuksiensa ja tulkintakehystensä suh-

teen jo valmiiksi vastaanottavainen ja erityisesti mikäli lähiympäristö vielä vahvistaa me-

dian välittämää viestiä. Selvimpiä kehävaikutuksia on löydetty aggressiivisten henkilöiden 

ja väkivaltaviihteen sekä fyysisen minäkuvan ja median ihmiskuvan välillä. Esimerkiksi 

itsetunnoltaan hauraalla henkilöllä voi siis tulla median tarjoamien kauneuskäsitysten 

vuoksi kehollisen minäkuvan ongelmia, vaikka media ei yksinään niitä aiheuta. (Salokoski 

& Mustonen 2007, 15–16; Kupiainen & Sintonen 2009, 118–119; Werner 1996, 29.)  

Lisäksi median vaikutukset voivat olla joko tahallisia tai tahattomia. Tahallinen vaikutta-

minen on toisen suostuttelua käyttäytymään, ajattelemaan tai asennoitumaan tietyllä taval-

la. Tahallista vaikuttamista ovat vaikkapa propaganda ja mainonta, tahatonta puolestaan 

Hollywood-viihde, jota ei ole ensisijaisesti tarkoitettu vaikuttamaan, mutta joka muokkaa 

meitä ympäröivänä jatkuvana virtana vähitellen käsitystämme maailmasta. Tällaisen tahat-

toman ja jatkuvan mediasisällön vaikutus voi olla jopa syvempi ja pidempikestoinen kuin 

tarkoituksellisesti vaikuttamaan pyrkivän viestin. (Kupiainen & Sintonen 2009, 119–120; 

Herkman 2991, 171–172; Salokoski & Mustonen 2007, 15; Mustonen 2001, 37.)  

Perinteisesti median vaikutuksia on tutkittu yksisuuntaisena viestinsiirtona, jossa viestin 

tuottaja siirtää viestin vaikutuksineen sen vastaanottajalle. Median vaikutukset eivät kui-

tenkaan ole suoria ja yksisuuntaisia sen enempää lapsilla kuin aikuisillakaan. Katsojan tie-

toisuus ei ole tyhjä taulu, johon media piirtää vaikutuksensa. Sen sijaan vastaanottaja tul-

kitsee aktiivisesti viestiä omista lähtökohdistaan käsin joko hyläten tai hyväksyen sen. Me-
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dian vaikutukset rakentuvatkin monimutkaisessa vuorovaikutuksessa tekstin sisällön, kat-

sojan omien tulkintojen ja muun ympäristön välimaastossa. (Salokoski & Mustonen 2007, 

16; Mustonen 2001, 59–60; Herkman 2001, 178–179; Kupiainen & Sintonen 2009, 118–

119; Kotilainen & Tuominen 2012, 36–37.)  

3.3 Miten media opettaa? 

3.3.1 Kultivaatiota ja konsonanssia 

Klassinen median ja erityisesti television sosiaalistavaa vaikutusta selittävä teoria on 

George Gerbnerin kultivaatioteoria. Kultivaatiolla kuvataan sitä, kuinka katsojat omaksu-

vat television välittämiä ajatuksia, arvoja, asenteita ja ideologioita riippumatta sellaisista 

yksilöllisistä tekijöistä kuin elinympäristö, poliittiset aatteet tai sosioekonominen tausta. 

Teorian mukaan median kuvasto muuttaa yleisönsä käsityksiä sosiaalisesta todellisuudesta 

samanlaisiksi mediasisältöjen antaman mallin kanssa. Mitä useammin tietty käsitys tai 

asenne esiintyy, sitä todennäköisemmin ja pysyvämmin se omaksutaan. Varsinkin televisi-

on suurkuluttajilla on siis taipumusta kokea oikea maailma samankaltaiseksi televisiomaa-

ilman kanssa. Näin television toistamat näkemykset ja ilmiöt vaikuttavat siihen, kuinka 

havainnoimme ympäröivää todellisuutta ja suhtaudumme siihen. (Gerbner et al. 2002; Sig-

norielli 2001, 344; Salokoski & Mustonen 2007, 35; Larson 2001, 42–43; Mustonen 2001, 

64; Nyyssölä 2008, 24; Pike & Jennings 2005, 83–84.) 

Kultivaatioteoriassa keskeinen prosessi on valtavirtaistaminen, joka perustuu erityisesti 

television taipumukseen näyttää joka puolella maailmaa yllättävän samankaltaisia ohjel-

mia. Kaupallisuutensa vuoksi televisio sitoutuu usein yleisesti hyväksyttyyn maailmankat-

somukseen ja arvomaailmaan, minkä vuoksi sen kerronta rakentuu suhteellisen rajatulle 

määrälle luonteeltaan hyvin konventionaalista kuvastoa. Kultivaatioteoriaan perustuvat 

tutkimukset ovatkin osoittaneet, että television sisällöissä on itse asiassa hyvin vähän vaih-

telua ja että samat teemat toistuvat säännöllisesti erilaisissa ohjelmissa. Televisiota paljon 

katsovien henkilöiden todellisuuskäsitykset alkavat näin pikkuhiljaa valtavirtaistua – siis 

muistuttaa yhä enemmän myös toisiaan. (Gerbner et al. 2002, 43–45, 51; Signorielli 2001, 

344; Salokoski & Mustonen 2007, 35; Larson 2001, 42–43; Mustonen 2001, 64.)  

Elisabeth Noelle-Neumannin konsonanssimalli muistuttaa valtavirtaistamisen ideaa, mutta 

korostaa lisäksi sitä, kuinka saman viestin jatkuva toistuminen eri viestimissä vahvistaa 
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maailmankuvan yhtenäistymistä. Konsonanssia esiintyy useilla eri tasoilla. Näkökulman ja 

arvioinnin tasolla konsonanssi näkyy siinä, että eri mediat välittävät usein hyvin samanta-

paista, valtavirran mukaista tulkintaa kuvaamistaan tapahtumista. Agendan esittämisen 

tasolla taas on huomattu, että mediat valikoivat kuvaustensa aiheiksi usein samoja tapah-

tumia. Valikoidessaan ne aiheet joista puhutaan, media osoittaa samalla, mitä asioita tulisi 

pitää olennaisina ja kuinka maailmaan pitäisi orientoitua. Agendan asettaminen toimii 

myös fiktion puolella: media esimerkiksi korostaa hyvin yksipuolisesti tietynlaisia tapoja 

toimia tietynlaisissa tilanteissa tai tietynlaista ihannekuvaa ulkonäöstä ja seksuaalisuudesta. 

(Mustonen 2001, 65–67.) Herkman (2001, 20) huomauttaakin, että erityisesti sukupuoleen 

ja seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset ja ihanteet yhtenäistyvät globaalissa mediakulttuu-

rissa, joka heijastaa nimenomaan amerikkalais-länsimaisia arvoja ja maailmankuvaa. 

3.3.2 Skriptejä, skeemoja ja mallioppimista 

Medialähtöistä oppimista on selitetty myös Banduran (2001) sosio-kognitiivisen oppimis-

teorian pohjalta. Sen mukaan lapsi oppii mallioppimisen kautta samastumalla lähiympäris-

tönsä tärkeisiin ihmisiin, eläytymällä heidän tunteisiinsa, havainnoimalla heidän käyttäy-

tymistään ja jäljittelemällä sitä omissa roolileikeissään. Jäljittelemme toista erityisesti sil-

loin, kun ihailemme häntä, mutta myös silloin, kun hänen toimintansa osoittautuu jollakin 

tavalla palkitsevaksi. Eläytymisen kautta lapsi omaksuu erilaisia sosiaalisia rooleja ja käyt-

täytymistapoja. Samalla hän oppii samanlaista tunnesuhtautumista kuin aikuinen, mikä 

vaikuttaa persoonallisuuden kehitykseen. Perinteisesti samastumiskohteet on otettu lapsen 

lähiympäristöstä: vanhemmista, läheisistä aikuisista, sisaruksista ja ikätovereista. Nykyään 

kuitenkin myös media antaa malleja, joita jäljitellä leikeissä ja muussa toiminnassa. (Hop-

pu 1997, 45–46; Signorielli 2001, 343; Pike & Jennings 2005, 84; Herkman 2001, 177; 

Mustonen 2001, 70–71.) Nyyssölän (2008, 61) mukaan median ja katsojan suhdetta voi-

daankin ajatella eräänlaisena virtuaalisena sosiaalisena vuorovaikutussuhteena, jossa katso-

ja reagoi mediassa oleviin ihmisiin tiedollisella, ideologisella, moraalisella ja tunteiden 

tasolla. Erityisen voimakas median vaikutus on silloin, kun katsomistilanteessa tai lapsen 

sosiaalisessa ympäristössä on jotakin, joka vahvistaa mallin omaksumista tai kannustaa 

siihen (Bandura 2001, 274; Salokoski & Mustonen 2007, 16; Larson 2001, 43). 

Omaksutut käyttäytymis- ja suhtautumismallit tallennetaan muistiin kognitiivisiksi käsikir-

joituksiksi eli skripteiksi. Skriptit ovat vakioituneita skeemoja jostakin tietystä tapahtuma-

tyypistä. Stereotyyppisinä käyttäytymisen malleina ne nopeuttavat havaintojamme vapaut-
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taen näin tiedollisia voimia uusien asioiden havaitsemiseen. Skripti on ikään kuin toimin-

nan luurankorakenne, jonka avulla tiedämme, miten käyttäytyä esimerkiksi työpaikkahaas-

tattelussa tai ravintolaillallisella. Mediasta omaksutut skriptit aktivoituvat tilanteissa, jotka 

muistuttavat jollakin tavalla mediassa aiemmin nähtyä. Skriptit antavat toisaalta elämän-

hallinnan ja turvan tunnetta, mutta voivat olla kaavamaisuudessaan myös haitallisia. (Mus-

tonen 2001, 29, 71–72, 181 ja 2002, 57; Larson 2001, 42.) Signorielli (2001, 344) painot-

taa, että erityisesti television usein stereotyyppiset käyttäytymis- ja roolimallit tarjoavat 

yksinkertaisia ja kaavamaisia malleja, strategioita ja sääntöjä, joiden tehoa vielä lisää se, 

että ne toistuvat säännöllisesti useissa eri ohjelmissa ja genreissä.  

Mallioppiminen tapahtuu yleensä siten, että henkilö itse ei käsitä omaksuvansa tilanteesta 

uusia asenteita ja arvoja. Tahaton oppiminen on usein kritiikitöntä ja siihen liittyy voima-

kasta eläytymistä. Toisaalta elämyksellisesti opittu tieto tai asenne saattaa vaikuttaa jälki-

käteen voimakkaasti myös silloin, kun siihen suhtaudutaan vastaanottotilanteessa kriittises-

ti. Elämyksellisesti opitut käsitykset ovat lisäksi niin voimakkaita, ettei niitä pystytä myö-

hemminkään muuttamaan, mikäli lapsi ei myös tunnetasolla vakuutu uuden tiedon paik-

kansapitävyydestä. Elämyksellistä tietoa opitaan erityisesti dramaattisessa muodossa esite-

tyistä tarinoista esimerkiksi televisiosta. (Hoppu 1997, 46.) 

3.3.3 Media modernina tarinankertojana 

Tarinoihin on tiivistynyt aikojen alusta asti yhteisölle tärkeää kulttuurista tietoa tapahtu-

mista, tavoista, arvoista ja normeista. Leirinuotiolla tätä perinnettä siirrettiin eteenpäin var-

sin tehokkaasti jo ennen kirjoitustaidon kehittymistä, kun heimon jäsenet kerääntyivät 

kuuntelemaan vanhimpien tarinointia. Sen lisäksi että tarinat pitävät yllä perinteitä, ne 

myös lisäävät ryhmän kiinteyttä luodessaan yhteisöllisiä kokemuksia. Kertomuksilla onkin 

suuri merkitys ihmisen sosiaalistuessa ajattelemaan, havainnoimaan ja toimimaan yhteis-

kunnan normiston mukaan hyväksyttävällä tavalla. Myös medialähtöistä sosialisaatiota 

voidaan tarkastella tarinoiden näkökulmasta – onhan media eräs aikamme suurimpia ta-

rinankertojia. (Nyyssölä 2008, 23–24, 115; Herkman 2001, 152.)  

Kertomukset ovat paitsi viihdyttäviä, myös kasvatuksellinen keino maailman hahmottami-

seen ja järjestyksen rakentamiseen lapsen alun perin kaoottiseen maailmaan (Mustonen 

2002, 55). Lapset haluavat pienestä pitäen kuulla tarinoita, mikä nousee heidän tarpeestaan 

ymmärtää ja tutkia sosiaalista maailmaa. Tarinoiden avulla lapsi oppii erilaisiin tilanteisiin 



29 

 

 

liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia odotuksia, sääntöjä ja arvostuksia. Samalla hän oppii 

ymmärtämään toisten ihmisten tunteita, aikomuksia ja uskomuksia. (Nyyssölä 2008, 119.) 

Erica Weintraub Austinin mukaan eräs median seuraamisen keskeinen tarkoitus on saada 

tietoa ympäröivästä maailmasta. Lapset haluavat oppia median kautta muun muassa, mikä 

on totta ja miten organisoida asiat eri kategorioihin, mikä on oikein ja väärin ja millaisia 

arvoja on olemassa, mikä elämässä on tärkeää ja miten asettaa asiat tärkeysjärjestykseen 

sekä miten määritellä asioiden välillä olevat syy- ja seuraussuhteet. (Nyyssölä 2008, 63.)  

Signoriellin (2001, 341) mukaan juuri televisio tuottaa maailmanlaajuisesti suuren osan 

kulttuurimme tarinoista. Kuten Herkman (2001, 152) asian ilmaisee, media – televisio etu-

nenässä – on ottanut heimovanhuksen aseman ihmisten kokoontuessa rituaalimaisesti joka 

ilta olohuoneeseensa seuraamaan sen tarinointia sinihohtoisen ruudun äärelle. Televisio luo 

tietoa ympäröivästä maailmasta näyttäessään, kuinka asiat toimivat ja kuinka niihin tulisi 

suhtautua ja kertoessaan kuvitettuja ja elämysvoimaisia tarinoita elämästä ja ihmisistä, 

hyvästä ja pahasta, ilosta ja surusta, menestyksestä ja epäonnistumisesta. Kulttuurisessa 

mielessä se tuottaa elämästä ”tosiasioita”, jotka eivät ole niinkään yksittäisiä näkemyksiä 

tai mielipiteitä, vaan ennemminkin globaaleja, yleisesti jaettuja olettamuksia siitä, mikä on 

totta. Televisio on vain yksi kanava, jonka kautta lapset omaksuvat tietoa maailmasta, mut-

ta sen kyky koota hyvinkin erilaiset katsojat yhtenäiseksi katsojakunnaksi samojen, tee-

moiltaan ja kuvastoltaan toistuvien ja etupäässä viihteellisten ohjelmien ääreen miltei päi-

vittäin tekee siitä erityisen merkityksellisen oppimisympäristön. (Signorielli 2001, 341–

342; Signorielli & Morgan 2009, 335; Gerbner et al. 2002, 44.) 

3.4 Identiteetti ja median ihmiskuva 

3.4.1 Identifikaatio ja median mallit 

Median vaikutus identiteetin ja persoonallisuuden rakentumiseen on monisyinen prosessi, 

jonka merkitystä ei voi nyky-yhteiskunnassa ohittaa. Kuten Nina Huntemann ja Michael 

Morgan (2001, 311) huomauttavat, mikään yksittäinen mediakuva tai televisio-ohjelma 

tuskin muuttaa lapsen tietoisuutta tai käyttäytymistä. Sen sijaan mediakuvaston jatkuva 

esilläolo muokkaa väistämättä lapsen koko kokemusmaailmaa ja antaa ihanteita ja unel-

mia, joiden ympärille rakentaa minuutta. (Huntemann & Morgan 2001, 311–313; Kotilai-

nen & Tuominen 2012, 34; Salokoski & Mustonen 2007, 19, 56–57.) Aivan kuten fyysinen 
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olemuksemme, perheemme, ystäväpiirimme ja kotipaikkamme, antavat myös median tar-

joamat mallit rakennusaineita identiteetillemme (Mustonen 2001, 119).  

Lapsen identiteetti kehittyy pienestä pitäen siten, että lapsi etsii lähiympäristöstä roolimal-

leja ja samastumisen kohteita. Juuri lapsuuden samastumiskokemukset ovat Salokosken ja 

Mustosen mukaan persoonallisuutemme perusta, vaikka identiteetti kehittyykin koko ihmi-

sen elämän ajan. (Salokoski & Mustonen 2007, 55–56; ks. Mustonen 2001, 119.) Samas-

tuminen eli identifikaatio tarkoittaa prosessia, jossa yksilö omaksuu tunnetasolla eläytyen 

toisen ihmisen näkökulman ja ottaa osaa tämän kokemuksiin ja tilanteeseen kuin ne olisi-

vat hänen omiaan (Mustonen 2001, 123; Hoppu 1997, 45). Kuten jo mallioppimisen yh-

teydessä mainitsin, siinä missä samastumiskohteet otettiin aikaisemmin välittömästä lä-

hiympäristöstä, löytyvät ne nykyään yhtä lailla myös mediasta. Rakennamme identiteet-

tiämme suhteessa näihin malleihin joko tiedostaen tai tiedostamatta, mallien mukaisesti tai 

nimenomaan niitä vastustaen. (Hunterman & Morgan 2001, 310; Mustonen 2001, 70–71, 

123–124; Hoppu 1997, 45–47; Salokoski & Mustonen 2007, 56–57; Bandura 2001, 271.)  

Riippumatta siitä, ovatko mallit totta vai tarua, fiktiivisiä vai realistisia, ne vaikuttavat yhtä 

voimakkaasti identiteetin ja persoonallisuuden rakentumiseen (Salokoski & Mustonen 

2007, 56; Huntemann & Morgan 2001, 310). Lapsen samastumiskohteet voivat siis löytyä 

myös fiktiivisten (media)tarinoiden henkilöhahmoista, joiden kokemuksia ja tunteita myö-

täeletään ja joiden kautta tarinoihin eläydytään. Samastuessaan tarinan hahmoihin lapsi 

oppii ymmärtämään erilaisten ihmisten näkökulmia ja ottamaan ikään kuin toisen ihmisen 

roolin. Toisaalta hän voi tunnistaa helpommin myös omia tunteitaan, käsityksiään ja omi-

naisuuksiaan havaitessaan niitä fiktiivisissä hahmoissa. Erityisesti pienen lapsen identitee-

tin kehityksen kannalta hyvä tarina sisältää tarpeeksi selkeitä samastumiskohteita. Median 

tarinoissa onkin usein juuri sellaisia mustavalkoisia roolimalleja ja sankarihahmoja, joihin 

pienenkin lapsen on helppo samastua ja peilata niihin minuuttaan. (Salokoski & Mustonen 

2007, 18–19; Mustonen 2001, 124; Nyyssölä 2008, 127; Hoppu 1997, 46–47.)  

Mediasta lapsi saa aikaisempaa enemmän kokemuksia erilaisista ihmisistä ja siitä, kuinka 

he toimivat mitä moninaisemmissa tilanteissa sekä yksin että vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Media voikin antaa jopa todellista elämää monipuolisemman kokoelman identitee-

tin ja käyttäytymisen malleja avartaen näin lapsen persoonallisuutta ja lisäten suvaitsevai-

suutta erilaisia ihmisiä kohtaan. (Huntemann & Morgan 2001, 312; Salokoski & Mustonen 

2007, 56; Mustonen 2001, 119, 124.) Huntemann ja Morgan (2001, 309) kuitenkin muis-

tuttavat, että mediakuvaston näennäisen moninaisuuden ja moniarvoisuuden takaa löytyy 
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systemaattisia säännönmukaisuuksia: se rakentuu loppujen lopuksi suhteellisen rajatulle 

määrälle vakiintuneita esittämisen tapoja ja stereotypioita, jotka puolestaan heijastavat 

usein juuri tietynlaisia ideologioita ja valtasuhteita. Toistaessaan jatkuvasti samankaltaisia 

stereotyyppisiä representaatioita media muokkaa lasten ja nuorten käsityksiä sosiaalisista 

rooleista ja ryhmistä. Nämä mielikuvat vaikuttavat toisaalta siihen, kuinka he suhtautuvat 

kyseisten ryhmien edustajiin ja toisaalta heidän käsitykseensä itsestään. Kuten Mustonen ja 

Salokoski (2007, 56–57) huomauttavat, myös ympäristö antaa palautetta lasten ja nuorten 

persoonasta ja käyttäytymisestä paljolti juuri median muokkaamien käsitysten ja ihantei-

den pohjalta. Medialla on näin myös välillinen vaikutus identiteetin ja persoonallisuuden 

kehitykseen. (Huntemann & Morgan 2001, 312.) 

3.4.2 Itsetunto ja ihmisen ihannekuvat 

Media luo ihanteita. Se muokkaa käsityksiä esimerkiksi siitä, millainen on suosittu lapsi ja 

ketkä menestyvät, ketkä taas eivät. Usein erityisesti mainonnan tarjoamat ihmisen mallit 

ovat kulttuurisia ihannekuvia, joiden kaltaisiksi haluaisimme tulla ja jollaisten seurassa 

haluaisimme viettää aikaa. Medialla on suuri merkitys minään liittyvien ihanteiden suun-

taamisessa ja siten myös itsetunnon rakentumisessa – välittäähän se meille runsaan määrän 

sankareita ja idoleita, joita ihailla ja jopa matkia omassa käyttäytymisessä. (Mustonen 

2001, 120; Huntemann & Morgan 2001, 312; Salokoski & Mustonen 2007, 57.) Samastu-

misella voidaankin tarkoittaa myös ihaillun hahmon sisällyttämistä omaan identiteettiin 

omaksumalla tämän arvojärjestelmä tai pyrkimällä olla samanlainen kuin ihailun kohde. 

Tällöin puhutaan toivesamastumisesta. Parhaimmillaan samastuminen median tarjoamiin 

sankareihin voi olla itsetunnon kannalta voimaannuttava kokemus, joka antaa tunteen elä-

män hallinnasta ja auttaa itsenäistymään. Idolit voivat vahvistaa identiteettiä, kun ihailun 

kohteen positiiviset ominaisuudet ikään kuin imetään itseen. (Mustonen 2001, 123–126; 

Kotilainen & Tuominen 2012, 35.) Kuten Mustonen (2001, 126) asian ilmaisee: ”Litmasen 

tai Selänteen pelipaidan jäljitelmän sisällä on pienelläkin pojalla ponteva olo.”   

Jo pienet lapset etsivät mediasta sankarihahmoja, mutta ihanteiden merkitys korostuu eri-

tyisesti nuoruudessa. Nuorelle median välittämät muodit, tyylit ja idolit voivat toimia posi-

tiivisena oman identiteetin, itsenäisyyden ja yksilöllisyyden etsimisen ja ilmaisemisen ja 

samalla ikätovereiden muodostamiin ryhmiin kuulumisen keinona. (Mustonen 2001, 126–

127; Kotilainen & Tuominen 2012, 35; Huntemann & Morgan 2001, 312–313; Salokoski 

& Mustonen 2007, 57.) Lisäksi media toimii hyödyllisenä välineenä nuoren etääntyessä 
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omista vanhemmistaan tarjoamalla tilan, jossa etsiä omaa kehittymässä olevaa identiteettiä 

kokeilemalla ja leikittelemällä erilaisilla rooleilla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai 

mediahahmoihin samastumalla (Kotilainen ja Tuominen 2012, 32, 35; Salokoski & Musto-

nen 2007, 23, 56; Mustonen 2002, 56). Mustosen (2001, 119, 121) mukaan median mallit 

voivatkin avartaa ja vahvistaa minuutta.  

Median luomat ihanteet eivät kuitenkaan ole läheskään aina identiteettityön kannalta suo-

tuisia. Mikäli median kautta rakennettu ihanneminä on hyvin epärealistinen ja siten saavut-

tamaton, oman minän ja ihanteen välinen kuilu voi olla niin suuri, että se vaikuttaa itsetun-

toon negatiivisesti. (Kotilainen & Tuominen 2012, 35; Salokoski & Mustonen 2007, 60.) 

Kritiikitön samastuminen ulkoa annettuihin malleihin saattaa vaikeuttaa itsenäistymistä ja 

kapeuttaa ihanneminää stereotyyppiseen suuntaan (Mustonen 2001, 119, 125). Mitä vakiin-

tumattomampi ihmisen identiteetti on, sitä voimakkaammin hän ottaa vaikutteita ulkoa 

päin. Erityisesti mainontaa on arvosteltu siitä, että se tarjoaa sosiaalisessa kanssakäymises-

sä vielä epävarmalle nuorelle epärealistisia ihanteita aiheuttaen paljon paineita. (Hoppu 

1997, 12, 48–49; Kotilainen & Tuominen 2012, 34–35; Davis 2003, 408–409; Salokoski & 

Mustonen 2007, 60.) Kotilainen ja Tuominen (2012, 35) painottavatkin, että on tärkeää 

oppia katsomaan kriittisesti median tarjoamia kuvia esimerkiksi menestyksestä, onnelli-

suudesta, laihuudesta ja seksuaalisuudesta. Kriittisyyteen ohjaavalla mediakasvatuksella on 

näin ollen keskeinen rooli lasten ja nuorten identiteettityön tukemisessa. 

Vaikka median vaikutus on suurin ilmiöissä, joista meillä ei ole muuta kokemusta, muok-

kaa se mielikuviamme myös tutuista asioista, esimerkiksi sukupuolesta (Kotilainen & 

Tuominen 2012, 61). Juuri sukupuolta onkin pidetty sinä identiteetin osa-alueena, johon 

liittyviä ihanteita media ohjaa erityisen voimakkaasti (Gerbner et al. 2002, 53; Signorielli 

2001, 349–352; Pike & Jennings 2005, 84). Tyttönä tai poikana oleminen on eräs keskei-

simmistä minuuteen liittyvistä piirteistä, ja lapsi tulee siitä tietoiseksi jo varhain. Samalla 

hän oppii, että sukupuolirooleihin liittyvien odotusten vastaisesti toimiminen saattaa johtaa 

kivuliaisiin kokemuksiin ja naurettavaksi leimautumiseen toisten silmissä. Juuri tämän 

vuoksi hän tarkkailee ja etsii erityisen motivoituneesti tietoa siitä, miten olla tyttö tai poika. 

(Huntemann & Morgan 2001, 314; Salokoski & Mustonen 2007, 19, 57–58.)  

Varsinaisesti sukupuoli-identiteetti alkaa rakentua 3–5-vuoden iässä. Erityisesti tässä vai-

heessa sitä saatetaan harjoitella äärimmäisten kaavamallien ja tehostuskeinojen avulla, joita 

löytyy mediasta runsain mitoin. Kuten Salokoski ja Mustonen (2007, 19) huomauttavat, 

usein on vaikeaa löytää täydellisempää prinsessaa tai hurjempaa action mania kuin 5-
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vuotias tyttö tai poika. Toivesamastuminen mediahahmoihin onkin varsin sukupuolittunut-

ta. Erityisesti juuri 5–6-vuotiaiden on havaittu ihannoivan televisiohahmoissa oman suku-

puolen äärimmäisyyksiin meneviä ominaisuuksia, ja varsinkin miehistä identiteettiään ra-

kentavat pojat valitsevat suosikkihahmoikseen supermaskuliinisia miessankareita, joiden 

toimintaa jäljittelevät leikeissä. Tytöt puolestaan samastuvat ja valitsevat suosikkihah-

moikseen helpommin molempien sukupuolten edustajia. (Salokoski & Mustonen 2007, 19, 

37; Mustonen 2001, 127; Werner 1996, 52, 67.)  

3.5 Lapsi median vastaanottajana ja tulkitsijana 

3.5.1 Kuvien katselijoista tarinoiden tulkitsijoiksi 

Lapsia on siis pidetty median suhteen erityisryhmänä, jota tulee suojella ja holhota. Lasten 

ei esimerkiksi uskota osaavan erottaa televisiota ja todellisuutta toisistaan, minkä vuoksi 

heidän on pelätty olevan erityisen alttiita median negatiivisille vaikutuksille. Kuitenkin 

mediasuhde ja median vaikutukset ovat aina yksilöllisiä, myös lasten kohdalla. Nykyinen 

mediatutkimus korostaakin lasten ja nuorten kyvykkyyttä ja osaamista mediankäyttäjinä ja 

oman mediasuhteensa kriittisinä säätelijöinä. Lapset ovat teknisiltä taidoiltaan monesti jopa 

aikuisia parempia mediankäyttäjiä, ja he myös omaksuvat uudet mediavälineet ja -sisällöt 

ensimmäisinä. Mediaviestien kriittisessä tarkastelussa tarvitaan kuitenkin elämänkokemus-

ta ja kriittisen ajattelun taitoja, joiden suhteen lapsi on aikuista kehittymättömämpi. Osaa-

vuudestaan huolimatta lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisen tukea ja suojelua. Myös aktiivi-

nen mediakasvatus on tarpeen. (Herkman 2001, 175–178; Salokoski & Mustonen 2007, 19, 

24–25; Valkonen et al. 2005, 55–57; Kotilainen & Tuominen 2012, 31.) 

Siihen, kuinka lapsi ymmärtää ja tulkitsee erilaisia mediaesityksiä vaikuttavat monenlaiset 

tekijät aina lapsen kehitystasosta sosiaaliseen ympäristöön, persoonallisuuteen ja sukupuo-

leen. Mediamaailmassa pieni lapsi on hyvin erilaisessa asemassa kuin teini. Jokainen kehit-

tyy omaan tahtiinsa, ja mediasisältöjen vastaanottoon liittyvät taidotkin kypsyvät yksilölli-

sesti. Lapsi voi olla esimerkiksi kognitiivisen kehityksensä puolesta taitava, mutta tunne-

elämältään vielä suojaton. Myös sosiaalinen kehitystaso vaikuttaa mediasuhteen rakentu-

miseen. Pienimmille median vaikutukset välittyvät erityisesti omien vanhempien mallin ja 

asenteiden kautta. Kun elämänpiiri laajenee, alkaa ikätovereilla olla yhä suurempi merkitys 

mediavalintoihin ja suosikkisisältöihin. Median herättämiä tunnereaktioita suuntaavat 
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myös tilannesidonnaiset tekijät, kuten ajankohta ja seura, jossa mediasisältö vastaanote-

taan. (Valkonen et al. 2005, 56, 63–64; Salokoski & Mustonen 2007, 18–20; Herkman 

2001, 178–179; Mustonen 2001, 59–60; Hoppu 1997, 14; Suoninen 2013, 8–9.) Kasvatuk-

sella on kuitenkin suuri merkitys, sillä erilaiset mediatiedot ja -taidot – esimerkiksi me-

dialukutaito, informaation hallintataidot ja kriittinen ja aktiivinen suhtautuminen mediaan – 

toimivat Mustosen (2001, 33) mukaan rokotteena median riskejä vastaan.  

Perustan lapsen kyvylle ymmärtää ja tulkita mediaa luovat kuitenkin hänen kognitiiviset eli 

havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvät taitonsa. Ihmisen havaintokyvyt kehittyvät iän 

myötä, joten aivan pienimmät lapset eivät vielä pysty seuraamaan nopeatempoisia ja kuva-

ukseltaan monimutkaisia mediakertomuksia. Kuvamedia on 1–2-vuotiaalle vain muotojen, 

hahmojen ja äänien virtaa. Jo 2–3-vuotias alkaa mediasisältöjen hahmottamisen myötä 

ymmärtää, ettei media ole ikkuna maailmaan eikä televisio maaginen laatikko, jossa asuu 

pienoisihmisiä. Kuvallisen median ”kielioppia” aletaan hahmottaa 3–5 vuoden iässä, jol-

loin lapsi ymmärtää pikkuhiljaa, ettei kameran zoomaus lähemmäksi esimerkiksi tarkoita, 

että kohde kasvaisi isommaksi. Varhaislapsuudessa mediatarinat ovat lapselle kokoelma 

yksittäisiä tilanteita, juonen kokonaisuutta hän ei pysty vielä ymmärtämään. Nuorimpia 

lapsia kiinnostavatkin mediaesityksissä erityisesti karrikoidut animaatiohahmot ja niiden 

toiminta. (Salokoski & Mustonen 2007, 19–21; Herkman 2001, 176.) 

Noin 4–5-vuotias lapsi alkaa hahmottaa maailmaa kertomusmuodossa, jolloin tarinoiden 

merkitys korostuu. Muutoksen kannalta olennaista on kielen omaksuminen. (Herkman 

2001, 176.) Mustosen (2001, 60) mukaan tärkein askel mediakasvatuksessa on harpattu 

lapsen oppiessa erottamaan faktan fiktiosta. Joissakin tutkimuksissa tämän on havaittu ta-

pahtuvan jo hyvinkin varhain (Herkman 2001, 178). Kuitenkin vasta 5-vuotiaan todelli-

suudentaju on niin kehittynyt, että hän pystyy erottamaan median todellisesta elämästä ja 

mediahahmot oikeista ihmisistä. Median analyyttisissa tulkintataidoissa suurimmat harp-

paukset tapahtuvatkin 5–10 vuoden välillä. Tärkeä edistysaskel on skemaattisen ajattelun 

kehittyminen. Sen varassa lapsi pystyy hahmottamaan maailmaa sisäistyneiden mallien ja 

mielikuvien avulla, jolloin hänellä on valmiudet erottaa fakta fiktiosta. Skriptien kehittyes-

sä lapsi alkaa hahmottaa tarinoita ja juonen perusrakenteita yhä paremmin ja ryhtyy itsekin 

sepittämään omia tarinoitaan. Vähitellen hän oppii myös luokittelemaan median sisältöjä 

lajityyppien ja niiden realistisuuden mukaan. (Salokoski & Mustonen 2007, 19, 21–22.) 
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3.5.2 Kohti kriittistä monilukutaitoa 

Lukutaidon saavuttaminen on tärkeä etappi myös mediasuhteen kehittymisessä. Alakoulu-

lainen onkin varsinainen media-ahmatti: aktiivinen tiedon etsijä, innostunut lukija ja televi-

sion ja tietokoneen käyttäjä. Lapset tulevat 8–9 vuoden iässä tietoisemmiksi mediatekstien 

tekijöiden mahdollisista tarkoitusperistä ja osaavat näin ollen suhtautua esimerkiksi erilai-

siin vaikutusyrityksiin aiempaa kriittisemmin. Omien kokeilujensa myötä he ymmärtävät 

vähitellen mediaesitysten tuottamisprosessia, jolloin he oppivat myös arvioimaan kriittises-

ti mediasisältöjen laatua. (Salokoski & Mustonen 2007, 22; Mustonen 2001, 34.)  

Leikki-ikäinen kykenee mielikuvien ja symbolien varassa tapahtuvaan, mutta ei vielä abst-

raktiin ja loogiseen ajatteluun. Vasta murrosiässä ongelmanratkaisu- ja päättelytaidot kehit-

tyvät kohti abstraktia ajattelua, syvällisempää syy-seuraussuhteiden tajua ja ongelmien 

kielellistä ratkaisua, mikä tukee analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. 9–12-vuotias tuo vastaanot-

totilanteeseen yhä enemmän sosiaalista ymmärrystään ja omia tulkintakehyksiään, joiden 

kautta arvottaa ja kyseenalaistaa median sisältöjä. Varhaisnuorella on jo kypsyyttä tunnis-

taa stereotypioita ja arvioida uutislähetysten uskottavuutta. (Salokoski & Mustonen 2007, 

19, 22.) Mediateksteihin liittyvät eettiset kysymykset ja arvot kiinnostavatkin usein nuoria, 

ja media tarjoaa runsaasti materiaalia näihin aihepiireihin liittyville pohdinnoille (Kotilai-

nen & Tuominen 2012, 83). Nuori on kuitenkin yhä herkkä median kautta välittyville ääri-

ilmiöille, uusille elämyksille ja ideologisille vaikutteille eikä hänen elämänkokemuksensa 

välttämättä vielä riitä kaikenlaisten näkemysten arviointiin. Tässä vaiheessa olisikin tärke-

ää tukea mediataitoja herättelemällä kriittisyyttä. (Salokoski & Mustonen 2007, 22–23.) 

Myös moraalin kehityksellä on merkitystä. Ennen kouluikää lapsi on esimoraalisessa vai-

heessa, jolloin hän ei vielä ymmärrä moraalisääntöjä. Etenkin tässä vaiheessa auktoriteetin 

tai median sankarihahmon ilmoittama näkökulma saattaa olla lapselle ainoa oikea. Medias-

ta otettuja esikuvia ei osata vielä kyseenalaistaa, vaan niiden toiminta, asenteet ja arvot 

omaksutaan sellaisinaan. Usein media vastaa lapsen mustavalkoiseen ajatteluun tarjoamal-

la stereotyyppisiä malleja esimerkiksi sukupuolirooleista tai tarinoiden ”hyviksistä” ja ”pa-

hiksista”. Alakoululaiset elävät sovinnaisen moraalin vaihetta, jolloin jäykät säännöt mää-

räävät sen, mikä on oikein ja väärin. Vasta nuoruusiässä saavutetaan periaatteellisen mo-

raalin taso, jossa oikeudenmukaisuus perustuu sääntöjen sijaan moraalisille periaatteille. 

Tässä vaiheessa oivalletaan syvällisemmin tilanteiden ja näkökulmien eroja, mikä mahdol-

listaa kypsemmät moraaliset ja arvopohdinnat. (Salokoski & Mustonen 2007, 20–24.)   
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Mediatekstien lisääntyminen perinteisen kirjakulttuurin rinnalla asettaa vaatimuksia myös 

uudenlaisten lukutaitojen kehittymiselle (Nyyssölä 2007, 85, 74–75; Kellner 2000, 25). 

Nykyisessä mediakulttuurissa pärjäämisen kannalta on tärkeää hallita paitsi erilaisten me-

diatekstien tulkitsemiseen, myös niiden tuottamiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Moniluku-

taidolla tarkoitetaan taitoa käyttää, tulkita ja tuottaa monimodaalisia tekstejä erilaisissa 

toimintaympäristöissä erilaisia tiedollisia ja sosiaalisia tarpeita varten. Moni- eli multimo-

daalisuudella viitataan nykykulttuurin monimuotoisiin teksteihin, jotka voivat rakentua 

kirjoitetun ja puhutun kielen lisäksi esimerkiksi kuvista liikkeestä tai äänestä. Monimodaa-

lisuus korostaa sitä, että meillä on käytettävissämme useita tapoja ilmaista merkityksiä 

teksteissä. Teksti voi siis olla vaikkapa musiikkivideo tai mainos. Myös media eli se väli-

ne, jolla teksti on tuotettu tai se ympäristö jossa se sijaitsee, vaikuttaa tekstin merkitykseen. 

Monilukutaitoinen osaa lisäksi ottaa huomioon lukutilanteen ja ympäröivän kulttuurin. 

(Luukka 2013; Kupiainen & Sintonen 2009, 69, 74; Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 58.) 

Vaikka lapset ja nuoret oppivat monilukutaitoa myös omatoimisesti, on koululla kuitenkin 

tärkeä tehtävä siihen liittyvien valmiuksien opettamisessa. Monilukutaidon kehittyminen 

merkitsee muun muassa multimodaalisten tekstien lukemisen ja kirjoittamisen metastrate-

gioiden hallintaa, tietoa kielen tilanteen- ja aiheenmukaisesta vaihtelusta ja tekstilajien 

piirteistä sekä medioiden toimintatavoista. Monilukutaitoon liittyy myös tiedonhaun opet-

telua, lähteiden arviointia, erilaisten tekstien erittelyä ja tulkintaa sekä niiden tuottamista 

itse erilaisilla välineillä. (Luukka 2013.) Kriittisen lukutaidon saavuttaakseen lapsen tulee 

ennen kaikkea käsittää, että media on ihmisten luomus ja sen avulla joku tavoittelee aina 

jotakin. Tärkeää on lisäksi ymmärtää, kuinka media rakentaa todellisuutta alati muuttuvilla 

merkityksillään. (Masterman 1991, 19; Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 58, 72.)  

Myös suomalaislasten mediankäyttöä tutkinut Saara Pääjärvi (2012, 66) painottaa, että 

koululla tulisi olla nykyistä suurempi rooli mediankäytön opettelussa ja media-aiheisissa 

keskusteluissa. Vaikka suurin osa lapsista oppii medialaitteiden käytön vapaa-ajalla, on 

koululla annettavaa erityisesti median tulkintataitojen ja kriittisen suhtautumistavan opet-

tamisessa. Kattavalla mediaopetuksella taataan lapsille entistä tasa-arvoisemmat mahdolli-

suudet toimia nykyisessä mediaympäristössä. (ks. myös Kotilainen & Tuominen 2012, 12.) 

Annika Suonisen (2013, 171–172) mukaan mediakasvatuksessa olisi tiedostettava myös 

sukupuolinäkökulma. Lapset ja nuoret tulisi haastaa pohtimaan sukupuoleen liittyviä ky-

symyksiä kriittisen mediakasvatuksen hengessä niin mediasisällöissä kuin omassa arjessa 

ja medioiden käytössäkin. 



37 

 

 

4 Mainonta ja kuluttamisen kulttuuri 

4.1 Mainokset kulttuurin peilinä 

4.1.1 Onko mainoksilla merkitystä? 

Kuluttamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa länsimaisen ihmisen elämää. Ostamme tavaroi-

ta paitsi siksi, että niillä on meille käyttöarvoa, myös täyttääksemme monia usein tiedosta-

mattomiakin fyysisiä ja symbolisia tarpeitamme. (Gunter & Furnham 1998, 8.) Kuten ai-

kuiset, myös lapset ja nuoret rakentavat identiteettiään ja itsetuntoaan yhä enemmän osta-

misen ja omistamisen varaan. On jopa arveltu, että länsimaisen ihmisen identiteetti on ny-

kyään ennen kaikkea kuluttaja-identiteetti ja että aikuiseksi kasvaminen tarkoittaa paljolti 

juuri kehittymistä kuluttajaksi erilaisten ostamiseen sidottujen siirtymäriittien kautta 

(Wilska 2001, 61). Kuluttamalla juuri tietynlaisia tuotteita voimme ilmaista jotakin omasta 

itsestämme myös ympäristölle. Tavarat eivät siis ole nykykulttuurissa enää pelkkiä hyö-

dykkeitä, vaan ennen kaikkea minuutemme materiaalisia ilmentymiä. (Gunter & Furnham 

1998, 43; Williamson 1998, 13; Malmelin 2004, 118.)  

Nykyinen media- ja kulutuskulttuuri todentuu Harri Sarpavaaran (2005, 208) mukaan 

kaikkein selvimmin juuri mainonnassa. Mainokset ovat läpikotaisin kaupallistuneen medi-

an keskeinen muoto ja samalla yhä merkittävämpi osa yhteiskuntaa (Malmelin 2004, 10, 

42). Kuten mainostutkimuksen uranuurtaja Judith Williamson (1998, 11) huomautti jo 

1970-luvulla, kaikista kulttuurimme osa-alueista juuri mainonta saattaa hyvinkin olla se, 

joka muovaa elämäämme kaikkein voimakkaimmin. Nykyään brändit ja markkinointivies-

tit ovat sulautuneet yhä olennaisemmaksi osaksi jokaisen länsimaisen arkea (Malmelin 

2004, 10). Virpi Blomin (1998, 200) tavoin mainokset voidaankin ymmärtää yleisiksi kult-

tuurisiksi teksteiksi, joita luemme, tulkitsemme ja käytämme päivittäin. Ennen kaikkea ne 

ovat kuitenkin tarkoituksellisesti vaikuttamaan pyrkivää viestintää, jonka tavoitteena on 

saada vastaanottajansa ajattelemaan ja käyttäytymään tietyllä tavalla (Malmelin 2004, 87; 

Sarpavaara 2004, 17; Hoppu 1997, 10–11). 

Mainosten pääasiallinen tarkoitus on myydä palveluita ja tuotteita. Mainostajien näkökul-

masta mainonta toimii tiedotuskeinona, jolloin sen nähdään palvelevan kuluttajia kertomal-

la heille tuotteiden saatavuudesta ja ominaisuuksista. Erityisesti nykyisessä kaupallisten 
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viestien tulvassa on kuitenkin pystyttävä erottumaan joukosta ja vangitsemaan usein jo 

valmiiksi kriittisen katsojan huomio erittäin nopeasti. Koska kilpailijoista erottautuminen 

on hankalaa, ovat mainostajat kehittäneet yhä tehokkaampia tapoja vedota katsojaan. Tut-

kijat ovatkin kiinnittäneet huomiota siihen, että mainokset myyvät tavaroiden ohella myös 

monia muita asioita, joilla ei välttämättä ole juurikaan tekemistä mainostettujen tuotteiden 

kanssa. Tästä näkökulmasta mainontaa voidaan tarkastella myös vaikuttamiskeinona, jol-

loin mainosten ajatellaan vaikuttavan paitsi kuluttajan ostopäätökseen, myös hänen asen-

teisiinsa, arvoihinsa, käyttäytymiseensä ja maailmankuvaansa laajemminkin. (Hoppu 1997, 

8–11; Blom 1998, 200–201; Malmelin 2004, 40, 48, 92–93; Rossi 2003, 11.) 

Mainontaan suhtaudutaan usein varsin kriittisesti. Mainosten ajatellaan luovan keinotekoi-

sia tarpeita, pinnallistavan arvomaailmaamme ja edistävän konsumerismia, materialismia 

ja kulutuksen kasvun myötä myös ympäristön saastumista. Lisäksi mainonnan on nähty 

edistävän hallitsevan ideologian seksistisiä ja kapitalistisia arvoja. (Blom 1998, 201; Sar-

pavaara 2004, 19–20; Malmelin 2004, 39–40; Fowles 1996, 60–62; Hoppu 1997, 8.) Ajat-

telemmekin mielellämme, ettei mainonta vaikuta ainakaan meihin aikuisiin – ei sen enem-

pää ostopäätöksiimme kuin maailmankuvaamme. Nykyään myös tutkijat korostavat vas-

taanottajan merkitystä mainosviestin tulkinnassa (Kenway & Bullen 2001, 28). On kuiten-

kin muistettava, että mainonta on huomattava osa sitä mediakulttuuria, joka ylipäätään 

säätelee tapojamme hahmottaa ympäröivää maailmaa ja itseämme. Kulutuskulttuurin kes-

keisinä merkityskäytäntöinä mainokset muotoilevat sitä, mitä pidämme ideaalina ja mitä 

poikkeavana, mille annamme elämässämme arvoa ja millaisia merkityksiä esimerkiksi ikä, 

ulkonäkö tai sukupuoli saavat. (Blom 1998, 202–203; Sarpavaara 2004, 18.)  

