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ESIPUHE 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Lainsäädäntötutkimus-projektin yhtenä 
pääalueena ovat niin kutsutut sääntelyn uudet muodot, kuten itsesääntely ja yh-
teissääntely. Aiemmin on jo raportoitu lääkemarkkinoinnin itsesääntelystä1, ja 
yhteissääntelynä toteutuva asianajajien valvontajärjestelmä on vuorossa seuraa-
vaksi. 

Tämä raportti kuvaa ja erittelee Mainonnan eettisen neuvoston toimintaa. 
Sitä voi luonnehtia puhdaspiirteiseksi elinkeinoelämän järjestöjen ylläpitämäksi 
itsesääntelyksi. Keskuskauppakamarin yhteyteen organisoituna se antaa suosi-
tusluonteisia lausuntoja mainonnan eettisyydestä. Neuvoston lausuntojen perus-
tana ovat Mainonnan kansainväliset perussäännöt sekä neuvoston itsensä laati-
mat periaatteet, molemmat tyypillisiä itsesääntelyohjeistoja. 

Mainonnan eettisen neuvoston tekevät tutkimuksellisesti kiintoisaksi erityi-
sesti kaksi seikkaa. Neuvoston synty 1990-luvun taitteessa ja sen tähänastinen 
toiminta selittyvät pitkälle sillä, että tasa-arvolakiin ei tuolloin (eikä myöhem-
minkään) sisällytetty kieltosäännöstä tasa-arvoa loukkaavasta mainonnasta. 
Oikeustila kuitenkin muuttui, kun markkinatuomioistuin alkoi katsoa epäeetti-
sen mainonnan sisältyvän kuluttajansuojalain soveltamisalaan. Uudessa 
1.10.2008 voimaan tulleessa kuluttajansuojalaissa on määritelty aikaisempaa 
tarkemmin hyvän tavan vastainen mainonta. Mainonnan eettinen neuvosto on 
siis osittain korvannut säädetyn oikeuden aukkoa, minkä roolin lainsäätäjäkin 
on todennut tietyllä tavalla tasa-arvolain eri vaiheiden esitöissä. Toinen kiinnos-
tava seikka on se, että Mainonnan eettinen neuvosto on määrittänyt tehtäväk-
seen tarkastella nimenomaan ja vain mainonnan eettisyyttä, ei sen lainmukai-
suutta. Kysymys mainonnan eettisyydestä on taas yhteiskunnassa yksi jatkuvan 
keskustelun ja ajoittain vahvasti eriävien, ajan myötä muuttuvien käsitysten 
kohteita. 

Tämä tutkimusraportti perustuu Mainonnan eettisen neuvoston antamien 
lausuntojen, neuvoston taustaa ja toimintaa kuvaavien asiakirjojen sekä asian-
tuntijahaastattelujen varaan. Tutkimuslaitos kiittää haastateltavia ja neuvostoa 
arvokkaasta avusta hankkeen toteutumiselle. Neuvoston pääsihteeri Paula Palo-
ranta on erityisen auliisti tukenut tutkimushanketta. Raportin taustatyön ja val-
taosan kirjoitustyöstä on tehnyt KTK, HuK Auri Pakarinen tutkimusjohtaja Jyr-
ki Talan ohjauksessa. Raportin on saattanut julkaisukuntoon osastosihteeri Eira 
Mykkänen. 
 
Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2009 
 
Jyrki Tala   Auri Pakarinen 
                                                 
1 Kyttä, Kaisa & Tala, Jyrki. Selvitys lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 88/2008. 
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I JOHDANTO 

1 Tutkimuskysymyksen esittely 

-- Nuori tai aikuinen voi kuitenkin valita, polttaako tai juoko hän, 
mutta sen sijaan hänellä ei ole mahdollisuutta olla ympäristössä, 
jossa seksistinen mainonta ei vyöryisi hänen päälleen. -- Suotakoon 
lapsille mahdollisuus olla altistumatta tällaiselle mainonnalle ja 
muillekin ihmisille valinnanvapaus sen suhteen, milloin ja missä ha-
luamme näitä kuvia katsoa tai olla katsomatta.  
– peruskoulun rehtorin mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 
21.2.2008 
 
-- Oletteko perehtyneet mainostajien mainoskikkoihin: puolialasto-
mia naisia ja seksikkäästi puettuja lapsia mainostamassa viimeisintä 
muotia ja tavaroita? -- Emmekö voi julkiselle, yleiselle, mainonnalle 
mitään? Olenko ainoa, jota alusasumallinuket näyteikkunassa ärsyt-
tävät? 
 – kansanedustaja Mirja Vehkaperän (kesk) kysymys Mauri Pekkari-
selle (kesk) Eduskunnan täysistunnossa 13.12.2007 
 
Ulkomainonnan rajoja on jälleen pohdittu uuden yhteiskunnalli-
sen mainoskampanjan myötä. Ulkomainosyhtiö JC Decaux'n mie-
lestä vain osa Naisasialiiton Unionin ihmiskaupan vastaisen julis-
tekampanjan kuvista on sopivia bussipysäkeille. -- Mielestäni pu-
hutaan kaksoisstandardeista, jos alusvaatemainos saa olla kadul-
la, koska se liittyy kontekstiin, mutta tällainen kriittinen ihmiskau-
pan vastainen juliste pääsee ulkomainontaan vain, jos julisteen 
naiselta otetaan punaiset rintaliivit pois, sanoo kampanjavastaava 
Katju Aro Naisasialiitto Unionista. -- 
— uutinen MTV 3:n verkkosivuilla 6.11.2005  

 
Mainoskuvasto muodostaa foorumin, jolla käydään jatkuvasti keskustelua 
hyväksyttävyyden rajoista ja siten yhteiskunnassa vallitsevista arvoista. In-
tohimoisen mielipiteenvaihdon syynä on mainonnan sijoittuminen julki-
seen tilaan. Hyvän tavan vastaisiksi voidaan määritellä mainokset, joiden 
koetaan vähentävän jonkin väestöryhmän hyvinvointia. Näkemyksille on 
helppoa löytää perusteluja puolesta ja vastaan – erityisesti jatkuvasti mo-
niarvoistuvassa Suomessa. Aihe tuntuu olevan jatkuvasti pinnalla mielipi-
depalstoilla ja silloin tällöin myös lainsäätäjän kiinnostuksen kohteena. 
Suomessa lainsäädäntöä on viime aikoina täsmennetty mainonnan hyvän 
tavan kriteerien osalta. 

Mainonta on osa markkinointiviestintää. Markkinointiin kuuluviksi voi-
daan lukea kaikki myynnin edistämiseen tähtäävät toimenpiteet tuotekehi-
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tyksestä asiakaspalveluun. Mainonnan avulla pyritään jakamaan tietoa tuot-
teesta mahdollisille ostajille. Yritysten ohella myös kansalaisjärjestöt har-
joittavat mainontaa, joka usein tähtää yleisön ajattelutapojen muuttami-
seen. Mainonta on lähtökohtaisesti positiivista, sillä tiedon lisääminen pa-
rantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä hyviä ostopäätöksiä. Mainoksen 
kyvyllä lisätä kuluttajien tietoa tuotteesta ei kuitenkaan ole mitään tekemis-
tä sen sisällön eettisyyden kanssa. Kuluttajien huomion kiinnittäminen ei 
edellytä epäeettistä mainontaa.  

Suomessa epäeettinen mainonta on kielletty kuluttajansuojalailla 
(38/1978), jota valvovat kuluttajansuojaviranomaiset. Näiden ohella toimii 
elinkeinoelämän perustama ja ylläpitämä itsesääntelyelin, mainonnan eetti-
nen neuvosto. Se on yksi monista suhteellisen nuorista itsesääntelyelimistä. 
Itsesääntelyelinten toimivuudesta ei toistaiseksi kuitenkaan tiedetä paljoa, 
sillä sääntelyn vaikutusten ja toimivuuden arviointi on ollut Suomessa tä-
hän saakka vähäistä. Paremmalla sääntelyllä pyritään lisäämään yhteiskun-
nan hyvinvointia ja käyttämään resursseja tehokkaammin1. 

Tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ja arvioimaan suomalaista 
mainonnan eettisyyden itsesääntelyjärjestelmää. Mainonnan eettisen neu-
voston roolia vertaillaan vallitsevaan lainsäädäntöön ja viranomaisten toi-
mintaan2. Samalla tutkimus tarjoaa yleisemmällä tasolla mallin arvioida 
itsesääntelyjärjestelmien toimivuutta. Sääntelyn toimivuutta arvioitaessa 
lähtökohtana tulee olla sen tavoitteen ja toteutuneen yhteiskunnassa vallit-
sevan tilan vertailu. Epäeettisen mainonnan sääntelyn tärkeänä tavoitteena 
on turvata jokaisen yksilön kokemus ihmisarvosta3. Vallitsevan sääntelyti-
lan toimivuuden arvioiminen ei ole yksinkertaista, sillä niin kokemusten 
kuin vaikutussuhteidenkin mittaaminen on hankalaa – erityisesti epäeetti-
sen mainonnan kohdalla.  

