SOSIAALISEN MEDIAN MAINOSTEN KIELIASUN VAIKUTUS
KULUTTAJAN MIELIKUVIIN

Suomen kielen
pro gradu -tutkielma
Oulun yliopisto
12.5.2022

Meeri Kivikallio

SISÄLLYS
1. JOHDANTO

1

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset

1

1.2. Aineiston esittely

3

2. TEOREETTINEN TAUSTA

6

2.1. Kansanlingvistiikka ja kielikäsitystutkimus

6

2.2. Aiempi tutkimus

7

3. METODI

10

3.1. Kyselylomaketutkimus

10

3.1. Sisällönanalyysi

11

3.2. Sisältölähtöinen diskurssianalyysi ja metakieli

12

4. ANALYYSI

14

4.1. Yleiskatsaus aineistoon

14

4.1.1. Mainokset

15

4.1.2. Numeeriset arvot

21

4.2. Verkkosuomi

25

4.2.1. Emojit

26

4.2.2. Aihetunnisteet

29

4.3. Murre ja puhekieli

34

4.4. Oikeinkirjoitus

43

4.5. Yhteenveto

51

5. PÄÄTÄNTÖ

54

LÄHTEET

58

LIITE

1. JOHDANTO
1.1.Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset
Tutkin pro gradu -tutkielmassani sitä, miten sosiaalisen median mainoksen kielias u
vaikuttaa kuluttajan kokemukseen yrityksen uskottavuudesta. Olen valinnut tämän
aiheen, koska tutkimuksessa on tässä kohtaa aukko. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa
mainontaa ja sen vaikutusta kuluttajiin sekä kuluttajien asenteita mainontaa kohtaan on
tutkittu aiemmin markkinoinnin ja viestinnän puolella (esim. Övermark 2017; Lukka &
James 2014; Martikainen 2017). Aiemmin ei ole kuitenkaan tehty tutkimusta, jossa
tarkasteltaisiin mainoksen kieliasua ja sen vaikutusta kuluttajille syntyviin mielikuviin.
Sosiaalisessa mediassa näkee päivittäin valtavasti mainoksia, joiden kieliasu vaihtelee ja
voi olla hyvinkin värikästä. Kieli puhututtaa, ja sosiaalinen media myös tarjoaa uuden
alustan

kielestä puhumiselle.

esimerkiksi

Facebookista

Erilaisia

kieleen

(Partanen

2003).

liittyviä
Kerään

keskusteluryhmiä
aineistoni

löytyy

sähköisellä

kyselylomakkeella, johon olen valinnut yhteisöpalvelu Facebookista yhdeksän erilaista
mainosta (ks. liite). Minusta on kiinnostavaa selvittää, onko yrityksen mainonnassaa n
käyttämällä kielellä merkitystä sille, kuinka uskottavana kuluttaja näkee yrityksen.
Puhutun ja kirjoitetun kielen rinnalle voidaan nähdä nousseen kolmannen kielimuodo n,
verkkosuomen. Sitä käytetään puhekielisissä keskusteluissa, jotka kuitenkin käydään
kirjoittaen.

Verkkosuomelle

tyypillisiä

piirteitä

ovat

puhekieliset

ilmais ut,

oikeinkirjoitusnormeista poikkeaminen, kuten pieni alkukirjain virkkeen alussa, sekä
tunneikonien, kuten hymiöiden, käyttö. Koska verkkokieltä eivät sido yleiskie le n
konventiot, se antaa kirjoittajalleen mahdollisuuden käyttää kieltä ennennäkemättö mä n
luovasti.

(Vauras 2008: 210–211.) Osassa esimerkkimainoksissani on nähtävissä

verkkosuomen piirteitä, kuten puhekielisiä ilmaisuja sekä emojeja. Hypoteesini on, että
näissä mainoksissa informanttien ikä tuo eroa siihen, millaisen kuvan mainos yrityksestä
luo.
Internet ja sosiaalisen median yhteisöpalvelut ovat kasvaneet merkittävään osaan suuren
osan suomalaisten päivittäistäkin elämää viestinnän ja jakamisen välineinä (Valli &
Perkkilä 2018: 123). Tilastokeskuksen (2021a) mukaan 16–89-vuotiaista suomalais ista
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82 prosenttia käyttää internetiä useita kertoja päivässä. Jotakin yhteisöpa lvelua oli
vastaavasti edellisen kolmen kuukauden aikana seurannut 70 % suomalaisista. Nuorten
keskuudessa jotakin yhteisöpalvelua seuraavien osuus on suurempi kuin vanhemma n
väestön keskuudessa. (Tilastokeskus 2021b.)
Viestintäteknologian kehityksen myötä erityisesti länsimaisessa kontekstissa internetistä
on tullut yhä enemmän ubiikki (Laaksonen, Matikainen, Tikka 2013: 9). Ubiikilla
tarkoitetaan

esimerkiksi

yhteiskuntaa,

´jossa

tietotekniikka

on

kaikkialla

(näkymättömissä) integroituna´ (KS 2012: s.v. ubiikki). Ubiikkius viittannee pitkälti
mobiileihin päätelaitteisiin, erityisesti älypuhelimiin. Internetin rooli yhteiskunnassa on
yhä tärkeämpi. Se on paikka, jossa yhteiskunnan ja kulttuurin muodot rakentuvat. Näin
ollen se on kätevä paikka erilaisten aineistojen keräämiseen. (Laaksonen, Matikainen &
Tikka 2013: 9.)
Käsitteellä

sosiaalinen

media tai yhteisöllinen

media tarkoitetaan

internetissä

yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua mediasisältöä. Vaikka Kielikellon 3/2019 Uudissanapalstalla suositellaan puhumaan yhteisöllisestä mediasta ennemmin kuin sosiaalisesta
mediasta termin yksiselitteisyyden vuoksi, käytän tutkimuksessani käsitettä sosiaaline n
media sen vakiintuneisuuden vuoksi. Erona perinteiseen mediaan on se, että jokainen voi
toimia samanaikaisesti sekä sisällön tuottajana että sen vastaanottajana.

Erilaiset

verkkoyhteisöpalvelut, kuten Facebook, Instagram ja Twitter, ovat sosiaalisen median
konkreettisia

ilmentymiä.

(Partanen

2009.)

Kaikki

kyselylomakkee ni

esimerkkimainokset on poimittu yhteisöpalvelu Facebookista.
Sosiaalista mediaa voidaan käyttää tutkimuksessa joko lähteenä, välineenä tai paikkana.
Lähteenä

se toimii

silloin,

kun tutkija

luo

sosiaaliseen

mediaan

esimerk iks i

keskusteluryhmän, josta aineisto kerätään. Välineenä sen voidaan katsoa toimivan sillo in,
kun tutkimuskohteena on jokin sosiaalisessa mediassa syntynyt ilmiö, tapahtuma tai
vuorovaikutus. Paikkana sosiaalinen media toimii silloin, kun tehdään esimerk iks i
verkkoetnografista

tutkimusta.

(Valli

&

Perkkilä

2018:

124–125.)

Omassa

tutkimuksessani sosiaalinen media toimii välineenä, sillä tutkimuskohteena ovat sinne
tuotetut mainokset.
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:
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Millaisiin seikkoihin vastaajat kiinnittävät huomiota mainosten kieliasussa?



Millaisia piirteitä pidetään positiivisina ja millaisia negatiivisina?



Millaisia mielikuvia verkkosuomen käyttö mainoksissa herättää?



Millaista

metakieltä

informantit

käyttävät

mainosten

kielestä?

Milla is ia

kielikäsityksiä se ilmentää?
Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista. Laadullisin tutkimusmenetelmin tehdyssä
tutkimuksessa tarkastellaan merkitysten maailmaa. Tavoitteena on merkitysten kautta
tavoittaa

ihmisen

oma kuvaus

koetusta

todellisuudesta.

Pyrin

tutkimukses sa ni

tunnistamaan ihmisten kielikäsityksiä niistä vastauksista, jotka olen informante ilta
kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin saanut. (Vilkka: 2015: 118.) Hyödynnän
kuitenkin myös määrällisen tutkimuksen menetelmiä, sillä aineistoni sisältää myös
Likertin asteikolla kerättyä numeraalista dataa. Numeerisen tiedon perusteella pystyn
jakamaan

esimerkkimainokseni

uskottaviksi

ja ei-uskottaviksi.

negatiiviseksi
(Valli

ja positiiviseksi

mielletyiksi

2018b: 248–250.) Tutkimukseni

sekä

sijoittuu

kansanlingvistiikan kenttään, tarkemmin sanottuna kielikäsitystutkimukseen. Käsittelen
kansanlingvistiikkaa ja kielisäkitystutkimusta tarkemmin luvussa 2.

1.2. Aineisto

Tässä alaluvussa esittelen aineistoni. Olen kerännyt aineistoni sähköisellä Webropollomakkeella (ks. liite). Esimerkkimainoksia lomakkeeseen valikoitui lopulta yhdeksän.
Olen halunnut valita kieliasultaan mahdollisimman erilaisia mainoksia, mutta pitää
lomakkeeni kuitenkin tarpeeksi lyhyenä, jotta informanttien kiinnostus vastaamisee n
säilyy.

Olen

valinnut

sellaisten

yritysten

mainoksia,

joiden

kohderyhmä

on

mahdollisimman laaja. En halunnut rajata tutkimukseni kohderyhmää esimerkiksi iän,
sukupuolen, asuinalueen tai harrastusten suhteen. Kyselylomakkeessa olen vielä erikseen
ohjeistanut

vastaajia keskittymään

mainostetaan.

siihen,

miten

mainostetaan

eikä siihen,

mitä

Olen näin toivonut välttäväni vastaukset, joissa informantti vastaa

jättävänsä tuotteen ostamatta, koska ei käytä kyseistä tuotetta.
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Olen kysynyt kuusi kysymystä jokaisesta mainoksesta: Ensin vastaajat arvioivat, kuinka
todennäköisesti he ostaisivat kyseisen mainoksen perusteella siinä mainostetta va n
tuotteen tai palvelun. Sitten he kertovat, mitkä seikat tähän päätökseen vaikuttivat. Tämän
jälkeen informantit nimeävät kieliasun piirteitä, jotka kiinnittivät heidän huomio nsa.
Seuraavaksi informantit arvioivat, onko mainoksen kieliasun herättämä kiinno stus
kielteistä vai myönteistä. Tämän jälkeen olen kysynyt, luoko mainos yrityksestä
uskottavan kuvan. Lopuksi vastaajat saavat vielä kommentoida mainoksen luomaa
uskottavuutta.

Ensimmäisessä,

kolmannessa

ja viidennessä kysymyksessä vastaus

annetaan Likertin viisiportaisella asteikolla. Muut kysymykset ovat avoimia kysymyks iä.
Esimerkkimainoksissa
murteellisesti

tai

on yleiskielen

muuten

normien

puhekielisesti

mukaan

kirjoitettuja

kirjoitettuja
mainoksia

mainoks ia,

sekä selkeitä

kielenhuollon suositusten vastaisesti kirjoitettuja mainoksia. Perinteisen kirjoitukse n
lisäksi

osassa mainoksissa

tarkasteltavana

asiana onkin

on käytetty

emojeja

se, nostavatko

sekä aihetunnisteita.

informantit

näitä esille

Yhtenä
mainoks ia

arvioidessaan vai ovatko ne niin tiivis osa verkossa esiintyviä tekstejä, ettei niitä erikseen
mainita. Kaikissa mainoksissa on tekstin lisäksi myös kuva.
Olen jakanut kyselylomakettani omalla Facebook-seinälläni, Rovaniemen, Savonlinna n
ja Kosken Tl Facebook-ryhmissä sekä eräässä koiraryhmässä, jossa on ihmisiä ympäri
Suomen. Olen saanut vastauksia yhteensä 108, joista karsin pois 15. Karsituissa
vastauksissa oli jätetty avointen kysymysten vastaukset tyhjiksi, tai vastaukset olivat
muuten sellaisia, että ne eivät vastanneet tutkimukseni tarpeita.
Informanteista 8 on miehiä ja 85 naisia. Sain vastauksia kaikista antamistani ikäluokista
sekä koulutusasteista. Antamani ikäluokat ovat 16–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–66 sekä
+66 vuotta. Koulutusasteina informanteilla puolestaan oli valittavana peruskoulu, lukio,
ammattikoulu, alempi korkeakoulututkinto sekä ylempi korkeakoulututkinto.
Analyysissani

keskityn

tarkastelemaan

kieliasua

sekä uskottavuutta

koskevien

kysymysten vastauksia. En analysoi vastauksia kysymykseen Mitkä seikat vaikuttivat
päätökseesi [ostaa tai olla ostamatta mainostettu tuote/palvelu]? Aineistoni on laaja,
joten minun oli rajattava sitä. Lisäksi viimeiseksi mainitun kysymyksen vastauksissa on
keskitytty usein mainoksen kielen sijaan siihen, mitä mainostetaan.

5

Olen tässä luvussa esitellyt tutkimusaiheeni ja -kysymykseni sekä aineistoni. Seuraavissa
luvuissa

esittelen

ensin

tutkimukseni

teoreettisen

viitekehyksen

tutkimuksen. Sen jälkeen esittelen analyysissa käyttämäni metodit.

sekä aiemman

6

2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Tässä luvussa esittelen tutkielmani teoreettisen viitekehyksen. Aloitan esittelemä llä
kansanlingvistiikkaa ja kielikäsitystutkimusta. Tämän jälkeen luon katsauksen aiempaan
tutkimukseen.

2.1. Kansanlingvistiikka ja kielikäsitystutkimus
Kansanlingvistiikka

on

tutkimussuuntaus,

joka

on

kiinnostunut

tavalliste n

kielenkäyttäjien tekemistä kielihaivannoista. Sen tutkimusalaksi vakiinnuttajana pidetty
Dennis Preston käytti termiä perceptual dialectology, kansandialektologia, ensimmä ise n
kerran 1981. Tutkimuksen juuret ovat kuitenkin kauempana : uraauurtavaa tutkimusta on
tehty 1940-luvulla Hollannissa ja 1950-luvulla Japanissa. Preston ja Niedzielski ovat
myöhemmin

teoksessaan Folk linguistics (2000) laajentaneet

kansanlingvistise n

tutkimuksen koskemaan kaikkea muutakin kielenkäyttöä kuin vain murteita. (Palander
2001: 147, 149.)
Alun perin sosiolingvistien mielenkiinto on ollut kielenkäyttäjien tuotoksessa eikä
niinkään kielenkäyttäjän kielinäkemyksessä. Variaatiotutkimuksessa ja perinteisessä
sosiaalipsykologisessa kieliasennetutkimuksessa on pitkälti ohitettu se seikka, että eilingvistien tapa jäsennellä tai käsittää kieliä ja niiden variantteja ei välttämättä vastaa
lingvistien asiantuntijanäkemyksiä. Kansanlingvistiikan tehtävänä onkin kuroa umpeen
tämä ei-lingvistien ja lingvistien välinen kuilu. (Vaattovaara 2019: 26–27.)
Prestonin (2010, 2011) näkemyksen mukaan ei-lingvistien kieltä tutkittaessa tulisi ottaa
huomioon niin kieltä koskevat havainnot kuin siihen liittyvät käsitykset. Preston suosiik in
termiä language regard, kielikäsitys, sillä se pitää sisällään tutkittavien käsitykset kielen
vaihtelusta ja sen käytöstä. Toisin kuin kieliasenne, kielikäsitys ei sisällä ajatusta siitä,
että tutkittava arvottaisi kieltä tai sen piirteitä.
kieliasennetutkimus

keskittyy

tiedostamattomiin

Prestonin näkemyksen mukaan
kielikäsityksiin,

kun

taas

kansanlingvistiikassa huomio on tiedostetuissa kielikäsityksissä. (Preston 2010: 4; 2011:
10–11; Lieslehto 2017: 6; Vilhula 2012: 6.) Lieslehdon (2017: 6) tavoin päähuomioni on
kielikäsityksissä eli niissä näkemyksissä, joita informantit tuovat vastauksissaan ilmi.
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Tarvittaessa nostan esille kuitenkin myös asenteita ja arvottavuutta. En kuitenkaan oleta,
että informanttien vastaukset sisältäisivät kielen arvottamista.

2.2. Aiempi tutkimus
Merkittävää aiempaa kotimaista kansanlingvististä tutkimusta ovat tehneet esimerk iks i
Johanna Vaattovaara (2009) sekä Anne-Maria Nupponen (2011) väitöskirjoissaa n.
Nupponen (2011) on omassa väitöskirjassaan tutkinut Savon murteeseen liittyviä
maallikoiden käsityksiä. Tutkimusta varten kerättiin aineistoa kyselylomakkeella sekä
haastattelemalla niin syntyperäisiä savolaisia kuin sinne muuttaneitakin. Tarkastelun
kohteena ovat kansandialektologiset

ilmiöt: Kuinka maallikot

tunnistavat

oman

kotiseutunsa puhetavan ja sen naapurimurteet sekä mitä he havainnoivat niistä? Millais iin
seikkoihin muuttajat kiinnittävät huomiota uuden kotiseutunsa murteessa? Nupponen
tarkastelee sitä, mitä maallikot havaitsevat murteellisesta puheesta ja millaisia käsityksiä
heillä on murteellisuuksista (Nupponen 2011: 30). Nämä ovat niitä seikkoja, joita omassa
tutkielmassani ja analyysissani nostan esille.
Vaattovaaran (2009: 28) väitöskirja on ensimmäinen fennistinen kansanlingvistine n
väitöskirja.