4.1.2 Informatiivisesta mainonnasta mielikuvayhteiskuntaan 

Mainonta voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan. Esimerkiksi tuotteen hinnoista tai 

saatavuudesta tiedottavan informatiivisen mainonnan tarkoitus on myydä mahdollisimman 

nopeasti ja mahdollisimman paljon. Tätä tuotteen varsinaisiin ominaisuuksiin perustuvaa 

mainostyyppiä käytetään edelleen paljon esimerkiksi lehdissä. Nykyään mainonnan tavoit-

teena on kuitenkin yhä useammin jokin muu kuin pelkän tuoteinformaation välittäminen 

sellaisenaan. Mielikuvamainonnan tarkoitus onkin luoda pitkällä aikavälillä tuotteelle tai 

yritykselle persoonallista identiteettiä eli brändiä. Puhutaan myös brändimainonnasta, 

jonka pääasiallinen tavoite ei siis ole antaa kuluttajalle nopeaan ostotapahtumaan johtavaa 

tietoa, vaan rakentaa tuotteen ympärille myönteisiä mielikuvia ja assosiaatioita, joiden 
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avulla tämä identifioituisi brändiin pysyvämmin. Painopisteen siirtyminen informaatiosta 

mielikuviin ajoitetaan 1950-luvulle, jolloin mainonta siirtyi televisioon. (Kotilainen & 

Tuominen 2012, 87–88; Malmelin 2004, 31–32, 48, 64, 80–82; ks. Heiskala 1991, 43.) 

Tuolloin siirryttiin Sut Jhallyn (1990, 3, 127–128) termein tuotekeskeisestä mainonnasta 

käyttäjäkeskeiseen mainontaan, jossa ostettavaksi tarjotaan henkilökohtaisten tarpeiden 

tyydytystä, fantasiaa ja niitä symbolisia merkityksiä, joita mainokset liittävät tavaroihin. 

Klassikoksi muodostuneessa kirjassaan Decoding Advertisements Williamson (1998, 17–

39) analysoi sitä, miten tavaroille tuotetaan mainoksissa uusia merkityksiä assosiaatioiden 

avulla. Televisiotutkija Veijo Hietala (1990, 99) kutsuu myyttis-kuvalliseksi pikakirjoituk-

seksi mainosten tapaa yhdistää tuotteisiin mielikuvia rinnastamalla ne johonkin toiseen 

asiaan, joka kantaa mukanaan katsojalle jo valmiiksi tuttuja kulttuurisia merkityksiä. Tuot-

teen ja esimerkiksi mainoksessa esiintyvän henkilön, esineen, värin tai vaikkapa maiseman 

välille luodaan kuvallinen assosiaatio yksinkertaisesti rinnastamalla ne mainoksessa toi-

siinsa. Tuotteen ominaisuuksia ei näin tarvitse luetella tai selitellä; paljon tehokkaampaa on 

liittää esimerkiksi autoon kuva leijonasta, joka aktivoi automaattisesti mielikuvia voimasta 

ja kuninkuudesta. Assosiaation kautta nämä konnotatiiviset merkitykset yhdistyvät katso-

jan mielessä myös tuotteeseen. (Hietala 1990, 99; Malmelin 2004, 88–90; Fowles 1996, 

11; Jhally 1998, 130–131; Jokinen 1995, 93–94; ks. myös Blom 1998, 219–221, 212–214.)  

Kuten Williamson (1998, 14) sanoo, mainonta antaa materiaalisille objekteille merkityk-

sen, joka on ei-materiaalinen. Tämä merkitys voi olla vaikkapa tunne tai mieliala, ominai-

suus tai luonteenpiirre, jota ei voi oikeasti ostaa, mutta jota pidämme tavoittelemisen arvoi-

sena. Mainoksen teho piilee sen antamassa lupauksessa, että tämän meille jo valmiiksi tär-

keän abstraktin asian voi saavuttaa ostamalla konkreettisen tuotteen. (Williamson 1998, 31; 

Fowles 1996, 83.) Hietalan (1990, 100) mukaan valtaosa mainoksista toimii metonymisen 

assosiaatioketjun periaatteella: tuotteeseen liitetyt mielikuvat ja merkitykset siirtyvät tuot-

teen kautta myös ostajan ominaisuuksiksi. Niinpä myös auton ajaja saa eläinten kuninkaan 

piirteitä – tai näin mainos ainakin lupaa. Näin tavaroista tulee eräänlaisia vaihdannan väli-

neitä, joiden avulla saavutamme meille tärkeitä asioita (Williamson 1998, 36–38).  

Nando Malmelin (2004, 81) puhuu brändimielikuvista, jotka voivat olla mitä tahansa asioi-

ta – tuotteen ominaisuuksia, käyttötilanteita, julkisuuden henkilöitä tai vaikka kokonaisia 

elämäntapoja. Kun tuote alkaa symboloida esimerkiksi ihanteellista elämäntapaa tai myön-

teisenä pidettyä identiteettiä pysyvämmin, se saadaan erottumaan tehokkaasti muista vas-

taavista tuotteista. Näin mielikuvien ympärille rakennetuista brändeistä tulee muuten hyvin 
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samankaltaisia tuotteita erottelevia tekijöitä. (Malmelin 2004, 23, 81; Williamson 1998, 

24–28; Hietala 1990, 98–99; Vänskä 2012, 39–41.) Onkin esitetty, että elämme mieliku-

vayhteiskunnassa, jossa emme kuluta niinkään tavaroita, vaan ennen kaikkea niitä unelmia 

ja mielikuvia, fantasioita ja tarinoita, joita meille tarjotaan tavaroiden muodossa (esim. 

Malmelin 2004, 31, 74–77; Mustonen 2001, 51; Kenway & Bullen 2001, 31–32).  

4.1.3 Järki ja tunteet 

Myydäkseen tuotteita mahdollisimman tehokkaasti mainokset käyttävät hyväkseen monen-

laisia strategioita. Faktatietoon perustuvat rationaaliset argumentit kertovat tuotteen hin-

nasta, laadusta ja hyödyistä. Esimerkiksi lasten vanhempia houkuttelevat viestit, joissa 

lelun kerrotaan olevan opettavainen ja vanukkaan sisältävän kalsiumia. Tieteelliset termit 

ja tutkimukset, luvut ja prosentit tuovat tuotteelle tieteen arvovaltaa ja asiantuntijalausun-

not antavat argumentille lisäpontta. (Mustonen 2001, 48–49; Malmelin 2004, 67–69; Koti-

lainen & Tuominen 2012, 88.) Kuluttajat ajattelevat mielellään toimivansa ainoastaan ra-

tionaalisesti tehdessään ostopäätöksiä. Malmelinin (2004, 66) mukaan on kuitenkin selvää, 

että tunteilla ja vaikutelmilla on merkitystä päätöksenteossa. Mainosten tunnepitoisten 

elementtien on ajateltu vaikuttavan katsojaan järkisyitä voimakkaammin ja toimivan jopa 

alitajuisella tasolla. (Malmelin 2004, 76, 84; Werner 1996, 151; Hoppu 1997, 184–185.) 

Nykyään mainonnassa käytetäänkin enimmäkseen emotionaalisia argumentteja. Mainos-

ten symboliset kuvat – leipova mummu, suomalainen juhannusmaisema tai rakastavaisten 

kohtaaminen – synnyttävät katsojassa hyvää oloa ja iloa. Varsinkin lapsiaiheita käytetään 

paljon, sillä ne saavat aikuisessa aikaan hellyyden ja hoivan tuntemuksia ja kiinnostavat 

myös lapsia (Vänskä 2012, 14; Hoppu 1997, 9–10, 106–107). Toisaalta mainokset herättä-

vät tarkoituksella myös negatiivisia tunteita – epävarmuutta, kateutta, syyllisyyttä ja häpe-

ää. Usein tunneviestit vetoavat syvimpiin tarpeisiimme, esimerkiksi seksuaalisuuteen tai 

itsensä toteuttamisen ja rakkauden kaipuuseen. Erityisen tehokkaita viestejä syntyy mai-

nosten rakentaessa argumenttinsa kuoleman- tai yksin jäämisen pelon ympärille. Itsetuntoa 

vahvistavat viestit taas lupaavat vaikkapa uuden mekon tekevän käyttäjästään suositum-

man tai lelupyssyn antavan omistajalleen statusta ja valtaa. (Mustonen 2001, 46–49; Hop-

pu 1997, 17; Kotilainen & Tuominen 2012, 88.)  

Herättääkseen katsojassa voimakkaita tunteita mainokset pyrkivät ilmaisussaan elämyksel-

lisyyteen ja ulkoiseen näyttävyyteen (Blom 1998, 204; Sarpavaara 2004, 20–21; Kenway 
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& Bullen 2001, 30). Erityisesti televisiomainosten on huomattu vaikuttavan katsojan tun-

teisiin – onhan niillä käytössään sellaisia tehokeinoja kuin musiikki, kuvakulmien vaihtelu, 

valot, värit ja visuaaliset symbolit, joiden avulla vedotaan yhtä aikaa useisiin aisteihin. 

(Mustonen 2001, 98–99; Malmelin 2004, 86.) Kotilaisen ja Tuomisen (2012, 88) mukaan 

kuvallisten rinnastusten avulla on suoraa argumentaatiota helpompaa vaikuttaa katsojan 

käsityksiin, sillä luemme niitä usein huomaamattamme. Varsinkin monitulkintaisten draa-

mamainosten epäsuorat argumentit voivat ohittaa monenlaisia tajunnallisia puolustusme-

kanismeja ja murtaa katsojan piintyneitäkin asenteita. Myös huumori vähentää tehokkaasti 

mainokseen kohdistuvia ennakkoluuloja. (Malmelin 2004, 72–73; Mustonen 2001, 47.) 

Televisiomainokset voidaan jaotella niiden käyttämien suostuttelukeinojen pohjalta ennen 

kaikkea järkisyihin vetoaviin demonstraatiomainoksiin ja tunnesyihin vetoaviin draama-

mainoksiin. Tyypillisessä demonstraatiomainoksessa valkotakkinen asiantuntija tai tyypil-

linen käyttäjä esittelee tuotteen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia. Argumentit ja 

ostokehotus esitetään katsojalle suoraan, päinvastoin kuin draamamainoksessa, jossa ar-

gumentti puetaan tuotteen ympärille rakennetun laajemman tarinan tai dramatisoidun tilan-

teen muotoon. Hietalan (1990, 97) mukaan draamamainokset ovat kuin tiivistettyjä mi-

nielokuvia, joista löytyy perinteinen draaman kaari: alun tasapainotila häiriintyy jonkin 

ongelman vuoksi, ongelma ratkaistaan tuotteen avulla ja lopulta saavutetaan uusi tasapai-

notila. (Malmelin 2004, 66–71; Hietala 1990, 96–98; Heiskala 1991, 44; Mustonen 2001, 

50–51.) Näin katsojalle luodaan tämän omaan elämään tai itseen liittyviä tarpeita, joihin 

mainostettu tuote tarjoaa ratkaisun (Hietala 1990, 97–98; Sarpavaara 2004, 19–20). 

Risto Heiskala (1991, 44) kuitenkin huomauttaa, että mainonta viittaa vain harvoin elämän 

ongelmakohtiin ja sitäkin useammin positiivisiin tunteisiin ja onnellisen elämän näyttä-

möihin. Blom (1998, 217–218) kutsuukin mielikuvamainonnan perinteisimmäksi muodok-

si mainoksia, joissa esimerkiksi Coca Cola -tölkki tai Camel-bootsit asetetaan tietyn toi-

minnan – lomailun tai miehekkään seikkailun – olennaiseksi osaksi, jota ilman toiminta ei 

mainoksen mukaan onnistu tai ainakin siitä puuttuu jotakin olennaista. Puhutaan myös 

elämäntapamainonnasta, jossa tuote esitetään johonkin elämäntapaan luonnostaan kuulu-

vana tai annetaan ymmärtää, että tuon elämäntavan voisi ostaa tuotteen mukana. Erityisesti 

tällaista mainontaa suosivat megayhtiöt, joiden tarkoitus on rakentaa yrityksen tai brändin 

ympärille jopa myyttisiksi paisuvia mielikuvien ja merkitysten verkostoja, joihin kuluttaja-

kin kokee kuuluvansa tuotetta käyttäessään. Tyypillisiä elämäntapatuotteita ovat kännykät, 

vaatteet ja juomat. (Hietala 1990, 97–99; Mustonen 2001, 47, 50; Williamson 1998, 35.)  
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Usein mainokset kuvaavat kohderyhmänsä edustajia näiden oletetussa ihannetilassa ja an-

tavat ymmärtää, että tämä tila voidaan saavuttaa tuotteen avulla. Nuoria kuvataan siis me-

nevinä, vapaina ja seksuaalisina, naisia taas huolehtivina perheenäiteinä, kiireisinä uranai-

sina tai kiihkeän romanssin pyörteissä (Hietala 1990, 100). Annamari Vänskä (2012, 43) 

painottaakin, etteivät brändit esittele ainoastaan tuotetta, vaan ennen kaikkea sen luojien 

käsitystä ihanteellisesta elämästä ja ihanteellisista ihmisistä. Mainoksen tehtäväksi jää kut-

sua kuluttajaa osallistumaan tähän ihanteiden maailmaan, jossa arvot ja ideaalit ovat muut-

tuneet ostettavaksi materiaksi. Kuten Vänskä (2012, 75) kiteyttää, brändit ovat ”työkaluja, 

jotka auttavat kuluttajaa haaveilemaan”. Viime kädessä kuluttaja kommunikoi niillä ihan-

neminuudestaan – siitä, millaiseksi hän haluaisi tulla. (Vänskä 2012, 43–44, 75; Malmelin 

2004, 90, 118; Kellner 2000, 281–287; Jhally 1990, 128; Williamson 1998, 45–46.)  

Mainontaan on kehittynyt myös eräänlaisia lajityyppejä tai genrejä, joilla on omat vakiin-

tuneet ilmaisutapansa. Katsojalla on siis jo valmiiksi odotuksia siitä, millä tavalla mitäkin 

tuotetta mainostetaan: hajuvesillä on omanlaisensa mainokset ja lasten leluilla omanlaisen-

sa. Ideoita ammennetaan muilta kulttuurin aloilta ja niiden genreistä. Mainoselokuvillakin 

on näin ollen omat tilannekomediansa, dokumenttinsa ja scifi-sarjansa. (Blom 1998, 222; 

Malmelin 2004, 132, 134–138.) Koska lajityyppien ilmaisulliset keinot ohjaavat katsojaa ja 

tämän tulkintoja, luonnostellaan Malmelinin (2004, 135) mukaan mainonnan ilmiasua 

suunniteltaessa myös tekstin vastaanottajaa. Tietyille kohderyhmille tehdään paitsi sisällöl-

tään, myös ilmaisukeinoiltaan juuri sellaisia mainoksia, joista heidän ajatellaan olevan 

kiinnostuneita. Samalla tehdään oletuksia siitä, millainen kyseinen kohderyhmä on. Femi-

nistiset mediatutkijat ovatkin painottaneet, että esimerkiksi naisille tarkoitetuissa romans-

seissa ja saippuaoopperoissa ja miehille suunnatuissa seikkailu-, toiminta- ja poliisisarjois-

sa käytetään erilaisia keinoja niin kuvauksellisesti kuin kerronnallisestikin (Herkman 2001, 

154). Mainoksiin oletettu vastaanottaja on ”sisäänkirjoitettu” jopa selvemmin kuin muihin 

teksteihin (Hietala 1990, 100). Malmelin (2004, 122) kutsuu tätä hypoteettista lukijaa mai-

noksen sisäislukijaksi, joka voidaan ymmärtää joukoksi piirteitä ja ominaisuuksia, joita 

kohderyhmän stereotyyppisellä edustajalla oletetaan olevan. 

4.1.4 Mytologioita ja kulttuurisen ”hyvän” representaatioita 

Vaikka mainosten ensisijaisena tehtävänä on myynnin lisääminen, sisältyy niihin aina 

myös arvoja, asenteita ja normeja, joilla ei ole varsinaisesti tekemistä tuotteen kanssa 

(Hoppu 1997, 11). Kuten lasten kaupallisesta kulttuurista kirjoittanut Juliet B. Schor (2005, 
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26) sanoo, mainokset myyvät kulttuurisilla ideaaleilla – asioilla, joita pidämme arvossa ja 

haluamme näin ollen toteuttaa elämässämme ja identiteetissämme. Lapsille suunnattua 

mainontaa tutkinut Kari Hoppu (1997, 12) kutsuu mainoksen tunteisiin vetoavaa ainesta 

sen piilosisällöksi, johon mainoksen arvomaailma hänen mukaansa kätkeytyy. Piilosisällön 

viesti voi olla, että ostamalla tuotteen, voi saavuttaa sellaisia yleisiä elämäntavoitteita kuin 

menestystä, statusta, rakkautta tai onnea. (Hoppu 1997, 11–12.) Kun mainokset luovat kyt-

köksiä tavaroiden ja arvojemme – esimerkiksi luonnollisuuden, kauneuden, terveyden, 

antoisien ihmissuhteiden tai muun ”hyvän” – välille, tulee tavaroista näiden ”kulttuuristen 

hyvien” representaatioita (Blom 1998, 220; ks. Sarpavaara 2005, 219). Mainoksia voi-

daankin pitää Sarpavaaran (2004, 13) tavoin arvojemme syvästi symbolisina kiteytyminä. 

Heiskala (1991, 41) painottaa, etteivät mainostajat tee merkitystyötään tyhjiössä. Että mai-

noksesta tulisi kiinnostava ja tehokkaasti vaikuttava kokonaisuus, on sen ammennettava 

kulttuurin ytimessä olevista merkityksistä – asioista, jotka ovat ihmisten arkipäivässä koh-

taamien ongelmien keskiössä, kiihkeiden toiveiden tai voimakkaiden torjuntojen kohteena. 

Hietalan (1996, 134) mukaan juuri mainonta onkin se televisiokulttuurin muoto, joka käyt-

tää kaikkein harkituimmin hyväkseen kulttuurimme myyttejä. Mytologialla hän tarkoittaa 

mitä tahansa kulttuurin viestintää säätelevää merkityskimppua, joka on yleisesti hyväksytty 

ja totena pidetty ja jota harva asettaa näin ollen kyseenalaiseksi. Myyttien avulla ihmiset 

jäsentävät ja käsitteellistävät maailmaa ja todellisuutta. Niiden mukaisia symboleja ja ste-

reotypioita ei tarvitse selittää, sillä ne ovat normalisoituneet tietyssä kulttuuripiirissä itses-

tään selviksi totuuksiksi. Tähän perustuu myös myyttien teho mainonnassa: kulttuurista 

mytologiaa toistavalla symbolisella kuvalla voidaan sanoa mahdollisimman paljon mahdol-

lisimman vähässä ajassa ilman, että katsoja kyseenalaistaa sanottua. Usein käytettyihin 

myytteihin kuuluvat muun muassa vapauden/riippuvuuden ja luonnon/teknologian vasta-

kohtaisuus. Juuri myytit sisältävät arvojärjestelmiä, jotka siirtyvät mainosten kautta tuottei-

siin. (Hietala 1990, 100–102 ja 1996, 134–137; ks. Blom 1998, 220–221.)  

Kuten Hoppu (1997, 9, 11) huomauttaa, tullakseen vastaanotetuksi mainoksen on perustut-

tava kulttuurisesti hyväksyttäville ilmiöille, sillä katsojat vastustavat yleensä aktiivisesti 

sellaisia asenteita, arvoja ja maailmankuvaa, jotka poikkeavat liian paljon heidän aiemmis-

ta käsityksistään. Koska mainoksilla halutaan vaikuttaa mahdollisimman suureen määrään 

mahdollisia ostajia, vedotaan niissä arvomaailmaan, joka on laajalti hyväksytty ja siten 

varsin konservatiivinen (Fowles 1996, 149). Mainonta ei siis luo yhteiskuntaan mitään 

sellaista, mitä siinä ei olisi jo valmiina. Sen sijaan mainonta tukee, yleistää ja vahvistaa 
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kulttuurimme vallitsevia asenteita ja arvoja hidastaen samalla uusien omaksumista. (Hoppu 

1997, 11; Blom 1998, 202–203.) Toisaalta juuri mainonnan on huomattu myös reagoivan 

nopeasti kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin: mikäli on riski, että asiakkaat pitävät mai-

noksen heijastelemia käsityksiä ja sen kuvaamaa arvomaailmaa aikansa eläneinä, jää tuote 

kaupan hyllylle (Sarpavaara 2005, 219; Blom 1998, 202; Lämsä & Lämsä 2010, 66).  

Mainokset eivät kuitenkaan ole Sarpavaaran (2004, 18) mukaan kulttuurin peilejä, jotka 

tarjoaisivat suoria heijastuksia vallitsevista käsityksistä. Hän pitää mainoksia sen sijaan 

kulttuurin ytimessä toimivina merkitysten työstäjinä, jotka kierrättävät, kiteyttävät, sovel-

tavat ja muuntelevat sen keskeisiä aineksia. Kuten Vänskä (2012, 40–44) sanoo, on selvää 

etteivät mainokset rakenna merkityksiään kulttuurista irrallaan, vaan hyödyntävät tuttuja, 

jopa myyttisiksi kiteytyneitä uskomuksia ja historiallisesti vakiintuneita visualisoinnin ta-

poja esimerkiksi lapsuudesta. Mainostajat kuitenkin muokkaavat näitä jo vakiintuneita 

merkityksiä sellaiseen muotoon, joka palvelee parhaiten heidän tarkoituksiaan (Malmelin 

2004, 89; Fowles 1996, 157–159). Mainoksia voidaankin lukea yhteiskunnallisina tekstei-

nä, jotka paitsi ilmentävät omaa aikaansa, myös rakentavat sen arvoja ja käsityksiä (Sarpa-

vaara 2004, 13, 18; Kellner 2000, 282; Rossi 2003, 32; Jhally 1990, 200).  

4.1.5 Sukupuolitehdas 

Usein mainosten myyttiset kuvat myyvät meille nimenomaan sukupuoltamme koskevia 

ihanteita. Jhallyn (1990, 135) kuuluisan lausuman mukaan sukupuoli on mainonnalle miltei 

pakkomielle. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että luomme käsitystä itsestämme ja toisis-

tamme pitkälti juuri sukupuolen kautta. Koska sukupuoli on meille niin keskeinen, ovat 

siihen liittyvät merkitykset myös nopeasti tunnistettavissa. Mainokset eivät ole viestintää, 

johon katsoja jaksaisi syventyä pitkään ja intensiivisesti. Niinpä mainokset joutuvat tiivis-

tämään entisestään muiden audiovisuaalisten tekstien – esimerkiksi televisio-ohjelmien tai 

elokuvien – kerronnallisia keinoja (ks. myös Blom 1998, 217). Näin ollen myös sukupuo-

len esittäminen on mainoksissa erityisen kärjistettyä ja stereotyyppistä. Mainonnan vaiku-

tusvallan onkin arveltu perustuvan olennaisesti juuri siihen, että saadessaan meidät samas-

tumaan nopeasti kaavamaisesti esittämiinsä sukupuolikuviin, se pystyy samalla vetoamaan 

syvimpään olemukseemme, jonka kautta määrittelemme itsemme ihmisinä. (Jhally 1990, 

134–136; Rossi 2003, 11, 17–18, 23 ja 2006, 62; Fowles 1996, 156–157.)       
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Vänskä (2012, 105) painottaa, että kierrättäessään vakiintuneita käsityksiä ja kuvaamisen 

tapoja, tulevat mainokset tyylitelleeksi ja painottaneeksi joitakin sukupuolen merkityksiä 

toisten kustannuksella. Kuten jo työni ensimmäisessä luvussa kirjoitin, naiseuteen ja mie-

heyteen liitetään kulttuurissamme monenlaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, jotka 

johdetaan biologisista eroista, vaikka niillä ei välttämättä ole mitään tekemistä biologian 

kanssa. Näitä maskuliinisiksi ja feminiinisiksi miellettyjä piirteitä yhdistellään sukupuoli-

tettuihin ruumiisiin erilaisissa diskursseissa, muun muassa mainonnassa. Esittäessään kult-

tuurisia ideaaleja – äärimmäisen maskuliinisia miehiä ja feminiinisiä naisia, jotka edelleen 

muodostavat valtaosan mainonnan sukupuolikuvastosta – mainonta toimii erityisen käte-

vänä välineenä kaksijakoisen ja hierarkkisesti rakentuneen sukupuolijärjestelmän vakaut-

tamisessa. (Rossi 2003, 61 ja 2006, 73–74.)  

Koska mainonta on niin olennainen osa sosiaalista todellisuuttamme, opimme pitkälti juuri 

sen kautta ymmärtämään ja määrittelemään sukupuolta: sitä miten pukeutua ja käyttäytyä, 

ilmehtiä, elehtiä ja liikkua tai olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Jhally 1990, 134–

135). Sarpavaaran (2005, 208) mukaan mainoksista on tullut kulutuskulttuurissamme kes-

keinen sukupuolen ja sukupuolieron tuottamisen alue, joka vahvistaa kuvillaan ajatuksi-

amme siitä, mitä naiseus ja mieheys ovat ja mitä niiden tulisi olla. Kun mainoksia tutkitaan 

sukupuoliteknologiana, kiinnitetään huomiota siihen, etteivät ne ainoastaan heijasta ja vah-

vista vallitsevan sukupuolijärjestelmän arvoja ja asenteita, vaan myös aktiivisesti tuottavat 

todellisuuttamme. Sukupuolta representoidessaan mainokset siis rakentavat ja uusintavat, 

normittavat ja normalisoivat käsityksiämme naisellisesta ja miehekkäästä. (Rossi 2003, 

18–20 ja 2006, 75; Sarpavaara 2005, 208.) Kuten mainonnan sukupuolikuvia tutkinut Ros-

si (2006, 63) huomauttaa, televisiomainonta toimii kuin ”sukupuolitehdas”. 

4.2 Lapsi kulutuskulttuurissa 

4.2.1 Brändätty lapsuus 

Kuluttaminen ja brändit ovat yhä keskeisempi tekijä myös lasten ja nuorten elämässä. Mo-

nenlaiset pitkälle brändätyt hyödykkeet ja leikki- ja seikkailuhahmot, kuten Barbiet, Bratzit 

ja Shrekit täyttävät lasten arjen, mielikuvituksen ja puheenaiheet. Usein tuotteet muodosta-

vat kokonaisia tuoteperheitä, joihin kuuluu lelun lisäksi televisiosarjoja, tietokonepelejä ja 

lukuisia oheistuotteita. (Schor 2005, 25–26; Kenway & Bullen 2001, 65–75; Partanen & 
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Lahikainen 2008, 60; Werner 1996, 162–163; Vänskä & Autio 2009, 60.) Kuten Jukka 

Partanen ja Anja Riitta Lahikainen (2008, 62) kirjoittavat: ”Nykyisin lapset heräävät Mik-

ki-Hiiri-pyjamoissa, pesevät hampaat Pluto-hammasharjalla, syövät aamiaisensa Muumi-

lautasilta, pakkaavat bambireppuunsa rakkaimmat lelunsa ja keskustelevat päiväkotien 

pihoilla Pokémonien ja Bionicle-olioiden tempauksista.” Amerikkalaistutkimusten mukaan 

jo alle 3-vuotias tunnistaa yli sata brändilogoa (Partanen & Lahikainen 2008, 62).  

Lapsista alkoi tulla osa länsimaissa kasvavaa kulutuskulttuuria 1800-luvun lopulla, jolloin 

Amerikassa ilmestyivät ensimmäiset lelukatalogit. Tavarataloihin perustettiin 1900-luvun 

alkuvuosikymmeninä lapsille omia osastoja, joissa myytiin muun muassa vaatteita, leluja, 

kirjoja ja harrastusvälineitä. Tässä vaiheessa lapsuus jo miellettiin aikuisuudesta erilliseksi 

ajanjaksoksi omine ominaispiirteineen ja tarpeineen. Vähitellen se jakautui yhä pienempiin 

kehityksellisiin vaiheisiin: 1930-luvulla ilmestyivät taaperot, 1950-luvulla teinit. Lapsuus 

eri vaiheineen sidottiin saman tien kuluttamiseen. Eri-ikäisten nähtiin tarvitsevan erilaisia 

leluja, viihdykkeitä, vaatteita ja muita tuotteita, joita tuotettiin ja markkinoitiin ennen kaik-

kea lapsen kasvun ja kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin pohjalta. (Schor 2005, 39, 43–

44; Kenway & Bullen 2001, 38–44; Partanen & Lahikainen 2008, 61.) 

Aina 1950-luvulle asti lapsille tarkoitettuja tuotteita mainostettiin kuitenkin etupäässä äi-

deille, joiden kasvatustehtävän tueksi erilaisia tavaroita tarjottiin. Lapsille itselleen suunna-

tun mainonnan läpimurto tapahtui vasta television yleistymisen myötä. Jo varhain ilmes-

tyivät varta vasten lapsille tarkoitetut ohjelmat, joiden mainoskatkoilla markkinoijat pääsi-

vät puhuttelemaan lapsia suoraan. Viimeistään 1960-luvulta lähtien lapset miellettiin 

omaksi markkinasegmentikseen, joka vähin erin pilkottiin yhä pienempiin ryhmiin iän ja 

sukupuolen mukaan. Toden teolla lapsille suunnattuun markkinointiin alettiin syytää rahaa 

1980-luvulla, jota onkin nimitetty ”lapsikuluttajan vuosikymmeneksi”. (Partanen & Lahi-

kainen 2008, 62; Schor 2005, 39, 41; Kenway & Bullen 2001, 44–46.) Suomessa vastaava 

kehitys tapahtui vasta 1990-luvulla, jolloin kaupalliset kanavat ryhtyivät näyttämään aiem-

paa enemmän lastenohjelmia (Werner 1996, 156). 

Nykyään lasten merkitys kulutuskulttuurissa on suurempi kuin koskaan ennen. Leluihin ja 

lasten harrastuksiin käytetään rahaa paljon aiempaa enemmän, ja lapsilla ja nuorilla on 

käytössään entistä enemmän myös omaa rahaa. Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että 

lapset ja nuoret vaikuttavat merkittävästi koko perheen ostopäätöksiin ja että alaikäisille 

kohdennetulla mainonnalla on näin ollen suora yhteys perheiden kulutuskäyttäytymiseen. 

Lisäksi lapset muodostavat tulevaisuuden markkinat. Nuorena omaksuttujen kulutustottu-
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musten on huomattu olevan erittäin pysyviä. Mitä pienempänä lapsi saadaan identifioitu-

maan tiettyyn brändiin, sitä uskollisemmin hän käyttää samaa merkkiä myös aikuisena. 

Tietynlaisilla markkinointikeinoilla lapselle voidaan antaa tuotteesta sellaista elämyksellis-

tä tietoa, jonka muuttaminen jälkikäteen on vaikeaa. (Salokoski & Mustonen 2007, 38; 

Gunter & Furnham 1998, 5–6, 52–53, 174; Hoppu 1997, 1–2, 47; Schor 2005, 23–25.) 

Nykyistä lapsille suunnattua markkinointia leimaavat mainonnan ja tarjonnan räjähdys-

mäinen kasvu, lasten tutustuminen aikuisten kulutuskäyttäytymiseen yhä varhaisemmassa 

iässä, tuotteiden markkinointi vanhempien sijasta suoraan lapsille itselleen, tieteellisten 

markkinatutkimusten sekä psykologisten tutkimusten tehokas käyttäminen ja tuotteiden 

yhä tarkempi kohdistaminen tietylle kohderyhmälle (Partanen & Lahikainen 2008, 62). 

Suomalaislapsilla kuluttaminen alkaa vauvana Piltistä ja Pampersista ja jatkuu erilaisten 

ruokien ja lelujen kautta nuoruusiän tuotteisiin (Autio 2006, 13). Tyttöjen ja poikien kulu-

tuskohteet alkavat erota toisistaan jo ennen kouluikää (Wilska 2006, 32). Minna Autio 

(2006, 13) huomauttaa, että vaikka erityisesti tyttöjen leikit ja harrastukset ovat laajentu-

neet perinteiselle poikien reviirille, esimerkiksi jalkapalloon ja legoihin, on leikkikulttuuri 

yhä hyvin sukupuolittunutta. Tyttöjen sosiaalistuminen kuluttajiksi kulkee edelleen ”Bar-

beista Bodyshoppiin” ja poikien puolestaan ”Pokémoneista Play Stationiin”. Suomalaisty-

töt ostavat vauva- ja muotinukkeja ennen siirtymistään muotivaatteisiin ja kosmetiikkaan, 

pojat taas urheilu- ja harrastusvälineitä sekä tekniikkaa, esimerkiksi kauko-ohjattavia auto-

ja ja konsolipelejä. (Autio 2006, 13, 17–18; Wilska 2006, 35.) Terhi-Anna Wilskan (2006, 

32) mukaan vanhemmat ovat edelleen tärkein kuluttajaksi sosiaalistaja, mutta yhä suurem-

pi rooli on myös sukupuolen mukaan eriytetyllä markkinoinnilla ja tuotesegmentoinnilla. 

4.2.2 Aistiärsykkeitä ja vertaisryhmiä 

Lapsille suunnattu mainonta saa monia muotoja. Lapsille kohdennetaan ensinnäkin mai-

nontaa, jossa tuote on tarkoitettu heille, mutta ostopäätöksen tekee aikuinen. Toisen ryh-

män muodostavat mainokset, joiden tuotteita lapsi voi ostaa itse, ilman aikuista. Lisäksi 

etupäässä aikuisille tarkoitettujen tuotteiden mainonta saatetaan tehdä lasta kiinnostavaksi. 

(Salokoski & Mustonen 2007, 38; Werner 1996, 138.) Yhä enemmän käytetään myös han-

kalammin mainoksiksi tunnistettavia markkinointikeinoja, kuten tiettyihin leluihin perus-

tuvia täyspitkiä mainosohjelmia, musiikkivideoita ja tuotesijoittelua (Kenway & Bullen 

2003, 65–69; Werner 1996, 139–141; Malmelin 2004, 43–47). Lapsille mainostetaan eri-

tyisesti leluja, karkkia, pikaruokaa ja muroja, mutta lisäksi heille suunnataan siis mainon-
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taa, jolla myydään kaikkea mahdollista aina matkoista kodin elektroniikkaan ja jopa autoi-

hin (Salokoski & Mustonen 2007, 38; Gunter & Furnham 1998, 52; Kunkel 2001, 377).  

Lasten mainokset ovat tunteisiin vetoavia ja sisältävät paljon huumoria. Lapsia kiehtovat 

värikkäät ja visuaaliset mainokset, joissa on vauhtia ja mielikuvitusta, mukaansatempaava 

juoni ja selkeät samastumiskohteet. Mainoksissa on aivan omanlaisensa estetiikka, jota 

havainnointikyvyltään vikkelät pienokaiset pystyvät seuraamaan aikuisia helpommin. Sa-

lamannopeat paikan ja valaistuksen vaihdokset, leikkaukset ja zoomaukset, eloisa musiik-

ki, erikoiset äänitehosteet ja lasten äänet ruokkivat kaikkia aisteja pitäen tehokkaasti yllä 

lapsen helposti herpaantuvaa mielenkiintoa. Lisäksi lapsia miellyttävät laulut ja hokemat, 

jotka myös auttavat muistamaan mainoksen keskeisen sanoman. Mainosten vaikutuskeinot 

ovat lapselle usein jopa tuotetta tärkeämpiä. Niiden avulla tuotteeseen liitetään positiivisia 

assosiaatioita, jotka palautuvat lapsen mieleen hänen nähdessään tuotteen kaupassa. Mai-

noksen herättämien myönteisten asenteiden on huomattu säilyvän jopa pidempään kuin itse 

mainos muistetaan. (Salokoski & Mustonen 2007, 40; Kunkel 2001, 377, 382–383; Werner 

1996, 158–160; Kenway & Bullen 2003, 64–66; Gunter & Furnham 1998, 108–109.)  

Lapsille tarkoitettujen mainosten perusteella näyttää siltä kuin lapsuus ja kehitys olisivat 

selkeitä, yksinkertaisia ja yksiviivaisia prosesseja, jotka toistuvat aina ja kaikkialla saman-

laisina. Lapsuus ja sen eri vaiheet ja piirteet ovat luonnollistuneet mainonnassa juuri tietyn-

laisiksi: lapsilla ajatellaan olevan universaaleja ominaisuuksia, haluja ja tarpeita, joihin 

markkinat pyrkivät toisaalta vastaamaan ja joihin toisaalta vedotaan tuotteiden myymisek-

si. 1) Ensinnäkin mainokset vetoavat lasten tarpeeseen osata ja onnistua. Lelujen ja pelien 

on mahdollistettava taitojen näyttäminen ja kehittäminen. Voittamisen ajatellaan olevan 

erityisen tärkeää pojille, jotka kuvataankin mainoksissa taitaviksi, menestyksekkäiksi ja 

päämääriään saavuttaviksi. 2) Lasten ajatellaan myös reagoivan voimakkaasti aistiärsyk-

keisiin. Erityisesti poikien oletetaan pitävän kaikesta, missä on säpinää – mitä enemmän 

ääntä, väriä, välkkyviä valoja ja liikettä sen parempi. 3) Rakkaudenkaipuuseen vedotaan 

erityisesti pienten lasten ja tyttöjen mainoksissa. Esimerkiksi pehmolelut ja nuket vastaavat 

lapsen tarpeeseen rakastaa ja tulla rakastetuksi. 4) Lisäksi varsinkin poikien otaksutaan 

pitävän siitä, että heitä säikytellään, ja oppivan sitä kautta kohtaamaan ja hallitsemaan pel-

kojaan. (Schor 2005, 44–47; Partanen & Lahikainen 2008, 68.)  

Lapsille suunnatut mainokset segmentoidaan ensisijaisesti sukupuolen mukaan, mutta 

myös ikäryhmittäin (Schor 2005, 44). Pienempiin lapsiin vetoavat huumorin ja rallatusten 

lisäksi erityisesti keräilytuotteet ja esimerkiksi sarjakuvista tutut, suositut hahmot. Oman 
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sukupuolen mukainen mainonta on tärkeää jo nelivuotiaalle, ja sukupuolen merkitys kas-

vaa edelleen lapsen varttuessa, kun tyttöjen ja poikien mielenkiinnon kohteet alkavat yhä 

enemmän erota toisistaan. Lisäksi lapsille myydään kontrollin tunteen avulla. Esimerkiksi 

aikuisten päihittäminen ja älyllisen ylemmyyden tunne toimivat tehokkaina myyntiargu-

mentteina. (Kenway & Bullen 2001, 47–49; Hoppu 1997, 101–102.) Lapsille suunnatut 

mainokset esittävätkin Schorin (2005, 22) mukaan nimenomaan lasten maailman, johon 

vanhemmat ja opettajat eivät kuulu. Jos mainoksissa on aikuisia, kuvataan heidät usein 

naurettavina, lasten elämää rajoittavina ja heidän uhmansa hyvin ansainneina tylsimyksinä 

(Kenway & Bullen 2001, 73; Schor 2005, 51–55).  

Elämäntapa- ja brändimainontaa on kohdennettu perinteisesti varsinkin nuorille, joille ikä-

tovereiden muodostamat vertaisryhmät ovat erityisen tärkeitä (Hietala 1990, 99; Hoppu 

1997, 49–50; Malmelin 2004, 118). On kuitenkin huomattu, että varsinkin esiteini-ikäiset 

vaikuttavat mielellään ikäistään vanhemmilta, ja markkinoijat ovatkin nähneet tässä mah-

dollisuuden myydä yhä nuoremmille lapsille aiemmin teinikulttuuriin kuuluneita tuotteita. 

Tween-markkinoista puhuttaessa viitataan erityisesti 10–13-vuotiaisiin tyttöihin, joista on 

tullut merkittävä mainosten kohderyhmä 1990-luvulta lähtien. Tween-tytöille myydään 

bratzeja ja bikineitä pop-tähdillä ja muilla idoleilla, jotka vielä 1980-luvulla kuuluivat pää-

asiassa nuorisolle suunnattuun mainontaan. (Wilska 2006, 27, 32; Schor 2005, 55–57; 

Kenway & Bullen 2001, 47–48; Malmelin 2004, 90; Hains 2009, 90.) Näin markkinoijat 

tekevät Schorin (2005, 48) mukaan tuotteista cooleja. Ennen kaikkea cooliutta rakennetaan 

kuitenkin suhteessa vertaisryhmiin, joiden mielipiteille varsinkin esiteinien on huomattu 

panevan paljon painoa. Jo varsin pienet lapset hankkivat merkkituotteiden avulla hyväk-

syntää ja ihailua kavereilta. Mainoskampanjat pyrkivätkin tekemään cooliudesta kulutus-

hyödykkeen. Omistamalla tietyn tavaran olet siis mainosten mukaan cool ja kuulut poruk-

kaan, muuten et. (Schor 2005, 47–48; Kenway & Bullen 2001, 48.)  

4.2.3 Mainokset lasten kasvattajina 

Eritoten lapsille suunnattuun mainontaan suhtaudutaan yleensä hyvin kriittisesti. Arvostelu 

pohjautuu pääasiassa samoihin argumentteihin kuin mainonnan kritiikki yleensäkin. Ennen 

kaikkea on kiinnitetty huomiota mainosten kykyyn manipuloida lasta haluamaan tarpeet-

tomia tuotteita. Mainonnan on ajateltu kasvattavan uusista sukupolvista materialistisia ja 

myös muuttavan suhtautumista toisiin ihmisiin negatiivisella tavalla. Koska lasten ja nuor-

ten itsetunto, identiteetti ja maailmankuva arvoineen ja uskomuksineen ovat hauraita ja 



50  

 

  

vasta kehittymässä, on mainosten haitallisilla vaikutuksilla arveltu olevan heihin suurempi 

vaikutus kuin aikuisiin. Mainoksiin myönteisesti suhtautuvat ovat puolestaan korostaneet 

mainosten merkitystä tuotevalistuksena ja kuluttajakasvatuksena. On esitetty, että jo varsin 

pienet lapset osaavat tulkita mainoksia kriittisesti ja tiedostavat niiden olevan pitkälti mie-

likuvilla pelaamista. Mainoksilla ei ole näin ollen ajateltu olevan lapsiin sen suurempaa 

vaikutusta kuin muillakaan hänen elämäänsä kuuluvilla tekijöillä, ja esimerkiksi vanhem-

pien ja ikätovereiden on arveltu vaikuttavan lapsiin mainoksia enemmän. (Hoppu 1997, 

48–52; Werner 1996, 136–137; Gunter & Furnham 1998, 101–103.) 

Mainosten vaikutukset voivat olla joko tavoiteltuja tai ei-tavoiteltuja. Varsinaisesti mai-

nostajat pyrkivät vaikuttamaan lasten kulutuskäyttäytymiseen. Ostokäyttäytymisen lisäksi 

mainokset vaikuttavat lasten tietoihin, asenteisiin ja arvoihin niin pitkällä kuin lyhyelläkin 

aikavälillä. Ei-tavoiteltuja vaikutuksia saavat aikaan muun muassa mainosten stereotypioi-

ta vahvistavat, väkivaltaisia toimintamalleja markkinoivat ja ylivoimaisia ihannekuvia tar-

joavat sisällöt. On esimerkiksi arveltu, että mainosten epärealistinen naiskuva ja niiden 

markkinoima laihuusihanne aiheuttavat anoreksiaa, vaikka mainostajat eivät siihen pyri-

kään. Ei-tavoiteltuja vaikutuksia ovat myös esimerkiksi lasten ja vanhempien väliset kon-

fliktit, joita syntyy lasten vaatiessa heille mainostettuja tuotteita. (Kunkel 2001, 383–384; 

Salokoski & Mustonen 2007, 39–40, 60–63; Gunter & Furnham 1998, 102, 137.)  

Kiireen keskellä televisiota käytetään usein lastenvahtina (esim. Kenway & Bullen 2001, 

45). Amerikkalaislapset näkevätkin 20 000 mainosta vuodessa yksinomaan television väli-

tyksellä (Huntemann & Morgan 2001, 311). Partasen ja Lahikaisen (2008, 69) mukaan 

mainokset vaikuttavat lasten elämän jokaiseen osa-alueeseen: siihen, mitä he syövät, miltä 

he näyttävät, kuinka he leikkivät ja kuinka käyttäytyvät toistensa kanssa. Kuluttaminen on 

keskeinen osa lapsen kasvua ja elämää, ja kuten Kenway ja Bullen (2001, 35) toteavat, 

oppiessaan kuluttamaan nykylapsi oppii myös olemaan juuri tietynlainen lapsi. Barrie 

Gunter ja Adrian Furnham (1998, 8) painottavatkin, että yhä kulutusorientoituneemmassa 

yhteiskunnassamme kuluttamisesta on tullut myös lapsille tärkeä keino tyydyttää niin sym-

bolisia kuin fyysisiäkin tarpeitaan. Mainosviestit muokkaavat osaltaan lasten ja nuorten 

käsityksiä ja arvomaailmaa, mikä pitkällä tähtäimellä vaikuttaa siihen, millaisiksi sosiaali-

set ja moraaliset normit muotoutuvat koko yhteiskunnassa.  

Hopun (1997, 48) mukaan lapsille ja nuorille kohdistetun mainonnan kritiikki perustuu 

nimenomaan huoleen mainosten vaikutuksesta yksilön kehitykseen. Kasvatusvaikutusten 

osalta tärkeintä ei ole se, mitä mainokset suoranaisesti kehottavat tekemään – ostaminen – 
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vaan se, mitä ne antavat ymmärtää ihmisistä, ihmisten välisistä suhteista ja elämästä yli-

päätään. Tällöin puhutaan mainonnan piilovaikutuksesta. Mainonta välittää aina tietynlaista 

maailmankuvaa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan: mainoksen ihmiskuvaan, mainoksessa 

esitettyyn malliin hyvästä elämästä ja mainoksesta ilmenevään käsitykseen yhteiskunnasta. 