                                                 
1 Resurssit ovat tehokkaassa käytössä, kun sääntelystä saatavat rajahyödyt ovat vähintään 
niistä aiheutuvien rajakustannusten suuruiset. Hyviä yleisesityksiä sääntelyteoriasta ovat 
Morgan & Yeung (2007) ja Baldwin & Cave (1999).  
2 Paremman sääntelyn toimintaohjelman (2006) mukaan lainsäädäntötoiminnassa tulisi 
selvittää ja hyödyntää vaihtoehtoisia sääntelyn tapoja, 168–169. Ks. myös Tala (2008), 
79–81. Vaihtoehtojen vertailulla tähdätään parempaan vaikuttavuuteen ja kustannuste-
hokkuuteen. Tala (2007a), 10–14. 
3 Tämä käy ilmi niin oikeudellisista normeista kuin tutkimuskirjallisuudestakin. Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen (SopS 85-86/1998) 10 artiklassa on todettu, että sananvapautta 
voidaan rajoittaa moraalin suojaamiseksi ja muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien 
turvaamiseksi. Näreen (2008), 354–364 mukaan naisia halventava mainonta on koettu mo-
nesti ihmisarvoa loukkaavaksi. Näre & Oksanen (2008) ovat esittäneet, että tietynlainen 
visuaalinen kulttuuri voi aiheuttaa lapsille tyytymättömyyttä omasta ruumiistaan. Väkival-
taa sisältävän mainonnan on arvioinut haitalliseksi mm. markkinatuomioistuin ratkaisus-
saan 1984:5. Luvussa II käsitellään tarkemmin syitä, joiden perusteella epäeettistä mainon-
taa pidetään haitallisena. Näiden haittojen vähentäminen on sääntelyn peruste.  
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Mainonnan sisällön eettisyyteen puuttumalla pyritään suojelemaan 
kaikkia mainoksia näkeviä ihmisiä, ei siis yksinomaan kuluttajia eli hyö-
dykkeitä ostavia. Tämän vuoksi mainoksia näkevien joukosta on mielekäs-
tä käyttää mediatutkimuksen piirissä syntynyttä yleisön käsitettä4. Saman-
kaltainen sävyero on löydettävissä tämän tutkimuksen kahden muun avain-
käsitteen väliltä. Kuluttajansuojalain määritelmän mukaan mainonnan tulee 
olla hyvän tavan mukaista. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin etu-
päässä eettisyyden käsitettä, joka on merkitykseltään vähemmän sidoksissa 
lainsäädäntöön. Epäeettisellä mainonnalla tarkoitetaan esimerkiksi suku-
puolta halventavaa tai väkivaltaa sisältävää mainontaa. Sopimattomat 
markkinointikeinot ja harhaanjohtava mainonta, kuten piilomainonta, jää-
vät siten tämän tutkimuksen ulkopuolelle5. 
 
 
2 Itsesääntely sääntelyn keinona 

Itsesääntelyllä tarkoitetaan yritysten toiminnalleen vapaaehtoisesti sopi-
muksilla asettamia vaatimuksia6. Useimmiten yritysten harjoittaman it-
sesääntelyn taustalla vaikuttavat taloudelliset intressit. Asettamalla tietylle 
toimialalle rajoituksia voidaan estää yksittäistä sopimattomasti toimivaa 
yritystä saamasta kilpailuetua esimerkiksi käyttämällä kuluttajien huomion 
kiinnittämiseen syrjivää mainontaa. Poikkeuksellista mainonnan itsesäänte-
lyjärjestelmässä on sen pyrkimys edistää puhtaasti eettisyyttä taloudellisten 
tavoitteiden sijaan. Samalla tavoin julkisen sanan neuvosto on keskittynyt 
hyvän journalistisen tavan valvomiseen. Taloudellisten ja eettisten päämää-
rien erottaminen toisistaan ei tosin aina ole mustavalkoista; esimerkiksi 
Reilu kauppa perustuu eettisten tuotteiden kysynnälle.  

Itsesääntelyyn on esitetty liittyvän useita hyviä puolia. Se on yleensä vi-
ranomaistoimintaa nopeampaa, joustavampaa ja edullisempaa. Hallinnolli-
set kustannukset on sisäistetty, siis sääntelyn kohde maksaa ne. Normien 

                                                 
4 Markkinointitutkimuksessa on vastaavasti käytetty kohderyhmän käsitettä. Kohderyh-
mä on merkitykseltään passiivinen ja vaikutuksille altis. Yleisö on aktiivinen joukko, 
jolla on erilaisia näkemyksiä. Näiden välille voidaan sijoittaa kulttuurintutkimuksen pii-
rissä käytetty astetta passiivisempi katsojuuden käsite, jolla viitataan todellisuuden ym-
märtämisen reunaehtoihin. Puustinen (2007), 48; Koivunen (2006), 88. 
5 Mainonnan eettinen neuvosto on tosin aikaisemmin ottanut kantaa myös mainonnan 
tunnistettavuuteen, ks. lausunnot 14/2004, 13/2004, ja 22/2003. Myöhemmin lausunnos-
sa 7/2006 neuvosto totesi, ettei mainonnan tunnistettavuuden arviointi kuulu sen toimi-
alaan. Lausunnossa 3/2008 neuvosto otti sallivan kannan punaviiniä mainostavien post it 
-lappujen liimaamiseen kotioviin. 
6 Itse- ja yhteissääntelystä ks. Tala (2008), 129–132, 136–138; Tala (2007b), 9–12 ja 
Huovinen (2006). Oikeudellistumiskehityksestä ks. Tala (2008), 37–47. 
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muuttaminen on lakien säätämistä yksinkertaisempaa. Sääntelyyn osallis-
tuvilla on usein toimialasta viranomaisia enemmän asiantuntemusta, jolloin 
mahdollisuudet antaa neuvontaa ja edistää päämäärän toteutumista aktiivi-
sesti ovat paremmat. Itsesääntelyllä voi olla alan sisällä viranomaistoimin-
taa suurempi uskottavuus. Omaa toimintaansa sääntelemällä toimiala voi 
välittää itsestään muille vastuullisen kuvan. Itsesääntely voi vähentää mai-
nekustannuksia, joilla tarkoitetaan myynnin vähentymistä kuluttajien sil-
missä epäeettisen toiminnan johdosta.7  

Itsesääntelyyn liittyy myös ongelmakohtia. Omia etujaan valvovat in-
tressiryhmät eivät välttämättä halua asettaa toiminnalleen tarpeeksi tiukko-
ja vaatimuksia. Seuraamukset eivät usein ole sitovia viranomaisvalvonnan 
tavoin, eikä niiden taso ole aina samaa suuruusluokkaa. Itsesääntely koskee 
vain toimintaan sitoutuneita tahoja, jolloin voi syntyä vapaamatkustajaon-
gelma. Toisinaan itsesääntely voi kääntyä voitontavoitteluksi kilpailua ra-
joittamalla, jolloin toiminta ei enää edistäkään kuluttajien parasta.8 

Itsesääntelyä voidaan luonnehtia yksityiseksi sääntelyksi erotuksena 
lainsäätäjän tai viranomaisten harjoittamasta julkisesta sääntelystä9. Mai-
noksia suunnittelevissa ja mainostavissa yrityksissä työskentelevät joutuvat 
tekemään päivittäin mainonnan eettisyyteen liittyviä valintoja. Heillä on 
kaikkein suurin valta vaikuttaa mainonnan sisältöön. Nämä yritykset kuu-
luvat jäseninä alan liittoihin, joilla on kirjoitettuja ohjeistuksia siitä, millai-
nen mainostaminen on sallittua. Liitot puolestaan rahoittavat mainonnan 
eettisen neuvoston toimintaa, jonka soveltamat ohjeet pohjautuvat kansain-
välisiin itsesääntelyohjeisiin. Oheiseen kuvioon on hahmoteltu epäeettisen 
mainonnan yksityisen sääntelyn kolme tasoa. Tässä tutkimuksessa on kes-
kitytty kuvaamaan mainonnan eettisen neuvoston toimintaa muiden kentän 
toimijoiden merkitys tunnustaen. 

                                                 
7 Ogus (1995), 97–98; Tala (2007b), 10. 
8 Ogus (1995), 98–99; Tala (2007b), 10. 
9 Kyttä & Tala (2008), 87–98. 
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Epäeettisen mainonnan yksityisen sääntelyn kolme tasoa 
 

1. Mainonnan eettinen neuvosto 
 
↑ 
 

2. Mainos- ja media-alojen liittojen ohjeet eettisestä mainonnasta 
 
↑ 
 

3. Työntekijöiden ja yrityskulttuurin vastuullisuus mainostoimistoissa, 
medioissa ja mainostavissa yrityksissä 

 
 
 
3 Tutkimusaineisto 

Mainonnan eettisyyden itsesääntelyä ei ole juurikaan Suomessa aikaisem-
min tutkittu10. Mainostajien ja itsesääntelyelinten kansainväliset katto-
organisaatiot ovat julkaisseet pääosin internetsivuillaan kuvauksia itsesään-
telyjärjestelmistä ja niitä koskevia ohjeita. Mainonnan eettisen neuvoston 
internetsivuilta löytyvät kaikki neuvoston antamat lausunnot vuodesta 2001 
alkaen sekä tietoa elimen toiminnasta. Lisäksi merkittävän kirjallisen ai-
neiston muodostavat mainonnan tasa-arvoneuvoston ja mainonnan eettisen 
neuvoston arkistot vuosilta 1989–2008. Arkistot sisältävät lausuntopyyntö-
jä, kopioita valitusten kohteiksi joutuneista mainoskuvista, yritysten vasti-
neita, kokousten pöytäkirjoja ja lehdistötiedotteita.  

Tutkimuskysymyksen luonteesta johtuen tutkimus perustuu suurelta 
osin kymmenen mainonnan eettisyyttä koskevien kysymysten parissa työs-
kentelevän asiantuntijan haastatteluihin. Mainonnan eettisen neuvoston jä-
senistä on haastateltu neljää, mukaan lukien neuvoston puheenjohtajaa, va-
rapuheenjohtajaa ja sihteeriä. Neuvoston toimintaa rahoittavien järjestöjen 
edustajista on haastateltu Mainostajien Liiton toimitusjohtajaa. Viran-
omaistahoja edustavat tasa-arvovaltuutettu ja kuluttajaviraston johtaja. Li-
säksi on haastateltu neljää asiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet naisoikeu-
teen, sananvapauteen, sukupuolten esittämiseen mainonnassa sekä nuoriin 
kohdistuvaan mainontaan. Haastattelut tehtiin kevään 2008 aikana. Haas-

                                                 
10 Pro gradu -töiden, esim. Näre (2003), lisäksi mainonnan eettisen neuvoston toiminnan 
arviointiin on keskittynyt ainoastaan Näre (2008). 
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tattelujen lisäksi keskeisten toimijoiden näkemyksiä on saatu sähköposti-
kyselyin.  

