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1. JOHDANTO

Kuvittele olevasi mainostaja joka haluaa viestiä uuden tuotteensa terveellisistä 

vaikutuksista televisiossa. Monimutkaisen lääketieteellisen prosessin 

kokonaisvaltainen kuvaaminen muutaman kymmenen sekunnin mittaisessa 

televisiomainoksessa ei kuitenkaan ole tehokkain mahdollinen tapa selventää 

tuotteen ominaisuuksia keskivertokatsojalle. Monipolvinen tieteellinen selvitys ei 

myöskään liene paras tapa vakuttaa kauniisiin kuviin ja korkeatasoiseen 

narratiiviin tottunutta kuluttajaa. Tarvitaan jonkinlainen tiivis esitys tuotteen 

vaikutuksesta, ja tällöin kuvaan astuu visualisointi.

Televisiota hiemankaan seuraava henkilö ei ole voinut välttyä näkemästä, 

kuinka lihassärystä kärsivän miehen iholleen levittämä voide lähettää punaisena 

kivusta hehkuvaan lihakseen sinisiä kolmioita, jotka poistavat sekä värin että 

kivun. Myös kuvasto jossa vaikkapa flunssasta kärsivän henkilön kurkussa 

vipeltää ärsyttäviä demonisia hahmoja tai tupakanhimosta kärsivä raukka joutuu 

juoksemaan pakoon häntä jahtaavaa, aikuisen miehen kokoista ilkeää 

savuketta, lienee kaikille television seuraajille tuttua.

Entäpä kuinka kertoa esimerkiksi ummetus- tai intiimialueen kutinalääkkeen 

vaikutuksista television parhaaseen katseluaikaan sopivalla tavalla? 

Kiusallisista vaivoista voi olla kiusallista viestiä, eikä kameraa useinkaan haluta 

viedä tapahtumien polttopisteeseen. Mainostajat joutuvat jatkuvasti virittämään 

luovuutensa äärimmilleen kehittäessään uusia tapoja kertoa hoidoistaan. 

"Kilpailijamme ehti jo kuvata vatsan polttelua ruskeana mönjäpeikkona, joka 

pistää uhriaan vatsaan atraimella, meidän täytynee käyttää 

kakkosvaihtoehtoamme, punaista tulidemonia joka poltaa uhrinsa vatsaa 

soihdulla" voisi olla tyypillinen lause mainostoimiston palaverista.

Audiovisuaalisen kerronnan avulla on mahdollista välittää mitä värikkäimpiä 

viestejä, ja näihin viesteihin tutkielmani pureutuu. Visualisoinnin keinojen 

analysoiminan ja elokuvakerronnan menetelmien tutkiminen ovat tutkimukseni 

keskiössä, ja apuna mainosten välittämän retoriikan avaamisessa.
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tarkoitus

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka terveysvaikutteisten tuotteiden 

televisiomainoksissa tuotteen vaikutus on visualisoitu, sekä minkälaisia 

retorisia- sekä audiovisuaalisen kerronnan keinoja nämä mainokset käyttävät. 

Tutkimusmetodina toimii retorinen analyysi. Retoriikan- sekä audiovisuaalisen 

kerronnan keinojen tutkimisen kautta tutkielmani on tarkoitus vastata 

kysymykseen siitä, kuinka mainos pyrkii vakuuttamaan kohteensa tekemään 

ostopäätös. 

Tutkimuskysymyksenä on, kuinka terveyttä edistävinä itseään mainostavien 

tuotteiden varsinaiset terveydelliset vaikutukset on visualisoitu. Muita 

kiinnostavia kysymyksiä ovat mm. kuinka visuaalisia keinoja käytetään 

retoriikan apuna? Onko vain tuotteen ensisijainen vaikutus visualisoitu, vai 

vihjataanko tuotteen epäsuorasti aiheuttavan positiivisiksi miellettyjä 

vaikutuksia, kuten esim. itseluottamuksen nousu tai elämänlaadun 

paraneminen? Entä minkälaisia taustaoletuksia visualisointiin liittyy?

Audiovisuaalisella kerronalla on vahvat perinteet suostuttelun saralla aina 

Neuvostoliiton ajan retorisesta elokuvasta lähtien, ja nykyisessä 

audiovisuaalisten ärsykkeiden täyttämässä mediaympäristössä retorinen 

visuaalinen viestintä mainostamistarkoituksessa on todellinen oma 

taiteenlajinsa. Kohtaamme meihin vaikuttamaan pyrkiviä audiovisuaalisia 

viestejä jokapäiväisessä elämässämme kenties enemmän kuin koskaan, ja 

yhdistettynä nykyään vallitsevaan buumiin terveellisistä elämäntavoista ja niiden 

markkinoinnista, tutkimusaiheeni on nykyhetkessä hyvin relevantti.

Tutkimusaineisto koostuu 61 erilaisesta mainoksesta, jotka lähetettiin 15.-

21.10.2016 primetime-aikaan Suomen suosituimmilla mainostelevisiokanavilla 

MTV3 ja Nelonen. Tutkimus on laadullinen eikä sisällä hypoteeseja.
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1.2 Katsaus aikaisempaan tutkimukseen

Peterson et a. (2017) ovat tutkineet visuaalisten metaforien käytön vaikutusta 

kuvallisen mainoksen muistettavuuteen ja mainoksen katsojan kognitiivisten 

resurssien jakamiseen. Tutkimuksen mukaan metaforia on läsnä kaikkialla 

mainonnassa, ja usein ne esitetään täysin pelkästään kuvan avulla. 

Tutkimuksessa verrattiin mainoksia, joissa visuaalinen metafora oli rakennettu 

joko vertailevaan- (juxtaposition)  tai yhdistelmämäiseen (fusion structure) 

asetelmaan. Tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, jossa yhdistelmämäiset 

metaforat vaativat suurempaa huomiota mutta jäävät paremmin mieleen.

Hoeken ja van Enscoth (2014) ovat sisältöanalyysissään tutkineet 200 

televisiomainosta ja niiden kuvallisia kielikuvia tai visuaalisia metaforia (trope), 

sekä verbaalisia tai visuaalisia ankkurointeja, joilla näitä metaforia avataan 

katsojalle. Tutkimus paljasti että nämä ankkuroinnit lisäsivät mainosten 

hyväksyttävyyttä katsojien keskuudessa. Tutkimuksen mukaan mainostajat 

ottavat huomioon metaforan avaamisen arvoitusmaisen luonteen voivan asettaa 

haasteita katsojalle, ja tarjoavat tämän vuoksi ankkurointien avulla ikään kuin 

apua katsojalle.

Kirsi Lumme-Sandt (2007) on tutkinut aikakauslehtien lääkemainontaa 1980-

luvulta 2000-luvulle, ja todennut että niiden retoriikassa halutaan hälventää 

ihmisten tuntemaa syyllisyyttä terveytensä laiminlyönnistä. Mainokset myös 

tarjoavat helppoja ratkaisuja toteuttaa elämäntapojen muutos.

Teri Del Rosso (2017) on tutkinut keski-ikäisten naisten terveyteen ja 

kauneuteen liittyvää mainontaa aikakauslehdissä. Tutkimuksesta käy ilmi että 

käytettyjä vaikuttamisen strategioita ovat mm. Pseudotiede, 

heteronormatiivisuus, kauneuden hegemonia sekä ideaalinen vartalomalli, joka 

ilmentää ihannoitua versiota keski-ikäisestä naisesta.

Minna Lehtola (2015) on opinnäytetyössään tutkinut tieteen visualisointia. 

Hänen mukaansa visualisointiprosessi on tapauskohtainen ja riippuu 
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ympäristöstä jossa toimitaan.  Prosessi etenee tarpeen kautta luonnosteluun ja 

toimintaan. 

1.3 Tutkielman rakenne

Tutkimuksen toisessa luvussa käsitelty teoreettinen osuus jakautuu kahteen 

osaan. Ensimmäisessä, teoreettisen taustan osuudessa käsitellään tutkimuksen 

kannalta relevantteja mainonnan visualisoinnin ja audiovisuaalisen kerronnan 

tutkimuksen keskeisiä käsitteitä. 

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusaineisto ja luodaan katsaus 

tutkimusmenetelminä toimiviin retoriseen analyysiin sekä laadulliseen 

sisällönanalyysiin. Neljännessä luvussa esitellään tutkimustulokset ensin 

kevyesti luokiteltuina ja sen jälkeen pureutumalla esimerkinomaisesti syvemmin 

aineistoista nousseisiin edustaviin yksilöihin. Koska kyseessä on laadullinen 

tutkimus, materiaalia ei voi pitää tilastollisesti pätevänä, vaan pyrkimyksenä on 

luoda syvennetty katsaus tiettyyn rajattuun joukkoon materiaalia.

Viimeisessä luvussa on yhteenveto, jossa tutkimustuloksista nousseet 

johtopäätökset esitellään. Luvussa myös vastataan tutkimuskysymyksiin, 

arvioidaan käytettyjen menetelmien soveltuvuutta sekä esitetään mahdollisia 

jatkotutkimumahdollisuuksia.
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2. TEOREETTINEN TAUSTA

2.1 Keskeisiä käsitteitä

Pierre Bourdieun mukaan kulttuurinen pääoma merkitsee kykyä hallita vaikeita 

käsitteitä, sekä tulkita kokemaansa laajemman kontekstin kautta. Oppineisuus, 

taidot ja tiedot synnyttävät henkilössä tätä pääomaa. Se antaa kokijalle 

valmiudet tulkita näkemäänsä (Bourdieu 1985, 114.)

Audiovisuaalisen esittämisen yhteydessä voidaan puhua kompetenti katsojasta,  

jolla tarkoitetaan katsojaa jolla on tarpeeksi kulttuurista pääomaa tunnistaa 

katsomansa esityksen eri elementtejä sekä asemoitumista kontekstuaaliseen 

kehykseen. 

Denotaatiolla viitatan esimerkiksi kuvan ensisijaisiin, ilmeisiin merkityksiin.

Konnotaatio puolestaan syntyy kuvasta, sekä sen suhteesta aiempiin 

kokemuksiinsa, ajatuksiinsa sekä kulttuurisiin arvoihin ja lähtökohtiinsa.

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

ilmeisyyden vuoksi,  kun taas konnotaatioita voidaan katsoa olevan loputtomasti 

(Lehtonen 1998, 110.)

2.2 Yleisesti mainoksista 

Nykyisessä median täyttämässä ympäristössä törmäämme mainoksiin joka 

hetki. Printtimateriaalin ja audiovisuaalisten viestien tulvan keskellä vain pieni 

osa viesteistä  kuitenkaan saavuttaa huomiomme tietoisella tasolla. Mainostajat 

luonnollisesti kilpailevat huomiostamme, sillä ainoastaan huomatulla 

mainoksella on mahdollisuus tehota. Useimmiten mainoksen huomaamiseksi 
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vaaditaan jokin ärsyke tai stimulus, jokin syy kiinnittää huomiota mainokseen. 

Se voi olla luonteeltaan esim. vetoava visuaalinen ärsyke tai vaikkapa 

yksinkertaisesti tarve kyseisen kaltaiselle tuotteelle. (Raninen & Rautio 2003, 

21.) Nuori mies on altis suuntaamaan huomiokykynsä kauniita naisia 

sisältävään mainokseen ja kurkkukivusta kärsivä henkilö on todennäköinen 

kohderyhmä panemaan merkille yskänlääkemainokseen.

Mainos ei aina tavoittele ainoastaan tarpeen luomista tietylle, yksittäiselle 

tuottelle, vaan yhtä hyvin pyrkimyksenä voi olla myös myytävänä olevan 

tuotteen uusien ominaisuuksien esittely, tai yrityksen välittämän yleisen 

mielikuvan muokkaaminen. (Raninen ja Rautio 2003, 22.)

On myös tehtävä ero tuotemainonnan ja yrityskuvamainonnan välille, 

ensimmäisen tarkoittaessa juuri tietyn tuotteen myyntiä edistävää mainontaa, 

kun taas tälkimmäisellä viitataan pitkäjänteisempään työhön jonka tavoitteena 

on synnyttää positiivinen mielikuva mainonnan kohteena olevasta yrityksestä. 

(Malmelin 2003, 32.)

Judith Williamson pitää mainoksia tapana saada ihmiset mieltämään itsenä 

ostovoimansa mukaan. Ihmisten todellinen olemus hämärtyy, ja he ryhtyvät 

mittaamaan onnistumisiaan ja epäonnistumisiaan sen mukaan, millä tavalla 

ovat kykeneviä kuluttamaan. Ihminen unohtaa todellisen sosiaalisen asemansa 

yhteiskunnassa, ja alkaa elää eräänlaisessa lumemaailmassa, joka rakentuu 

kuluttamiselle ja mainoksista omaksutuille merkityksille. (Williamson 2002, 13.)

Williamsonin mukaan mainokset myös ylläpitävät monia ideologisia rakenteita, 

sekä yhdistelevät merkityksiän joilla ei välttämättä ole minkäänlaista luonnollista 

yhteyttä toisiinsa, luodakseen myymästään tuotteesta positiivisen mielikuvan. 

Esimerkiksi esittämällä mainostuksen kohteena oleva hajuvesi samassa 

yhteydessä huippumallin kuvan kanssa, luodaan mainoksen kokijassa 

mielleyhtymä, jossa huippumallin positiiviset ominaisuudet, kuten kauneus ja 

elinvoima ,siirtyvät tuotteen ominaisuuksiksi. Samaten esittämällä tuote 

vaikkapa puhtaan luonnon keskellä luodaan mielikuva puhtaasta, luonnollisesta 

tuotteesta. (Williamson 2002, 17-25.)
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Suomessa mainos on aina kyettävä tunnistamaan mainokseksi. Mainoksesta on 

myös tultava ilmi kuka mainostaa ja mihin tarkoitukseen (Kuluttajansuojalaki 

Luku 2, 4§ 561/2008).

2.3 Audiovisuaalinen kerronta:

2.3.1. Fabula ja sjuzhet

Audiovisuaalisen narratiivin esittämisessä tulee tehdä ero kertomisen ja 

kerrotun välille.  David Bordwelln mukaan narratiivi voidaan näin jakaa 

venäläisen formalismin termien mukaisesti Fabulaan ja Sjuzhetiin. Fabulaan 

sisältyy kaikki tiettyyn tarinaan kuuluva aines, myös se jota ei näytetä katsojalle. 

Sjuzhet taas on tarinan katsojalle ilmenevä osuus, jonka piirissä ovat kaikki 

katsojalle esitetyt kohdat. (Bordwell 1990, 53-54.) 30 sekuntia kestävä mainos 

voi kertoa vaikkapa viikkojen mittaisen tarinan (fabula), mutta katsojalle 

näytetään siitä vain pieniä osuuksia (sjuzhet). 

2.3.2 Kerronnan perusominaisuudet

Henry Bacon esitää, että kerrontaa tulisi arvioida Meir Steirnbergin tekemän 

jaon mukaan kolmen kriteerin, itsetietoisuuden, tietävyyden ja 

kommunikoivuuden perusteella. Näitä hän kutsuu kerronnan kolmeksi 

perusominaisuudeksi, ja ne kertovat kuinka kerronta toimii prosessina. (Bacon 

2004, 38.)