Tutkimus

selvittää,

miten Tornionlaakson

nuoret hahmottavat

omaa

kotiseutuaan kielialueena, miten se suhteutuu heidän mielessään muihin kielialueisiin ja
miksi jälkitavujen h on säilynyt alueella niin vahvana. Lähtökohtana tutkimukselle on
ihmisten oma kielitietoisuus. (Vaattovaara 2009.)
Myös Maija Saviniemen väitöskirjan On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä
kielioppivirheitä. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit
(2015) voidaan

katsoa olevan

kansanlingvistinen.

Saviniemi

(2015) selvittää

väitöskirjassaan toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietoja ja -taitoja sekä diskursseja.
On mielenkiintoista nähdä, nouseeko omasta aineistostani samankaltaisia näkemyksiä
kuin Saviniemen aineistosta. Vaikka tarkastelukulmamme on eri ja aineistot erilaiset,
kommentoidaan molemmissa tutkimuksissa (oletettujen) ammattilaisten kirjoitta mia
tekstejä ja niihin liittyvää kielenhuoltoa.
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Helka-Maaria

Lieslehto

(2017)

on

pro

gradu

-tutkielmassaan

selvittä nyt

yhdeksäsluokkalaisten asenteita kielen eri rekistereitä kohtaan. Nimettyjä rekistereitä
ovat kirjakieli,

puhekieli

sekä puhekielen

alarekisterit,

kuten murre ja slangi.

Haastattelujen lopuksi Lieslehto on pyytänyt informantteja nimeämään, mitkä näytteistä
ovat samankaltaisia keskenään. Vaikka oppilaiden tavat yhdistellä näytteitä keskenään
vaihtelivat,

nousi katkelma Demi-keskustelupalstalta

ja katkelma oululaistyttöje n

keskustelu selkeäksi pariksi. (Lieslehto 2017: 3, 76–78.) Oman tutkimukseni kannalta
onkin kiinnostavaa

nähdä, sallitaanko

sosiaalisen median mainoksissa

vapaampi

verkkokieli (ks. luku 1) vai odotetaanko niiltä normitettua yleiskieltä.
Fennistiikan ulkopuolella asenteita sosiaalisen median mainoksia kohtaan ovat tutkineet
esimerkiksi Jonna Övermark (2017) sekä Ville Lukka ja Paul James (2014). Lukalla ja
Jamesilla (2014) oli odotuksena, että heidän informanteistaan muodostuisi kaksi ryhmää:
mainoksiin positiivisesti ja negatiivisesti suhtautuvat. Lopputulema oli kuitenkin se, että
ryhmiä löytyi myös kolmas, mainontaan melko neutraalisti suhtautuvien ryhmä. Omassa
tutkimuksessani olen pyytänyt informantteja arvioimaan mainosten houkuttavuutta,
kieliasua sekä uskottavuutta Likertin viisiportaisella asteikolla. On mielenkiinto ista
nähdä, löytyykö omista informanteistani tällaista neutraalisti suhtautuvaa ryhmää.
Övermark (2017) on omassa pro gradu -tutkielmassaan keskittynyt kohdennettuun
mainontaan yhteisöpalvelu Facebookissa. Oman tutkielmani kannalta kiinnostavaa on
Övermarkin tutkimustulos siitä, että naiset suhtautuivat miehiä positiivisemmin siihen,
millaista mainonta Facebookissa on. Vastaavasti miehien suhtautuminen taas oli
negatiivisempaa. Molemmat sukupuolet olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että
Facebookin mainokset eivät ole uskottavia ja luotettavia. (Övermark 2017: 70.) Omassa
tutkielmassani en vertaa sukupuolten välisiä eroja keskenään. On kuitenkin kiinnosta vaa
nähdä, pitävätkö omat informanttini mainoksia uskottavina, ja vaikuttaako mainoksen
kieliasu uskottavuuden syntymiseen.
Tässä luvussa olen esitellyt tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen. Tutkimukseni on
kansanlingvistinen,

mutta perinteisestä kansanlingvistisestä tutkimuksesta poiketen

huomioni on kirjoitetussa kielessä (ks. Lieslehto 2017). Keskityn tarkastelemaa n
informanttieni kielikäsityksiä. Lisäksi olen luonut katsauksen aiempaan merkittävää n
Suomessa tehtyyn kansanlingvistiseen tutkimukseen.

Olen myös esitellyt joitakin
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fennistiikan ulkopuolella tehtyjä sosiaalisen median markkinointiin liittyviä tutkimuk s ia,
joiden tuloksiin peilaan omia tutkimustuloksiani. Seuraavaksi esittelen käyttämäni
metodit

eli

kyselylomaketutkimuksen,

diskurssianalyysin.

sisällönanalyysin

sekä

sisältölähtö ise n
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3. METODI
Seuraavaksi

esittelen

tutkielmassani

käyttämät

metodit.

Esittelen

ensin

kyselylomaketutkimuksen. Sen jälkeen luon katsauksen sisällönanalyysiin. Lopuksi
kerron sisältölähtöisestä diskurssianalyysista sekä määrittelen metakielen.

3.1. Kyselylomaketutkimus
Mielikäinen ja Palander (2014a: 21–25) mainitsevat kansanlingvistiikan menetelminä
muun muassa nauhoitetut teemahaastattelut ja keskustelut, paperiset kyselylomakkeet,
jossa kirjaajana toimii haastattelija, sekä sähköpostikyselyt, jotka tuottavat usein pitkiä
pohdintoja ja perusteluja. Oma aineistonkeruuni poikkeaa näistä, sillä käytän sähköistä
Webropol-lomaketta.
Sähköisen kyselylomakkeen etuja ovat sen taloudellisuus sekä helppous aineisto n
käsittelyssä. Vastaukset saa suoraan sähköisessä muodossa, jolloin vältetään esimerk iks i
tutkijan tekemien lyöntivirheiden riski ja säästetään tutkijan aikaa, kun aineistoa ei
erikseen tarvitse syöttää tai litteroida. Kaikille kohderyhmille sähköinen lomake ei sovi,
mutta koska tutkimukseni koskee sosiaalisen median mainontaa, levittämällä kyselyäni
sosiaalisessa mediassa olen saanut jaettua sen suoraan kyselyn kohderyhmälle. Tämä
mahdollistaa

myös

ison

aineiston

keräämisen

nopeasti.

Verrattuna

paperiseen

kyselylomakkeeseen, sähköisellä lomakkeella saa varmistettua, että informantit vastaavat
jokaiseen kysymykseen. Se on oman tutkimukseni kannalta tärkeää. (Valli 2018a: 101–
102; Valli & Perkkilä 2018: 118, 119–120.)
Kyselylomakkeeni sisältää taustatietoja koskevat kysymykset sekä esimerkkimainok set
ja niitä koskevat kysymykset. Taustatietoina kysyn ikää, sukupuolta, asuinalue tta,
koulutustaustaa sekä äidinkieltä. Nämä tiedot ovat selittäviä muuttujia, joita vasten voin
tarvittaessa tarkastella aineistoani (Valli 2018a: 94). Oletan, että erityisesti mainoksissa,
joissa on käytetty murretta, informantin kotipaikkakunnalla on merkitystä siihen, miten
hän suhtautuu mainokseen.
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Esimerkkimainokset niitä koskevine kysymyksineen on lomakkeessa jokainen omalla
sivullaan. Olen päätynyt tähän ratkaisuun, jotta jokainen mainos olisi selkeästi erotettuna
muista ja jotta vastaajien ei tarvitse vierittää näyttöä pitkästi alaspäin vastatessaan.
Lomakkeeni on testattu älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Se toimii hyvin kaikilla
alustoilla. (Valli & Perkkilä 2018: 118.) Vastaajilla on mahdollisuus palata lomakkeessa
taaksepäin. Näin ollen vastaajat pääsevät vertailemaan vastauksiaan, jolloin vastaukset
voivat vaikuttaa toisiinsa. Tämä lisää vastausten johdonmukaisuutta. (Valli & Perkkilä
2018: 122–123.)

3.2. Sisällönanalyysi
Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullise n
tutkimuksen
kehyksenä,

perinteissä.

Metodin lisäksi se voidaan nähdä väljänä teoreettisena

joka voidaan

liittää

erilaisiin

analyysikokonaisuuksiin.

Useiden eri

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmien voidaan katsoa perustuvan jollakin tavoin
sisällönanalyysiin silloin, jos sisällönanalyysi nähdään kirjoitettujen,

kuultujen tai

nähtyjen analyysien väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91.)
Omassa tutkimuksessani käytän sisällönanalyysia metodina yhdessä sisältölähtö ise n
diskurssianalyysin kanssa.
Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja
yleistetyssä muodossa. Diskurssianalyysilla pyritään selvittämään, miten merkityks iä
tekstissä tuotetaan, kun taas sisällönanalyysissa tyydytään vain etsimään merkityk set.
Koska tavoitteenani on selvittää, millä perusteilla informantit arvottavat mainoksia ja
millaisia kielenpiirteitä informantit poimivat esimerkkimainoksista, on sisällönanalyys i
minulle sopiva metodi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–104; Lieslehto 2017: 16.)
Sisällönanalyysi

voidaan

jakaa aineistolähtöiseen

Ensimmäisessä

pyritään

luomaan

ja teorialähtöiseen

tutkimusaineistosta

Analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja

teoreettinen

tai harkittuja.

analyys iin.
kokonaisuus.

Koska analyysi on

aineistolähtöistä, ei aiemmilla havainnoilla, tiedoilla tai taidoilla pitäisi olla tekemistä
analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa. Teorialähtöinen analyysi sen sijaan
nojaa johonkin jo olemassa olevaan malliin tai teoriaan. Analyysia ohjaa jokin valmis

12

aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95, 97.) Oma
analyysini

on

aineistolähtöistä,

koska

siinä

ei

ole

ennakkoon

määriteltyjä

analyysiyksiköitä.

3.2. Sisältölähtöinen diskurssianalyysi ja metakieli
Myös tavalliset kielenkäyttäjät, muutkin kuin lingvistit, puhuvat kielestä ja tiedostavat
sen erilaisia piirteitä. Tällöin on kyse kansanlingvistisestä metakielestä. Metakieltä
voidaan luokitella eri tavoin sen mukaan, mihin sillä viitataan. Mikäli metakieltä
tarkastellaan

muodon perusteella,

voidaan se jakaa kolmeen osaan: jäljittelyyn,

terminomaisiin nimityksiin sekä muihin sanallisiin kuvailuihin. Mielikäinen ja Palander
(2014a: 26–27) luokittelevat metakielen joko aihealueittain ja käsiteryhmittäin tai
jatkumona

kielitieteellisistä

termeistä

kuvaileviin

arkikielisiin

ilmauksiin.

Tämä

ryhmäjako on saanut kritiikkiä siitä, ettei se ole tarpeeksi yksityiskohtainen eikä se kuvaa
suomalaisen metakielen ominaispiirteitä tarpeeksi tarkasti (Kunnas 2015: 605). Preston
sekä Niedzielski ovat jakaneet metakielen kahteen osaan. Metakieli 1 koskee puhtaasti
kieltä ja sen ilmiöitä, kun taas metakieli 2 sisältää kieleen vaikuttavat yhteisölliset ja
kulttuuriset seikat, jotka vaikuttavat ja ohjailevat kielenkäyttöä. (Mielikäinen & Palander
2014a: 26–27; Niedzielski & Preston 2003: 302–314.)
Pro gradu -tutkielmassaan Yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kielen rekistereistä HelkaMaaria Lieslehto (2017: 10–11) nojaa Prestonin kaksijakoon. Preston on aiemmin
määritellyt myös kolmannen tason metakielen, jossa aiemmin esitelty metakieli 2 edustaa
metakieltä 3, ja metakielellä 2 viitataan lähinnä puheen referointiin (Preston 1998). Koska
Lieslehdon tavoin tarkastelen sitä, miten kielestä puhutaan ja millaisia piirte itä
kyselylomakkeeni esimerkkimainoksista nostetaan esille, pohjaan itsekin metakiele n
määritelmän kaksijakoon.
Lieslehdon (2017: 18) tavoin tarkasteluni pääpaino on metakieli 1:ssa. Prestonin mukaan
metakieli 1 onkin tunnettava hyvin ennen kuin voidaan lähteä tarkastelemaan metakielt ä
2 (alkuperäisessä artikkelissa metalangue 3). Tarkastelemalla tarkemmin informanttie n
tuottamia diskursseja kielestä voidaan kuitenkin paljastaa kognitiivisia malleja, joita
eilingvistit käyttävät pohtiessaan kieltä. (Preston 1998: 95.)
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Niedzielski ja Preston (2003: 314) uskovat, että suoraan kieltä koskevien kommenttie n
(metalangue 1) lisäksi pitäisi olla mahdollista saada enemmän ymmärrystä myös puhujan
piilevistä asenteista kieltä kohtaan (metalangue 2). Metakieltä 2 voidaan lähestyä
periaatteellisemmalla
diskurssit.

Tätä

analyysilla,

Preston

kutsuu

jolloin paljastetaan piileviä asenteita ilmentä vät
termillä

content-oriented

discourse

analysis,

sisältölähtöinen diskurssianalyysi. (Niedzielski & Preston 2003: 314; Kunnas 2013: 291.)
Sisältölähtöistä

diskurssianalyysia

käytän tutkielmassani

siis silloin,

kun haluan

tarkastelukohteen olevan siinä, miten asiat ilmaistaan eikä niinkään siinä, mitä sanotaan.
Tässä luvussa olen esitellyt tutkimuksessani käyttämät metodit. Olen kerännyt aineisto ni
kyselylomakkeella, joten kyseessä on kyselylomaketutkimus. Sen esittelyn jälkeen olen
esitellyt ensisijaisen metodini, sisällönanalyysin. Sisältölähtöisteen diskurssianalyys iin
turvaudun silloin,
Sisältölähtöisen

kun se, miten asia ilmaistaan,

diskurssianalyysin yhteydessä

Seuraavaksi siirryn varsinaiseen analyysiin.

täydentää sitä, mitä sanotaan.

olen määritellyt

myös metakiele n.
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4. ANALYYSI
Aloitan analyysin tekemällä yleiskatsauksen aineistoni mainoksiin. Ensin esittelen
mainokset, jotka esiintyvät kyselylomakkeessani. Kerron lyhyesti, millä perusteella
mikäkin mainos valikoitui tutkimukseeni. Kaikki mainokset on kerätty yhteisöpalve lu
Facebookista. Sen jälkeen taulukoin niiden kysymysten vastaukset, joihin informa ntit
vastasivat numeerisella arvolla. Taulukoiden avulla selvitän, mitkä mainokset ovat
herättäneet informanteissa positiivisia mielikuvia ja mitkä negatiivisia.
Yleiskatsauksen jälkeen nostan aineistostani syvemmän tarkastelun kohteeksi niitä
kielenpiirteitä ja seikkoja, jotka toistuvat vastauksesta toiseen. Näiden pohjalta syntyy
kategoriat 1. verkkosuomi, 2. oikeinkirjoitus sekä 3. murteet ja puhekieli. Tässä osassa
analyysia keskityn avointen kysymysten Mihin asioihin mainoksen kieliasussa kiinnitit
huomiosi?

sekä

Kommentoi

mainoksen

luomaa

uskottavuutta

vastauksiin.

Uskottavuuteen vaikuttavia seikkoja tarkastelen erityisesti niissä mainoksissa, joissa
tarkastelemani piirre on vastauksissa yleisimmin esille otettu piirre.

4.1. Yleiskatsaus aineistoon
Tässä luvussa luon yleiskatsauksen aineistooni. Ensin esittelen kyselylomakkeessa
käyttämäni mainokset.

Alaluvussa 4.1.2. aloitan varsinaisen analyysin. Tauluko in

lomakkeeni kysymysten Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua / ostaisit tuotteen
mainoksen perusteella?, Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai
myönteistä?, sekä Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan? vastaukset. Vastaajien tuli
arvioida asteikolla 1–5 herättääkö mainos kielteistä vai myönteistä kiinnostusta. Olen
laskenut kunkin mainoksen saaman keskiarvon siten, että olen koonnut tauluko ihin
kunkin arvon valinneiden informanttien määrät. Esittelen kolme parhaiten arvioitua sekä
kolme huonoiten arvioitua mainosta. Samalla vertaan, millaisia eroja mainosten välillä
on.
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4.1.2. Mainokset
Informanteilla oli tarkasteltavana yhdeksän erityyppistä mainosta. Esittelen mainokset ja
kerron, miksi juuri kyseinen mainos valikoitui osaksi kyselylomakettani.

KUVA 1. Mainos 1.
Mainoksessa 1 mainostetaan pikaruokaketjun uutuushampurilaista. Mainoksen alussa on
kysymys herättelemässä kuluttajan mielenkiintoa. Mainostekstissä kerrotaan oleelliset
tuotetiedot sekä se, missä tuotetta on saatavilla. Mainosteksti on kirjoitettu kielenhuo llo n
suositusten mukaan.
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KUVA 2. Mainos 2.
Mainos 2 on pienpanimon mainos. Mainoksen pääpaino on siinä, että kyseisen panimon
tuotteita saa nyt myös isoista marketeista. Mainos ei sisällä varsinaista leipätekstiä, vaan
se on kirjotettu kokonaan aihetunnisteita käyttäen. Tämä mainos valikoitui osaksi
aineistoani juuri kirjoitusasunsa takia.