Samalla, kun mainos myy tavaraa, se siis kuvaa yhteiskuntaa, jossa elämme, antaa malleja 

sosiaaliseen kanssakäymiseen ja muokkaa käsityksiämme ihmisten rooleista. (Hoppu 1997, 

12, 48.) Vaikka lapset tulkitsevat mainoksia aina yksilöinä ja omasta sosiokulttuurisesta 

kontekstistaan käsin, ovat ne kuitenkin myös Anita Wernerin (1996, 153) mukaan väistä-

mättä muokkaamassa heidän käsityksiään todellisuudesta. Partanen ja Lahikainen (2008, 

63) painottavat, että lapsille suunnatun mainonnan vaara piilee juuri siinä, että lasten mie-

likuvitukseen on helppo vaikuttaa ja sen voi näin ”kolonalisoida” brändeillä ja mainosten 

käyttämillä stereotypioilla, kliseillä ja yksinkertaisilla dikotomioilla. 

Erityisesti nuorille brändit palvelevat niin samastumisen, erottautumisen kuin kapinoinnin-

kin päämääriä. Merkkituotteiden avulla kuulutaan ikätovereiden muodostamiin ryhmiin, 

rakennetaan omaa persoonallista identiteettiä ja itsenäisyyttä perheestä ja vanhemmista. 

Vaikka ennen kaikkea juuri nuoret kommunikoivat brändeihin liitetyillä kulttuurisilla mer-

kityksillä ja niiden assosioimilla elämäntyyleillä, on amerikkalaistutkimuksissa huomattu 

jo kolmevuotiaiden ymmärtävän, että brändeillä voidaan ilmaista omaa persoonallisuutta ja 

omia ominaisuuksia. (Autio 2006, 15, 23; Schor 2005, 19; Huntemann & Morgan 2001, 

312–313.) Räjähdysmäisen kasvunsa vuoksi markkinat ovatkin muodostuneet paikaksi, 

jossa yhä pienemmät lapset luovat käsitystä itsestään ja vertaisryhmien sosiaalisista suh-

teista. Myös lasten identiteettityö on ainakin osittain tuotantovälineiden, joukkoviestinten 

ja markkinointistrategioiden säätelemää ja ohjaamaa. (Partanen & Lahikainen 2008, 63.)  

Markkinoiden muovaama minuus ei ole Partasen ja Lahikaisen (2008, 64–65) mukaan ajal-

lisesti ja paikallisesti läsnä, vaan elää tuotehahmojen heijastumina mielikuvissa. Uusia 

brändejä ja kulutuksen kohteita luodaan kiihtyvään tahtiin, minkä vuoksi halu on markki-

noiden johtamassa yhteiskunnassa loputonta ja tyydytys vain lyhytaikaista. (Partanen & 

Lahikainen 2008, 64–65.) Kuten Partanen ja Lahikainen (2008, 65) kuvaavat: ”Jokainen 

uusi viihdeohjelma-tuotekehä esittelee lapsille uuden lelujen, pelien, keräilykohteiden ja 

vaatteiden runsaudensarven, joka tekee heidän edellisistä kulutustuotteistaan riittämättö-

miä.” Mainonnan onkin ajateltu tarjoavan elämästä mallia, jonka mukaan ongelmat voi-

daan ratkaista ja unelmat toteuttaa ensisijaisesti ostamalla. Näin kulutuksesta tulee keino 

ostaa paitsi turvallisuutta myös identiteetti ja persoonallisuus. (Hoppu 1997, 49; Hunte-



52  

 

  

mann & Morgan 2001, 312.) Mikäli lapset ja nuoret ratkaisevat jatkuvasti ongelmiaan ku-

luttamalla, kasvaa heistä Hopun (1997, 49) mukaan pinnallisia ja epävarmoja aikuisia, joi-

den on jatkuvasti pidettävä identiteettiään yllä hankkimalla aina vain lisää tavaroita.  

Lapset rakentavat sosiaalisia suhteitaan pitkälti mediakulttuurista haettujen yhteisten juttu-

jen ja viimeisimpien villitysten varaan, joiden avulla he voivat kuulua ryhmään ja osallis-

tua sosiaalisiin tilanteisiin (Partanen & Lahikainen 2008, 66). Tutkijat ovat kiinnittäneet 

huomiota muun muassa siihen, että markkinointistrategioilla on suuri vaikutus lasten leik-

kikulttuuriin. Erityisesti pojat ottavat mainonnasta mallia leikkeihinsä, ja jokin suosittu 

televisiosarja valmiine leikkimaailmoineen voi saada hetkiseksi hyvinkin suuren aseman 

heidän keskuudessaan. (Werner 1996, 163; Kenway & Bullen 2001, 37.) Mediasta napatut 

hahmot ja hokemat eivät kuitenkaan välttämättä siirry lasten toimintaan sellaisenaan, vaan 

lapset käyttävät niitä usein hyvinkin luovasti tarinoiden jatkaessa omaa elämäänsä peleissä 

ja mielikuvitusseikkailuissa (Pennanen 2009, 187–192; Valkonen et al. 2005, 87–89; Wer-

ner 1996, 152). Lasten median pohjalta luomaa rikasta kulttuuria voidaankin pitää myös 

positiivisena asiana (Pennanen 2009, 184; Kenway & Bullen 2001, 72; Werner 1996, 137). 

Partanen ja Lahikainen (2008, 66) kuitenkin painottavat, että markkinavetoinen kulttuuri 

tuottaa eriarvoisuutta. Lasten keskinäinen arvovalta muodostuu pitkälti siitä, kuinka hyvin 

he osaavat erilaisia asioita, ja nykyisin tämä sisältää myös medioiden käytön, mediahah-

mojen tunnistamisen ja kulutustuotteiden omistamisen. Tietyn televisio-ohjelman tuntemi-

nen tai siihen liittyvän lelun omistaminen voi olla kriteerinä leikkiin pääsylle. Näin medi-

asta mainoksineen muodostuu osa arvonannon, tietämyksen ja viittausten symbolista mai-

semaa, joka on hallittava, jotta voi kuulua porukkaan. Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlai-

sia mahdollisuuksia hankkia koko ajan uusia merkkituotteita. Näin varattomien perheiden 

lapsille tuotetaan osattomuuden kokemuksia. (Partanen & Lahikainen 2008, 65–71; Valko-

nen et al. 2005, 87; Vänskä & Autio 2009, 60.)  

4.2.4 Lapsi mainosten tulkitsijana 

Mainonnan kriittisen tulkinnan kannalta olennaisina taitoina pidetään kykyä erottaa mai-

nokset varsinaisista ohjelmista ja kykyä ymmärtää mainosten kaupallinen tarkoitusperä. 

Koska varsinkin pienillä lapsilla on puutteellinen käsitys mainonnan luonteesta, on heihin 

helpompi vaikuttaa kuin aikuisiin. Ennen kaikkea tämä koskee lapsille tarkoitettua mainon-

taa, sillä erityisen vaikeaa lapsen on hahmottaa itsensä mainonnan kohteeksi. Lapsi saattaa 
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siis kyetä tunnistamaan aikuisten mainoksia ja ymmärtää niiden myyvän tavaroita, mutta 

sama ei välttämättä päde mainosviesteihin, jotka kohdistuvat häneen itseensä. Useimpien 

tutkimusten mukaan 4–5-vuotias käsittää vielä mainokset osaksi ohjelmaa. Erityisesti pie-

net lapset pitävätkin mainoksia hupina ja hauskuutena. Mainokset saatetaan myös mieltää 

pelkäksi kuluttajatiedoksi, jolloin niiden ajatellaan kertovan neutraalisti mainostettavan 

tuotteen saatavuudesta tai antavan leikkivinkkejä. Vasta noin 8-vuotias alkaa ymmärtää, 

että mainosten tarkoitus on myydä tavaroita. (Kunkel 2001, 378–381; Salokoski & Musto-

nen 2007, 38–39; Hoppu 1997, 48–49, 53–54; Schor 2005, 66; Werner 1996, 144–145; 

Gunter & Furnham 1998, 112, 119–121.)  

Suurin osa ihmisistä suhtautuu mainoksiin kielteisesti, mikä ohjaa niistä tehtäviä tulkintoja 

(Malmelin 2004, 123). Myös asenteet mainoksia kohtaan riippuvat iästä. Mitä vanhempi 

lapsi on, sitä vähemmän esiintyy myönteisiä asenteita. Noin 8-vuotias kykenee pikkuhiljaa 

suhtautumaan mainontaan kriittisesti ja tietää esimerkiksi, että mainokset eivät aina kerro 

totuutta. 12-vuotiaiden on todettu suhtautuvan kriittisesti niin yksittäisten mainosten sisäl-

töön ja suostuttelukeinoihin kuin mainontaan yleisenä ilmiönäkin (Werner 1996, 145). 

Vanhemmillakaan lapsilla ei kuitenkaan ole yhtä kielteisiä asenteita kuin aikuisilla, ja eri-

tyisesti nuoremmilla kriittisyys edellyttää, että mainos on selkeästi tunnistettavissa mai-

nokseksi. Vielä alle 10-vuotias suhtautuu mainokseen myönteisemmin, mikäli siinä esiin-

tyy lapsia, ja tällöin jopa 12-vuotiaan kyky oivaltaa viesti mainokseksi heikkenee. (Kunkel 

2001, 381–382; Hoppu 1997, 54–55; Salokoski & Mustonen 2007, 39; Schor 2005, 67; 

Gunter & Furnham 1998, 120.)  

Pääsääntöisesti lapset kuitenkin pitävät mainoksista, ja mainosten on huomattu saavuttavan 

tavoitteensa hyvin. Mainokset lisäävät lasten tuotetietoutta, ja mainostetut tuotteet muiste-

taan hyvin. Lisäksi lapset pyytävät mainosten tuotteita vanhemmiltaan muita tuotteita use-

ammin. (Kunkel 2001, 382–383; Salokoski & Mustonen 2007, 39.) Mediakasvatusta saa-

neiden on huomattu suhtautuvan mainoksiin muita lapsia kriittisemmin. Joissakin tutki-

muksissa on silti havaittu, ettei mediakasvatuksella ole välttämättä suurtakaan vaikutusta 

siihen, kuinka lapset suhtautuvat yksittäisiin mainoksiin ja niissä mainostettuihin tuottei-

siin. Myöskään se, että lapsi ymmärtää mainoksen suostuttelevan ostamaan, ei ole tae siitä, 

ettei mainos saavuttaisi tavoitettaan. Vaikka lapsi suhtautuisi mainokseen kriittisesti, hän 

saattaa siitä huolimatta haluta tuotteen ja ostaa sen. (Schor 2005, 67; Gunter & Furnham 

1998, 120; Werner 1996, 145–148, 160.) Erityisen suuri mainosten vaikutus on silloin, kun 
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ne vetoavat lasten piileviin tarpeisiin antamalla esimerkiksi ymmärtää, että mainostetun 

tuotteen avulla saa ystäviä, rakkautta tai ihailua (Hoppu 1997, 12, 54).  

Jo 10–12-vuotiaat saattavat havaita televisiomainoksissa muun muassa perheeseen, elä-

mäntyyliin ja sukupuolirooleihin liittyviä arvoja. Mainonnan arvotason huomaaminen on 

kuitenkin vaikeaa, koska arvot ja normit ovat kätkettyinä mainoksen piilosisältöön. Vasta 

15-vuotiaan kognitiivinen kehitysvaihe ja kyky abstraktiin ajatteluun antavat hänelle mah-

dollisuuden mainonnan sisällön syvällisempään analysointiin ja samalla sen arvotason 

ymmärtämiseen. Tämän ikäisellä on samat älylliset valmiudet mainoksen sanoman tulkit-

semiseen kuin aikuisellakin. Ajattelu kehittyy kuitenkin edelleen sisällöllisesti ja laadulli-

sesti. Tulkintakykyyn vaikuttavat myös tunne-elämän ja moraalin kehitysvaihe sekä elä-

mänkokemus, jotka eivät ole 15-vuotiaalla vielä aikuisen tasolla. (Hoppu 1997, 55–56.) 

Siihen kuinka aktiivisesti lapsi kiinnittää mainokseen huomiota ja miten hän siihen suhtau-

tuu, vaikuttavat lapsen kehitystason lisäksi myös monet muut asiat, muun muassa vanhem-

pien ja ikätovereiden mielipiteet, lapsen mieltymykset, kokemukset ja henkilökohtaiset 

ominaisuudet sekä se, kuinka hyvin hän tuntee mainonnan suostuttelukeinoja. (Werner 

1996, 146–153; Gunter & Furnham 1998, 35.)  

Mainonnan sääntöjen mukaan tavallista kuluttajaa heikommassa asemassa olevat kuluttaja-

ryhmät tulee ottaa mainontaa suunniteltaessa erityisesti huomioon. Mainostajat eivät saa 

käyttää hyväkseen vastaanottajien varhaista ikää tai muita tekijöitä, jotka vähentävät ym-

märrystä mainonnan keinoista. (Malmelin 2004, 45.) Kuluttajansuojalain mukaan markki-

noinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten kuluttajien kannalta sopimatonta 

menettelyä. Hyvän tavan vastaisuudesta on kyse silloin, kun mainos on ristiriidassa yhteis-

kunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa ja sopimattomuudesta puolestaan silloin, 

kun markkinoinnilla voi olla vaikutusta kuluttajan rationaaliseen ostopäätökseen. Suomes-

sa lapsille suunnattua mainontaa säätelee lisäksi erityinen lainsäädäntö, jonka mukaan 

mainonta ei saa vaikuttaa lapsiin haitallisesti. (Salokoski & Mustonen 2007, 38; Werner 

1996, 157; Hoppu 1997, 2, 57.) Erityisesti on kiinnitetty huomiota mainosten tunnistetta-

vuuteen mainoksiksi sekä niiden todenmukaisuuteen, turvallisuusnäkökohtiin ja niiden 

välittämiin yhteiskunnallisiin arvoihin. Lasten tarpeetonta käyttämistä mainoksissa on ra-

joitettu, eivätkä lapset saa puhua mainoksissa tuotteesta. Myös suora ostokehotus on kiel-

letty. (Werner 1996, 157.) 
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5 Kulttuurin lapsikuva ja mainosten lapset 

5.1 Lapsi aikuisten silmin 

5.1.1 Mainoksin rakennettu lapsi 

On väitetty, ettei lapsuutta ollut olemassa keskiaikaisessa maailmassa. Lapsia pidettiin pie-

ninä aikuisina, jotka tekivät työtä ja viettivät vapaa-aikaa kuten aikuiset. 1800-luvun lop-

puun tultaessa lapsuus käsitettiin jo aikuisuudesta erilliseksi ajaksi, jota leimasivat tietyt 

kyvyt ja tarpeet. Hiljalleen muotoutuvaan lapsuuskäsitykseen vaikuttivat erityisesti 1700-

luvulla kirjoittaneen Rousseaun ajatukset lapsuudesta viattomuuden ja luonnollisuuden 

aikana ja toisaalta puritaaniset käsitykset perisynnistä, jonka myös nähtiin olevan osa lasta. 

Lapsi alettiin mieltää hoivaa tarvitsevaksi ihmistaimeksi, joka oli luonnostaan viaton, mut-

ta myös aikuista kehittymättömämpi. Lapsen ajateltiin tarvitsevan toisaalta suojelua aikuis-

ten maailmalta, toisaalta kontrollia ja kasvatusta hänessä itävän perisynnin kitkemiseksi. 

Näin lapset siirtyivät töistä kouluihin, joissa heistä pyrittiin kasvattamaan yhteiskuntakel-

poisia aikuisia. Vanhempien ja opettajien tehtäväksi muodostui lasten hoivaaminen ja hei-

dän kehityksensä tukeminen lasten omat tarpeet huomioon ottaen. Uuden aikakauden lap-

sen elämän tuli olla opettavaista, mutta myös hauskaa. Aiemmin aikuisten huvitukseksi 

miellettyä leikkiä alettiin pitää lapselle luontaisena toimintana, lapsen työnä, jonka avulla 

hän kehittyy ja oppii. Vasta 1900-luvulle tultaessa lapsi alettiin mieltää omaksi persoonak-

seen, ei ainoastaan tulevaisuuden aikuiseksi. (Vänskä 2012, 35–36, 82–84, 114; Kenway & 

Bullen 2001, 38–40; Partanen & Lahikainen 2008, 61; Gittins 2009, 41–45.)  

Nykyään tätä porvarillista lapsikäsitystä pidetään itsestään selvänä. Uusi lapsuuden tutki-

mus kuitenkin korostaa lapsuuden olevan ennen kaikkea sosiaalinen konstruktio – länsi-

maisen kulttuurin ja ajattelun tuote. Kuten Vänskä (2012, 37) toteaa, lapsuus on erilaisten 

kulttuuri- ja aikasidonnaisten käsitteiden, visuaalisten representaatioiden ja symbolisten 

merkitysten verkko. Ei siis ole olemassa yhtä universaalia ja aitoa lapsuutta, joka kätkeytyy 

jonnekin siitä esitettyjen käsitysten taakse. Sen sijaan on joukko keskenään kilpailevia 

”lapsuuksia”, joita määritellään ja samalla muokataan tietynlaisiksi lukuisissa diskursseis-

sa, muun muassa kasvatusajattelussa ja -psykologiassa sekä sellaisissa sosiaalistavissa ins-

tituutioissa kuin perheessä, koulussa ja terveydenhuollon ja lain piirissä. (Vänskä 2012, 
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29–39; Kenway & Bullen 2001, 35–36; Miettinen & Väänänen 1998, 69.) Erityisesti 1900-

luvulta lähtien lapsuutta on määritelty yhä enemmän myös kaupallisissa diskursseissa, ja 

kuten Kenway ja Bullen (2001, 35) kirjoittavat, lapsuutta ei voi kunnolla edes ymmärtää, 

mikäli ei ota huomioon niiden merkitystä (ks. Vänskä 2012, 44–49; Kenway & Bullen 

2001, 40–46). Vänskän (2012, 47) mukaan kaupalliset kuvat ovat saaneet nykyisessä kulu-

tuskulttuurissa jopa erityisaseman lapsuutta koskevan tiedon visualisoijina ja levittäjinä.  

Aikuiset liittävät lapsuuteen voimakkaita arvopohjaisia mielikuvia. Usein lapsuus mielle-

tään nostalgisesti viattomuuden, luonnollisuuden ja aitouden ajaksi, jota aikuiset eivät voi 

enää tavoittaa. Gittins 2009, 36–38; Lämsä & Lämsä 2010, 51.) Nämä lapsuuteen kohdis-

tuvat vahvat tunteet tekevät lapsista erittäin käyttökelpoisen teeman mainostajille, jotka 

ovatkin hyödyntäneet lapsiaiheita aivan mainonnan historian alkuajoista lähtien (Hoppu 

1997, 9–10; Kenway & Bullen 2001, 40). Pohjimmiltaan kulttuurin lapsikuva ja lapsuutta 

koskeva tieto – oli sitten kyse taiteesta, tieteestä tai mainoksista – on sidoksissa siihen, 

mitä lapsuus merkitsee aikuisille (Alanen & Bardy 1990, 10–11; Gittins 2009, 47; Mietti-

nen & Väänänen 1998, 78). Mainostajat puolestaan käyttävät hyväkseen ja jalostavat näitä 

mielikuvia myydäkseen tuotteen. He siis ammentavat jo olemassa olevasta kulttuuristen 

kuvien sammiosta ja – Tiina ja Tero Lämsän (2010, 51) sanoin – ”tislaavat ja kirkastavat 

omiin tarkoituksiinsa parhaiten sopivat ainekset”.  

Kun mainontaa tutkitaan representaatioiden näkökulmasta, pohditaan Vänskän (2012, 44) 

mukaan ennen kaikkea sitä, millaisia ihanteita mainonta luo ja millaista on se ihanteellinen 

lapsuus, jota mainokset oheistuotteenaan markkinoivat. Mainoskuvat siis tuottavat tietoa 

nimenomaan haluttavasta ja oikeanlaisesta lapsuudesta. Ne eivät kuitenkaan luo käsityksiä 

lapsuudesta tyhjiössä, vaan hyödyntävät kulttuurisesti tiivistynyttä tietoa, jonka arvellaan 

vetoavan haluttuun kohderyhmään. (Vänskä 2012, 41–44.) Vänskä (2012, 108) painottaa, 

että mainosten kaltaiset julkiset fantasiat perustuvat ennen kaikkea tuttuihin ja kulttuuris-

samme dominoiviin myyttisiin tarinoihin. Mainoskuvia voidaankin pitää eräänlaisina mer-

kityskarttoina, jotka kierrättävät lapsuuteen historiallisesti uurtuneita merkityksiä ja visu-

alisoinnin tapoja. Läpikotaisin kulttuurisina kuvina mainokset edustavat, mutta myös vah-

vistavat aikakautemme käsityksiä lapsuudesta (Lämsä & Lämsä 2010, 66). 

Mainosten lapsikuva ei siis jää pelkiksi kuviksi, vaan sillä on todellisia seurauksia todelli-

sille lapsille. Mainosten kierrättämät ihanteellisen lapsuuden representaatiot ovat ikään 

kuin peilejä, joista lapsi voi reflektoida omaa kuvaansa ja elämäänsä. Toisaalta nämä käsi-

tykset ohjaavat aikuisten suhtautumista lapsiin. Muiden lapsuutta koskevien diskurssien 
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rinnalla mainosten muovaamat mielikuvat ”hyvästä” ja ”oikeanlaisesta” lapsuudesta elävät 

sekä yksilötasolla että sellaisissa lapsille luoduissa yhteiskunnallisissa rakenteissa kuin 

opetussuunnitelmissa ja päiväkotien ja koulujen käytännöissä. Näin ne vaikuttavat aivan 

konkreettisesti siihen, millaiseksi lapsuus ja lasten arki muodostuvat. (Lämsä & Lämsä 

2010, 52, 66–67; Alanen & Bardy 1990, 10–11; Miettinen & Väänänen 1998, 78–80.)   

5.1.2 Mainoskuvien ”luonnolliset” lapset 

Mainoskuvat näyttävät meistä luonnollisilta etenkin silloin, kun ne toistavat kulttuurisesti 

vallitsevaa ajattelutapaa eivätkä näin ollen häiritse katsojan tiedostamattaan hyväksymiä 

käsityksiä. Erityisen luontevalta näyttää 1700-luvulla syntynyt kuvatyyppi, johon on kitey-

tynyt tuon aikakauden romanttinen lapsuuskäsitys. Kun lapset vielä 1600-luvulla kuvattiin 

miniatyyrikokoisina aikuisina, alkoi vuosisadan vaihteen jälkeen ilmestyä maalauksia, jois-

sa lapsi oli aikuisesta olennaisesti erilainen, herkkä pikkuruinen olento. Hyviksi ja viatto-

miksi, spontaaneiksi ja vapaiksi mielletyt lapset kuvattiin keskellä luontoa väljissä valkoi-

sissa vaatteissa, ilmeiltään ja eleiltään lapsenomaisina ja omiin leikkeihinsä uppoutuneina. 

(Vänskä 2012, 81–84, 90–92.) Erityisesti lasta pidettiin moraalisen puhtauden ruumiillis-

tumana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa (ks. myös Schor 2005, 15). Tuolloin viattoman 

lapsen kuvat alkoivat näkyä yhä enemmän myös mainoksissa, joissa niiden avulla myytiin 

muun muassa pesuaineita, saippuoita ja muita hygieniatuotteita. Lapsesta tuli mainoksissa 

myös yhä kulutuskeskeisemmäksi muotoutuvan perheen ylpeyden ja hyveellisyyden sekä 

taloudellisen hyvinvoinnin symboli. (Kenway & Bullen 2001, 40–41; Vänskä 2012, 116.)  

Huippumuotimainosten lapsikuvaa tutkineen Vänskän mukaan mainonta kierrättää yhä tätä 

luonnolliseksi miellettyä lapsuuden kuvaustapaa. Kulttuurissamme lapsuutta kaikkein vah-

vimmin määrittävä myytti on romantisoitu käsitys lapsuuden viattomuudesta. Miellämme 

lapsuuden nostalgisesti ihannoiden aikuisten maailman ulkopuolelle sijoittuvaksi turmel-

tumattomuuden ajaksi, lähellä luontoa olevaksi paratiisiksi, jossa eivät vielä päde tiukat 

sosiaaliset normit eikä kulttuuri ole ehtinyt piirtää ihmistaimeen jälkiään. Kun vaikkapa 

muotikuvia raaputtaa hieman pintaa syvemmältä, voi kuitenkin huomata, että lapsuuden, 

luonnollisuuden ja viattomuuden myyttinen kolmiyhteys on ennen kaikkea aikuisten tuot-

tama ja heitä miellyttävä kulttuurinen konstruktio. (Vänskä 2012, 29, 108; Schor 2005, 15; 

Gittins 2009, 47.) Mainoskuvissa se elää perinteisissä visualisoinnin tavoissa: luonnonym-

päristöissä, puhtaassa valkoisessa värissä, suloissa eläimissä ja kuvissa viattomasti nukku-

vasta tai kesken leikin väsähtäneestä pienokaisesta (Vänskä 2012, 45–47, 114, 126).  
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Aikaisemmin luonnollinen lapsuus näyttäytyi kuvakulttuurissa ruumiillisuuden häivyttämi-

senä, mutta nykyään lapsi koodataan vauvasta asti nimenomaan tytöksi tai pojaksi (Vänskä 

2012, 93–97). Vänskän (2012, 104–105) mukaan muotimainonta painottaa yli kaiken juuri 

sukupuolta myös lasten kohdalla. Kuvilla on oma visuaalinen retoriikkansa, joka muodos-

tuu värien, komposition ja valaistuksen lisäksi esimerkiksi lasten vaatteista, poseerauksen 

tavoista ja katseen suunnista. Näiden keinojen tarkkaan harkitulla käytöllä tyttönä ja poi-

kana olemiseen liitetään mainosten ikonografiassa kulttuurisesti vakiintuneita ja sen vuoksi 

luonnollisilta näyttäviä olemisen tapoja. (Vänskä 2012, 31–32, 164–165.) Toistaessaan 

vakiintuneita esittämisen tapoja kuvat myös opastavat, kuinka sukupuolittunutta lapsuutta 

– tyttöä ja poikaa – tehdään. Näin mainonta kärjistää ja korostaa sukupuolten välisiä diko-

tomioita, samalla kun se normalisoi vallitsevia käsityksiä sukupuolesta. Erityisesti aivan 

tavallisilta näyttävät ja tavallisen näköisiä lapsia esittävät mainoskuvat vahvistavat hieno-

vireisyydessään näkemyksiämme siitä, millainen pojan tulee olla, miltä tytön pitää näyttää 

ja millaisia pareja tyttöjen ja poikien tulee muodostaa. (Vänskä 2012, 163–169.)  

Naiseuden määrittyminen passiiviseksi katseen kohteeksi heijastuu muotikuviin, joissa 

tytöt poseeraavat nukkemaisesti hymyillen suoraan kameralle. Pojat puolestaan kuvataan 

useimmiten tekemässä jotakin, esimerkiksi ajamassa pyörällä keskittyen omiin puuhiinsa 

kamerasta piittaamattomina. Tytöistä tehdään lapsekkaita vaaleanpunaisilla vaatteilla ja 

pehmoleluilla. Sinisiin puettujen poikien representaatioista tällaiset elementit puolestaan 

puuttuvat. Sen sijaan kuvissa korostetaan aikuismaisuutta, ikään kuin pojissa olisi jo läsnä 

aikuisen miehen maskuliinisuus, joka hallitsee niin tilan kuin tilanteenkin. Poikia kuvataan 

kaveriporukoissa, toisiaan tönien ja yhdessä naureskellen, kiinnostuneempina keskinäisestä 

kisailustaan kuin itsensä esittelemisestä. Näissä poikarepresentaatioissa maskuliinisuutta 

rakennetaan mainonnan mieskuvallekin tyypillisellä tavalla poikien välistä homososiaali-

suutta korostaen, mutta myös hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluvan kisailun ja kilpai-

lun keinoin. (Vänskä 2012, 32, 163–165, 194–195; Rossi 2003, 178.)  

Tytöt voidaan mainosten varsin konventionaalisessa maailmassa kuvata poikia helpommin 

maskuliinisina poikatyttöinä. Lasten huippumuotimainoksista löytyy androgyynejä mi-

niatyyriaikuisia – tyttöjä, jotka on koodattu miehisiksi miesten vaatteilla ja muilla masku-

liinisuuden merkeillä. Poikatyttöyteen liitetään usein maskuliinisiksi miellettyjä myönteisiä 

arvoja – reippautta ja itsenäisyyttä – ja poikatytöt voivat olla jopa ihailtuja hahmoja. Femi-

niininen tyttöpoika on puolestaan kulttuurinen tabu, jota ei mainoksista löydy. Poikarepre-

sentaatioissa vältetään kaikkia vähänkin feminiinisiksi miellettyjä piirteitä ja kuvaamisen 
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tapoja. Esimerkiksi vaaleanpunainen väri tai naiselliseksi tulkittava ele merkkaisi pojan 

heti homoseksuaaliksi. Samalla tämä tyttömäiseksi merkattu poika menettäisi maskuliinista 

valtaansa ja leimautuisi heikoksi. (Vänskä 2012, 186–192; ks. Rossi 2003, 106–108.) 

5.1.3 Kymmenen profiilia lapsuudesta 

Lämsät (2010) ovat analysoineet lapsuuden representaatioita koko perheen televisiomai-

noksissa vuodelta 2005. Televisiomainosten lapsuuskuva koostuu kymmenestä profiilista, 

jotka kuvaavat sitä symbolista merkitystä, joka lapsella on osana mainostekstiä. Mainok-

sissa esiintyvät lapset määrittivät joko lapsuutta tai aikuisuutta ja perhettä. Esimerkiksi 

pesty ja puhtaisiin puettu lapsi on ennen kaikkea merkki hoitajiensa sosiaalisesta asemasta 

(Christensen 2000, 48). Tällä tavoin kahteen kategoriaan jaetut profiilit luokiteltiin edel-

leen nelikentäksi sen mukaan, olivatko ne lapsi- vai aikuislähtöisiä. Mainokset olivat kai-

ken kaikkiaan hyvin konventionaalisia: lapset kuvattiin syömässä, leikkimässä ja pitämässä 

hauskaa, perhe oli keskeinen ja roolit perinteisiä. (Lämsä & Lämsä 2010, 55–66.) 

Perhettä ja aikuisuutta määrittävissä profiileissa lapsi nähtiin joko lapsilähtöisesti 1) mo-

dernina ja idealisoituna tai aikuislähtöisesti 2) kuuliaisena ja romantisoituna (Lämsä & 

Lämsä 2010, 65). Mainoksissa lapsi saattoi symboloida ensinnäkin perinteisen ydinper-

heen kiinteyttä ja onnellisuutta. Tällaisissa mainoksissa painotettiin perinteisiä perhearvo-

ja, perheen yhteenkuuluvuutta ja lapsiin kohdistuvaa hellyyttä. Hegemonisen heteroseksu-

aalisuuden mukaiset onnellisen ydinperheen kuvaukset ovatkin keskeinen osa mainonnan 

visuaalista ideaalimaailmaa ja ideologiaa (Rossi 2003, 119). Osassa mainoksista lapsi 

edusti päinvastoin yksilöllisyyttä ja demokratiaa osana individualistisempaa perhemallia. 

Näissä mainoksissa perheenjäsenet kuvattiin erillisinä yksilöinä vaikkapa harrastusten pa-

rissa. Perheen lisäksi lapsi saattoi korostaa vanhemmuutta, jolloin nousi esille vanhemman 

auktoriteettiasema suhteessa lapseen. Yleensä lapset esitettiin tottelevaisina, aikuiset puo-

lestaan kontrolloivina, mutta emotionaalisesti lämpiminä. Sukupuoliroolit olivat pääasiassa 

perinteisiä, mutta aineistosta löytyi myös perinteisestä poikkeavia kuvauksia, esimerkiksi 

poikansa kanssa yhdessä siivoava isä (ks. Rossi 2003, 93–95). Lisäksi lapsi saattoi edustaa 

naisen hedelmällisyyttä ja elinvoimaisuutta. (Lämsä & Lämsä 2010, 57–59.)  

Joissakin mainoksissa lapsi näyttäytyi nostalgisena: suomalaisessa kansallisromanttisessa 

yhteydessä, menneisyyden muistelun, jatkuvuuden, luonnollisuuden, puhtauden ja viatto-

muuden symbolina. Mainoksissa korostui myyttinen ja romantisoitu käsitys lapsuuden ja 
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luonnon yhteydestä (vrt. Gittins 2009, 47). Lapset esiintyivät ennen kaikkea ihmisen raken-

tamissa luonnonympäristöissä – pelloilla, puutarhoissa ja puistoissa – tai eksoottisissa 

luonnonympäristöissä. Tässä yhteydessä lapsi symboloi erityisesti ihannekuvaa siitä, mitä 

aikuisuus ei ole tai mitä aikuinen ei voi enää saavuttaa. (Lämsä & Lämsä 2010, 58–59.) 

Ainoassa ennen kaikkea lapsuutta määrittävässä aikuislähtöisessä profiilissa lapsi oli 3) 

tarvitseva ja hauras, hoivattava, avuton ja passiivinen huolenpidon kohde. Lapsi ymmär-

retäänkin kulttuurissamme usein aikuisesta riippuvaiseksi olennoksi, joka ei selviä ilman 

hoitoa ja suojelua. Näissä mainoksissa lapset kuvattiin perinteiseen tapaan leikkivinä, nuk-

kuvina tai apua tarvitsevina. (Lämsä & Lämsä 2010, 60.) Lapsuutta määrittävissä lapsiläh-

töisissä profiileissa lapsi esitettiin sen sijaan 4) neuvokkaana ja omatoimisena (Lämsä & 

Lämsä 2010, 65). Lasta kuvattiin ensinnäkin älykkäänä, luovana, oppivana ja kehittyvänä. 

Tähän profiiliin kuuluvissa mainoksissa lapsi oli luovan toiminnan tai älyllisten ja fyysis-

ten haasteiden parissa, oppimassa uusia asioita ja taitoja tai kehittymässä motorisesti. Lap-

sen keskeisiksi ominaisuuksiksi nousivat poikkeuksellinen lahjakkuus, luovuus, kekseliäi-

syys ja kypsyys. Lapsi saattoi edustaa myös hauskanpitoa, huolettomuutta ja iloa, jolloin 

painottui erityisesti leikki lapselle ominaisena toimintana. Lasta voitiin kuvata toisaalta 

terveenä, puhtaana ja energisenä, jolloin huolettomuuden sijasta korostui puhdas ja silotel-

tu ulkomuoto. Tämä lapsikuva heijastelee vuosisadan alun suomalaista ihannetta: tervettä 

ja aurinkoista, ulkoilevaa, reipasta ja käytännön töihin osallistuvaa, myöhemmin myös 

sosiaalista, itsevarmaa ja henkisesti aktiivista lasta. (Lämsä & Lämsä 2010, 61–62.)        

Oman profiilinsa muodostavat mainokset, joissa lapsi näyttäytyi ennen kaikkea sukupuo-

lensa edustajana. Näissä mainoksissa lasta näytettiin perinteisten sukupuoliroolien mukai-

sessa toiminnassa. Poikien representaatioissa ilmeni miesten toiminnan jäljittelyä, urheilua, 

raisuja ja äänekkäitä toimia ja auto- ja autonkorjausleikkejä. Tyttöyden representaatioissa 

puolestaan painottuivat hoivaleikit, äidin roolin ottaminen, muotitrendien seuraaminen, 

ulkonäöstä huolehtiminen, teini-ikäistymisen kuvaukset ja sellaiset naisellisuuteen usein 

liitetyt piirteet kuin koristeellisuus, riippuvuus, heikkous ja tunteellisuus. Mainoksiin sisäl-

tyi myös heteroseksuaalisuuteen ja parisuhteen opetteluun liittyviä elementtejä, kuten ihas-

tumista. Sukupuolten stereotyyppinen esittäminen näkyi myös lasten toimintaympäristöis-

sä. Molemmat sukupuolet olivat useimmiten kotona, tytöt kuitenkin useammin keittiössä, 

pojat puolestaan muissa kodin tiloissa tai pihalla. (Lämsä & Lämsä 2010, 60–61.)   
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5.2 Lasten mainokset – stereotypioiden luvattu maa 

5.2.1 Mainosten maailma suosii poikia 

Lapsille itselleen tarkoitettua mainontaa on tarkasteltu jonkin verran sukupuoliroolien nä-

kökulmasta. 1970-luvulla syntynyt mielenkiinto mainosten stereotyyppistä naiskuvaa koh-

taan poiki tutkimusta myös lapsille suunnattujen mainosten sukupuolikuvastosta, jonka 

pelättiin antavan lapsille huonoja ja vääristyneitä oppimisen malleja (Puustinen et al. 2006, 

27–28).  Suurin osa tähän perinteeseen lukeutuvasta tutkimuksesta nojaa kvantitatiivisiin 

metodeihin. Tutkimuksissa on esimerkiksi laskettu tyttöjen ja poikien lukumääriä ja mai-

noksissa esiintyvien lasten toimintamuotoja sukupuolittain. Mainoksia on tutkittu eri mais-

sa ja eri vuosikymmeninä, mutta tulokset eivät ole paljonkaan vaihdelleet: lasten mainokset 

ovat sukupuolirooleiltaan jopa aikuisten mainoksia stereotyyppisempiä (esim. Griffiths 

2002, 178; Davis 2003, 419; Johnson & Young 2002, 477–478; Hains 2009, 92).  

Stereotypiat näkyvät mainoksissa jo tuotteiden tasolla (Larson 2001, 54). Kuten Schor 

(2005, 44) huomauttaa, miltei kaikkiin leluihin, peleihin, vaatteisiin ja muihin tuotteisiin 

on sisällytetty mahdollisuus erottautua tytöksi tai pojaksi (ks. Partanen & Lahikainen 2008, 

68). Erityisesti leluilla on nähty olevan tärkeä rooli lasten identiteetin muodostumisessa ja 

sukupuoleen sosiaalistumisessa – onhan leikkiminen tärkeä osa lapsen kasvuprosessia ja 

heijastaa usein kulttuurimme käsityksiä sukupuolesta. Lelumainoksia tutkinut Merris Grif-

fiths (2002, 159–160) painottaakin, että sukupuolen mukaan tehdyillä leluilla ja mainosten 

niihin liittämillä sukupuolittuneilla leikkimistavoilla on suuri vaikutus lasten toimintaan ja 

siihen, kuinka he mieltävät itsensä tyttöinä tai poikina. (Griffiths 2002, 159–161.)   

Televisiossa on enemmän pojille kohdennettua mainontaa ja poikia esiintyy myös molem-

mille sukupuolille tarkoitetuissa mainoksissa tyttöjä enemmän (Smith 1994; Browne 1998, 

87; Lämsä & Lämsä 2010, 61). Vaikka joissakin tutkimuksissa tyttöjen määrän ja heille 

tarjottujen erilaisten roolimallien on havaittu lisääntyneen (Larson 2001, 48), suosii mai-

nosten maailma muun muassa Schorin (2005, 45) mukaan edelleen poikia. Esimerkiksi 

molemmille sukupuolille suunnatut mainokset rakentuvat nimenomaan poikamaisiksi miel-

lettyjen piirteiden varaan (Chandler & Griffiths 2000, 516–517; Griffiths 2002, 164). Tämä 

johtuu siitä, että tytöt voivat samastua miespuolisiin hahmoihin ja käyttää pojille suunnat-

tuja tuotteita, kun taas pojat eivät identifioidu helposti mihinkään feminiinisenä pidettyyn 

(Smith 1994; Schor 2005, 45; Hains 2009, 92). Tytöistä tulikin merkittävä kohderyhmä 
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vasta 80-luvulla, jolloin tytöille alettiin tuottaa erityisesti heitä varten suunniteltuja media-

sisältöjä. Niissä keskityttiin ihmissuhteisiin ja kauneuteen pojille suunnattujen toiminnal-

listen konflikti- ja tavarakeskeisten sisältöjen sijaan. (Kenway & Bullen 2001, 49.)  

Vaikka sukupuolen kuvaaminen on Schorin (2005, 45) mukaan nykyään aiempaa hienova-

raisempaa, elävät sukupuolistereotypiat mainoksissa edelleen vahvoina. Perinteiset jo 50-

luvulla luodut lapsille mainostamisen mallit ovat vielä 2000-luvullakin käytössä: poikien 

mainoksissa on siis kovaäänisiä kertojia, yhteentörmääviä ajoneuvoja ja nopeita animaati-

oita, kun taas tyttöjen mainoksissa maalaillaan suloisia vaaleanpunaisia maailmoja (Schor 

2005, 40, 45). Kuten Vänskä (2012, 100) huomauttaa, väreillä on tärkeä merkitys sukupuo-

leen liittyvien sosiaalisten koodien rakentajana: vaaleanpunaisella ja pastelliväreillä teh-

dään tunnetusti herkkää ja suloista tyttöä, sinisellä puolestaan reipasta poikaa. Tyttöjen ja 

poikien värit saattavatkin olla lasten mainosten silmiinpistävin piirre, mutta kuten esimer-

kiksi Griffiths (2003, 162, 182) huomauttaa mainokset sosiaalistavat sukupuolittuneisiin 

olemisen ja katsomisen tapoihin myös monilla muilla keinoilla. 

Lasten toimintamuotoja tutkittaessa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea toiminnan pas-

siivisuuteen ja aktiivisuuteen. Poikien mainosten on havaittu olevan täynnä fyysisesti ak-

tiivista toimintaa – juoksemista, urheilua ja liikunnallisia leikkejä. Tytöt puolestaan tekevät 

enemmän passiivisiksi luokiteltuja toimia, esimerkiksi lukevat tai katselevat televisiota. 

(Smith 1994; Larson 2001, 49–53; Davis 2003, 419–420.) Leikki korostuu erityisesti tyttö-

jen mainoksissa. Erityisesti tyttöjen leikin on lisäksi havaittu olevan suhteellisen kaava-

maista tuotteiden ihastelua, ei niinkään mielikuvituksellista ja luovaa toimintaa. (Browne 

1998, 87; Larson 2001, 49–53; Griffiths 2002, 177.) Toimintamuotojen lisäksi myös toi-

mintaympäristöjen on huomattu olevan vaihtelevampia pojilla kuin tytöillä. Tytöt ovat 

mainoksissa useimmiten kotona, pojat puolestaan kodin ulkopuolella: kadulla, pelikentällä 

tai fantasiamaailmoissa. (Larson 2001, 52; Davis 2003, 417–420; Schor 2005, 45.) 

Ainoastaan pojat käyttäytyvät mainoksissa antisosiaalisella tavalla: hankkiutuvat hanka-

luuksiin, tappelevat, kiertävät lakia ja vastustavat vanhempiaan tai muita auktoriteetteja 

joutumatta vastaamaan teoistaan. Pojille suunnattujen mainosten väkivaltaisuuteen onkin 

kiinnitetty runsaasti huomiota. Mainosten pojat ovat lisäksi kilpailuhenkisiä ja vallanhalui-

sia, kun taas tytöt toimivat yleensä yhteistyössä. Tytöille suunnattujen mainosten keskeisiin 

teemoihin kuuluukin ystävyys, poikien mainoksissa puolestaan korostuvat lasten keskinäi-

nen kilpailu ja vihollisten päihittäminen. (Smith 1994; Browne 1998, 88–89; Larson 2001, 

47–52; Griffiths 2002, 175–178; Schor 2005, 45.)  
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Kaiken kaikkiaan tytöt ja pojat toimivat mainoksissa varsin kaavamaisesti perinteisellä 

sukupuolelleen tyypillisellä tavalla. Perinteisimmissä tyttöjen mainoksissa korostuvat 

muun muassa hoivaaminen ja kotityöt, naimisiinmeno, perheen perustaminen ja vanhem-

man rooli. Lisäksi ulkonäön, kuuluisuuden, glamourin ja shoppailun on havaittu tulleen 

osaksi tyttöjen mainoksia. Poikien mainosten tyypillisiä teemoja ovat kilpailemisen ja vä-

kivallan lisäksi ajoneuvot, rakentelu ja teknologia. Schorin (2005, 44–45) mukaan poikien 

ajatellaan haluavan valtaa ja menestystä ja näihin piirteisiin mainostajat myös vetoavat. 

Lelu tuokin mainoksissa sillä leikkivälle pojalle usein statusta ja tekee hänestä suositun 

ikätovereiden keskuudessa. (Schor 2005, 44–45; Griffiths 2002, 175–178; Smith 1994.)  

Fern Johnson ja Karren Young (2002) huomasivat, että mainoksissa käytetyt verbit toista-

vat niiden stereotyyppisiä teemoja. Poikien mainoksissa suositaan verbejä, jotka kuvaavat 

1) aktiivista toimintaa. Tähän ryhmään kuuluvat fyysistä liikettä kuvaavat verbit, joilla on 

aktiivinen tekijä, esimerkiksi hypätä, lentää tai heittää. Toisen ryhmän muodostavat verbit, 

jotka kuvaavat 2) kilpailua ja tuhoamista. Yleisiä tähän ryhmään kuuluvia sanoja olivat 

taistella, ampua, tyrmätä ja murskata. 3) Toimijuutta ja kontrollia ilmaisivat sellaiset verbit 

kuin hallita, ottaa ja valloittaa. Nämä verbit kuvaavat joko katsojaa tai mainoksen lasta 

henkilönä, jolla on valtaa johonkin asiaan tai toiseen henkilöön nähden tai joka on aloit-

teellinen jonkin asiantilan muutoksen suhteen. Tyttöjen mainoksissa puolestaan esiintyi 

runsaasti 1) rajoitettua toimintaa ilmaisevia sanoja. Esimerkiksi sellaiset verbit kuin nähdä, 

odottaa, puhua ja uskoa kuvaavat olotilaa tai toimintaa, johon ei liity fyysistä aktiivisuutta. 