Itsetietoisuudella tarkoitetaan määrää, jolla kerronta prosessina tuodaan esille. 

Äärimmäistä itsetietoisuuttaa edustaa esimerkiksi kohtaus, jossa henkilöt 

puhuvat ikään kuin kameran kautta suoraan katsojalle. Tällöin diegeettinen 

illuusio rikotaan ja tarinan fiktiivisyys tuodaan suoraan esille. Myös 
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montaasijaksoissa kerronnan itestietoisuus voidaan tuoda esille vaikkapa 

kuvaamalla ajan kulumista näyttämällä kalenterin lehtien vaihtumista. Toisaalta 

itsetietoisesti voidaan myös jättää näyttämättä asioita, vaikkapa rikollisen kasvot 

tarinan alussa. Bacon tosin lisää, että kerronnan itsetietoisuus on monella tapaa 

suhteellinen käsite, sillä se perustuu aina erilaisille konventioille, joista katsojat 

ovat tietoisia erilaisissa määrin. Esimerkiksi useat katsojat ovat niin tottuneet 

moniin audiovisuaalinen kerronnan peruskeinoihin, kuten esim. 

näkökulmaotoksiin ja kuva-vastakuva -asetelmaan, että niiden käyttö ei vaikuta 

itsetietoiselta, vaan saa kerronnan näyttämään pikemminkin objektiiviselta ja 

läpinäkyvältä. (Bacon 2004, 38-39.)

Tietävyydellä tarkoitetaan määrää, joka tarinalla on hallussaan informaatiota. 

Kerronta voi olla kaikkitietävää, jolloin kaikki tarinan kannalta olennainen 

informaatiot tuodaan lopulta esille. Tietävyyttä voi säädellä myös kerronnan 

ulottuvuus, esim. sitoutuminen tietyn henkilön näkökulmaan. (Bacon 2004, 39-

40.) Seymour Chatman huomauttaa, että näkökulma ei tarkoita tässä 

yhteydessä ainoastaan visuaalista näkökulmaa, jossa esim. kamera kuvaisi 

tapahtumia henkilön fyysiestä näkökulmasta käsin. Sen sijaan se on 

ymmärrettävä laajemmin ja kuvaannollisesti, asioiden katsomisena henkilön 

maailmankuvasta käsin, ikään kuin tämän kokemusten ja hallussa olevan tiedon 

kautta. Chatman toteaakin termin näkökulma (point of view) olevan tässä 

mielessä ongelmallinen sen pelkästään näköaistiin viittaavaan luonteen vuoksi. 

(Chatman, 151-160.) 

Esimerkkinä kerronnan ulottuvuuden säätelystä voisi toimia kohtaus, jossa 

näemme henkilön astuvan huoneeseen ja etsivän sieltä jotakin, jota kamera ei 

näytä. Kuvassa näkyisivät henkilön kasvot, jotka ikään kuin skannaisivat 

huonetta etsien sieltä jotain, ja välillä kamera panoroisi edestakaisin huoneen 

laidasta toiseen. Vaikka kameraa ei olisikaan ankkuroitu henkilön 

ensimmäiseen persoonaan, jaamme hetkeksi henkilön näkökulman ja hänen 

rajallinen tietoisuutensa säätelee kerronan ulottuvuutta. Toinen yleisesti käytetty 

keino ulottuvuuden säätelystä voisi olla kohtaus, jossa leikkausrytmin 

kiihtymistä tai taustamusiikin muutosta käytettäisiin kuvaamaan henkilön 

mielentilan kiihottumista. Mainoksessa jossa esim. vedotaan tunteisiin tai 
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esitetään jokin tuotteen käytön seuraus metaforan tasolla, kerronta saattaakin 

sitoutua tietyn henkilön näkökulmaan ja esittää informaation tämän henkilön 

kokemuksen kautta. 

Kerronan kommunikoivuus tarkoittaa katsojalle sjuzhetin eri vaiheissa 

annosteltavaa tiedon määrää. Tällä saadaan aikaan jännitykselliset ja yllätykset 

elementit, joita dramaturginen esittäminen vaatii. Laajemmassa mielessä tiedon 

määrän annostelu on pakollinen edellytys koko kertomuksen olemassaololle, 

sillä jo olemassaolevan tiedon esittäminen ei synnytä draamaa. Katsojan, 

kertojan ja tarinan henkilöiden tietämys säätelee usein katsomiskokemusta: 

jännityskertomuksessa kerronnan kommunikoimattomuus saattaa ulottua 

äärimmäisen pitkälle, ja vasta lopussa paljastetaan hovimestarin olevan 

syyllinen, komediassa taas synnytetään hullunkurisia tilanteita asetelmalla, 

jossa katsoja tietää enemmän kuin tarinan henkilöt. (Bacon 2004, 39-43.)

2.3.3 Motivaation lajit

Venäläiset formalistit nimittävät motivaatioiksi niitä syitä, joiden vuoksi 

tarinalliset elementit ovat järjestyneet sellaisiksi kuin ovat. Bordwellin mukaan 

motivaatio vastaa kysymykseen siitä, millä katsoja oikeuttaa tietyn tekstuaalisen 

elementin olemassaolon. (Bordwell 1990, 36.) Thompsonin (1988, 16) 

määrittely on samankaltainen: hänen mukaansa motivaatio on teoksen antama 

vihje, joka johdattelee katsojan päättämään, mikä oikeuttaa tietyn tarinallisen 

keinon olemassaolon. Näin motivaatio toimii vuorovaikutuksessa teoksen 

rakenteen ja katsojan aktiivisuuden kanssa.

Motivaatio voi olla joko kompositionaalinen, realistinen, transtekstuaalinen tai 

taiteellinen. Kompositionaalisen motivaation piiriin kuuluvat kerronnan 

seuraamisen mielekkyyden vuoksi järjestellyt elementit, esimerkiksi se, että 

henkilöt ovat sijoittuneet kohtauksessa niin, että he näkyvät kameralle 

optimaalisesti, sekä esimerkiksi se että tarinalla on eheä juoni. Realistiseen 

motivaatioon kuuluvat elementit on järjestelty tietynkaltaisiksi sen vuoksi, että 

ne vastaavat todellisuutta: Ihmiset käyttäytyvät ja reagoivat kuten voidaan 
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olettaa ja esineet ja maailma ovat todellisuuden kaltaisia. (Bordwell, 36.) Bacon 

huomauttaa että tämä motivaation laji tarkastelee  vain sitä, mitä katsoja pitää 

toden kaltaisina, eikä lähde tekemään ontologisia väittämiä todellisuuden 

luonteesta. Tässä mielessä realistinen motivaatio on kulttuuriin, aikaan ja 

paikkaan sidottua. (Bacon, 61). Transtekstuaalisen motivaatio alaiset seikat 

perustuvat konvetioihin, esimerkiksi useissa genre-elokuvssa niin sanotusti 

hyvien puolella olevat hahmot pukeutuvat valkoisiin ja pahoja edustavat mustiin 

vaatteisiin. Usein tämä motivaation laji perustuukin stereotypioihin. Taiteellisen 

motivaation piiriin kuuluvat elementit ovat formalistien mukaan olemassa 

ainoastaan niiden itsensä vuoksi. Niiden voidaan sanoa etsivän uudenlaisia 

ilmaisun tapoja. Tämä motivaation laji on harvinaisin, ja yleensä tarinallisten 

elementtien syytä aletaan etsiä taiteellisesta motivaatiosta vasta kun muut 

motivaation lajit eivät tule kyseeseen. (Bordwell 1990, 36-40.)

2.3.4 Kerronnan moodit ja montaasiteoria

Bordwell (1990, 149-155) jakaa elokuvallisen kerronnan moodeihin. Ne ovat 

historiallisesti rakentuneita, narratiiviseen rakenteeseen ja järjestykseen 

liittyvien normien ryhmiä, jotka ohjaavat katsojan tulkintaa. Klassisessa 

narraatiossa, joka on tuttua esimerkiksi niin kutsutuista valtavirtaelokuvista 

tarinan jännite rakentuu yksilöiden motivaatioiden seuraamiselle ja hallitsevia 

motivaation lajeja ovat kompositionaalinen sekä transtekstuaalinen. 

Taiteellisessa kerronnassa, niin kutsutussa taide-elokuvassa realistinen ja 

taiteellinen motivaation laji ovat hallitsevassa asemassa ja tarinan kautta 

voidaan paneutua esimerkiksi kysymyksiin yksilön tilaa ja psykologiaa 

määrittelevistä tekijöistä. Avantgardistisessa kerronnassa pyrkimyksenä on 

usein hylätä koko kerronta perinteisessä mielessä kokonaan. Erityisesti 

tutkimukseni on kiinnostunut retorisesta kerronnasta, jonka tarkoituksena on 

nimensä mukaisesti elokuvallisten keinojen avulla vakuutta katsoja jostakin 

väitteestä tai teesistä. Bordwell käyttää termiä historiallis-materialistinen 

kerronta, sillä suuntauksen juuret ovat 1920-luvun Neuvostoliitossa, jossa 

elokuvallisten keinojen merkitys propagandan välineenä ymmärrettiin jo varhain. 

Retorisessa kerronnassa tyypillistä on, että diegeettinen illuusio saatetaan 
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rikkoa tai sillä saatetaan leikitellä esimerkiksi kohdistamalla näytteleminen 

kameraan päin tai jopa antamalla hahmojen puhua suoraan kameralle.Tarinat 

ovat avoimen tendenssipitoisia ja retoriset keinot suorastaan päällekäyviä. 

Kerronan itsetietoisuus, tietävyys ja kommunikoivuus ovat huipussaan ja toisto 

on yleinen tehokeino.(Bordwell 1990, 149-156, 205, 234, 274; Bacon 2004, 66-

68; 88-90.) Yhteydet mainosten kerrontaan ovat ilmeisiä.

Baconin (2004, 91) mukaan retorisen kerronnan ytimessä on leikkaus ja etenkin 

montaasi, eli yhtenäisen tapahtumaketjun muodostava nopeiden, peräjälkeen 

leikattujen otosten sarja. Kaiken keskiössä on havainto, jonka mukaan 

montaasin avulla kyetään luomaan kokonaisuuksia ja mielleyhtymiä, jotka eivät 

sisälly alkuperäiseen materiaaliin. Montaasi on siis tavallaan enemmän kuin 

sisältämiensä kuvien summa.

Eisensteinin montaasiteoriassa eritellään viisi ulottuvuutta: Metrinen montaasi 

perustuu otosten ajalliseen pituuteen, esimerkiksi nopeutuva leikkausrytmi 

aiheuttaa kiihtyneen vaikutelman jopa fyysisesti havaittavalla tasolla. Rytminen 

montaasi tarkoittaa otosten keston suhdetta niiden hahmotettavuuteen nähden, 

esimerkiksi yleiskuvan hahmottamiseen tarvitaan enemmän aikaa kuin 

lähikuvan. Tonaalinen montaasi perustuu otosten teksturaalisille vastakohdille, 

kuten terävä/sumea tai kirkas/tumma. Yläsävelmontaasissa edelliset kolme 

suhteutuvat kokonaisuudeksi, vaikuttaen katsojan tajunnassa aistillis-

emotionaalisella tasolla. Intellektuaalisessa montaasissa peräkkäin leikatut 

kuvat muodostavat mielleyhtymiä ja metaforia, jotka vetoavat katsojan aisteihin, 

älyyn ja tunteisiin. Esimerkiksi Eisensteinin elokuvassa Lakko rinnastetaan 

kasakoiden hyökkäys härkien teurastukseen leikkaamalla peräkkäin kuvia 

molemmista. (Eisenstein 1999, 145-158; Bacon 2004, 91-92.)

Montaasiteoria, etenkin intellektuaalinen montaasi, kietoutuu mielenkiintoisella 

tavalla Williamsonin aikaisemmin esiteltyyn, mainoksia koskevaan väittämään, 

jonka mukaan esittämällä mainostettava tuote tietyssä yhteydessä tämän 

yhteyden ominaisuudet siirtyvät kokijan mielessä tuotteen ominaisuuksiksi. Leo 

Kuleshovin sanoin olennaista ei ole se mitä yksittäisissä kuvissa on, vaan se 

miten kuvat on yhdistetty.
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2.3.5 Aika-tila-kausaliteetti-metaforisuus

Baconin (2004, 120) mukaan narratiivin kokonaisuus muodostuu ajan, tilan ja 

toiminnan ykseydelle perustuvista kohtauksista, jotka muodostavat keskenään 

enemmän tai vähemmän yhtenäisiä jaksoja suhteessa sekä diegeettisen 

maailman aika-tila jatkumoon, että toiminnan syy-seuraussuhteisiin. 

Käytännössä siis miten kohtauset ajallisesti sijoittuvat toisiinsa nähden sekä 

missä määrin jokin kohtaus tai sen tapahtumat ovat seurausta aikaisemmista 

kohtauksista tai luovat pohjaa uusille kohtauksille. Jäljessä on hahmotettu ajan, 

tilan, kausaliteetin ja metaforisuuden hahmottumiseen paitsi yksittäisten 

otosten, myös otosten keskinäisten suhteiden tasolla.

Ajan kysymyksessä olennaista on, millä nopeudella katsojalle tarjotaan 

informaatiota, sekä miten fabula-aika ja sjuzhet suhteutuvat keskenään. 

Bordwellin mukaan katsomiskokemus koostuu hypoteesien tekemisestä ja 

tarkastamisesta, katsoja ikään kuin tekee hypoteesin siitä mitä seuraavaksi 

voisi tapahtua, ja kerronnan eteneminen paljastaa oliko katsoja oikeassa. 

Täämän johdosta audiovisuaalisessa kerronnassa rytmin avulla voidaan 

määritellä tai pakottaa katsoja tekemään päätelmiä tietyllä nopeudella, ja rytmiä 

muuttelemalla kerronnalla voidaan hallita sitä miten ja mitä päätelmiä katsoja 

tekee. Nopearytmisyys pakottaa katsojan omaksumaan nopean eliminaation 

strategian, jolloin monia hypoteeseja jää tekemättä. Vaihtoehtoisesti 

hidastempoisuus saattaa johtaa tilanteeseen jossa katsoja hylkää alkuperäiset 

odotuskensa, koska ne eivät ole täyttyneet, ja alkaa tehdä uusia hypoteeseja. 

(Bordwell 1990, 74-77.)

Baconin mukaan on monia tapoja ja syitä tehdä kuluneen ajan pituus 

epäselväksi. Esimerkiksi ajan tiivistäminen montaasijaksoilla voidaan esittää 

vain suurpiirteinen kuva siitä, mitä tietyn ajanjakson aikana on 

kokonaisuudessaan tapahtunut. (Bacon 2004, 123.) Mainoksessa esimerkiksi 

voisi olla kerronnan kannalta edullista esittää jonkin tuotteen vaikutukseen 

kuluva aika lyhyempänä kuin se todellisuudessa on.