Haastateltavien mielipiteet parhaasta tavasta säännellä mainontaa vaih-
telivat suuresti. Toiset puhuivat voimakkaasti itsesääntelyn roolin kasvat-
tamisen puolesta, toiset taas kannattivat suoraa sääntelyä valtion taholta. 
Nämä ristiriitaisuudet kasvattavat haastatteluiden kautta saadun tiedon luo-
tettavuutta. Mikäli vastakkaisia näkemyksiä ei olisi lainkaan paljastunut, 
olisi syynä saattanut olla liian yksipuolinen haastateltavien valinta. Haas-
tattelut antoivat tärkeää tietoa erityisesti sääntelyn sujumisesta käytännös-
sä, kuten mainonnan eettisen neuvoston tai viranomaisten toimintatavoista. 
Laaja-alaisempien sääntelyn vaihtoehtoja koskevien kysymysten antina oli 
lähinnä tuoda esille erilaisia periaatteellisia suhtautumistapoja sääntelykei-
noihin.  
 
 



II MAINONNAN EETTISYYS  

1 Mikä tekee mainoskuvasta epäeettisen? 

Esille asetetun kuvan mahti piilee sen kyvyssä muovata todellisuutta. Kyse 
on kulttuurisen vallan käytöstä, joka on luonteeltaan kohdettaan määrittele-
vää. Havainnoidessaan kuvia ihmiset luokittelevat ja nimeävät niissä esitet-
tyjä asioita ja antavat niille merkityksiä. Tämä merkityksenanto pohjautuu 
yksilön tuntemukseen vallitsevasta kulttuurista. Havainnoinnin edellytys on 
nähdyn sovittaminen aikaisempaan. Usein mainoskuvat eivät tyydy kuvaa-
maan todellisuutta, vaan pikemmin liioittelevat sitä. Mainontaa onkin luon-
nehdittu hyperritualisoinniksi11. Haitallista on, jos jotkin merkitykset arvote-
taan toisia alempiarvoisemmiksi. Epäeettisyyden synonyymeinä voidaan 
käyttää alentavaa, loukkaavaa, väheksyvää tai halventavaa esittämistä. 

Merkityksenanto ja todellisuuden määrittäminen tapahtuvat toiston 
kautta, siksi mainokset samaan aikaan sekä heijastavat että uusintavat val-
litsevia käsityksiä todellisuudesta. Kyse on kollektiivisissa neuvotteluissa 
asioille annettavista merkityksistä, joissa toisilla on enemmän valtaa kuin 
toisilla. Kukin yksilö lukee mainoskuvia valitsemallaan tavalla12. Mainok-
sen tekijän tarkoittama merkitys voi poiketa täysin sen katsojan silmissä 
saamasta merkityksestä. Yksi haastateltava problematisoi vaikutussuhdetta 
seuraavalla tavalla: 

 
Toisaalta olen sitä mieltä, että katsojilla tai yleisöllä on aika paljon 
neuvotteluvaltaa ja tulkinnan valtaa omaan ruumiiseensa. Ei se ku-
vasto suoraan puutu kenenkään ruumiiseen. Itsehän ihmiset tekevät 
päätöksiä siitä, ryhtyvätkö he laihduttamaan tai käymään salilla. Se 
on hyvin monimutkainen valtaverkosto ja vaikutusten verkosto, jos-
sa ihmiset tekevät jatkuvasti työtä. Nyt on taas puhuttu väkivalta-
viihteestä, pornografiasta ja lapsipornon saatavuudesta. Näitä asioita 
pitää mielestäni miettiä vähän komplisoidummin. Vaikutussuhteet 
eivät ole niin suoria, että media käskee ja ihminen toteuttaa.  

                                                 
11 Goffman (1979), 123. 
12 Mediatutkija Fisken klassisen mallin mukaan tekstejä on mahdollista lukea kolmella ta-
paa; vallitsevan ideologian mukaisesti, neuvotellen ja vastustavasti. Fiske (1987), 260–272. 
Ks. myös Twitchell (1996), 13. Viestinnän tutkimuksessa viestejä vastaanottavaan yksi-
löön on suhtauduttu karkeasti ottaen kahdella tavalla. Ensimmäisen näkökulman mukaan 
mainontaa näkevä yksilö on aktiivinen viestejä tulkitseva toimija. Tällainen toimija kulut-
taa mediatuotteita joukkoviestinnän vastaanottamisen sijaan. Toisessa suuntauksessa yksilö 
on nähty mainostajien armoilla olevana passiivisena viestin vastaanottajana. Myöhemmin 
nämä äärisuuntaukset ovat lähentyneet toisiaan. Mainontaa kohtaan on yhä esitetty kritiik-
kiä, mutta toisaalta on myönnetty kuluttajan luovan merkityksiä myös itsenäisesti. Puusti-
nen (2007). 
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Mainoskuvissa esitettyjä asioita ei voida nimetä universaalisti eettisiksi tai 
epäeettisiksi, sillä merkitysten voi helposti havaita muuttuvan ajassa ja pai-
kassa. Tietynlaisten kuvien epäeettisyys perustuu niiden aikaansaamiin hai-
tallisiin seurauksiin. Koska kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen valta 
ovat erottamattomasti sidoksissa toisiinsa, voi epäeettinen mainonta vaikut-
taa yksilön kokemukseen ihmisarvosta ja mahdollisuuksiin toimia yhteis-
kunnassa. Tällaiset syy-seuraussuhteet ovat kuitenkin äärimmäisen moni-
mutkaisia. Modernin lainsäädännön mahdollisuuksia puuttua kulttuurisen 
vallan käyttöön on kritisoitu runsaasti feministisestä näkökulmasta. Kritii-
kin mukaan moderni lainsäädäntö perustuu oletukselle yksilöiden yhtäläi-
sistä mahdollisuuksista toimia yhteiskunnassa, kielloille ja näkyvän haitan 
aiheuttamisesta määrättäville rangaistuksille13. 

Haastateltavat suhtautuivat yleisesti ottaen optimistisesti lainsäädännön 
mahdollisuuksiin muuttaa ajattelumalleja, mutta myös kritiikkiä esitettiin: 

 
Puuttuu ehkä sellainen teoreettinen linkki, jonka avulla voitaisiin 
osoittaa, millä tavalla ihmisten persoonallisuus kokee vaurioita. -- 
Koko ajan vastakkain on liberalismille tyypillinen ajattelu, jonka 
mukaan vahingon aiheutuminen pitää aina osoittaa, ennen kuin jota-
kin voidaan kieltää. 
 
Ehkä tässä on jonkinlainen kuilu tai välityksen puute oikeudellisen 
ajattelun ja muunlaisen ajattelun välillä. Oikeudellinen ajattelu on 
niin vahvasti liberalististen oppien mukaista. Siinä vaadittaisiin jota-
kin vahvempaa tai selkeämpää haittaa joillekin nimenomaisille hen-
kilöille. Ajatellaan, ettei pidä puuttua valtiollisesti sellaiseen toimin-
taan, mikä ei suoranaisesti vahingoita ketään toista. Nyt ei nähdä, 
mikä se vahinko on ja miten se vaikuttaa. Tässä kohtaa todistelu- tai 
ajatteluketju tuntuu katkeavan. Tähän kritiikki tuntuu kilpistyvän. 

 
 
2 Epäeettisen mainonnan osa-alueita 

2.1 Sukupuolten välistä tasa-arvoa loukkaava  
 mainonta 
Kaavamaiset sukupuolen esittämisen tavat rajoittavat yksilöiden vapautta 
valita oma identiteettinsä ja vaikuttavat valtasuhteisiin. Sukupuolia14 ei 
voida tunnistaa ilman niihin liitettäviä tuntomerkkejä, jotka saavat ihmisten 
                                                 
13 Nousiainen (2001), Nousiainen (1992) ja Nieminen (1992).  
14 Sukupuolen käsite sisältää implisiittisen väitteen kahdesta sukupuolesta, mitä on pidet-
ty naistutkimuksessa monella tapaa ongelmallisena. Tässä tutkimuksessa naisen ja mie-
hen käsitteitä on käytetty tietoisena jaottelun ongelmallisuudesta. 
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mielissä merkityksiä. Tämän vuoksi kaikkea miehiksi ja naisiksi tunnistet-
tavia kuvia sisältävää mainontaa voidaan tarkastella sukupuolimainonta-
na15. Feminiinisyydellä tarkoitetaan kulttuurissa naisiin liitettyjä ominai-
suuksia (kuten tunteellisuus tai passiivisuus), maskuliinisuudella taas mie-
hiin liitettyjä ominaisuuksia (kuten viriiliys tai aktiivisuus). Tällaiset nai-
seen ja mieheen liitetyt ominaisuudet eivät ole pysyviä, vaan niistä käy-
dään jatkuvasti neuvotteluja esimerkiksi mainoskuvastossa.16  

Mainoskuvastolla voi olla vaikutusta erityisesti käsityksiin sukupuolten 
ihanteellisesta ulkonäöstä ja käyttäytymisestä. Eri ruumiinosat koodataan 
naisilla ja miehillä seksuaalisiksi, esimerkiksi hartiat tai sääret.17 Näiden 
erilaisten merkitysten takia täysin sama asento, ele tai ruumiinosan koros-
taminen voi olla toisen sukupuolen kohdalla epäeettistä, vaikkei olekaan 
sitä toisen sukupuolten kohdalla. Kuvaston arvioiminen vaatii syvällistä 
kulttuurin tuntemusta. Esimerkiksi tietyt naisen asennot saattavat viitata 
sukupuolittuneeseen väkivaltaan18. Tasa-arvoa loukkaavan mainonnan19 
määrittelyä hankaloittaa vielä sukupuolten keskinäisen erilaisuuden tunnus-
taminen: 

 
Keskustelua on käyty juuri siitä, mikä on huonoa ja loukkaavaa. 
Nykyisessä keskusteluparadigmassa se on jossakin mielessä taakse 
jäänyttä, koska on havaittu naisten keskinäinen moninaisuus. Se, 
mikä jollekin naiselle on hyvä ja esimerkillinen naiskuva, ei välttä-
mättä ole sitä jollekin toiselle naiselle. -- Konteksti on tässä tärkeä; 
missä kulttuurisessa kontekstissa minkäkinlaisia asioita pidetään hy-
vinä, ja mistä syystä? 