KUVA 3. Mainos 3.

17

Mainos 3 on anniskeluravintolan mainos. Mainoksessa on käytetty puhekieltä. Lisäksi
tunneikoni korvaa virkkeen lopusta välimerkin. Mainos 3 valikoitui osaksi aineistoa ni
erityisesti siinä käytettyjen puhekielisyyksien perusteella.

KUVA 4. Mainos 4.
Mainoksessa 4 mainostetaan linssejä. Kuluttajaa houkutellaan ostoksille pidemmä llä
mainostekstillä, jossa tuotetta kuvataan monin adjektiivein. Lisäksi annetaan vinkkejä
siitä, millaisissa ruuissa linssejä voi käyttää. Lopuksi kerrotaan, missä kyseinen tuote on
saatavilla.

Mainos 4 valikoitui osaksi tutkielmaani pidemmän,

sisältävän leipätekstinsä takia.

kuvailevaa kieltä
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KUVA 5 Mainos 5.
Mainos 5 on anniskeluravintolan mainos. Mainoksen leipätekstissä on kerrottu lyhyesti
ravintolan aikaoloajat sekä keittiön tarjontaa. Leipätekstin jälkeen on aihetunniste ita,
joissa täydennetään varsinaisessa mainostekstissä kerrottua asiaa. Aihetunnisteet ovat
englanniksi.

Kellonajat on esitetty kielenhuollon normien vastaisesti, sillä niissä

käytetään pisteen sijasta kaksoispistettä ja ajatusviivan sijaan yhdysmerkkiä. Tämä
mainos valikoitui osaksi aineistoani sen ytimekkyyden sekä aihetunnisteiden takia.
Lisäksi minua kiinnostaa tietää, kiinnittävätkö informantit huomiota kielenhuo llo n
normien vastaisesti kirjoitettuihin kellonaikoihin.
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KUVA 6. Mainos 6.
Mainoksessa

6

mainostetaan

inkiväärijuomaa.

Juoman

kerrotaan

vahvista va n

vastustuskykyä ja ehkäisevän flunssaa. Mainoksessa on korvattu osa lekseemeistä
flunssaa kuvastavilla tunneikoneilla. Myös huutomerkit on korvattu kuvaikoneilla.
Lisäksi leipätekstistä löytyy yksikön 2. persoonan pronominin murteellinen variantti sie,
johon on vielä liitetty liitepartikkeli -kii. Tämä mainos valikoitui mukaan erityisesti siinä
käytettyjen tunneikonien takia.
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KUVA 7. Mainos 7.
Mainos 7 ei ole perinteinen mainos, vaan sosiaalisessa mediassa usein esiintyvä arvonta.
Olen ottanut sen kuitenkin osaksi tutkielmaani, sillä samalla se mainostaa ostoskeskuksen
alennusmyyntikampanjaa sekä luo kuluttajalle mielihalun arvonnan kohteena olevasta
tuotteesta.

Leipätekstissä

on noudatettu

pääasiallisesti

kielenhuollon

suosituks ia.

Päivämäärissä kuukausien perästä on kuitenkin jääneet pisteet pois. Lisäksi asti-sana
toistuu

tarpeettomasti.

Tämän

mainoksen

valikoin

mukaan

erityisesti

siinä

mainostettavan brändin takia. On kiinnostavaa nähdä, miten tuotteen tunnettuus vaikuttaa
informanttien suhtautumiseen mainokseen.

KUVA 8. Mainos 8.
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Mainoksessa 8 mainostetaan pikkujoulukauteen sijoittuvaa yhteisurheiluharjoitusta.
Lyhyt mainosteksti sisältää monia kielenhuollon normien vastaisuuksia. Lisäksi sana
pikkujoulu on kyseisessä mainoksessa kirjoitettu muotoon piccujoulu. Tämä mainos
valikoitui mukaan erityisesti piccujoulu-muodon takia.

KUVA 9. Mainos 9.
Mainos

9 on anniskeluravintolan

mainos.

Mainoksessa

kerrotaan

ravintolassa

näytettävästä jääkiekko-ottelusta sekä muusta ohjelmasta. Myös tässä mainoksessa
käytetään kellonajassa pisteen sijasta kaksoispistettä. Kielenhuollon normien vastaisesti
jääkiekkojoukkueet on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella,

ja mainoksen päättävä

tervetuloa myös pienellä alkukirjaimella. Varsinainen mainosvirke loppuu pisteen sijasta
tunneikoniin. Mainoksessa esiintyy svaavokaalia, esimerkiksi telekkarissa. Mainoksessa
esiintyy myös yleisgeminaatiotapauksia, esimerkiksi mussiikkia. Mainos 9 päätyi osaksi
aineistoani juuri murteen käytön takia.

4.1.2. Numeeriset arviot
Tässä alaluvussa esitän taulukoiden avulla, miten mainoksia on arvioitu numeerises ti.
Informanttien tuli arvioida asteikolla 1–5 mainoksen houkuttelevuutta, mainoksen
kieliasua sekä mainoksen luomaa uskottavuutta.

Taulukoiden yhteydessä esittelen

keskiarvoltaan kolme parasta ja kolme huonointa mainosta.
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Taulukosta 1 näkee, kuinka todennäköisesti informantit olisivat valmiita ostamaan
mainostettavan tuotteen tai palvelun kyseisen mainoksen perusteella.
TAULUKKO 1. Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua / ostaisit tuotteen mainoksen
perusteella?
Mainos
Mainos 1
Mainos 2
Mainos 3
Mainos 4
Mainos 5
Mainos 6
Mainos 7
Mainos 8
Mainos 9

1
47
70
27
10
15
21
14
54
25

2
18
19
18
19
15
19
17
15
23

3
18
4
34
26
34
25
18
14
32

4
8
0
13
30
26
21
22
10
10

5
2
0
1
8
3
7
22
0
3

ka.
1,9
1,3
2,4
3,1
2,9
2,7
3,2
1,8
2,4

Valtaosa informanteista olisi valmiita ostamaan kahden mainoksen palvelun tai tuotteen.
Nämä ovat mainokset 4 ja 7. Mainoksessa 4 houkuttaviksi piirteiksi on nimetty muun
muassa tekstin informatiivisuus, selkeys sekä sanavalinnat. Mainos 7 on ostoskeskuksen
alennusmyyntikampanjaan liittyvä

arvonta. Mainoksessa houkuttaa muun muassa

informatiivisuus ja selkeys sekä tuotteen tuttuus. Aavistuksen negatiivisen keskiarvon
puolelle jäi mainos 5 arvolla 2,9. Arvolla 4 tai 5 vastanneet informantit mainitsevat muun
muassa mainoksen selkeyden ja informatiivisuuden. Toisaalta taas arvon 1 tai 2 valinneet
pitävät

mainosta

houkuttamattomuus

sekavana.

Sekavuuden

lisäksi

sekä kuvan ja tekstin ristiriita.

mainitaan

myös

mainoksen

Tekstissä kerrotaan paikan

ruokatarjonnasta, kun taas kuvassa esitellään juomatarjontaa.
Vähiten houkuttavina informantit ovat pitäneet mainoksia 1, 2 ja 8. Mainos 2 on ainoa,
jonka mainostamaa palvelua kukaan ei hyödyntäisi kyseisen mainoksen perusteella.
Syyksi

tälle

informantit

kertovat

muun

muassa

mainoksen

sekavuuden

ja

vaikeaselkoisuuden. Mainosta 8 arvioidessa yksikään informantti ei ole valinnut arvoa 5,
ja arvon 4 on valinnut kymmenen informanttia. Arvon 1 tai 2 valinneet perustelevat
päätöstään muun muassa mainoksen sekavuudella sekä kirjoitusasulla. Mainoksessa 1
mainostetaan

pikaruokaketjun

hampurilaista.

Tätä

mainosta

kommentoidessaa n

informantit ovat tarttuneet kielenulkoisiin seikkoihin, ja monet perustelevat päätöstään
sillä, että kyseinen tuote ei sovi omaan ruokavalioon, tai se ei jostakin muusta syystä
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houkuta. Mainoksen kieliasuun liittyviksi seikoiksi on mainittu esimerkiksi sekavuus
sekä sanavalinnat.
Seuraavaksi tarkastelen, miten informantit ovat kokeneet mainosten kieliasun.
TAULUKKO 2. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
Mainos
Mainos 1
Mainos 2
Mainos 3
Mainos 4
Mainos 5
Mainos 6
Mainos 7
Mainos 8
Mainos 9

1
13
57
25
2
5
16
7
43
18

2
27
23
24
15
16
24
15
21
21

3
33
11
25
27
38
26
25
16
26

4
12
2
14
31
29
19
27
10
22

5
8
0
5
18
5
8
19
3
6

ka.
2,7
1,5
2,5
3,5
3,1
2,8
3,4
2,0
2,8

Taulukosta 2 nähdään, että mainosten 4, 5 ja 7 kieliasut ovat herättäneet vastaajissa eniten
myönteistä kiinnostusta. Toisin kuin taulukossa 1, taulukossa 2 mainoksen 5 keskiarvo
on positiivisen puolella arvolla 3,1. Mainoksissa 4 ja 7 on melko pitkät leipätekstit.
Mainoksen 4 kieliasua kuvataan selkeäksi, oikeakieliseksi ja taitavaksi. Erityisesti on
kiinnitetty huomiota runsaaseen adjektiivien käyttöön.

Mainoksessa 5 informa ntit

nostavat kieliasusta esille ytimekkyyden, tiiviyden, selkeyden sekä informatiivisuude n.
Mainoksen 7 kieltä pidetään selkeänä, asiallisena, informatiivisena sekä kielenhuo llo n
normien mukaan kirjoitettuna. Myös mainoksen osallistavat kysymykset on mainittu
positiivisena asiana.
Kieliasultaan vähiten myönteistä kiinnostusta ovat herättäneet mainokset 2, 3 ja 8. Vaikka
mainos 1 ei houkuttanut informantteja ostamaan mainostettavaa tuotetta, ei se kielias ua
arvioidessa kuitenkaan jäänyt kolmen huonoiten arvioidun mainoksen joukkoon. Mainos
2 on kirjoitettu kokonaan aihetunnistein, ja se onkin asia, joka toistuu vastauksesta
toiseen. Informantit pitävät tämän kaltaista aihetunnisteiden käyttöä vääränä tapana
käyttää niitä. Mainoksessa 3 negatiivisena piirteenä pidetään puhekielen käyttöä.
Mainoksessa 8 puolestaan informanttien huomion on kiinnittänyt kielenhuollon normien
vastainen tyyli sekä piccujoulu-sanan kirjoitusasu.
Seuraavaksi käsittelen mainosten luomaa uskottavuutta.
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TAULUKKO 3. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
Mainos
Mainos 1
Mainos 2
Mainos 3
Mainos 4
Mainos 5
Mainos 6
Mainos 7
Mainos 8
Mainos 9

1
9
55
17
2
2
12
4
39
12

2
29
23
33
14
12
24
15
18
28

3
28
11
24
22
35
24
21
22
30

4
18
4
15
32
32
23
29
14
20

5
9
0
4
23
12
10
24
0
3

ka.
2,9
1,6
2,5
3,6
3,4
2,9
3,6
2,1
2,7

Taulukosta 3 ilmenee, että korkeimpien keskiarvojen saamien mainosten suhteen
uskottavimpana koetut mainokset eivät eroa taulukoista 1 ja 2. Uskottavimman kuvan
informanttien mielestä luovat mainokset 4, 5 ja 7. Mainoksen 4 sanotaan luovan
yrityksestä uskottavan ja ammattimaisen kuvan niin tekstin sisällön kuin oikean
kirjoitusasun avulla. Mainosta 5 pidetään hyvänä ja selkeänä, koska siinä kerrotaan
tarvittavat tiedot ilman mitään ylimääräistä. Mainostavan yrityksen koetaan tietävän, mitä
se tekee. Myös mainoksen 7 arvioissa on mainittu selkeys ja oikeakielisyys. Eniten
huomiota on kuitenkin saanut mainostettava tunnettu brändi, jota jo itseään pidetään
uskottavana.
Vähiten uskottavan kuvan informanteille luovat mainokset 2, 3 ja 8. Uskottavuus siis
kulkee samassa linjassa

sen kanssa, millaista

kiinnostusta

mainoksen

kielias u

informantissa herättää. Mainoksessa 2 aihetunnisteiden käyttö luo informanteille kuvan
siitä, että mainoksen tekijällä ei ole markkinointi ja mainoksen julkaisualusta hallussa.
Mainos ei anna informanteille riittävää kuvausta mainostettavasta tuotteesta, ja näin jää
myös uskottavuus saavuttamatta. Mainoksessa 3 puhekielen käytön koetaan laskevan
uskottavuutta. Puhekielisyys luo kuvan, että mainokseen ei ole panostettu ja se on vain
hätäisesti tehty. Toisaalta osa vastaajista uskoo tällä kirjoitustyylillä kosiskeltava n
nuorempaa kohderyhmää, mutta varttuneemmille informanteille mainos ei näyttäydy
uskottavana. Mainoksen 8 huolimattoman kirjoitusasun katsotaan vievän uskottavuutta
koko yritykseltä, sillä mainokseen ei ole informanttien näkemysten mukaan jaksettu
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panostaa. Mainoksen laatu saa vastaajat epäilemään, onko tarjottava palvelukaa n
laadukasta.
Övermarkin (2017: 60) Facebook-mainontaa koskevassa pro gradu -tutkielmassa käy
ilmi, että alle puolet hänen informanteistaan kokevat Facebook-mainoksia uskottavina.
Omassa aineistoissani ainoastaan kolme mainosta on arvioitu uskottaviksi. Vaikuttaa siis
siltä, että sosiaalisen median mainokset koetaan yleisesti ei-uskottavina riippumatta siitä,
onko arvioitavana yksittäinen mainos vai kysytäänkö asiasta yleisellä tasolla.
Taulukoista 1, 2 ja 3 näkee, että lähes kaikissa mainoksissa vastausvaihtoehto 3 on
kerännyt runsaasti vastauksia. Taulukoissa ei ole eritelty, onko sama informantti valinnut
useaa mainosta arvioidessaan arvon 3. Siitäkin huolimatta arvon 3 suosio tukee Lukan ja
Jamesin (2014) havaintoa siitä, että negatiivisesti ja positiivisesti sosiaalisen median
mainoksiin suhtautuvien ryhmien lisäksi on olemassa myös kolmas, mainoks iin
neutraalisti suhtautuva ryhmä.
Olen nyt luonut yleiskatsauksen aineistooni. Olen ensin esitellyt kyselylomakkees sa ni
käytettävät esimerkkimainokset. Tämän jälkeen olen taulukoinut kyselylomakkee ni
Likertin viisiportaisten asteikkojen vastaukset. Taulukoista käy ilmi, että valtaosaan
mainoksista suhtaudutaan negatiivisesti. Valtaosa vastaajista olisi valmis ostamaan
ainoastaan kahden mainostettavan tuotteen tai palvelun kyseisten mainosten perusteella.
Kieliasun ja uskottavuuden puolesta kolme mainosta pääsee keskiarvoltaan positiivise n
puolelle. Seuraavaksi tarkastelen, mitä piirteitä informantit nostavat vastauksissaan esille
ja koetaanko ne positiivisina vai negatiivisina.

4.2. Verkkosuomi
Aineiston mainoksissa on luvussa 1 esitellyn verkkosuomen piirteitä. Näitä ovat muun
muassa aihetunnisteiden, emojien ja puhekielen käyttö osana mainosta. Tässä alaluvussa
keskityn erityisesti aihetunnisteisiin ja emojeihin. Puhekieltä ja murteita käsittelen
erikseen alaluvussa 4.3., koska näen ne ennemminkin mainonnan tehokeinona kuin
varsinaisesti verkkosuomena.
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Emojeita on käytetty kahdeksassa esimerkkimainoksessa: mainoksissa 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
sekä 9. Aihetunnisteita

puolestaan

oli käytetty kolmessa esimerkkimainokses sa :

mainoksissa 2, 5 sekä 6.
Alaluvussa

4.2.1. esittelen emojien informanteissa nostattamia kommentteja sekä

mielikuvia. Alaluvussa 4.2.2. keskityn puolestaan aihetunnisteisiin.