Tilan hahmottuminen länsimaisessa audiovisuaalisessa valtavirtakerronnassa 
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perustuu renesanssin ideaaleille, joissa kameran normaalioptiikan mukaisesti 

ideaalina on matemaattinen perpektiivi ja kompositiot rakennetaan henkilöiden 

vartaloiden ja kasvojen varaan. Tilavaikutelmaa voidaan kuitenkin vääristellä 

käytettyä optiikkaa muuttamalla. Teleobjektiivi toimii kuten teleskooppi ja 

hälventää syvyysvaikutelmaa, laajakulmaobjektiivin lyhyt polttoväli puolestaan 

ylikorostaa syvyysvaikutelmaa ja vääristää kuvaa reunoilta. Sen tarkkuusalue 

on myös parhaimmillaan erittäin suuri. (Bacon 2004, 135-138.) Tilavaikutelmaa 

manipuloimalla voidaan paitsi luoda mitä erilaisimpia kuvia, myös esimerkiksi 

kuvata henkilön henkistä tilaa tai tapaa hahmottaa ympäristönsä. Myös 

tarkkuusalueella voidaan säädellä mitä näemme, esimerkiksi jättämällä jokin 

asia epäteräväksi.

Kausaliteetin käsite perustuu siihen, että katsoja yrittää sovittaa näkemänsä 

tapahtumat johonkin tuntemaansa skeemaan. Kun katsoja näkee tapahtuman, 

hän myös pyrkii ymmärtämään sen tuntemiensa kerronnallisten konventioiden 

pohjalta, hän täten oletettavasti myös tiedostaa että diegeettinen maailma ei 

toimi täysin todellisen maailman tavoin. Kausaliteetin mieltämisessä 

olennaisena osana onkin aiemmin esitelty motivaatioiden neliyhteys. (Bacon 

2004, 148-150.)

Esimerkkinä kausaliteetista voisi olla kohtaus, jossa ensin kuvassa on henkilö 

joka laittaa silmänsä kiinni ja keskittyy, ja seuraavassa kuvassa näemme tuolin 

joka lähtee lentoon. Kohtaus jatkuu leikkaamalla ristiin otoksia hahmon 

keskityneistä käsien liikkeistä ja tuolin lentoradan muutoksista näiden käsien 

liikkeiden mukaan. Useimmat katsojat ymmärtävät että realistisen motivaation 

perusteella henkilön keskittymisellä ja tuolin lentoon lähtemisellä ei voi olla 

minkäänlaista kausaalista suhdetta, mutta konventiot tunteva katsoja huomaa, 

että tällä kertaa diegeettisessä maailmassa näkemmällämme hahmolla on 

yliluonnollisia kykyjä.

Metaforisuuden juuret ovat Antiikin Kreikassa, ja ne ovat niin syvällä 

kielenkäytössämme, että saatamme käyttää niitä jopa tietämättämme. 

Elokuvalliset metaforat Bacon jakaa diegeettisiin ja ei-diegeettisiin. Diegeettistä 

metaforaa edustavat tilanteet, joissa tarinamaailmaan kuuluvia elementtejä 
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rinnastetaan keskenään, esimerkiksi näyttämällä ensin suuteleva pariskunta ja 

siirtymällä siitä kuvaamaan pariskunnan talon ulkopuolella näkyvää ilotulitusta. 

Diegeettistä metaforaa edustaa myös tilanne, jossa henkilö on epähuomiossa 

astumassa tielle auton eteen, mutta ystävä saa juuri ajoissa estettyä häntä. 

Henkilön kädestä putoaa kuitenkin tielle tyhjä tölkki, joka murskautuu tiellä 

suurella nopeudella ajavan auton renkaan alle. Tölkki toimii täten kuvallisena 

metaforana sille, miten henkilölle olisi käynyt, mikäli hänen harha-askeltaan ei 

olisi estetty. Ei-diegeettiset metaforat ovat puolestaan tilanteita joissa 

rinnastetaan tarinamaailmaan kuuluva sekä sinne kuulumaton elementti, ja 

tämän vuoksi ne vaikuttavat usein ironisemmilta ja vieraannuttavammilta. 

Kuuluisa esimerkki on Eisensteinin elokuvasta Lakko, jossa leikataan ristiin 

lakkoilijoihin kohdistuvaa hyökkäystä ja härkien teurastusta. (Bacon 2004, 160-

162.) 

2.4 Tiedon visualisointi

Tutkimuksessani olennaisessa osassa on se, miten mainosten vaikutus on 

visualisoitu, sekä kuinka visualisointi on yhteydessä mainosten retoriikkaan. 

Täten on tärkeää selventää joitakin visualisointiin liittyviä käsitteitä.

Semioottisilla koodeilla tarkoitetaan yhteisiä merkityssopimuksia, jotka ovat 

oleellisia mediatuotteiden ymmärtämisen kannalta. Ne tekevät mahdolliseksi 

median käytön ja tulkinnan, sekä laajemmassa mielessä jonkin tietyn kulttuurin 

osana toimimisen. (Kuutti 2012, 170-171.) Esimerkiksi punaisella värillä voidaan 

viestiä vaarasta ja risti yhdistetään kristinuskoon. Berg ja Herkman (2004, 135) 

huomauttavat, että kuvat voivat sanojen tapaisesti toimia metaforina, ja niillä voi 

vedota ihmisten tunteisiin jopa vastaanottajan sitä tiedostamatta.

Myös Seppäsen (2005, 16) mukaan visuaalisuus ei ole ainoastaan silmin 

nähtävävissä, vaan siihen kuuluvat olennaisesti metaforat ja mielikuvat.

Kress ja van Leeuwen pitävät visuaalisen muodon rakenteita, kuten 
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värivalintoja, sanomaan vaikuttavina tekijöinä, jotka toimivat samaan tapaan 

kuin kielen sanamuodot ja lauserakenteet. He esittävät että on olemassa kaksi 

erilaista tapaa lukea visuaalisia viestejä: ensimmäisessä visuaalinen 

kommunikaatio tukee kieltä toimien ikään kuin sen kopiona, ja toisessa taas 

visuaalinen kommunikaatio on tasa-arvoista kielen rinnalla, toimien täysin 

itsenäisesti. (Kress, van Leeuwen 2006, 23.)

Tieteen visualisoinnissa viestijän tulee tiedostaa yleisönsä arvot, tausta ja 

kulttuuriset lähtökohdat. Viestin tulee olla muodossa, joka huomioi 

vastaanottajan ja käyttää havainnollistamisen keinoja jotka avautuvat tälle.

(Estrada & Davis 2015, 142-143). Kressin ja Leeuwenin (2006, 4-6) mukaan 

etenkin tiedettä visualisoitaessa tulee ottaa huomioon, että visuaalisessa 

hahmottamisessa on kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia.
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT

3.1 Aineisto

Tämän tutkimuksen aineistona ovat MTV3 ja Nelonen -televisiokanavilla 15.10 

– 21.10.2016 kello 18-21 esitetyt, terveysvaikutteisia tuotteita mainostaneet 

televisiomainokset. Ajanjakson aikana esitettiin 61 erillistä, terveysvaikutteista 

tuotetta mainostanutta mainosta. Kellonaika 18-21 valittiin, koska se edustaa 

ns. Prime time -aikaa, jolla on mahdollisimman suuri tavoittavuus katsojien 

keskuudessa.

Tutkimus rajattiin niin, että mukaan otettiin ainoastaan mainokset, joissa mainos 

nimenomaan markkinoi tuotteella olevan suora, terveyttä edistävä vaikutus. 

Tuotteet jotka voidaan lukea terveelliseksi, mutta jotka mainostavat itseään 

jollain muilla keinoin, esimerkiksi  maun, hinnan tai muun seikan avulla, rajattiin 

pois. Vaikutuksen tuli myös olla suora: vaikka esimerkiksi automainosten 

mainitseman turvallisuuden voidaan katsoa edistävän terveyttä, sillä auton 

turvallisuutta korostava mainos viittaa implisiitisesti, että ilman 

turvallisuusominaisuuksia matkustajien terveys on vaarassa, rajattiin nämä 

mainokset pois vaikutuksen epäsuorasta luonteesta johtuen. 

Lopuksi terveysvaikutukset rajattiin koskemaan ihmisiä, esimerkiksi 

lemmikkieläinten terveyttä edistävien tuotteiden mainokset jätettiin pois. Myös 

aikaraja asetettiin: mainoksen tuli kestää vähintään kymmenen sekuntia, jolloin 

esimerkiksi ohjelmien alun yhteydessä näytettävät, muutaman sekunnin 

tietoiskutyyppiset "Tämän ohjelman tarjoaa" mainokset rajautuivat pois.
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3.2 Retorinen analyysi

Tutkielma on tehty käyttäen retorista analyysiä. Vanhin retoriikan 

järjestelmällinen kokonaisesitys on Aristoteleen teos Retoriikka, joka on peräisin 

300-luvulta eKr. Se on toiminut retoriikan perusteoksena siitä asti. (Leiwo, 

Luukka & Nikula 1992, 8.) Klassinen retoriikka pyrki erittelemään vakuuttavan 

puheen elementtejä, ja se käsittelikin suureksi osaksi julkista esiintymistä sekä 

siihen liittyvää kaunopuheisuuden taitoa (Haapanen 1996, 23 ja Kaakkuri-

Knuuttila 1998, 241.)

Retorisessa analyysissa tutkimuksen kohteena ovat aineiston pyrkimykset 

saada esittämänsä väitteet vaikuttamaan vakuuttavilta ja yleisöönmeneviltä. Se 

kuuluu diskurssianalyysien kirjoon, jonka vuoksi lähtökohtana on sosiaalinen 

konstruktivismi. (Jokinen 1999, 126-127.)

Retoriikka on viestinnän, esittämisen sekä puhumisen taitoa, jonka tavoite on 

muokata ihmisten käytöstä haluttuun suuntaan, sekä saada heidät näkemään 

asiat halutulla tavalla. Retoriikka voidaan mieltää sosiaalisen todellisuuden 

tuottamiseksi, sillä onnistuessaan muuttamaan ihmisten käsityksiä ja toimia 

toivottuun suuntaan, retoriikka on muuttunut todellisuudeksi. Retoriikka on 

strategista ja tarkoituksellista viestinnällistä toimintaa, ja retoriikan tutkimus on 

tämän toiminnan keinojen ja metodien tutkimusta. (Karvonen 1999, 259.)

Retoriikka voidaan luokitella sen mukaan, mikä kielenkäytön taso valitaan 

tarkastelun kohteeksi. Puheiden ja esitysten retoriikka käsittelee viestin 

kokonaisuutta arvioiden sen taidokkutta ja vaikuttavuutta. Trooppiretoriikka 

puolestaan pyrkii tuomaan esiin tietyn aikakauden ominaispiirteitä ja tutkimaan 

tuon aikakauden kieltä, tekstä tai aikakaudelle tyypillisiä tyylejä ja ajattelutapoja. 

Tämä tutkimus keskittyy argumentoinnin retoriikkaan, jossa tutkitaan esityksen 

vaikuttamiseen pyrkiviä keinoja.(Palonen & Summa 1996, 10.)

Aristoteles jakoi argumentaation logokseen, ethokseen ja phatokseen, joiden 

yhteisvaikutuksen avulla vaikuttava esitys muodostuu. Logoksella viitataan 
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argumentoinnin asiasisältöön ja se tutkii, kuinka hyvin perusteltuja esityksen 

väittämät ovat. Ethos tarkoittaa puhujan uskottavuutta henkilönä, ja se 

määrittelee hänen vakuuttavuutensa suhteessa yleisöönsä. Pathoksella 

puolestaan viittataan yleisöön vetoamiseen tunteiden avulla. (Kaakkuri-Knuuttila 

1998, 233.)

Retoriikka voidaan jakaa jo mainittuun klassiseen retoriikkaan, joka voidaan 

mieltää puheiden retoriikaksi, sekä uuteen retoriikkaan, joka korostaa enemmän 

analyysiä ja tulkintaa. Vanha retoriikka on normatiivista ja sille on tyypillistä 

ikään kuin antaa neuvoja puhujalle, uusi retoriikka puolestaan keskittyy 

pikemminkin tekstin analyysiin kuin sen tuottamiseen. (Kaakkuri-Knuuttila 1998, 

241.)

Chaïm Perelmanin (1996, 11-19) mukaan uusi retoriikka laajentaa aristoteelista 

käsitystä retoriikasta, ja tutkii argumentteja, joiden peruteella teemme 

päätöksen tietyn väitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.  Argumentoinnilla 

koetellaan, kuinka pitkälle väitteet voidaan viedä, ilman että yleisö hylkää ne 

hyväksymättömäksi kelpaamattomina. Argumentaatiolla ei ainoastaan pyritä 

hyväksyntään, vaan tavoittena on toiminta tai toiminta-alttiuden luominen. 

(Perelman 1996, 19-24; Summa 1996, 65-66.)

Kaakkuri-Knuuttila (1998, 234-240) jakaa retorisen analyysin viiteen tasoon. 

Ensimmäisellä tasolla on logoksen eli järjen ja argumenttien analysoiminen, 

jossa analysoidaan yksittäiset argumentit ja niiden keskinäiset suhteet, sekä 

arvioidaan niiden hyväksyttävyyttä kommunikaatioyhteisössä. Toisena on 

psykologinen näkökulma, jossa analyysin kohteena ovat ethos ja pathos, eli 

keinot joilla puhuja koettaa määrittää itseään suhteessa yleisöön, sekä 

pyrkimykset vaikuttaa yleisön tunnetilaan. Kolmantena tulee sosiaalinen 

näkökulma, jossa arvioidaan puhujan, yleisön ja kyseessä olevan foorumin 

keskinäisiä suhteita. Neljäntenä tarkastellaan kielellisiä keinoja, kuten metaforia, 

rinnastuksia, vertauksia tai rinnastuksia. Viidentenä ja viimeisenä on 

kokonaisuuden näkökulma, jossa tutkitaan sisällön keskinäisiä painotuksia sekä 

yksittäisten keinojen vaikutusta kokonaisuudelle, kuten myös logoksen, 

ethoksen ja pathoksen muodostamaa kokonaiskuvaa.
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Tehokkain ja usein eniten käytetty keino on käyttää yhdistelmää kaikista 

kolmestaa, ja sisällyttää viestiin sekä logosta, eetosta että paatosta. Pelkkää 

järjen keinoin perustelu ei usein tehoa, mikäli esitys ei vetoa tunteisiin, toisaalta 

taas tunteisiin vetoaminenkaan ei tuota tulosta, mikäli itse viestin esittäjä on 

yleisön silmissä epämiellyttävä (Torkki 2006, 160-161.)

Perelmanin mukaan koko esitys on vaikuttava vain, jos se on sovitettu yleisön 

mukaan. Hän jakaa yleisön universaaliyleisöön, johon kuuluvat kaikki henkilöt, 

joilla on edellytykset ymmärtää puhujaa, erityisyleisö on puolestaan 

eksklusiivinen joukko, joka jakaa esimerkiksi samanlaisen arvomaailman 

puhujan kanssa. Puhuja voi sovittaa viestinsä tietylle yleisölle tai viestiä tavalla 

joka vetoaa tiettyyn yleisön osaan. (Perelman 1996, 20-24.)