 
Suomalaisessa mainoskuvastossa naisruumista alettiin erotisoida 1960-
luvulla, miesruumista vasta 1990-luvulla20. Useat haastateltavat arvioivat 
seksistisen mainonnan lisääntyneen 1990-luvun alun laman myötä: ”Voisin 
olettaa, että sen myötä hyvän elämän kuvat saattoivat korostua jonkinlaise-
                                                 
15 Rossi (2003), 11, 19. 
16 Rossi (2003), 32. 
17 Rossi (2003), 37. 
18 Tästä hyvänä esimerkkinä on Wickmanin (2006) analyysi Image-lehden kansikuvasta, 
jossa naiskäsien sitoma alaston miesvartalo saa humoristisen sävyn, mutta asetelma ei 
toimisi samalla tavalla toisin päin. 
19 Tasa-arvon käsitettä on kritisoitu, sillä sen on katsottu viittaavan muodolliseen tasa-
arvoon ja sukupuolten näennäisesti yhtäläisiin mahdollisuuksiin erojen tunnustamisen ja 
tosiasiallisen samanarvoisuuden sijaan. Tässä tutkimuksessa käytetään näistä ongelmista 
huolimatta tasa-arvon käsitettä yksinkertaisuuden vuoksi. Samansuuntaista kritiikkiä on 
esitetty myös laeissa usein esiintyvää syrjinnän käsitettä kohtaan. Syrjinnän on katsottu 
viittaavan pikemminkin yksilöiden, kuin ryhmien väliseen eriarvoisuuteen.  
20 Heinonen & Konttinen (2001), 204; Rossi (2003), 25. Vuosien 1989–2002 aikana 
miesten halventamisesta tehtiin mainonnan eettiselle neuvostolle ja sen edeltäjälle yh-
teensä 12 valitusta, mikä oli noin 5 % kaikista tapauksista; Näre (2008), 354. 
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na reaktiona arjen koventumiseen.” Taustatekijänä nähtiin myös prostituu-
tion lisääntyminen Itä-Euroopan uuden poliittisen tilanteen myötä. Viime 
vuosien aikana haastateltavat olivat huomanneet miesten esineellistämisen 
lisääntyneen, erityisesti alusvaate- ja kosmetiikkamainoksissa. Monipuoli-
suutta mainonnan sukupuolikuvastoon kaivattiin yleisesti ottaen lisää: 
”Miksi naisruumiita pitää esittää aina samalla tavalla? Itselleni se on puu-
duttavaa materiaalia yleisön edustajana.” 

Seksistisestä mainonnasta keskustellaan usein joulun alla. Vuoden 2007 
lopulla keskustelua käytiin myös eduskunnassa, kun kansanedustaja Mirja 
Vehkaperä vaati kyselytunnilla toimenpiteitä naisia seksistisesti esittävän 
mainonnan vähentämiseksi ja korosti tällaisen mainonnan haitallisuutta 
nuorten kehitykselle. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen vas-
tasi vitsaillen tuntevansa ongelman: ”olen kyllä katsellut sekä vaivihkaa 
(naurua) että ihan avoimestikin.” Hän kertoi olevansa suhteellisen tyyty-
väinen itsesääntelyn tasoon, mutta lupasi tiedustella asiaa kilpailuviran-
omaisilta. Myöhemmin Pekkarinen selvitti tiedotteessaan, ettei kuluttajan-
suojalain hyvän tavan vastaisen menettelyn kielto sovellu mainonnan eetti-
syyteen. Erikoista on, että Pekkarinen pyysi selvitystä juuri kilpailuviran-
omaisilta, eikä huomioinut tiedotteessaan kuluttajansuojalain kieltävän 
myös hyvän tavan vastaisen mainonnan. Lisäksi Pekkarinen toivoi tiedot-
teessaan mainonnan eettisen neuvoston tiukentavan kantaansa seksistiseen 
mainontaan.21  

Seksuaalisuus kytkeytyy monella tapaa sukupuoleen. Heteronormatiivi-
suudella tarkoitetaan muiden, kuin miehen ja naisen välisten suhteiden 
määrittelemistä poikkeaviksi. Normatiivinen heteroseksuaalisuus merkitsee 
puolestaan vallitsevaa käsitystä parisuhteesta, mistä poikkeavat esimerkiksi 
vanhan naisen ja nuoren miehen suhde tai lapseton parisuhde. Poikkeavia 
esityksiä seksuaalisuuksista näkee mainoskuvastossa harvoin, vaikka ne 
ovatkin lisääntymässä yhteiskunnassa. Erityisen harvoin mainoksissa esite-
tään samaa sukupuolta olevia pariskuntia lasten kanssa.22 Eräs haastatelta-
va oli havainnut printtimainonnan olevan seksuaalisuuksien esittämisen 
suhteen selkeästi televisiomainontaa avarakatseisempaa. 

Kaavamaisten sukupuolen esittämisen tapojen kumoutumisesta hyöty-
vät yhtä lailla naiset kuin miehetkin. Eräs haastateltava uskoi eduskunnassa 
tapahtuneen seksuaalisen häirinnän ja naiset katseen kohteena esittävän 

                                                 
21 PTK 97/2007 vp. No 120; Kauppa- ja teollisuusministeriön tiedote 21.12.2007; Mauri 
Pekkarisen haastattelu Helsingin Sanomissa 14.12.2007. KTM:n tiedotteessa Pekkarinen 
kommentoi: ”Mainonnan eettinen neuvosto on tehnyt hyvää työtä. Toivomukseni kuiten-
kin on, että neuvosto kehittäisi edelleen nyt esillä olleeseen aihepiiriin liittyviä periaattei-
ta.” 
22 Rossi (2003), 98, 120. 
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mainonnan välillä vallitsevan yhteyden. Toinen haastateltava tosin korosti, 
ettei tasa-arvoa loukkaavaan mainontaan puuttumista tarvitse välttämättä 
perustella myös miehille koituvilla hyödyillä. Hän mukaansa riittävä perus-
te toimenpiteille on jo pelkästään se, että naiset hyötyvät. 
 
 
2.2 Muita epäeettisen mainonnan osa-alueita 
Mainoskuvaston haitallinen vaikutus23 lapsiin tuli selkeästi esille haastatte-
luissa. Lapsille toivottiin laajempaa kuvittelun rauhaa: ”Erityisesti on syytä 
pohtia sen asianmukaisuutta, että tytöt ja pojat muodostavat kuvan maail-
masta näiden varsin poikkeavien mainonnassa käytettyjen kuvien kautta.” 
Yksi haastateltava perusteli käsityksiään tiukempien eettisyysnormien aset-
tamisesta lasten nähtävillä olevalle mainonnalle seuraavasti: 

 
On todettu, että vasta kahdeksanvuotias ymmärtää sen, että ollaan 
myymässä jotain tuotetta. Alle kahdeksanvuotias ajattelee, että teh-
dään ihan hauskuuttaan tietyntyyppistä mainontaa. Sieltä mallit tu-
levat suoraan lapsille. Siinä tulee mielestäni ihan suoranaisia haital-
lisia vaikutuksia, jos malli on se, että voi käyttää väkivaltaa, syrjiä ja 
käyttäytyä vastuuttomasti. Nuoriin mainonnan malli vaikuttaa vielä 
myös. 

 
Hallitusohjelmaan perustuvassa vuosien 2008–2011 kuluttajapoliittisessa 
ohjelmassa on määritelty lasten ja nuorten suojelun tarpeen kartoittaminen 
keskeiseksi kuluttajapolitiikan tavoitteeksi24: 

 
Erityistä huomiota pitää kiinnittää heikoimmassa asemassa oleviin 
kuluttajiin. Lapsilla on oikeus myös kuluttajapolitiikan alalla erityi-
seen suojeluun. Sääntelyssä on tärkeä ottaa huomioon lasten ja nuor-
ten iän ja kehitystason tuomat erityispiirteet.25  

 
Lasten entistä parempi huomioiminen on ollut merkittävä syy viimeaikai-
sille kuluttajansuojalain26 ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markki-
nointisääntöjen uudistuksille.  

Etnistä ryhmää loukkaavassa mainonnassa merkitään ihmisjoukko omi-
naisuuksilla, jotka sitten arvotetaan muiden ryhmien ominaisuuksia alem-
piarvoisemmiksi. Mekanismi toimii siis samoin, kuin tasa-arvoa loukkaa-

                                                 
23 Mainonnan haitallisesta vaikutuksesta lasten kehitykseen, erityisesti ulkonäkökäsityk-
siin, ks.Oksanen (2008) ja Näre & Oksanen (2008) sekä näissä viitattu kirjallisuus. 
24 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2008–2011, 2, 6. 
25 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2008–2011, 2. 
26 HE 32/2008 vp, 19–20. 
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van mainonnan kohdalla. Etnisellä ryhmällä tarkoitetaan sellaista ryhmää, 
johon yksilö itse kokee kuuluvansa. Etninen ryhmä voi siten poiketa kansa-
laisuudesta. Ryhmä voidaan merkitä mainoksissa esimerkiksi ihonvärin, 
kielen tai vaatetuksen avulla. Etnisyys kytkeytyy voimakkaasti sukupuo-
leen – eksotisointi ja erotisointi kulkevat käsi kädessä. Erityisesti tum-
maihoiset naiset esitetään keskimääräistä useammin passiivisina seksuaali-
sen halun kohteina.27  

Etnisiä symboleja alentava mainonta on saanut viime vuosien aikana 
yhä enemmän huomiota osakseen28. Ulkomailla, erityisesti Yhdysvalloissa, 
kysymys on ollut pinnalla huomattavasti pidempään ja muita kansallisuuk-
sia esittävä mainonta tuleekin Suomeen useimmiten ulkomailta29. Suoma-
laisissa mainoksissa erityisesti ydinperhe esitetään lähes aina valkoisena30. 
Haastateltavien mukaan etnisten ryhmien esittäminen tuntuu olevan erityi-
sen sovinnaista televisiomainonnassa31. Yksi haastateltavista pohti seuraa-
valla tavalla suomalaisuuden muuttumisen hidasta välittymistä mainosku-
vastoon: 

 
Olisi todella kiinnostavaa kysyä, mikä on se varovaisuus, joka ikään 
kuin pidättelee esittämästä uusia suomalaisia, kun suomalaisuus 
muuttuu. -- Suomen oma monikulttuuristuminen on kuitenkin jollain 
tapaa hankala asia. -- Kansallisuuden muuttumista on vaikeaa tun-
nustaa. 