4.2.1. Emojit
Emojit ovat pieniä tunneikoneita, muun muassa hymynaamoja, eläimiä, kasvillisuutta tai
symboleja, joita käytetään osana verkossa tapahtuvaa viestintää. Kielitoimiston sanakirja
määrittelee emojin seuraavasti: ’alun perin japanilaisia kuvamerkkejä, joita käytetään
tekstin osana esim. erilaisissa sosiaalisen median sovelluksissa’ (KS s.v. emoji). Omassa
aineistossani kahdeksassa mainoksessa yhdeksästä oli käytetty vähintään yhtä emojia
osana tekstiä. Niiden voikin mielestäni katsoa olevan oleellinen osa verkkoviestintää.
Ilmari Vauras (2006) on omassa pro gradu -tutkielmassaan tutkinut tunneikoneita osana
puhekielistä tekstiä. Vauraksen (2006) aineistossa tunneikoni esiintyy välimerkk inä,
virkkeen tai lausuman alussa, loppuvälimerkin jäljessä, loppuvälimerkkiä edeltävänä,
itsenäisenä kappaleena, virkkeenä tai lausumana,

minimipalautteena,

virkkeen tai

lausuman alussa ja lopussa, kappaleiden typografisena erottajana sekä lekseemie n
korvaajana (Vauras 2006: 66). Omassa aineisossani emojeita on käytetty välimerkk inä,
virkkeiden alussa ja lopussa sekä lekseemien korvaajana. Yhtenä tarkastelukohtee na ni
on, onko emojin asemalla merkitystä sille, millaisia mielikuvia se informantissa herättää.
Aineistoni perusteella näyttää siltä, että yksittäiset emojit osana mainosta eivät juurikaan
pistä kuluttajien silmään. Mainoksissa, joissa emojeita on käytetty virkkeiden lopussa tai
lausuman alussa ja lopussa, emojit ovat kirvoittaneet vain yksittäisiä kommentteja.
Kuitenkin kaikissa emojeita sisältävissä mainoksissa emojit mainittiin vähintään yhdessä
kommentissa. Seuraavaksi esittelen aineistoesimerkkien avulla sitä, millaisessa käytössä
emojit nähdään toimivana lisänä ja millaisessa taas ei. Tämän jälkeen otan tarkempaan
käsittelyyn mainoksen 6, jossa emojeita on käytetty huomattavasti muita mainoks ia
runsaammin.

27

Emojien käyttö luo kuluttajille erilaisia mielikuvia mainoksen kieliasusta, kuten esimerkit
(1), (2) ja (3) osoittavat.
(1) Hymiö tuo lapsellisen kuvan. (Mainos 2)
(2) Lisäksi skumppa- ja sydänemojit herättää sellaisen "tyttöjen ilta, vähän
siduu, juorui ja korkkarit kattoon” -tyylisen mielikuvan. (Mainos 3)
(3) emoji-merkkien hyödyntäminen sekä hashtagit tuovat modernia otetta
tekstin kieliasuun. (Mainos 6)
Kuten esimerkit (1) ja (3) osoittavat, informantit suhtautuivat emojeihin todella
vaihtelevasti. Esimerkissä (1) emojin katsotaan luovan lapsellista kuvaa, kun taas
esimerkissä (3) emojin nähdään tuovan modernia otetta mainoksen kieleen. Esimerk issä
(2) puolestaan emojien käyttö tuo informantille mielikuvia mainoksen kohderyhmästä.
Osassa mainoksista emojia on käytetty välimerkin korvaajana. Informantit ovat myös
kommentoineet tätä, kuten esimerkit (4) ja (5) osoittavat.
(4) Emojit pisteen virkaa toimittamassa puistattaa (Mainos 2)
(5) Lopussa ei ole virkkeellä pistettä, ainoastaan hymiö. (Mainos 8)
Esimerkissä (4) vastaaja ei pidä siitä, että emojeilla korvataan välimerkit. Esimerkissä (5)
virke on toteavampi, mutta informantti on antanut mainoksen kieliasulle arvon 1. Näin
voidaan olettaa että hänkin pitää piirrettä negatiivisena. Emojit eivät kuitenkaan ole aina
välttämättä negatiivinen piirre mainostekstissä. Esimerkeissä (6–8) on kommentteja,
joissa emojien käyttö nähdään positiivisena asiana.
(6) Tekstiä on piristetty Emojien käytöllä. Emojit ovat sellaisia, että viesti on
ymmärrettävää ja ne tukevat sisältöä. (Mainos 7)
(7) Emojeja käytetty hillitysti ja kieli on kieliopillisesti oikein. (Mainos 7)
(8) Hymiöihin niin tottunut, vitsikkäässä ilmaisussa sopivaa. (Mainos 6)
Esimerkeistä (6) ja (7) nähdään, että mainoksessa 7 emojien käyttö nähdään piristävä nä,
tekstiä tukevana sekä hillittynä. Esimerkin (8) informantti toteaa tottuneensa emojien
käyttöön ja pitää niitä sopivana vitsikkääseen ilmaisuun.
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Mainoksessa 6 emojeita käytetään lekseemien korvaajina sekä välimerkkeinä. Kyseisessä
mainoksessa

flunssaan

sairastumista

kuvataan sitä kuvaavilla

emojeilla.

Samoin

huutomerkit on korvattu emojimerkein (ks. kuva 6). Emojien lisäksi kyseisessä
mainoksessa informanttien huomiota kiinnitti murteen käyttö. Tätä asiaa käsittelen
tarkemmin alaluvussa 4.3. Mainos 6 sai selkeästi eniten emojeihin liittyviä kommentteja.
Kokonaisuudessaan mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus jää kielteisen puolelle
keskiarvolla 2,8. Uskottavuudesta puolestaan keskiarvoksi tuli 2,9. Kuviossa 1 esittelen,
miten uskottavuutta koskevat vastaukset ovat mainosta 6 arvioidessa jakaantuneet.

1

KUVIO

2

3

4

5

1. Mainoksen 6 uskottavuus.

Kuviosta 1 käy ilmi, että asteikon ääriarvot 1 ja 5 ovat keränneet huomattavas ti
vähemmän vastauksia kuin arvot 2, 3 ja 4. Arvot 2 ja 3 on kumpikin valittu 24 kertaa.
Arvo 4 on puolestaan valittu 23 kertaa. Mainos ei siis ole herättänyt valtaosassa
vastaajista

suuria

kielteisiä

tai

myönteisiä

tunteita.

Seuraavaksi

esittelen

aineistoesimerkkien avulla vastaajien näkemyksiä mainoksen luomasta uskottavuudesta.
Vaikka emojit mainittaisiin negatiivisesti, se ei suoraan tarkoita, että mainos itsessään
nähtäisiin huonona tai epäuskottavana, kuten esimerkit (9) ja (10) osoittavat. Mainoksen
uskottavuuden keskiarvo yhdistettynä vapaisiin vastauksiin kuitenkin osoittaa, että
enemmistölle tällainen vapaampaa kieltä käyttävä mainos ei toimi.
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(9) Emojeista en pidä, tässäkin liikaa ryöpsähtänyt. Hästägit kuitenkin
hyvin valittu. Ostaisin tuotteen tämän perusteella. (Mainos 6)
(10) Mainos uskottava. Hymiöt ilman sanan oikeaa merkitystä huonoa.
(Mainos 6)
Esimerkki (9) osoittaa, että vaikka emojien käytössä ei olla kyseisessä mainoksessa
vastaajan mielestä onnistuttu, muut tekijät pelastavat mainoksen uskottavuuden. Myös
esimerkin (10) informantti pitää mainosta uskottavana, vaikka toteaakin lekseemie n
sijaan käytetyt emojit huonoksi valinnaksi.
Osa informanteista suhtautuu emojeiden käyttöön hyvinkin negatiivisesti ja näkee niiden
syövän mainoksen uskottavuuden kokonaan, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.
(11) En pidä hymiöitä uskottavan yrityksen merkkeinä. (Mainos 6)
(12) Emojit syövät uskottavuutta. Eikö keksitty sopivaa sanaa, joten
otettiin emojit kehiin. (Mainos 6)
(13) Uskottavuutta on vaikea arvioida, koska tuote itsessään on mielestäni
uskottava. Mainoksen kieliasu on vaan omasta mielestä liian rento,
joten tämän mainoksen perusteella en pitäisi tuotetta uskottavana
(Mainos 6)
Esimerkin (11) informantti kokee, ettei emojin käyttä mainoksissa ole uskottavat
yrityksen merkki. Myös esimerkin (12) informantti kritisoi emojeiden käyttöä erityises ti
lekseemien

korvaajina.

Esimerkin

(13) informantti taas pitää tuotetta itsessään

uskottavana, mutta kokee rennon kieliasun vievän tämän uskottavuuden.

4.1.2. Aihetunnisteet
Aihetunniste (engl. hashtag) on sana tai fraasi, jonka eteen laitetaan merkki #.
Aihetunnisteet on kehitetty alun perin Twitterissä, mutta ne ovat nykyään laajasti
käytössä eri sosiaalisen median alustoilla. Aihetunnisteita käyttämällä pystyy helposti
laajentamaan oman päivityksensä saamaa näkyvyyttä, sillä sosiaalisen median alustoilla
voi aihetunnisteiden avulla hakea itseä kiinnostavaa sisältöä. (Neher 2014: 186.)
Informantit käyttävät aihetunnisteesta pääasiassa englanninkielistä termiä hashtag, mutta
pitäydyn itse suomenkielisessä vastineessa aihetunniste. Hashtagin lisäksi informa ntit
käyttävät aihetunnisteesta muotoja hastag, hästäg, täg(i) sekä merkkiä #.
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Vastauksissa on hajontaa eri mainosten välillä siinä, kuinka paljon kommentteja
aihetunnisteiden käyttö oli kirvoittanut. Mainoksessa 6 emojit ja murre ovat kiinnittä neet
informanttien huomion, eikä aihetunnisteita ole mainittu kuin yksittäisissä vastauksissa.
Mainokseksessa 2 aihetunnisteet

on mainittu lähes kaikissa vastauksissa.

Myös

mainoksessa 5 niille on annettu paljon huomiota.
Useammalla vastaajalla tuntuu olevan jonkinlainen ajatus siitä, miten aihetunniste ita
käytetään oikein. Erityisesti mainokseen 2 liittyvissä vastauksissa nousi esille ajatus siitä,
että aihetunnisteita on käytetty väärin, kuten esimerkit (14–16) osoittavat.
(14) Ei haittaa, jos mainoksen perässä on joku yrityksen tai tuotteen oma
hashtag, mutta #kokonaisten #lauseiden #kirjoittaminen #hashtageihin
#jäi #instagramin #alkuajoille #eikä #kukaan #sitä #tule #takaisin
#kaipaamaan (Mainos 2)
(15) jokaisen sanan merkkaaminen #-merkillä viittaa huonoon
someosaamiseen (Mainos 2)
(16) Hashtagin kuuluisi olla avainsana, jolla voidaan esimerkiksi loppuun
tiivistää tärkeimmät aiheet. Silloin kiinnostuneet löytävät aiheeseen
liittyvät postaukset, en usko että kukaan etsii esim. #isommissa (huom.
isoimmissa). (Mainos 2)
Esimerkeissä (14) ja (15) kritisoidaan sitä, että mainoksessa on koko leipäteksti korvattu
aihetunnisteilla. Kyseisten informanttien näkemyksen mukaan tämä on merkki huonosta
some-osaamisesta,

eikä tällainen

tyyli ole heistä suositeltava.

Esimerkissä

(16)

informantti avaa tarkemmin aihetunnisteiden käyttöä avainsanana. Hänen mielestää n
mainoksessa 2 aihetunnisteita käytetään tavalla, joka ei palvele tätä tarkoitusta. Vastaaja
haluaa vielä erikseen huomauttaa, että sana isommissa on mainoksessa 2 kirjoitettu
kielenhuollon normien vastaisesti.
Mainoksissa 5 ja 6 on informanttien mielestä aihetunnisteiden käytössä enimmäksee n
onnistuttu paremmin. Erona mainokseen 2 on se, että näissä mainoksissa leipäteksti on
kirjoitettu erikseen, ja aihetunnistein on merkitty vain aiheeseen liittyviä avainsanoja.
(17)
(18)

tägien oikea käyttö ja tiivis päivitys, sopivan lyhyt someen.
(Mainos 5)
Ilmaisu on selkeää. Sisältö on ilmaistu lyhyesti mutta
informatiivisesti. Hashtageja on ehkä vielä hieman liikaa, mutta tässä
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(19)

niitä on kuitenkin käytetty tehostekeinona, ei itse sisällön kertomiseen.
(Mainos 5)
Sopivasti # ja sopivasti oikeaa tekstiä. (Mainos 6)

Esimerkit (15) ja (17) ovat saman informantin tuottamia. Näistä näkee selvästi, että
kyseinen vastaaja pitää yksittäisten avainsanojen merkitsemistä oikeana tapana käyttää
aihetunnisteita.

Esimerkin

(18)

vastaaja

olisi

karsinut

vielä

mainoksesta

5

aihetunnisteiden määrää, mutta toteaa käytetyn tavan kuitenkin paremmaksi kuin
mainoksessa 2. Myös esimerkissä (19) mainitaan aihetunnisteiden sopiva määrä. Lisäksi
esimerkkejä

(17), (18) ja (19) yhdistää se, että niissä on mainittu

rinnakkain

aihetunnisteiden käyttö sekä itse leipätekstin pituus ja napakkuus. Vastaajien mielestä
hyvässä mainoksessa pääpaino on leipätekstissä, ja aihetunnisteina käytetään teemaan
sopivia sanoja näkyvyyden lisäämiseksi.
Vastaajat

ovat

kommentoineet

myös

aihetunnisteiden

kieltä.

Mainoksessa

5

aihetunnisteet ovat englanniksi. Monet kommentoivat tätä, kuten esimerkit (20) ja (21)
osoittavat.
(20) Hashtageissa käytetty sekä suomea että englantia, joten turistitkin
ymmärtävät, mistä on kyse (Mainos 5)
(21) Miksi englanninkieliset hästägit (ilmeisesti) paikallispubissa. Tuskin on
ulkomaalaiset mainonnan kohteena. (Mainos 5)
Esimerkissä (20) englannin käyttöä tunnutaan pitävän hyvänä asiana turisteja varten, kun
taas esimerkissä (21) kielivalintaa ihmetellään. Mainostettavana kohteena on pienen
kylän

paikallispubi,

joten

mainos

lienee

kohdistettu

lähinnä

paikallise lle,

suomenkieliselle väestölle. Toisaalta englanninkieliset aihetunnisteet ovat sosiaalisessa
mediassa laajalti käytettyjä, ja niiden avulla mainos tavoittanee suuremman joukon
ihmisiä.
Mainosta 2 ei pidetä uskottavana, sillä se sai uskottavuudesta keskiarvon 1,6. Mainos 5
puolestaan loi uskottavan kuvan. Sen keskiarvona on 3,4. Kuviossa 2 esittelen, miten
informantit ovat kokeneet mainoksien 2 ja 5 uskottavuuden.

32

60
50
40

30
20
10
0
1

2

3

Mainos 2

4

5

Mainos 5

KUVIO 2. Mainosten 2 ja 5 koettu uskottavuus.
Kuviosta 2 käy selkeästi ilmi, että suurin osa vastaajista ei ole pitänyt mainosta 2 lainkaan
uskottavana. Arvo 1 on saanut huomattavasti enemmän vastauksia kuin arvot 2, 3 ja 4.
Arvoa 5 ei ole vastannut yksikään informantti. Mainos 5 on puolestaan saanut eniten
vastauksia arvolle 3.Vain muutaman vastauksen vähemmän on saanut arvo 4. Toisaalta
arvo 5 ei myöskään ole saanut kuin 12 vastausta, joten suhtautuminen tähän mainokseen
on neutraalin myönteistä. Seuraavaksi esittelen aineistoesimerkkien avulla, mitkä seikat
ovat vaikuttaneet siihen, miten uskottavina mainoksia pidetään.
Osasta informantteja mainoksen 2 uskottavuutta vähentää se, että mainoksesta ei välity,
millaista tuotetta siinä mainostetaan, kuten esimerkit (22) ja (23) osoittavat.
(22)
(23)

Mainoksesta puuttuu uskottavuus sekä tuotteeseen että yritykseen
liittyen. Mainos ei välitä kuvaa siitä, millainen toimija olutpanimo ja
millaisia tuotteita he valmistavat. (Mainos 2)
Epäselvä mainos, ei anna yrityksestä mitään kuvaa. Vaikuttaa
harrastajamaiselta. (Mainos 2)

Esimerkissä (22) ja (23) jäädään kaipaamaan tarkempaa kuvaa yrityksestä tai itse
tuotteesta. Leipätekstitön, pelkin aihetunnistein kirjoitettu mainos ei tarjoa tätä tietoa
kuluttajalle, jolle mainostava yritys on vieras. Esimerkissä (23) kyseinen mainos luo
informantille kuvan harrastajamaisuudesta.
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Mainosten 2 ja 5 kieliasua koskevista kommenteista käy ilmi, että monella informantilla
on käsitys siitä, miten aihetunnisteita käytetään oikein. Tämä sama asia nousee esille
myös

mainosten

uskottavuutta

kommentoidessa.

Kun aihetunnisteita

käytetään

informantin mielestä oikein, se lisää mainoksen uskottavuutta, kuten esimerkki (24)
osoittaa. Kun taas aihetunnisteita käytetään väärin, se vähentää mainoksen uskottavuutta,
kuten esimerkit (25) ja (26) osoittavat.
(24) Uskottavuus saavutetaan mielestäni tekstin kieliasun perusteella.
Vaikka hashtageja on, niitä on käytetty maltillisesti ja hyvin, jotta ne
kuvaavat palvelua. Ei mitään ylimääräistä. Myös kuva täydentää
hyvin tekstiä. (Mainos 5)
(25) Jos mainostaja ei kykene selvittämään asiasanojen oikeaa
käyttötarkoitusta, vaan tekee asioita vain koska #some, se luo
mielikuvan kykenemättömyydestä tehdä edes mainostettua tuotetta oikein.
Huonosti rajatut ja huonolaatuiset kuvat on kirsikka kakun päällä.
(Mainos 2)
(26) Liiallinen # -merkin käyttö luo mielikuvan, että tuote ei myy, ja sitä
pitää mainostaa kaikin keinoin, jopa merkitsemällä siihen vain
löyhästi liittyvät asiasanat. (Mainos 2)
Esimerkeissä (24) ja (25) on aihetunnisteiden lisäksi huomioitu muukin mainoksen
kokonaisuus.