Retoriikan perusteisiin kuuluva menettely onkin selvittää tai ennakoida yleisön 

ne näkemykset, jotka jo valmiiksi tukevat väitettä jonka puolesta halutaan 

argumentoida. Tämänkaltaisia jo hyväksyttyjä näkemyksiä ei tarvitse erikseen 

perustella, vaan puhuja voi olettaa niiden tulevan hyväksytyksi yleisön 

keskuudessa intuitiivisesti. Tämän perustan varaan puhuja voi sen jälkeen 

rakentaa uusien, yleisön mielessä vielä kiistanalaisten väitteiden 

uskottavuuden. Seuraavien väittämien uskottavuus johdetaan edellisten, 

varmimmiksi koettujen väittämien lähtökohdista. (Karvonen 1997, 227.)

Perelman tekee eron suostuttelun ja vakuuttamisen välille. Suostuttelu vetoaa 

tunteisiin ja on luonteeltaan subjektiivista, vakuuttaminen puolestaan nojaa 

järkeen ja on objektiivista. Ero syntyy myös yleisöjen mukaan, suostuttelu 

kohdistuu erityisyleisölle ja sen kohteena on toiminta, vakuuttaminen 

universaaliyleisölle ja tavoitteena on ajattelussa tapahtuva muutos. (Perelman 

1996, 24-25, 42.)

Maltillisesti käytettynä toisto on tehokas retorinen konsi. Toimiva on myös 

epäolennaisten seikkojen korostamisella suoritettu harhautus, jonka avulla 

yleisön huomiokykyä voidaan suunnata haluttuihin asioihin, pois reettorin 

kannalta epämiellyttävistä seikoista. (Kakkuri-Knuuttila 2000, 238.)
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3.3 Laadullinen sisällönanalyysi

Tutkimukseni pääpaino on retorisessa analyysissä, mutta olen selvyyden vuoksi 

luokitellut aineiston eri kategorioihin, jossa erittelen ensin analyysin kohteena 

olevasta mainoksesta visualisoinnin kohteen, sekä sen jälkeen käytetyn 

visualisoinnin menetelmän. Tutkimuksessani on näin piirteitä laadullisesta 

sisällönanalyysistä, ja kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on 

kuvata tutkinnan kohdetta laadullisesti spesifinä ajankohtana. Laadullisen 

tutkimuksen luonteeseen kuuluu olennaisena osana harkinnanvaraisuus. 

Tämän johdosta se on tilastollisen pätevyyden asemasta pikemminkin katsaus 

tarkastelemaansa aika/asia -yhdistelmään. (Eskola & Suoranta 1998, 13-20.)

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu, että kohteena oleva ilmiö käsitteellistetään 

vähitellen. Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö pyritään kuvaamaan yleistetyssä 

muodossa sekä tekemään aineistosta tulkinta. Kyseessä on aineistolähtöinen,  

kolmivaiheinen prosessi, jossa aineisto pelkistetään, ryhmitellään ja luodaan 

teoreettiset käsitteet. (Kiviniemi 2001, 72; Tuomi & Sarajärvi 2002, 97-110.)

On otettava huomioon, että tutkijan omat lähtökohdat ja ennakko-oletukset 

ohjaavat aineiston tulkintaa. Analyysin kohteet nousevat aineistosta, mutta 

valintoja ohjaa teoreettinen tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98-99.) 

Tutkimuksessani aineisto ja menetelmä olivat vuorovaikutuksessa keskenään, 

ja nostamani visualisoinnin kategoriat nousivat aineistosta. Taulukoinnissa on 

käsitelty erillisiä mainoksia, yksittäinen mainos näkyy tilastoissa vain kerran 

huolimatta sen esityskertojen määrästä. Mikäli samalla tuotteella kuitenkin on 

useita erilaisia mainoksia, niitä on käsitelty erillisinä yksilöinä.
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4. TUTKIMUSTULOKSET

4.1 Yleiskatsaus sisältöön

Tutkituissa mainoksissa oli visualisoitu sekä oireita joita haluttiin helpottaa, että 

mainostuksen kohteena olevan tuotteen vaikutuksia ja seurauksia. Mainokset 

on ensin luokiteltu sen mukaan, mikä visualisoinnin kohde oli (Kuvio 1). 

Viimeisenä kategoriana on tilanne, jossa sekä oire että tuotteen vaikutus tai 

seuraus on molemmat visualisoitu. Toisessa kaaviossa (Kuvio 2.) on esitelty 

aineistosta nousseiden kategorioiden mukaisesti jaoteltuna tutkimuksessa 

esiintyneiden mainosten visualisoinnin keinoja. Luokittelun säännöt on selitetty 

liitteissä 1ja 2.

Kuvio 1. Visualisoinnin kohde tutkituissa mainoksissa.
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Aineiston mainoksissa yhdessätoista ei oltu visualisoitu oiretta eikä tuotteen 

käytön vaikutusta tai seurausta lainkaan. Huomattavaa on, että tilanteita joissa 

pelkkä oire on visualisoitu, on ainoastaan kuusi. Yleinen kaava oli, että mikäli 

oire oli visualisoitu, myös keino oireen poistamiseksi tai vähintään jokin 

visualisoitu seuraus oireen poistumisesta oli tuotu esiin. Visualisaatio ja 

audiovisuaalinen esittäminen nähdään kenties niin voimakkaana retorisena 

keinona, että oireen visualisoinnin vastapainona myös ratkaisukeino täytyy 

tuoda esille samaa esitystapaa käyttäen, jotta katsojalle ei jää pelkästään 

negatiivisen visualisoinnin jättämää mielikuvaa.

Tilannetta jossa pelkkä oire oli visualisoitu edustivat Ratiopharmin (MTV3 2016) 

mainokset, joissa karikatyyrimäinen, tietokoneella piirretty hahmo pyrkii 

niistämään nenäänsä, mutta ei onnistu vaan kasvaa jättiläismäiseksi palloksi. 

Oireen helpotusta ei kuitenkaan tuoda esille muuten kuin tuomalla itse 

Ratiopharmin tuotepakkaus kuvaan ja kertomalla faktoja tuotteen vaikutuksesta. 

Mainoksen päähenkilö siis jätetään pulaan.

Kuvio 2. Visuaalisten keinojen esiintyvyys.
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Visuaalisista keinoista ylivertaisesti suosituimpia olivat erilaisten geometristen 

muotojen ja symbolien avulla toteutettu visualisointi, sekä tuotteen käyttäjän 

käytöksessä tapahtuva muutos. Yleinen oli kaava jossa tuotetta hierottiin ihoon 

tai otettiin suun tai nenän kautta, jonka jälkeen näytettiin summittainen 

graafinen esitys tuotteen vaikutuksesta esimerkiksi näyttämällä kuinka hoidon 

kohteena olevaan paikkaan kulkeutuu palloja, nuolia, viivoja tai muita 

geometrisia muotoja. Tapahtumaa tehostettiin usein jonkinlaisella lauseella 

tyyliin "katso kuinka [tuotteen nimi] vaikuttaa tehokkaasti". Usein geometristen 

muotojen avulla luodut yleistykset eivä  kuitenkaan oletettavasti olleet 

minkäänlaisessa yhteydessä tuotteen todellisen, lääketieteellisen 

vaikutusmekanismin kanssa. Tuotteeen käyttäjän kokema muutos taas oli usein 

hyvin ilmeinen, esimerkiksi itkevä henkilö muuttui nauravaiseksi tai epävarma 

yli-itsevarmaksi.

Toinen toistuva kaava oli asetelma, jossa tuotteen käytön jälkeen ympäristössä 

tapahtui selkeästi havaittava muutos, esimerkiksi säätilassa tapahtui positiivinen 

muutos, muut henkilöt ryhtyivät ihailemaan tuotteen aiheuttamaa vaikutusta tai 

kuvakerronnassa tapahtui muutos, esimerkiksi alun laahaava kerronta muuttui 

nopeatempoiseksi ja energiseksi. Antropomorfismin avulla puolestaan joko 

luotiin vahvoja viholliskuvia, tai esitettiin jokin kiusallinen vaiva koomisessa 

valossa.

Vertailua, jossa tuotetta verrattiin joko kilpailevaan tuotteeseen tai sen vaikutus 

tuotiin esille ennen/jälkeen -asetelmalla esiintyi ainoastaan kolmessa 

mainoksessa. Mainoksissa korostettiin oman tuotteen positiivisia ominaisuuksia, 

ilman että kilpailijoihin otettiin kantaa.

4.2 Lähiluku

Tässä luvussa olen syventynyt lähiluvun avulla seitsemään esimerkinomaiseen 

mainokseen, jotka edustavat aineistosta nousseita havaintoja. Esiin nostetaan 

visualisoinnin tapoja, sekä käytettyjä elokuvakerronnan ja audiovisaalisen 

viestinnän keinoja.
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4.2.1 Strepsils

Kuva 1

Sterpsilsin mainos (Nelonen 17.10) alkaa erikoislähikuvalla, jossa nainen 

pitelee kurkkuaan ja voihkaisee. Seuraa yleiskuva, jossa selviää että hän istuu 

ikkunat auki olevasssa huonessa ja on pukeutunut ainoastaan ohueen t-paitaan 

ja alushousuihin (Kuva 1). Nainen rykii ja syö kurkkupastilleja. Yhtäkkiä viereen 

ilmestyy pieni, sininen animaatiohahmo (Kuva 2), joka käy naisen kanssa 

dialogin:

Hahmo: Hei, kipeän kurkun ensioireet?

Nainen: Niin.

Hahmo: Älä huoli vaan toimi. Ota Strepsils. Se on suosituin lääke kurkkukipuun 

Pohjoismaissa. Katso, se ei ainoastaan estä bakteereita leviämästä, se jopa 

tuhoaa ne.

Puhuessaan hahmo vetäisee esille kuin tyhjästä Strepsils-pakkauksen ja 

näyttää sitä naiselle kuvassa, joka on kuvattu naisen näkökulmaotoksena. Näin 

hahmo vaikuttaa puhuvan kuin suoraan kameralle, lisäksi perspektiivi ja 

hahmon tapa työntää paketti hyvin lähelle kameraa aiheuttavat ilmiön, jossa 

esiteltävä tuotepakkaus ja sen teksti peittävät yli puolet kuva-alasta. Tämän 

jälkeen hahmo vetäisee jälleen kuin tyhjästä esille tauluetokoneen, ja näyttää 
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sen avulla kuvaa, jossa verrataan Strpesils -kurkkupastilleja kilpailevaan 

tuotteeseen. (Kuva 3). Kuva on jaettu kahtia, ja vasemmalla näytetään kuinka 

vaikuttaa "Lääkkeetön kurkkupastilli", ja oikealla taas "Strepsils-antiseptinen". 

Kuva 2

Kuvassa kurkkukipu on visualisoitu nielussa lentäviksi, torahampaisiksi 

hahmoiksi, joilla on siivet ja piikikäs peite. (Kuva 3). Hahmot virnuilevat ilkeästi 

ja osa vilkaisee välillä suoraan kameraan. Molemmissa kuvissa nieluun 

laitetaan kurkkupastilli .Vasemmalla käytettävä, punaisen värinen "Lääkkeetön 

kurkkupastilli" ei aiheuta minkäänlaista vaikutusta hahmojen käytöksessä, mutta 

kuvassa oikealla esitettävä vaalea Strepsils aiheuttaa nieluun sinisen pyörteen, 

joka vie nyt pelokkaiksi muuttuneen ja kimeästi tuskasta huutavat demonit 

mennessään. Kuvien välissä on kello, jonka viisarit pyörivät villisti. Tuntiviisarin 

ja minuuttiviisarin keskinäinen liike ei korreloi millään tavalla SI-järjestelmään 

perustuvan ajanlaskun kanssa, sillä samassa ajassa jossa minuuttiviisari tekee 

yhden täyden kierroksen, ehtii tuntiviisari pyöriä melkein puoli kierrosta.
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Kuva 3. 

Sininen hahmo laittaa tabletin sivuun. Nainen kiittää hahmoa ja kaksikko heittää 

"ylävitoset". (Kuva 4.) Tämän jälkeen hahmo huikkaa "Näkemiin kurkkukipu!" ja 

katoaa jälleen sinisen posahduksen saattelemana kuin taikuri. Lopuksi seuraa 

vielä kuva, jossa sama sininen hahmo on sijoitettu valkoista taustaa vasten. 

Hahmon yläpuolelle on kirjoitettu keltaisena tekstinä suuraakkosilla "LIEVITTÄÄ 

KURKKUKIPUSI NOPEASTI". Hahmo katsoo suoraan kameraan ja ojentaa 

Strepsils-pakkausta katsojaan päin ikään kuin tarjoten sitä katsojalle, ja huikkaa 

"Strepsils lievittää kurkkukipuasi nopeasti!". Jälleen pakkaus tuodaan niin 

lähelle kameraa että se peittää suuren osan kuvasta.
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Kuva 4.

Itse kurkkukipu on visualisoitu keltaisen värisinä, lentävinä hahmoina, joilla on 

kielteisiksi koettuja ominaisuuksia kuten terävät hampaat ja ilkeä katse. 

Piikikkyys ja olentojen pyöreä muoto herättävät assosiaation takiaismaisiin, 

nieluun sitkeästi takertuviin kutsumattomiin vieraisiin. Toisaalta päälaen piikit 

yhdistettynä siivekkyyteen saavat aikaan mielleyhtymän jopa demonisista 

olennoista.

Kurkkukipu on näin saanut selkeästi antropomorfistisia ominaisuuksia. Kivun 

aiheuttajaa ei ole kuvattu biologista tehtäväänsä toteuttavana organismina, 

vaan tiedostavana, pahansuopana olentona joka aiheuttaa kohteelleen 

ahdistusta tahallisesti ja kiusallaan. Kurkkukipu on siis toisaalta inhimillistetty 

antamalla sille ihmisenkaltaisia ominaisuuksia kuten tietoisuus ja tunteet, mutta 

toisaalta epäinhimmillistetty jättämällä pois myönteiset ominaisuudet, kuten 

empatia. Mainoksen esittämässä maailmassa nämä olennot ovat vihollisia, jotka 

voi sinisen hahmon käyttämää termiä lainaten "tuhota", ilman että siitä täytyy 

tuntea minkäänlaisia tunnontuskia.

Riivaajien vastakohtana onkin juuri Strepsils-tabletit paikalle tuova, ystävällinen 

hahmo, joka ilmestyy paikalle pelastamaan mainoksen päähenkilön pulasta. 
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Hahmon sininen väri ja tapa saapua paikalle kuin taikaiskusta posahduksen 

saattelemana saavat aikaan mielikuvan lampun hengestä tai muusta 

maagisesta taikaolennosta, joka saapuu täyttämään päähenkilön senhetkisen 

hartaimman toiveen. Maagista vaikutelmaa korostaa hahmon tapa vedellä 

taskuistaan esineitä, joita hänellä ei aiemmin ollut mukanaan ja jotka eivät 

esimerkiksi hänen taskuihinsa mitenkään mahtuisi. Lopussa hahmo vielä 

vahvistaa siteen mainoksen päähenkilöön paiskaamalla kättä tämän kanssa. 