 
Muita epäeettisyyden perusteita voivat olla esimerkiksi uskonnollisen 
symbolin halventaminen, väkivallan käyttäminen sekä ikäryhmän louk-
kaaminen. Kirosanojen käyttämisestä tehdään valituksia silloin tällöin, 
mutta ne ovat johtaneet harvoin huomautukseen tai mainoksen arvioimi-
seen hyvän tavan vastaiseksi. Mainonnan eettisen neuvoston lausunnoissa 
kirosanoja on usein pidetty mainoksen tyylilajiin soveltuvina tehostekei-
noina. Suoranaisen väkivallan ohella epäeettistä on vaarallisten tilanteiden 
esittäminen, kannustaminen lainvastaiseen toimintaan sekä välinpitämät-
tömyys muiden ihmisten hyvinvoinnista. Ikäryhmää loukkaavassa mainon-

                                                 
27 Etnistä ryhmää loukkaavaa mainontaa on tutkittu Suomessa erittäin vähän. Ks. Rossi 
(2003), 180–224.  
28 Tämä tuli selkeästi esille haastatteluissa. Yritykset ovat huomioineet muuttuneen kult-
tuurin myös omaehtoisesti, esimerkiksi Brunberg vaihtoi perinteisen suklaamakeisensa 
nimen Neekerinpususta Brunbergin suukoksi vuonna 2001. Samoin Fazer uudisti vuonna 
2007 käytyään keskusteluja Kuluttajaviraston ja vähemmistövaltuutetun kanssa tunnetun 
lakritsipatukkansa kääreen, jossa esiintyi tyylitelty kuva tummaihoisen miehen kasvoista. 
Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 1/2007, 17. 
29 Haastattelut. 
30 Rossi (2003), 131. 
31 Haastattelut. 
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nassa saatetaan esittää vanhusten toimintamahdollisuudet muita rajallisem-
pina tai nauraa heidän tietämättömyydelleen uusista hyödykkeistä.  

Ihmisryhmän halventamisen ja monikulttuurisuuden puuttumisen välinen 
erottelu on hankalaa. Moniarvoisuuden näkymättömyys tarkoittaa, että esi-
merkiksi valkoihoisten, heteroseksuaalien, nuorten ja ei-kehitysvammaisten 
osuus on mainoksissa huomattavasti suurempi, kuin yhteiskunnassa muu-
toin. Asetelma paitsi heijastaa huonommin edustettujen ryhmien asemaa yh-
teiskunnassa, myös uusintaa sitä. Tällaista on kuitenkin mahdotonta osoittaa 
suoraan yksittäisen mainostajan syyksi. Yhden haastateltavan mielestä mai-
nostajia tulisi syyllistämisen sijasta kannustaa kokeilemaan rohkeammin uu-
sia asetelmia: 

 
Roolimalleihin puuttumisessa emme [sääntelijät] pääse kauhean pit-
källe. Emme voi kieltää mainosta, jossa toteutetaan olemassa olevia 
roolimalleja. Emme voi vaatia mainostajia särkemään niitä, jos yh-
teiskunta ei niitä muuten pysty särkemään. 

 
Viime vuosien aikana tasa-arvoa loukkaavia mainoksia koskevien lausun-
topyyntöjen osuus mainonnan eettisessä neuvostossa on selvästi vähenty-
nyt, lähes puolesta kolmannekseen. Valitukset muista eettisyysperusteista, 
kuten lapsille haitallisesta mainonnasta ja väkivallista ovat olleet hienoises-
sa nousussa. Huomattavaa on neuvoston toimivallan ulkopuolelle jäävien 
lausuntopyyntöjen määrän suuri kasvu. Taulukossa 1 on kuvattu neuvoston 
käsittelemät lausuntopyynnöt aiheen mukaan viime vuosilta. 
 
Taulukko 1 Mainonnan eettisen neuvoston saamat lausuntopyynnöt aiheen mukaan 

vuosina 2004–2007 
 2004 2005 2006 2007 

Sukupuolten välinen tasa-arvo 48 % 44 % 35 % 28 % 
Lapsiin kohdistuva mainonta   5 % 14 %   5 % 10 % 
Pelko, väkivalta ja vaaralliset tilanteet   5 % 10 % 16 % 10 % 
Muu hyvän tavan vastaisuus 40 % 28 % 37 % 27 % 
Toimivallan ulkopuolella oleva asia   2 %   4 %   7 % 25 % 
Yhteensä kpl ei tietoa ei tietoa ei tietoa 52 
Lähde: Mainonnan eettisen neuvoston internetsivut. Vuosien 2004–2006 osalta internet-
sivuilla ei ole ilmoitettu lausuntopyyntöjen lukumääriä, vaan ainoastaan valmiiksi laske-
tut prosenttiosuudet.  
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3 Julkisuuden ja mainosvälineen vaikutus 
 eettisyyden arviointiin 

Mitä suuremman yleisön mainos tavoittaa, sitä tiukemmat normit mainok-
sen sisällön eettisyydelle yleensä asetetaan32. Erityisesti mainoksen sisältöä 
arvioitaessa tulee huomioida, onko mainos lasten nähtävillä33. Haastatelta-
vat korostivat yksilön valinnanvapauden merkitystä. Ulkomainosten näke-
miseltä on hankalaa välttyä, kun taas lehti- tai televisiomainosten katsele-
minen on jo enemmän kunkin oma valinta. Julkisuuden merkitystä pohdit-
tiin haastatteluissa seuraavin tavoin34:  

 
Mielestäni ei ole mikään ongelma, jos seksuaalisuutta selkeän kaa-
vamaisesti esittävää mainontaa esiintyy yrityksen omassa mainos-
kuvastossa. Ihmisten ei tarvitse ottaa sitä kuvastoa käteensä. Mieles-
täni katutilassa ei pitäisi esittää sellaista mainontaa, joka loukkaa to-
della monia ihmisiä. 
 
En edusta sitä kantaa, että julkinen tila voi esimerkiksi pornoutua 
loputtomiin ilman, että se olisi minusta itsestäni ikävä ilmiö. Mieles-
täni se on pornon kannaltakin ikävä ilmiö. Ihmiset voivat katsoa 
pornoa omasta valinnastaan, mutta sen ei tarvitse tulla meitä koko 
ajan vastaan julkisessa tilassa.  

 
Yritysten välinen mainonta saa usein muuta mainontaa vähemmän julki-
suutta. Eräs haastateltava tiivisti sille asetettavat löysemmät arviointikritee-
rit seuraavasti: 

 
Mielestäni on ihan luonnollista, että business-to-business -yhtey-
denpidossa käytetään liike-elämän omia normaaleja menettelytapo-
ja. Kun puhutaan tavallisista kansalaisista, tulee muistaa heihin kuu-
luvan eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Silloin mainonnalta voi vaatia 
hieman enemmän eettisyyttä. 

 
                                                 
32 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöissä on todettu, että jossakin 
markkinointivälineessä hyväksyttävä viestintä ei välttämättä ole sitä toisessa, sillä ne 
ovat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia. 
33 Tätä näkökohtaa korostettiin myös hallituksen esityksessä kuluttajansuojalain muutta-
miseksi HE 32/2008 vp, 19–20. 
34 Julkisuuden merkityksestä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vuonna 2007 suurta ko-
hua herättänyttä, estetiikan seuran palkinnonkin saanutta nykytaiteilija Mimosa Palen 
Mobile Female -taideteosta. Taiteilija veti perässään ympäri Helsinkiä suurikokoista 
pyörillä kulkevaa silikonivaginaa. Esityksen luonne vastakuvana ja sen julkiseen tilaan 
sijoittumisen vaikutus käy ilmi palkintolautakunnan perusteluista: ”Aiheensa kautta se 
käy suoraan päin ympäristömme jättiläiskokoon kasvanutta mainoskuvastoa, jossa mi-
nimalistisia vaateriepuja myydään maksimaalisella naisen lihalla.” 
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Internetissä esiintyvän mainonnan arvioimista pidettiin haastatteluissa eri-
tyisen haasteellisena. Internetissä mainokset saattavat tulla näkyville vas-
toin katselijan tahtoa, jolloin kyseessä ei ole yksilön oma valinta. Varoituk-
set aikuisille tarkoitetusta sisällöstä voivat päinvastoin saada lasten uteliai-
suuden heräämään. Mainoksia voi olla hankalaa tunnistaa, esimerkiksi 
muotiblogit saattavat saada tukea yrityksiltä. Suomessa on mahdollista 
puuttua vain kotimaassa esitettyjen mainosten sisältöön, mutta internet-
mainosten kohdealuetta on hankalaa määrittää. Internetmainontaa on tutkit-
tu lisäksi erittäin vähän. Haastateltavat huomauttivat kyseessä olevan myös 
sukupolvikysymyksen; internetiä käyttävät erityisesti nuoret, jotka suhtau-
tuvat mainontaan suvaitsevaisemmin ja tekevät niistä harvemmin valituk-
sia.  