Toisen ryhmän muodostavat sanat, jotka kuvaavat 2) tunteita ja hoivaamista. Tähän ryh-

mään kuuluvia sanoja – halata, rakastaa, pitää huolta – ei löytynyt poikien mainoksista 

lainkaan. Erityisen runsaasti mainoksissa esiintyi äitiyteen ja vauvanhoitoon liittyviä sano-

ja, kuten syöttää, halata, peitellä ja kylvettää. (Johnson & Young 2002, 472.)       

5.2.2 Sukupuolten kuvallista kielioppia 

Klassikoksi muodostuneessa lelumainoksia käsittelevässä tutkimuksessaan Welch, Huston-

Stein, Wright ja Plehal (1979) toteavat, että sukupuolieroa tuotetaan mainoksissa myös 

sisällöllisiä piirteitä hienovaraisemmilla ja vaikeammin havaittavilla tavoilla. Muun muas-

sa mainosten rytmitykseen, kuvaustekniikkaan, leikkauksiin ja häivytyksiin, animointiin, 

musiikkiin, ääniefekteihin ja kertojaan liittyvät valinnat rakentavat käsityksiä sukupuolit-

tuneesta lapsuudesta yhtä lailla kuin mainosten varsinainen sisältö. Tutkijoiden mukaan 

nämä mainosten rakenteelliset ja jälkituotannolliset ominaisuudet saattavat vaikuttaa katso-
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jaan jopa voimakkaammin kuin helpommin havaittavat sisällölliset piirteet. Esimerkiksi 

kuvaustekniikkaan tai rytmitykseen liittyvät seikat havaitaan yleensä vain alitajuisesti, jol-

loin niitä ei voida myöskään tietoisesti arvioida ja kritisoida. (Griffiths 2002, 162.)  

Welch (1979) kollegoineen havaitsi, että pojille suunnatut mainokset olivat tytöille suun-

nattuja nopeatempoisempia ja että niissä oli enemmän liikettä ja toimintaa (ks. Smith 

1994). Myöhemmät tutkimukset ovat edelleen todentaneet, että poikien mainoksissa on 

enemmän ja lyhyempiä otoksia kuin tyttöjen mainoksissa. Poikien mainoksia nopeuttavat 

lisäksi siirtymät: niissä suositaan selkeitä leikkauksia, kun taas tyttöjen mainoksissa käyte-

tään vähittäisiä häivytyksiä. Myös lelut on poikien mainoksissa animoitu liikkumaan nope-

asti, kun taas tyttöjen mainoksissa ne kuvataan yleensä miltei liikkumattomina (Johnson & 

Young 2002, 470). Kaiken kaikkiaan poikien mainoksissa näytetään runsaasti toimintaa 

varsin lyhyessä ajassa ja samalla mainoksiin luodaan kuvauksellisin keinoin energisyyttä, 

dynaamisuutta ja jännitystä. Vastaavasti tyttöjen mainoksiin rakennetaan seesteistä ja peh-

meää tunnelmaa, jonka arvellaan vetoavan rauhallisina ja lempeinä pidettyihin tyttöihin 

toimintaa paremmin. (Chandler & Griffiths 2000, 514; Griffiths 2002, 163; 172–174.)  

Poikien mainoksissa käytetään enemmän erilaisia kuvakulmia ja -kokoja, mutta erityisen 

paljon katsojan ja katsottavan välistä fyysistä ja emotionaalista etäisyyttä korostavaa yleis-

kuvaa, joka sopii toiminnan kuvaamiseen. Tyttöjen mainoksissa suositaan lähikuvaa, joka 

synnyttää kasvokkaiseen vuorovaikutukseen liittyvää emotionaalista läheisyyttä ja intiimi-

yttä keskittäessään huomion ruudussa näkyvän henkilön tunteisiin ja reaktioihin. Lisäksi 

poikien mainoksissa käytetään erilaisia dramaattisia kuvakulmia, esimerkiksi kuvatun koh-

teen voimaa ja kyvykkyyttä korostavaa sammakkoperspektiiviä. Tyttöjen mainoksissa ku-

vataan enimmäkseen neutraalisti katseen tasolta, mikä luo mainoksiin staattisuutta ja en-

nalta-arvattavuutta. (Chandler & Griffiths 2000, 515–516; Griffiths 2002, 163, 168–171.) 

Sukupuolistereotypiat toistuvat mainosten auditiivisissa piirteissä. Pojille suunnatuissa 

mainoksissa on enemmän ääniefektejä ja äänekästä, tempoltaan kiihkeää musiikkia, kun 

taas tyttöjen mainosten äänimaailmakin on pehmeää ja hempeää. Kertojan sukupuoli vas-

taa lähes poikkeuksetta mainoksessa esiintyvien lasten sukupuolta – tosin tyttöjen mainok-

sissa kertoja voi olla myös mies. (Welch et al. 1979; Smith 1994; Browne 1998, 87; Chan-

dler & Griffiths 2000, 515; Griffiths 2002, 163.) Tyypillisesti kertoja liioittelee pitkälle 

tyylitellyn puhetavan avulla sukupuoltaan alleviivaten näin mainoksen sukupuolittunei-

suutta. Erityisesti mieskertojat käyttävät liioitellun maskuliinista ja aggressiivista ääntä. 

(Johnson & Young 2002, 470–471.) Naiskertojat puolestaan puhuvat usein keinotekoisen 
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lapsellisella tai äidillisen lempeällä äänellä, joka ei muodosta yhtä suurta kontrastia suh-

teessa mainoksessa esiintyvään lapseen, jonka ajatuksia kertoja yleensä sanoittaa. (Grif-

fiths 2002, 174.)  

Mainosten rakenteelliset piirteet loivat 70-luvulla varsin stereotyyppistä kuvaa äänekkäistä, 

aktiivisista ja tarmokkaista pojista ja hiljaisista, alistuvista ja vaatimattomista tytöistä 

(Welch et al. 1979; Browne 1998, 84). Daniel Chandlerin ja Griffithsin (2000) mukaan 

leikkauksilla ja kuvakulmilla rakennettiin samanlaisia viestejä vielä 30 vuotta myöhem-

minkin. Nämä ilmaisukeinot toimivat laajempien kulttuuristen stereotypioiden symbolisina 

vahvistajina erityisesti, kun ne yhdistyvät mainosten sisällöllisiin sukupuolistereotypioihin. 

Lasten mainokset perustuvat vahvasti perinteisen sukupuolijärjestelmän mukaisille binaari-

sille oppositioille yhdistäessään maskuliinisuuteen aktiivisuuden lisäksi muun muassa toi-

minnallisuuden ja emotionaalisen etäisyyden ja feminiinisyyteen päinvastoin passiivisuu-

den, rauhallisuuden ja empaattisuuden. (Chandler & Griffiths 2000, 504, 516–518.) 

Taulukko 2: Yhteenveto lapsille suunnattuja mainoksia koskevasta tutkimuksesta  

 
Tyttöjen mainokset Poikien mainokset 

Mainostetut tuotteet 
 
 Smith (1994) 

 Larson (2001) 

 Griffiths (2002) 

 Johnson & Young (2002) 
 Davis (2003) 

 Vauvanuket  

 Muotinuket 

 Eläinhahmot 

 Action-nuket  

 Mekaaniset ja teknologialelut  

 Autot ja muut ajoneuvot  

 Videopelit ym. 

 Sukupuolineutraalit tuotteet, esim. 

makeiset, murot, juomat 

Toimintaympäristö 
 
 
  
 Smith (1994) 

 Larson (2001) 

 Davis (2003) 

 Kotona omassa huoneessa tai 

pihalla 

 Joskus kodin ulkopuolella, 

esim. kaupassa tai puistossa 

(yleensä mainoksissa, joissa 

myös poikia) 

 Tyttöjä useammin kodin ulkopuo-

lella, esim. pelihallissa, pesäpallo-

kentällä, kadulla, koulussa,  

 Kotona sisällä tai ulkona 

 Mielikuvitus- ja fantasiaympäris-

töissä 

Toimintamuodot 
 

 

 

 

 

 
   
 Smith (1994) 

 Larson (2001) 
 Davis (2003) 

 Kaavamainen leikki mainoste-

tulla lelulla / tuotteen ihastelu 

 Fyysisesti passiivista toimintaa 

enemmän kuin pojilla, esim. 

keskustelu, tv:n katselu  

 Myös fyysisesti aktiivista toi-

mintaa, esim. pyörällä ajo, 

jumppa, naruhyppely 

 Produktiivinen tai opettavainen 

toiminta, esim. lukeminen 

 Esiintyminen, esim. tanssimi-

nen, laulaminen, soittaminen 

 Shoppailu 

 Mainostetulla lelulla leikkiminen, 

mutta tyttöihin verrattuna enem-

män myös muuta toimintaa   

 Fyysisesti aktiivista toimintaa 

enemmän kuin tytöillä, esim. lii-

kunnalliset pelit ja leikit, pallope-

lit, uiminen, nyrkkeily 

 Antisosiaalinen käytös, esim. va-

rastaminen, poliisin pakeneminen, 

tappeleminen 

 Syöminen ja juominen 

 Esiintyminen  

Vuorovaikutus 
  
 Browne (1998) 

 Larson (2001) 

 Griffiths (2002) 

 Yhteistyö ja ystävyys (myös 

poikien kanssa mainoksissa, 

joissa molempia sukupuolia) 

 Kilpaileminen ja voittaminen 

 Aggressiivisuus ja väkivalta 

 Yksin toimiminen 
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Ele- ja liikekieli 
 

 

 

 

 
  
 Welch et al. (1979) 
 Browne (1998) 

 Johnson & Young (2002) 

 Davis (2003) 

 Ujo, vetäytyvä, alistuva ja 

väistävä käyttäytyminen, esim. 

pään tai katseen kääntäminen, 

kasvojen kätkeminen, katsomi-

nen ylöspäin johonkuhun  

 Esineiden hyväileminen ja 

koskettaminen, ei aktiivinen 

käyttäminen 

 Lelut usein paikoillaan, ei 

animoitua liikettä 

 Dominoiva ja aggressiivinen käyt-

täytyminen, myös ilmeinä ja eleinä 

 Esineiden aktiivinen ja taitava 

käyttäminen, esim. niiden saami-

nen toimimaan tai tekemään jota-

kin työntämällä, vetämällä, nappu-

loita painamalla 

 Lelujen liike nopeaa ja animoitua 

Musiikki ja äänitehos-

teet 

 
  
 Welch et al. (1979) 

 vrt. Browne (1998) 

 Hempeä musiikki 

 Useimpien tutkimusten mu-

kaan hiljaisempia kuin poikien 

mainokset 

 Kiihkeä musiikki 

 Paljon äänitehosteita 

 Useimpien tutkimusten mukaan 

äänekkäämpiä kuin tyttöjen mai-

nokset 

Kertojan ääni 
 
  
 Welch et al. (1979) 

 Smith (1994) 

 Browne (1998) 

 Chandler & Griffiths (2000) 
 Griffiths (2002) 

 Lapsellisella tai äidillisellä 

äänellä puhuva nainen 

 Joskus myös mies 

 Selostaa leikkijän ajatuksia 

ensimmäisessä persoonassa 

 Liioittelee sukupuolta 

 Pojille ja molemmille sukupuolille 

suunnatuissa mainoksissa aina 

maskuliinisella ja aggressiivisella 

äänellä puhuva mies 

 Selostaa leikkijän ajatuksia en-

simmäisessä persoonassa 

 Liioittelee sukupuolta 

Lasten dialogi 
 
 Johnson & Young (2002) 

 Puhuu enemmän 

 Reagoi poikien aloitteisiin 

 Puhuu vähemmän 

 Aktiivinen aloitteentekijä 

Kieli ja sanasto 
 
 Johnson & Young (2002) 

 Verbit kuvaavat rajoitettua 

toimintaa sekä tunteita ja hoi-

vaamista 

 Verbit kuvaavat aktiivista toimin-

taa, kilpailua ja tuhoamista sekä 

toimijuutta ja kontrollia 

Otokset ja siirtymät 
  
 Welch et al. (1979) 

 Chandler & Griffiths (2000) 
 Griffiths (2002) 

 Pidemmät otokset ja vähem-

män vaihtelua 

 Siirtyminä häivytykset 

 Hitaampi rytmi 

 Lyhyemmät otokset ja enemmän 

vaihtelua 

 Siirtyminä äkkinäiset leikkaukset 

 Nopeampi rytmi 

Perspektiivi ja kuva-

kulmat 
 
  
Chandler & Griffiths (2000) 
Griffiths (2002) 

 Eniten kuvattu neutraalisti 

katseen tasolta   

 ”Käyttäjän näkökulmana” 

myös lintuperspektiivi, esim. 

lapsi katsoo sylissään olevaa 

nukkea 

 Vaihtelevasti kaikkia kuvakulmia 

(sammakko- ja lintuperspektiivi, 

katseen taso) 

 Sammakkoperspektiivi ja muut 

dramaattiset erikoiskuvakulmat 

Kuvakoot 
 
 
 Chandler & Griffiths (2000) 

 Griffiths (2002) 

 Enemmän puolikuvia ja lähi-

kuvia  

 Kuvataan lasten kasvoja, ilmei-

tä, reaktioita ja tunteita 

 Enemmän koko- ja yleiskuvia  

 Kuvataan toimintaa ja lelun tekni-

siä yksityiskohtia 

 Kuvakoot vaihtelevampaa 

5.3 Mainokset sukupuolijärjestelmän ytimessä 

5.3.1 Hoivan ja huolenpidon sekä voiman ja vallan kuvastoa 

Televisionmainonnan ruumiillisuusrepresentaatioita tutkineen Sarpavaaran mukaan mai-

nokset toistavat perinteistä käsitystä hoivaamisen ja huolenpidon ja voiman- ja vallankäy-

tön sukupuolisidonnaisuudesta. Voimankäyttö liitetään kulttuurissamme vahvasti masku-
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liinisuuteen, kun taas hoivaaminen mielletään feminiiniseksi piirteeksi. Sarpavaaran (2005, 

207) mukaan sukupuolijärjestelmän ytimestä löytyy perhettä hellivä vaimo ja äiti ja voi-

maa, kovuutta ja suorituskykyä uhkuva mies. Sama stereotyyppinen asetelma toistuu ai-

kuisten ja vielä sitäkin vahvemmin lasten mainoksissa: useimmiten mies käyttää mainok-

sissa voimaa ja nainen pitää huolta. (Sarpavaara 2005, 216–218 ja 2004, 77–78, 96.)  

Voimankäyttö ilmenee mainonnassa ensinnäkin useimmiten miesten harjoittamana institu-

tionaalisena vallankäyttönä, joka perustuu henkilön asemaan tai ammattiin. Seksuaalisen 

vallankäytön subjekteja olivat Sarpavaaran (2004, 93–94) aineistossa erityisesti naiset. 

Maskuliinisuuden ja fyysisen vallankäytön yhteenliittyminen oli puolestaan leimallista ni-

menomaan poikien mainoksille, joissa voimankäyttö ilmeni vahvan ja lihaksikkaan ruu-

miin valtana muihin mainoksen toimijoihin nähden. (Sarpavaara 2005, 216–217.) Tyypilli-

sessä poikien mainoksessa maailma jakautuu mustavalkoisesti hyviin sankareihin ja pahoi-

hin vastustajiin. Pahis aiheuttaa ongelmia, jotka sankari kuitenkin ratkaisee sarjakuvamai-

sen hypermaskuliinisella ja suoraviivaisella fyysisen voiman käytöllä palauttaen näin jär-

jestyksen maailmaan. Teknologia toimii miehisen ruumiin toimintakyvyn ja -valmiuden 

vahvistajana ja vallankäytön välineenä. (Sarpavaara 2005, 212–215 ja 2004, 84–89.)      

Mieheyden keskeisiä kulttuurisia kuvia ovat sankarin, metsästäjän, kamppailijan ja valloit-

tajan representaatiot, jotka paljastavat Lehtosen (1005, 36) mukaan jotakin olennaista siitä, 

kuinka miehen identiteetti rakentuu yhteiskunnassamme pitkälti nimenomaan kilpailemi-

sen ja saavutusten varaan. Jokinen (1995, 99) huomauttaakin, että mainosten keskeisimpiin 

maskuliinisuuden representaatioihin kuuluvat ns. positiiviset väkivaltasankarit – esimer-

kiksi nuori kapinallinen tai vaikkapa poliisi – jotka periaatteessa vastustavat väkivallan 

käyttöä, mutta hallitsevat sen kuitenkin tiukan paikan tullen, mikäli vastustajan päihittämi-

nen sitä vaatii. Tällaiset mieskuvat ovat heijastumia myytistä, jossa maskuliinisuus yhdiste-

tään valmiuteen käyttää tarvittaessa väkivaltaa vallan legitimoimiseksi. Samalla, kun mai-

nonta hyödyntää tätä myyttiä, se myös vahvistaa käsitystä väkivallan kuulumisesta luon-

nollisena osana mieheyteen (Jokinen 1995, 102).     

Naisten ja tyttöjen mainoksissa korostuvat päinvastoin huolenpidon ja hoivan teemat. Huo-

lenpito voi olla romanttisesti virittynyttä tai se voi ilmetä ammattiin liittyvänä hoivana. 

Yleisimmin mainosten naiset kuvataan kuitenkin huolehtimassa perheenjäsenistä ja muista 

läheisistä sekä kodin arkirutiineista ja ympäristön estetiikasta (ks. Wilska 2001, 66 ja 2006, 

32–33). Feminiininen huolenpito näkyy esimerkiksi nukkemainoksissa, jotka voidaankin 
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nähdä Sarpavaaran (2005, 217) mukaan osana sitä prosessia, jonka avulla kulttuuri sosiaa-

listaa tytöistä vastuullisia äitejä ja hoivaajia. (Sarpavaara 2005, 216–218 ja 2004, 91–92.)    

Naiset ja tytöt hoitavat mainoksissa myös omaa ruumistaan miehiä ja poikia useammin: 

niin oman ulkonäön kuin terveydenkin huoltaminen ovat erityisesti naisten aluetta. Ulko-

näöstä huolehtiminen voi olla esimerkiksi ruumiin estetiikan kohentamista tai haittatekijöi-

den ja puutteiden korjaamista. Terveyden huoltaminen näyttäytyy ruumiin toimintakyvyn, 

kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämisenä. Lukuisat kosmetiikka- ja terveystuotemainokset 

esittävät kuvia naisten huollettavasta ruumiista, mutta ruumiin huollon representaatioita 

löytyy myös lelumainoksista, joissa pikkutytöt harjoittelevat koristautumista ja kaunistau-

tumista nukkejen ja lapsille suunnattujen kauneustuotteiden avulla. (Sarpavaara 2004, 108–

110.) Erityisesti juuri nainen määrittyykin mainonnassa kulutuskohteeksi, jonka täytyy 

tiettyjen tuotteiden avulla jatkuvasti maksimoida oma viehättävyytensä ja haluttavuutensa. 

Tällaista loputtoman ”naiseustyön” mallia ja sen mukanaan tuomia vääränlaisia ihanteita 

myydään yhä nuoremmille tytöille. (Wilska 2006, 32–33 ja 2001, 64–66.) 

5.3.2 Miehinen valta vs. Girl Power 

Johnson ja Young kiinnittivät huomiota ilmiöön, jota he kutsuvat pojille suunnattujen mai-

nosten valtadiskurssiksi. Sana power – valta tai voima – esiintyi poikien mainoksissa tä-

män tästä, tyttöjen mainoksista se puuttui sen sijaan täysin. Poikien mainoksissa käytettiin-

kin runsaasti argumenttia, jossa lelun näytettiin tuovan omistajalleen valtaa. Tutkijoiden 

mukaan mainosten valtadiskurssi heijastelee yhteiskunnallisen vallan epätasapainoista ja-

kautumista, joka on huomattavin sukupuolten välisiä suhteita määrittävä seikka. (Johnson 

& Young 2002, 476–477.) Aineistossa ei sen sijaan näkynyt merkkejä niin kutsutusta Girl 

Power -ilmiöstä, joka ilmestyi 1990-luvulla erilaisiin tyttökulttuureihin, mitä moninaisem-

piin tytöille tarkoitettuihin tuotteisiin ja myös mainontaan. Girl Power on osa laajempaa 

yhteiskunnallista ilmiötä, jota kutsutaan voimafeminismiksi. Tämän populaarin feministisen 

ajattelun mukaan naiset ovat uusi hallitseva sukupuoli, minkä vuoksi feminismistä on tullut 

käytännössä tarpeetonta. Naisilla ja tytöillä on yhteiskunnallista valtaa, kunhan he vain 

käyttävät sitä. Tytöt ovat vahvoja, päteviä, itsenäisiä, kunnianhimoisia ja älykkäitä. He 

voivat tehdä ja saavuttaa, mitä haluavat. Tyttövoimadiskurssia rakennettiin niin hallinnolli-

sissa kuin kasvatuksellisissakin ympäristöissä, mutta ennen kaikkea siitä tuli kuitenkin 

kaupallinen mediadiskurssi. (Heins 2009, 89–92; Pomerantz el al. 2013, 186–187.)  
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Girl Power muotoutui markkinavetoiseksi versioksi feministisestä ajattelusta kilpailutilan-

teessa, jossa etsittiin uusia kohderyhmiä lasten televisiokanavien lisäännyttyä runsaasti 

USA:ssa. Edelleen varsin poikavaltaisen ohjelmatarjonnan rinnalle alettiin kehittää kukois-

tavaa, erityisesti esiteini-ikäisille tween-tytöille suunnattua mediakulttuuria. Samalla ”uu-

desta voimautuneesta tytöstä” tehtiin kaupallisiin tarkoituksiin sopiva kesy versio, jolla ei 

ollut enää paljonkaan tekemistä alkuperäisen aktiivista naiseutta korostavan voimafemi-

nismin kanssa. Girl Power toi mukanaan uusia tyttökulttuurin muotoja, kuten tyttöbändi 

Spice Girlsin, televisiosarjoja, joissa esiintyi vahvoja ja voimakkaita tyttösankareita, ja 

runsaan määrän sellaisia tyttövoimalla mainostettuja tuotteita ja leluja kuin Bratzit, jotka 

keskittyvät ulkonäköön, seksuaalisuuteen, muotiin ja shoppailuun. (Heins 2009, 90–93, 

105–106; Pomerantz et al. 2013, 189–190.)  

Painottaessaan tyttöyden arvoa tyttövoimadiskurssi painottaa myös kaikkea perinteisesti 

tyttömäisenä pidettyä. Tyttöyden nähdään olevan kivaa ja feminiinisyyden korostamisen 

valtauttavaa. Tytöt voivat siis olla voimakkaita ja feministejä ja käyttää samalla kauniita 

vaatteita ja meikata. (Hains 2009, 98, 103–104; Pomerantz et al. 2013, 187.) Wilskan 

(2006, 34) mukaan Girl Power liittää perinaisellisiin pinkkeihin juttuihin perinteisten blon-

diuden, bimbouden ja alistuvuuden sijaan aivan uudenlaista aktiivista ja itsetietoista tyttö-

yttä. Keskeinen tyttövoima-diskurssin rakennuspalikka onkin kulttuurissamme feminiini-

seksi mielletty vaaleanpunainen väri. Aikaisemmin feminiinisten konnotaatioidensa vuoksi 

jopa halveksitusta pikkutyttöjen väristä tuli tyttövoiman myötä positiivinen merkki, joka 

symboloi postfeminististä vapautettua, tasa-arvoista ja itsenäistä naista, joka uskaltaa näyt-

tää naisellisuutensa – ja pukeutuu siksi pinkkiin. (Koller 2008, 406–407, 415–418.) 

Viime kädessä markkinat tulivat itse asiassa korostaneeksi perinteistä naiskuvaa piirtäes-

sään yhtäsuuruusmerkit tyttöjen valtautumisen sekä kulutus- ja ulkonäkökeskeisen hyper-

seksuaalisuuden välille. Tyttöjen vasta löytynyt voima pelkistyi markkinoiden käsissä lä-

hinnä kaupalliseksi kulttuuriksi ja ostovoimaksi. Vallasta tuli valtaa kuluttaa ja valtaa ra-

kentaa varsin stereotyyppistä feminiinisyyttä kulutustavaroiden avulla. (Hains 2009, 98, 

103–104; Pomerantz et al. 2013, 187.) Erityisesti 2000-luvulla tyttövoima alkoi näkyä 

myös lapsille suunnatussa mainonnassa, johon ilmestyi perinteisten passiivisten ja kilttien 

tyttöjen rinnalle myös aktiivisia ja vallanhaluisia tyttöjä. Kuten Schor (2005, 45) huomaut-

taa, että tyttöjen valta on myös mainoksissa yhdistetty ennen kaikkea kauniin ulkomuodon 

ja kuuluisuuden tavoitteluun. (Schor 2005, 45; Kenway & Bullen 2001, 52–53.) 



70  

 

  

6 Metodi ja aineiston analyysi 

6.1 Sosiaalinen konstruktivismi ja muita diskurssianalyysin aakkosia 

6.1.1 Kieli rakentaa todellisuutta 

Tutkielmassani lähestyn aineistoa kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Aluksi on 

kuitenkin syytä tarkastella diskurssianalyysiä yleisesti. Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero 

Suoninen (1993, 9–10) määrittelevät diskurssianalyysin ”sellaiseksi kielen käytön ja muun 

merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, 

miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä.” Kyseessä ei ole yhte-

näinen metodi, joka kertoo yksiselitteisesti, miten ja mitä tutkia, vaan ennen kaikkea teo-

reettis-metodologinen viitekehys, jonka piiriin kuuluu varsin erilaisia tutkimusmenetelmiä. 

Yhteistä diskurssianalyysin nimellä kulkeville metodeille on se, että ne pohjautuvat tietyil-

le kielenkäyttöä ja sosiaalista todellisuutta koskeville teoreettisille lähtökohtaoletuksille, 

jotka ohjaavat väljästi tietyn suuntaisiin kysymyksenasetteluihin ja metodisiin ratkaisuihin. 

(Jokinen et. al 1993, 17; Valtonen 1998, 96; Eskola & Suoranta 1998, 195–196.) 

Diskurssianalyysi perustuu sosiaaliselle konstruktivismille, joka painottaa kielen ja muiden 

semioottisten merkkijärjestelmien sosiaalista todellisuutta rakentavaa luonnetta. Kieli ei 

tämän käsityksen mukaan ainoastaan neutraalisti kuvaa maailmaa, vaan toimii välineenä, 

jonka avulla merkityksellistämme, järjestämme, uusinnamme ja muunnamme sitä todelli-

suutta, jossa elämme. Kieli ei siis ole reitti sen takana oleviin asioihin ja ilmiöihin, ns. oi-

keaan todellisuuteen, vaan kieli itsessään rakentaa todellisuuttamme nimeämällä, kuvaile-

malla ja kategorisoimalla asioita eri tavoin. Diskurssianalyytikon mukaan emme pystykään 

tutkimaan todellisuutta sellaisenaan, vaan todellisuus näyttäytyy meille aina kielen kautta. 

(Jokinen et al. 1993, 18–20 ja 1999, 39–41; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 12–13; Valto-

nen 1998, 97; Eskola & Suoranta 1998, 141–142.) Samalla kun kieli merkityksellistää 

maailmaa, se tuottaa tietynlaista toimintaa ja sosiaalisia käytänteitä (Jokinen et al. 1993, 

41–43). Kuten Väliverronen (1998, 19) sanoo: ”Sillä, miten asioita, ihmisiä tai yhteiskun-

nallisia ongelmia nimetään, voi olla hyvinkin konkreettisia yhteiskunnallisia seurauksia.”  

Kieli on sosiaalisesti jaettu merkityssysteemi, joka – kuten diskurssintutkijat painottavat – 

ei ole yksi yhtenäinen, konkreettisten kielenkäyttötilanteiden ulkopuolella oleva järjestel-
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mä (Väliverronen 1998, 23–25; Jokinen et al. 1993, 24). Käyttäjälleen kieli jäsentyy erilai-

sina merkityksiä kantavina resursseina – sanoina, tyyleinä, genreinä ja tarinoina – joista 

valita omien mieltymysten, tarkoitusten ja tilanteen mukaan. Kieltä käyttäessämme teem-

me valintoja niin sanaston ja kieliopin, lajityypin ja narratiivien kuin myös laajemmalla 

sosiaalisella tasolla, jossa huomion kohteeksi tulevat muun muassa representaatiot ja valta-

kysymykset. Kielen käyttäjä ei kuitenkaan ole täysin vapaa valitsemaan, miten merkityk-

sellistää puhumisen kohteen. Kieli kantaa aina mukanaan historiallisesti ja sosiaalisesti 

rakentuneita merkityksiä, normeja ja arvoja, jotka aktivoituvat, kun käytämme sitä. (Pieti-

käinen & Mäntynen 2009, 14–18.) Erilaiset merkityssysteemit eivät siis synny sattumanva-

raisesti yksilöiden päässä. Ne eivät myöskään ole muuttumattomina olemassa olevia uni-

versaaleja rakenteita. Sen sijaan ne rakentuvat osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä – esi-

merkiksi yksittäisiä puhetilanteita tai tekstejä – joissa niitä uusinnetaan ja muokataan jat-

kuvasti. (Jokinen et al. 1993, 21–22; Väliverronen 1998, 24–25; Lehtonen 2000, 69.)  

Diskurssianalyytikko ottaa tutkimuksen kohteeksi juuri ne kielelliset prosessit ja tuotokset, 

joissa ja joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme rakentuu (Jokinen et al. 1999, 40–41). 

Tutkijan mielenkiinto kohdistuu siis siihen, miten todellisuus on rakentunut erilaisissa teks-

teissä ja miten sitä jatkuvasti rakennetaan kielen käytön avulla (Jokinen et al. 1993, 20–21). 

Mielenkiinnon kohteena ei ole niinkään se, mikä erilaisista kielenkäyttötavoista vastaa 

parhaiten kielen takana olevaa ”todellisuutta”, vaan se, millaiset merkityksellistämisen 

tavat ovat vallalla, mitkä marginaalissa ja miksi näin on. Viime kädessä tutkija ei kuiten-

kaan ole kiinnostunut kielestä sinänsä, vaan siitä kulttuurisesta, sosiaalisesta ja kielellisestä 

todellisuudesta, jossa elämme. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13–14; Lehtonen 2000, 69; 

Väliverronen 1998, 26.) Diskurssianalyytikko siis tutkii niin kieltä kaikkine yksityiskohti-

neen kuin kielessä näkyviä ja sen kautta rakentuvia yhteiskunnallisia ilmiöitäkin, esimer-

kiksi sukupuolta, identiteettiä tai lapsuutta (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 20). 

6.1.2 Keskenään kilpailevat diskurssit 

Kieli ei siis ole yksi yhtenäinen eikä varsinkaan neutraali järjestelmä, jolla kuvaamme asi-

oita siten kuin ne ovat. Se sijaan teemme kielen käyttäjinä valintoja ja tuotamme näin eri-

laisia versioita todellisuudesta ja itsestämme. Sosiaalinen todellisuus rakentuukin useiden 

rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien merkityssysteemien kenttänä. Tätä keskenään 

kamppailevien systeemien kirjoa kuvataan diskurssin käsitteellä. (Jokinen et al. 1993, 24–

27; Fairclough 1989, 22; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 17; Valtonen 1998, 97–98.) Dis-
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kurssianalyysin eri suuntaukset ovat kuitenkin tarkoittaneet tällä metodin keskeisimmällä 

käsitteellä hyvin erilaisia asioita (Eskola & Suoranta 1998, 141; van Dijk 1997, 1).  

Kielitieteessä diskurssilla tarkoitetaan lausetta suurempia kielenkäytön yksiköitä tai kie-

lenkäyttöä kontekstissa. Diskurssilla voidaan viitata myös tietyllä alalla tai tietyssä tilan-

teessa vakiintuneeseen puhetapaan, jolloin puhutaan esimerkiksi tieteellisestä diskurssista. 

Yhteiskuntatieteissä diskurssi ymmärretään tätä laajemmin ja teoreettisemmin. Sillä voi-

daan tarkoittaa muun muassa sosiaalisesti jaettua ymmärrystä todellisuudesta tai vakiintu-

nutta merkityksellistämisen tapaa, jonka avulla tuotetaan niin tietoa kuin sosiaalisia käy-

tänteitäkin. Erityisen paljon käsitykseen diskurssista on vaikuttanut Foucault, joka viittasi 

diskursseilla ”kiteytyneisiin, kulttuurisesti jaettuihin merkityksellistämisen (puhe- ja ajatte-

lu)tapoihin, jotka muokkaavat puhunnan kohdetta” (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 25–26). 

Tässä laajemmassa mielessä diskurssin tutkimus ei ole ainoastaan kielen tutkimusta, vaan 

ennen kaikkea yhteiskunnan instituutioiden, valtasuhteiden ja toimijoiden tutkimista kielen 

kautta. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 21–26; Väliverronen 1998, 21, 24–26; Pietikäinen 

2000, 192–193; Luukka 2000, 133–135; Seppänen & Väliverronen 2013, 104–105.)  

Omassa työssäni määrittelen diskurssin Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993, 27) tavoin suh-

teellisen eheäksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemiksi, joka rakentuu sosiaali-

sissa käytännöissä ja samalla rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kuten Sanna Valtonen 

(1998, 97–98) selventää, diskurssi on suhteellisen kiinteä ja vakiintunut merkityskokonai-

suus, jonka puitteissa todellisuutta tehdään ymmärrettäväksi juuri tietystä näkökulmasta. 

Maailmaa voidaan merkityksellistää useista diskursseista käsin, jolloin ilmiöt saavat erilai-

sia merkityksiä ja näyttäytyvät erilaisina. Esimerkiksi sukupuolesta voidaan puhua epätasa-

arvoa ylläpitävästä sovinistisesta, mutta myös vallitsevaa diskurssia haastavasta feministi-

sestä diskurssista käsin (van Dijk 1997, 22). Molemmissa tapauksissa diskurssi määrittää 

sen, mitä sukupuolesta voidaan sanoa ja kuinka se käsitetään (ks. Lehtonen 2000, 68–70).  

Koska diskursseja tuotetaan ja uusinnetaan sosiaalisissa käytännöissä, ei niitä voi tutkia 

irrallaan käyttökontekstistaan. Aineistoa on siis tarkasteltava tietyssä ajassa ja paikassa, 

johon tulkinta suhteutetaan. Kontekstina voi suppeimmillaan toimia analysoitava teksti, 

jolloin siihen kuuluvien pienempien elementtien nähdään saavan merkityksensä vasta koko 

tekstin kokonaisuudessa. (Jokinen et al. 1993, 29–31; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 18–

20; Valtonen 1998, 106–107.) Laajimmillaan kontekstilla viitataan siihen kulttuuriseen 

ympäristöön, jossa kieltä käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija näkee 

analysoitavan tekstin merkitykset vasta sijoittaessaan sen omaan kulttuuristen tapojen, ste-
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reotypioiden ja yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin tuntemukseensa. (Jokinen et al. 1993, 

32; Valtonen 1998, 99.) Diskurssianalyysi on ennen kaikkea aineistolähtöistä tutkimusta. 

Pyrkiessään suhteuttamaan tuloksensa laajempaan kulttuuriseen kontekstiin, tutkija siis 

kuitenkin tekee tekstistä myös sen sisältämiä välittömiä merkityksiä pidemmälle vietyjä 

tulkintoja. Erityisesti tämänkaltainen spekulatiivisuus koskee diskurssianalyysin kriittistä 

haaraa, jota avaan seuraavassa luvussa. (Valtonen 1998, 99; Jokinen et al. 1999, 86–87.)  

6.2 Valta ja diskurssi eli kriittinen diskurssianalyysi 

6.2.1 Kieli, diskurssi, ideologia 

Kriittinen diskurssianalyysi on diskurssintutkimuksen suuntaus, joka kiinnittää huomiota 

kielenkäytön ja vallan välisiin kytköksiin (Valtonen 1998, 97; Pietikäinen 2000, 193). 

Myös kriittisestä diskurssianalyysista on yhtä monta versiota kuin tekijääkin eikä kyseessä 

ole yhtenäinen metodipaketti, vaan pikemminkin tietty tutkimuksellinen näkökulma, joka 

voi saada käytännössä monia muotoja. Yhteistä eri versioille on pyrkimys tarkastella kielen 

käyttöä sosiaalisena ja yhteiskunnallisena käytänteenä kriittisestä näkökulmasta. (Pietikäi-

nen 2000, 196.) Norman Fairclough, eräs kriittisen diskurssianalyysin keskeisistä edustajis-

ta, perustaa ajattelunsa muun muassa Foucault’n käsityksille diskurssista ja vallasta, 

Gramscin näkemyksille vallasta hegemoniana ja Mihail Bahtinin ajatukselle kaiken kielen-

käytön ideologisuudesta. Hänelle diskurssianalyysi on kriittistä, koska tutkimuksen pää-

määränä on selvittää, miten valta kietoutuu kieleen ja kuinka kieli toimii ideologisesti. 

(Fairclough 2009, 229–233.) Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus yhteiskunnallisista epä-

kohdista, joita halutaan muuttaa. Kriittinen diskurssianalyysi onkin avoimen poliittista: 

tutkija pyrkii tekemään näkyväksi ja haastamaan diskursiivisiin käytäntöihin kietoutuvan 

epätasa-arvon, jota oikeutetaan kielenkäytön avulla (Fairclough 1989, 4; van Dijk 1997, 

22; Pietikäinen 2000, 200–201; Valtonen 1998, 99; Jokinen et al. 1999, 86). 

Kielenkäyttö – pintapuolisesti neutraalinkin näköinen lause tai kuva – on aina ideologista. 

Se siis heijastaa jonkin ihmisryhmän yhteisesti jakamaa ajatusjärjestelmää, johon kuuluu 

arvojen, normien ja näkökulmien lisäksi itsestäänselvyyksinä pidettyjä käsityksiä siitä, 

millaisessa maailmassa elämme. Ideologiat kertovat meille, mikä on hyvää ja pahaa, oikein 

ja väärin, normaalia ja epänormaalia. Samalla ne ohjaavat käyttäytymistämme. (Jones 

2012, 11; Fairclough 1989, 2–3; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 59.) Oppiessamme tietyn 
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diskurssin, sosiaalistumme samalla sen mukaiseen ajattelutapaan. Koska omaksumme kiel-

tä käyttäessämme välttämättä aina jonkin diskurssin, tulemme jatkuvasti myös uusinta-

neeksi diskurssien sisältämää ideologiaa ja valtasuhteita. (Fairclough 1989, 33–34 ja 1992, 

86–91;  Lehtonen 2000, 70; Lacey 1998, 98–108; Pietikäinen 2000, 202–203.)  

Mikko Lehtonen (2000, 24) toteaa, ettei kaikilla ihmisillä ole samanlaista pääsyä merkitys-

ten maailmaan – siihen julkiseen tilaan, jossa totuuksia ja kulttuurisesti käypiä ajattelutapo-

ja muotoillaan. Koska valtaapitävillä ryhmillä on muita enemmän resursseja hallita sitä, 

miten asioista puhutaan, kantavat eniten jalansijaa saavat diskurssit mukanaan juuri heidän 

ideologiaansa. Kriittisessä diskurssianalyysissä valta käsitetäänkin hegemoniaksi: valtasuh-

teita ei pidetä yllä pakkokeinoin, vaan tuotetaan diskurssien – esimerkiksi mediakuvien ja -

tekstien – avulla. (Fairclough 1989, 36–37, 62–68 ja 1992, 91–96; Lacey 1998, 112–113; 

Lehtonen 2000, 23–25; Pietikäinen 2000, 201–202.)  

Lisäksi valta nähdään foucault’laisittain produktiiviseksi. Näin ymmärrettynä se ei ole re-

surssi, joka toisilla yksilöillä on ja toisilla puolestaan ei. Sen sijaan valta kietoutuu yhteis-

kunnallisiin rakenteisiin ja diskursiivisiin käytäntöihin, jotka tuottavat ihmisille erilaisia 

asemia vallan suhteen. Koska valta on ikään kuin piiloutunut kieleen ja instituutioihin, on 

sitä myös vaikea tunnistaa. (Valtonen 1998, 104–105; Rose 2012, 190; Väliverronen 1998, 

25–26.) Diskurssianalyytikko ottaakin tehtäväkseen analysoida sitä, miten valtasuhteita 

tuotetaan ja oikeutetaan sosiaalisissa käytännöissä, ennen kaikkea kieltä käyttämällä (Joki-

nen et al. 1993, 75 ja 1999, 86). Tutkimuksen painopiste ei kuitenkaan ole siinä, miten yk-

sittäiset diskurssin käyttäjät oikeuttavat valta-asemaansa. Sen sijaan painopiste on itse dis-

kursseissa – valtarakenteet kun uusiutuvat kielen käytön kautta myös käyttäjien sitä itse 

tiedostamatta. (Fairclough 1992, 90; Jokinen et al. 1993, 90; Pietikäinen 2000, 200–201.)   

Foucault korostaa, että diskursseilla on valtaa. Ne määrittävät sen, kuinka asioista voidaan 

puhua ja ajatella ja mitä pidetään totuutena tietyssä historiallisessa tilanteessa. Diskurssit 

ovat viime kädessä maailmaa koskevia totuudeksi kiteytyneitä näkemyksiä, jotka säätele-

vät sitä, millaiseksi käsitämme maailman ja miten toimimme siinä. Diskurssit ovat toisin 

sanoen produktiivisia: ne tuottavat asiat, esineet, ilmiöt ja ihmiset sellaisiksi, kuin me ne 

ymmärrämme. (Rose 2012, 192–193; Pietikäinen 2000, 192; Jones 2012, 15; Valtonen 

1998, 98; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53–54.) Foucault’a mukaillen Fairclough (1992, 

64 ja 1989, 74) sanoo diskurssien muovaavan kolmea sosiaalisen todellisuutemme osateki-

jää: 1) ne luovat maailmaa koskevaa tietoa ja uskomuksia, 2) muokkaavat ryhmien välisiä 

suhteita ja 3) rakentavat sosiaalisia identiteettejä (ks. Pietikäinen 2000, 197).  
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Analyyttisesta diskurssintutkimuksesta kriittinen suuntaus eroaa muun muassa siinä, mil-

laisia kysymyksiä aineistolle esitetään. Analyyttinen suuntaus kysyy ennen kaikkea mitä-

kysymyksiä keskittyen tekstin sisältöön muodon sijasta. Analyyttisesti orientoitunut tutkija 

voi siis pohtia esimerkiksi, millaisia merkityksiä ja mitä erilaisia diskursseja ihmiset tuot-

tavat kieltä käyttämällä. Kriittisesti suuntautunut analyysi puolestaan painottuu ennen 

kaikkea miten-kysymyksiin. Tutkija selvittää esimerkiksi, millaisilla kielellisillä keinoilla 

vallalla olevia diskursseja tuotetaan. (Jokinen et al. 1993, 89 ja 1999, 66, 86–87; Valtonen 

1998, 100–102.) Luukka (2000, 152) kuitenkin toteaa, ettei kriittinen tutkija ole viime kä-

dessä kiinnostunut siitä, miten tekstit rakentuvat tai miten merkitykset rakennetaan lauseis-

sa, vaan ennen kaikkea siitä, miksi kieltä käytetään juuri tietyllä tavalla. Analyysissa keski-

tytään siis siihen, miten ja millä vaikutuksella merkitykset ilmaistaan tietyissä yhteisöissä 

ja tilanteissa tietyllä tavalla ja mitä tavoitteita tällä saavutetaan. (Luukka 2000, 152–153.)  

6.2.2 Hegemonisia diskursseja ja subjektipositioita 

Joku diskurssi voi tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa saada enemmän jalansijaa kuin 

toiset diskurssit. Näin syntyy itsestäänselvyyksiä, jotka näyttävät kulttuurin jäsenistä neut-

raaleilta tosiasioilta ennemmin kuin tuotetuilta merkityksiltä. Tällöin puhutaan hegemoni-

sesta diskurssista, joka vie elintilaa muilta diskursseilta eli toisenlaisilta tavoilta hahmottaa 

maailmaa. (Valtonen 1998, 103; Jokinen et al. 1993, 29, 76–77; Edley 2001, 190.) Kriitti-

sesti suuntautunut tutkija voi pohtia, millaiset diskurssit ovat päässeet hegemoniseen ase-

maan ja millaiset puolestaan pyritään marginalisoimaan ja vaientamaan. Yhtä lailla voi-

daan pohtia sitä, miten kielen avulla pidetään yllä hegemoniaa ja valtasuhteita, miten he-

gemonisiksi muodostuneita diskursseja tuotetaan ja uusinnetaan ja millä tavoin diskurssien 

”itsestäänselvyyttä” ja asemaa ”totuutena” rakennetaan. (Valtonen 1998, 105; Jokinen et 

al. 1993, 89; Rose 2012, 215–216; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 58–59).  

Käytännössä hegemonia ilmenee näkökulmien yksinkertaistumisena, kompleksisuuden ja 

ristiriitaisuuksien väistymisenä yhden ainoan näkemyksen tieltä (Jokinen et al. 1993, 90; 

Fairclough 1992, 97). Diskursseissa piilevä ideologia pitääkin Fairclough’n (1989, 84–85, 

91–92 ja 1992, 92) mukaan kaikkein tehokkaimmin valtasuhteita yllä silloin, kun se on 

naturalisoitunut eli muuttunut itsestäänselvyytenä näkymättömäksi ja ikään kuin terveen 

järjen mukaiseksi (ks. Lehtonen 2000, 24; Lacey 1998, 109; Pietikäinen 2000, 200–201). 

Naturalisointi voi tapahtua esimerkiksi siten, että sosiaalisesti rakennettuja merkityksiä 

perustellaan luonnolla. Näin käy vaikkapa silloin, kun hoivaamisvietti liitetään naisen ky-
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kyyn synnyttää. Tällöin näyttää siltä, kuin luonto tuottaisi sosiaalisen järjestyksen, joka on 

itse asiassa ihmisen rakentama. (Jokinen et al. 1993, 91.)  