On syntynyt "me vastaan ne" -asetelma, jossa päähenkilö ja sininen Strepsils-

hahmo yhdessä voittavat kurkkukivun, jolle on mainoksen edetessä luotu vahva 

viholliskuva

Itse mainostuksen kohteena olevien tablettien vaikutuksesta annetaan 

ristiriitaista ja hämäävää tietoa. Sinisen hahmon tablettitietokoneeltaan 

näyttämässä kuvassa näkyy, kuinka kurkkukipua edustavat demoniset hahmot 

katoavat lähes samalla sekunilla kun tabletti liukenee kurkkuun, toisaalta 

samassa kuvassa näytetään keskellä kelloa jonka viisarit pyörivät villisti 

ympyrää, tuntiviisari ehtii kuvan näkymisen aikana tehdä kaksi täyttä kierrosta. 

Tarkoittaako tämä, että tablettien vaikutusta joutuu odottamaan kokonaisen 

vuorokauden? Kerronnan käsitys ajasta on muutenkin jätetty mitä ilmeisimmin 

tarkoituksella hämärän peittoon, sillä nainen jolla kurkkukipu alunperin oli ei 

mainoksessa varsinaisesti nauti tuotetta, vaan vaikutus näytetään ainoastaan 

sinisen hahmon taulutietokoneelta. Tästä huolimatta nainen on mainoksen 

lopussa tyytyväinen ja heittelee ylävitosia sinisen pelastajansa kanssa, vaikka 

mikäli mainoksen vihjaama tilanne, jossa tarina etenee kronologisesti ja fabula-

aika on tabletilta näytettävää osuutta lukuunottamatta yhteneväinen sjuzhetin 

kanssa, naisen pitäisi edelleen kärsiä kurkkukivusta.

Mainoksessa leikitellään myös tilan ja optiikan avulla, kun sininen hahmo tuo 

mainostuksen kohteena olevan tuotepaketin jopa kaksi kertaa niin lähelle 

kameraa, että se näyttää täyttää suuren osan kuva alasta ja näyttää verrattuna 

muissa kuvissa esiintyviin esineisiin (Kuva 5). Kontrasti mainoksen alun 

yleiskuvaan (Kuva 1), jossa nainen syö tehottomiksi osoittautuvia 

kurkkupastilleja, on valtava. Naisen täytyy pitää sormensa tiukasti yhdessä että 

hän ulottuu ottamaan pastilleja, kun taas Strepsils pakkaus vaikuttaa kuva-
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alassa suuremmalta kuin sitä esittelevän sinisen hahmon pää.

Kuva 5.

Mainoksessa kuvakerrontaa myös käytetään tehokkaan elokuvamaisesti, 

mainoksen avaa erikoislähikuva jossa mennään lähes kirjaimellisesti 

kurkkukivusta kärsivän henkilön iholle. Näin tiivis kuva on harvinainen mutta 

tehokas keino, jonka katsoja voi tuntea kurkkukivun itse ja samaistua kärsijän 

oireisiin. Kun myöhemmin esitetään että kurkkukivun aiheuttavat ilkeät hirviöt 

kurkussa, katsoja olisi jo ilman kivun aiheuttajien demonisia ominaisuuksia ja 

rehvakasta olemustakin valinnut puolensa.

Mainos sisältää myös esimerkin värikoodauksesta, kun vertailevassa kuvassa 

Strepsils-tabletit ovat sinisiä mutta kilpailevat tuotteet punaisia. Koska myös 

kurkku, eli kuvassa tausta jota vasten lääkettä annostellaan on punainen, koko 

kilpailevan tuotteen olemassaoloa kuvassa on vaikea havaita. Punainen on 

myös useimmissa mainoksissa laitettu merkitsemään pikemminkin kipua, 

särkyä tai muita negatiivisiksi koettuja ilmiöitä kuin parannuskeinoa.

Mainos vetoaa ovelalla tavalla järkeen ja tunteisiin, ja ethos, logos ja pathos 

ovat kaikki käytössä. Katsojan sympatiat heräävät pulassa olevan naisen 
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puolesta jota demoniset hahmot piinaavat, kunnes paikalle tulee valkotakkinen 

asiantuntija, jolla on järjellä perusteltu ja taulutietokoneella ammattimaisesti 

visualisoitu ratkaisu esitettyyn ongelmaan. Tuotteeseen liittyviä vaikuttamisen 

mahdollisuuksia on käytetty tehokkaasti, ja visualisoinnin sekä audiovisuaalisen 

kerronnan keinoja monipuolisesti.

4.2.2 Benecol

Benecolin mainos (Nelonen 15.10) alkaa yleiskuvalla, jossa kamera leijailee 

hiljalleen mestän yllä (Kuva 6). Seuraa toinen yleiskuva, jossa kamera lipuu 

hitaasti maan tasalla kuvaten metsän puita alaviistosta. Kuvan vasemmassa 

laidassa on orava joka kiipeää yhteen puista (kuva 7).

Kuva 6.

Kertojan voice-over -ääni kertoo: "Pienellä teolla voi olla suuri vaikutus, myös 

kolesterolin alentamisessa. Kasvistanolit auttavat sitä puotamaan. Niitä 

saadaan mäntymetsän sydämestä, ja sinä saat niitä vain Benecol-tuotteista. 

Benecol on suomalainen keksintö, joka auttaa alentamaan kolesteroliasi 

seistemästä kymmeneen prosenttia. Benecol – pieni teko, suuri teho."

Samaan aikaan kun kertojan ääni kuuluu taustalla, nainen kävelee metsässä 

koiransa kanssa. Hän saapuu ilmeisesti oman talonsa pihaan, jossa mies, 

oletettavasti naisen aviomies, odottaa häntä. He istuutuvat pöydän ääreen, 

jossa on erilaisia marjoja, leipää, mehua ja Benecol-levitettä (Kuva 8.). Nainen 

syö leipää jolle mies on levittänyt Benecolia, ja katsoo miestään merkitsevästi.
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Kuva 7.

Kuva 8.

Lopuksi seuraa ensin yleiskuva talosta, jolla ikään kuin hyvästellään nähty 

pariskunta, talo on epäterävä ja kuvan terävyysalue on etualalla, johon putoilee 

käpyjä. Viimeisenä on kuva, jossa valikoima Benecol-tuotteita on aseteltu 

keskelle metsää. Kuvan taustalla maahan putoilee käpyjä ja orava vipeltää 

puussa (Kuva 9).
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Kuva 9.

Mainoksessa Benecol esitetään luonnonmukaisena, suorastaan osana luontoa. 

Mainoksen kuvasto koostuu lähes kokonaisuudessaan vihreästä 

mäntymetsästä ja viimeisessä kuvassa mainostettavat tuotteet on sijoitettu 

keskelle vihreää sammalmätästä, jonne ne eivät luontevasti kuulu. Näin 

toteutetaan Williamsonin mainitsemaa menetelmää, jossa esitetään tuote 

tietyssä ympäristössä, jolloin ympäristön ominaisuudet muuttuvat katsojan 

mielessä tuotteen ominaisuuksiksi. (Williamson 2002, 17-25). Mainosta leimaa 

vahva taustaoletus, jonka mukaan luonnollisuus ja luonnonläheisyys koetaan 

positiivisina arvoina. 

Huomionarvoinen on myös mainoksen väittämä, jonka mukaan kasvistanoleita 

saadaan mäntymetsän sydämestä, "...ja sinä saat niitä vain Benecol-tuotteista". 

Mainos siis väittää Benecol-tuotteiden olevan ainoa kasvistanolin lähde, vaikka 

todellisuudessa mm. Monet viljatuotteet sisältävät niitä. Mainoksen maailmassa 

luonnollisia ainesosia ei siis saa suoraan luonnosta, vaan teollisesti tuotetusta, 

mainostuksen kohteena olevasta tuotteesta, ikäänkuin "luontoa suoraan 

purkista". Myös sanamuoto "sinä saat niitä vain..." herättää kummastusta, 

saavatko muut kasvistanolia muualta? Mikäli tarkoituksena on yksinkertaisesti 

ollut kohdistaa viesti suoraan katsojalle ja saada tämä tuntemaan itsenä 

tärkeäksi huomatessaan olevansa eksklusiivisen puhuttelun kohde, on 

lopputuloksessa mielestäni epäonnistuttu ja lopputulos on pikemminkin 

harhaanjohtava.

Osuudessa jossa itse tuotetta nautitaan, se on sijoitettu ruokapöytään yhdessä 
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leivän, mansikoiden, mustikoiden ja ilmeisesti appelsiinimehun kanssa. 

Esittämällä näin Benecol-levite terveelliseksi koettujen, suoraan luonnosta 

saatavien ruoka-aineiden kanssa vahvistetaan mielikuvaa luonnollisesta 

tuotteesta, joka luontevasti sijoittuu osaksi terveellisten tuotteiden jatkumoa.

Tuotetta nauttiva pariskunta asuu talossa, joka sijaitsee keskellä metsää. 

Pariskunta näyttää hyvinvoivalta ja nainen esitellään näyttämällä hänet 

kävelylenkillä metsässä vapaana kulkevan koiransa kanssa. Ensimmäisessä 

kuvassa jossa pariskunnan talo esitellään, nähdään että heidän pihallaan on 

trampoliini, seuraavassa kuvassa taas jalkapallo ja kumollaan oleva polkupyörä 

(kuva 10). Nämä seikat viittaavat liikunnalliseen elämäntapaan, kuten myös 

ajotien ja autotallin puute, sekä asuinpaikan sijainti keskellä metsää, mitä 

ilmeisimmin kaukana modernin yhteiskunnan palveluista.

Kuva 10.

Kun tuotetta ensimmäisen ja ainoan kerran nautitaan, tuotetta syövä nainen luo 

mieheensä merkitsevän katseen (Kuva 11),  ikään kuin Benecol olisi 

pariskunnan yhteinen juttu tai salaisuus. Pariskunta esitetään luonnonläheisen 

elämäntavan omaksununeena onnellisena kaksikkona, joka on löytänyt 

tasapainoisen elämän metsän keskellä, ja kaiken keskiössä ja mahdollistajana 

on Benecol, jota rituaalinomaisesti nautitaan sille pyhitettynä hetkenä, jonne 
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nainen mainoksessa saapuu miehen laitettua hänelle pöydän valmiiksi. 

Rituaalin aikana luodut merkitsevät katseet todistavat tasapainotilan 

olemassaoloa ja uusintavat miehen ja naisen suhteen paitsi toisiinsa myös 

luonnolliseen elämäntapaan, jossa mies ja nainen elävät onnellisena valmistaen 

toisilleen Benecol-aterioita.

Kuva 11.

Mainoksessa myös käytetään diegeettisenä metaforana käpyjen putoilemista. 

Kun kertoja ensimmäisen kerran mainitsee kasvistanoleiden nauttimisen 

vaikutuksena olevan kolesterolin putoaminen, nähdään ikään kuin käpyjen 

muodostama dominoefekti tai perhosvaikutus, jossa ensin yksi käpy saa 

useamman kävyn putoamaan, ja nyt nämä useammat kävyt pudottavat lisää 

käpyjä jne. (Kuva 12).

Kuva 12.
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Ilmiöllä paitsi kuvataan kolesterolin putoamista, muistuteaan että kaikki 

vaikuttaa kaikkeen, ja ensimmäisen kävyn voidaan nähdä edustavan Benecol-

tuotteita, jotka ovat laukaiseva tekijä elämäntapamuutokselle, jonka myötä 

muutkin kävyt putoavat ja elämäntavat lähtevät terveellisempään suuntaan.

4.2.3 Precosa

Mainos (MTV3, 16.10) alkaa laajalla, suurimmaksi osaksi peilin kautta kuvatulla 

otoksella pienestä huoneesta jossa on meneillään jooga- tai jumppatunti. 

Ryhmä ihmisiä on parketilla staattisessa "alaspäin katsova koira" -asennossa ja 

ohjaaja seisoo heidän edessään antaen ohjeita.  Ruudussa on suuraakkosin 

kirjoitettu teksti "Precosa esittää: Mikään ei pilaa päivääsi kuin ripuli" (Kuva 13). 

Kuva 13.

Yhtäkkiä huoneen ovi lennähtää irti saranoiltaan ja sisään astuu ruskea hahmo, 

joka tuo mieleen ulosteen ja jonka kaulassa riippuvassa riipuksessa on teksti 

"MR D". Hahmolla on sormi suun edessä ja kasvoilaan ilme joka tuntuu 

viestivän huoneen "voi ei, nyt olette pahassa pulassa". Huone, josta ruskea 

hahmo saapuu, on täynnä savua (Kuva 14). Seuraavaksi kuva nopeutuu 

moninkertaiseksi ja hahmo alkaa juosta ja hypellä ympäri huonetta, samalla 



39

vääntäen huoneessa harjoittelevien liikunnan harrastajien raajoja erilaisiin 

solmuihin (Kuva 15). Lopuksi hahmo kumartaa huoneen väelle ja alkaa tanssia 

ivallisesti. Huoneessa olijat jääväät tuijottamaan tanssia Ruutuun ilmestyy 

suuraakkosin kirjoitettu teksti "Älä anna ripulin pilata päivääsi".

Kuva 14.

Ripuli on kiusallinen vaiva, eikä sen oireita ole haluttu esittää liian 

naturalistisesti. Parhaaseen katseluaikaan liittyvät säädökset myös asettavat 

rajoituksia esitettävälle kuvastolle. Mainoksessa onkin tehty valinta kuvata 

varsinaisten oireiden sijaan ripulin aiheuttamaa mielipahaa ja hankaluutta 

metarforan tasolla.

Samalla on luotu vahva viholliskuva, jossa antropomorfisesti kuvattu, täysin 

tiedostava ja ilkeilystään selvää nautintoa saava ruskea hahmo edustaa kaikkia 

ripulin epämiellyttäviksi koettuja ominaisuuksia. Hahmolle on annettu nimi, ja 

sen teot näyttävät hyvin konkreettisella tavalla, miten ripuli haittaa elämää: 

Ripuli voi yllättää milloin tahansa, kesken rakkaan harrastuksesi. Se vie 

toimintakykysi ja saa sinut kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti solmuun. 

Mainoksessa suorastaan hekumoidaan hahmon tavalla kiusata 

puolustautumaan kykenemättömiä jumppareita.
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Kuva 15.

Hahmon vihamielisyyttä korostetaan konventionaalisen motivaation piiriin 

kuuluvalla tavalla tuoda hahmo kohtaukseen huoneesta, joka on täynnä savua. 

Näin hyödynnetään kauhu- ja jännityselokuvista tuttua tapaa esitellä tarinan 

antagonisti tuomalla tämä näkyville ilmestyksenomaisesti tiheän savun läpi.