Neuvoston toiminnan aikana sanomalehtimainontaa koskevien lausun-
topyyntöjen osuus on rajusti vähentynyt, yli puolesta alle viidennekseen. 
Pudotuksen on korvannut televisio- ja internetmainontaa koskevien lausun-
topyyntöjen määrän huomattava nousu. Valitukset ulkomainonnasta ovat 
lisääntyneet, mutta hitaammin. Mainonnan eettisen neuvoston saamat lau-
suntopyynnöt on tilastoitu medioittain taulukossa 2. 
 
Taulukko 2 Mainonnan eettisen neuvoston saamat lausuntopyynnöt medioittain 1989–

2007 
 1989–2000 2004 2005 2006 2007 
Sanoma- tai aikakauslehti 53 % 33 % 28 % 10 % 15 % 
Televisio 20 % 21 % 24 % 28 % 41 % 
Internet –   5 %   7 % 15 % 13 % 
Ulkomainos   7 % 12 % 23 % 20 % 10 % 
Suoramainos 19 %   5 % – –   6 % 
Radiomainos –   5 %   4 %   5 % – 
Muu 1 % 19 % 14 % 22 % 15 % 
Yhteensä kpl 192 ei tietoa ei tietoa ei tietoa 52 
Lähde: Vuosien 1989–2000 osalta mainonnan eettisen neuvoston arkisto, vuosien 2004–
2007 osalta mainonnan eettisen neuvoston internetsivut. Vuosien 2004–2006 osalta in-
ternetsivuilla ei ole ilmoitettu lausuntopyyntöjen lukumääriä, vaan ainoastaan valmiiksi 
lasketut prosenttiosuudet.  
 
 
4 Näkemyksiä mainonnan eettisyydestä  
 Suomessa  

Kaikki haastateltavat pitivät suomalaista mainoskuvastoa yleisesti ottaen 
melko eettisenä – etenkin moniin muihin maihin verrattuna. Arviota perus-
teltiin henkilökohtaisten kokemusten lisäksi mainoksista annettujen huo-
mautusten ja tuomioiden vähäisellä määrällä verrattuna mainonnan koko-
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naismäärään: ”Luulisin, että tuomittavien mainosten osuus julkaistuista 
mainoksista on noin 0,01 prosenttia. Ne tapaukset, joissa eettisyys kyseen-
alaistetaan, tulevat suuresti esille.” Epäeettisten mainosten huomautettiin 
olevan usein pienten mainostajien tuotoksia.  

Näkemykselle suomalaisen mainoskuvaston hyvätasoisuudesta haastatel-
tavat löysivät ainakin kolmenlaisia syitä. Naisliikkeellä ja tasa-arvolla on 
Suomessa pitkät perinteet, minkä vuoksi mainoksissa esiintyy vahvoja naisia 
ja perhe-elämään osallistuvia miehiä35. Suomalaiset ovat lainkuuliaisia, eikä 
mainonnan eettisyyttä koskevia säännöksiä rikota tahallaan. Kolmanneksi 
mainonnan eettisen neuvoston uskottiin parantaneen mainonnan tasoa.  

Haastateltavien näkemykset suomalaisen mainoskuvaston eettisyyden 
kehityksestä jakaantuivat. Toisten mielestä kehitys on mennyt viime vuosien 
aikana parempaan suuntaan, mihin syynä on ollut kuluttajien – erityisesti 
lasten vanhempien – aktivoituminen: 

 
Syrjivä mainonta on tullut aiempaa vahvemmin keskusteluun. Vielä 
viitisen vuotta sitten ihmiset pitivät sallivuutena sitä, että nähtiin 
myös epäeettistä ja syrjivää mainontaa. Nyt on nähty viime vuosina, 
ettei tarvitse olla niin salliva ja voi myös asettaa rajoja. 

 
Toiset taas arvioivat kehityksen kulkeneen päinvastoin huonompaan suun-
taan. Erään haastateltavan mukaan kymmenen vuotta sitten ei olisi voinut 
kuvitellakaan yhtä rajuja mainoksia, mitä katukuvassa tällä hetkellä esiin-
tyy. Arjen kulttuurin arvioitiin pornoutuneen ja epäeettisen mainonnan le-
vinneen pienilevikkisistä erikoislehdistä valtamedioihin. Lisäksi huomau-
tettiin mainonnassa esiintyvän kausia, jolloin huomiota haetaan vuoroin 
väkivallalla, vuoroin alastomuudella tai muulla kulloinkin muodissa oleval-
la keinolla.  

Yleisön suhtautumisesta mainontaan on tehty kysely- ja haastattelutut-
kimuksia kahden vuoden välein mainosalan järjestöjen aloitteesta. Vuoden 
2007 haastattelututkimuksen mukaan suhtautuminen mainontaan oli myön-
teisempää kuin kertaakaan kolmeenkymmeneen vuoteen. Valtaosa – yli 80 
prosenttia – suomalaisista piti mainontaa luonnollisena osana elämää, ku-
luttajalle hyödyllisenä sekä hyväksyttävänä. Naiset suhtautuivat mainon-
taan hieman miehiä myönteisemmin ja nuoret huomattavasti vanhempia 
myönteisemmin. Vuoden 2005 kyselyn perusteella kielteisimmin suhtaudu-
taan väkivaltaa (92 % suhtautuu kielteisesti), kuolemaa (77 %) sekä seksiä 
ja alastomuutta sisältävään (56 %) mainontaan.36  

                                                 
35 Ks. myös Rossi (2003), 58–117. 
36 Yleisön suhtautuminen mainontaan 2005 ja 2007. Kyselyt on tehty Mainonnan neuvot-
telukunnan aloitteesta.  



III MAINONNAN EETTISYYTTÄ  
 KOSKEVA NORMISTO 

1 Perusoikeudet  

Suomi on sitoutunut noudattamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden peri-
aatteita liittyessään useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Tasa-arvolla viita-
taan suomalaisessa lainsäädännössä ainoastaan naisten ja miesten väliseen 
samanarvoisuuteen. Yhdenvertaisuus käsittää puolestaan muiden ihmis-
ryhmien, kuten eri-ikäisten ja rotuisten, välisen samanarvoisuuden. YK:n 
naisten oikeuksien yleissopimuksen37 5 artiklan a-kohdan on katsottu so-
veltuvan tasa-arvoa loukkaavaan mainontaan38: 

 
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin  
a) muuttaakseen miesten ja naisten sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
käyttäytymiskaavoja poistaakseen ennakkoluulot ja tapaan tai muu-
hun perustuvat käytännöt, joiden lähtökohtana on käsitys jomman-
kumman sukupuolen alemmuudesta tai kaavamainen miesten ja 
naisten roolijako 

 
YK:ssa hyväksyttiin vuonna 1995 laaja-alainen naisten oikeuksien paran-
tamiseen velvoittava Pekingin julistus ja toimintaohjelma, jossa sopimus-
valtiot sitoutuivat muun muassa edistämään tasapainoista ja stereotyypitön-
tä kuvaa naisista tiedotusvälineissä (strateginen tavoite J.2). Tähän tavoit-
teeseen liittyen on kohdassa 244 määrätty eräiksi toimenpiteiksi: 

 
Joukkoviestimien ja mainosalan organisaatioiden on 
a. kehitettävä ilmaisunvapauden puitteissa ammatillisia toimintaoh-
jeita, menettelytapasääntöjä ja muita sisäisen säätelyn keinoja, joilla 
edistetään naisten stereotyypitöntä kuvaamista; 
b. luotava ilmaisunvapauden puitteissa ammatillisia toimintaohjeita 
ja menettelytapasääntöjä, jotka puuttuvat naisia koskevaan väkival-
taiseen, alentavaan tai pornografiseen aineistoon viestinnässä ja mai-
nonnassa 

 
Pekingin toimintaohjelman kohdassa 129d on lisäksi määrätty tasa-arvoa 
loukkaavan mainonnan vaikutusten arviointi ja poistaminen erääksi naisiin 

                                                 
37 Sopimus keskittyy ennen kaikkea työelämän tasa-arvoon. Se edellyttää jäsenvaltioilta 
tasa-arvoisuutta turvaavaa lainsäädäntöä ja sen toteutumista käytännössä. Suomessa so-
pimuksella oli suuri vaikutus tasa-arvolain säätämiseen. 
38 Petrell (1998), 133; Wilhelmsson (1987), 298. 
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kohdistuvan väkivallan vähentämiseen tähtääväksi toimenpiteeksi (strate-
ginen tavoite D.2): 

 
Hallitusten, alueellisten organisaatioiden, Yhdistyneiden Kansakun-
tien, muiden kansainvälisten järjestöjen, tutkimuslaitosten, nais- ja 
nuorisojärjestöjen sekä muiden kansalaisjärjestöjen on -- 
d. kannustettava joukkoviestimiä tutkimaan sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja eriarvoisuutta edistävien stereotyyppisten sukupuoli-
roolien – myös mainoksissa esitettyjen – vaikutuksia ja sitä, kuinka 
ne välittyvät eri-ikäisille sekä ryhdyttävä poistamaan näitä kielteisiä 
mielikuvia väkivallattoman yhteiskunnan edistämiseksi.  