Yleensä vahvakaan diskurssi ei ole ainoa mahdollinen tapa tarkastella asioita. Sen sijaan 

yhteiskunnassa on yhtä aikaa useita vaihtoehtoisia diskursseja, jotka käyvät keskenään 

jatkuvaa hegemonista valtakamppailua. Vakiintuneet diskurssit joutuvat yhä uudelleen 

uusintamaan asemaansa vaihtoehtoisten tai suorastaan vastakkaisten diskurssien pyrkiessä 

saamaan jalansijaa ja kyseenalaistamaan yleisesti hyväksytyt näkemykset. (Fairclough 

1989, 34–37, 68; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 57–62; Jokinen et al. 1993, 101–102; Pie-

tikäinen 2000, 199.) Kuten Lehtonen (2000, 25) tiivistää: ”[--] merkitysten maailmassa 

käydään jatkuvaa mittelöä siitä, kuinka todellisuus käsitetään ja mitä siitä voidaan sanoa.”  

Valtasuhteiden epätasapaino ei siis ole pysyvä tila, vaan sille on tyypillistä muutos. Fair-

clough’n (1989, 73–74, 88 ja 1992, 87–88) mukaan juuri diskurssit ovat se areena, jolla 

ideologioista väännetään kättä. Näin ollen ideologista kamppailua ja yhteiskunnallista 

muutosta voidaan tutkia ja todentaa nimenomaan diskurssien kautta. (Väliverronen 1998, 

26; Pietikäinen 2000, 199–201.) Diskurssintutkija ei olekaan kiinnostunut ainoastaan siitä, 

miten valtaapitäviä ideologioita uusinnetaan, vaan myös siitä, miten niitä vastustetaan. 

Käytännössä tutkija kiinnittää huomiota sellaisiin representaatioihin, jotka jollakin tapaa 

haastavat vahvoja ja itsestään selvinä pidettyjä esittämisen tapoja (Pietikäinen & Mäntynen 

2009, 62). Myös diskurssit itsessään voivat sisältää ristiriitoja, joiden kautta tutkija pääsee 

yhteiskunnallisessa ilmapiirissä tapahtuvien muutosten jäljille (Fairclough 1992, 97; Joki-

nen et al. 1993, 102; Rose 2012, 217).  

Diskurssien keskinäisten valtasuhteiden ohella voidaan tutkia myös diskurssin sisäisiä val-

tasuhteita. Tällöin tutkija kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, 1) mitä diskurssissa sano-

taan tai tehdään, 2) millaiset ovat sen sisältämien toimijoiden väliset suhteet ja 3) millaisiin 

subjektipositioihin ihmiset asemoituvat diskurssissa. (Fairclough 1989, 46; Jokinen et al. 

1993, 86 ja 1999, 68.) Identiteetti ja sen rakentuminen kielellisissä prosesseissa on eräs 

yleisimmistä diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteista. Muiden kulttuuristen ilmiöiden 

tavoin myös minuuden ajatellaan rakentuvan ennen kaikkea sosiaalisissa käytännöissä. 

Identiteettiä ei siis ymmärretä ihmisen pysyväksi ominaisuudeksi, vaan kielellisesti tuotet-

tujen merkityssysteemien moninaiseksi ja tilanteittain vaihtelevaksi osaksi. Identiteetin 

käsite korvataankin puhumalla subjektipositiosta. Subjektipositio on identiteetti, joka akti-

voituu, kun puhutaan tietyllä tavalla. Se on kielen käyttöön sisältyvä ”paikka”, johon yksi-



77 

 

 

löt asettuvat käyttäessään diskursseja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Puustinen et al. 

2006, 29; Jokinen et al. 1999, 68 ja 1993, 37–39; Jones 2012, 3–4; Edley 2009, 210.)  

Oppiessamme käyttämään diskurssia sosiaalistumme samalla sen mahdollistamiin positioi-

hin (Fairclough 1989, 102). Kuten Fairclough (1992, 87) sanoo, läpikotaisin ideologisina 

käytäntöinä diskurssit ikään kuin kutsuvat meitä määrättyihin positioihin, tietynlaisiksi 

ihmisiksi (ks. Edley 2001, 209). Erityisesti valta-analyysiin keskittyvissä tutkimuksissa 

korostetaan sitä, että diskurssien meille määrittämiin positioihin liittyy aina myös rajoituk-

sia. Diskurssi voi sallia jonkin toiminnan yhdelle ihmiselle ja toisaalta rajoittaa toisen toi-

mintaa. Esimerkiksi lääkärin ja potilaan tai viranomaisen ja pakolaisen asema ja toiminta-

mahdollisuudet ovat hyvin erilaiset määrätyn diskurssin sisällä. Kaikki asemat eivät myös-

kään ole kaikille ihmisille yhtä mahdollisia. (Jokinen et al. 1999, 68 ja 1993, 39–40, 87.)  

Minän olemuksen erittelemisen sijaan diskurssianalyytikon mielenkiinnon kohteeksi muo-

dostuvat siis minuuden rakentumisen prosessit erilaisissa kielellisissä käytännöissä (Joki-

nen et al. 1993, 37). Identiteettien tutkiminen tarkoittaa esimerkiksi tekstin tekijän ja vas-

taanottajan sekä tekstissä esiintyvien toimijoiden roolin eli puhuja-aseman erittelyä sekä 

sen pohtimista, millaisia suhteita toimijoiden välille muodostuu. Esimerkiksi neutraaliksi 

tarkoitetussa uutisessa reportterin ja katsojan välille syntyy täysin erilainen suhde kuin 

tarkoituksellisesti vaikuttamaan pyrkivässä mainostekstissä. (Väliverronen 1998, 29–30; 

Fairclough 1997, 14.) Subjektipositiot tulevatkin näkyviksi tarkasteltaessa sitä, ketä teks-

tissä varsinaisesti puhutellaan (Edley 2009, 210). Tutkija voi lisäksi kiinnittää huomiota 

siihen, millaisilla kielellisillä ja semioottisilla keinoilla tekstissä rakennetaan kuvaa erilai-

sista ihmisistä, esimerkiksi miehistä tai naisista (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 65).  

6.3 Multimodaalisuus ja mainonnan moodit 

6.3.1 Mitä on multimodaalisuus? 

Länsimaisessa kulttuurissa on ollut tapana asettaa etusijalle sanallinen viestintä – eritoten 

kirjoitettu kieli – ja unohtaa muut tavat tuottaa ja ilmaista merkityksiä (Kress & van Lee-

uwen 2001, 111; Jewitt 2009b, 14). Kuten Väliverronen (1998, 24) painottaa, merkityksiä 

eivät kuitenkaan sisällä vain sanat: yhtä lailla myös visuaaliset symbolit, eleet, vaatteet, 

autot ja jopa nyrkkeilyottelut voivat toimia viestinnällisinä merkkeinä, jotka kantavat mu-

kanaan informaatiota. Varsinkin nykyteknologian mahdollistamat uudenlaiset tekstit – te-
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levisio-ohjelmat, internetsivustot ja facebook-profiilit – käyttävät viestin rakentamisessa 

hyväkseen kirjoitetun ja puhutun kielen lisäksi myös monia muita ilmaisumuotoja (esim. 

Lemke 2002). Usean ilmaisumuodon yhdistymistä samassa esityksessä kutsutaan multimo-

daalisuudeksi. Vaikka multimodaalisuus luonnehtii eritoten nykyistä mediakulttuuriamme, 

on se viestinnän ominaisuutena itse asiassa yhtä vanha ilmiö kuin ihminen itse. (Jewitt 

2009a, 3–4; Martinec & Salway 2005, 2; Seppänen 2005, 90–93.)   

Multimodaalisuus on Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin (1990 ja 2001) kehittelemä, 

semiotiikan periaatteille pohjautuva teoreettinen suuntaus, joka antaa työkaluja analysoida 

ja ymmärtää kirjoitetun ja puhutun kielen lisäksi myös muita tapoja ilmaista merkityksiä. 

Kress ja van Leeuwen (2001, 20) määrittelevät multimodaalisuuden useiden semioottisten 

moodien käyttämiseksi semioottisen tuotoksen tai tapahtuman rakentamisessa. Moodeilla 

tarkoitetaan kaikkia sellaisia kulttuurisesti ja sosiaalisesti muotoutuneita resursseja, joiden 

avulla merkityksiä voidaan ilmaista. Sanojen lisäksi moodeja ovat siis esimerkiksi kuva, 

musiikki, tila ja väri. (Kress 2009, 54; Jones 2012, 29; Jewitt 2009a, 1.) Kaikkien niiden 

avulla voidaan 1) antaa tietoa maailmasta, 2) rakentaa ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita 

ja 3) pukea tämä informaatio tekstin muotoon (Kress 2009, 59).  

Semiotiikalta multimodaalisuus lainaa muun muassa käsityksen tekstistä minä tahansa 

kulttuurisena merkityskokonaisuutena, jonka välityksellä ihmiset viestivät toisilleen. Teks-

tejä ovat siis kirjoituksen lisäksi mainokset, lehtikuvat tai vaikkapa ihmisten käyttäytymi-

nen tietyssä tilanteessa. Yhtä lailla kieltä ovat sanojen lisäksi myös kaikki kuvalliset, äänel-

liset, audiovisuaaliset ja jopa sanattoman kommunikaation muodot. (Kress & van Leeuwen 

2001, 24; Väliverronen 1998, 24.) Multimodaalisuus kiinnittää huomiota siihen, että tekstit 

koostuvat aina useista eri moodeista, jotka vasta yhteen nivoutuessaan muodostavat merki-

tyksiä. Esimerkiksi kirjoituskin on paitsi verbaalista, myös visuaalista ilmaisua. (Jones 

2012, 29; Jewitt 2009b, 14–15; Lemke 2002, 302–303, Thibault.) 

Moodit syntyvät kulttuurisissa prosesseissa, joissa ihmiset käyttävät ja ovat käyttäneet eri-

laisia materiaalisia resursseja (vaikkapa paperia ja kyniä) ilmaistakseen niiden avulla jota-

kin. Tietyille materiaalisille resursseille on vakiintunut historian kuluessa juuri tietynlaisia 

käyttötapoja ja sitä kautta myös merkitysvarantoja. Kielen käyttäjät ammentavat näistä 

moodeihin kiteytyneistä merkityspotentiaaleista käyttäessään moodeja. (Kress 2009, 55; 

Kress & van Leeuwen 2001, 111–112; Jewitt 2009a, 2 ja 2009b, 21–23.) Esimerkiksi vaa-

leanpunainen väri kantaa kulttuurissamme tyttöyden ja söpöyden merkityksiä (Koller 2008, 

405–406), koska sitä on käytetty toistuvasti merkitsemään näitä asioita, ei fysikaalisten 
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ominaisuuksiensa takia. Mainoksen tekijä voi hyödyntää vaaleanpunaista kertoakseen, että 

tuote on tarkoitettu ensisijaisesti tytöille ja vihjatakseen, että se voi myös lisätä tytön femi-

niinisyyttä. Toisaalta mainostaja voisi pukea pojan vaaleanpunaisiin ja mikäli tarpeeksi 

moni omaksuisi uuden käyttötavan, myös värin merkitys muuttuisi hiljalleen. Moodit ja 

niiden merkitykset siis muokkautuvat jatkuvasti ihmisten käyttäessä niitä sosiaalisessa 

kanssakäymisessä (Jewitt 2009b, 15–16). Moodit ovat lisäksi kulttuurisesti spesifejä. Esi-

merkiksi värit saavat eri kulttuureissa toisistaan poikkeavia merkityksiä. (Kress 2009, 59.) 

Jay Lemke (2002, 303) puhuu moodien yhteismitattomuudesta tarkoittaen sitä, että jokai-

sella moodilla on toisista poikkeavat, juuri tälle moodille ominaiset ilmaisumahdollisuu-

tensa. Kaikilla moodeilla ei siis voi ilmaista samoja seikkoja, ei ainakaan yhtä hyvin. (Je-

witt 2009b, 24–25.) Sanoilla voi esimerkiksi nimetä asioita ja kuvata loogisia suhteita, ku-

villa kertoa, miltä asiat näyttävät ja ilmeiden ja äänensävyjen avulla viestiä suhtautumista-

paa ja tunnetiloja. Multimodaalisuus kuitenkin painottaa, että kaikki moodit viestivät mer-

kityksiä yhtä täydellisesti ja yhtä tehokkaasti – ne vain ilmaisevat merkityksen eri puolia 

eri tavoin. Esimerkiksi eleet tai äänensävyt eivät siis ainoastaan täydennä puhetta, vaan 

kantavat kommunikaatiotilanteessa aidosti omia viestejään. (Kress & van Leeuwen 1990, 

20–22; Jewitt 2009b, 14–15; Jones 2012, 71–72; Kress 2009, 54–55; MODE; Thibault.)  

Multimodaalisessa tekstissä moodit ja niiden kantamat merkitykset yhdistyvät ja kietoutu-

vat toisiinsa muodostaen uusia merkityksiä ja merkitysten yhdistelmiä. Esimerkiksi audio-

visuaalisen tekstin lopullinen viesti syntyy vasta toisiaan täydentävien moodien – sanojen, 

toiminnan, kuvakulmien ja äänten – yhteispelinä. (Jones 2012, 31; Jewitt 2009b, 25; MO-

DE; Lemke 2002, 303; Thibault; Cook 2001, 42.) Mainoksen kiihkeätempoinen musiikki 

alkaa siis merkitä aggressiivisuutta vasta, kun siihen liitetään kuvia taistelusta ja räjähdyk-

sistä. Multimodaalisia tekstejä analysoitaessa onkin otettava huomioon kaikki tekstin moo-

dit ja vieläpä niiden yhteisvaikutus (Jones 2012, 29; Seppänen 1995, 91–92). Tekstin ko-

konaisuudessa moodeilla voi olla erilaisia funktioita. Ne voivat esimerkiksi ilmentää toisil-

leen vastakkaisia merkityksiä luoden tekstiin ristiriitoja tai täydentää toisiaan ilmaisten eri 

keinoin samoja merkityksiä. (Kress & van Leeuwen 2001, 20; Jewitt 2009b, 25.)    

6.3.2 Multimodaalinen diskurssi ja mainonnan moodit 

Koska diskurssianalyysin juuret ovat kielitieteessä, ovat diskurssianalyytikot perinteisesti 

keskittyneet kirjoitetun ja puhutun kielen analysoimiseen. Nykyään diskurssianalyyttiseen 



80  

 

  

tutkimukseen sovelletaan kuitenkin yhä enemmän myös multimodaalisuuden ajatuksia. 

(Jones 2012, 4; ks. Fairclough 2009, 229.) Diskurssianalyysia ja multimodaalisuutta yhdis-

tävissä tutkimuksissa on selvitetty sitä, kuinka moodit ja niiden järjestäytyminen multimo-

daalisiksi teksteiksi rakentavat diskursseja. Tutkimukset perustuvat oletukselle, että kaikki 

tekstit, esineet ja kommunikaatiotilanteet ovat diskursiivisesti rakentuneita ja että erilaisilla 

moodeilla voidaan rakentaa diskursseja eri tavoin. (MODE; Jones 2012, 29–30.) Lapsen 

makuuhuonetta kuvaava mainos esimerkiksi käyttää kuvia, sanavalintoja, värejä ja huone-

kaluja muodostaessaan diskurssia ihanteellisesta ja sukupuolitetusta lapsuudesta, joka on 

osa laajempaa ydinperhediskurssia (Kress & van Leeuwen 2001, 11–21).  

Kress ja van Leeuwen korostavat, että multimodaaliseen analyysiin kuuluu olennaisesti 

myös kriittisyys. Heille diskurssit ovat sosiaalisissa konteksteissa muodostuvia jotakin tiet-

tyä todellisuuden osa-aluetta koskevia tiedon rakennelmia. Diskursseihin kuuluu todelli-

suutta koskevan tiedon lisäksi muun muassa tiedon arvottamista ja kielen käyttäjän tarkoi-

tuksia, tulkintoja ja valintoja. (Kress & van Leeuwen 2001, 4.) Moodien ilmaisulliset kei-

not (kuvista puhuttaessa vaikkapa kuvakulmat, perspektiivi tai värit) eivät siis ainoastaan 

muodosta neutraalisti tekstin merkitystä, vaan kantavat myös mukanaan tietynlaisia arvoja. 

Multimodaaliset tekstit kutsuvat lukijaansa samastumaan esittämiinsä näkökulmiin, ja on-

nistuvat tässä erityisen tehokkaasti siksi, että moodien kantamia merkityksiä luetaan usein 

täysin tiedostamatta. (Kress & van Leeuwen 1990, 124.)   

Televisiomainokset ovat multimodaalisia tekstejä, jotka koostuvat lukemattomista eri 

moodeista. Sarpavaara (2004, 64) puhuu moodien sijaan merkityksiä kantavista seemeistä, 

joita voivat olla esimerkiksi kuvakulmat, valaistus, tehosteäänet, pukeutuminen, ruumiin 

liike, eleet, asennot, kasvojen ilmeet, silmän liikkeet, henkilöhahmojen välinen etäisyys tai 

hiusten malli. Näistä audiovisuaalisen kerronnan elementeistä rakentuvat muun muassa 

mainoksen ilmapiiri ja henkilöhahmot ominaisuuksineen. Seemeillä on aina niiden välit-

tömän ilmimerkityksen (denotaatio) lisäksi myös tietyssä kulttuuripiirissä vakiintuneita 

toissijaisia merkityksiä (konnotaatio). Näin esimerkiksi miesten puku ei ole kuva ainoas-

taan vaatteesta, vaan voi merkitä myös asemaa työelämässä, menestystä, muodollisuutta tai 

vaikkapa kurinalaisuutta. (Sarpavaara 2004, 67; Blom 1998, 212–213.)  

Seuraavassa esittelen kirjallisuuden pohjalta kokoamani yhteenvedon televisiomainonnan 

moodeista:   
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Taulukko 3: Mainonnan moodit
2
 

 
Moodin osa-

alueet 

Osa-alueen kuvaus Moodin merkitys 

Visuaalinen 

moodi  

 
 perustuu 

näköaistiin 

 

Kuva ja sen 

elementit: 

  

Toiminta-

ympäristö ja  

rekvisiitta 

 Toimintaympäristö ja sen sym-

boliset yksityiskohdat, esim. 

esineet ja vaatteet 

Henkilön ominaispiirteiden, per-

soonallisuuden tai mielentilan 

kuvaaminen 

Konnotatiiviset merkitykset 

Kompositio eli 

asettelu ruu-

dulla 

 Asioiden, esineiden  ja ihmis-

ten sijainti ruudulla ja suhtees-

sa toisiinsa  

 Esim. staattinen tai dynaami-

nen, symmetrinen tai epäsym-

metrinen sommitelma 

 Keskeisten elementtien ko-

rostaminen    

 Katseen ohjaaminen 

 Tunnelman luominen   

Perspektiivi ja 

kuvakulmat 
 Sammakkoperspektiivi, lintu-

perspektiivi tai katseen taso 

 Kameran ja kuvatun kohteen 

välinen horisontaalinen kulma: 

esim. suoraan edestä tai vinosti 

 Erikoiskuvakulmat  

 Valtasuhteiden rakentaminen 

kuvassa olevan henkilön ja 

katsojan välille  

 Katsojan ja kohteen välisen  

emotionaalisen läheisyyden 

ilmaiseminen, esim. katsojan 

osallisuus vs. ulkopuolisuus  

Kuvakoot  Erikoislähikuva (osa kasvoista) 

Lähikuva (kasvot)  

Puolikuva (vyötäröstä ylös-

päin)  

Kokokuva (koko ihminen)  

Yleiskuva (maisema) 

 Fyysinen, henkinen ja emo-

tionaalinen läheisyys tai etäi-

syys 

 Huomion keskittäminen 

tietynlaisiin asioihin, esim. 

kasvot vs. toiminta 

Väri  Omia merkityksiään kantavat 

eri värit ja värisävyt (punainen 

vs. vaaleanpunainen) 

 Värin puhtaus, värin kirkkaus 

ja värikylläisyys vaikuttavat 

merkitykseen (shokkipinkki vs. 

hento vauvanpunainen)  

 Kulttuurisesti vakiintuneiden 

symbolisten merkitysten 

(esim. tunteiden, tunnelmien, 

ominaisuuksien, ihmisryhmi-

en, aatteiden ym.) assosioi-

minen tuotteeseen 

 Yhtenäisyyden ja kontrastien 

luominen 

 Kohderyhmän puhuttelemi-

nen 

 Tunteiden herättäminen 

 

 

Valaistus  Valon laatu, suunta, väri ja 

voimakkuus 

 Keinovalo vs. luonnonvalo 

 Valon ja varjon vaihtelu 

 Tunnelman ja kontrastien 

luominen 

 Kohteiden korostaminen tai 

häivyttäminen 

 Henkilöiden luonnehtiminen 

Gesturaali-

nen moodi 

 

Kehon liike ja 

toiminta 
 Toimintamuodot ja henkilöiden 

välinen vuorovaikutus, esim. 

aloitteellisuus vs. reaktiivisuus 

 Henkilöiden välisten suhtei-

den ja roolien kuvaaminen 

 Tapahtumien ja tarinallisuu-

                                                 
2
 Cook 2001, 50–51, 59, 71–72, 95, 125–146; Dyer 2002, 99–106; Fowles 1996, 83–87, 132–133, 171–172; 

Herkman 2007, 101–102, 124–125; Jones 2012, 75–76; Kielikompassi; Knuuttila 1991, 129–131; Koller 

2008, 396–417; Kress & van Leeuwen 1990, 18–47, 93–108; Kress & van Leeuwen 2002, 347–357; Lacey 

1998, 11–53; van Leeuwen 2009, 68–73; Lemke 2002, 302–304; Masterman 1991, 125; MODE; Mustonen 

2001, 98 – 99; Raninen & Rautio 2003, 133–207; Sarpavaara 2004, 64; Thibault; Williamson 1998, 21–24; 

Chandler & Griffiths 2000, 509-516; Griffiths 2002, 168–174  
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 perustuu 

kehonkieleen 
 Liikkeen voima, nopeus ja  

 tyyli, esim. ketteryys, ylevyys  

den rakentaminen 

Ilmeet, eleet, 

asennot 

  Vakiintuneiden symbolisten 

merkitysten ilmaiseminen, 

esim. kielen näyttäminen 

 Henkilön mielentilan tai 

asenteen, esim. innostuksen 

tai paheksunnan kuvaaminen  

 Puheen tai katseen merkityk-

sen painottaminen ja sävyt-

täminen  

Katse ja kat-

seen suunta 
 Katse suoraan kameraan tai 

poispäin kamerasta 

 Merkitykseen vaikuttaa myös 

se, miten katsotaan eli ilmeet, 

eleet, asennot 

 Tietynlaisen (valta)suhteen 

luominen kuvatun henkilön ja 

katsojan välille 

 Kohteen passiivisuuden tai 

aktiivisuuden ilmentäminen 

suhteessa katsojaan 

 Kontaktin luominen henkilö-

hahmojen välille 

Kameran liike  Horisontaalinen ja vertikaali-

nen liike, zoomaukset, kamera-

ajot ym. 

 Analoginen suhde katsojan 

ruumiiseen: liikkumisen vai-

kutelman luominen 

Auditiivinen 

moodi 

 
 perustuu 
kuuloaistiin 

Musiikki ja 

laulu 
 Rytmi, tempo, volyymi, sävel-

korkeus ym. 

 Tarttuvia rallatuksia ja laulun-

pätkiä  

 

 Keskeisten teemojen koros-

taminen konnotatiivisten 

merkitysten avulla 

 Tunnelman luominen ja  

tunnetilojen herättäminen 

 Tiettyyn aikaan, paikkaan tai 

tapahtumaan assosioituminen 

 Muistamisen tehostaminen 

Dialogi, mo-

nologi ja ker-

tojan ääni 

 Edellisten ilmaisukeinojen 

lisäksi äänensävy, puhetapa ja 

intonaatio 

 Vuorovaikutuksen rakenta-

minen  

 Puhujan ominaisuuksien, 

persoonallisuuden, mielenti-

lan ja suhtautumistavan  ku-

vaaminen 

Äänitehosteet    Tunnelman ja autenttisuuden 

luominen 

Lingvistinen 

moodi 

 
 perustuu 

sanalliseen 
ilmaisuun 

 

Puhuttu ja 

kirjoitettu kieli 
 Puhuttu kieli korostuu, koska 

se antaa vaikutelman kasvok-

kaisesta kommunikaatiosta 

 Toistuvia sloganeita, riimejä ja 

rytmillisyyttä 

 Muita moodeja yksiselittei-

sempää 

 

 Mainoksen merkityksen 

ankkuroiminen eli sen var-

mistaminen, että muut moodit 

tulevat tulkituiksi  toivotulla 

tavalla 

 Tuotteen identiteetin ja kes-

keisten ominaisuuksien tiivis-

täminen 

 Vuorovaikutussuhteen luo-

minen katsojaan toteamalla, 

kysymällä, käskemällä ja tar-

jouksia tekemällä  

 Tehokeino 

Editointi ja 

montaasi 

Otokset, koh-

taukset ja 

siirtymät 

 Otosten kesto ja yhdistelemi-

nen 

 Kuvan vaihtuminen toiseksi 

esim. selkeän leikkauksen tai 

vähittäisen häivytyksen kautta  

 Rytmin luominen yhdessä 

liikkeen kanssa    

 Tarinallisuuden rakentaminen   

 Ajankulun ja tilantunnun 

luominen 
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6.4 Aineiston kuvaus ja analyysi 

Tässä työssä tutkin lapsille suunnattujen televisiomainosten multimodaalista lapsidiskurs-

sia. Aineistoni koostuu MTV3-kanavan lauantaiaamujen lastenohjelmien mainoskatkoilla 

näytetyistä mainoksista. Aineisto on kerätty vuoden 2012 joulukuussa ja siihen kuuluu 

yhteensä 180 eri-ikäisille lapsille suunnattua mainosta, joista 97 on tarkoitettu selkeästi 

pojille ja 83 tytöille. Nämä määrät sisältävät myös samojen mainosten eri näyttökerrat. 

Pojille suunnattuja erilaisia mainoksia aineistossa on 40 ja tytöille suunnattuja 27 kappalet-

ta. Eri kohderyhmille tarkoitetut mainokset on määritelty ensisijaisesti mainoksessa esiin-

tyvän lapsen tai lelun sukupuolen mukaan, mutta joissakin tapauksissa on käytetty avuksi 

myös kirjallisuudessa kuvattuja mainosten piirteitä, mikäli mainoksen kohderyhmä on ollut 

niiden perusteella selkeästi määriteltävissä. Analyysin ulkopuolelle on rajattu 89 molem-

mille sukupuolille suunnattua mainosta, joista erilaisia on 30. Näissä mainoksissa esiintyy 

joko molempien sukupuolten edustajia tai sitten lapsia ei näytetä lainkaan eikä kohderyh-

mää ole voitu määritellä selvästi. Aineiston rajauksessa on käytetty saturaation periaatetta 

eli mukaan ei ole otettu lisää mainoksia, kun samat asiat ovat alkaneet toistua (Eskola & 

Suoranta 1998, 62). Valtaosa aineistosta koostuu lelumainoksista, mutta mukaan mahtuu 

myös muutamia muiden tuotteiden mainoksia. 

Analyysi on tehty aineistolähtöisesti teemoittelemalla ja luokittelemalla mainoksissa tois-

tuvia piirteitä. Tulkinnassa on kuitenkin käytetty apuna teoriaosuudessa esiteltyjä ajatuksia 

ja tutkimuksia silloin, kun aineisto on antanut siihen aihetta. Näin aineisto on sijoitettu 

laajempaan kulttuuriseen kontekstiin. Myös sukupuolta korostava näkökulma on noussut 

aineistosta käsin. Käytännön analyysityössä mainoksia on lähestytty multimodaalisina ko-

konaisuuksina, joissa moodit rakentavat mainoksen viestin yhdessä. Diskursseja muodos-

tettaessa on siis otettu huomioon niin mainoksen kokonaisuus kuin eri mooditkin (ks. edel-

linen taulukko). Kaikkia moodeja ei kuitenkaan ole analysoitu yhtä tarkasti kaikkien mai-

nosten osalta, vaan huomiota on kiinnitetty niihin seikkoihin, jotka ovat olleet kussakin 

tapauksessa merkittäviä. Mainoksia katsottaessa on siis pyritty toisaalta lähestymään ai-

neistoa tavallisen katsojan näkökulmasta, toisaalta on pyritty nostamaan esille seikkoja, 

joita tavallinen katsoja ei välttämättä ajattele tietoisesti, vaikka ymmärtääkin niiden merki-

tyksen katsomistilanteessa. Diskurssien hahmotuttua alustavan analyysin jälkeen, aineis-

tosta valikoitui tarkempaan analyysiin 19 mainosta pojilta ja 15 mainosta tytöiltä. Näitä 

mainoksia on analysoitu lasten ja lelujen toiminnan, toimintaympäristöjen, teemojen ja 

mainosten käyttämien argumenttien, kerronnan sekä moodien näkökulmasta.     
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7 Televisiomainosten tyttö- ja poikakuva 

7.1 Tyttöyttä määrittävät diskurssit 

7.1.1 Ystävyysdiskurssi 

Feminiinisyyden stereotyyppisiin representaatioihin kuuluvat kuvat tyttöjen ja naisten väli-

sestä läheisestä ja lämpimästä ystävyydestä (Rossi 2003, 177). Näin on myös omassa ai-

neistossani. Esimerkiksi Lego Friends -tuotesarja on suunniteltu ystävyyden ympärille, ja 

myös mainokset rakentuvat saman teeman varaan. Ystävättärien hauskoista päivistä kerto-

vat pikkutarinat sijoittuvat pastellinväriseen ja aurinkoiseen pikkukaupunkiin, jonka kes-

kellä on sydämen muotoinen järvi. Heart Lake Cityssä legoystävykset Emma ja Joanna 

viettävät ihanaa päivää Emman eläinhoitolassa, jossa kylvetetään ja kaunistetaan rusetti-

päistä Lady-villakoiraa. Toisessa Lego Friends -mainoksessa tyttöporukka ajaa vaalean-

punaisella avoautolla kyläilemään Olivia-ystävänsä uuteen kotiin, saa esittelykierroksen ja 

käpertyy lopulta sängylle hihittelemään ja kuiskuttelemaan toisilleen salaisuuksia.  

Näissä ystävyyden kuvauksissa tietävät katseet, kosketukset ja tyttömäisen kuiskuttelun 

vaatima ruumiillinen läheisyys voivat rakentaa tyttöjen välille jopa romantiikkaan viittaa-

vaa suhdetta, mikä on tyypillistä myös mainosten naisrepresentaatioille (Rossi 2003, 177; 

Vänskä 2012, 190–192). Emmasta ja Joannasta kertova mainos loppuu videokuvaan kah-

desta tytöstä, jotka syleilevät toisiaan miltei rakastuneen näköisinä vehreässä puistossa, 

nurmella istuen. Vaaleanpunaisten ruusujen ympäröimät tytöt halaavat toisiaan hymyillen 

ja uppoutuneina toistensa katseeseen. Auringonvalo kimaltelee tyttöjen kasvoilla korostaen 

ystävysten onnea ja ylenpalttista iloa heidän nauttiessaan toistensa seurasta. Tyttöjen mai-

noksissa ammennetaankin romanttisesta lapsikäsityksestä, jonka mukaan lapsella nähdään 

olevan erityinen suhde luontoon. Kuten Diana Gittins (2004, 36–37) huomauttaa, naiset ja 

lapset alettiin yhdistää luontoon 1700-luvulla, jolloin puutarhasta tuli jopa lapsuuden sym-

boli. Tutkimissani mainoksissa luonto näyttää kuitenkin olevan tyttöyden symboli. Luon-

nonvalo, hoidetut puistot, seesteiset maaseutumaisemat, rauhallinen musiikki, staattiset 

kuvakulmat ja kompositiot sekä lasten kasvoilla alati väreilevä hymy rakentavat kuvaa 

tyttöydestä lähellä luontoa olevana paratiisillisena tilana, onnellisena ja seesteisenä aikana, 

jolloin arkiaskareet ovat vain ihanaa ja viatonta leikkiä ystävien kanssa. Lapsuuden nostal-

gisointi liittyykin aineistossani nimenomaan tyttörepresentaatioihin.    
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Ystävyys voi olla mainosten kantava teema, mutta voi toimia myös erityisenä argumenttina 

ostamisen puolesta. Tällöin ystävysten näytetään iloitsevan yhdessä mainostetusta lelusta 

tai sitten lelu ilmaisee haluavansa olla lapsen ystävä. Näin on esimerkiksi Filly Unicorn -

mainoksessa, jossa kaksi nauravaa tyttöä leikkii piirroksena toteutetun tornilinnan ylim-

mässä kerroksessa samannäköisellä, vaaleanpunaisten poniprinsessojen asuttamalla torni-

linnalla. Mainos alkaa reippaalla laulelmalla: ”Hei Filly-ponien tää joukko on / hilpeä ja 

joskus vallaton.” Naiskertoja jatkaa hyväntuulisesti: ”Nyt Filly-ponit kohtaavat toisensa 

isossa, kalustetussa tornilinnassa. [--] Ylimmässä tornihuoneessa prinsessa Sparkle odot-

taa sinua ja poniystäviään.” Näin myös katsoja otetaan mukaan niin leikkivien tyttöjen 

kuin poniprinsessojenkin iloiseen ystäväjoukkoon, johon liittymistä Sparkle odottaa innok-

kaasti kaupassa. Vielä tätäkin suorempi ystävyyden lupaus löytyy Ella-nukke mainoksesta, 

jossa sydämellinen naisääni kertoo katsojalle: ”Suloinen Ella haluaa sinut ystäväkseen. [--] 

Laula ja leiki uuden ystäväsi Ellan kanssa.” 

Ystävyysdiskurssissa tytöt kuvataan sosiaalisina, ystävällisinä, yhteistyökykyisinä ja ih-

miskeskeisinä. Tyypillisessä mainoksessa kaksi tyttöä rakentaa vuorotellen yhteistä leikkiä 

kertojan selostaessa samalla tapahtumia. Tyttöjen mainoksissa kamera keskittyy pääosin 

leikkiviin lapsiin, kun taas poikien mainoksissa kuvataan varsin vähän lapsia ja huomatta-

vasti enemmän leluja ja niiden toimintaa. Kuvaustapa heijastelee perinteistä käsitystä ty-

töistä ihmiskeskeisinä ja pojista toiminta- ja asiapainotteisina. Ihmissuhteisiin keskittyvissä 

naisten genreissä suositaan perinteisesti lähikuvaa, sillä sen avulla voidaan kiinnittää huo-

mio ihmisten kasvoihin ja sitä kautta tunteisiin (Herkman 2001, 154; Mustonen 2001, 98; 

Raninen & Rautio 2003, 203; Kress & van Leeuwen 1990, 44–45). Aineistossani tyttöjen 

mainosten tyypillinen kuvakoko on kuitenkin puolikuva, joka mahdollistaa yhtä aikaa las-

ten yhteisleikin, heidän kasvoiltaan paistavan hymyn ja tuotteen näyttämisen. Yleensä ku-

vataan katseen tasolta, mikä luo tasavertaista ja emotionaalisesti läheistä suhdetta myös 

mainoksessa esiintyvien lasten ja katsojan välille. (vrt. Griffiths 2002, 168–169.)  

Kuvakokojen ja perspektiivien lisäksi myös katseen avulla voidaan luoda tietynlaisia suh-

teita katsojan ja kuvattujen henkilöiden välille. Mikäli kuvassa oleva ihminen katsoo pois-

päin kamerasta, hän antautuu katsottavaksi sulkien toisaalta katsojan tilanteen ulkopuolel-

le. Suora katse sen sijaan puhuttelee katsojaa, se ikään kuin vaatii häntä reagoimaan jolla-

kin tavalla. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan siitä, mihin katse on suunnattu, vaan myös 

siitä, kuinka katsotaan. (Kress & van Leeuwen 1990, 26–28; Lacey 1997, 12; Dyer 2002, 

104–105.) Seppo Knuuttila (1991, 129–131) on huomannut hymyn ja naurun olevan mai-
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nosten kuvastossa vahvasti sukupuolittunutta. Mainoksissa hymyilevät naiset, eritoten suo-

raan kameralle. Hymy on lepyttelevä ja sovintoa tarjoava ilme, jonka avulla kerrotaan 

myönteisestä suhtautumisesta toiseen. Kun nainen hymyilee mainoksessa katsojalle, on 

tarkoituksena, että katsoja vastaisi hymyyn hymyllä. (ks. Fowles 1996, 153.) Omassa ai-

neistossani tytöt hymyilevät toistuvasti paitsi toisilleen, myös kameralle rakentaen näin 

myönteistä ja ystävällistä vuorovaikutussuhdetta katsojaan. Samalla hänetkin ikään kuin 

kutsutaan mukaan yhteiseen leikkiin ja mainoksessa esiintyvien lasten ystäväksi. 

7.1.2 Romanttisen rakkauden diskurssi 

Erityisesti juuri tyttöjen mieltäminen ihmiskeskeisiksi näkyy myös romanttisen rakkauden 

diskurssissa. Heteroseksuaalisten romanssien korostaminen on mainonnan visuaalisessa 

kielessä erittäin voimakas normi, joka ei koske ainoastaan aikuisia. Mainoksissa jo aivan 

pieniä vauvoja asetetaan tyttö–poikapareiksi, joiden välille rakennetaan romantiikkaa suu-

koin ja kädestäpitelemisin. (Vänskä 2012, 167–179; Rossi 2003, 134–137.) Lapsille suun-

natussa mainonnassa parisuhteen ja romanssien merkitystä korostetaan kuitenkin vain tyt-

töjen kohdalla. Onkin todettu, että jo alakouluikäisten lasten toimintakulttuuri muodostuu 

siten, että pojat hakevat hyväksyntää ainoastaan toisiltaan, kun taas tytöt rakentavat mi-

nuuttaan suhteessa sekä tyttöihin että poikiin (Lehtonen 1999, 124). Tämä näkyy myös 

lasten mainoksissa, joissa tytöt hakevat ja saavat toistuvasti huomiota ja ihailua pojilta. 

Tytöille suunnatuissa mainoksissa esiintyy siis myös poikia – mielettömästi rakastuneina 

prinsseinä, sulhasina ja poikaystävinä, jotka eivät saa silmiään irti tulisten tunteidensa koh-

teesta. Romanttisen rakkauden diskurssissa vedotaankin lapsen haluun tulla ihailluksi ja 

rakastetuksi ja erityisesti tämän toiveeseen olla vastakkaisen sukupuolen mieleen. 

Perinteisimmillään romanttisen rakkauden teema näkyy lukuisissa prinsessamainoksissa, 

joista esimerkiksi My Little Ponyn Princess Cadance -mainoksessa kaikkien ihailema 

poniprinsessa on menossa naimisiin hienossa häälinnassa. Animoitu poniprinsessa lennäh-

tää ikkunasta sisään voimakkaasti meikattujen ja itsekin vaaleanpunaisissa tyllimekoissaan 

prinsessoilta näyttävien hovineitoina toimivien pikkutyttöjen keskelle, jotka pukevat ja 

kampaavat tulevaa morsianta ja ihastelevat huudahdellen tämän kauneutta. Kukaan ei kui-

tenkaan ole yhtä ihastunut kuin ponisulhanen, joka saattelee morsiamensa alttarille. Prin-

sessamainokset edustavat myös tyttöjen mainosten mielikuvituksellisinta antia. Usein niis-

sä ollaan vain puoliksi arkisessa todellisuudessa ja puoliksi taianomaisessa sadun maail-

massa, johon lapsi pääsee lelun avulla. Princess Cadance -mainoksessa ihan tavallinen 
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tyttö saa kutsun hääjuhliin, kun piirrosanimaationa toteutetut ponilakeijat tuovat hänelle 

henkilökohtaisen kutsukirjeen. Kohta vaaleanpunaiseen satiiniin puettu pikkutyttö ihailee 

muiden hovineitojen seurassa häätoimitusta. Teinirakkautta löytyy puolestaan astetta mo-

dernimpana versiona esimerkiksi pelisivusto Movie Star Planetin mainoksesta, jossa 

rock-tähti iskee lavalla esiintyessään silmänsä yleisön joukossa tanssivaan tyttöön ja ryhtyy 

tämän poikaystäväksi. Rossi (2003, 137) painottaa, että mainosten toistamat romanttisen 

rakkauden kuvaukset vahvistavat ja uusintavat heteroseksuaalista järjestystä. Vielä keskei-

sempi heteroseksuaalisuuden pönkittäjä on kuitenkin ihanteellinen ydinperhekuvasto, joka 

kytkeytyy seuraavaan diskurssiin (Rossi 2003, 130).     

7.1.3 Hoivadiskurssi 

Luontaiseksi mielletty tarve hoitaa ja hoivata on eräs perinteisimmistä naiseuteen liitetyistä 

piirteistä (Sarpavaara 2005, 207; Rossi 2003, 89). Sarpavaaran (2005, 217) mukaan mai-

nokset, joissa tytöt hoivaavat nukkeja, ovat tehokas keino sosiaalistaa tytöt tulevaan roo-

liinsa perheen äiteinä. Myös omassa aineistossani hoivadiskurssi nousee voimakkaasti esil-

le nimenomaan tyttöjen mainoksissa. Tyypillisimmillään hoivaaminen näkyy vauvanuk-

kemainoksissa, joita aineistossani on vain yksi. Baby born -mainoksessa pikkuinen tyttö 

istuu sängyllä pitäen sylissään vauvanukkea, jota hän katsoo hellän huolehtivasti. Tyttö 

vaihtaa vauvalle vaipat, syöttää, nukuttaa ja käyttää potalla. Sitten vauva laitetaan ratsas-

tamaan ponilla ja kokkaamaan ruokaa omalla leivinuunillaan. Hempeä musiikki, kertojan 

hellän äidillinen ääni, valkoinen ja haalean pastellinen vaaleanpunainen, hitaasti kiertävä 

kamera ja vähitellen häivytyksinä vaihtuvat otokset luovat kaikki mainokseen lempeää ja 

rauhallista tunnelmaa paljastaen paljon siitä, millaisia tyttöjen oletetaan olevan.       

Vauvanukkemainoksia useammin hoivateema näkyy niissä lukuisissa mainoksissa, joissa 

pikkutytöt hoitavat eläimiä kuin nämä olisivat vauvoja. Näissä mainoksissa yhdistyvät tyt-

töjen oletettu eläinrakkaus ja äidin rooliin samastuminen. Esimerkiksi Emotion Petsin 

Toffee-poni-mainoksessa kertoja sanoittaa katsojan toiveita huokaistessaan kaihoisasti: 

”Olisipa minulla ikioma poni.” Ratkaisu löytyy pehmolelusta, joka on ”aivan kuin oikea 

poni”. Kuvassa onnellinen pikkutyttö halaa ja pussaa pehmoista ponivauvaa hellyyttä uh-

kuen ja tarjoaa sille porkkanaa. Herttaisesti kertoja sanoo: ”Toffee kutsuu sinua ollessaan 

nälkäinen, ja voit ruokkia sitä porkkanalla.” Ponilla on kertojan mukaan myös tunteet, 

minkä vuoksi lapsen tulee pitää siitä huolta. Toisten tarpeille herkkä ja empaattinen katsoja 
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siis suorastaan velvoitetaan huolehtimaan eläinpienokaisesta. Uhrautuva äiti onkin eräs 

perinteisimmistä stereotyyppisistä naisrepresentaatioista (Lacey 1998, 139–140).   

Hoivamainoksissa myös lelu itse saattaa vedota lapsikatsojan auttamisenhaluun. Esimer-

kiksi My Little Ponyn So Soft Pinky Pie -mainoksessa pikkuinen ponipehmolelu opette-

lee kävelemään ja pyytää sillä leikkivältä tytöltä apua. ”Auttaisitko minua kävelemään? 

Pidä käsistäni kiinni”, poni pyytää vetoavalla pikkulapsen äänellä suuria silmiään räpsytel-

len. Sitten vaaleanpunaisiin puettua tyttöä näytetään kävelyttämässä ponia vaaleanpunai-

sessa ja vaaleansinisessä makuuhuoneessa. Mainoksessa vedotaan myös lapsen toiveeseen 

tuntea itsensä taitavaksi, päteväksi ja osaavaksi. Nimenomaan lelu kuvataan tarvitsevana ja 

avuttomana, kun taas lapselle tarjotaan jo osaavan osapuolen roolia. Hän auttaa osaamaton-

ta pienokaista, kuten aikuinen lasta. Onkin monitulkintaista, viittaako kertojan keinotekoi-

sesti lapselliseksi muunnetulla äänellä sanoma lausahdus ”Katso kuinka taitava olen!” le-

luun vai sillä leikkivään lapseen. Empaattisuuden, hellyyden ja velvollisuudentunnon li-

säksi hoivadiskurssissa myydään myös rakkaudenkaipuulla. Esimerkiksi kävelemään opet-

televa poni tarjoaa sitä hoivaavalle pikkutytölle vastalahjaksi kiintymyksensä: ”Minä pidän 

sinusta!” Ella-nukke puolestaan huokaisee: ”Rakastan äitiä!”     

Hoivadiskurssissa tytöt itsekin kuvataan hoivaa ja hellyyttä tarvitsevina, pieninä, viattomi-

na ja lapsenomaisina. On esitetty, että kulttuurissamme lapsuus määrittyy olennaisesti hau-

rautena, herkkyytenä ja riippuvuutena. Lapsen ja aikuisen ero kiteytyy lapsen pienikokoi-

seen, hentoon ja pehmeään ruumiiseen, jonka ajatellaan tarvitsevan aikuisen huolenpitoa ja 

suojelua maailman pahuutta vastaan. (Christensen 2000, 40–41.) Aineistossani hoivaavat 

aikuiset loistavat poissaolollaan. Sen sijaan tyttöjen pienuutta ja lapsekkuutta korostetaan 

muilla keinoilla. Luontoympäristön lisäksi väsyneen lapsen kuvat ovat perinteisesti kuulu-

neet viattoman lapsen ikonografiaan (Vänskä 2012, 114), ja Lämsät (2010, 60) yhdistävät-

kin ne omassa tutkimuksessaan profiiliin, joka heijastelee käsitystä lapsesta hoivattavana ja 

aikuisen huolenpitoa tarvitsevana. Tutkimissani mainoksissa ainoastaan tyttöjä kuvataan 

sängyssä menossa nukkumaan tai leikkimässä sängyn päällä, ja ylipäätään makuuhuone 

toimintaympäristönä korostuu nimenomaan tyttöjen kohdalla. Myös pojat leikkivät omassa 

huoneessa, mutta kun tyttöjen pastellinsävyisten huoneiden keskeisin rekvisiitta on juuri 

sänky, ovat poikien huoneet sen sijaan toiminnan ja mielikuvituksen areenoita, joissa ei 

nukuta. Muutenkin tytöt puuhaavat mainoksissaan yleensä kodin turvassa arkisten pikku-

askareiden parissa mainosten naisille tyypilliseen tapaan (vrt. Sarpavaara 2005, 217).   