Esimerkissä

(24) kiitosta

saavat

kieliasun

lisäksi

myös

kuva.

Aihetunnisteita on käytetty informantin mielestä oikein ja maltillisesti. Informantin
mielestä uskottavuus saavutetaan kieliasun perusteella. Esimerkissä (25) puolestaan
huonoiksi koetut kuvat täydentävät mainoksen epäonnistumisen. Ei-lingvisteille on
tyypillistä kielestä puhuessaan kuvata myös kielenulkoisia seikkoja. Tyypillistä on myös
se, ettei kieltä ja sen käyttäjää eroteta toisistaan. (Mielikäinen & Palander 2014a: 79–80.)
Esimerkissä (25) on käynyt juuri niin, sillä informantti epäilee, onko mainostajalla kykyä
edes

valmistaa

mainostettavaa

tuotetta.

Esimerkissä

(26)

puolestaan

runsas

aihetunnisteiden käyttö tulkitaan ylimarkkinoinniksi huonosti myyvälle tuotteelle.
Tässä luvussa olen tarkastellut, millaisia mielikuvia emojien ja aihetunnisteiden käyttö
mainonnassa

herättää

kuluttajissa.

Olen

ensin

tarkastellut

kieliasua

koskevia

kommentteja ja sen jälkeen mainoksen luomaa uskottavuutta. Sillä, miten emojeja ja
aihetunnisteita käytetään, on merkitystä sille, miten kuluttajat mainoksen kokevat.
Emojien ja aihetunnisteiden liiallista käyttöä ei nähdä hyvänä, vaan niiden toivotaan
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tukevan mainoksen varsinaisen leipätekstin sisältöä. Seuraavaksi tarkastelen murteide n
ja puhekielen käyttöä mainoksissa.

4.2. Murteet ja puhekieli
Mainoksissa 3, 6 ja 9 on käytetty murretta tai puhekieltä. Mainoksessa 3 ilmaukset ovat
selkeästi puhekielisiä tai slangia, esimerkiksi sidut ja bisset (ks. kuva 3). Mainoksissa 6
ja 9 on hyödynnetty murteellisia ilmauksia. Mainoksessa 6 esiintyy itämurteinen yksikön
2. persoonan pronomini sie, jossa on liitepartikkeli -kii (ks. kuva 6). Mainoksessa 9
puolestaan

käytetään

Oulun

murteelle

tyypillisiä

piirteitä,

kuten

näkyy-sanan

yleisgeminoitu muoto näkkyy ja svaavokaalillinen telekkarissa (ks. kuva 9). Luvun 4.1.2.
taulukot 2 ja 3 osoittavat, että kaikki nämä kolme mainosta on arvioitu sekä kieliasun että
uskottavuuden puolesta kielteisiksi. Seuraavaksi tarkastelen aineistoesimerkkien avulla
tarkemmin, millaisia mielikuvia murteen ja puhekielen käyttö mainoksissa kuluttajissa
herättää.
Murteen ja erityisesti puhekielen käyttö mainoksissa luo informanteille mielikuvia siitä,
millaiselle kohdeyleisölle mainos on suunnattu. Mainoksessa 3 puhekielen katsotaan
houkuttelevan nuorta asiakaskuntaa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.
(27) Varmaan tavoite tavoittaa nuorempaa kohdetta (sanavalinnat,
kirjoitustyyli) (Mainos 3)
(28) Nuorisolle suunnattu puhekieli ja slangisanat. (Mainos 3)
(29) Näin kirjoitetaan kavereille, ei välttämättä laajalle kohteelle. Toisaalta
tarkoitus olla rento, joten toimii varmaan nuorille asiakkaille. (Mainos 3)
Esimerkeistä (27–29) ilmenee, että vastaajien mielestä tietynlaiset sananvalinnat ja
puhekielisten ilmausten käyttö mainoksessa indikoivat sitä, että mainoksen kohdeyleisö
on nuoret tai nuoriso. Esimerkissä (29) tällaista kirjoitustapaa pidetään sopivampana
kavereiden kesken, mutta arvellaan sen kuitenkin toimivan mainoksen kohdeyleisölle.
Sillä,

kokeeko kyseinen

informantti

kuuluvansa

mainoksen

kohderyhmään,

on

vaikutusten siihen, miten mainos nähdään. Tämä käy ilmi esimerkeistä (30), (31) ja (32).
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(30) Teksti on selvästi kirjoitettu nuorempia ihmisiä ajatellen, olen
varmaan liian vanha kun ei oikein iskenyt. (Mainos 3)
(31) Mainoksessa käytetty puhekieli poikkeaa itse käyttämästäni puhekielestä,
joten särähtää korvaan huonolla tavalla. (Mainos 6)
(32) Oulun seudulla tämä varmasti toimisikin. (Mainos 9)
Esimerkissä (30) informantti päättelee itse olevansa liian vanha, koska ei koe mainosta
toimivaksi.

Esimerkissä

(31) taas mainoksen toimimattomuuden

syyksi todetaan

informantille vieras puhekieli. Esimerkin (32) vastaajan mukaan mainoksessa 9 käytetty
murre toimisi

Pohjois-Pohjanmaan

alueella.

Mainokset 3 ja 9 ovat paikallis ia

anniskeluravintoloita. Mainos 6 puolestaan Etelä-Savossa sijaitsevan kaupan mainos.
Nämä mainokset

on selkeästi kohdistettu

paikalliselle

väestölle.

Ketjuliikke ide n

mainokset, joiden on tarkoitus tavoittaa kansaa koko Suomen laajuisesti (mainokset 1 ja
4), on kirjoitettu yleiskielisemmin.
Informantin

asuinseutu vaikuttaa siihen,

miten hän suhtautuu murteen käyttöön

mainoksissa. Esimerkit (33), (34) ja (35) ovat kaikki saman informantin kommentteja eri
mainosten kieliasuista.
(33) Liian paljon nuorisotekstiä. Sopisi tyylikikaksi mutta ei koko tekstiin.
(Mainos 3)
(34) Kieli herättää ärsytystä "siekii", "flunssapöpöt" ja emojit (Mainos 6)
(35) On paljon murrekieltä, mutta tähän mainokseen se sopii. Antaa
yritykselle identiteetin. (Mainos 9)
Esimerkeistä (33) ja (34) näkee, että mainoksissa 3 ja 6 kyseinen informantti ei koe
puhekielen ja murteen käyttöä itseään miellyttävänä keinona mainoksessa. Mainoksen 3
kieliasulle hän on antanut numeraalisen arvon 2 ja mainokselle 6 puolestaan 1. Mainosta
6

kommentoidessaan

hän

kertoo

kiinnittäneensä

huomiota

murteellisee n

liitepartikkeliseen pronominiin siekii sekä arkiseen sanaan flunssapöpöt (KS s.v. pöpö).
Mainoksen 9 murteellisen kielen hän puolestaan katsoo sopivan kyseiseen mainokseen ja
luovan yritykselle identiteetin. Mainokselle 9 kyseinen informantti on antanut kielias ua
koskevasta kysymyksestä arvon 4. Kyseisen informantin kotialue on Lappi. Kunnas
(2006) on omassa tutkimuksessaan karjalaisten suhtautumisesta karjalan kirjakielee n
saanut samankaltaisia

tuloksia.

Omaa murretta pidetään kauniina, helppona ja

parempana kielenä, kun taas vierasta murretta kuvataan arvottavin sanoin, kuten
esimerkkien

(33) ja (34) nuorisoteksti sekä ärsyttävä. Näin ollen

minunk in
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tutkimuksessani

toteutuu

tuttuushypoteesi,

jonka

mukaan

ihmiset

arvioivat

positiiviseksi itselleen tutun kielen variantin. (Kunnas 2006: 232, 236–237.)
Muidenkin informanttien vastauksista on nähtävissä, että mainoksen 3 puhekielis yys
koetaan nuorisokielenä, kun taas mainoksen 9 murteenkäyttöä pidetään kyseisen
yrityksen mainonnalle sopiva tehokeino (esimerkit (36) ja (37)). Myös Lieslehdon (2017:
39) pro gradu -tutkielmassa puhekieltä kuvataan nuorison kieleksi. Puhekieli siis
mielletään laajemminkin juuri nuorelle väestölle tyypilliseksi.
(36) kirjoittaja on nuori (Mainos 3)
(37) aikuista pubi-tekstiä. oleellinen mainittu ja juuri se mitä mainostetaankin
(Mainos 9)
Mainos 3 ja mainos 9 ovat molemmat anniskeluravintoloiden mainoksia. Ne on kirjoitettu
paikalliselle asiakaskunnalle suunnatulla puhekielellä. Esimerkki (36) osoittaa kyseisen
informantin pitävän mainoksen 3 kirjoittajaa nuorena. Esimerkki (37) taas osoittaa, että
mainoksen 9 kieltä hän pitää aikuisena pubi-tekstinä, jossa mainitaan kaikki oleelline n.
Mainoksen 3 kieliasulle hän on antanut numeerisen arvon 3. Mainoksen 9 kieliasun hän
on puolestaan arvioinut arvolla 4. Myös tämä kyseinen informantti on kotoisin Lapista.
Tässäkin näkyy tuttuushypoteesin toteutuminen (Kunnas 2006: 232).
Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että maallikot saattavat luokitella puhekiele n
nuorten kieleksi. Lieslehdon (2017) pro gradu -tutkielmassa nuoret ovat käyttäneet
puhekielisistä näytteistä nimityksiä puhekieli, murre, slangi, tyttöjen kieli tai lissukieli
sekä nuorten kieli (Lieslehto 2017: 39). Nuorten lisäksi omassa aineistossani mainoksen
3 yhteydessä mainitaan myös teini, kuten esimerkit (39) ja (40) osoittavat.
(38) Bissee, siiderii.. kuulosta teinimeininki mestalta. (Mainos 3)
(39) Ärsyttävä teinimäisyys tekstissä, myös juomia olisi voinut luetella
vähemmän (Mainos 3)
Esimerkissä (38) informantille syntyy mainoksen sanavalinnoista mielikuva siitä, että
mainostettava paikka on teinimeininki mesta. Esimerkin (39) informantti puolestaan
näkee tekstissä teinimäisyyttä. Teini viittaa murrosikäiseen nuoreen, ja murrosikä
puolestaan sijoittuu noin 11. ja 17. ikävuoden väliin (KS s.v. teini, Lääketieteen sanasto
s.v. murrosikä). Koska kyseessä on anniskeluravintola, informantit tuskin viittaa vat
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sanalla teini alaikäiseen nuoreen, vaan tarkoittavat juuri täysi-ikäistynyttä nuorta ja
heidän tapaansa juhlia.
äänneasultaan

Nykyisen merkityksensä sana teini on saanut englannin

samankaltaisesta

teen-sanasta,

joka

on

alkuosana

esimerk iks i

yhdyssanassa teenage ´teini- ikä´. Siitä se on lohjennut itsenäiseksi sanaksi lukusanoje n
13–19 jälkiosaan, esimerkiksi fourteen. (Häkkinen 2004: s.v. teini.) Tämän perusteella
teinin voidaan katsoa viittaavaan myös 18–19-vuotiaaseen nuoreen.
Lieslehdon (2017: 52) tutkimuksen informantit kuvaavat puhekieltä erityisesti rennoksi
ja helpoksi. Rento löytyy myös kansanlingvistisestä sanakirjasta. Sitä käytetään puhuessa
niin murteista yleisesti kuin muustakin puhekielestä. (Mielikäinen & Palander 2014b: s.v.
rento.) Rento on omassa aineistossanikin toistuva ilmaus erityisesti mainosta 3 koskevissa
kommenteissa,

kuten esimerkit

(40) ja (41) osoittavat.

Mainoksessa

esiintyvät

kielenhuollon normeista poikkeava loppuheitollinen nauttii sekä viimeinen-sanan arkinen
muoto vimpat (KS s.v. vimppa). Lisäksi mainoksessa 3 juomatarjontaa esitellessä on
käytetty sellaisia slangi- ilmaisuja kuin bisse, sidukka ja limu. Näiden voi olettaa olevan
rentoutta luovia piirteitä.
(40) Rentouteen, tulee kodikas olo (Mainos 3)
(41) Rentoa ja huoletonta ilmaisua (Mainos 3)
Esimerkin (40) informantille rento kirjoitusote luo kodikkaan olon. Esimerkissä (41) taas
puhekieltä pidetään rentona ja huolettamana ilmaisuna. Molemmat informantit ovatkin
pitäneet mainoksen 3 kieliasua positiivista kiinnostusta herättävänä. Esimerkin (40)
informantti on antanut kieliasulle arvon 5 ja esimerkin (41) arvon 4.
Mainoksessa esiintyvät puhekielisyydet ja murteellisuudet koetaan tekevän mainoksesta
helpommin lähestyttävän, kuten esimerkeistä (42), (43) ja (44) näkee.
(42) Viihtyisää puhekieltä, tekee olon tervetulleeksi ja rennoksi. (Mainos
3)
(43) Ei ollut kirjalieltä vaan puhekieltä, jota oli helpompi lähestyä
(Mainos 3)
(44) Murre, mikä teki helpommaksi lähestyä (Mainos 6)
Esimerkissä (42) puhekieltä kuvaillaan viihtyisäksi. Puhekielen käyttö luo mainoksen
kohdeyleisölle mielikuvan rentoudesta ja siitä, että on tervetullut mainostetta vaa n
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paikkaan. Esimerkissä (43) verrataan kirjakieltä ja puhekieltä, ja todetaan puhekiele n
olevan helpommin lähestyttävää. Esimerkin (44) informantti puolestaan kokee murteen
tekevän mainoksesta helpomman lähestyä.
Toisaalta rentona pidetty puhekieli tai murre voidaan myös nähdä epäsopivana juuri
kyseiseen mainokseen, kuten esimerkki (45) osoittaa. Vertailuksi esimerkeissä (46) ja
(47) on esitetty saman informantin kommentit mainoksiin 3 ja 9.
(45) Puhekielen käyttö mielestäni sopii lähinnä ”rennoman fiiliksen
paikkoihin” kuten esimerkiksi baareihin tai kampaamoihin. Ei niinkään
tuotemyyntiin. (Mainos 6)
(46) Puhekieltä, joka kyllä tälläisessä kontekstissa toimii yllättävän hyvin.
(Mainos 3)
(47) Varmasti tälläisessä liiketoiminnassa tälläinen rentous ja puhekielen
käyttö sopii tietyissä määrin. (Mainos 9)
Esimerkistä (45) näkee, että kyseinen informantti ei pidä puhekielen käyttöä sopivana
tuotemyynnissä. Esimerkissä (46) hän toteaa puhekielen toimivan anniskeluravinto la n
mainoksessa yllättävän hyvin. Esimerkissä (47) taas todetaan rentouden ja puhekiele n
toimivan tietyissä määrin mainoksen 9 kaltaisessa liiketoiminnassa. Mainosten 9 ja 6
kieliasua hän ei pidä lainkaan positiivista mielenkiintoa herättävänä, sillä hän on antanut
niille arvon 1. Mainoksen 3 kieliasua kohtaan hän sen sijaan suhtautuu neutraalisti, sillä
hän on vastauksessaan antanut sille arvon 3.
Murteita ja puhekieltä kommentoivissa vastauksissa esiintyy erilaisia arvottavia sanoja.
Olen koonnut nämä sanat sanapilveen. Sanat on poimittu sellaisista kommenteista, jotka
koskevat selvästi juuri mainoksessa olevia murteellisuuksia tai puhekielisyyksiä. Lisäksi
kyseiset informantit ovat nähneet mainoksen kieliasun negatiivisena. Olen laittanut kaikki
sanat pilveen perusmuodossaan.
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KUVIO 3. Murretta ja puhekieltä kuvaavat arvottavat sanat.
Kuviosta 3 näkee, että vastauksissa toistuivat sanat ärsyttävä ja yrittää. Ärsyttävä löytyy
myös kansanlingvistisestä sanakirjasta. Sitä käytetään aluemurteista ja niiden piirteistä
puhuttaessa sekä myös pääkaupunkiseudun kielestä ja slangista. (Mielikäinen & Palander
2014b: s.v. ärsyttävä.) Esimerkeissä (48), (49), (50) ja (51) esittelen, millä tavoin nämä
sanat esiintyvät informanttien vastauksissa.
(48)
(49)
(50)
(51)

Ärsyttävä, kun ei oo omaa murretta (Mainos 6)
Ärsytti sanamuoto nauttii vimpat blaablaablaa (Mainos 3)
Yritetty käyttää murretta, mutta sitten ei kuitenkaan (Mainos 9)
Mikä lie murre yrittää olla. (Mainos 9)

Esimerkin (48) informantti pitää murretta ärsyttävänä, koska se ei ole hänen omaa
murrettaan. Myös tässä toteutuu tuttuushypoteesi, kun itselle vierasta murretta pidetään
ärsyttävänä (Kunnas 2006: 232). Esimerkissä (49) informanttia ärsyttää mainoksessa
käytetyt puhekieliset sanamuodot. Esimerkissä (50) todetaan, että murretta on yritetty
käyttää, mutta ei sitten kuitenkaan. Tämä viitannee siihen, että mainosta ei kauttaaltaan
ole kirjoitettu murteella, ja esimerkiksi sanassa jälkimmäinen ei ole svaavokaalia (ks.
kuva 9). Esimerkissä (51) infotmantti ei ole saanut selvää, mitä murretta mainoksessa
käytetään.
Kuten luvun 4.1.2. taulukosta 3 käy ilmi, mainosten 3, 6 ja 9 ei koettu luovan
mainostavasta yrityksestä erityisen uskottavaa kuvaa. Mainoksen 3 uskottavuude n
keskiarvo on 2,5. Mainoksen 6 uskottavuuden keskiarvo on puolestaan 2,9. Mainoksen 9
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keskiarvo uskottavuuden keskiarvo on 2,7. Kuviossa 4 esittelen, miten informantit ovat
kokeneet mainosten 3, 6 ja 9 uskottavuuden.
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KUVIO 4. Mainosten 3, 6 ja 9 koettu uskottavuus.
Kuviosta 4 käy ilmi, että kaikki mainokset ovat saaneet eniten vastauksia arvoille 2 ja 3.
Mainos 3 on saanut ainoana enemmän vastauksia arvolle 1 kuin arvolle 4. Eniten
vastauksia arvolle 5 on saanut mainos 6. Kaikki mainokset ovat kuitenkin saaneet
vastauksia enemmän arvolle 1 kuin arvolle 5. Valtaosa informanteista ei siis pidä
mainoksia erityisen

uskottavina.