Ripulia koskaan kokematonkin katsoja alkananee toivoa hahmon saavan 

ansionsa mukaan. Näin käykin, kun mainoksen lopussa ei ainoastaan esitellä 

lääkettä jolla ripuli on mahdollista saada kuriin, vaan kuvaan syöksyvä 

lääkepakkaus jopa taklaa ruskean hahmon ulos kuvasta (Kuva 16), näin 

symbolisesti poistaen ripulin uhrien elämästä. Mahdollinen tuotteen ostaja ei siis 

saa tyydytystä ainoastaan vaivan katoamisesta, vaan myös siitä, että se saa 

ansionsa mukaan.

Huolimatta vahvasta viholliskuvan rakentamisesta, mainokseen on luotu kepeä, 

jopa humoristinen tunnelma. Kun ruskea hahmo aloittaa jumppareiden 

kiusaamisen, kuvanopeus yli kaksinkertaistuu, tuoden mieleen komediallisten 

mykkäelokuvien toimintakohtaukset, joissa kuvaa niin ikään oli nopeutettu. 

Myös hahmon tanssiliikkeet ja uhrien deadpan-tyylinen ilmeettömyys lisäävät 

koomista vaikutelmaa. Mainos kertoo ripulin olevan todellinen kiusanhenki jota 

vastaan tulee taistella, mutta ei silti ota itseään liian vakavasti. 
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Huumorintutkimuksen helpotusteorian mukaisesti voidaan sanoa mainoksen 

tarjoavan katsojalle vaihtoehtoa nousta kiusallisen vaivansa yläpuolelle 

osoittamalla osaavansa nauraa itselleen.

Kuva 16.

Mainos noudattaa kaavaa, jossa esitetään ensin hirvittävä ongelma, mutta 

lopussa selviää, että siihen on olemassa helppo ratkaisu. Viimeisen kuvan teksti 

"Älä anna ripulin pilata päivääsi" indikoi (Kuva 17), että on helppoa tehdä valinta 

ripulittomasta elämästä. Edelleen se korostaa ripulin ärsyttävää luonnetta 

näyttämällä ruskean hahmon tanssimassa tekstin taustalla, ja itse 

sanamuotokin vihjaa, että ripuli nimenomaan pyrkii tietoisesti pilaamaan päiväsi. 

Precosan käyttö ei siis ainoastaan helpota omaa oloasi, vaan myös estää 

ruskeaa hahmoa pääsemästä nauttimaan ihmisten kiusaamisesta. Mainoksen 

paatos rakentuu tämän viholliskuva-asetelman varaan. 
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Kuva 17.

4.2.4 Nivea Q10

Mainoksen (MTV3, 20.10) alussa on sarja kuvia, joissa nainen katsoo suoraan 

kameraan kauhistuneena (Kuva 19). Kameran paikalla on diegeettisessä 

maailmassa mitä ilmeisimmin tarkoitus olla peili, koska nainen selekästi 

havainnoi itseään. Kuvan taustalla kertoja puhuu voice-overina:

"Vähentääksesi ryppyjen muodostumista voit joko lopettaa nauramisen ja 

mennä aikaisin nukkumaan, tai vain olla iloinen ja käyttää kosteuttavaa Q10 

-plus anti-wrinkle -päivävoidetta. Nivean patentoitu koostumus vähentää ryppyjä 

jopa neljässä viikossa yhdessä ihon oman Q-10:n kanssa. Paras ase ryppyjä 

vastaan on ilo ja Q-10."

Kun kertoja mainitsee Nivea Q10:n, seuraa leikkaus tilanteeseen jossa alun 

nainen kulkee riemukkaana kaupungilla kahden ystävänsä kanssa (Kuva 20). 

Jälleen hän katsoo suoraan kameraan, mutta tällä kertaa diegeettisessä 

maailmassa katseen kohteessa ei liene peiliä.
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Kuva 19.

Kuva 20.

Seuraa kuvia joissa nainen hieroo Nivea Q10 voidetta kasvoilleen ja hymyilee 

suoraan kameralle (Kuva 21). Hän myös piirtää voiteella hymyilevän naaman 

symbolin kameran linssin edessä olevalle pinnalle (Kuva 22). Tuotteen 

vaikutusta on visualisoitu näyttämällä lähikuvassa naisen kasvot, sekä hänen 

poskessaan yksitellen välähtävät numerot 1,2,3 ja 4, joiden on mitä ilmeisimmin 
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tarkoitus kuvata tuotteen neljän viikon vaikutusaikaa. Lopussa on vielä kuva 

tuotepakkauksesta.

Kuva 21.

Mainos väittää tuotteen käyttämättä jättämisen johtavan hymyilyn loppumiseen. 

Mikäli ihminen haluaa säilyttää ihonsa sileänä, on hänen tehtävä valinta: joko 

hän käyttää mainostuksen kohteena olevaa tuotetta, tai muttuu aikaisin 

nukkumaan meneväksi tylsimykseksi, jolta on viety mahdollisuus edes hymyillä. 

Tuotteen käyttäjät ovat vapaita viettämään menevää ja viihdyttävää elämää itse 

parhaaksi katsomanaan ajankohtana, kun taas tuotteen käyttämättömyys tekee 

henkilöstä ilottoman ihmisen, jolta on riistetty kontrolli päättää itse 

nukkumaanmenoajastaan.

Mainos sisältää vahvan taustaoletuksen katsojan halusta näyttää ikuisesti 

nuorelta ja rypyttömältä. Mainoksen myymät mielikuvat kuten myöhään yöhön 

jatkuva juhliminen liitetään nuoruuteen, kun taas aikaisin nukkumaan 

meneminen liitetään lähinnä vanhempiin ihmisiin ja tuo tässä yhteydessä 

mieleen lähinnä eläkeläismummon.

Yhdistettynä mainoksen kuvastoon tanssivasta naisjoukosta syntyy 

vastakkainasettelu, jossa tuotteen käyttäjät ovat juhlantäyteistä yöelämää 
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viettäviä kauniita naisia, mutta tuotten käyttämättä jättäminen johtaa huoleen ja 

murehtimiseen. Mainos ei varsinaisesti myy sileää ihoa, vaan elämäniloa ja 

murheetonta elämää.

Mainos näyttää konkreettisin symbolein kuinka tuotetta käyttävä nainen tuo 

tyytyväisyytensä esiin piirtämällä suupielet ylöspäin kääntäneen hymyilevän 

naaman. Ennen tuotteen käyttöä sama nainen katsoo kameraan ikäänkuin 

kameran paikalla olisi peili, ja tarkkailee itseään huolestuneen näköisenä, kuin 

kauhistellen merkkejä ennenaikaisesta vanhenemisesta.

Kuva 22.

Tähän liittyy mainoksen toinen argumentti, joka on vaivattomuus. Mainos 

väittää, että ihosta huolehtiminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Järkeily 

etenee niin, että mitä järkeä on olla hoitamatta ihoaan, kun se kerran on näin 

vaivatonta?

Nivean mainos myy siis nuoruutta, vapautta ja helppouta. Mainoksen 

visuaalinen ilme on rakennettu puhtauden ja kepeyden varaan. Mainoksessa on 

myös häivytetty tilan ja ajan tuntua. Terävyysalue on kaiken aikaa hyvin lähellä, 

ja taustasta ei kykene hahmottamaan juuri mitään. Kohdassa jossa nainen 

levittää tuotetta iholleen, kuvataan mainittua neljän viikon vaikutusaikaa sillä, 
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että naisen iholla välähtävät numerot yhdestä neljään. Numeron neljä 

ilmestyessä nainen alkaa hymyillä, hieroa ihoaan tyytyväisenä ja katsoa 

suoraan kameraan, kuin tuotteen vaikutus olisi nyt voimassa, koko prosessi 

kestää kuitenkin neljän viikon sijasta noin kaksi sekuntia.

Mainoksessa myös luodaan yhteyttä katsojaan rikkomalla diegeettinen illuusio 

heti alkuunsa antamalla naisen katsoa suoraan kameraan. Mainoksen edetessä 

tämä tehokeino etualaistuu ja muuttuu suorastaan päällekäyväksi, kun nainen 

hymyilee vihjailevasti katsojalle lähes jokaisessa kuvassa. Aivan kuin tuote ja 

sen vaikutus olisi katsojan ja naisen yhteinen asia ja loisi yhteyden katsojan ja 

mainoksen naisen välille. Nainen ikään kuin kutsuu katsojan mukaan 

nauttimaan tuotteen eduista. Ylilyövä hymy voidaan myös nähdä osoituksena 

naisen tyytyväisyydestä tuotteen vaikutukseen. Vaikutusta myös korostetaan 

naisen lopussa piirtämällä hymiöllä, ikään kuin mainoksen naisella olisi 

pakonomainen tarve vakuttaa olevansa vaikuttunut tuotteen vaikutuksesta.

4.2.5 Bepanthen Eye -silmätipat

Mainos (Nelonen 15.10) alkaa, kun mies katsoo suoraan kameraan. Hänen 

silmänsä vuotavat. Voice over -ääni kysyy:

"Ville hei, ethän sä vaan vetistele?"

Ville pudistaa päätään.

"Mikä on, kuivat silmät vai?"

Ville nyökyttelee. Ruutuun ilmestyy Bepanthen Eye -pakkaus, jonka Ville ottaa 

käteensä. Voice over -ääni jatkaa.

"Tiesitkö, että Bepanthen Eye lievittää silmien kutinaa, punoitusta ja vetistelyä. 

Bepanthen Eyen kaksoisvaikutus helpottaa oireita nopeasti ja kosteuttaa silmiä 

pitkäkestoisesti. Bepanthen Eye – pitkään kosteuttavat silmätipat."
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Äänen kertoessa tuotteesta Ville laittaa silmätippoja silmäänsä. Ensin silmä on 

harmaa, mutta kun pisara Bepanthen Eyeta putoaa silmään, se muuttuu 

siniseksi. Lopussa kuvaan tulee vielä uudestaan Bepanthen Eye -tuotepakkaus. 

Viimeisenä voice over -ääni kysyy Villeltä:

"No helpottiko?"

Ville nyökkää kameralle hymyillen ja iskee silmää.

Kuva 23.

Mainoksessa tuotteen vaikutusta itsessään ei ole varsinaisesti visualisoitu, 

mutta tuotteen vaikutuksen esittelyssä on käytetty värikoodausta. Ennen 

tuotteen käyttöä mainoksen päähenkilön silmät ovat harmaat, mutta samalla 

hetkellä kun tuotetta menee silmään, ne muuttuvat sinisiksi. Siniset silmät on 

yhdistetty kulttuurissamme perinteisesti mm. vilpittömyyteen ja kauneuteen. 

Sinisten silmien on sanottu muistuttavan meren syvyyttä ja ihmisten voidaan 

esimerkiksi sanoa hukkuneen sinisten silmien kauneuteen. Sinisiin silmiin 

liitetään siis runsaasti positiivisia mielikuvia, joihin mainos viittaa esittämällä 

värinvaihdoksen. Harmaa väri yhdistetään pikemminkin ankeuteen tai 

epämääräisyyteen, sanaa voidaan käyttää synonyyminä tylsyydelle tyyliin 
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"päiväni oli harmaa", tai negatiivisessa yhteydessä kuten "harmaa talous".

Värikoodaus yhdistyy Villen olemukseen. Ennen tuotteen käyttöä Ville vaikuttaa 

silmiensä vuotamisen ja myrtyneen olemuksensa vuoksi itkuiselta ja maansa 

myyneltä, mutta tuotteen käytön jälkeen hän on hymyilevä ja leikkisä. Hahmon 

piirteet korostavat ne seikat, että hän on lähes koko ajan lähikuvassa, ja että 

mainoksen kerronnassa diegeettinnen illuusio on rikottu ja Ville esittää 

reaktionsa katsoen suoraan kameraan. Tämän johdosta alun reagointi kertojan 

kysymyksiin vaikuttaa kuin Ville pyytäisi vetoaisi katsojaan ja pyytäisi apua 

suoraan tältä. Lopun uusi, kujeileva Ville esittelee myös positiivisuutensa ja 

elämänhalunsa palautumisen hymyilemällä suoraan kameraan ja iskemällä jopa 

silmää katsojalle.

Kuva 24.

Mainoksen erikoisin piirre on, että tuotteen väitetään omaavan 

"kaksoisvaikutus", mutta missään vaiheessa asiaan ei palata kertomalla mikä 

tämä kaksoisvaikutus on tai mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. Ilman 

selitystä kaksoisvaikutuksesta kertominen vaikuttaa kikalta, jossa luodaan 

mielikuva tehokkuudesta mainitsemalla termi joka viittaa moninkertaiseen 

aikaansaavuuteen ja monipuolisempien tulosten tuottavuuteen. Väitettä on 

kuitenkin vaikea kategorisoida järkisyihin vetoavaksi argumentoinniksi pelkän 
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termin perusteella, koska konkreettiset perustelut puuttuvat. On mahdollista että 

mainos on osa laajempaa sarjaa, ja kaksoisvaikutuksen merkitys on selitetty 

jossakin sarjan aikaisemmassa mainoksessa, joka ei sisältynyt 

tutkimusaineistoon. Ilman kontekstia käytettynä puhuminen 

kaksoisvaikutuksesta on kuitenkin hyvin hämäävä.

Mainoksessa valotuksella ilmaistaan tuotteen positiivista vaikutusta, sillä 

tuotteen nauttimisen jälkeen Villen kasvoille kuvan oikeasta laidasta osuva valo 

on kirkkaampi kuin aikaisemmin. Samataen Villen takaa loistava, pään 

kehystävä valo on kirkkaampi kuin aikaisemmin (vrt. Kuva 23 ja 24). Ville 

vaikuttaa kirjaimellisesti valaistuneelta käytettyään silmätippoja.

4.2.6 Vicks Vaporub

Vicksin mainos (Nelonen 19.10) alkaa katosta kuvatulla otoksella nukkuvista 

naisesta ja miehestä parisägyssä. Yhtäkkiä mies hätkähtää yskäisten hereille, 

herättäen samalla naisen joka katsoo miestä tyytymättömänä (Kuva 25). 

Seuraa leikkaus lastenhuoneeseen, jossa kerrossängyn yläpedissä alle 

kouluikäinen lapsi myöskin herää äkisti. Lähemmässä kuvassa myös lapsi yskii 

ja pitelee kurkkuaan kärsivän näköisenä. Kertojan voice-over -ääni puhuu:

"Kun flunssa häiritsee perheesi unta, Vicks Vaporub lievittää tukkoista nenää ja 

yskää."
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Kuva 25.

Ruutuun ilmestyy kuva Vicks Vaporubin tuotepakkauksesta. Seuraa leikkaus 

kuvaan jossa perheen äiti levittää voidetta lapsen rintaan. Kaksikon välille 

syntyy katsekontakti. Vicsk voiteen levittäminen saa aikaan ilmiön, jossa lapsen 

rinnasta nousee sinistä höyryä. Sama toistuu seuraavassa kuvassa, jossa äiti 

levittää Vicks-voidetta miehensä selkään. Kertojan ääni jatkaa:

"He nukkuvat, ja sinä nukut. Kaksivaikutteinen Vicks Vaporub, tukkoiseen 

nenään ja yskään. Tervetuloa parempi olo!".