89 

 

 

Vänskän (2012, 163–165) mukaan mainoksille on tyypillistä yhdistää tyttöyteen sellaisia 

infantilisoivia elementtejä kuin suloisuutta ja hellyyttä korostavat pehmolelut ja eläimet, 

nukkemainen poseeraus, naiivi hymy ja tyttömäisyydestä ja viattomuudesta kertova vaa-

leanpunainen väri. Värit ovat vahvoja ilmaisukeinoja, ja erityisesti vaaleanpunaisen eri 

sävyillä on kulttuurissamme lukuisia merkityksiä. Sekoitettuja ja hailakoita pastellivärejä 

on perinteisesti pidetty heikkoina ja feminiinisinä. Kun aktiivisuutta ja maskuliinisuutta 

merkitsevään punaiseen sekoitetaan valkoista, syntyy pikkutyttöjen väri, joka yhdistetään-

kin sirouteen, söpöyteen ja hempeyteen. (Vänskä 2012, 98–100; Koller 2008, 396–406.) 

Tyttöjen mainokset ovatkin pääosin vaaleanpunaisia, ja erityisesti hoivadiskurssin väripa-

letti on hailakka ja pastellinen, mikä kuvastaa lasten herkkyyttä ja lapsekkuutta. Televi-

siomainoksissa tyttöjä infantilisoiviin semioottisiin merkkeihin kuuluvat lisäksi jo mainitut 

hienovaraiset kuvakulmat, hidas rytmi, utuiset siirtymät, pehmeä musiikki, tyttöjen pikku-

ruiset ja hennot eleet, ilmeet ja liikkeet sekä naiskertojan lempeän äidillinen ääni. Myös 

lintuperspektiiviä käytetään nimenomaan tyttöjä kuvattaessa. Ylhäältä katsottuna kuvattu 

kohde näyttää pieneltä, heikolta ja suojattomalta (Kress & van Leeuwen 1990, 40). 

7.1.4 Ulkonäködiskurssi 

Kauneus mielletään kulttuurissamme erityisesti naiselliseksi ominaisuudeksi. Naiseuden 

yhdistäminen ulkonäköön ja koristeellisuuteen tapahtui kuitenkin vasta 1800-luvulla, jol-

loin miehen yksinkertainen ja pelkistetty ulkoasu alkoi merkitä maskuliinista kurinalaisuut-

ta ja järkeä. Tällöin kaunistautuminen alettiin nähdä ennen kaikkea naisellisena ajanvieton 

ja kuluttamisen muotona. (Rossi 2002, 114–115 ja 2003, 34–36; Vänskä 2012, 171–172.) 

Nykyään nimenomaan naiseutta määritellään suhteessa ulkonäköön, ja erityisen hyvin tä-

mä näkyy juuri mainonnassa (esim. Rossi 2002, 116–120). Jussi Turtiainen (2005, 59–60) 

nimittää paljastavissa vaatteissa passiivisesti poseeraavaa naista mainoskuvaston hyperku-

vaksi, jossa feminiinisyyttä rakennetaan sellaisten helposti tunnistettavien merkkien kuin 

hymyn, pitkien hiusten ja meikattujen kasvojen avulla (ks. Vänskä 2002, 159–162). Ulko-

näön ja kauneusihanteiden korostaminen suhteessa tyttöyteen onkin eräs keskeisistä suku-

puolijärjestelmää ylläpitävistä mekanismeista (Liljeström 2004, 132).     

Ulkonäkö ja muoti nousevat myös lasten mainoksissa keskeiseksi tyttöyden rakentumisen 

osa-alueeksi. Tytöt pukevat ja kaunistavat mainoksissa paitsi nukkejaan myös itseään ja 

toisiaan. Paras ystäväni Ella -mainoksessa kaksi vaaleanpunaisiin puettua, pitkätukkaista 

ja meikattua tyttöä pukee ja stailaa kampauspöydän ääressä Ella-nukkea. He valitsevat 
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vaatteita rekiltä, sovittavat nukelle asukokonaisuuksia, harjaavat tukkaa, letittävät, kiinnit-

tävät hiuskoristeita, esittelevät Ellaa teennäisen ja liioitellun keimailevasti toisilleen ja an-

tavat nuken poseerata peilin edessä ihaillen sen kauneutta. Kuten Rossi (2002, 108) huo-

mauttaa, oman peilikuvan narsistinen ihastelu on mainonnan maailmassa varsin feminiini-

nen asetelma. Peilit ovatkin tyttöjen mainoksissa keskeistä rekvisiittaa. ”Voisitko tehdä 

minulle uuden kampauksen”, pyytää ”suloinen” Ella katsojalta. Lopuksi Ella tanssahtelee 

catwalkilla kauniissa asuissaan ja vilkuttelee katsojalle hymyillen kuin missi.  

Kauneus ja muoti voivat olla tytöille myös ammatti, kuten Barbien Design Plates -

mainoksessa. Siinä oma huone on muuttunut muotisuunnittelijan studioksi, jossa tyttö voi 

päästää luovuutensa valloilleen. Very Bella -kauneudenhoitosetin mainoksessa ollaan puo-

lestaan meikkistudiossa, jossa kaksi vahvasti ehostettua teiniä meikkaa kampauspöytien 

ääressä istuvia asiakkaitaan ja tekee heille tatuointikuvioita. Esiteineille tarkoitetuissa mai-

noksissa suositaan usein kohderyhmää vanhempia nuoria, joihin samastuessaan katsojakin 

voi kuvitella olevansa jo iso (Schor 2005, 48). Näin on myös tässä leikkimeikkimainokses-

sa, joka on rakennettu televisio-ohjelman muotoon. Muodikkaasti puettu miltei aikuinen 

juontaja kävelee kameramiehen seuratessa itsevarmasti kohti katsojaa ja toivottaa mikrofo-

niin hänet tervetulleeksi Very Bella -meikkikouluun: ”Tutustut meikkien salaisuuksiin ja 

teet itsellesi upean meikin joka päivä”, hän lupaa. Feministisessä mediatutkimuksessa on 

korostettu, että juuri nainen määrittyy kulttuurissamme katseen kohteeksi, kun taas mies on 

yleensä se, joka katsoo. Rossi (2002, 134–135) nimittää tätä asetelmaa konventionaaliseksi 

katseen sukupuolipolitiikaksi, joka koskee mainoksissa niin aikuisia kuin lapsiakin. Kat-

somista alleviivaavat optiset laitteet korostavat entisestään heteroseksualisoivan mieskat-

seen valtaa. Myös omassa aineistossani tytöt poseeraavat teknisille laitteille kuten video-

kameroille, kameroille ja kännyköille. Kuvaajina ovat puolestaan poikkeuksetta pojat. 

Pikkutyttöjen mainoksissa kauneus on usein söpöyttä, ja tyttöjen mainoksissa miltei kaikki 

onkin söpöä ja suloista. Rohkeampaa tyyliä puolestaan edustavat tween-mainokset, joissa 

ulkonäködiskurssi voi saada jopa seksuaalisia sävyjä. Very Bella -mainoksessa muodik-

kuuteen ja kauniiseen ulkonäköön liitetään itsevarmuus ja huomion keskipisteenä olemi-

nen. Bratz Style Stars -muotinukkemainoksessa kauneuteen ja ulkonäkökeskeisyyteen 

yhdistetään vielä tätäkin selvemmin aggressiivinen uho ja itsetietoinen hyperfeminiinisyys, 

kun nelihenkinen paljastaviin minimekkoihin puettu ja voimakkaasti meikattu nukkeyhtye 

räppää uhitellen: ”Mä peruukkia vaihdan ja mikkiä käytän, huuleni laitan ja kaikille näy-

tän!” Näin lapselle luvataan ihailun lisäksi kunnioitusta seksuaalisen ja korostetun feminii-
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nisen ulkonäön avulla (vrt. Wilska 2006, 32). Tyyliään Bratzit kuvaavat ”rohkeaksi muoti-

tyyliksi”. Very Bella -setillä voi puolestaan tehdä ”rohkeita ja värikkäitä tatuointeja”. Tyt-

töjen kohdalla rohkeus onkin yksinomaan ulkonäköön ja muotiin liittyvä ominaisuus, jolla 

ei ole mitään tekemistä pelkojen voittamisen tai rohkean toiminnan kanssa. 

7.1.5 Julkkisdiskurssi 

Edellä esitellyt tween-mainokset ammentavat ulkonäködiskurssin lisäksi myös julkkisdis-

kurssista. Julkkisdiskurssissa tytöt tavoittelevat ja saavuttavat kuuluisuutta. Tytöt voivat 

olla juontajia, tanssijoita, poppareita, rokkareita, räppäreitä tai muita esiintyviä artisteja. 

Heidät nähdään niin punaisella matolla, runwaylla, televisiossa ja musiikkivideolla kuin 

esiintymislavoilla suuren yleisön palvottavina. Julkkisdiskurssissa vedotaan tyttöjen haluun 

olla taitava, lahjakas ja kaikkien ihailema huomion keskipiste. Esimerkiksi talent-show’ssa 

esiintyvät Littlest Pet Shop -eläimet ovat ”ainutlaatuisia ja uskomattoman lahjakkaita”. 

Julkkisdiskurssi ammentaa perinteisestä teinikulttuurista idoleineen ja rocktähtineen. Twis-

ter Dance -tanssipeliä pelatessaan tyttö kuin tyttö voi ainakin kuvitella olevansa yhtä lahja-

kas ja kuuluisa kuin Britney Spears. ”Rock the Spots ja tanssi kuin Britney Spears. Tanssi 

viiden coolin kappaleen tahdissa. Tanssi Britney Spearsina Twister Dancen kanssa”, kerto-

ja lupaa neljän teinitytön tanssiessa musiikkivideomaisessa mainoksessa Britneyn tausta-

tanssijoina. Bratz Style Starsien muodostama tyttöpopbändi taas laulaa musiikkiohjelmassa 

värikkäiden spottien loisteessa sanoittaen ensin lelun, sitten lapsen toiveita: ”Mä tahdon 

olla sun Bratz Style Stars. [--] Mä tahdon olla Bratz Style Stars. Hän on kuin supertähti.”  

Movie Star Planet -pelisivuston mainoksessa muodikkaasti pukeutunut tyttö saapuu pu-

naista mattoa pitkin rock-konserttiin salamavalojen välähdellessä. Konsertissa miespuoli-

nen laulaja rakastuu tytön kauneuteen ja nostaa hänet lavalle viereensä vaaleanpunaisten 

sydänten lennellessä. ”Luo oma elokuvatähti tai musiikkitähti ja nouse kuuluisuuteen”, 

kehottaa kertoja. Tyttö muuttuukin ihailijasta ihailun kohteeksi tarttuessaan mikkiin ja ot-

taessaan lavan haltuun. Rokkarista puolestaan tulee uuden tähden palvova poikaystävä, 

jonka kanssa tyttö uppoutuu glamour-elämään: esiintyy, juhlii ja shoppailee. ”Pidä haus-

kaa ystäviesi kanssa. Voit samalla tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi”, kertoja lupaa. ”Shoppaa 

makeita tavaroita ja hanki itsellesi söpö lemmikki. Tee itsestäsi tähti.” Shoppailua pidetään 

erityisesti tyttöjen ja naisten juttuna. Tytöille shoppailu on sallittu harrastus – ennen kaik-

kea sosiaalinen ja esteettinen kokemus, jota harjoitellaan jo leikkikulttuurissa ja jonka 
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avulla rakennetaan omaa tyttöyttä ja tulevaa naiseutta (Wilska 2006, 35–36). Aineistossani 

tyttö voi tehdä itsestään rakastetun ja coolin kuluttamisen ja tavaroiden avulla.  

Julkkismainoksissa on piirteitä girl power -diskurssista, jonka mukaan itsevarmat ja rohke-

at nykytytöt voivat olla mitä vain tahtovat ja tulla miksi vain tahtovat. Mainosten ”uusi 

tyttö” on kaikkea muuta kuin avuton, heikko, herkkä ja pikkuruinen eikä hän missään ta-

pauksessa tyydy leikkimään kotona perinteisiä vauvanukke- ja eläintenhoitoleikkejä. Ny-

kytyttö tähtää korkealle – tähtiin saakka – ja myös saavuttaa päämääränsä. Tämän hän te-

kee paitsi ylivertaisen lahjakkuutensa, myös aggressiivisen uhonsa ja muodikkaan ja roh-

kean tyylinsä ansiosta. Tyttövoima näyttääkin kutistuvan myös omassa aineistossani lähin-

nä ylellisen elämäntavan ja poikien huomion tavoitteluksi sekä perinteiseksi ulkonäkökes-

keiseksi hyperfeminiinisyydeksi (vrt. esim. Schor 2005, 45).  

Kun edellisten diskurssien edustamaan perinteiseen tyttökuvaan kuuluvat rauhallinen tem-

po ja musiikki, hempeät pastellisävyt, kodin turva ja luonnonympäristöt auringonpaistei-

neen ja pehmeine luonnonvaloineen, korostuvat julkkisdiskurssissa päinvastoin nopeampi 

tempo, musta ja tummat värisävyt, keinovalo, öiseen aikaan kuvattu kaupunkimaisema 

sekä voimakas rytminen musiikki. Ilmaisukeinoiltaan julkkisdiskurssi lähestyykin poikien 

mainosten estetiikkaa. Tween-mainosten värimaailmaan kuuluu kuitenkin keskeisesti 

shokkipinkki, joka on perifeminiinisenä värinä tärkeä tyttövoimadiskurssin rakennuspalik-

ka (Koller 2008, 415–418; Wilska 2006, 34). Esimerkiksi Very Bella -meikkikoulu on lä-

pikotaisin räikeän vaaleanpunainen alleviivaten paitsi tyttöjen feminiinisyyttä, myös hei-

dän rohkeuttaan, räväkkyyttään ja seksuaalisuuttaan (ks. Koller 2008, 404–407, 415– 418).  

7.1.6 Poikatyttödiskurssi 

Populaarimusiikkiin liittyvät tyylit ja mielikuvat kuuluvat aineistossani yksinomaan tytöil-

le, vaikka musiikin maailma on perinteisesti varsin miehinen. Julkkisdiskurssin popparit 

merkitään seksikkäillä vaatteilla, naisellisella pinkillä ja rakastuneilla poikaystävillä ereh-

tymättömästi feminiinisiksi ja heteroseksuaalisiksi, mutta mainoksista löytyy myös muu-

tama ”poikatyttö”, joiden kuvauksissa sekoittuu niin feminiinisiä kuin maskuliinisiakin 

piirteitä. Dr. Oetkerin Paula-vanukkaan mainoksessa saparopäinen pikkutyttö tipahtaa 

kuvan yläreunasta keskelle ruutua. Pirtsakka musiikki tahdittaa letkeästi liikehtivää tyttöä 

tämän ryhtyessä räppäämään: ”Nyt Paula on myös pikkuinen / Superruoka hyvänmakui-

nen.” Reipas räppityttö on puettu harmaaseen t-paitaan, housuihin ja miesten ruutupaitaan. 
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Tällä kertaa taustan nurmikentällä ei ole vaaleanpunaisia kukkaistutuksia tai muuta tyttö-

mäistä. Sen sijaan puusta roikkuu poikamaisuutta ja rämäpäisyyttä merkitsevä autonren-

gaskeinu. Lopulta tyttö alkaa nautiskella vanukasta nuollen siitä keskittyneesti viimeisetkin 

rippeet. Hän on kuin kesken leikin välipalalle kutsuttu luonnollinen ja normaali peruslapsi, 

joka uppoutuu herkutteluun niin, ettei enää muista kameran katsetta. Lopuksi animoitu 

Paula-lehmä esittelee superfoodin terveysvaikutuksia: ”Säilöntäaineeton. Ei keinotekoisia 

väriaineita. Ei sisällä liivatetta. Gluteeniton.” Mainos onkin tarkoitettu selvästi myös äi-

deille, joihin vedotaan terveellisyyden, luonnollisuuden ja ruokatrendien avulla.  

Räpkulttuuriakin maskuliinisempi on hevikulttuuri, johon liitetyillä mielikuvilla mainoste-

taan suomalaista Hevisaurus-peliä. Hyvin lyhyessä mainoksessa pikkuinen hevityttö ihai-

lee innostuneesti irvistäen edessään pöydällä olevaa peliä, jonka keskellä riehuu hirviö. 

Tyttö on puettu kirkkaanpunaiseen housuasuun, ja hänen vaalea tukkansa on tupeerattu 

korkeaksi, sotkuiseksi heviletiksi. Kamera kuvaa tyttöjen mainoksille täysin poikkeukselli-

sesta vinosta kuvakulmasta ja naiskertojan ääni on maskuliininen ja aggressiivinen.  

Näiden poikatyttöjen lisäksi mainoksista löytyy myös ns. kiintiötyttöjä. Kiintiötytöt vilah-

televat silloin tällöin poikien mainoksissa, mutta usein heitä näyteteään varsin epämääräi-

sesti, niin että lapsen sukupuoli jää tulkinnanvaraiseksi. Esimerkiksi Skylanders Giants -

videopeliä pelaa sohvalla kaksi lasta, joita kuvataan ainoastaan selkäpuolelta. Aktiivisem-

min eteenpäin nojaava pitkätukkainen pelaaja liikuttaa vilahdukselta taistelevaa ja örisevää 

hirviöhahmoa. Lelua liikuttava käsi on puettu vihreään hihaan, jota koristavat pienet sy-

dänkuviot. Leikkiikö action-nukeilla siis tyttö? Roxxin häkkitappelua kuvaavassa mainok-

sessa puolestaan näkyvät jo tytön kasvotkin. Tämä aineistoni ainut pullea lapsi seuraa ylei-

sön joukossa passiivisena pelipöydän ääressä kamppailevia poikia.         
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Tyttöys 

Ystävyysdiskurssi 

• Fyysisesti ja henkisesti läheinen ystävyys 

• Lelu ystävänä 

• Lelun avulla ystävyytä 

• Ihmiskeskeisyys, sosiaalisuus, yhteistyö 

• Ilo, onni ja lämpö 

• Seesteiset ja aurinkoiset 
luontoympäristöt 

• Nostalgisoitu ja romantisoitu lapsuus 

• Hymy 

• Kutsu katsojalle 
Romanttisen rakkauden 
diskurssi 

• Huomio ja ihailu vastakkaiselta 
sukupuolelta 

• Parisuhde ja heteroseksuaaliset 
romanssit  

• Rakastuneet prinssit, sulhaset ja 
poikaystävät 

• Prinsessat ja sadun maailma 

• Teinirakkaus 

Hoivadiskurssi 

• Ydinperhe ja äidin rooli 

• Empaattisuus, avuliaisuus, toisten 
tarpeista huolehtiminen 

• Herkkä, viaton ja tarvitseva lapsi 

• Rakkaudenkaipuu ja hellyys 

• Kodin turva ja arkiset askareet 

• Eläintenhoito 

 
Ulkonäködiskurssi 

• Muoti ja kauneus 

• Koristelu ja koristautuminen 

• Ihailu ja huomion keskipisteenä 
oleminen  

• Tyttö katseen kohteena 

• Keimailu ja poseeraaminen 

• Rohkea tyyli ja seksuaalinen 
hyperfeminiinisyys 

• Katsomista korostava rekvisiitta 

Julkkisdiskurssi 

• Supertähdet ja julkkikset 

• Lahjakkuus ja osaaminen 

• Esiintyminen ja kuuluisuus 

• Glamour-elämäntapa 

• Idolit ja musiikkityylit 

• Coolius 

• Girl Power ja uusi tyttöys 

Poikatyttödiskurssi 

• Mietoa ristiinpukeutumista ja muita 
poikamaisuuden merkkejä 

• Maskuliiniset musiikkityylit 

• Reippaus ja rämäpäisyys 

• Luonnollinen peruslapsi 

• Kiintiötytöt 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Mainosten tyttödiskurssit                 

7.2 Poikamaisuutta määrittävät diskurssit 

7.2.1 Toimintadiskurssi 

Toimintadiskurssissa pojat nähdään toiminnallisina ja fyysisesti aktiivisina. Maskuliini-

suutta rakennetaan mainoskuvissa tyypillisesti juuri aktiivisuuteen, dynaamisuuteen ja toi-

mijuuteen liittyvin keinoin. Toisin kuin mainosten passiivisesti poseeraavat naiset, miehet 

kuvataan yleensä jossakin fyysisessä toiminnassa, esimerkiksi ruumiillisen työn, eräretkei-

lyn tai urheilun parissa. (Vänskä 2002, 159–162; Lacey 1998, 113; Rossi 2002, 120–121 ja 
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2003 43–45.) Kuten Richard Dyer (2002, 107) on huomauttanut, jopa näennäisen rennossa 

asennossa poseeraavat miehet jännittävät kehoaan niin, että se viestii ainakin potentiaalista 

toimintaa. Maskuliinisuus rakentuukin kulttuurissamme pitkälti ruumiillisen voiman, suori-

tuskyvyn ja kestävyyden ympärille. Erityisen selvästi tämä näkyy urheilussa, miehiseksi 

mielletyssä instituutiossa, jossa fyysinen voima, aggressiivisuus ja kilpailunhalu kietoutu-

vat yhteen. (Turtiainen 2005, 51–58). Urheilu onkin yleisimpiä mieskuvan lähteinä käytet-

tyjä elämänalueita kaikessa populaarikulttuurissa (Dyer 2002, 109).  

Poikien fyysisyys näkyy perinteisimmillään urheilumainoksissa, joita aineistossani on kui-

tenkin yllättävän vähän. Poikien huoneista löytyy kyllä jalkapalloja ja koripallokoreja, ja 

toimintaympäristöinä voivat olla stadionit sekä juoksu- ja kilparadat, mutta varsinaisesti 

pojat urheilevat vain muutamassa mainoksessa. Eräs näistä on Adrenalyn XL -

jalkapallokorttien mainos, jossa kaksi poikaa temppuilee pallolla urheilukentän pukeutu-

mistiloissa. Pojat ovat taitavia pallon käsittelijöitä ja pompottelevat palloa pukukopeilta 

suihkutiloihin ja taas takaisin. Toinen pojista ottaa itsestään peilin kautta kuvan kameralla. 

Toisin kuin tyttöjen mainoksissa, poika siis on katseen kohteena, mutta kontrolloi samalla 

katsomista. Ehkäpä hänkin pääsee joku päivä yhteen niistä keräilykorteista, jotka romahta-

vat lattialle, kun pallo osuu lokerikon oveen aukaisten sen. Mainoksessa vedotaan toimin-

nallisuuden lisäksi pojan haluun olla taitava ja pätevä. Pojilla ihailun ja suosion saavutta-

minen liittyykin aineistossani nimenomaan urheiluun ja fyysiseen taituruuteen. Sotaisuus ja 

kilpailullisuus taas korostuvat Nerf Dart Tag -asemainoksessa, jossa kaksi joukkuetta ot-

taa yleisön hurratessa toisistaan mittaa ampuen urheilustadionilla näyttävien akrobaattisten 

hyppyjen siivittäminä. Kalansilmäobjekti, diagonaalit linjat ja epäsymmetriset kompositiot, 

nopeasti vaihtuvat otokset, dramaattiset kuvakulman muutokset ja nopeatempoinen hea-

vymusiikki alleviivaavat poikien liikkeiden vauhtia ja voimaa (vrt. Rossi 2003, 91).  

Maskuliinisuutta voidaan rakentaa mainoksissa määrätietoisuuden, nopeuden ja esteettö-

män tilan ja liikkeen hallinnan keinoin (Rossi 2003, 68). Aineistossani tytöt liikkuvat har-

voin tilasta toiseen ja varsin usein he istuvat lähinnä paikoillaan. Tyttöjen liikkeet ovat 

pieniä ja sieviä, poikien puolestaan vahvoja ja kokonaisvaltaisia. Lisäksi paikoillaan pysyt-

televiä tyttöjä kuvataan yhdestä ja samasta paikasta, ja kuvien kompositio on staattinen ja 

tasapainoinen. Poikien dynaamiset mainokset ovat puolestaan täynnä vauhtia ja liikettä. 

Esteettömän liikkumisen mahdollistavat muun muassa lukuisat kulkuvälineet, joiden avulla 

pojat siirtyvät mainoksissa tilasta toiseen: he ajavat moottoripyörillä ja autoilla, lentävät 

avaruusaluksilla, lentokoneilla, helikoptereilla ja fantasiamaailmojen siivekkäillä olennoil-
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la. Liikkeen merkitys korostuu esimerkiksi Air Hogs Hover Assault -kauko-ohjattavan 

auton mainoksessa, jossa kauko-ohjainta pitelevä poika seuraa talossa huoneesta toiseen ja 

alakerrasta yläkertaan edellään kaahaavaa autoa, joka ylittää esteitä ja hajottaa vihollisen 

linnakkeita vauhdikkaasti hyppien ja lentäen. Matalan miehekkäällä äänellä kertoja painot-

taa paitsi auton suorituskykyä, myös katsojan rajoittamattomia toimintamahdollisuuksia: 

”Kiihdytä ja nouse ilmaan ja suuntaa minne ikinä haluat!”   

Tyttöjen mainoksissa kamera siis keskittyy leikkiviin lapsiin, kun taas poikien mainoksissa 

kuvataan enemmän leluja ja niiden toimintaa. Usein pojat näkyvät mainoksissaan vain lelu-

ja silloin tällöin liikuttavina käsinä. Kuten tutkimuksissa on havaittu, poikien mainoksissa 

fyysisesti aktiivisia eivät ole ainoastaan pojat, vaan ennen kaikkea salamannopeasti liik-

kumaan animoidut lelut (Welch et al. 1979). Myös omassa aineistossani tytöt liikuttavat 

lelujaan itse, kun taas poikien lelut ovat ikään kuin heränneet henkiin ja liikkuvat animoi-

tuina itsestään (vrt. Johnson & Young 2002, 470). Tämä korostaa poikien leikin mielikuvi-

tuksellisuutta, ja mahdollistaa samalla suuren määrän fyysisesti aktiivista ja taiturimaista 

toimintaa. Web-shooting Spiderman -mainoksessa atleettinen ja lihaksikas supersankari 

hyppelehtii verkkonsa avulla New Yorkin pilvenpiirtäjien katoilla ja suurkaupungin autoja 

vilisevien katujen yllä. Lasta kutsutaan identifioitumaan animoituun nukkeen; sillä leikkivä 

poika puolestaan näkyy ainoastaan hetkisen ja silloinkin varjon peitossa. Dyerin (2002, 

109–111) mukaan miehen lihaksikas keho on populaarikuvastossa miehisen vallan ja mas-

kuliinisuuden keskeisin merkki: suuret lihakset ilmaisevat niin fyysistä kuin henkistäkin 

voimaa. Maskuliinisuutta rakennetaan mainoksissa usein juuri ruumiillisella massiivisuu-

della ja lihasten esittelyn konnotoimalla voimalla (Rossi 2003, 84). Toimintadiskurssissa 

korostuukin lihaksikas, ketterä ja taitava ruumis, jollaista ei pikkupojalla vielä ole. Lelun 

avulla poika voi kuitenkin kuvitella olevansa jo kuin aikuinen mies – vahva, iso ja osaava.  

Toimintadiskurssi näkyy lisäksi mainosten rakenteellisissa ominaisuuksissa. Äkkinäisin 

leikkauksin vaihtuvat lyhyet otokset, tiuhaan muuttuvat kuvakoot ja kuvakulmat, zooma-

ukset ja kamera-ajot, dynaamiset ja epäsymmetriset kompositiot, nopeatempoinen musiikki 

ja kertojan kiihkeä puherytmi luovat mainoksiin suuren määrän liikettä ja toimintaa tarjo-

ten samalla runsaasti kiihdyttäviä aistiärsykkeitä. Aineistossani näyttääkin toistuvan Chan-

dlerin ja Griffithsin (2000, 514–518) huomio siitä, että poikien mainoksissa käytetään tyt-

töjen mainoksia enemmän tempoa nopeuttavia kuvauksellisia ja jälkituotannollisia keinoja, 

jotka luovat varsin perinteistä kuvaa aktiivisista ja toiminnallisista pojista ja rauhallisista ja 

passiivisista tytöistä. Erityisesti poikien mainoksissa näyttää lisäksi korostuvan miesten 
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toimintagenreillekin tyypillinen yleiskuva, jonka avulla katsojan huomio voidaan kiinnittää 

toimintaan, mutta joka samalla asettaa hänet niin fyysisesti kuin emotionaalisestikin etäälle 

tapahtumista (Herkman 2001, 154; Kress & van Leeuwen 1990, 44–45).  

7.2.2 Seikkailudiskurssi 

Seikkailudiskurssissa pojat kuvataan seikkailua ja jännitystä janoavina, rohkeina ja mieli-

kuvituksellisina. Poikienkin mainoksissa ollaan omassa huoneessa, mutta kuitenkin use-

ammin seikkailemassa erilaisissa fantasiamaailmoissa, avaruudessa tai suurkaupungin ri-

kollisia vilisevillä kaduilla. Seikkailuihin kuuluvat olennaisena osana erilaiset vaaratilan-

teet ja koitokset, joiden avulla voidaan testata miehen maskuliinisuutta. Kuten Dyer (2002, 

223–225) kuvaa, klassisissa seikkailuelokuvissa miessankarit voittavat eksoottisissa olo-

suhteissa hankalan maaston, villieläinten ja alkuasukkaiden asettamat haasteet korostaen 

näin maskuliinisen kehon ja mielen ylivertaisuutta ja valtaa. Klassiselle seikkailulle lähde-

tään esimerkiksi Playmobilin merirosvolaivalla, jolla purjehditaan eksoottiselle meriros-

vosaarelle ja löydetään lopulta aarre. Matka on täynnä jännitystä ja vaaroja – jättikokoisia 

tarantelloja ja kuninkaan miehiä, jotka yrittävät vangita merirosvot – sekä ongelmia ja ar-

voituksia, jotka täytyy selvittää päästäkseen aarteen luo. ”Lähde seikkailemaan ja tutustu 

salaperäiseen merirosvosaareen”, kutsuu kertoja katsojan mukaan jännittävälle matkalle.  

Päinvastoin kuin tyttöjen mainokset, poikien mainokset sijoittua kokonaan mielikuvitus- ja 

fantasiamaailmoihin, kuten Keskimaahan, Heroican myyttiseen historiaan, Ninjago-

lohikäärmeiden kansoittamille itämaille tai Chiman maagiseen valtakuntaan. Näissä fanta-

siamainoksissa katsojalle asetetaan yleensä jokin jännittävä ja vaarallinen tehtävä, jonka 

vain sankari pystyy suorittamaan. Pojan tulee esimerkiksi kukistaa pahuus ja vapauttaa 

maailma sen pauloista. Näin mainosten minitarinat paisuvat eeppisiksi seikkailuiksi, joissa 

lelun ympärille on rakennettu kokonainen maailma erilaisine hahmoineen ja juonikuvioi-

neen. Lego Legends of Chima -mainoksessa kertoja vihkii katsojan lelua taustoittavaan 

historiaan kiihtyneellä äänellä mahtipontisen musiikin soidessa ja upeiden kamera-ajojen 

kuvatessa Chiman fantasiamaailmaa: ”Tervetuloa Chimaan, maagiseen valtakuntaan, jossa 

eläinsotureiden heimot elävät sovussa keskenään. Valitettavasti rauhan aika on uhattu. 

Eläinheimot kääntyvät toisiaan vastaan ja taistelevat maagisen Chin herruudesta, energi-

an joka antaa heidän sotureilleen ja ajoneuvoilleen erityisnopeutta, voimia ja tehoja. Läh-

de mukaan ja lopulta nouse hallitsemaan uskomatonta Lego Chima -maailmaa.”  
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Seikkailudiskurssin vaaraa ja haasteita kaipaavat pojat kohtaavat rohkeasti pelottaviakin 

tilanteita (vrt. Schor 2005, 46). Pojat voivat seikkailla vaikkapa kummitustalossa, joka on 

täynnä aaveita ja luurankoja. Näin on esimerkiksi Lenni Luupää -pelimainoksessa, jossa 

poikia aluksi pelottaa kummitusten lennellessä sinne tänne ränsistyneen talon pimeissä 

nurkissa aavemaisesti ulisten. Poikien mainoksille tyypilliset tummat värit, öinen maisema 

ja kelmeä valaistus rakentavat tehokkaasti tunnelmaa. Pian pelko muuttuu kuitenkin päät-

täväiseksi toiminnaksi, kun pojat tarttuvat aseisiinsa ja alkavat metsästää aaveita, jotka 

pakenevat peloissaan rohkeaa ghostbusters-kaksikkoa. Tyttöjen mainoksissa korostuvat 

päinvastoin tuttuus ja turvallisuus. Kun poikien mainokset ovat hurjia seikkailuja maagisis-

sa maailmoissa ja toisissa ulottuvuuksissa, istuvat tytöt omassa huoneessa sängyn reunalla 

ja siirtelevät rauhassa leikkihevosta tai syöttävät nukkea. Sen sijaan että tytöt lähtisivät 

pelastamaan maailmaa tuholta tai kaupunkia tulipalolta, he menevät nukkumaan tai käyttä-

vät koiraa kävelyllä. Varsin kuvaava on tytöille tarkoitetun Sylvanian Families -

eläinperheen mökkireissu rauhaisan metsikön keskelle. Mainoksessa mekkoon puettu pik-

kutyttö leikkii nukeilla, jotka kylpevät, syövät ja menevät lopulta nukkumaan. ”On niin 

jännittävää yöpyä mökillä, eikö totta?” lausahtaa kertoja herttaisella äänellä.    

Poikien seikkailumainokset ovat juonellisia draamamainoksia, jotka rakentuvat kerronnan 

perinteisen kaavan varaan. Kerronta jäsentyy siis selkeäksi tarinaksi, jossa on alku, keski-

kohta ja loppu. Herkman (2001, 154) kuvaa television miesgenrejen, esimerkiksi seikkai-

lusarjojen, muodostuvan aika- ja juonirakenteeltaan itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Miesten 

ulkoiseen toimintaan keskittyvät genret ovat yleensä aristoteelisen suoraviivaisia ja lineaa-

risia, kun taas naisten henkilöhahmojen sisäisiin tapahtumiin syventyvät genret – esimer-

kiksi saippuaoopperat – ovat eräänlaisia päättymättömiä tarinakehitelmiä, syklisiä, multi-

lineaarisia ja vailla selkeitä juonikuvioita. Poikien juonellisten mielikuvituseikkailujen 

sijaan tyttöjen mainosten kerronta rakentuu usein episodimaisesti arjen pikku tapahtumien 

ympärille ilman varsinaista tarinaa. Tyttöjen mainokset ovatkin poikien mainoksia useam-

min demonstraatiomainoksia, joissa leikkivä tyttö mallintaa varsin kaavamaisesti lelun 

erilaisia toimintoja ja demonstroi leikkimahdollisuuksia (vrt. Larson 2001, 53).  

7.2.3 Moraalidiskurssi 

Moraalidiskurssissa katsojaa puhutellaan mustavalkoisen moraaliasetelman kautta. Mai-

nokset vetoavat pojan oikeudenmukaisuuteen, mutta myös tiettyyn moraalin kehityksen 

vaiheeseen: erityisesti poikien nähdään painivan hyvän ja pahan jännitekentässä, ja lelua 
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tarjotaan ratkaisuksi näihin pohdintoihin. Usein poikien mainosten keskeiseksi teemaksi 

muodostuu klassinen hyvän ja pahan välinen taistelu, jossa katsojankin on valittava puoli. 

Hasbron Star Wars -actionnukkemainoksessa fantasiamaailma kirjaimellisesti tunkeutuu 

lasten arkeen, kun kaksi droidia hyppää kesken elokuvan ulos televisioruudusta ja alkaa 

tulittaa hernesäkkituoleillaan rauhassa pop cornia nautiskelevia poikia. Alkuhämmennyk-

sen jälkeen pojat ottavat nopeasti tilanteen haltuun ja hyppäävät suojaan säkkien taakse 

päättäväisyyden paistaessa heidän kasvoiltaan. Animoituja Star Wars -hahmoja rynnii tais-

telemaan kokonaisten armeijoiden voimin keskelle pesäpallomailoja ja kaatuneita pop corn 

-tölkkejä. Välillä poikien näytetään ohjailevan keskenään kamppailevia hahmoja hengäs-

tyttävän nopeiden leikkausten rytmittäminä. ”Herätä Star Wars henkiin uusilla hahmoilla 

taistelussa hyvän ja pahan välillä. Jedit ja sidit, kloonit ja droidit jyristävät toisiaan vas-

taan avaruusaluksilla ja tankeilla.” Tilanne jää kuitenkin toistaiseksi ratkaisematta, kuten 

kertoja painottaa kiihkeällä ja jännitystä tihkuvalla äänellä: ”Mutta kuka on vahvin, kun 

hyvä ja paha kohtaavat Star Wars Galaxyn välienselvittelyssä? Taistelu ratkaistaan nyt!” 

Näin katsojalle esitetään avoimeksi jäävä ongelma, joka voidaan ratkaista lelun avulla.   

Seikkailudiskurssissa pojat ovat rohkeita sankareita, jotka selviävät tilanteesta kuin tilan-

teesta. Median sankarit ovatkin olleet perinteisesti nimenomaan miehiä (Kotilainen & 

Tuominen 2012, 61). Sankaruutta voidaan rakentaa esimerkiksi altistamalla ruumis ja mieli 

kivulle ja kärsimykselle, minkä vuoksi erilaiset miehuuskokeet ovat suosittuja teemoja 

miehisiksi mielletyissä lajityypeissä (Näränen 1996, 135; Jokinen 2000, 68–69.) Aineistos-

sani sankaruutta rakennetaan toisaalta moraalisuuden kautta. Esimerkiksi PS Vitan ja Le-

gon Lord of the Rings -konsolipelin mainoksessa katsojalle tarjotaan hyvyyttä puolusta-

van sankarin rooli. Tummanpuhuva örkkiarmeija rynnistää öistä maisemaa vasten suoraan 

kohti kameraa hurjasti irvistellen. Taustalta lentää uhkaavan näköinen Nazgul ja ikään kuin 

pyyhkäisee katsojan pään yli. ”Kun pahuus nousee Mordorista”, maalailee kertoja pahaen-

teiseen sävyyn, ”Keskimaalla on vain yksi viimeinen toivo.” Ruutuun ilmestyvät vuorotel-

len Keskimaan sankarit Frodosta Gandalfiin taiturimaisesti taistellen ja örkkejä liiskaten. 

”Sankari. Kuin sinä”, päättää kertoja puhutellen katsojaa suoraan. Pulaan joutuneet lelut 

tarvitsevat rohkean sankaripojan apua myös Lego Star Wars -mainoksessa, jossa ”kreivi 

Dooku ja kenraali Grievous ovat vanginneet tasavallan sankarit.” ”Auta heitä rakenta-

maan Malevolence-alus ja ampaise hyperavaruuteen. Jedit ovat saapuneet apuun.”   

Kuten Sarpavaara (2004, 87) on todennut, poikien mainoksissa mustavalkoinen hyvä/paha-

asetelma on ilmeinen. Tyypillisessä mainoksessa ”pahis” aiheuttaa ongelman, joka hyvyyt-
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tä edustavan sankarin on ratkaistava ylivertaisen, vahvan kehonsa sekä suoraviivaisen fyy-

sisen toiminnan avulla. Mainosten symboliseksi viestiksi tiivistyy lopulta hyvän menesty-

minen pahaa vastaan, kun sankari palauttaa järjestyksen maailmaan. (Sarpavaara 2004, 87–

89.) Tämä asetelma toistuu esimerkiksi Web-shooting Spider-man -mainoksessa, jossa 

Hämähäkkimies pitää järjestystä New Yorkin kaduilla. ”Uudella Web-shooting Spider-

manilla voit nyt ampua verkkoa, johon rikolliset jäävät kiinni eivätkä pääse pakoon”, ker-

toja lupaa jykevällä äänellä samalla, kun Hämähäkkimies hyökkää umpikujaan jäänyttä 

rikollista vastaan ja vangitsee tämän seitillään tiiliseinään. ”Taistele kaupungin rikollisia 

vastaan uudella, elektronisella Web-shooting Spider-manilla.” Spider-man Flip and At-

tack -mainoksessa lapselle taas esitetään akuutti ongelmatilanne, joka on ratkaistava heti 

paikalla. Ongelman ratkaisuun tarvitaan tietenkin mainostettu sankarinukke, jonka avulla 

katsojasta itsestäänkin voi tulla sankari. ”Lisko on ottamaisillaan vallan New Yorkin ka-

duilla, mutta Spider-man tekee kaikkensa pysäyttääkseen hänet. Vangitse lisko ja kaupun-

gin rikolliset Spider-man Flip and Attackin avulla.” Fantasia- ja supersankareiden lisäksi 

mainoksista löytyy myös erilaisia arjen sankareita, poliiseja, palomiehiä ja roskakuskeja, 

jotka kaikki pitävät järjestystä yllä maailmassa, jossa rosvot, katastrofit ja lika uhkaavat.  

Miesten genret perustuvat yleensä yhden vahvan sankarin tai sankariparivaljakon ja heidän 

vihollisensa vastakkainasettelulle (Herkman 2001, 154). Poikien mainosten mustavalkoi-

nen maailma jakaantuukin miltei aina meihin ja muihin: hyviin ja pahoihin, sankareihin ja 

vihollisiin, voittajiin ja häviäjiin. Tässä kaksinapaisessa maailmassa katsojalle tarjoutuu 

kaksi vaihtoehtoa: Haluaako hän olla voittaja vai häviäjä? Onko hän hyvän vai pahan puo-

lella? Ratkaisu tehdään lelun avulla, ja se tehdään juuri nyt. Tytöillä moraali näkyy em-

paattisuutena ja hoivaamisen tarpeena, jotka heillä oletetaan ilman muuta olevan. Mainos-

ten tytöt ovat hyviä, viattomia ja moraalisesti puhtaita – eihän pahuutta ole tyttöjen mai-

noksissa edes olemassa. Pojilla moraali näyttäytyy sen sijaan nimenomaan valintana hyvän 

ja pahan välillä: niin metsäpoliisin kuin merirosvonkin roolit ovat heille yhtä lailla mahdol-

lisia samastumiskohteita. Muun muassa Lego Games Star Wars -mainoksessa katsojaa 

suorastaan käsketään valitsemaan hyvän ja pahan välillä: ”Valitse puoli ja lähde mukaan 

taisteluun uudessa Star Wars Lego Games -pelissä.” 

7.2.4 Väkivaltadiskurssi 

Miesten väkivaltaisuus on myyttien, tarujen ja kertomusten keskeistä ainesta. Jokisen 

(2000, 29) mukaan poikien keskinäinen väkivalta on kulttuurissamme jopa olennainen osa 
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mieheksi kasvamista. Pojat syntyvät maailmaan, jossa heidän tulee asennoitua toisiin mie-

hiin potentiaalisina vastustajina ja kilpailijoina. Niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta 

on ritualisoitunut poikakulttuuriin ja miesten keskinäisiin kaverikäytäntöihin. Miesten toi-

siin miehiin kohdistama aggressio on väkivallan näkyvin muoto kaikissa kulttuurituotteis-

sa, niin elokuvissa, kirjallisuudessa kuin leluissakin. (Jokinen 2000, 29–30.) Kuten on jo 

käynyt käy ilmi, väkivalta on vahvasti läsnä myös poikien mainoksissa. Kun hoivaaminen 

kuuluu itsestään selvästi tytöille, on fyysinen voimankäyttö mainosten mukaan nimen-

omaan poikien ominta aluetta. Aineistostani on vaikea löytää mainosta, jossa ei olisi tappe-

luita, lyömistä, räjähdyksiä, tulitusta, rikkoutumista ja yhteentörmäyksiä. Kuten Sarpavaara 

(2004, 84) toteaa, poikien mainokset tarjoavat ruumiillista voimaa, kovuutta ja suoritusky-

kyä ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin. Miehen lihaksikas keho on siis mainoksissa muutakin 

kuin fyysisen taituruuden temppeli. Se on myös vallan ja väkivallan väline.  

Väkivaltadiskurssissa pojat kuvataan aggressiivisina ja tuhoavina ja heillä voi olla myös 

antisosiaalisia motiiveja. Esimerkiksi Angry Birds Splat Strike -pelimainoksessa ”possut 

ovat kaapanneet lintujen munat” ja katsojaa pyydetään auttamaan kostossa. Useimmiten 

ristiriidoille ei kuitenkaan ole varsinaisesti syytä; pääasia on, että mainosten maailma on 

täynnä vihollisia ja vastustajia, joiden kanssa otetaan yhteen väkivaltaisesti. Näin on esi-

merkiksi Transformers Bot Shots -mainoksessa, jossa muotoaan muuttavat taistelunuket 

ovat ”valmiina murskaamaan vastustajasi”. Bot Shotit tappelevat, törmäilevät ja hyppivät 

toisiaan vasten muuttaen huimien ilmalentojen aikana muotoaan autoista robottiukkeleiksi 

ja taas takaisin. Lopulta muriseva taistelunukke löytää vihollisen naapuritalosta: se kyräilee 

ikkunalla ennen kuin lennähtää lasin läpi kohtaamaan vastustajansa tappelunnujakan aihe-

uttamassa räjähdyksessä. Fyysinen voimankäyttö kytkeytyy Sarpavaaran (2004, 89) mu-

kaan vallantahtoon, joka toimii kamppailun osapuolten pääasiallisena motiivina.  