Seuraavaksi esittelen

esimerkkien avulla,

miten

informantit ovat kommentoineet mainoksen luomaa uskottavuutta.
Mainoksen kieltä ja kieliasua kommentoitiin myös uskottavuudesta kysyttäessä. Kieltä
ovat kommentoineet erityisesti ne informantit, jotka pitävät mainosta ei-uskottavana.
Esimerkkien (52), (53) ja (54) informantit ovat antaneet uskottavuudelle arvon 2.
(52) Sama asia toisella tapaa kirjoitettuna lisäisi uskottavuutta (Mainos 3)
(53) Ei tuollaiseen tekstiasuun voi luottaa (Mainos 3)
(54) Uskottavuutta parantaisi parempi kieliasu. Teksti yrittää luultavasti
luoda rennon mielikuvan. (Mainos 3)
Puhekielistä kieliasua ei pidetä uskottavana. Esimerkeissä (52) ja (54) todetaan, että
toisenlainen, parempi, kieliasu parantaisi uskottavuutta. Tämän lisäksi on käytetty myös
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arvottavaa verbiä yrittää. Informantti ei siis varsinaisesti koe, että rennon mielik uva n
luomisessa olisi onnistuttu. Esimerkistä (53) käy ilmi, että puhekielistä kielias ua
mainoksessa pidetään epäluotettavana. Tässä näkyy kirjakielen vinouma eli ajatus siitä,
että normitettu yleiskieli olisi parempaa ja oikeampaa kuin muut kielen rekisterit. Myös
tältä osin omat tutkimustulokseni ovat samassa linjassa Lieslehdon (2017) tulosten
kanssa, sillä kirjakielen vinouma näkyy myös hänen aineistossaan. (Lieslehto 2017: 85;
Voutilainen 2016: 124–125.)
Myös mainoksessa 6 murteellinen kieliasu on vaikuttanut uskottavuutta laskevana
tekijänä, kuten esimerkit (55) ja (56) osoittavat.
(55) Murteen käytön pitäisi olla johdonmukaista. Yksi sana ei riitä. Siksi
uskottavuus laski. (Mainos 6)
(56) Uskottavuutta on vaikea arvioida, koska tuote itsessään on mielestäni
uskottava. Mainoksen kieliasu on vaan omasta mielestä liian rento, joten
tämän mainoksen perusteella en pitäisi tuotetta uskottavana (Mainos 6)
Esimerkissä (55) murteenkäyttöön kaivattaisiin johdonmukaisuutta koko mainoksessa.
Esimerkissä (56) puolestaan todetaan, että tuote itsessään on uskottava, mutta rennolla
kieliasulla sitä ei onnistuta mainostamaan uskottavasti. Myös näiden esimerkkie n
informantit olivat antaneet mainokselle 6 arvon 2.
Mainoksen kohderyhmän arvioiminen ja tunnistaminen nousee esille informanttie n
vastauksissa

uskottavuudesta.

Seuraavissa

esimerkeissä

on

tapauksia,

joissa

kohderyhmän tunnistamisen myötä mainosta pidetään uskottavana. Esimerkkien (57) ja
(58) informantit ovat antaneet uskottavuudesta vastaukseksi arvon 5. Esimerkkien (59) ja
(60) informantit ovat puolestaan antaneet arvon 4.
(57) Tietää missä mainostaa ja osaa kohdata näin yleisön käyttämällä
oikeanlaista puhetapaa, emojeja sekä kuvitusta (Mainos 6)
(58) Murre tuo yrityksen lähemmäksi paikallisia ihmisiä. (Mainos 9)
(59) Kohdennettu selvästi saman murrealueen ihmisille. Vieraat murteet
harvoin toimii. Pidän uskottavana. (Mainos 6)
(60) Jos tavoite on mainostaa nuorille sopivaa ravintolaa, niin uskottavuus
on saavutettu (Mainos 3)
Esimerkissä (57) informantti on sitä mieltä, että yrittäjä tuntee oman mainostusalusta nsa
ja osaa näin ollen kohdata yleisönsä käyttäen oikeanlaisia keinoja. Esimerkissä (58)
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koetaan murteen tuovan yrityksen lähemmäs paikallisia ihmisiä. Esimerkissä (59) ollaan
samoilla linjoilla ja todetaan mainoksen olevan selvästi kohdennettu tietyn murrealuee n
ihmisille. Informantti toteaa vielä erikseen pitävänsä mainosta uskottavana. Esimerk issä
(60) todetaan, että mikäli kohderyhmä on hänen olettamansa nuoret, on mainos
saavuttanut uskottavuuden.
Osa informanteista tunnistaa kohderyhmän, mutta ei pidä mainosta silti uskottavana, sillä
ei itse kuulu kyseiseen ryhmään. Esimerkkien (61–63) informantit ovat antaneet
mainoksen uskottavuudelle numeerisen arvon 2.
(61) Omalla murrealueellaan ehkä uskottava, muuten ei ehkä niinkään.
(Mainos 6)
(62) En pidä murteiden käytöstä mainoksessa, mutta jos kohderyhmä on
kyseisellä murrealueella asuvat henkilöt, mainos tuntuu varmasti
puoleensavetävämmältä. (Mainos 6)
(63) En julkaisisi itse, mutta kyseisen palvelun ihan siedettävä ottaen
huomioon kohderyhmän. (Mainos 9)
Esimerkissä (61) pohditaan mainoksen olevan ehkä uskottava omalla murrealueellaa n,
mutta ei sen ulkopuolella. Esimerkissä (62) informantti toteaa, ettei pidä murteide n
käytöstä mainonnassa, mutta pohtii kuitenkin sen mahdollisesti olevan toimivaa yrityksen
toimialueen asukkaille. Esimerkissä (63) puolestaan todetaan, että informantti itse ei
julkaisisi itse vastaavaa mainosta, mutta mainostettavan palvelun ja kohderyhmä n
huomioon ottaen se voisi kuitenkin olla ihan siedettävä.
Tässä alaluvussa olen tarkastellut, millaisia mielikuvia murteen ja puhekiele n käyttö
sosiaalisen median mainoksissa kuluttajissa herättää. Mainoksessa 3 käytetty puhekieli
liitetään nuoriin ja nuorisoon. Mainoksen 6 ja 9 murteellisuudet sen sijaan liitetää n
vahvasti omalle murrealueelleen.

Informantit luovat mainoksissa käytetyn kielen

perusteella oletuksia kohderyhmistä. Puhekielisyyttä ja murteellisuuksia ei yleisesti
pidetä kovinkaan uskottavina. Toisaalta kuitenkin tunnistetaan niitten toimivuus omalle
kohderyhmälleen.

Seuraavaksi tarkastelen,

miten informantit ovat kommentoine et

mainoksissa olevia kielenhuollon normien vastaisia piirteitä.
4.3. Oikeinkirjoitus
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Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, miten informantit ovat kommentoineet mainoste n
kieliasua

kielenhuollon

suositusten

noudattamisen

osalta.

Tässä

en

huomio i

murteellisuuksia tai puhekielisyyksiä, vaan keskityn esimerkiksi sellaisiin informanttie n
mainitsemiin seikkoihin kuten ison alkukirjaimen, välimerkkien ja numeroilmauste n
kirjoittamiseen. Ensin tarkastelen informanttien kommentteja mainosten kieliasusta. Sen
jälkeen selvitän, miten kielenhuollon suositusten vastaisuudet vaikuttavat mainoksen
luomaan uskottavuuteen.
Mainokset 7, 8 ja 9 ovat saaneet erityisesti oikeinkirjoitukseen liittyviä kommentteja.
Muissa mainoksissa pääasiallinen huomio on ollut jossakin muussa seikassa, mutta
yksittäisiä kommentteja kielenhuollon normien vastaisesta kirjoitustavasta on tullut.
Käsittelen ensin mainosten 7, 8 ja 9 kieliasuun liittyvät kommentit ja nostan sitten esille
muita mainoksia koskevia kommentteja.
Isojen alkukirjainten poikkeava käyttö mainoksissa on kiinnittänyt informanttie n
huomion. Mainoksessa 9 on kirjoitettu jääkiekkojoukkueiden JYP ja Kärpät nimet
pienellä alkukirjaimella. Lisäksi mainoksen lopussa oleva tervetuloa on kirjoitettu
pienellä alkukirjaimella, vaikka sen edellä on emoji, jonka voidaan tulkita korvaavan
pistettä (Vauras 2006: 63). (Ks. Kuva 9.) Mainoksessa 8 puolestaan on kirjoitettu Sinäkin
isolla alkukirjaimella keskellä virkettä (Ks. Kuva 8). Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole
kielenhuollollisesti katsottuna väärin, sillä kirjoittamalla yksikön toisen persoonan
pronomini

isolla

alkukirjaimella,

voidaan

osoittaa

kohteliaisuutta

(KO). Osa

informanteista kuitenkin katsoo kyseessä olevan virheen, ja olenkin käsitellyt piirrettä
aina sen mukaan, miten informantti sen on mieltänyt. Esimerkeissä (64), (65) ja (66) on
mainokseen 9 liittyviä kommentteja.
(64) Arvostan oikeinkirjoitusta ja isoja alkukirjaimia. (Mainos 9)
(65) Isojen kirjaimien puute lauseiden alussa. (Mainos 9)
(66) Murteella kirjoitettu, mikä ehkä tuntuu ihan hauskalta, mutta isojen
alkukirjainten puute joukkueitten nimissä häiritsee. (Mainos 9)
Esimerkissä (64) ei tarkemmin erotella, missä kohtaa mainosta isojen alkukirjaimie n
puute häiritsee. Kyseinen informantti vain toteaa arvostavansa isoja alkukirjaimia.
Esimerkissä (65) mainitaan nimenomaan isojen alkukirjaimien puute lauseiden alussa,
mikä viitannee mainoksen lopussa pienellä kirjoitettuun tervetuloa-sanaan. Esimerk issä
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(66) puolestaan on mainittuna isojen alkukirjaimien puute joukkueiden nimissä.
Informanttien välillä on siis eroa siinä, missä konteksteissa isojen alkukirjaimien puute
häiritsee. Esimerkkien (64) ja (65) informantit ovat antaneet mainoksen kieliasulle arvon
2. Esimerkin (66) informantti puolestaan on antanut arvon 3. Esimerkissä hän toteaakin,
että murteen käyttö tuntuu ehkä ihan hauskalta, mutta isojen kirjaimien puute häiritsee.
Esimerkeissä (67), (68) ja (69) on puolestaan mainoksen 8 poikkeavaan ison kirjaime n
käyttöön liittyviä kommentteja.
(67) Sinäkin isolla ja turhaan kirjoitettu piccujoulut c:llä (Mainos 8)
(68) Piccujoulut, tuleppa, iso alkukirjain keskellä lausetta vaikkei se sinne
kuuluisi, yhdyssanavirheet... (Mainos 8)
(69) TulepPa. Sinäkin isolla kirjoitettuna ihan OK tehokeino. Itse puhuisin
mielummin pikkujoulutreeneistä, mutta saattaa vedota kohderyhmään
paremmin. (Mainos 8)
Esimerkistä (67) ei suoraan ilmene informantin kanta ison alkukirjaimen poikkeavaan
käyttöön. Hän vain mainitsee, että Sinäkin isolla alkukirjaimella kirjoitettuna pistää
silmään. Hän on kuitenkin antanut kieliasun arvoksi 1, josta voi pääteellä, että tätä
pidetään negatiivisena asiana. Myös esimerkkien (68) ja (69) informantit ovat antaneet
kieliasulle arvon 1. Esimerkistä (68) näkee selvästi, että ison alkukirjaimen käyttö
keskellä virkettä nähdään kielteisenä asiana. Informanttien kanta asiaan ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen,

sillä

osa vastaajista

kokee Sinäkin-sanan

kirjoittamisen

isolla

alkukirjaimella hyväksyttävänä tehokeinona, kuten esimerkistä (69) näkee.
Esimerkeistä (67–69) käy ilmi,
mainoksessa

että poikkeavasti käytetty iso alkukirjain ei ole

8 ainoa kielenhuollon

suositusten

vastainen

piirre,

joka kiinnittää

informanttien huomion. Muita huomioituja piirteitä ovat liitepartikkeli -pa kirjoitettuna
kahdella p:llä, yhdyssanavirhe sanassa piccujoulu treeneihin sekä piccujoulu-sanan
normista poikkeava kirjoitusasu. Seuraavissa esimerkeissä esittelen yleisiä kommentteja
mainoksen kieliasusta. Esimerkkien (70), (71) ja (72) kommenttien kirjoittajat ovat kaikki
antaneet mainoksen kieliasulle arvon 1.
(70) En tiedä, kuinka paljon kirjoitusvirheistä oli tahallisia ja kuinka paljon
vahingossa, mutta ne hyppäsivät joka tapauksessa heti silmille. (Mainos
8)
(71) Kielioppivirheet ja tekohauskuus eivät vakuuta. (Mainos 8)
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(72) Mainos ei ole kovin pitkä ja kieliasu on rentoa. Itsestäni tuntuu hassulta
kirjoittaa Sinäkin isolla, mutta ehkä sen avulla on haluttu olla kohteliaita
tai korostaa asiaa. Tapahtuman nimessä on myös käytetty sanaa
piccujouluillen. Hassut sanat antavat kieliasusta tönkön kuvan (Mainos
8)
Esimerkeissä (70) ja (71) ei ole eritelty tarkemmin niitä piirteitä, jotka on nimetty
kirjoitusvirheiksi ja kielioppivirheiksi. Esimerkin (70) informantti pohtii sitä, ovatko
kirjoitusvirheet tahallisia vai vahinkoja. Mainoksessa ei ole varsinaisia lyöntivirhe itä,
joten voi olettaa mainoksen kieliasun olevan tarkoituksellisesti sellainen kuin se on.
Esimerkissä (71) kieliasua kuvataan tekohauskaksi. Vastauksesta ei ilmene, mihin tämä
tekohauskuus viittaa, mutta kieliasua ei pidetä toimivana. Esimerkissä (72) kieliasua on
pohdittu tarkemmin. Sitä kuvataan rennoksi, mutta toisaalta lopussa todetaan hassujen
sanojen antavan kieliasusta tönkön kuvan. Hassut sanat viitannee piccujouluillen-sanaan,
joka mainitaan vastauksen edellisessä virkkeessä. Rennolla kieliasulla tarkoitetaan tässä
mainoksessa luultavasti sitä, että mainosta ei ole kirjoitettu kielenhuollon suosituste n
mukaan. Esimerkissä (73) informantti myös pohtii, onko Sinäkin kirjoitettu isolla
alkukirjaimella juuri kohteliaisuussyistä.
Esimerkkien (73) ja (74) informantit ovat antaneet mainoksen 8 kieliasulle arvon 2.
(73) Väärin kirjoitettuihin sanoihin ja epäonnistuneeseen leikillisyyteen.
(Mainos 8)
(74) Piccujoulut c:llä ja sinä isolla kirjoitettuna saavat ihokarvat pystyyn. Ei
näin. (Mainos 8)
Esimerkissä (73) arvotetaan mainoksen kieliasua termeillä väärin kirjoitettu sekä
epäonnistunut leikillisyys. Tässäkään kommentissa ei eritellä tarkemmin niitä piirte itä,
joihin informantti viittaa. Leikillisyyden voi kuitenkin olettaa viittaavaan piccujoulusanaan. Esimerkissä (74) nostetaan esille sanan piccujoulut kirjoitusasu sekä ison
alkukirjaimen norminvastainen käyttö.
Vaikka valtaosa informanteista pitää mainoksen 8 kieliasun negatiivisena (ks, taulukko
2), on siitä annettu myös positiivisia kommentteja. Esimerkeissä (75), (76) ja (77) on
kommentteja sellaisilta informanteilta, jotka ovat antaneet mainoksen kieliasulle arvon 4.
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(75) Lyhyt ja ytimekäs tiedoksianto, vaikka kirjoitettu humoristisesti. (Mainos
8)
(76) Piccujoulu ei ole hauska kikka. Sinäkin sanan kirjoittaminen isolla
alkukirjaimella saa viestin tuntumaan arvokkaammalta. (Mainos 8)
(77) Kieliasun voi hyväksyä huumorina ja houkuttelevuutena liikkumaan
(Mainos 8)

Esimerkissä (75) informantti ei pidä humoristista kirjoitusasua hyvänä asiana, mutta lyhyt
ja ytimekkyys ovat hänen mieleensä. Myöskään esimerkin (76) informantti ei näe
piccujoulun kirjoitusasua positiivisena asiana, mutta hän kokee ison alkukirja ime n
Sinäkin-sanassa tuovan mainokselle arvokkuutta. Huolimatta siitä, että jokin osa
mainoksen kieliasusta nähdään negatiivisena, mainos kokonaisuutena voidaan kuitenkin
nähdä positiivisena.
sopivana

eli

Esimerkissä (77) puolestaan kieliasu nähdään kohderyhmä lle

liikkumiseen

houkuttelevana.