 
Euroopan parlamentti on antanut syksyllä 2008 päätöksen naisten ja mies-
ten tasa-arvoon vaikuttavaan mainontaan puuttumisesta. Päätöksessä huo-
mautetaan mainoksissa esiintyvien sukupuolistereotypioiden muodostavan 
esteen tasa-arvoiselle yhteiskunnalle sekä edistävän jopa työmarkkinoiden 
jakautumista ja sukupuolten välisiä palkkaeroja. Lisäksi peräänkuulutetaan 
aiheen tutkimista:39  

 
Euroopan parlamentti 
3. huomauttaa, että lisätutkimukset voisivat selkiyttää sukupuoliste-
reotypioita sisältävän mainonnan ja sukupuolten välisen puutteelli-
sen tasa-arvon välisiä yhteyksiä; 
4. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään 
edellä mainittua tutkimusaluetta ja sen tuloksia – ja levittämään tie-
toa niistä; 
9. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan ja raportoimaan naisten ja 
miesten antamasta kuvasta mainonnassa ja markkinoinnissa; 

 
Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait40 eivät koske mainontaa. Tasa-
arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä (1 §), eikä 
laissa ole nimenomaisesti säädetty soveltamisalan rajoittamisesta mainonnan 
osalta. Tasa-arvolain esitöistä käy kuitenkin ilmi, ettei laki koske mainon-
taa41. Tasa-arvoviranomaiset ja vähemmistövaltuutettu eivät voi toimivaltan-
sa puolesta antaa kannanottoja epäeettisestä mainonnasta tai käsitellä siitä 

                                                 
39 Euroopan parlamentin päätös P6_TA(2008)0401. 
40 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986), yhdenvertaisuuslaki 
(21/2004). 
41 HE 57/1985 vp, 11–12. Tosin komiteamietinnössä 2002:9, 16 pidetään teoreettisesti 
mahdollisena, että lain 7 §:n syrjintäkiellon käsittäisi myös epäeettisen mainonnan: 
”Vaikka lain 7 §:n voidaan katsoa kieltävän jompaakumpaa sukupuolta suoranaisesti 
syrjivän mainonnan, on harvoin mahdollista vedota tasa-arvolakiin tasa-arvon kannalta 
arveluttavan mainonnan kohdalla, koska pelkät toista sukupuolta loukkaavat kannanotot 
tai kuvat eivät ole lain tarkoittamaa syrjintää.” 
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tehtyjä valituksia42. Mainonnan eettisen neuvoston ja tasa-arvovaltuutetun 
suhteet ovat tästä huolimatta olleet koko neuvoston toiminnan ajan erittäin 
läheiset. Tapaamisia on järjestetty tasaisin väliajoin ja tasa-arvovaltuutetut 
ovat toimineet usein neuvoston jäseninä. Vaikka tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suuslait eivät koske mainontaa, huomautti eräs haastateltava niiden tästä 
huolimatta määrittelevän hyvän tavan mukaisuuden sisältöä: 

 
Syrjivästä mainonnasta sanotaan usein, ettei se minua häiritse. Muu 
on kauheata tiukkapipoisuutta. Meillä on Suomessa kuitenkin tasa-
arvolaki voimassa. Henkilökohtaisesti ihmiset tai mainonnan tekijät 
voivat olla ihan mitä mieltä tahansa. Pitäisi kuitenkin lähteä siitä, 
mikä on Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö. Tasa-arvo ja yh-
denvertaisuuslait pitäisi vain ottaa huomioon, vaikka henkilökohtai-
sesti olisikin lainsäätäjän kanssa ihan toista mieltä. 

 
Epäeettisen mainonnan sääntelyssä tulee huomioida sananvapaus. Sanan-
vapaus on ihmisoikeus, josta on säädetty useissa kansainvälisissä sopimuk-
sissa43. Perustuslaissa sananvapaudesta on säädetty seuraavasti (12 § 1 
mom.): 

 
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, 
julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenen-
kään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden 
käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia 
koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. 

 
Sananvapautta on rajoitettu lailla sananvapauden käyttämisestä joukkovies-
tinnässä (460/2003), jonka mukaan ”viestintään ei saa puuttua enempää, 
kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansan-
valtaisessa oikeusvaltiossa”. Sananvapauteen puuttuminen saattaa olla vält-
tämätöntä, jos painava yhteiskunnallinen tarve vaatii rajoittamista. Rajoit-
taminen on hyväksyttävää ainoastaan, mikäli tavoitetta ei voida saavuttaa 
sananvapauteen vähemmän puuttuvin keinoin. Perusoikeutta rajoittavan 
lain tulisi olla täsmällinen ja tarkkarajainen.44 

Mainonnan osalta sananvapautta on rajoitettu muun muassa kuluttajan-
suojalailla. Merkittävä syy kuluttajansuojalain uudistamiseen vuonna 2008 
oli halu täsmentää lakia sananvapauden rajoittamisen osalta45. Ennen tätä 
                                                 
42 Tasa-arvovaltuutettu on kyllä puuttunut erilaiseen hinnoitteluun miehille ja naisille. 
Tasa-arvovaltuutetun lausunnot Dnro 22/39/2003 ja Dnro 3/51/04.  
43 Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 19/1990), 10 artikla. Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokouksen hyväksymä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvä-
linen yleissopimus (SopS 8/1976), 19 artikla 2 kohta. 
44 PeVM 25/1994. 
45 HE 32/2008 vp, 12, 31. 
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kuluttajansuojalaissa ei millään tavoin määritelty hyvän tavan vastaisen 
mainonnan käsitettä. Tosin ongelmaa lievensi hyvän tavan vastaisen mark-
kinoinnin kieltävän yleislausekkeen soveltamisesta syntynyt runsas mark-
kinatuomioistuimen ratkaisukäytäntö46. 

Kaupalliset mainokset eivät ole sananvapauden ydinaluetta. Niiden si-
sältöön voidaan siis puuttua esimerkiksi journalistista aineistoa herkemmin. 
Toisaalta epäkaupalliseen mainontaan ja lööppeihin puuttumisen kynnyk-
sen tulisi olla korkeampi.47 Koska sananvapauteen tulisi puuttua mahdolli-
simman vähän, voidaan itsesääntelyä pitää tässä mielessä viranomaisval-
vontaa parempana sääntelykeinona48. Haastateltavien näkemykset mainon-
nan rajoittamisesta sananvapausongelmana vaihtelivat. Erityisesti elinkei-
noelämän edustajat tuntuivat mieluusti korostavan sananvapautta perustee-
na kevyemmälle sääntelylle.  

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi on kriminalisoitu rikos-
laissa (rikoslaki 39/1989 17 luku 20 §). Tällaiseksi on määritelty yleistä 
pahennusta esittävän kuvan paneminen näkyville myyntitarkoituksessa. 
Rangaistuksena voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta van-
keutta. Korkein oikeus on todennut pornoelokuvien myymisen kirpputorilla 
teoksi, josta valtakunnansyyttäjän on nostettava syyte49. Ennen korkeim-
man oikeuden päätöstä käräjäoikeuksissa annettiin joitakin sakkotuomioita 
vastaavista teoista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana markkinointina50.  

Väljästi tulkiten rikoslain syrjinnän (RL 11 luku 11 §) ja uskonrauhan 
rikkomisen (17 luku 10 §) kieltojen voidaan katsoa kattavan epäeettisen 
mainonnan. Näistä teoista on määrätty rangaistukseksi sakkoa tai enintään 
kuusi kuukautta vankeutta. Useat vuoden 2008 kuluttajansuojalain uudis-
tusta kritisoineet lausunnonantajat perustelivat kantaansa sillä, että uskon-
toa halventava mainonta on kielletty jo rikoslailla, jolloin kuluttajansuoja-
lakia ei tarvitsisi siltä osin enää täsmentää. Toiset lausunnonantajat katsoi-
vat, ettei rikoslain pykälä käytännössä sovellu epäeettiseen mainontaan, 
sillä tahallisuuden osoittaminen on sen kohdalla vaikeaa. Kuluttajansuoja-
lain avulla voidaan puuttua epäeettiseen mainontaan riippumatta sen tahal-
lisuudesta.51  

                                                 
46 Haastattelut.  
47 Manninen (1999), 391; haastattelut. 
48 Hallituksen esityksessä sananvapauslaiksi HE 54/2002 vp on pidetty Julkisen sanan 
neuvoston päätöksen pyytämistä ensisijaisena menettelynä vastine- ja oikaisuvaatimuk-
sissa tuomioistuinkäsittelyn sijaan. 
49 KKO:2008:49. Ks. laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) 
24 § 1 mom.  
50 Rauman käräjäoikeuden tuomio 20.1.2006 R 05/521; Lahden käräjäoikeuden tuomio 
10.5.2004 R 04/319; Espoon käräjäoikeuden tuomio 21.1.2000 R 99/1537. 
51 Sopimattomat menettelyt elinkeinotoiminnassa (2007) ja siitä annetut lausunnot. 
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2 Kuluttajansuojalaki   

2.1 Hyvän tavan mukaisen mainonnan vaatimus 
Kuluttajansuojalain yleislausekkeen (2 luku 1 §) mukaan markkinointi ei 
saa olla hyvän tavan vastaista. Hyvän tavan vastainen markkinointi on 
määritelty (2 luku 2 § 1 mom.) selkeäksi ristiriitaisuudeksi yhteiskunnassa 
yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa. Tätä määritelmää on edelleen täs-
mennetty seuraavasti: 

 
Markkinointi on kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastaista 
erityisesti, jos:  
1) se loukkaa ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliittista va-
kaumusta; 
2) siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alku-
perään, kansalaisuuteen, kieleen, terveydentilaan, vammaisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään 
seikkaan perustuvaa syrjintää; taikka 
3) siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan 
terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen 
toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää 
asiallista perustetta. 

 
Hyvän tavan mukaisuuden määrittelemistä enemmistön arvojen perusteella 
voidaan pitää periaatteessa ongelmallisena, sillä vähemmistöryhmälle ai-
heutuva haitta voi ylittää enemmistölle aiheutuvan haitan. Hallituksen esi-
tyksessä arviointikriteeriä luonnehdittiin objektiiviseksi52. Yleisesti hyväk-
syttyjen arvojen määritteleminen on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa, sa-
moin niiden rikkomisen selkeys. Eräs haastateltu arvosteli määritelmää: 
”Kuka sitten sanoo, mitä ne yleisesti hyväksytyt arvot ovat. Yleiseen ma-
kuun ja moraaliin vetoaminen on jälleen yksi määrittely. Joku määrittelee, 
mitä yleinen on.” Sen sijaan hyvän tavan vastaisuuden määritteleminen 
ihmisarvoa loukkaavaksi on esimerkillisen joustava normi. Säännöksen 
toinen kohta on muotoilultaan hankala, sillä epäeettisessä mainonnassa ei 
ole niinkään kyse yksilöiden syrjinnästä, vaan ihmisryhmien määrittelemi-
sestä toisia alempiarvoisemmiksi.  