Väkivaltadiskurssiin kuuluvat keskeisesti myös sodan representaatiot (vrt. Sarpavaara 

2004, 88). Esimerkiksi Lego Kreo Battleship -taistelulaivan mainoksessa merellä seilaa-

vat laivat joutuvat yllättäen ilmahyökkäyksen uhriksi. ”Laiva valmiiksi!”, kertoja huudah-

taa vihaisesti, ”Muukalaiset hyökkäävät! Rakenna laiva ja puolustaudu hyökkäyksiltä. Hä-

lytä komentokeskus ja etsi vastustajasi.” Laivastot ottavat tulisesti yhteen räjähdysten, sa-

vupilvien, ampumisen, irvistelevien ja huutavien legoukkeleiden ja lentävien ja hajoavien 

esineiden keskellä kiihdyttävän musiikin tahdittamina. ”Ole varovainen, sillä ne voivat 

hyökätä yllättäen”, kertoja lisää ikään kuin katsojaakin uhkaisi jatkuvasti jokin tuntematon 

vaara, jota vastaan voi suojautua Kreo-taistelulaivan ja jatkuvan valmiustilan avulla.  
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Mainoksissa nimenomaan lelut toimivat väkivaltaisesti. Niillä leikkiviin lapsiin sen sijaan 

liitetään erilaisin visuaalisin merkein mielikuva potentiaalisesta uhkasta ja valmiudesta 

käyttää fyysistä voimaa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Jokinen (1995, 101) painottaakin, 

ettei väkivalta esiinny aina niinkään fyysisinä tekoina, vaan ennen kaikkea arvoina ja asen-

teina, eleinä ja kielenä, jotka pitävät sisällään mahdollisuuden väkivallan käyttämiseen (ks. 

myös Grönfors 1994, 72). Rossi (2003, 70–71) on lainannut Holly Devorin (1989, 52) ku-

vausta maskuliinisten eleiden ja poseeraustapojen tunnusmerkeistä. Hänen mukaansa mas-

kuliinisuutta voidaan rakentaa seisomalla tai istumalla jalat harallaan maksimoiden tila, 

joka otetaan fyysisesti haltuun. Suorana seisova tai voimakkaasti elehtivä keho ilmentää 

autoritaarisuutta ja valmiutta aggressioon. Liikkeet, jotka ovat äkkinäisiä ja jäykkiä viesti-

en voimaa ja uhkaa ennemmin kuin joustavuutta tai yhteistyötä, saavat henkilön näyttä-

mään maskuliiniselta. Maskuliinisuutta rakennetaan myös jäyhillä ja vakavilla ilmeillä, 

jotka kertovat vähäisestä vastaanottavuudesta muiden vaikutukselle. (Rossi 2003, 70–71.)  

Kuten Sarpavaara (2004, 89) huomauttaa, fyysistä voimankäyttöä painottavat lasten mai-

nokset ammentavat perinteisen sukupuolijärjestelmän mieskuvasta korostaen sen macho-

elementtejä. Rossin kuvaus sopiikin varsin hyvin myös omaan aineistooni, jonka poikare-

presentaatioissa korostuvat liioitellun maskuliiniset ja machot eleet, ilmeet ja poseeraukset. 

Käsiä pidetään siis puuskassa tai jäykästi lantiolla. Kämmenet on puristettu nyrkkiin, jota 

puidaan ilmassa kuin valmiina lyöntiin. Keho nojautuu jäyhästi taaksepäin tai uhkaavasti ja 

tilaa ottaen eteen. Pää on painettu leveiden hartioiden väliin. Leukaa nostetaan uhmakkaas-

ti ja suuruutta korostaen tai vaihtoehtoisesti lasketaan alas ja kyräillään vastustajaa alta 

kulmien. Ilmeet ovat vakavia ja vihaisia, hymyä ei poikien kasvoilla näy. Myös lasten elei-

den ja asentojen onkin todettu toistavan perinteisiä sukupuolistereotypioita. Beverly A. 

Brownen (1998, 91) tutkimissa lasten mainoksissa tyttöjen elekieli viesti vetäytymistä, 

väistämistä ja alistumista, poikien päinvastoin valtaa, hallintaa ja aggressiivisuutta.  

7.2.5 Kilpailudiskurssi 

Poikien keskinäinen valtakamppailu puolestaan korostuu kilpailudiskurssissa, jossa pojat 

kuvataan kilpailullisina ja voitontahtoisina. Kilpailu kuuluu leimallisesti juuri miehiseen 

kulttuuriin, ja kuten Grönfors (1994, 71) sanoo, saavutuksista kilpaillaan koulussa, leikki-

kentillä, urheilussa ja työelämässä, niin fyysisessä voimassa, vallassa, tiedoissa kuin tai-

doissakin. Poikien mainoksissa lelujen ympärille rakennetaan toistuvasti kilpailuasetelmia 

ja voittaminen on tärkeää. Keskeiseksi muodostuu homososiaalinen kaveruus ja toisaalta 
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hegemoniseen maskuliinisuuteen liittyvä valtahierarkioiden rakentaminen. Kilpailudiskurs-

sissa vedotaan pojan haluun olla taitava ja pätevä ja saada taitojensa avulla myös ikätove-

reiden kunnioitus. Mainokset tarjoavat pojalle valtaa ja statusta esittäessään, että juuri tällä 

lelulla voidaan testata niin oma osaaminen kuin poikien keskinäinen nokkimisjärjestyskin. 

Vertaisryhmän merkitystä käytetään hyväksi erityisesti poikien mainoksissa. Toisin kuin 

mainosten tytöt, jotka saavat ihailua ennen kaikkea ulkonäkönsä vuoksi vastakkaiselta su-

kupuolelta, ovat pojat nimenomaan toisten poikien ihailtavina kyvykkyytensä ansiosta. 

Onkin todettu, että pojat rakentavat keskinäistä hierarkiaansa muun muassa huimien ja 

uhkarohkeiden temppujen sekä statusesineiden avulla (Huuki 2003, 40).  

Vänskän (2012, 194) mukaan poikia kuvataan mainoksissa usein homososiaalisissa kaveri-

porukoissa leikkisästi nahistelemassa ja toisiaan tönimässä. Näissä poikarepresentaatioissa 

maskuliinisuutta rakennetaan poikien välisen toveruuden, mutta myös hegemoniseen mas-

kuliinisuuteen liittyvän kisailun ja kilpailun keinoin. (Vänskä 2012, 193–194.) Fyysisesti 

läheisen ystävyyden ja tunteenosoitusten kuvaukset eivät perinteisesti sovi maskuliinisuu-

teen. Homoudeksi tulkittavan läheisyyden sijaan miesryhmiä kuvattaessa nojaudutaankin 

aseksuaaliseen kaveruuteen, joka ei rakennu ”passiivisen” yhdessäolon ympärille. Myös 

miesten keskinäisen toveruuden representaatioissa turvaudutaan sellaisiin hegemonista 

maskuliinisuutta korostaviin merkkeihin kuin kilpailun ja pärjäämisen esityksiin. Usein 

mainosten miehet esitetään esimerkiksi pelin tiimellyksessä, johon kuuluvat onnistumista 

ja voittoa ja merkitsevät asialliset ja jäyhän toverilliset eleet. (Rossi 2003 177–178)  

Varsin harmittomia kilpailuasetelmia rakennetaan esimerkiksi auto- ja muissa ajoneuvo-

mainoksissa. Defiants-autoradan mainoksessa kaksi kaverusta ottaaa kilpa-areenalla toi-

sistaan mittaa. ”Kilpaile kaverisi kanssa ja katso kuka on ratojen kuningas”, kertoja usut-

taa. Katsojalle esitetään usein haaste liittyä mukaan kamppailuun. Haasteeseen vastaami-

nen edellyttää tietenkin lelun ostamista. Hotwheelsin mainoksessa kolme poikaa kisaa 

hurjasti kaahaavilla, hyppivillä ja temppuilevilla pikkuautoilla kiemuraisella autoradalla. 

Lopuksi leuhkan itsevarmoilta näyttävät pojat tuijottavat uhmakkaina kädet puuskassa suo-

raan katsojaa haastaen hänetkin kilpasille. ”Hän kisaa vain voitosta. Mikään ei pysäytä 

häntä”, kertoja kuvaa poikia ja puhuttelee sitten katsojaa: ”Kiihdytä. Ohita. Pystytkö päi-

hittämään kaverisi?” Katsoja on näin ikään kuin jo mukana mittelössä, jonka kiihkeyttä 

kertoja alleviivaa: ”Hotwheels. Silkkaa adrenaliinia.” Mainoksessa korostuu verenpainetta 

nostattava kirkkaanpunainen väri, joka merkitsee vahvuutta, päättäväisyyttä ja tulisuutta 

(Vänskä 2012, 98–100). Aineistossani punainen onkin nimenomaan poikien väri.  
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Astetta väkivaltaisempia sävyjä kilpailudiskurssi saa tappelumainoksissa, joissa ei varsi-

naisesti näytetä väkivaltaa, mutta joissa väkivalta on kuitenkin läsnä erilaisina visuaalisina, 

auditiivisina ja muina semioottisina vihjeinä. Tappelumainosten keskeinen elementti on 

temppuilulelu, jonka avulla käydään valtakamppailua amerikkalaisista elokuvista tutuissa 

jengitappeluiden miljöissä. Keskenään kamppailevat pojat ottavat lelun avulla yhteen esi-

merkiksi autiossa teollisuushallissa tai häkkimäisellä taisteluareenalla suuren poikaporukan 

kannustaessa äänekkäästi suosikkiaan. Miesten on jatkuvasti ponnisteltava kohti hege-

monisen maskuliinisuuden ihanteita ja, osoittaa erilaisin keinoin olevansa vaatimusten mu-

kainen (Jokinen 2000, 68–69; Vänskä 2012, 193). Vaikka homososiaalisuus voi siis olla 

leikkimielistä kisailua, määrittää poikaporukan koko yhdessä olemista pahimmillaan kil-

pailu, eriarvoisuus ja aggressiivinen oman maskuliinisuuden näyttämisen pakko (Jokinen 

2000, 222–223). Alistamisen, hierarkkisuuden ja kunnianhimon onkin havaittu olevan tyy-

pillistä nimenomaan poikien leikeille (Grönfors 1994, 69; Jokinen 2000, 30).  

Valaistuksen avulla voidaan ilmaista monenlaisia merkityksiä ja luoda tunnelmaa. Päinvas-

toin kuin tyttöjen optimismia ja iloa henkivissä luonnonvalon valaisemissa ja vaaleansä-

vyisissä mainoksissa, korostuvat poikien mainoksissa musta ja tummat värisävyt, öiset 

maisemat ja voimakkaat varjot, jotka luovat synkkää ja uhkaavaa tunnelmaa ja kielivät 

samalla ihmisen pimeästä puolesta: vaarasta ja aggressiosta. (vrt. Raninen & Ratuio 2003, 

206; Lacey 1998, 21–23.) Valon ja varjon merkityksillä pelataan esimerkiksi Beyblade 

Metal Plates -hyrrän mainoksessa, joka alkaa pojan tumman siluetin kävellessä voimak-

kaassa vastavalossa kohti katsojaa. Poika astelee itsevarmasti rauta-aitojen reunustamaa 

kujaa taisteluareenalle väkijoukon hurratessa ja puidessa nyrkkejä suosionosoituksen mer-

kiksi. Verkkoaitojen rajaamalla areenalla poikaa odottaa kilpakumppani. Lavaa valaisevat 

kirkkaat spottivalot, jotka korostavat dramaattista tunnelmaa ja poikien keskinäistä vastak-

kainasettelua luodessaan vahvan kontrastin mustan taustan kanssa. Tumma- ja vaaleatuk-

kainen poika astelevat areenalla mittaillen toisiaan kuin kaksi hyökkäykseen valmistautu-

vaa vapaapainijaa. Tuomari seisoo taustalla jämynä kädet puuskassa. Lopulta pojat asettu-

vat Beyblade-hyrrän vastakkaisille puolille yleisön mylviessä ja kyräilevät toisiaan alta 

kulmien ennen taistoon ryhtymistä. ”Oletko valmis Beyblade-taisteluun?”, kysyy kertoja 

uhkaavalla äänellä. ”Beyblade-taistelussa voittaa se, joka on varautunut kaikkeen.”  

Erityisesti pojille myydään kontrollin tunteen avulla, mikä näkyy myös Monsunon mai-

noksessa. Siinä hyödynnetään poikien mainoksissa muutenkin yleistä sammakkoperspek-

tiiviä, joka korostaa kuvatun kohteen suuruutta ja valtaa suhteessa katsojaan (Kress & van 
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Leeuwen 1990, 40). Sankareita kuvataankin usein kunnioitusta herättäen alhaalta (Lacey 

1998, 16). Mainos alkaa alhaalta ylös ja eteenpäin liikkuvalla kamera-ajolla, joka paljastaa 

katsojalle oviaukossa seisovan pojan. Poika on jälleen vastavalossa, joka jättää hänet suu-

rimmalta osin varjoon sinisävyisen keinovalon kuitenkin valaistessa osan kasvoista. Paha-

enteisyyttä rakentavat musiikin, valaistuksen ja dramaattisen perspektiivin lisäksi pojan 

synkkä ilme sekä vahvat eleet hänen nostaessaan Monsuno-monsterinsa päättäväisesti il-

maan ja siirtyessään pelipöydän ääreen kohtaamaan vastustajansa. Poika taistelee Mon-

sunollaan yksin kolmea poikaa vastaan, mutta peli on hänelle lasten leikkiä. Uhkaavasti 

pöydän päälle nojautuneet pelaajat ampuvat toisiaan Monsunoilla. Pätevästi poika ottaa 

kopit kaikista hyökkäyksistä. ”Sinä hallitset kamppailua. Laukaise, pyöritä ja räjähtävä 

kamppailu voi alkaa. Syöksy taisteluun. Sinä hallitset laukaisua ja Monsuno-monsteriasi.”  

7.2.6 Teknologiadiskurssi 

Teknologiaa pidetään erityisesti miesten juttuna. Tämä näkyy Sanna Rojolan (2010, 197) 

mukaan muun muassa mainonnassa, jossa poikien huoneista löytyy leikkitietokoneita ja 

Transformers-robotteja tyttöjen leikkiessä barbeilla ja nukkekodeilla. Poikien liittäminen 

teknologiaan näkyy omassa aineistossani esimerkiksi rakentelu-, konsolipeli ja kulkuvä-

linemainoksissa. Poikien mainokset ammentavat myös scifikulttuurista (vrt. Sarpavaara 

2004, 88) ja sijoittuvat usein urbaaneihin suurkaupunkeihin, jotka muodostavat vastakoh-

dan tyttöjen mainosten nostalgisille pikkukaupungeille puistikkoineen ja kukkaistutuksi-

neen. Usein teknologiadiskurssi limittyy yhteen varsinkin toiminta- ja väkivaltadiskurssin 

kanssa. Näissä mainoksissa teknologia näyttäytyy ruumiin jatkeena ja tehostajana: kone 

jatkaa siitä mihin kehon kyvyt loppuvat. Niinpä poika voi lentää avaruusaluksella aina 

kaukaiseen hyperavaruuteen saakka, ylittää muuten ylivoimaiset esteet turbovoimilla teräs-

tetyn mönkijän kyydissä ja selättää vastustajansa valomiekalla, erikoistarkalla tähtäinjär-

jestelmällä tai salamannopeilla ohjuksilla.  

Kuten Sarpavaara (2004, 84–89) sanoo, teknologia on poikien mainoksissa vallan ja voi-

man väline, jonka avulla sankarin yli-inhimilliseksi buustattu ja parhaimmillaan puolittain 

koneeksi muuttunut kyborgikeho ratkaisee tielleen osuvat ongelmat. Teknologia edustaa 

näin edistystä, jonka avulla voidaan parannella vajavaista luontoa ja ruumista. Esimerkiksi 

Transformers Prime Optimus Maximus edustaa massiivisine ja haavoittumattomine 

koneruumiineen tieteen ja teknologian voittoa inhimillisen ruumiin rajoituksista. Samalla 

se vetoaa pikkupojan haluun olla iso, vahva ja voittamaton. Kuvaruudun poikki kävelee 
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taistelunukke, joka on niin valtava, että siitä näkyvät vain metalliset jalat. Raskaita askelei-

ta saattelevat mahtavat tömähdykset. Sitten ruudun täyttävä hahmo kävelee sitä ampuvien 

pikkurobottien ja piikikkäitten kaktusten täyttämällä karulla aavikolla. Taivaisiin asti ulot-

tuva robotti ei ole tietääkseenkään, vaikka siihen törmäillään. Lopulta massiivinen Trans-

former seisoo mustassa ja lyijynharmaassa kaupunkimaisemassa, joka on harmoniassa sen 

edustaman estetiikan kanssa. ”Entistä suurempi ja entistä hurjempi. Optimus Maximus. 

Tämän suuremmaksi ei voi tulla.” Lapsen samastumiskohteeksi tarjottu jykevä konekeho 

ruumiillistaa kuvaavasti poikien ja tyttöjen kehollisuuden ihanteiden eroa. Ulkoisia uhkia 

vastaan suojaava kova, vahva ja iso ruumis yhdistetään kulttuurissamme aikuisuuteen ja 

erityisesti maskuliinisuuteen. (Christensen 2000, 49–52; Prendergast 2000, 105–106.)      

Luonnon ja teknologian vastakkainasettelu näkyy myös Nikko VaporizR -kauko-

ohjattavan mainoksessa, joka on humoristinen mukaelma asiantuntijamainoksista. Siinä 

valkotakkiset tutkijat koettelevat erilaisin testein auton nopeutta, voimaa ja kestävyyttä. 

Nikko kuitenkin suorittaa testit ja päihittää niin kilpakumppaninsa kuin testaajansakin teh-

den heidät naurunalaisiksi. Juoksukisassa se kulkee nopeammin kuin kömpelösti koikke-

lehtiva pikajuoksija ja lumisodassa törmää talon seinään pudottaen kasan lunta sitä lumi-

palloilla tulittavien tutkijoiden niskaan. Mainos kutsuukin katsojaa identifioitumaan voitta-

jaleluun, kun taas aikuiset kilpakumppanit ja asiantuntijat saavat toistuvasti nenilleen. Sa-

malla tehokas auto saa osakseen tieteeseen liitettyä arvovaltaa ja edistyksellisyyttä.  

Tytöt edustavat varsinkin perinteisemmissä mainoksissa luontoa ja luonnollisuutta, pojat 

siis puolestaan teknologiaa, edistystä, tiedettä ja urbaaniutta. Myös poikien mainoksista 

löytyy luonnonympäristöjä, mutta poikien kohdalla luonto on vastus ja haaste ennemmin 

kuin nostalginen symboli lapsen viattomuudesta. Luonto on poikien mainoksissa kuivia 

aavikoita, myrskyisiä lumikenttiä, aavoja meriä, jylhiä vuoristoja sekä silmänkantamatto-

miin jatkuvaa avaruutta. Luonto on villiä, karua ja hankalaa, ja pojan tulee päihittää sen 

asettamat haasteet teknologian avulla. Esimerkiksi ajoneuvomainoksissa poikien tielle ase-

tetut esteet ovat usein vaikeakulkuisen maaston muodossa. Lego Technic -maasturin näy-

tetään kiipeävän sinnikkäästi ylös jyrkkää kalliota ja seisovan lopulta voittajana kukkulan 

päällä sitä ohjastavan pojan hypätessä korkealle ilmaan voiton merkiksi ojennettua nyrkki-

ään puiden. ”Lego Technic -ajoneuvot tarjoavat sinulle uusia haasteita. Tehokas ajoneuvo 

kipeää minkä tahansa esteen yli”, lupaa kertoja. Jälleen teknologia selättää luonnon.   
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Kuva 2: Mainosten poikadiskurssit 

7.3 Lasten televisiomainonta sukupuoliteknologiana 

Kuten Vänskä ja Autio (2009, 53) painottavat, visuaalisen kulttuurin tutkimus on kiinnittä-

nyt vain vähän huomiota kaupallisten kuvastojen tuottamiin lapsuuden representaatioihin, 

vaikka lapsuutta määritellään yhä enemmän juuri niiden kautta. Sen lisäksi, että lapsille 

itselleen myydään paljon tuotteita, käytetään lapsihahmoa ylipäätään aiempaa enemmän 

myynnin edistämisen välineenä ja sen avulla symboloidaan kulttuurisia arvoja ja arvostuk-

sia. Mainoskuvat ovat keskeinen osa kulutuskulttuuriamme ja niiden tarjoamaa informaa-

tiota käytetään muun muassa identiteetin rakennusaineena. Tutkijoiden mukaan lapsuuden 

representaatioiden tutkimiseen osana visualisoituvaa kulttuuria tulisikin kiinnittää enem-
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män huomiota. (Vänskä & Autio 2009, 54.) Nähdäkseni tämä koskee ennen kaikkea lapsil-

le itselleen suunnattua mainontaa, ei ainoastaan siksi, että sen määrä on huikea, vaan ennen 

kaikkea siksi, että se on varta vasten suunniteltu vaikuttamaan. Vaikka mainostajan pääasi-

allinen tarkoitus on vaikuttaa lapsen mielikuviin mainostetusta tuotteesta, tulee hän samalla 

myyneeksi monenlaisia lapsuutta koskevia käsityksiä ja ihanteita.      

Mainokset ovat erityisen hedelmällistä materiaalia tutkittaessa kulttuurin lapsikuvaa. Läpi-

kotaisin kulttuurisina teksteinä ne ovat aitiopaikka arvoihimme, normeihimme ja näkemyk-

siimme. Kuten Lämsät (2010, 66) toteavat, pyrkiessään koskettamaan ihmisten haaveita ja 

todellisuutta, mainokset reagoivat herkästi yhteiskunnallisiin muutoksiin. Mainoksista voi-

daan toisaalta lukea nykykulttuuria, toisaalta kulttuurin keskeisinä merkityskäytäntöinä 

mainokset myös kiteyttävät, kierrättävät ja muuntavat kulttuurin keskeisiä aineksia (Blom 

1998, 202; Sarpavaara 2004, 13–14, 17–18). Mainokset eivät siis peilaa käsityksiämme 

sukupuolesta tai lapsuudesta sellaisenaan, vaan ne ammentavat kulttuuristen käsitysten ja 

kuvastojen sammiosta ja heijastavat prisman lailla takaisin nimenomaan niiden vaaleanpu-

naisimman (tai vaaleansinisimmän) puolen. Malmelinin (2003, 192) mukaan mainonnan 

merkitys on suuri juuri siksi, että mainonta paitsi kuvastaa myös muokkaa ihmisten käsi-

tyksiä todellisuudesta. Mainosten lapsuudesta esittämät ideaalikuvat siis kertovat aikakau-

temme lapsikäsityksestä, mutta vaikuttavat samalla niin lasten omaan käsitykseen itsestään 

kuin myös aikuisten käsityksiin lapsista ja lapsuudesta (Lämsä & Lämsä 2010, 66–67). 

Sukupuolen tutkimuksen näkökulmasta lapsuus ei ole kaikille samanlainen, vaan se muo-

dostuu erilaisten muuttujien risteyskohdassa. Muun muassa rotuun, luokkaan, kulttuuriin, 

aikakauteen ja sukupuoleen liittyvät seikat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, millaiseksi käsi-

tys lapsuudesta ja lapsesta kulloinkin muodostuu. (Vänskä & Autio 2009, 56; Honig 2009, 

72.) Varsin usein mainokset myyvät meille nimenomaan sukupuoltamme koskevia ihantei-

ta – onhan sukupuoli keskeinen identiteetin osa-alue, jonka kautta määrittelemme itsemme 

ihmisinä. Varmistellessaan markkinaosuuttaan hyödyntävät mainokset sellaisia käsityksiä 

ja ihanteita, jotka mahdollisimman moni kokee omikseen. Usein nämä käsitykset ovat hal-

litsevan ideologian mukaisia kulttuurisia itsestäänselvyyksiä. Mainonta yleisesti ja lapsille 

suunnattu mainonta erityisesti onkin tunnetusti sukupuolistereotypioiden luvattu maa. 

Mainoksia on pidetty keskeisinä sukupuolirooleihin sosiaalistajina (Davis 2002, 408), ja 

mainonnan on jopa väitetty täyttävän yhteiskunnassa niitä tehtäviä, jotka ovat perinteisesti 

kuuluneet taiteelle ja uskonnolle (Malmelin 2004, 39). Lähestynkin lapsille suunnattua 



109 

 

 

televisiomainontaa sukupuoliteknologiana, joka muokkaa tiettyjen esittämisen tekniikoiden 

puitteissa käsityksiämme sukupuolesta ja tuottaa meidät samalla ruumiillisina subjekteina.  

Tutkimani lapsuuden representaatiot toistavat edelleen varsin uskollisesti totuttua mallia 

esittäen hyvin stereotyyppistä kuvaa lapsuudesta. On kuitenkin huomattava, että aineistos-

tani on rajattu pois molemmille sukupuolille tarkoitetut mainokset, mikä osaltaan vaikuttaa 

tuloksiin. On siis mahdollista, että mainosten lapsikuva on todellisuudessa moninaisempi 

kuin aineistoni perusteella näyttää. Toisaalta suurin osa niin leluista kuin mainoksistakin 

on yhä suunnattu hyvin selkeästi vain toiselle sukupuolelle, mikä jo sinänsä kertoo paljon.   

Aineistoni perusteella lapsi ei olekaan mainoksissa lapsi, vaan ennen kaikkea tyttö tai poi-

ka. Lämsät (2010, 60) luokittelevat lähinnä aikuisille suunnattuja mainoksia käsittelevässä 

tutkimuksessaan sukupuolen vain yhdeksi lapsuutta määrittäväksi tekijäksi. Lasten mai-

noksissa lapsuus on kuitenkin niin vahvasti sukupuolen perusteella määriteltyä, että se 

muodostaa kehikon, joka itse asiassa määrittää kaikkea muuta. Niinpä monet Lämsien 

(2010, 57–65) tutkimuksessa ilmenneet lapsikuvan osa-alueet jakautuvat lasten mainoksis-

sa sukupuolen mukaan. Ainoastaan tyttöys näyttäytyy aineistossani nostalgisessa valossa 

luonnollisuuden, moraalisen puhtauden ja viattomuuden aikakautena. Samoin juuri tyttöjä 

kuvataan aikuisen hoivaa, rakkautta ja huolenpitoa tarvitsevina. Pojat taas esitetään erilais-

ten fyysisten haasteiden parissa, selviämässä, onnistumassa ja jopa päihittämässä aikuisia. 

Myös hauskanpito, huolettomuus ja ilo lapsuutta määrittävinä tekijöinä korostuvat vain 

tyttöjen kohdalla. Pojille maskuliinisen identiteetin rakentaminen näyttää sen sijaan olevan 

totista hommaa, josta on hymy kaukana.   

Lapsuus siis jakautuu aineistossani tyttöydeksi ja poikamaisuudeksi, jotka määrittyvät di-

kotomisesti toistensa vastakohdiksi (vrt. Griffiths 2002, 177–178). Niinpä tyttömäisyys 

rakentuu ihmiskeskeisyyden, yhteistyön ja ystävällisyyden, poikamaisuus taas toiminta-

keskeisyyden, kilpailunhalun ja aggressiivisuuden kautta. Kun tyttömäisyys ilmenee pas-

siivisuutena ja turvallisuushakuisuutena, on poikamaisuus puolestaan olennaisesti aktiivi-

suutta, rohkeutta ja seikkailunhalua. Toki mainosten lapsuudessa on myös molemmille 

sukupuolille yhteisiä tekijöitä. Niin tytöt kuin pojatkin kuvataan leikkivinä ja mielikuvituk-

sekkaina ja toisaalta pätevinä ja itsenäisinä. Molemmille sukupuolille rakennetaan argu-

mentteja onnistumisen ja osaamisen kokemusten sekä huomion keskipisteenä ja isona ole-

misen kaipuun varaan. Viime kädessä myös nämä piirteet kuitenkin sukupuolittuvat. Kun 

poikien mielikuvituksellisia fantasialeikkejä verrataan tyttöjen realistisiin leikkeihin, näyt-

täytyy tyttöjen mielikuvituksellisuus itse asiassa varsin arkisena. Kun tytöt saavat huomio-
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ta ja ihailua esiintymiseen liittyvän lahjakkuutensa ja kauniin ulkonäkönsä vuoksi, ansait-

sevat pojat statusta voimansa, nopeutensa ja poikien välisissä kisoissa pärjäämisen vuoksi. 

Aineistossani dikotomisen sukupuolijärjestelmän ja hegemonisen maskuliinisuuden mu-

kainen ideologia muodostaakin hegemonisen diskurssin, jota ei paljon kyseenalaisteta. 

Fairclough’n (1992, 97) mukaan hegemoninen diskurssi ilmenee teksteinä, jotka ovat niin 

yhtenäisiä, ettei niistä löydy minkäänlaisia ristiriitaisia tai poikkeavia merkityksiä. Erityi-

sesti aineistoni poikarepresentaatiot ovat keskenään ristiriidattomia. Poikamaisuus määrit-

tyy mainoksissa fyysisen toiminnan, seikkailun, mustavalkoisen moraalin, väkivallan, kil-

pailun ja teknologian kautta. Kaikki nämä muodostavat hegemonisen maskuliinisuuden 

mukaista mieheyden mallia, jota poika voi mainosten mukaan rakentaa ja osoittaa mainos-

tettujen lelujen avulla. Kuten Jokinen (2000, 217) painottaa, hegemonisen maskuliinisuu-

den vaatimukset ovat niin mahdottomia, ettei niitä pysty tavoittamaan kuin fiktion keinoin. 

Hegemoninen maskuliinisuus on loppujen lopuksi representaatio, kulttuurinen ikoni, jota 

mediatutkimuksessa kutsutaan hypermaskuliinisuudeksi (ks. myös Vänskä 2012, 193). 

Salokoski ja Mustonen (2007, 60) korostavat, että mikäli median kautta rakennettu ihan-

neminä on hyvin epärealistinen, saattaa oman minän ja ihanteen välinen kuilu vaikuttaa 

itsetuntoon negatiivisesti. Onkin syytä pohtia, millaisia vaikutuksia mainosten pojille tar-

joamalla varsin yksioikoisella maskuliinisuuden mallilla on identiteetin muotoutumiseen.    

Sen sijaan aineistoni tyttörepresentaatioissa on moninaisuutta ja myös keskenään ristiriitai-

sia elementtejä, jotka viestivät hegemonisesta kamppailusta. Tytöille myydään ennen kaik-

kea perinteisen feminiinisyyden mallia, joka rakentuu ystävyyden, romanttisen rakkau-

den, hoivaamisen ja ulkonäön kautta. Voimafeminismin kaupallistuneesta Girl Power -

diskurssista ammennetaan puolestaan aineksia astetta modernimpaan uuteen tyttöyteen, 

joka määrittyy romanttisen rakkauden ja ulkonäön lisäksi julkisuuden kautta. Uuteen tyt-

töyteen voidaan kytkeä sellaisia maskuliinisina pidettyjä ominaisuuksia kuin itsevarmuus, 

vallanhalu ja rohkeus. Nämä piirteet menettävät kuitenkin teränsä, kun ne yhdistetään ku-

luttamiseen, ulkonäkökeskeisyyteen ja seksuaaliseen hyperfeminiinisyyteen. Mainosten 

perimmäinen viesti on, että ostamalla tuotteita voidaan rakentaa poikiin vetoavaa naiselli-

suutta. Tämä mainosten versio tyttöjen vallasta heijastelee Sarpavaaran (2004, 93–94) tut-

kimustulosta, jonka mukaan seksuaalisen tai romanttisesti virittyneen vallankäytön subjek-

teja ovat mainoksissa nimenomaan naiset. Sen sijaan poikatyttöyden representaatiot tar-

joavat tytöille mahdollisuuden sisällyttää tyttöyteensä myös perinteisesti poikamaisuuteen 

liitettyjä merkkejä ja piirteitä. Nämä jäävät kuitenkin aineistossani varsin laimeiksi.  
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Nimenomaan aineistoni tyttörepresentaatioissa on havaittavissa myös perinteisesti lapsuu-

teen liitettyjä merkityksiä ja kuvaamisen tapoja. Niinpä tytöt voivat olla hauraita ja lap-

senomaisia, ruumiiltaan hentoisia ja hoivaa tarvitsevia suloisia pikkuolentoja. Poikamai-

suuteen ei vastaavia infantilisoivia merkityksiä kytketä. Sen sijaan pojille myydään nimen-

omaan tulevaa aikuisen miehen machomaskuliinisuutta, niin kuin se olisi jo läsnä tai vä-

hintään saavutettavissa lelun avulla. (vrt. Vänskä 2012, 165.) Lapsena oleminen määrittyy 

Shirley Prendergastin (2000, 105) mukaan pitkälti nimenomaan kehon koon kautta. Pieni 

lapsen ruumis on paitsi tarvitseva, myös suojaton ja voimaton. Tällainen kehonkuva ei sovi 

hegemonisen maskuliinisuuden malliin, jonka mukaan miehenä ja poikana olemisessa on 

kyse ennen kaikkea vallasta. Prendergast (2000, 106) sanookin, että fyysisellä koolla on 

tytöille ja pojille erilainen merkitys jo lapsuudessa. Tytöille lapsekkuus ja pienikokoisuus 

voivat olla positiivinen feminiinisyyden merkki, sillä feminiinisyyden ja lapsellisuuden 

mielletään kulttuurissamme kuuluvan läheisesti yhteen. Maskuliinisuuttaan rakentaville 

pojille isous ja vahvuus takaavat aseman kaveriporukassa ja pienuus nähdään heikkoutena. 

(Prendergast 2000, 105–106.) Ei siis ole ihme, että pojille tarjotaan samastumiskohteeksi 

lihaksikkaita supersankarikehoja ja massiivisia ja haavoittumattomia konekehoja. Kehon 

avulla pojille tarjotaan myös valtaa ja kontrollia, jotka jäävät tyttöjen ulottumattomiin. 

Jokisen (2010, 136) mukaan sukupuolidiskurssit sisältävät subjektipositioita, jotka kerto-

vat, mitä pidetään sukupuolen kannalta olennaisina ja arvostettuina piirteinä. Niihin aset-

tumalla voi rakentaa omaa maskuliinisuuttaan tai feminiinisyyttään. (Jokinen 2010, 136). 

Omassa aineistossani diskurssien sisältämät positiot tulevat näkyviksi ennen kaikkea tar-

kasteltaessa, ketä mainoksissa varsinaisesti puhutellaan eli millaisiksi mainostekstit oletta-

vat vastaanottajansa. Katsojan asemoiminen tiettyyn positioon tapahtuu mainosten multi-

modaalisessa kielessä monin tavoin. Moodien kautta mainoksiin rakennetaan eräänlaista 

hypoteettista lukijaa, joka voidaan Malmelinin (2004, 122) tavoin ymmärtää joukoksi piir-

teitä ja ominaisuuksia, joita kohderyhmän stereotyyppisellä edustajalla oletetaan olevan. 

Näin tyttöyteen liitetään esimerkiksi hitaan rytmin ja hempeän musiikin, lempeän äidillisen 

kertojanäänen, staattisten ja symmetristen kompositioiden, hentojen pastellivärien ja lintu-

perspektiivin, auringonpaisteen ja lähikuvien avulla sellaisia piirteitä kuin rauhallisuus, 

herkkyys, ihmiskeskeisyys, tunteellisuus, iloisuus ja lempeys. Poikamaisuutta puolestaan 

rakennetaan nopeamman rytmin ja kiihkeän musiikin, kameran liikkeen, vahvojen ja tum-

mien värien, sammakkoperspektiivin, machon mieskertojan, valon ja varjon dramaattisen 
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vaihtelun sekä yleiskuvien kautta esimerkiksi sellaisten piirteiden varaan kuin toiminnalli-

suus, aggressiivisuus, uhkaavuus, itsetietoisuus sekä voima ja valta.  

Lapsille suunnattu televisiomainonta nojaa vahvasti maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

kulttuuriseen kuvastoon, josta se ammentaa aineksia representaatioihinsa. Onkin huomat-

tava, että tyttöjen ja poikien mainokset ovat ilmaisukeinoiltaan niin vakiintuneita, että nii-

den voi nähdä muodostavan omat genrensä, joiden tyypillisiä piirteitä ja kuvaamisen tapoja 

mainostajat toistavat samalla vanhalla kaavalla. Kuten Chandler ja Griffiths (2000, 504) 

huomauttaa, myös lapset oppivat jo varhain, millaiset kerronnan konventiot on tarkoitettu 

tytöille ja millaiset pojille. Samalla sosiaalistutaan näiden esittämisen tapojen konnotoimiin 

merkityksiin siitä, mitä on olla tyttö tai poika.  

Katsojalle tarjotaan samastumiskohteeksi mainoksissa esiintyviä lapsia, mutta myös leluja. 

Erityisesti lelut korostuvat poikien kohdalla, joita näytetään mainoksissa huomattavasti 

vähemmän kuin tyttöjä. Näin tyttöjen samastumismallit ovat yleensä toisia lapsia, kun taas 

poikia kutsutaan identifioitumaan supersankareihin, taistelurobotteihin, rohkeisiin jedisotu-

reihin, pahuutta ja epäjärjestystä vastaan kamppaileviin velhoihin ja haltioihin, poliiseihin 

ja roskakuskeihin tai vaikkapa kaikki tielleen tulevat esteet leikiten päihittäviin, tehokkai-

siin ajoneuvoihin. Tyttöjen lelut taas ovat kuvankauniita prinsessoja, iloisia ystävättäriä, 

rohkean tyylinsä vuoksi ihailtuja rokkitähtiä, kauneusalan ammattilaisia tai heppatyttöjä. 

Aineistoni nojalla näyttää itse asiassa siltä, että tytöille on tarjolla laajempi kirjo keskenään 

erilaisia positioita, joihin samastua. Siinä missä tyttö voi olla uhrautuva äiti, keimaileva 

tyttömäinen tyttö, arkinen perustyttö, hento ja suloinen pikkutyttö tai reipas ja räväkkä poi-

katyttö tarjotaan pojille ainoastaan supermaskuliinisen mieheyden mallia, joka rakentuu 

kamppailun, saavutusten ja väkivallan ympärille. Pojille tarjotut roolit ovat kyllä tyttöjen 

rooleja mielikuvituksellisempia ja tarjoavat lapselle enemmän valtaa, statusta ja toiminta-

mahdollisuuksia, mutta niissä on vähemmän moninaisuutta ja liikkumavaraa. 

Girl Power -diskurssia vastaavaa poikien feminisoimisen liikettä ei ole syntynyt, eikä sel-

laista näy myöskään lasten mainoksissa, jotka toistavat edelleen vanhaa tietoa siitä, ettei 

poika identifioidu mihinkään vähänkään tyttömäiseltä haiskahtavaan. Rossin (2002, 109) 

mukaan sukupuoli on nykymainonnassa aiempaa joustavampi ilmiö, ja aikuisten mainok-

sissa voikin nähdä esimerkiksi hoivaavia miehiä ja aggressiivisia naisia (ks. myös Rossi 

2003, 59). Näin ei ole kuitenkaan lasten mainoksissa, joissa tytöt voivat kyllä osallistua 

poikien puuhiin ja uhota näyttävänsä kaikille, mutta pojat eivät missään nimessä hoivaa tai 

hymyile. Sukupuolijärjestelmän onkin huomattu muuttuvan siten, että naiset omaksuvat 
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piirteitä, jotka ovat aiemmin määrittäneet vain mieheyttä. Sarpavaara (2005, 219) toteaa, 

että naisella on mainosten representaatioissa miehiä laajempi valikoima toimintamalleja ja 

enemmän mahdollisuuksia ylittää perinteisen järjestelmän asettamat rajat. Miehenä olemi-

nen nähdään kulttuurissamme edelleen halutumpana ja arvostetumpana, enemmän etuja 

tarjoavana positiona. Koska mainokset markkinoivat tuotetta erilaisilla ”hyvän” represen-

taatioilla, on luonnollista, että asetelmaa murretaan nimenomaan niin, että naisen toiminta-

alue laajenee maskuliinisuuden suuntaan. (Sarpavaara 2005, 218–219; Sarpavaara 2004, 

96–97; Fowles 1996, 217.) Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka kumouksellisia aineistoni 

tavanomaisesta poikkeavat tyttökuvat loppujen lopuksi ovat. 

Kun tutkitaan lapsille suunnattua mainontaa, tutkitaan nimenomaan sitä, millaisia ihanteita 

lapsille tarjotaan ja millaista on se ihanteellinen lapsuus, jota mainokset oheistuotteenaan 

markkinoivat (vrt. Vänskä 2012, 44). Lapsille suunnatun mainonnan lapsikuva on toisaalta 

aikuisten tehtailema, mutta perustuu toisaalta laajoihin markkinointitutkimuksiin ja näin 

ollen lasten omiin mieltymyksiin. Jib Fowles (1996, 215) painottaa, että mainosten mies- ja 

naiskuvat ovat pitkälle tyyliteltyjä nimenomaan siksi, että eritoten lapset ja nuoret haluavat 

nähdä mahdollisimman stereotyyppisiä kuvauksia. Rakentaessaan omaa sukupuoltaan he 

etsivät tietoa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kulttuurisista määritelmistä ja hakevat 

mahdollisimman ytimekkäitä sukupuolen muotteja, jotka tarjoavat helposti omaksuttavia 

ulkoisen olemuksen, persoonallisuuden ja käyttäytymisen malleja. (Fowles 1996, 225.) 

Onkin mielenkiintoista pohtia, missä määrin mainosten lapsikuva heijastaa aikuisten ja 

missä määrin lasten näkemyksiä. Toisaalta, kuten on sanottu, mikäli haluaa tietää, millaisia 

käsityksiä kulttuurissa on tietystä ilmiöstä, kannattaa asiaa tiedustella nimenomaan lapsilta.  

Mainosten ihanteellista lapsuutta esittävät mallit ovat lapselle houkuttelevia samastumis-

kohteita, joiden kautta lapsi voi peilata minuuttaan ja muodostaa käsitystä sukupuolelleen 

tyypillisistä olemisen tavoista. Kuten Rossi (2002, 113) kirjoittaa, mainonta on kaikkialla 

läsnä oleva, realismivaikutelman ja fantasian jännitteellä pelaava kulttuurinen tekijä, joka 

ei voi olla vaikuttamatta identiteettiemme muokkautumiseen niin tietoisella kuin tiedosta-

mattomallakin tasolla. Keskeisenä kulttuurisena foorumina mainonnalla on tärkeä rooli 

sukupuolijärjestelmän vakauttajana ja kulttuurisesti ymmärrettävien sukupuoliperformans-

sien levittäjänä (Rossi 2003, 60–61). Kun mainontaa tarkastellaan sukupuoliteknologiana, 

kiinnittyy huomio nimenomaan siihen, millaisia sukupuolen esittämisen (ja lapsena olemi-

sen) tapoja se vakiinnuttaa. Samalla, kun mainokset rakentavat sukupuolittuneen lapsuuden 

multimodaalista diskurssia, ne myös opastavat, miten esitetään ja millaisin merkein teh-



114  

 

  

dään tyttöä ja poikaa, tulevaa naiseutta ja mieheyttä. Näin juuri tietynlainen tapa olla lapsi 

(siis poika tai tyttö) alkaa vaikuttaa normaalilta ja luonnolliselta. Mainosten symbolisissa 

kudelmissa nämä ihanteelliset feminiinisyyden ja maskuliinisuuden mallit kytketään lelui-

hin, joita hankkimalla lapsi ostaa siis viime kädessä sukupuolta ja siihen liitettyjä merki-

tyksiä. Lelun avulla sukupuolen performoiminen voi jatkua myös kotona, kun mainosten 

tarjoamat mallit ja olemisen tavat siirtyvät leikkeihin (vrt. Griffiths 2002, 159–161). Sosi-

aalistaessaan lapsia näihin varsin stereotyyppisiin olemisen tapoihin pitää lapsille suunnat-

tu televisiomainonta osaltaan yllä hegemoniaa ja vallitsevia valtasuhteita.    

Kuten Malmelin (2004, 10) painottaa, mainonnan lukutaidon kehittäminen on tärkeää, sillä 

mainonta on yhä keskeisempi osa yhteiskuntaa, yrityksiä ja yhteisöjä. Myös lasten kulttuu-

ri on muuttunut nopeasti entistä merkkitietoisemmaksi. Vänskä ja Autio (2009, 60) huo-

mauttavat, että lapset tunnistavat asioita kuvista ennen kuin oppivat lukemaan ja tietävät 

siis jo varhain, millaisia kuvia mihinkin tuotteeseen liittyy ja millaisia (brändi)mielikuvia 

ja tunteita niiden tulee herättää. Tämä kulutukseen liittyvä tieto tuo lapselle kulttuurista ja 

sosiaalista pääomaa, jolla on suuri merkitys muun muassa lasten keskinäisissä suhteissa. 

(Vänskä & Autio 2009, 60.) Omassa työssäni olen keskittynyt kartoittamaan, millaista lap-

sikuvaa televisiomainonnan multimodaalinen diskurssi rakentaa ja millaisiin sukupuolittu-

neisiin olemisen tapoihin ja subjektipositioihin lapsikatsojia houkutellaan samastumaan. 

Se, kuinka todelliset lapset lukevat mainoksia ja samastuvat niiden tarjoamiin ihanteellisen 

lapsuuden malleihin, jää työni ulkopuolelle ja tarvitsee lisätutkimusta. Olisi myös mielen-

kiintoista tutkia, poikkeaako omasta aineistostani pois rajattujen molemmille sukupuolille 

suunnattujen mainosten lapsikuva tuloksistani ja millaista on esimerkiksi poikien ja tyttö-

jen välinen vuorovaikutus. Joka tapauksessa on helppo yhtyä Malmelinin (2004, 191–192) 

ajatukseen, että mainonnan lukutaito tulee nähdä kansalaistaitona, sillä se on merkittävä 

osa yksilön henkilökohtaista, käytännöllistä ja emansipatorista ymmärräystä. Mainonnan 

lukutaito osana kriittistä mediakasvatusta tulisikin sisällyttää osaksi peruskoulun opetusoh-

jelmaa (Malmelin 2004, 193).    
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8 Päätäntö 

Olen työssäni tutkinut, kuinka sukupuolittunut lapsuuden diskurssi rakentuu lasten televi-

siomainoksissa. Usein pidämme sukupuolta ominaisuutena, johon lapsi kasvaa luonnos-

taan. Mies ja nainen mielletään kahdeksi vastakkaiseksi sukupuoleksi, joiden eroa perustel-

laan biologialla. Näistä eroista johdetaan kaksi erillistä ihmisyyden kategoriaa, jotka näh-

dään muuttumattomina ja luonnollisina. Sukupuolentutkimuksessa tätä olemukselliseksi 

miellettyä eroa on pyritty purkamaan jakamalla sukupuli biologiseen ja sosiaaliseen suku-

puoleen. Tämän näkemyksen mukaan emme synny kulttuurisen maskuliinisuuden tai femi-

niinisyyden mukaisiksi. Sen sijaan kasvamme ja meitä kasvatetaan omaksumaan sukupuo-

lellemme tyypilliset piirteet ja käyttäytymistavat. Sukupuoleen sosiaalistaminen tapahtuu 

erilaisten yhteiskunnallisten prosessien ja institutionalisoituneiden käytänteiden kautta, 

joiden puitteissa yksilö rakentaa sukupuoli-identiteettiään.  Näin pidetään yllä dikotomista 

sukupuolijärjestelmää ja sukupuolten välisiä valtasuhteita.  