Kun otetaan huomioon

mainoksen

kokonaisuus ja sen kohderyhmä, mainos voidaan siis nähdä positiivisessa valossa, vaikka
kaikista mainoksen kielen piirteistä ei pidettäisikään.
Mainos 7 sai kieliasustaan keskiarvoksi 3,4, eli enemmistö informanteista piti sen
herättämää kiinnostusta

myönteisenä.

Kuitenkin

se on saanut myös negatiivis ia

kommentteja ja huomioita kielenhuollon normien vastaisuudesta. Esimerkeissä (78), (79)
ja (80) on vastauksia informanteilta, jotka ovat antaneet kieliasulle arvon 1 tai 2.
(78) Rikkoo oikeinkirjoitussääntöjä, esim. kuukausien perästä puuttuu piste.
(Mainos 7)
(79) Virheitä ja epäselviä lauseita. (Mainos 7)
(80) Mainoksessa on lauserakenteessa kielioppivirhe, joka särähtää korvaan.
Joka ja mikä sanojen käyttö on nykyään usein hakusessa, ja niin on
tässäkin tapauksessa. (Mainos 7)
Esimerkissä (78) oikeinkirjoitussääntöjä rikkovaksi tekijäksi mainitaan kuukausie n
perästä puuttuva piste. Tämä sama huomio

on tehty useammankin

informa ntin

vastauksessa. Esimerkissä (79) ei ole eritelty virheitä tarkemmin, mutta niiden lisäksi
mainitaan myös epäselvät lauseet. Vaikeat ja pitkät lauserakenteet on mainittu myös
muiden

informanttien

vastauksissa.

Esimerkissä

(80) mainitaan

kielioppivirhe

lauserakenteessa liittyen joka-relatiivipronominin käyttöön. Kyseinen korrelaatiovirhe on
virkkeessä: Kerro se kommenteissa, ja osallistut Kaikki siniset levyt -boksin arvontaan,
joka sisältää kaikki 18 eri Sinisen suklaalevyä. Joka-sanan korrelaattina pitäisi tässä olla
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Kaikki siniset levyt -boksi, mutta tällä sanajärjestyksellä korrelaattina on arvontaan.
Kommentit epäselvistä ja pitkistä lauseista viitannevat tähän samaan virkkeeseen.
Mainoksen muut virkkeet ovat pääasiassa yksittäisiä päälauseita.
Vaikka osa informanteista on huomannut mainoksen 7 tekstissä kielenhuollon normien
vastaisia seikkoja, osa vastaajista pitää kieltä hyvänä ja normien mukaisena, tai ei koe
rikkeitä häiritsevänä. Esimerkeissä (81), (82), (83) ja (84) tarkastelen kommentteja
informanteilta, jotka ovat antaneet kieliasulle arvon 4 tai 5.
(81) Emojeja käytetty hillitysti ja kieli on kieliopillisesti oikein. Viesti on
helposti ymmärrettävä. (Mainos 7)
(82) Kielioppi vaikuttaisi tavallisen kuluttajan silmiin oikealta, ja
lauserakenteita on miellyttävä lukea. Teksti on selkeää ja etenee
loogisesti (Mainos 7)
(83) Hieman häiritsee, että päivämäärän perästä puuttuu piste, koska mainos
on kieliasultaan muuten hyvä. (Mainos 7)
(84) Positiivisuus. Kieliopillisesti ei ihan täydellinen, mutta se ei häiritse
(Mainos 7)
Esimerkkejä (81) ja (82) verratessa esimerkkeihin (78)–(80) nousee hyvin esille se, miten
eri tavalla informantit ovat mainoksen 7 kokeneet. Esimerkeissä (81) ja (82) mainoksen
kieltä pidetään kieliopillisesti oikeana. Melko suurelta joukolta informantteja

jää

huomaamatta, että päivämäärässä kuukauden perästä puuttuva piste on kielenhuo llo n
normien vastainen seikka. Tällainen pisteetön merkintätapa on yleistynyt viime vuosien
aikana (Korhonen: 2018). Esimerkissä (82) todetaan lisäksi lauserakenteiden olevan
miellyttäviä lukea, mikä myöskin poikkeaa esimerkin (79) näkemyksestä. Esimerk issä
(83) puolestaan mainitaan pisteiden puuttuminen häiritsevänä seikkana. Ratkaiseva tekijä
se ei kuitenkaan ole ollut, sillä kieliasu on kuitenkin arvioitu positiivista miele nkiintoa
herättäväksi. Myös esimerkissä (84) on huomattu puutteita kielessä, mutta nämä eivät
kuitenkaan tätä kyseistä informanttia häiritse.
Myös muiden mainosten kirjoitusasua on yksittäisissä kommenteissa huomioitu joko
positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Esimerkeissä (85), (86), (87) ja (88) on
vastauksia informanteilta, jotka ovat antaneet kyseisen mainoksen kieliasulle arvon 1 tai
3.
(85) Partitiivin puute. (Mainos 1)
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(86) Hölmöjä kielioppivirheitä muuten suht asialliseksi tarkoitetussa
mainoksessa. (Mainos 4)
(87) Suht hyvä kieli, pari vähän hassua kohtaa ja ehkä liian kehuva (Mainos
4)
(88) Kummallisia lauserakenteita sekä pilkutuksia (Mainos 4)
Esimerkissä (85) on osoitettu hyvin tarkkaan se seikka, joka on kiinnittänyt informa ntin
huomion

mainoksen

kieliasussa.

Kommentti

viitannee

virkkeeseen:

Näissä

herkkuburgereissa on 100 % naudanlihapihvi tai kanafilee, juustoa, sipulia sekä tietysti
täyteläinen tryffelikastike. Tässä täyteläinen tryffelikastike on nominatiivissa eikä
partitiivissa, kuten juusto ja sipuli. Esimerkissä (86) informantti pitää huomaamiaa n
kielioppivirheitä hölmöinä, sillä hän kokee, että mainos on tarkoitettu asialliseks i.
Esimerkin

(87) informantti

pitää mainosten

kieltä

suht hyvänä, vaikka jotain

huomautettavaa hänellä kieliasusta olisi. Lisäksi hän pitää mainoksen sanavalintoja
turhan

kehuvina. Esimerkissä

(88) informantin

huomio

on kiinnittynyt

hänen

kummallisena pitäminään lauserakenteisiin ja pilkutuksiin.
Esimerkeissä (89), (90) ja (91) esittelen puolestaan sellaisten informanttien kommentteja,
jotka ovat antaneet kyseisten mainoksen kieliasulle arvoksi 4 tai 5.
(89) Tällainen kieli on somemainonnassa jo hyvä saavutus nykyään. (Mainos
4)
(90) Mainos ei ole feikki, koska en huomannut kielioppivirheitä. (Mainos 1)
(91) Kielellä leikkimiseen, oikeakielisyyteen ja kokonaisvaikutelmaan.
(Mainos 1)
Esimerkistä (89) ei käy ilmi, pitääkö informantti mainoksen kieltä täysin normien
mukaisena. Hänestä mainos 4 kuitenkin erottuu edukseen sosiaalisen median mainoste n
joukosta. Esimerkissä (90) puolestaan kielioppivirheetön mainos vakuuttaa vastaajan
siitä, että mainos ei ole feikki. Kielitoimiston sanakirja määrittelee feikin seuraavasti: ’ark.
väärennetty, epäaito; väärennös’ (KS s.v. feikki). Kyseinen informantti siis kokee, että
norminmukainen kieliasu on tae siitä, että kyseessä on oikea mainos, eikä esimerk iks i
jokin huijaussivusto. Esimerkin (91) informantti on kiinnittänyt huomiota mainoksen
oikeakielisyyteen. Lisäksi

hän

mainitsee

kielellä

leikkimisen.

Tämän

tyylis iä

kommentteja tuli mainoksesta 1 runsaasti sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.
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Uskottavuuden osalta tarkastelen mainoksia 7, 8 ja 9, sillä ne keräsivät selvästi eniten
kommentteja kielenhuollon normien vastaisuuksista.

Valtaosa informanteista koki

mainoksen 7 positiivisena: se sai uskottavuudestaan keskiarvoksi 3,6. Mainokset 8 ja 9
puolestaan jäivät uskottavuudeltaan negatiivisen. Mainoksen 8 keskiarvoksi tuli 2,1.
Mainoksen 9 keskiarvoksi tuli 2,7. Kuviossa 5 esittelen, miten informantit ovat kokeneet
mainosten 7, 8 ja 9 uskottavuuden.
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Kuvio 5. Mainosten 7, 8 ja 9 koettu uskottavuus.
Kuviosta näkee, että mainosta 8 on pidetty näistä kolmesta selvästi vähiten uskottavana.
Se on saanut arvolle 1 eniten vastauksia, eikä yhtään vastausta arvolle 5. Mainosta 7
puolestaan on pidetty kaikista uskottavimpana. Se on saanut eniten vastuksia arvoille 4 ja
5. Mainokseen 9 valtaosa informanteista on suhtautunut melko neutraalisti. Seuraavaksi
esittelen esimerkkien avulla, miten informantit ovat kommentoineet mainoksen luomaa
uskottavuutta.
Mainosta 7 koskevissa vastauksissa nousee toistuvasti esille mainostettavan tuotteen
brändi. Kielitoimiston sanakirja määrittelee brändin seuraavasti: ’tuote(merkki), yritys,
henkilö tms., jolle on markkinoinnin yms. avulla luotu t. syntynyt laaja (myönteine n)
tunnettuus’ (KS 2012: s.v. brändi). Salla Nurminen (2021) on opinnäytetyössään tutkinut
brändin vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen suklaata ostaessa. Nurmisen tutkimukse sta
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käy ilmi, että suurin osa hänen informanteistaan valitsisi Fazerin ostaessaan suklaata.
Fazer on suomalaisten keskuudessa tunnettu ja arvostettu, ja omassa aineistos sa ni
joissakin tapauksissa se loi uskottavuutta, vaikka mainos ei informantin mielestä itsessää n
sitä luonut. (Nurminen 2021: 32.) Seuraavissa esimerkeissä esittelen tapauksia, joissa
mainitaan Fazerin brändi sekä kielelliset seikat rinnakkain.
(92) Melko epäuskottava, mutta brändi on vahva. (Mainos 7)
(93) Voisi toimia paremmin vähemmällä tekstillä. Firma on uskottava
joten mainoskin on. (Mainos 7)
(94) Tunnettu brändi vakuuttaa, teksti on usein silloin toisarvoinen.
(Mainos 7)
Esimerkissä (92) informantti toteaa mainoksen olevan melko epäuskottava, mutta pitää
brändiä kuitenkin vahvana. Pelkkä brändi ei kuitenkaan ole vakuuttanut tätä informanttia
uskottavuudesta, sillä hän on arvioinut mainoksen luomaa uskottavuutta arvolla 2.
Esimerkin (93) informantti puolestaan kommentoi tekstin määrää pitäen sitä liiallise na.
Mutta koska hän pitää mainostavaa firmaa uskottavana, mainoskin on hänestä uskottava.
Arvoksi mainoksen luomalle uskottavuudelle hän on antanut 3. Esimerkin (94)
informantti puolestaan toteaa uskottavan brändin usein ohittavan mainostekstin. Pelkkä
brändi riittää vakuuttamaan kuluttajan uskottavuudellaan. Tämä informantti on antanut
uskottavuudelle arvon 5, eli hän pitää mainosta todella uskottavana.
Aihetunnisteiden yhteydessä olen jo nostanut esille sen, että ei-lingvistit eivät usein erota
kieltä

ja kielen

käyttäjää toisistaan.

Kielenhuollon

normien

vastaisia

seikkoja

kommentoitaessa informantit tekevät monesti samalla oletuksia siitä, millainen henkilö
tai toimija mainoksen takana on. Tätä esiintyy erityisesti mainoksiin 8 ja 9 liittyvissä
kommenteissa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat.
(95) Harrastelijafiilis tulee jos ei panosteta äidinkieleen (Mainos 8)
(96) Jos ei osaa kirjoittaa, osaako mitään muutakaan. (Mainos 8)
(97) Antaa kuvan kirjoitustaidottomasta henkilöstä. (Mainos 9)
(98) Luo rennon kuvan paikasta, jossa ei kyllä osata kirjoittaa oikein. (Mainos
9)
Esimerkissä (95) informantille tulee mainostavasta tahosta harrastajamainen olo, sillä
hänen nähdäkseen mainoksen kieliasuun ei ole panostettu. Samankaltaisia kommentteja
ovat kirjoittaneet muutkin vastaajat. Harrastelumaisuuden lisäksi mainittiin pieni toimija.
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Esimerkissä (96) pohditaan sitä, miten mainoksen kieliasu vaikuttaa koko yrityksen
toimintaan. Esimerkissä (97) ei niinkään kommentoida mainostavaa yritystä vaan
mainoksen kirjoittanutta henkilöä. Kirjoitustaidottomuus heijastuu selvästi kuitenkin
koko mainokseen ja sen luomaan uskottavuuteen, sillä kyseinen informantti oli antanut
uskottavuudelle arvon 2. Esimerkissä (98) informantille syntyy kuva rennosta paikasta,
mutta oikeinkirjoituksen puute on tässäkin kommentissa mainittu. Tämäkin informa nt ti
on antanut uskottavuudelle arvon 2. Esimerkeissä (95–98) näkyy selvä ero esimerkkeihin
(92–94). Mainos 7 sai mainoksia 8 ja 9 huomattavasti vähemmän kommentteja, joissa
kielenhuollon normien vastaisuus sai kyseenalaistamaan koko yrityksen uskottavuude n.
Tunnettu brändin käyttö mainonnassa luo jo itsessään uskottavuutta.
Olen nyt käynyt läpi keskeisimmät ja toistuvat piirteet, jotka informantit ovat nostaneet
esimerkkimainoksista. Seuraavaksi kokoan yhteen tekemäni havainnot.

4.4. Yhteenveto
Tässä analyysissa olen tarkastellut niitä piirteitä, jotka nousivat toistuvasti esille
informanttien vastauksista. Näiden perusteelta olen luonut kategoriat 1. verkkosuomi,
joka jakautuu

emojeihin

ja aihetunnisteisiin,

2. murteet ja puhekieli

sekä 3.

oikeinkirjoitus. Aloitin analyysini esittelemällä esimerkkimainokseni sekä luoma lla
katsauksen siihen, mitkä mainokset koetaan positiivisina ja mitkä taas negatiivis ina.
Tämän

jälkeen

informantit

esittelin

kategoria

ovat kommentoineet

kerrallaan
mainoksen

aineistoesimerkkien
kieliasua

avulla,

sekä mainoksen

miten
luomaa

uskottavuutta.
Emojeita on käytetty kahdeksassa yhdeksästä esimerkkimainoksesta. Jokaisen mainoksen
kommenteissa emojit mainitaan vähintään yhdessä kommentissa. Aineistoni perusteella
näyttää siltä, että yksittäiset emojit osana mainosta eivät juurikaan pistä kuluttajie n
silmään. Mainoksissa, joissa emojeita on käytetty virkkeiden lopussa tai lausuman alussa
ja lopussa, emojit ovat kirvoittaneet vain yksittäisiä kommentteja. Emojit nähdään
toisaalta piristävinä ja tekstin sisältöä tukevina, toisaalta taas ärsyttävinä ja lapsellis ina.
Toisaalta ne myös luovat osaltaan kuvaa mainoksen kohderyhmästä, kuten mainokse ssa
3.
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Aihetunnisteita mainoksessa käytettäessä on väliä sillä, millä tavoin niitä käyttää. Mainos
2 on kirjoitettu kokonaan aihetunnisteita käyttäen. Informantit eivät pitäneet mainosta
uskottavana, ja useat informantit sanoivat tällaisen aihetunnisteiden käytön olevan
väärää. Mainoksessa 5 puolestaan on erikseen leipäteksti, jota on tuettu aiheeseen
liittyvin

aihetunnistein.

Tätä

mainosta

vastaajat

pitivät

uskottavana.