Viimeisenä tarinallisena kuvana on mainoksen ensimmäisen kuvan kanssa 

hyvin samankaltainen otos parisängyn yltä, mutta tällä kertaa sängyssä on 

yskästä kärsivän pariskunnan sijasta koko nelihenkinen perhe, joka nukkuu 

tyytyväisenä (Kuva 26). Lopuksi näyetään inforuutu, jossa Vicks-

voidepakkauksen viereen ilmestyy suuraakkosin kirjoitettu luettelomainen teksti:

1. TUKKOINEN NENÄ

2. YSKÄ

Tällä selitetään mitä aiemmin mainittu ”kaksoisvaikutus” tässä yhteydessä 

tarkoittaa. Viimeisenä ruutuun ilmestyy vielä teksti joka toistaa jälleen 
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suurakkosin kertojan jo ääneen sanoman: ”TERVETULOA PAREMPI OLO”.

Kuva 26
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Kuva 27

Kuva 28.

Mainoksessa tuotteen vaikutusta on visualisoitu ilmiöllä, jossa tuotteen iholle 

levittäminen saa aikaan sinisenä hehkuvan savun. Savun/höyryn voi tulkita 

kuvasta riippuen esittävän voiteen vaikutusta, joka lähes taianomaisesti avaa 

hengitystiet, tai joissakin kuvakulmissa itse hengityksen kulkemista, sillä 



53

tietyissä kuvissa savu ikäänkuin mukailee ilman etenemistä sieraimiin.

Mainos sisältää vahvan taustaoletuksen onnelisesta ja idyllisestä, neljän 

hengen ydinperheestä ja äidistä perheen hoivaajana ja suojelijana. Mainoksen 

kertojan käyttämä puhetapa ja ilmaukset on selkeästi suunnattu äidille. "Kun 

flunssa häiritsee perheesi unta..." ja tuotteen käytön jälkeen: "He nukkuvat ja 

sinä nukut" -tyyliset lauseet ankkuroivat äidin mainoksen kohteeksi ja 

implikoivat, että tällä on vastuunsa perheen terveydestä huolehtimisen suhteen 

perinteisenä perheen äitihahmona.

Koska mainoksen esittämässä maailmassa perheen terveysongelmista 

huolehtiminen lankeaa äidin tehtäväksi, hän levittää mainostuksen kohteena 

olevaa, parantavaa tuotetta sekä lapsen että isän päälle. Kuvassa jossa ovat 

äiti ja poika, äidin kasvoille lankeaa kuvan vasemmasta ylälaidasta kirkas valo 

(Kuva 27), joka yhdessä pojan hoivaamisen kanssa mielikuvan lähes 

uskonnollisesta ilmestyksestä, kuten suojelusenkelistä tai Madonna-hahmosta 

joka suojelee pientä lasta. Otoksessa lapsen ja äidin välille syntyy myös 

katsekontakti voiteen levittämisen seurauksena, aivan kuin voiteen käyttö  

uusintaisi ja vahvistaisi siteen suojelijan ja suojeltavan, äidin ja lapsen välillä 

(Kuva 28).

Mainoksessa käytetään vahvaa kuvakerrontaa esimerkiksi näyttämällä 

lähikuvaa kärsivistä lapsista (Kuva 29). Koska mainos on suunattu äidille, 

tavoitteena näyttää olevan äidillisten vaistojen herättäminen tunteisiin vetoavan 

kuvakerronnan keinoin.

Mainoksen ensimmäinen ja viimeinen kuva ovat asettelultaan miltei 

samanlaiset, korostaen tarinan draaman kaarta symmetrian avulla. 

Ensimäisessä kuvassa tarinan tasapainotila rikkoutuu, kun päähenkilönä 

toimiva äiti ja tämän mies hätkähtävät hereille, viimeisessä kuvassa taas 

tasapainotila on jälleen palannut, kun perhe on saatu nukkumaan tyytyväisenä, 

nyt kaikki samassa sängyssä. Äiti on suorittanut tehtävänsä ja palauttanut 

perheidyllin mukaisen harmonisen tilan vastuullaan olevaan yhteisöön.
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Kuva 29.

4.2.7. Actimel

Kuva 30.

Actimelin mainos (MTV3, 17.10) alkaa kuvalla, jossa kamera panoroi kevyesti 

pellon yli (kuva 30). Puun takaa nouseva aurinko kertoo, että on varhainen 

aamu. Seuraa leikkaus lähikuvaan keittiössä seisovasta miehestä, joka juo 

Actimel-juomaa. Niellessään juomaa miehen silmät aukeavat  ammolleen 

kuvaten hämmennystä tai yllättyneisyyttä (kuvat 31 ja 32). Kuva siirtyy keittiön 

pöydän ääressä istuvaan naiseen, oletettavasti miehen vaimoon. Vaimo katsoo 

Actimelia juoneen miehensä jalkaa, joka alkaa lyödä tahtia. Taustalla alkaa 
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soida ei-diegeettisenä musiikkina rock-yhtye Aerosmithin kappale Walk This 

Way. Mies ryhtyy tanssimaan ja jatkaa juomista. Seuraavaksi hän lähtee ulos ja 

potkaisee talonsa portin suurin elkein auki (Kuva 33). Vaimo katsoo 

huolestuneen näköisenä ikkunasta. Mies yrittää ilmeisesti leikata aitaa sirkkelillä 

ja katsoo aidan toisella puolella olevaa sonnia suoraan silmiin. Tämän jälkeen 

hän kävelee kanojen aitauksessa haravan kanssa samaan tapaan kuin rocktähti 

liikkuu kitaransa kanssa. Lopussa hän ajaa tallista ulos traktorin, joka on täynnä 

erilaisia neonvaloja. Mies ajaa traktorilla kohti horisonttia, ja lopussa trakotrin 

perässä oleva pyrotekniikka aktivoituu ja luo eräänlaisen pienen ilotulituksen 

(Kuva 34).

Kuva 31.

Kuva 32.
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Mainoksessa tuotteen vaikutus on visualisoitu esittämällä sen käytöstä väitetysti 

seuraava piristyminen metaforan tasolla. Tämä näkyy paitsi päähenkilön itsensä 

muutoksessa, myös muutoksessa joka tapahtuu ympäristössä. Mainoksen 

voidaan ajatella kuvaavan tapahtumia päähenkilön näkökulmasta, jolloin 

näkemämme ympäristön muuttuminen rauhallisesta arjesta räväkäksi rock-

elämäksi voidaan mieltää muutokseksi, joka tapahtuu tuotetta nauttivan 

henkilön tavassa nähdä työpäivänsä.

Mainoksen alussa kuvakerronta on hyvin rauhallista, kameran liike on hillittyä ja 

värimaailma haalea. Tuotteen nauttimisen jälkeen leikkauksen rytmi alkaa 

hiljalleen kiihtyä. Rytmikäs rock-musiikki alkaa soida, ja leikkaus sekä 

päähenkilön toiminta on useaan otteeseen synkronoitu täsmäämään musiikin 

iskujen kanssa: esimerkiksi hetki jona päähenkilö potkaisee pihansa portin auki 

sekä lopun ilotulituksen alku osuvat täsmällisesti tahdin vaihtumisen kohdalle, 

myös päähenkilön tanssiaskeleet noudattavat musiikin rytmiä. Mainoksen 

edetessä leikkauksen tahti kiihtyy, ja kameran liike muuttuu 

aggressiivisemmaksi. Leikkausväli tihenee selkeästi loppua kohden, ja jopa 

lähikuvissa kamera on kaiken aikaa pienessä liikkeessä. Kuvakerrontaan tulee 

musiikkivideo- ja konserttitaltiointimaisia piirteiä. Montaasiteorian mukaisesti  

leikkauksella on luotu mielikuva päähenkilön sisäisen maailman muutoksesta. 

Tämän voi tulkita kuvaavan päähenkilön energisoitumista mainoksen kohteena 

olevan tuotteen nauttimisen johdosta, sekä siitä seuraavaa arjen kokemisen 

muutosta.
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Kuva 33.

Mainos väittää tuotteen saavan aikaan muutoksen, jossa tuotteen nauttija 

muuttuu tylsästä työntekijästä oman elämänsä rock-tähdeksi tai eräänlaiseksi 

myyttiseksi cowboy-hahmoksi. Mies jättää naisen istumaan keittiöön, potkaisee 

portin auki ja lähtee töihin rokkaamaan, kunnes lopussa ajaa traktorillaan 

suoraan kohti horisonttia auringonlaskuun (Kuva 35). Mainos leikitteleekin 

runsaasti intertekstuaalisuudella sekä kontekstuaalisella motivaatiolla.

Kuva 34.

Jälleen mainos myy tunnetta ja esittää tuotteen välittömien fysiologisten 

vaikutusten sijaan seuraukset. Tuotetta nauttiva hahmo kokee todellisen 

elämänmuutoksen ja energisyyden nousun, joka on hahmon vaimon 

epäuskoisesta katseesta päätellen täysin ennennäkemätön. Sanoma on 
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suunnattu miesyleisölle ja myytävät tunteet sekä mielikuvat sonneista, 

cowboyista ja rock-tähdistä ovat erittäin maskuliinisiksi miellettyjä, 

stereotyyppisesti eräänlaisia jokaisen pojan haaveiden kohteita. Mainoksen 

pohjavire on humoristinen, mutta sen voi nähdä jopa lisäävän 

mielikuvamainonnan tehoa, koska kyseessä on monella tapaa leikkisä 

unelmointi. 

Kuva 35.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Aineistoa koskevat johtopäätökset

Tutkimuksen olennaisena kysymyksenä oli, kuinka terveysvaikutukset on 

visualisoitu terveyttä edistävien tuotteiden mainoksissa? Päähavainto oli, että 

sen sijaan että tuotteen vaikutusmenetelmä olisi suoraviivaisesti esitetty 

visuaalisessa muodossa, visualisoinnin tavat olivat mitä moninaisimpia ja 

kohteina itse mekanismin lisäksi esimerkiski tuotteen käytön tai käyttämättä 

jättämisen seuraukset ja vaikutukset, sekä esimerkiksi oireet, joille oli kehitetty 

mitä mielikuvituksellisimpia visuaalisen esittämisen tapoja. Myös 

audiovisuaalisen kerronnan keinoja tutkittiin, ja monet mainokset muistuttivatkin 

tunteisiin vetoavan kerrontansa ansiosta valtavirta- ja retorista elokuvaa.

Tutkitun aineiston mainosten hallitsevimpia keinoja olivat geometristen 

muotojen ja symbolien avulla esittäminen, sekä tuotteen aiheuttamat muutokset 

käyttäjän käytöksessä. Vertailua esiintyi yllättävän vähän, ainoastaan kolmessa 

mainoksessa. Tämä oli itselleni pieni yllätys, sillä omaa mielikuvaani 

terveysvaikutteisten tuotteiden mainoksista hallitsivat ennen/jälkeen -tyyppiset 

kuvat, tai kuvat jossa jaetulla ruudulla vasemmalla näytetään kelvoton kilpaileva 

tuote ja oikealla mainoksen kohteena oleva ylivertainen tuote.

Aineiston mainoksissa hallitseva piirre oli tunteisiin vetoamisen päällekäyvyys. 

Tutkimustuloksiin tai tieteellisiin faktoihin vetoaminen oli harvinaista ja 

esiintyessään usein hyvin summittaista. Sen sijaan mielikuvamainonta ja jopa 

tahallisen koomisesti ylilyödyt asetelmat tuotteen käytön seurauksista hallitsivat 

aineistoa. Tämä käy toisaalta yksiin audiovisaalisen esittämisen emotionaalisen 

ilmaisuvoiman kanssa, sekä elokuvallisen ilmaisun visuaalisuutta korostavaan 

perusajatukseen "Näytä, älä selitä".

Kiusalliseksi koettuja vaivoja oli esitetty antropomorfismia hyväksikäyttäen, 

moni vaikea tai nolo vaiva näyttäytyi tämän vuoksi koomisessa valossa. Näin 
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lievennettiin katsojan mahdollisesti kokemaa kynnystä käsitellä kiusallisiksi tai 

jopa tabuiksi miellettyjä aiheita. Toisaalta antropomorfismin avulla luotiin myös 

vahvoja viholliskuvia, joissa jokin vaiva esitettiin tarkoituksellisen vihamielisenä, 

oman tahdon omaavana vihollisena joka kiusaa uhriaan tahallaan ja ilman 

ulkoista motivaatiota, vain ilkeyttään.

Todennäköisest televisiomainostuksessa vallitsevan vahvan 

kohderyhmäajattelun vuoksi suureen osaan mainoksista oli sisällytetty 

jonkinlainen taustaoletus kohderyhmän mukaisesti. Myös myytävät mielikuvat 

luonnollisesti rakennettiin tämän mukaisesti .Perheenäideille suunnatussa 

mainoksessa kaupattiin lasten turvallisuutta ja vahvistettiin ideaa idyllisestä 

lapsiperheestä, nuorille naisille kaupattiin aktiivista elämäntapaa sekä vapautta, 

ja miehille suunnattujen tuotteiden mainoksia hallitsivat maskuliinisiksi koetut 

symbolit ja oletus vahvasta ja itsenäisestä päätöksentekijästä. Karvosen (1999, 

266) mukaan retoriikka voidaan nähdä yleisön lähtökohtien huomioonottamisen 

lisäksi myös yleisön tuottamisena, ja rajaamalla yleisöksi nainen, tullaan 

samalla rajanneeksi, että yleisö on ei-mies ja ei-lapsi. Mainoksissa oli tehty 

selkeitä rajauksia kohderyhmän suhteen, ja kohdistettu vaikuttamisen keinot 

juuri tälle spesifille yleisölle.

Myös stereotyyppisiä taustaoletuksia äidistä huolehtijana, miehestä ikuisena 

pikkupoikana ja esimerkiksi perheestä perinteisenä miehen, naisen ja kahden 

lapsen muodostamana kokonaisuutena vahvistettiin. Usein kaavana oli näyttää, 

kuinka jonkin tuotteen käyttö johti tämän stereotyyppisen ideaalin 

saavuttamiseen, tai esiteltiin tätä tavoiteltua tilaa häiritsevä oire tai häiriö. 

Tämän jälkeen tarinaan tuotiin mainostettu tuote, joka kykeni poistamaan 

oireen.

Tilanteissa, joissa itse vaikutusmekanismi oli visualisoitu, tällä visualisoinnilla oli 

itse asiassa hyvin vähän tekemistä tuotteen todellisen vaikutuksen kanssa. 

Visualisointi oli viety hyvin yksinkertaiselle tai abskraktille tasolle, esimerkiksi 

niskakivun hoitavaa tuotetta mainostettaessa näyttämällä, kuinka kipeään 

kohtaan menee jonkinlaisia geometrisiä muotoja, kuten palloja, nuolia tai 

kolmioita. Näiden saapuessa kiepään kohtaan tapahtuu paraneminen. 
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Informaation sijaan tällainen visualisoinnin tapa voidaan nähdä pikemminkin 

karkeana yksinkertaistuksean tai havaintokuvana vaikutusmekanismista, joka 

tosin lienee muutenkin ilmeinen kyseessä olevan tuotteen ollessa niskakipua 

parantava voide.