Judith Butlerille sukupuoli on performanssi: tekemistä, ei olemista. Sukupuolta siis raken-

netaan erilaisten sukupuolistavien merkkien kautta, joiden avulla mies esittää maskuliini-

suutta ja nainen feminiinisyyttä. Sukupuoli tehdään pukemalla, meikkaamalla ja leikkaa-

malla hiukset, mutta yhtä lailla istumalla jalat yhdessä tai harallaan, ottamalla tilaa tai väis-

tämällä. Se, miten esitämme omaa sukupuoltamme, on seurausta hegemonisesta diskurssis-

ta, kulttuurisesti vakiintuneesta tavasta kuvata sukupuolta. Voidaankin ajatella, että on 

olemassa eräänlainen historiallisesti muuntuva mahdollisten representaatioiden valikoima, 

joka antaa sukupuolittuneita malleja samastumiselle, ihailulle ja lopulta käyttäytymiselle 

niiden matkimisen ja rituaalisen toiston kautta. Media on eräs keskeinen foorumi, jossa 

mahdollisia sukupuolen esittämisen tapoja tuotetaan ja normalisoidaan. Esimerkiksi mai-

nonnan multimodaalisessa diskurssissa sukupuolittunut kielen käyttö, kehon asennot, liik-

keet, puvustus, lavastus, kameratyö, rajaukset ja genreille tyypillinen kerronta rakentavat 

kulttuurisesti ymmärrettäviä tyttöyden ja poikamaisuuden representaatioita, joihin samas-

tumalla ja joita matkimalla lapset esittävät omaa sukupuoltaan ja muodostavat minuuttaan. 

Elämme medioituneessa maailmassa, jossa jatkuva mediatulva on erottamaton osa arkea. 

Sen lisäksi, että kulttuurimme on median kyllästämä, puhutaan myös kokemuksen medio-

itumisesta. Media on siis vahvasti mukana niiden totuuksien ja fantasioiden tuottamisessa, 

jotka jäsentävät näkemyksiämme maailmasta, itsestämme ja muista. Eritoten lasten todelli-
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suuskäsitys on osittain median pohjalle rakennettu luomus. Mediaa pidetäänkin nykyään 

eräänä keskeisenä sosiaalistajana – globaalina kasvuympäristönä, josta lapset omaksuvat 

varsin tehokkaasti arvoja, normeja ja käsityksiä ja sisäistävät nämä osaksi maailmanku-

vaansa ja identiteettiään. Televisio on edelleen keskeinen epävirallinen oppimisympäristö, 

josta omaksutaan tietoisesti ja tiedostamatta niin hyödyllisiä kuin haitallisiakin tietoja, tai-

toja ja käyttäytymismalleja. Jopa suurin osa oppimisesta tapahtuu nykyään perinteisten 

oppimisympäristöjen ulkopuolella, ja erityisesti koulun merkitys on muuttunut. Onkin ar-

vioitu, että nykyinen mediakulttuuri on muokannut lapsuudesta täysin erilaisen kuin ennen. 

Median haitallisia vaikutuksia lapsiin on usein liioiteltu. Lasten ei esimerkiksi uskota osaa-

van erottaa fiktiota ja totta toisistaan, minkä vuoksi heidän on pelätty olevan erityisen alt-

tiita median negatiivisille vaikutuksille. Nykytutkimus kuitenkin korostaa lasten ja nuorten 

kyvykkyyttä mediankäyttäjinä ja oman mediasuhteensa kriittisinä säätelijöinä. Myös lapset 

tulkitsevat näkemäänsä omien mieltymystensä, elämänkokemuksensa, persoonallisuutensa 

ja ympäristönsä kautta. On kuitenkin muistettava, että lapset eivät ole kehittyneistä median 

käyttötaidoistaan huolimatta aikuisten tasolla kriittisissä tulkintataidoissa. Lisäksi median 

vaikutukset tulisi hahmottaa osana laajempaa sosiaalista kontekstia. Media on nähtävä 

kulttuurin osana, joka osallistuu suuressa määrin kulttuurin merkitystuotantoon ja jossa 

käydään jatkuvaa kamppailua siitä, millaisia tulkintoja ilmiöt saavat. Tutkijat ovatkin ko-

rostaneet median roolia hallitsevan ideologian mukaisten valtasuhteiden vahvistamisessa. 

Kulutuskulttuuri todentuu näkyvimmin mainonnassa, joka on läpikotaisin kaupallistuneen 

median keskeinen muoto ja yhä huomattavampi osa yhteiskuntaa. Mainokset ovat tarkoi-

tuksellisesti vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä, joita luemme ja tulkitsemme päivittäin. Ne 

muotoilevat osaltaan sitä, mitä pidämme ideaalina ja mitä poikkeavana, mille annamme 

arvoa ja millaisia merkityksiä esimerkiksi ikä, ulkonäkö ja sukupuoli saavat. Vaikka mai-

nosten ensisijainen tehtävä on myynnin edistäminen, sisältyy niihin aina myös arvoja ja 

ihanteita, joilla ei ole varsinaisesti tekemistä tuotteen kanssa. Mainokset myyvät tavaroita 

kytkemällä niihin asioita, joita haluamme toteuttaa elämässämme ja identiteetissämme. 

Mainoksen keskeinen viesti voi siis olla, että ostamalla tuotteen saavuttaa valtaa, statusta, 

rakkautta tai onnea. Onkin esitetty, että elämme mielikuvayhteiskunnassa, jossa emme 

kuluta tavaroita, vaan ennen kaikkea mainosten niihin liittämiä fantasioita ja mielikuvia.  

Koska mainoksilla halutaan vaikuttaa mahdollisimman suureen määrään mahdollisia osta-

jia, vedotaan niissä arvomaailmaan, joka on laajalti hyväksytty ja siten varsin konservatii-

vinen. Mainonta ei luokaan yhteiskuntaan mitään sellaista, mitä siinä ei olisi jo valmiina. 
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Sen sijaan se yleistää ja vahvistaa kulttuurimme vallitsevia asenteita. Toisaalta juuri mai-

nonnan on huomattu myös reagoivan nopeasti kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin. Mai-

nokset eivät kuitenkaan ole kulttuurin peilejä. Ennemminkin ne ovat kulttuurin ytimessä 

toimivia merkitysten työstäjiä, jotka kierrättävät, soveltavat ja muuntelevat sen keskeisiä 

aineksia. Mainokset eivät siis rakenna merkityksiään kulttuurista irrallaan, vaan hyödyntä-

vät myyttisiksi kiteytyneitä uskomuksia ja vakiintuneita visualisoinnin tapoja esimerkiksi 

lapsuudesta. Mainostajat kuitenkin muokkaavat näitä aineksia sellaiseen muotoon, joka 

palvelee parhaiten heidän tarkoituksiaan. Mainoksia voidaankin lukea yhteiskunnallisina 

teksteinä, jotka paitsi ilmentävät omaa aikaansa, myös rakentavat sen arvoja ja ihanteita.  

Brändit ja kuluttaminen ovat yhä keskeisempi osa lasten kasvua ja elämää, ja onkin todet-

tu, että oppiessaan kuluttamaan nykylapsi oppii olemaan juuri tietynlainen lapsi. Lapsille 

markkinoidaan monia pitkälle brändättyjä tuotteita ja tuoteperheitä, ja erityisesti joulun alla 

heille suunnatun mainonnan määrä on huikea. Lasten leluihin ja harrastuksiin käytetään 

aiempaa enemmän rahaa ja lapsilla itsellään on enemmän rahaa käytössään. Lisäksi lasten 

on huomattu olevan varsin brändiuskollisia kuluttajia, ja tietyillä elämyksellisillä markki-

nointikeinoilla voidaan tuottaa oppimiskokemuksia, jotka kantavat aikuisuuteen saakka. 

Räjähdysmäisen kasvunsa vuoksi markkinat ovat tulleet paikaksi, jossa yhä pienemmät 

lapset luovat käsitystä itsestään ja vertaisryhmien sosiaalisista suhteista. Tietyn televisio-

ohjelman tunteminen tai siihen liittyvän lelun omistaminen voi olla jopa kriteerinä leikkiin 

pääsylle. Näin kaupallisesta mediakulttuurista on muodostunut osa arvonannon ja tietä-

myksen symbolista maisemaa, joka on hallittava, jotta kuuluu porukkaan. Lasten identi-

teettityö on ainakin osittain tuotantovälineiden ja markkinointistrategioiden säätelemää.  

Kasvatuskentällä on siis merkittävä sosiaalistaja, jonka intresseissä ei ole yhteisön etu, 

vaan mahdollisimman suuri markkinaosuus. Koska lasten ja nuorten itsetunto, identiteetti 

ja maailmankuva arvoineen ja uskomuksineen ovat vasta kehittymässä, on mainosten hai-

tallisilla vaikutuksilla arveltu olevan heihin suurempi vaikutus kuin aikuisiin. Lapsille 

suunnatun mainonnan vaara piilee siinä, että lasten mielikuvitukseen on helppo vaikuttaa ja 

sen voi näin kolonalisoida brändeillä ja mainosten niihin liittämillä stereotypioilla, kliseillä 

ja yksinkertaisilla dikotomioilla esimerkiksi sukupuolesta. Tutkimusten mukaan vasta noin 

8-vuotias kykenee pikkuhiljaa suhtautumaan mainontaan kriittisesti ja tietää esimerkiksi, 

että mainokset eivät aina kerro totuutta. Erityisesti mainonnan arvotason ymmärtäminen on 

lapselle vaikeaa ja vasta 15-vuotiaan kognitiivinen kehitysvaihe ja kyky abstraktiin ajatte-

luun antavat hänelle mahdollisuuden mainonnan sisällön syvällisempään analysointiin.  
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Käsillä oleva tutkimus sijoittuu sukupuolentutkimuksen ja lapsuuden tutkimuksen risteyk-

seen. Yhtä lailla kuin sukupuoli, nähdään myös lapsuus diskursiivisesti rakentuvana ilmiö-

nä. Ei siis ole olemassa yhtä universaalia ja aitoa lapsuutta, joka kätkeytyy siitä esitettyjen 

käsitysten taakse. Sen sijaan on joukko erilaisia lapsuuksia, joita määritellään ja muokataan 

diskursiivisissa käytännöissä, esimerkiksi kasvatusajattelussa tai perheessä. Kulutuskult-

tuurissa kaupalliset kuvat ovat saaneet erityisaseman lapsuutta koskevan tiedon visualisoi-

jina ja levittäjinä, ja on jopa arveltu, ettei lapsuutta voi ymmärtää, mikäli ei ota huomioon 

niiden merkitystä. Mainokset tuottavat tietoa haluttavasta ja oikeanlaisesta lapsuudesta. 

Mainonnan lapsikuvaa tutkittaessa pohditaankin sitä, millaisia ihanteita mainonta luo ja 

millaista on se ihanteellinen lapsuus, jota mainokset markkinoivat. Pohjimmiltaan kulttuu-

rin lapsikuva ja lapsuutta koskeva tieto – oli sitten kyse taiteesta, tieteestä tai mainoksista – 

on sidoksissa siihen, mitä lapsuus merkitsee aikuisille. 

Lähestyn työssäni lapsille suunnattua televisiomainontaa sukupuoliteknologiana, joka 

muokkaa tiettyjen esittämisen tekniikoiden puitteissa käsityksiämme sukupuolesta ja tuot-

taa meidät samalla ruumiillisina subjekteina. Usein mainosten myyttiset kuvat myyvät 

meille nimenomaan sukupuoltamme koskevia ihanteita. Mainonnan vaikutusvallan onkin 

arveltu perustuvan siihen, että saadessaan meidät samastumaan kaavamaisiin sukupuoliku-

viin, se samalla vetoaa siihen ominaisuuteen, jonka kautta määrittelemme itsemme ihmisi-

nä. Mainonta yleisesti ja lapsille suunnattu mainonta erityisesti on tunnetusti sukupuoliste-

reotypioiden luvattu maa. Mainoskuvista onkin tullut keskeinen sukupuolen ja sukupuo-

lieron tuottamisen alue, joka vahvistaa ajatuksiamme siitä, mitä naiseus ja mieheys ovat ja 

mitä niiden tulisi olla. Kun mainoksia tutkitaan sukupuoliteknologiana, kiinnitetään huo-

miota siihen, etteivät ne ainoastaan heijasta ja vahvista vallitsevan sukupuolijärjestelmän 

arvoja ja asenteita, vaan myös aktiivisesti tuottavat todellisuuttamme.  

Olen analysoinut lapsille suunnattujen televisiomainosten lapsikuvaa vuonna 2012 kerätyn 

aineiston kautta. Multimodaaliseen aineistoon on sovellettu kriittistä diskurssianalyysiä, 

joka keskittyy tarkastelemaan kielen käytön ja vallan välisiä kytköksiä. Lähtökohtana on 

käsitys diskursseista laajempien sosiaalisten prosessien, valtasuhteiden ja ideologioiden 

muovaamina. On todettu, että lapsille tarkoitettujen mainosten perusteella näyttää siltä kuin 

lapsuus ja kehitys olisivat selkeitä ja yksiviivaisia prosesseja, jotka toistuvat aina ja kaikki-

alla samanlaisina. Lapsuus ja sen eri vaiheet ja piirteet ovat luonnollistuneet mainonnassa 

juuri tietynlaisiksi: lapsilla ajatellaan olevan universaaleja ominaisuuksia, haluja ja tarpei-

ta, joihin markkinat pyrkivät toisaalta vastaamaan ja joihin toisaalta vedotaan tuotteiden 



119 

 

 

myymiseksi. Mikäli sukupuoli on pakkomielle aikuisten mainoksille, on se sitä myös las-

ten mainoksille. Aineistossani lapsuus määrittyy ennen kaikkea sukupuolen perusteella ja 

lapsille myös myydään leluja nimenomaan sukupuoltansa koskevien ihanteiden varjolla.  

Dikotominen sukupuolijärjestelmä ja hegemoninen maskuliinisuus muodostavat lapsille 

suunnatuissa mainoksissa edelleen varsin hegemonisen diskurssin. Tytöille myydään ennen 

kaikkea perinteisen feminiinisyyden mallia, joka rakentuu ystävyyden, romanttisen rak-

kauden, hoivaamisen ja ulkonäön kautta. Girl Power -diskurssista ammennetaan aineksia 

uuteen tyttöyteen, joka määrittyy romanttisen rakkauden ja ulkonäön lisäksi julkisuuden 

kautta ja voi saada myös seksuaalisia sävyjä. Sen sijaan poikatyttöyttä esittävät represen-

taatiot tarjoavat tytöille mahdollisuuden sisällyttää tyttöyteensä myös poikamaisiksi miel-

lettyjä merkkejä ja piirteitä. Nimenomaan aineistoni tyttörepresentaatioissa voi havaita 

myös lapsuuteen liitettyjä merkityksiä ja kuvaamisen tapoja. Pojille sen sijaan myydään 

hegemonisen maskuliinisuuden mukaista hypermaskuliinisuutta, joka muodostuu toimin-

nan, seikkailun, moraalin, väkivallan, kilpailun ja teknologian kautta. Tytöille rakennetut 

subjektipositiot tarjoavatkin enemmän erilaisia ja myös keskenään ristiriitaisia samastu-

mismalleja, jotka kielivät hegemonisesti kamppailusta. Pojille tarjottuihin positioihin sisäl-

tyy enemmän valtaa, statusta ja toimintamahdollisuuksia, mutta niissä on vähemmän mo-

ninaisuutta ja liikkumavaraa. Perinteisen sukupuolijärjestelmän onkin huomattu muuttuvan 

siten, että naiset omaksuvat piirteitä, jotka ovat aiemmin määrittäneet vain mieheyttä. 

Mainosten ihanteellisen lapsuuden muotit ovat houkuttelevia samastumiskohteita, joiden 

kautta lapsi voi peilata ja muodostaa minuuttaan. Rakentaessaan sukupuolittunutta lapsuu-

den diskurssia mainokset myös opastavat, miten esitetään ja millaisin merkein tehdään 

tyttöä ja poikaa, tulevaa naiseutta ja mieheyttä. Näin juuri tietynlainen tapa olla lapsi (tyttö 

tai poika) alkaa näyttää normaalilta ja luonnolliselta. Kritiikitön samastuminen mediasta 

otettuihin malleihin saattaa kapeuttaa ihanneminää stereotyyppiseen suuntaan ja luoda lap-

selle ylivoimaisia minäihanteita vaikeuttaen näin itsenäistymistä. Toisaalta mainokset vai-

kuttavat lasten elämään myös ohjaamalla aikuisten suhtautumista heihin. Muiden lapsuutta 

koskevien diskurssien rinnalla mainosten luomat mielikuvat hyvästä ja oikeanlaisesta lap-

suudesta elävät sekä yksilötasolla että sellaisissa lapsille luoduissa yhteiskunnallisissa ra-

kenteissa kuin opetussuunnitelmissa ja koulujen käytännöissä. Tätä kautta ne vaikuttavat 

aivan konkreettisesti siihen, millaiseksi lapsuus ja lasten arki muodostuvat. Kriittisyyteen 

ohjaavalla mediakasvatuksella on näin ollen keskeinen rooli myös lasten ja nuorten identi-

teettityön tukemisessa. 



120  

 

  

9 Lähdeluettelo 

Adams, Michele & Coltrane, Scott (2005). ”Boys and Men in Families. The Domestic Pro-

duction of Gender, Power, and Privilege.” Teoksessa Michael S. Kimmel, Jeff Hearn & 

R.W. Connell (eds.) Handbook of Studies on Men & Masculinities. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

Alanen, Leena & Bardy, Marjatta (1990). Lapsuuden aika ja lasten paikka. Tutkimus lap-

suudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Helsinki: Sosiaalihallituksen julkaisuja 12/1990. 

Antikainen, Ari & Rinne, Risto & Koski, Leena (2010). Kasvatussosiologia (3.–4.painos, 

2000). Helsinki: WSOYPro Oy.  

Autio, Minna (2006). ”Legoista leviksiin – kuluttajaksi kasvun aakkoset.” Teoksessa Han-

na Lehtimäki & Juha Suoranta (toim.) Kasvattajan brändikirja. Helsinki: Finn Lectura. 

Bandura, Albert (2001). “Social Cognitive Theory of Mass Communication.” Mediap-

sychology 3, pp. 265–299. Viitattu 31.10.2015 

<http://www.libvolume7.xyz/psychology/bsc/semester3/socialbehavior/socialcognition/soc

ialcognitionnotes2.pdf >  

Beauvoir, Simone de (1999). Toinen sukupuoli (3. painos). Suom. Annikki Suni (Le Deu-

xième Sexe I et II, 1949). Helsinki: Tammi. 

Blom, Virpi (1998). “Onko mainoksella merkitystä? Mainosten tulkinta Roland Barthesin 

koodiston avulla.” Teoksessa Anu Kantola, Inka Moring & Esa Väliverronen (toim.) Me-

dia-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja kou-

lutuskeskus. 

Butler, Judith (2006). Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous. Suom. Tuija 

Pulkkinen ja Leena-Maija Rossi (Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identi-

ty, 1990). Helsinki: Gaudeamus.  

Butler, Judith (1993). Bodies That Matter. On the Discursive Limits of “Sex”. New York: 

Routledge. 

Browne, Beverly A. (1998). “Gender Stereotypes in Advertising on Children’s Television 

in the 1990’s: A Cross-National Analysis.” Journal of Advertising Vol 27, No. 1 (Spring 

1998), pp. 83–96.  

Chandler, Daniel & Griffiths, Merris (2000). “Gender-Differentiated Production Features 

in Toy Commercials.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 44(3), 2000, pp. 503–

520.  

Christensen, Pia Haudrup (2000). “Childhood and the Cultural Constitution of Vulnerable 

Bodies.” Teoksessa Alan Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. Houndmills: Pal-

grave Macmillan. 

Cook, Guy (2001). The Discourse of Advertising (2
nd

 ed., 1992). London: Routledge. 

http://www.libvolume7.xyz/psychology/bsc/semester3/socialbehavior/socialcognition/socialcognitionnotes2.pdf
http://www.libvolume7.xyz/psychology/bsc/semester3/socialbehavior/socialcognition/socialcognitionnotes2.pdf


121 

 

 

Davis, Shannon N. (2002). “Sex Stereotypes in Commercials Targeted toward Children: A 

Content Analysis.” Sociological Spectrum 23, pp. 407–424. 

<http://mason.gmu.edu/~sdaviso/Sex%20Stereotypes.pdf> 

Dijk, Teun A. van (1997). “The Study of Discourse.” Teoksessa Teun A. van Dijk (ed.) 

Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, 

Volume 1. London: Sage Publications.    

Dyer, Richard (2002). Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Martti Lahti 

(toim.). Tampere: Vastapaino.  

Edley, Nigel (2009). ”Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Di-

lemmas and Subject Positions.” Teoksessa Margaret Wetherell, Stephanie Taylor & Sime-

on J. Yates (eds.) Discourse as Data. A Guide for Analysis (4
th

 ed., 2001). London: The 

Open University & Sage Publications. 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 

Vastapaino. 

Fairclough, Norman (2009). “The Discourse of New Labour: Critical Discourse Analysis.” 

Teoksessa Margaret Wetherell, Stephanie Taylor & Simeon J. Yates (eds.) Discourse as 

Data. A Guide for Analysis (4
th

 ed., 2001). London: The Open University & Sage Publica-

tions. 

Fairclough, Norman (1997). Miten media puhuu. Suom. Virpi Blom & Kaarina Hazard 

(Media Discourse, 1995). Tampere: Vastapaino. 

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London: Longman. 

Fowles, Jib (1996). Advertising and Popular Culture. Foundations of Popular Culture 5. 

New York: Sage Publications. 

Gerbner, George & Gross, Larry & Morgan, Michael & Signorielli, Nancy & Shanahan, 

James (2002). “Growing Up with Television. Cultivation Processes.” Teoksessa Jennings 

Bryant & Dolf Zillmann (eds.) Media Effects. Advances in Theory and Research (2
nd

 ed., 

1994). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.   

Gittins, Diana (2004). “The Historical Construction of Childhood.” Teoksessa Mary Jane 

Kehily (ed.) An Introduction to Childhood Studies. Maidenhead: Open University Press.  

Griffiths, Merris (2002). ”Pink Worlds and Blue Worlds. A Portrait of Intimate Polarity.” 

Teoksessa David Buckingham (ed.) Small Screens. Television for Children. London: 

Leicester University Press. 

Grönfors, Martti (1994). “Miehinen kulttuuri ja väkivalta.” Teoksessa Jorma Sipilä & Arto 

Tiihonen (toim.) Miestä rakennetaan, maskuliinisuuksia puretaan. Tampere: Vastapaino. 

Hains, Rebecca C. (2009). ”Power Feminism. Mediated: Girl Power and the Commercial 

Politics of Change.” Women’s Studies in Communication. Volume 32, Number 1, Spring 

2009. 

http://mason.gmu.edu/~sdaviso/Sex%20Stereotypes.pdf


122  

 

  

Hall, Stuart (1999). Identiteetti. Suom. Mikko Lehtonen & Juha Herkman (toim.). Tampe-

re: Vastapaino. 

Harding, Sandra (1986). The Science Question in Feminism. Milton Keynes: Open Univer-

sity Press.  

Heiskala, Risto (1991). ”Miten mainos puhuu kulttuuria.” Teoksessa Kimmo Lehtonen 

(toim.) Mainoskuva – mielikuva. Helsinki: VAPK-Kustannus. 

Herkman, Juha (2007). Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino. 

Herkman, Juha (2001). Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino. 

Herkman, Juha & Jokinen, Arto & Lehtimäki, Markku (1995). ”Vanhan Aatamin uudet 

vaatteet?” Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Aatamin puvussa. Liaanilla Hemingwaysta 

Königiin. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, julkaisuja 28. 

Honig, Michael-Sebastian (2009). ”How is the Child Constituted in Childhood Studies?” 

Teoksessa Jens Qvortrup, William A. Corsaro & Michael-Sebastian Honig (eds.) The Pal-

grave Handbook of Childhood Studies. Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Hoppu, Kari (1997). Lapsiin ja nuoriin kohdistuva markkinointi. Helsinki: Kauppakaari 

Oy. 

Hietala, Veijo (1996). Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin. Helsinki: YLE-

opetuspalvelut. 

Hietala, Veijo (1990). Teeveen merkit. Television lukutaidon aakkoset. Vaasa: 

Oy.Yleisradio Ab. Opetusjulkaisut. 

Huntemann, Nina & Morgan, Michael (2001). ”Mass Media and Indentity Development.” 

Teoksessa Dorothy G. Singer & Jerome L. Singer (eds.) Handbook of children and the 

media. London: Sage Publications. 

Huuki, Tuija (2003). “Poikien suosiontavoittelu ja väkivalta koulun sosiaalisen kentällä.” 

Teoksessa Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo, Mervi Heikkinen & Niina Kuorikoski (toim.) 

Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta 

kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun yliopistopaino. Viitattu 31.10.2015 

<http://herkules.oulu.fi/isbn9514269799/isbn9514269799.pdf> 

Jhally, Sut (1990). The Codes of Advertising. Fetishism and the Political Economy of 

Meaning in the Consumer Society (1987). New York: Routledge. 

Jewitt, Carey (2009a). “Introduction.” Teoksessa Carey Jewitt (ed.) The Routledge Hand-

book of Multimodal Analysis. London: Routledge.  

Jewitt, Carey (2009b). ”An Introduction to multimodality.” Teoksessa Carey Jewitt (ed.) 

The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge. 

Johnson, Fern & Young, Karren (2002). ”Gendered Voices in Children’s Television Ad-

vertising”. Critical Studies in Media Communication, Volume 14, Issue 4. pp. 461–480. 

Viitattu 31.10.2015 <http://www.csun.edu/~vcspc00g/301/genderinkidsads-csmc.pdf> 

http://herkules.oulu.fi/isbn9514269799/isbn9514269799.pdf
http://www.csun.edu/~vcspc00g/301/genderinkidsads-csmc.pdf


123 

 

 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999). Diskurssianalyysi liikkeessä. Tam-

pere: Vastapaino. 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993). Diskurssianalyysin aakkoset. Tam-

pere: Vastapaino. 

Jokinen, Arto (2010). ”Kriittinen mies- ja maskuliinisuustutkimus.” Teoksessa Tuija Sa-

resma, Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vas-

tapaino. 

Jokinen, Arto (2000). Panssaroitu maskuliinisuus. Mies, väkivalta ja kulttuuri. Tampere: 

Tampere University Press. 

Jokinen, Arto (1995). “Potentiaalinen peto. Police-aurinkolasimainoksen maskuliiniset 

merkit.” Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Aatamin puvussa. Liaanilla Hemingwaysta 

Königiin. Tampere: Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, julkaisuja 28. 

Jones, Rodney H. (2012). Discourse Analysis. A Resource Book for Students. London: 

Routledge. 

Kellner, Douglas (2000). Mediakulttuuri (3. painos). Suom. Riitta Oittinen ja työryhmä 

(Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Post-

modern, 1995). Tampere: Vastapaino.  

Kenway, Jane & Bullen, Elizabeth (2001). Consuming Children. Education - Entertain-

ment – Advertising. Maidenhead: Open University Press. 

Kielikompassi. ”Multimodaalisuus”. Jyväskylän yliopiston metodipankki. Viitattu 

19.4.2015 

<https://kielikompassi.jyu.fi/resurssikartta/netro/pankki/parametrit_moodi_multi.shtml> 

Knuuttila, Seppo (1991). ”Hymyn ja naurun sukupuoli – sensitiivisen mainonnan ilmeana-

lyysiä”. Teoksessa Kimmo Lehtonen (toim.) Mainoskuva – mielikuva. Helsinki: VAPK-

Kustannus. 

Koller, Veronika (2008). “’Not Just a Colour’: Pink as a Gender and Sexuality Marker in 

Visual Communication.” Visual Communication Vol 7(4) pp. 395–423. 

Koivunen, Anu (1995). Isänmaan moninaiset äidinkasvot. Sotavuosien suomalainen nais-

ten elokuva sukupuoliteknologiana. Turku: Suomen elokuvatutkimuksen seura.  

Koivunen, Anu (1994).”Naiskuvat todellisuuden heijastajina ja tuottajina. Tuomari Martan 

feministinen analyysi.” Teoksessa Raimo Kinisjärvi, Tarmo Malmberg & Jukka Sihvonen 

(toim.) Elokuva ja analyysi. Helsinki: Painatuskeskus, Suomen elokuva-arkisto. 

Kotilainen, Sirkku & Tuominen, Suvi (2012). Pedagogies of Media and Information Liter-

acies. Unesco, Moscow. Viitattu 31.10.2015 

<http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214705.pdf> 

Kress, Gunther (2009). “What is mode?” Teoksessa Carey Jewitt (ed.) The Routledge 

Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge. 

https://kielikompassi.jyu.fi/resurssikartta/netro/pankki/parametrit_moodi_multi.shtml
http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214705.pdf


124  

 

  

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2002). “Colour as a Semiotic Mode: Notes for a 

Grammar of Colour”. Visual Communication Vol 1(3) pp. 343–368. 

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Me-

dia of Contemporary Communication. London: Hodder Education. 

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1990). Reading Images. Victoria: Deakin Universi-

ty.  

Kunkel, Dale (2001). ”Children and Television Advertising.” Teoksessa Dorothy G. Singer 

& Jerome L. Singer (eds.) Handbook of Children and the Media. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara (2009). Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. 

Helsinki: Palmenia. 

Kurkela, Kirsti (2002). ”Uutisjuttu – mediakasvatusta perusopetukseen.” Teoksessa Sara 

Sintonen (toim.) Median sylissä. Kirjoituksia lasten mediakasvatuksesta. Helsinki: Finn 

Lectura. 

Kytömäki, Juha (2001). ”Kertomuksia kertomuksista. Fiktion merkityksestä varhaisnuorten 

kasvussa.” Teoksessa Marjatta Kangassalo & Juha Suoranta (toim.) Lasten tietoyhteiskun-

ta. Tampere: Tampere University Press.  

Lacey, Nick (1998). Image and Representation. Key Concepts in Media Studies. Hound-

mills: Macmillan Press Ltd. 

de Lauretis, Teresa (2004). Itsepäinen vietti. Kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja sek-

suaalisuudesta. Anu Koivunen (toim.). Suom. Tutta Palin ja Kaisa Sivenius. Tampere: 

Vastapaino. 

de Lauretis, Teresa (1987). Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction. 

Houndmills: Macmillan Press. 

Larson, Mary Strom (2001). ”Interactions, Activities and Gender in Children’s Television 

Commercials: A Content Analysis.” Journal of Broadcasting & Electronic Media. Volume 

45, Issue 1, pp. 41–56. 

Lehtonen, Jukka (1999). ”Pojista miehiä koulun heterojärjestyksessä.” Teoksessa Arto Jo-

kinen (toim.) Mies ja muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere Uni-

versity Press. 

Lehtonen, Mikko (2000). Merkitysten maailma. Kulttuurisen tekstintutkimuksen lähtökoh-

tia (3. painos, 1996). Tampere: Vastapaino. 

Lehtonen, Mikko (1995). Pikku jättiläisiä. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen. 

Tampere: Vastapaino. 

Lemke, Jay L. (2002). ”Travels in Hypermodality.” Visual Communication, Vol 1(3) 

pp.299–325. Sage Publications. Viitattu 18.8.2014 

<http://hem.bredband.net/sigrunr/lemke02hyper.pdf> 

http://hem.bredband.net/sigrunr/lemke02hyper.pdf


125 

 

 

Liljeström, Marianne (2004). “Sukupuolijärjestelmä.” Teoksessa Anu Koivunen & Mari-

anne Liljeström (toim.) Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen (2. painos, 

1996). Tampere: Vastapaino. 

Luukka, Minna-Riitta (2013). ”Opetussuunnitelmat uudistuvat. Tekstien lukijasta ja kirjoit-

tajasta monilukutaituriksi.” Viitattu 14.4.2014 

<http://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-

kirjoittajasta-monilukutaituriksi/> 

Luukka, Minna-Riitta (2000). “Näkökulma luo kohteen: diskurssitutkimuksen taustaole-

tukset.” Teoksessa Kari Sajavaara & Arja Piirainen-Marsh (toim.) Kieli, diskurssi & yhtei-

sö. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylä: Soveltavan kielentut-

kimuksen keskus.  

Lämsä, Tiina Anna-Liisa & Lämsä, Tero Tapani (2010). ”Mainosten lapsuuskuva.” Nuori-

sotutkimus 2, 2010/28. vuosikerta. 

Malmelin, Nando (2003). Mainonnan lukutaito. Mainonnan viestinnällistä luonnetta ym-

märtämässä. Gaudeamus, Tampere.  

Martinec, Radan & Salway, Andrew (2005). ”A System for Image–Text Relations in New 

(and Old) Media” Visual Communication 4(3) pp.337–371. Viitattu 18.8.2014 

<http://www.sagepub.com/upm-data/40447_6a.pdf> 

Masterman, Len (1991). Medioita oppimassa. Mediakasvatuksen perusteet (2. painos). 

Suom. toimitus Jukka Sihvonen, liitteet Keijo Aalto ja Marja Pallassalo (Teaching The 

Media, 1985). Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto KSL r.y. 

Metso, Tuija (1992). “Yhdessä vai erikseen? Tytöt ja piilo-opetussuunnitelma.” Teoksessa 

Sari Näre & Jaana Lähteenmaa (toim.) Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. Hel-

sinki: SKS. 

Miettinen, Sari & Väänänen, Soile (1998). ”Näkökulmia lapsuustutkimukseen.” Teoksessa 

Leena Laurinen (toim.) Koti kasvattajana, elämä opettajana. Kasvatus- ja oppimiskulttuu-

rit tutkimuskohteina. Jyväskylä: Atena Kustannus. 

MODE = Glossary of Multimodal Terms. A MODE Initiative. National Centre for Re-

search Methods. Viitattu 17.8.2014 <http://multimodalityglossary.wordpress.com/> 

Mulvey, Laura (1975). ”Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, Volume 16, Issue 

3, pp. 6–18.  

Mustonen, Anu (2002).”Median rooli psykologisessa kehityksessä”. Teoksessa Sara Sinto-

nen (toim.) Median sylissä. Kirjoituksia lasten mediakasvatuksesta. Helsinki: Finn Lectura. 

Mustonen, Anu (2001). Mediapsykologia. Helsinki: WSOY. 

Nyyssölä, Kari (2008). Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus. 

Näränen, Pertti (1996). ”Sarasvuo ja Rantalainen – täydellistä miehekkyyttä.” Teoksessa 

Marianna Laiho & Iiris Ruoho (toim.) Naisen naamio, miehen maski. Katse ja sukupuoli 

mediakuvassa. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto. 

http://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi/
http://www.kieliverkosto.fi/article/opetussuunnitelmat-uudistuvat-tekstien-lukijasta-ja-kirjoittajasta-monilukutaituriksi/
http://www.sagepub.com/upm-data/40447_6a.pdf
http://multimodalityglossary.wordpress.com/


126  

 

  

Ojajärvi, Sanna (2004). ”Toistamisen politiikka: Judith Butler ja sukupuolen tekeminen.” 

Teoksessa Tuomo Mörä, Inka Salovaara-Moring & Sanna Valtonen (toim.) Mediatutki-

muksen vaeltava teoria. Helsinki: Gaudeamus. 

Ojajärvi, Sanna (1998). ”Sukupuolten representaatiot parisuhdevisailuissa. ’Tietääkö mies, 

minkä väriset verhot on keittiössä?’” Teoksessa Anu Kantola, Inka Moring & Esa Väliver-

ronen (toim.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden 

tutkimus- ja koulutuskeskus.  

Paasonen, Susanna (2010). ”Sukupuoli ja representaatio.” Teoksessa Tuija Saresma, Lee-

na-Maija Rossi & Tuula Juvonen (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 

Partanen, Jukka & Lahikainen, Anja Riitta (2008). ”Lasten markkinat.” Teoksessa Anja 

Riitta Lahikainen, Raija-Leena Punamäki & Tuula Tamminen (toim.) Kulttuuri lapsen kas-

vattajana Porvoo: WSOY. 

Pennanen, Suvi (2009). ”Lasten medialeikit päiväkodissa.” Teoksessa Leena Alanen & 

Kirsti Karila (toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vasta-

paino. 

Pietikäinen, Sari (2000). ”Kriittinen diskurssintutkimus.” Teoksessa Kari Sajavaara & Arja 

Piirainen-Marsh (toim.) Kieli, diskurssi & yhteisö. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja 

käytäntöä 2. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.  

Pietikäinen, Sari & Mäntynen, Anne (2009). Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino. 

Pike, Jennifer J. & Jennings, Nancy A. (2005). “The Effects of Commercials on Children’s 

Perceptions of Gender Appropriate Toy Use.” Sex Roles, Vol 52, Nos. 1/2. pp. 83–91.  

Viitattu 31.10.2015 

<http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/45638/11199_2005_Article_119

5.pdf> 

Pomerantz, Shauna & Raby, Rebecca & Stefanik, Andrea (2013). ”Girls Run the World? 

Caught between Sexism and Postfeminism in School.” Gender & Society, Vol. 27 No. 2, 

April 2013.   

Prendergast, Shirley (2000). ”’To Become Dizzy in Our Turning’. Girls, Body-Maps and 

Gender as Childhood Ends.” Teoksessa Alan Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. 

Houndmills: Palgrave Macmillan. 

Puustinen, Liina & Ruoho, Iiris & Mäkelä, Anna (2006). ”Feministisen mediatutkimuksen 

näkökulmat.” Teoksessa Anna Mäkelä, Liina Puustinen & Iiris Ruoho (toim.) Sukupuoli-

show. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus. 

Pääjärvi, Saara (toim.) (2012). Lasten mediabarometri 2011. 7–11-vuotiaiden lasten me-

diankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012. 

Viitattu 21.9.2014 <http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-67693-1-

8.pdf> 

Raninen, Tarja & Rautio, Jaana (2003). Mainonnan ABC. Porvoo: WSOY. 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/45638/11199_2005_Article_1195.pdf
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/45638/11199_2005_Article_1195.pdf
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-67693-1-8.pdf
http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-67693-1-8.pdf


127 

 

 

Rojola, Lea (2004). “Ero.” Teoksessa Anu Koivunen & Marianne Liljeström (toim.) 

Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen (2. painos, 1996). Tampere: Vastapaino. 

Rojola, Sanna (2010). ”Teknologia ja sukupuoli.” Teoksessa Tuija Saresma, Leena-Maija 

Rossi & Tuula Juvonen (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 

Rose, Gillian (2012). Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual 

Materials (3
rd

 ed.). London: Sage Publications.  

Rossi, Leena-Maija (2006). ”Mainonta sukupuolituotantona.” Teoksessa Anna Mäkelä, 

Liina Puustinen & Iiris Ruoho (toim.) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutki-

mukseen. Helsinki: Gaudeamus. 

Rossi, Leena-Maija (2003). Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsin-

ki: Gaudeamus. 

Rossi, Leena-Maija (2002). “Esteettisten ideaalien sukupuolipolitiikkaa. Mainoskuvat ha-

lun, identiteettien ja ihanteiden tuottajina.” Teoksessa Pauline von Bonsdorff & Anita Sep-

pä (toim.) Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gau-

deamus. 

Salokoski, Tarja & Mustonen, Anu (2007). Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Katsaus 

tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Mediakasva-

tusseuran julkaisuja 2/2007. Viitattu 31.10.2015 

<http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf> 

Sarpavaara, Harri (2005). “Voima ja huolenpito tv-mainonnan sukupuolikuvastossa.” So-

siologia 3/2005, pp. 207–221. 

Sarpavaara, Harri (2004). Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiilli-

suusrepresentaatioista. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Schor, Juliet B. (2005). Born to Buy. The Commercialized Child and the New Consumer 

Culture. New York: Scribner. 

Seppänen, Janne (2005). Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijal-

le. Tampere: Vastapaino. 

Seppänen, Janne & Väliverronen, Esa (2013). Mediayhteiskunta (2. painos, 2012). Tampe-

re: Vastapaino. 

Signorielli, Nancy (2001). ”Television’s Gender Role Images and Contribution to Stereo-

typing. Past, Present, Future.” Teoksessa Dorothy G. Singer & Jerome L. Singer (eds.) 

Handbook of Children and the Media. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Signorielli, Nancy & Morgan, Michael (2009). “Television and the Family: The Cultiva-

tion Perspective.” Teoksessa Jennings Bryant & J. Alison Bryant (eds.) Television and the 

American Family (2
nd

 ed., 2001). New Jersey: Taylor & Francis.  

Siljander, Pauli (2002). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsinki: Otava. 

http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf


128  

 

  

Smith, Lois J. (1994). “A Content Analysis of Gender Differences in Children’s Advertis-

ing”. Journal of Broadcasting & Electronic Media. Volume 38, Issue 3. pp. 323–337. 

Takala, Annika (1974). Uuden sukupolven vaihtoehdot. Sosialisaatiotapahtuman tarkaste-

lu. Helsinki: Gummerus. 

Suoninen, Annika (2013). Lasten mediabarometri 2012. 10–12-vuotiaiden tyttöjen ja poi-

kien mediankäyttö. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 62. 

Viitattu 21.9.2014 

<http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastenmediabarometri2012.pdf> 

Suoranta, Juha & Ylä-Kotola, Mauri (2000). Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. 

Porvoo: WSOY. 

Thibault, Paul J. “Multimodal textual transcription of a television advertisement: theory 

and practice.” Viitattu 15.8.2014 

<http://www.mediafire.com/download/p58g8xjqb8j98m9/Thibault_Multimodal+textual+tr

anscription+of+a+television+advertisement_+theory+and+practice.htm> 

Turtiainen, Jussi (2005). ”Hirviöitä ja bikinejä – urheilevat naiset maskuliinisuuden varjos-

sa.” Teoksessa Marianna Laiho & Iiris Ruoho (toim.) Median merkitsemät. Ruumis ja su-

kupuoli kuvassa. Jyväskylä: PS-Kustannus.   

Valkonen, Satu & Pennonen, Marjo & Lahikainen, Anja Riitta (2005). ”Televisio pienten 

lasten arjessa.” Teoksessa Anja Riitta Lahikainen et al. (toim.) Lapsuus mediamaailmassa. 

Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. Helsinki: Gaudeamus. 

Valtonen, Sanna (1998). ”Hyvä, paha media. Diskurssianalyysi kriittisen mediatutkimuk-

sen menetelmänä.” Teoksessa Anu Kantola, Inka Moring & Esa Väliverronen (toim.) Me-

dia-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja kou-

lutuskeskus. 

Van Leeuwen, Theo (2009). ”Parametric Systems. The Case of Voice Quality”. Teoksessa 

Carey Jewitt (ed.) The Routledge Handbook of Multimodal Analysis. London: Routledge. 

Väliverronen, Esa (1998). ”Mediatekstistä tulkintaan.” Teoksessa Anu Kantola, Inka Mo-

ring & Esa Väliverronen (toim.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin 

yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

Vänskä, Annamari (2012). Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa. Helsinki: Gaudea-

mus. 

Vänskä, Annamari (2002). ”Pojista tulee tyttöjä, tytöistä tulee pokia. Calvin Kleinin mai-

noskuvien androgynian ristiriitaisuus.” Teoksessa Pauline von Bonsdorff & Anita Seppä 

(toim.) Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudea-

mus. 

Vänskä, Annamari & Autio, Minna (2009). ”Aikuisia lapsia ja lapsiaikuisia – symbolinen 

lapsuus visualisoituvassa kulutuskulttuurissa.” Nuorisotutkimus 4/2009, 27. vuosikerta.  

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/lastenmediabarometri2012.pdf
http://www.mediafire.com/download/p58g8xjqb8j98m9/Thibault_Multimodal+textual+transcription+of+a+television+advertisement_+theory+and+practice.htm
http://www.mediafire.com/download/p58g8xjqb8j98m9/Thibault_Multimodal+textual+transcription+of+a+television+advertisement_+theory+and+practice.htm


129 

 

 

Welch, Renate L. & Huston-Stein, Aletha & Wright, John C. & Plehal, Robert (1979). 

“Subtle Sex-Role Cues in Children’s Commercials.” Journal of Communication, Volume 

29, Issue 3, pp. 202–209, September. 

Werner, Anita (1996). Lapset ja televisio. Annika Suoninen (toim.) Suom. Kaisu Rättyä. 

Helsinki: Gaudeamus. 

Williamson, Judith (1998). Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertis-

ing (12
th

 ed., 1978). Trowbridge: Marion Boyars. 

Wilska, Terhi-Anna (2006). “Teknopojat ja tyylitytöt. Sukupuoli lasten ja nuorten kulutuk-

sen määrittäjänä” Teoksessa Hanna Lehtimäki & Juha Suoranta (toim.) Kasvattajan brän-

dikirja. Helsinki: Finn Lectura.  

Wilska, Terhi-Anna (2001). ”Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa.” Teoksessa 

Anne Puuronen & Raili Välimaa (toim.) Nuori ruumis. Helsinki: Gaudeamus. 

 





 

   

 

 

 

 

 

 

 





 

  

LIITE 1 

  



 

 

 

LIITE 2 

 

 



3 

 

 

 