Tällaista

aihetunnisteiden käyttöä pidetään oikeana.
Puhekielen käyttö mainonnassa luo kuluttajalle vahvoja mielikuvia siitä, mikä on
mainoksen kohderyhmä. Mainoksessa 3 käytetty puhekieli luo kuvan nuorille suunnatusta
paikasta. Kieliasua koskevissa kommenteissa toistuvat ilmaukset nuorisokieli sekä
teini(mäinen). Mainoksissa 6 ja 9 puolestaan on käytetty selkeämmin alueellista
puhekieltä. Mainoksen 9 kielen informantit tunnistavat hyvin Pohjois-Pohjanmaa n
murteeksi. Tämän mainoksen kohderyhmänä nähdään nimenomaan alueella asuva väestö
eikä mikään tietty ikäryhmä. Murteita ja puhekieltä kommentoitaessa vastauksissa on
runsaasti arvottavia sanoja. Useimmin vastauksissa kieliasua oli kuvailtu sanoilla
ärsyttävä sekä yrittää. Puhekielisyyttä ja murteellisuuksia ei yleisesti pidetty kovinkaan
uskottavina. Toisaalta kuitenkin tunnistettiin niitten toimivuus omalle kohderyhmällee n.
Murteella kirjoitetuissa mainoksissa toteutui myös tuttuushypoteesi, sillä tuttua murretta
sisältävä mainos nähtiin positiivisena, kun taas vieras murre herätti negatiivisia tunteita.
Mainos 9 on kerännyt kommentteja

isojen alkukirjainten

käytöstä. Kyseisessä

mainoksessa on kirjoitettu jääkiekkojoukkueet sekä välimerkin paikalla olevan emojin
jälkeinen tervetuloa pienellä. Tämä nähtiin kieliasun kannalta negatiivisena asiana .
Lisäksi se vähensi mainoksen uskottavuutta. Mainosta 8 koskevissa kommente issa
toistuivat

p:llä kirjoitettu

liitepartikkeli

-pa, mainoksessa

oleva yhdyssanavir he,

poikkeavasti kirjoitettu piccujoulu-sana sekä keskellä virkettä isolla alkukirjaime lla
kirjoitettu yksikön toisen persoonan pronomini Sinä. Viimeisenä mainitussa on kuitenkin
eroa siinä, kokevatko informantit tämän virheeksi vai nähdäänkö se kohteliaisuutta
ilmentävänä tyyliseikkana. Valtaosa informanteista kuitenkin pitää mainoksen 8 kielias ua
negatiivisena ja mainosta ei-uskottavana. Mainos 7 jakoi näkemyksiä. Osa informante ista
näki sen kieliasultaan hyvänä ja kielenhuollon normien mukaisena. Toiset taas näkivät
siinä virheitä. Selkein normien vastainen piirre kyseisessä mainoksessa on se, että
päivämääristä oli kuukauden perästä jätetty piste pois. Tämänkaltainen ilmaisutapa on
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yleistynyt viime vuosina, eivätkä kaikki informantit mieltäneet sitä virheeksi. Mainos 7
mainostaa pidettyä suklaabrändiä,

Fazeria. Uskottavuutta koskevissa vastauksissa

mainittiinkin monesti brändi ja sen vaikutus uskottavuuteen. Vaikuttaa siltä, että jos
brändi on tarpeeksi vahva ja tunnettu, mainoksen kielelliset seikat ovat toisarvoisia.
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5. PÄÄTÄNTÖ
Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani sitä, millaisia mielikuvia sosiaalisen median
mainosten kieliasu herättää kuluttajassa ja miten se vaikuttaa mainoksen luomaan
uskottavuuteen.

Tutkielmani

sijoittuu

kansanlingvistiikan

kenttään

ja

on

kielikäsitystutkimusta. Huomioni on siinä, mitä kielenpiirteitä informantit nostavat esille
mainosten kieliasuista, pidetäänkö piirteitä negatiivisina vai positiivisina ja milla ista
metakieltä informantit mainoksista puhuessaan käyttävät. Olen kerännyt aineisto ni
sähköisellä Webropol-lomakkeella. Levitin lomakettani yhteisöpalvelu Facebookissa.
Metodina tutkimuksessani on sisällönanalyysi sekä sisältölähtöinen diskurssianalyysi.
Tutkimukseni on kvalitatiivista, mutta siinä on myös kvantitatiivisia piirteitä, sillä osaan
kysymyksiin on vastattu viisiportaisella Likertin asteikolla. Viisiportainen asteikko
mahdollistaa informanteille neutraalina pidetyn vastausvaihtoehdon 3. Luvun 4.1.2.
taulukoista käy ilmi, että useissa mainoksissa tämä neutraali vaihtoehto on kerännyt
paljon vastauksia. Tämän seurauksena suurimman osan mainosten kesken ei synny kovin
suuria eroja siinä, kuinka negatiivisina tai positiivisina niitä pidetään. Neljäportaisen
asteikon käyttö olisi saattanut erotella selkeämmin negatiivisena ja positiivisena pidetyt
mainokset toisistaan.
Informanttien vastauksissa toistuvat mainoksesta toiseen samat kielenpiirteet, joiden
pohjalta olen luonut rungon analyysilleni. Tarkasteltaviksi piirteiksi ovat nousseet emojit
sekä aihetunnisteet yläkäsitteellä verkkosuomi, murteet ja puhekieli sekä oikeinkirjoitus.
Verkkosuomelle tyypillisiä piirteitä ovat puhekieliset ilmaisut, oikeinkirjoitusnorme ista
poikkeaminen, kuten pieni alkukirjain virkkeen alussa, sekä tunneikonien,

kuten

hymiöiden, käyttö. Koska verkkokieltä eivät sido yleiskielen konventiot, se antaa
kirjoittajalleen mahdollisuuden käyttää kieltä ennennäkemättömän luovasti. (Vauras
2008: 210–211.) Näin ollen kaikkien tarkastelemieni seikkojen voidaan katsoa asettuvan
otsikon verkkosuomi alle. Katsoin kuitenkin, että aineistossani emojit ja aihetunnis teet
ovat selkeästi sosiaaliseen mediaan liittyviä piirteitä, kun taas esimerkiksi murteen käyttö
on mainosten kohderyhmää kosiskeleva tehokeino. Näin ollen olen rajannut ainoastaan
emojit ja aihetunnisteet verkkosuomen alle, ja käsittelen muita piirteitä itsenäis inä
piirteinään.
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Kieliasultaan ja uskottavuudeltaan positiiviseksi on mielletty kolme mainosta: mainokset
4, 5 ja 7. Kaikki nämä mainokset on kirjoitettu yleiskielisesti ja pääasiassa kielenhuo llo n
normeja noudattaen. Mainos 4 mainostaa linssejä melko pitkällä ja asiapitoisella tekstillä.
Mainos 5 puolestaan on anniskeluravintolan

mainos,

jossa kerrotaan ravinto la n

aukioloajat sekä keittiön tarjonta. Mainos 7 on Facebook-arvonta, josta voi voittaa
itselleen laatikollisen Fazerin suklaata. Vaikka kyse ei ole perinteisestä mainoksesta vaan
arvonnasta, lasken sen kuitenkin mainokseksi. Arvonta on järjestetty ostoskeskuksen
alennusmyyntitapahtuman kunniaksi, ja lisäksi se herättää kuluttajalle halun ostaa
suklaata. Mainoksessa 7 kieliasun uskottavuutta tuo myös mainostettava brändi. Koska
Fazerin brändi on tunnettu ja vahva, pidetään mainosta uskottavana, vaikka kielias ussa
olisikin huomautettavaa.
Vähiten positiivista huomiota kieliasultaan ja uskottavuudeltaan puolestaan ovat saaneet
mainokset 2, 3 ja 8. Mainos 2 on kirjoitettu kokonaan aihetunnisteita käyttäen. Monet
informantit

kokevat

tällaisen

aihetunnisteiden

käytön

vääräksi. Informanttie n

näkemyksen mukaan mainoksessa on hyvä olla erikseen informatiivinen leipäteksti, jota
voidaan

tarvittaessa

tukea

yksittäisillä

teemaan

sopivilla

aihetunnisteilla.

Aihetunnisteiden liiallinen tai väärä käyttö luo kuluttajille mielikuvia huonosti myyvästä
tuotteesta. Lisäksi se saa informantit epäilemään, osaako huonosti mainostava yritys
myöskään valmistaa myytävää tuotetta. Tämän kaltaiset tulkinnat välttääkseen on hyvä
olla perillä siitä, miten kannattaa markkinoida ja millaiset mainokset toimivat kuluttajille.
Toinen verkkosuomen piirre, emojit, nähdään myös liiallisesti käytettynä huonona asiana.
Mainos 7 saa paljon kommentteja siitä, että emojeja on käytetty liikaa. Tämän aineisto n
perusteella voi todeta, että emojien käyttöä sosiaalisen median mainoksissa kannattaa
harkita tarkkaan. Mainos 3 puolestaan on anniskeluravintolan mainos. Mainos on
kirjoitettu puhekielisesti, ja sanomaa vahvistamaan on käytetty emojeita. Informa ntit
eivät pidä puhekielistä kieliasua uskottavana. Tämän kaltainen kieli yhdistetään nuoriin
ja teineihin. Toisaalta mainoksen katsotaan myös luovan kuvan rennosta paikasta.
Mainos 8 on kirjoitettu normeista poikkeavalla tyylillä. Informantit pitävät kielivirheinä
sanamuotoa tuleppa, yhdyssanavirhettä sanassa piccujoulu treeneihin sekä piccujoulusanan poikkeavaa kirjoitusasua. Mielipiteitä puolestaan jakaa keskellä virkettä isolla
kirjoitettu Sinäkin. Osa informanteista näkee tämän vääränä, osa taas kohteliaisuutena.
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Erityisesti murteita ja puhekieltä sisältävien mainosten kommenteissa informanttie n
vastauksissa on mukana paljon arvottavia sanoja. Useimmin toistuvat sanat ärsyttävä ja
yrittää. Puhekielinen ilmaisu nähdään myös huonompana suomena kuin normien
mukainen kirjakieli. Tässä on nähtävissä kirjakielen vinouma, jonka mukaan kirjakie li
nähdään

parempana kuin

muut

kielen

variantit

(Voutilainen

2016: 124–125).

Aineistossani toteutuu myöskin tuttuushypoteesi (Kunnas 2006: 232), sillä informantille
tuttu murre nähdään positiivisena, kun taas vieras murre negatiivisena.
Oikeinkirjoitusta kommentoidessa informantit eivät erota kieltä ja kielen käyttäjää
toisistaan (Mielikäinen & Palander 2014: 80). Kielenhuollon normien vastaiset piirteet
luovat informanteille mielikuvia siitä, millainen toimija tekstin takana on. Huonoksi
koettu mainos voi luoda kuvan myös ammattitaidottomasta yrittäjästä. Samanlais ia
yleistyksiä mainoksen kirjoittaneeseen henkilöön ei ole tehty niissä mainoksissa, joissa
kieliasu koetaan positiiviseksi.
Keräämäni aineisto on laaja ja olen joutunut rajaamaan sitä. Olen kysynyt taustatieto ina
informanttien ikää, sukupuolta, koulutustasoa sekä asuinaluetta. Tässä tutkimuksessa en
kuitenkaan ole päässyt hyödyntämään näitä taustatietoja analyysia tehdessäni – pois
lukien asuinalue, jonka huomioin tarkastellessani informanttien suhtautumista murteide n
käyttöön. Mikäli olisin tehnyt tarkemman rajauksen mainoksiin tai informanttien suhteen
jo aineistoa kerätessäni, olisi näiden taustatietojen hyödyntäminen ollut vaivattomampaa.
Ottamalla taustatiedot osaksi analyysia saa selvempiä tuloksia siitä, millainen mainonta
kullekin kohderyhmälle sopii. Jatkotutkimuksena voisi selvittää, onko informanttien iällä,
sukupuolella tai koulutustasolla

merkitystä

sille,

miten he suhtautuvat erilais iin

mainoksiin. Pienemmällä esimerkkimainosmäärällä puolestaan analyysissa olisi voinut
piirteiden sijasta keskittyä tiiviimmin yksittäisiin mainoksiin ja siihen, mikä juuri
kyseisessä mainoksessa on hyvää tai huonoa.
Vaikka tutkimukseni tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti, luovat ne kuitenkin kuva n
siitä, millainen kieli sosiaalisen median mainoksissa miellyttää kuluttajaa.
verkkosuomen

voidaan katsoa olevan oma, vapaa kielivarianttinsa,

Vaikka

tutkimuk se ni

perusteella näyttää siltä, että mainonnassa kuluttajaa miellyttää kuitenkin normeja
rikkomaton kieli. Uskottavimpina pidettiin mainoksia, jotka on kirjoitettu kielenhuo llo n
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suositusten mukaisesti, ja joissa ei esiinny juurikaan emojeita tai aihetunnisteita. Kielellä
leikittelevät ja kielenhuollon normeja rikkovat mainokset koetaan ei-uskottavina.
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LIITE Kyselylomake

Tutkimus sosiaalisen median mainosten
kieliasusta
Tällä kyselyllä tutkitaan sosiaalisen median mainosten kieliasun vaikutusta
mielikuvaan, jonka yritys
mainoksellaan kuluttajalle luo. Ethän vastaa kyselyyn, mikäli olet suorittanut suomen
kielen sivu- tai
pääaineopintoja yliopistossa.
Kyselyyn vastataan anonyymisti, vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä
yksittäistä vastaajaa ole
mahdollista tunnistaa. Vastauksia käytetään ainoastaan pro gradu -tutkielmassani.
Ensimmäisellä sivulla kysytään vastaajan taustatietoja. Sitä seuraa yhdeksän
mainosta, joista kustakin
kysytään kuusi kymystä. Kiinnitäthän vastatessasi huomiota mainostettavan tuotteen
sijaan erityisesti
siihen, miten sitä mainostetaan. Vastaamiseen kuluu noin 20 minuuttia.

1. Sukupuoli
Mies
Nainen
Muu

2. Ikä
16–25 vuotta
26–35 vuotta
36–45 vuotta
46–55 vuotta
56–65 vuotta
66+ vuotta

3. Äidinkieli

4. Asuinalue
Ahvenanmaa
Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Asun ulkomailla

5. Korkein koulutusaste
Peruskoulu
Lukio
Ammattikoulu
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

6. Koetko sosiaalisessa mediassa olevien mainosten vaikuttavan ostopäätöksiisi?
Kyllä
Ei

7. Kiinnitätkö yleisesti huomiota tekstien kirjoitusasuun? Millaiset asiat kiinnittävät huomiosi?

Seuraavaksi vuorossa on yhdeksän esimerkkimainosta ja niihin liittyvät kysymykset. Mainokset ovat
kukin omalla sivullaan. Huomaathan, että voit palata lomakkeessa myös takaisinpäin tarkastelemaan ja
muokkaamaan vastauksiasi. Etenemään et kuitenkaan pääse ennen kuin olet vastannut jokaiseen sivun
kysymykseen. Kiinnitäthän vastatessasi huomiota mainostettavan tuotteen sijaan erityisesti siihen, miten
sitä mainostetaan.

8. Kuinka todennäköisesti ostaisit tuotteen kyseisen mainoksen perusteella?
1
1 = en ostaisi, 5 = ostaisin

2

3

4

5

9. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

10. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

11. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

12. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

13. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

14. Kuinka todennäköisesti ostaisit tuotteen kyseisen mainoksen perusteella?
1
1 = en ostaisi, 5 = ostaisin

15. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

16. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

2

3

4

5

17. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

18. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

19. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

20. Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua kyseisen mainoksen perusteella?

1

2

3

4

5

1 = en hyödyntäisi, 5 = hyödyntäisin

21. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

22. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

23. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

24. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

25. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

26. Kuinka todennäköisesti ostaisit tuotteen kyseisen mainoksen perusteella?
1
1 = en ostaisi, 5 = ostaisin

27. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

28. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

2

3

4

5

29. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

30. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

31. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

32. Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua kyseisen mainoksen perusteella?
1

2

3

4

5

4

5

1 = en hyödyntäisi, 5 = hyödyntäisin

33. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

34. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

35. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

36. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

37. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

38. Kuinka todennäköisesti ostaisit tuotteen kyseisen mainoksen perusteella?

1

2

3

4

5

1 = en ostaisi, 5 = ostaisin

39. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

40. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

41. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

42. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

43. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

44. Kuinka todennäköisesti ostaisit tuotteen kyseisen mainoksen perusteella?
1

2

3

1 = en ostaisi, 5 = ostaisin

45. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

46. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

47. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

48. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

49. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

50. Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua kyseisen mainoksen perusteella?
1
1 = en hyödyntäisi, 5 = hyödyntäisin

2

3

51. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

52. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

53. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 = kielteistä, 5 = myönteistä

54. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

55. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

56. Kuinka todennäköisesti hyödyntäisit palvelua kyseisen mainoksen perusteella?
1

2

3

4

5

4

5

1 = en hyödyntäisi, 5 = hyödyntäisin

57. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseesi?

58. Mihin asioihin kiinnitit huomiota mainoksen kieliasussa?

59. Onko mainoksen kieliasun herättämä kiinnostus kielteistä vai myönteistä?
1
1 = kielteistä, 5 = myönteistä

2

3

60. Luoko mainos yrityksestä uskottavan kuvan?
1
1. = ei yhtään uskottava, 5. = uskottava

61. Kommentoi mainoksen luomaa uskottavuutta.

2

3

4

5