Huomattavasti yleisempi tapa oli esittää vaikutus erilaisten vertausten tai 

metaforien kautta. Joko suoraan näyttämällä tai elokuvakerronnan keinoja 

käyttämällä kuvattiin henkilössä tapahtuvaa ulkoista tai sisäistä muutosta. 

Ulkoisessa muutoksessa henkilö silminnähden muuttui pirteämmäksi, 

iloisemamaksi tai paremmin voivaksi, hienovaraisemmissa tilanteissa 

esimerkiksi kuvakerronnan kiihtyminen toimi vertauksena henkilön sisäisen 

kokemusmaailman muutokselle. Retoriikka painottikin henkilöiden kokemusta ja 

vetosi tunteisiin mielikuvamainonnan keinoin.

Mainoksissa käytettiin audiovisuaalisen kerronnan keinoja halutun mielikuvan 

luomiseen. Esimerkiksi ajan kulun hahmottuminen oli saatettu häivyttää 

mainoksissa, joissa tuotteen vaikutus kesti tunteja tai päiviä: ajan kulku oli 

esitetty epäselvästi ja katsojalle jäi mielikuva tuotteesta joka vaikuttaa 

välittömästi.

Kerronnan moodeista suuri osa mainoksista muistutti retorista kerrontaa. 

Diegeettinen illuusio rikottiin, argumentaatio oli suorastaan päällekäyvää ja 

realistinen motivaatio usein hylättiin joko huumoristiseen sävyyn tai ilman. 

Toisaalta esiintyi myös valtavirtaelokuvan keinovalikoimaa käyttäviä mainoksia, 

joissa elokuvamainen kerronta seurasi yksilöiden pyrkimtyksiä ja 

kompositionaalinen sekä transtekstuaalinen motivaation laji nousivat 

hallitsevaan asemaan. Näissä mainoksissa oli haettu aavistuksen 

hienovaraisempaa retoriikkaa, ja katsojan päättelylle jätettiin enemmän tilaa.

Mielikuvamainonnan keinojen tehokas käyttö johtaa pohdintaan mainosten 

eettisyydestä. Moni mainos lupaa ainakin implisiittisellä tasolla todella isoja 

asioita, jopa koko elämäntavan tai -kokemisen muutosta. Verrattuna esimerkiksi 

alkoholimainontaan, jossa entinen, villinä vallinnut mielikuvamainonta mitä 

erilaisimmista alkoholin aiheuttamista positiivisista vaikutuksita on nykyisin 
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Suomessa kiellettyä, aineiston kohteena olleissa mainoksissa kaupataan 

enemmän tai vähemmän suoraan ikuista nuoruutta ja  hyvää elämää.

5.2 Tutkimusmenetelmiä koskevat johtopäätökset

Tutkimuksessa käytettiin retorista analyysiä, jolla pyrittiin tuomaan esiin 

terveysvaikutteisten tuotteiden visualisoinnin kautta esitetyt argumentit tuotteen 

soveltuvuudesta ostopäätöksen kohteeksi. Sovelsin myös audiovisaalisen 

kerronnan analyysin keinoja, sillä televisiomainokset ovat äänin ja kuvin 

kerrottuja kokonaisuuksia, jotka on rakennettu käyttäen samoja kerronnan 

perusominaisuuksia ja tehokeinoja kuin esimerkiksi elokuvat ja televisiosarjat. 

Tilastollinen luokittelu oli hyvin summittaista ja sen tarkoituksena oli ainoastaan 

luoda kevyt yleiskuva aineistosta. Tutkimuksen kannalta olisi voinut ollut 

hyödyllistä toteuttaa laajempi laadullinen sisällönanalyysi kenties suuremmasta 

aineistosta, jotta mainosten eri vaikutuskeinojen esiintyvyyttä olisi kyetty 

erottelemaan paremmin.

Retorisen analyysin kannalta aineisto osoittautui todella suureksi. En osannut 

odottaa, että terveysvaikutteisina itseään mainostavien tuotteiden mainoksia 

olisi tällainen määrä. Alkuperäinen ajatus jokaisen mainoksen läpikäymisestä 

tekstissä piti hylätä, ja sen sijaan luoda yleisempi katsaus aineistoon ja nostaa 

esimerkinomaisesti edustavia yksilöitä esille.

Retorisessa analyysissä tutkijan aikaisemmat kokemukset vaikuttavat aina 

tuloksiin. Pyrin luonnollisesti objektiivisuuteen, mutta oma taustani katsojana ja 

audiovisuaalisen kerronnan kokijana antoivat epäilemättä kehyksen, josta tein 

tulkintani.
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Aristoteleen mukaan retoriikan ensisijainen tarkoitus on kohteeseen 

vaikuttamisen sijaan etsiä kulloiseenkin tapaukseen liittyvät vaikuttamisen 

mahdollisuudet (Aristoteles 1997). Tätä puolta olisi voinut analysoida paljon 

syvemmin, esimerkiksi selvittämällä kohdeyleisöjen vaikutusalttiutta tietynlaisille 

esittämisen tavoille, mutta se on kenties kokonaan oman tutkimuksensa aihe.

5.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Looginen jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia suurta määrää aineistoa määrällisin 

menetelmin, jotta saataisiin tilastollisesti merkittävää dataa siitä, kuinka erilaisia 

visualisoinnin keinoja käytetään pidemmällä ajanjaksolla. Määrällinen aineisto 

kykenisi myös tilastollisesti vahvistamaan, suositaanko tiettyjä visualisoinnin 

tapoja tietyntyyppisten tuotteiden mainonnassa, esimerkiksi mainostetaanko 

niin sanottuja kiusallisia vaivoja, kuten hiivasientä tai ripulia vastaan suunnattuja 

tuotteita painotetusti kevyemmillä tai humoristisemmilla menetelmillä.

Eräänä erittäin mielenkiintoisena tutkimuksen aiheena voisi toimia myös se, 

kuinka hyvin mainosten lupaamat väittämät pitävät paikkansa käyttäjien 

kokemuksen tasolla. Näkökulmana voisi olla esimerkiksi se, kuinka tuotteiden 

käyttäjät kokevat mainosten sekä suoraan lupaamien, että implisiittisesti 

vihjaamien seurausten toteutuvan: kokeeko pienten lasten äiti nenäsumutteen 

todella palauttavan yörauhan perheeseensä, ja alkaako työpäivän aamuna 

vastustuskykyä kasvattavaa valmistetta nauttiva henkilö tuntea itsenä oman 

elämänsä rocktähdeksi?

Tutkimukseni koski televisiossa esitettävää mainontaa ja rajoittui parhaaseen 

katseluaikaan. Televisiomainontaa ja mainontaa yleensäkin leimaa vahva 

kohderyhmäajattelu, joten eräs jatkotutkimuksen kohde voisi olla tutkimus siitä, 

mainostetaanko samoja tuotteita eri tavalla eri kohderyhmille. Esimerkiksi onko 

samalle tuotteelle laadittu erilainen mainos eri televisio-ohjelman yhteyteen, tai 

mahdollisesti kokonaan eri mediaan, kuten internetiin tai aikakaus- tai 
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sanomalehteen. Tämän tutkimuksen kohteena olleiden televisiomainosten 

vaikuttamiskeinot painottuivat vahvasti tunteisiin vetoamiseen ja 

elämyksellisyyteen, olisiko esimerkiksi printtimediassa mainonta enemmän 

asiapitoista ja järkeen vetoavaa?

Hakiessani tietoa tutkielmaa varten huomasin myös, että samasta mainoksesta 

on saatettu tehdä eri maihin erilaisia versioita. Relevantti tutkimuksen aihe 

voisivatkin olla saman tuotteen eri kulttuuriseen ympäristöön laadittujen 

mainosten erot ja näiden erojen syiden analysoiminen. Jokin tietty tuote oli 

myös saattanut saada joka vuosi uuden mainoksen, joten olisi mielenkiintoista 

tutkia, kuinka mainosten retoriikka ja visualisoinnin tavat ovat kehittyneet saman 

tuotteen osalta pidemmällä ajanjaksolla.

Kokonaisuuten terveyttä edistävien tuotteiden mainoksia esiintyi televisiossa 

todella suuri määrä, joten tutkittavaa aiheesta riittää. Nykyisessä länsimaisessa 

hyvinvointiyhteiskunnassa vallitseva eräänlainen terveysbuumi, jossa erilaisia 

omaan hyvinvointiin ja terveyteen painottuvia trendejä vilisee joka puolella 

mediaa varmistanee, että tutkimuksen kohteita riittää jatkossakin.
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Liite 1, taulukon 1 sisältöluokitukset

Ei visualisoitu: Mainoksessa ei ole visualisoitu lainkaan oireita tai haittoja jotka 

mainostettava tuote lupaa parantaa, kuten ei myöskään tuotteen vaikutusta tai 

sen käytöstä seuraavia asioita.

Oire: Mainoksessa on visualisoitu jokin oire tai haitta jonka mainos lupaa 

parantaa. Itse tuotteen vaikutusta ei kuitenkaan ole visualisoitu.

Vaikutus/seuraus: Oireita ei ole visualisoitu, mutta tuotteen aiheuttama vaikutus 

tai jokin sen käytöstä seuraava ilmiö tai asia on.

Oire sekä vaikutus/ seuraus: Kaksi edellistä kohtaa toteutuvat molemmat.
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Liite 2, taulukon 2 sisältöluokitukset:

Antropomorfismi: visualisoinnin kohteena olevalle ilmiölle, esimerkiksi oireelle 

tai tuotteen vaikutukselle on annettu ihmisenkaltaisa ominaisuuksia, kuten 

puhekyky, kasvot, luonne tai kyky ajatteluun.

Muutos käytöksessä tai olemuksessa:  Henkilö kärsii oireista jotka muuttavat 

olemustaan tai käytöstään tai mainostuksen kohteena olevan tuotteen 

käyttäjässä tapahtuu käytön seurauksen selkeästi havaittava muutos, 

esimerkiksi itkuinen henkilö muuttuu iloiseksi tai epävarma henkilö itsevarmaksi. 

Ilmiö on siis visualisoitu epäsuorasti näyttämällä vaikutuksen sijaan käytön 

seuraus.

Muutos ympäristössä: Mainoksessa henkilö kärsii oireista jotka muuttavat 

hänen ympäristöään tai ihmisiä ympärillään esimerkiksi kolkoiksi tai 

epämiellyttäviksi, tai mainostuksen kohteena olevan tuotteen käytöllä on 

kausaalinen suhde ympäristöön, esimerkiksi muut henkilöt alkavat suhtautua 

käyttäjään suopeammin tai ihailevat tuotteen vaikutusta käyttäjään, esimekiksi 

valaistus muuttuu selkeästi kirkkaammaksi tai säätila vaihtuu sateesta 

aurinkoiseksi. Tämäkin visualisoinnin tapa on epäsuora.

Sarjakuvamainen liioittelu: Tilanne jossa esimekiksi oire esitettiin koomisessa 

valossa, esimekiksi nuhan aiheuttamat hengitysvaikeudet johtavat henkilön 

paisumiseen palloksi.

Symbolit ja geometriset muodot: Visualisoitu ilmiö merkitty symbolein, 

esimerkiksi kipua helpottavan tuotteen vaikutus on visualisoitu näyttämällä 

kuinka kipeään kohtaan kulkee nuolia, palloja tai viivoja, jotka poistavat kivun.

Vertailu: Tuotteen vaikutus tuodaan esiin ennen/jälkeen -asetelmalla tai 

esimerkiksi verrataan kilpailevaan tuotteeseen jakamalla ruutu kahtia ja 

näyttämällä vasemmalla kilpailevan tuotteen vaikutus (jota ei usein ole) ja 

oikealla mainostuksen kohteena olevan tuotteen vaikutus.
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Värikoodaus: ilmiöitä tai asioita on erotettu toisistaan esittämällä ne eri väreissä. 

Esimerkiksi punainen merkitsee kipua, kun taas terve kohta sekä lääkkeen 

parantava vaikutus on merkitty vihreällä. Tuotteen käyttö saattaa myös muuttaa 

esimerkiksi harmaan silmän siniseksi.



72

Liite 3, aineiston mainokset:

Tuotteen nimi ja ensimmäinen esityspäivämäärä tarkasteluajanjakson aikana. 

Mikäli saman tuotteen mainoksia on useampia, on uudelle versiolle annettu 

järjestysnumero, joka on ilmaistu tuotteen nimen jälkeen.

Bisolvon ja Silotoc MTV3 15.10

Pepsodent, MTV3 15.10

Rexona, MTV3 15.10

Pfizer, MTV3 15.10

Flushnil, MTV3 15.10

Voltaren Emulgel, MTV3 15.10

Precosa, MTV3 15.10

Microlax, MTV3 15.10

Nicorette, MTV3 15.10

Otrivin, MTV3 15.10

Valio Gefilus, MTV3 15.10

Wellaflex, Nelonen 15.10

Flora, Nelonen 15.10

Benecol, Nelonen 15.10
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Becel, Nelonen 15.10

Bepanthen Eye, Nelonen 15.10

Ratiopharm 1, Nelonen 15.10

Betolvex, Nelonen 15.10

Scholl, Nelonen 15.10

Pegorion, Nelonen 15.10

Biorion, Nelonen 15.10

Calchichew, Nelonen 15.10

Priorin Extra, Nelonen 15.10

Laxosoft, MTV3 16.10

Vitae Pro, MTV3 16.10

Precosa (2. versio), MTV3 16.10

Panadol Forte, MTV3 16.10

Valio Pro, MTV3 16.10

Valio Gefilus (2. versio), MTV3 16.10

Codetabs, Nelonen 16.10

Devisol, Nelonen 16.10
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Ophtim Eye, Nelonen 16.10

Oral B Pro Expert, Nelonen 16.10

Life, MTV3 17.10

Zoviduo, MTV3 17.10

Bepanthen Eye (2. versio), MTV3 17.10

Pfizer (2. versio), MTV3 17.10

Actimel, MTV3 17.10

Nicotinell (2. versio), MTV3 17.10

XLS Medical, Nelonen 17.10

Ibuxin Rapid, Nelonen 17.10

Oral B, Nelonen 17.10

Dove Men Plus Care, Nelonen 17.10

Strepsils, Nelonen 17.10

Ratiopharm (2. versio), Nelonen 17.10

Litomove, MTV3 18.10

Voltaren Forte, MTV3 18.10

Vita B 12, MTV3 18.10
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Vitae Pro (2. versio), MTV3 18.10

Novelle Plus, Nelonen 18.10

Calchichew (2. versio), Nelonen 18.10

Vicks-nenäsumute, Nelonen 18.10

Listerine, MTV3 19.10

Avain, MTV3 19.10

Vicks Vaporub, Nelonen 19.10

Ratiopharm (2. versio) Nelonen 19.10

Nivea Q10, MTV3 20.10

Nivea Protect & Care, MTV3 21.10

Otrivin (2. versio), MTV3 21.10

Resilor, Nelonen 21.10
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