Lapsille suunnattu tai heidät tavoittava mainonta on määritelty hyvän 
tavan vastaiseksi erityisesti, jos (2 luku 2 § 2 mom.): 

 
siinä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäus-
koisuutta, jos se on omiaan vaikuttamaan haitallisesti alaikäisen ta-
sapainoiseen kehitykseen tai jos siinä pyritään sivuuttamaan van-

                                                 
52 HE 32/2008 vp, 19. 
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hempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina. 
Hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon markki-
noinnin yleisesti tavoittamien alaikäisten ikä ja kehitystaso sekä 
muut olosuhteet. 

 
Hallituksen esityksessä painotetaan, ettei väkivaltaa tai seksiä sisältävä 
mainonta ole missään olosuhteissa hyväksyttävää, jos se on lasten nähtävil-
lä. Hyvän tavan vastaista on myös esittää jonkin hyödykkeen omistaminen 
sosiaalisen hyväksynnän edellytyksenä.53 

Mikäli hyvän tavan mukaisuus määritellään yleisten arvojen noudatta-
miseksi, ei se poikkea eettisyyden käsitteestä. Ainoaksi merkityseroksi kä-
sitteiden välille jää hyvän tavan mukaisuuden sitominen lainsäädäntöön. 
Eräät haastateltavista tosin olivat sitä mieltä, että mainos voisi olla epäeet-
tinen, vaikkei se olisikaan hyvän tavan vastainen ja ensin mainittua pidet-
tiin laajempana käsitteenä. Kuitenkin käytännössä on vaikeaa kuvitella 
mainosta, joka olisi epäeettinen, mutta ei täyttäisi kuluttajansuojalain hy-
vän tavan vastaisuuden määritelmää.  

Kuluttajansuojalaki ei koske kaikkea mainontaa. Soveltamisalan ulko-
puolelle jäävät yritysten välinen mainonta54 sekä poliittinen ja yhteiskun-
nallinen mainonta, sillä laki koskee ainoastaan kuluttajan ja elinkeinohar-
joittajan välistä suhdetta (1 luku 1 §). Kuluttaja on määritelty laissa kulu-
tushyödykkeitä hankkivaksi luonnolliseksi henkilöksi (1 luku 4 §). Hyvän 
tavan vastaisen mainonnan osalta kuluttajansuojalain soveltamisala on kui-
tenkin siinä mielessä laajempi, ettei tällaisesta mainonnasta aiheutuva hait-
ta edellytä mainoksen kohtaavan henkilön halukkuutta hankkia kulutus-
hyödykettä. Kuluttajansuojalaissa on kielletty erikseen sopimaton markki-
nointi, joka heikentää kuluttajan kykyä tehdä ostopäätös ja voi siten aiheut-
taa kuluttajalle taloudellisia menetyksiä. Erään haastateltavan mielestä so-
pimattoman ja hyvän tavan vastaisen välinen raja ei ole ollut oikeuskäytän-
nössä täysin selvä: ”Kun katsoin, missä tapauksissa markkinaoikeus oli 
ankkuroinut ratkaisunsa nimenomaan hyvään tapaan ja missä sopimatto-
muuteen, niin eihän sekään linja ollut kovin looginen.” 

Kuluttaja-asiamies valvoo mainontaa kuluttajansuojalain nojalla ja siten 
myös hyvän tavan noudattamista. Kuluttaja-asiamiehen on ensin neuvotel-
tava hyvän tavan vastaiseen mainontaan ryhtyneen elinkeinonharjoittajan 
kanssa ja pyrittävä saamaan tämä luopumaan mainonnastaan vapaaehtoi-
sesti (laki kuluttajavirastosta 1056/1998 5 §). Mikäli tämä ei onnistu, voi 
kuluttaja-asiamies kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta mainontaa 

                                                 
53 HE 32/2008 vp, 20. 
54 Yritysten välistä mainontaa koskee laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin-
nassa (1061/1978). 
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(6 §). Kielto raukeaa, jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa määräajassa vas-
tustavansa kiellon määräämistä55. Mikäli elinkeinonharjoittaja jatkaa tästä 
huolimatta hyvän tavan vastaista mainontaa, tulee kuluttaja-asiamiehen 
saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi (5 §). Kuluttajansuojalain 
vuoden 2008 uudistuksen yhteydessä osa lausunnonantajista kiinnitti huo-
miota kuluttaja-asiamiehen käytössä olevien valvontakeinojen puutteelli-
suuteen. Niiden arvioitiin soveltuvan parhaiten ennakkoratkaisujen hank-
kimiseen, mutta ei selkeisiin lainrikkomistapauksiin, joissa on olemassa 
vakiintunut ratkaisukäytäntö.56 

Mikäli hyvän tavan vastainen mainonta on tarpeen estää kiireellisesti 
sen laajuuden, nopean vaikutuksen johdosta tai muusta erityisestä syystä, 
voi kuluttaja-asiamies antaa väliaikaisen kiellon (laki kuluttajavirastosta 
6 § 3 mom.). Kuluttaja-asiamiehen on saatettava väliaikainen kielto mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi kolmen päivän kuluessa sen antamisesta, muu-
toin kielto raukeaa (6 § 3 mom.). Kuluttaja-asiamies voi asettaa kiellon te-
hosteeksi uhkasakon, jonka tuomitsemisesta maksettavaksi päättää markki-
naoikeus (6 § 4 mom.). Kuluttajasuojalain nojalla käsiteltävän asian voi 
saattaa markkinaoikeuden ratkaistavaksi ainoastaan kuluttaja-asiamies tai 
järjestö, ei esimerkiksi kuluttaja57.  

Kuluttajansuojalain rangaistussäännösten soveltuvuus epäeettiseen 
mainontaan on tällä hetkellä oikeuskäytännön puuttuessa epäselvää. Vuo-
den 2008 uudistuksen yhteydessä ei tehty muutoksia luvun 11 rangaistus-
säännöksiin, jotka koskevat 2 luvun 2 §:n mukaista hyvän tavan vastaista 
markkinointia. Ennen uudistusta hyvän tavan vastaisuudesta säädettiin ai-
noastaan 2 luvun 1 §:ssä, jonka rikkomisesta ei ollut säädetty rangaistusta. 
Muutoksen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaan rangaistavaa ei 
edelläänkään ole 2 luvun 1 §:n mukainen hyvän tavan vastainen mainonta 
yleensä, mutta 2 luvun 2 §:n mukaisesta tarkemman määritelmän vastaises-
ta mainonnasta voidaan kuluttajansuojalain 11 luvun 1 §:n mukaan tuomita 
sakkoon, jos säännöstä on rikottu tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta. Kyseessä saattaa olla lainsäätäjän tahaton huolimattomuus, joka tul-
laan korjaamaan tulevaisuudessa.  
 
 

                                                 
55 Määräajan on oltava vähintään 8 päivää. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti tai suulli-
sesti. Laki kuluttajavirastosta 6 §. 
56 Lapsiasiavaltuutetun, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sekä kuluttajaviraston ja kulut-
taja-asiamiehen lausunnot.  
57 Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä (1528/2001) 2 luku 3 § 1 
mom. 1 kohta. 
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2.2 Kuluttajansuojalain vuoden 2008 uudistuksen  
 taustaa  
Mainonnan hyvän tavan mukaisuutta koskevaa kuluttajansuojalain 2 lukua 
uudistettiin vuonna 2008. Tätä ennen voimassa oli vuonna 1978 säädetty 
kuluttajansuojalain yleislauseke, joka kuului lyhykäisyydessään: ”Markki-
noinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kan-
nalta sopimatonta menettelyä.” Nykyinen säännös on periaatteessa saman-
sisältöinen, mutta yksityiskohtaisempi. Kuluttajansuojalain uudistuksen 
taustalla oli sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 
(2005/29/EY) täytäntöönpano. Direktiivi ei koske lainkaan mainonnan hy-
vää tapaa, mutta kuluttajansuojalain uudistuksen yhteydessä nähtiin tar-
peelliseksi täsmentää myös niukkaa yleislauseketta.  

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksella ei pyritty muuttamaan oi-
keustilaa, mutta yleislausekkeen täsmentämiselle löydettiin useita perustei-
ta. Sanan- ja elinkeinovapautta rajoittavaa hyvän tavan vastaisen mainon-
nan kieltoa ei pidetty tarpeeksi tarkkarajaisena. Yksityiskohtaisemman 
sääntelyn toivottiin lisäävän ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta, mikä 
puolestaan helpottaisi yritysten markkinointia. Yksityiskohtaisemman 
sääntelyn nähtiin edesauttavan myös YK:n naisten ja lasten oikeuksien 
yleissopimusten Suomea koskevien velvoitteiden täyttämistä. Naisten oi-
keuksien yleissopimuksen täyttämistä valvova CEDAW-komitea oli pyytä-
nyt Suomelta tammikuussa 2008 selvitystä muun muassa syrjintää sisältä-
vään mainontaan puuttumisesta58. Hallituksen esityksessä ei viitattu tarpee-
seen vähentää mainoksissa esiintyvää syrjintää, eikä arvioitu lain muutok-
sen vaikutuksia tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen. Mainonnan eettisen 
neuvoston toiminta arvioitiin tärkeäksi, mutta riittämättömäksi mainostajaa 
velvoittavien seuraamusten puuttuessa.59   

Kuluttajansuojalain hyvän tavan mukaisuutta koskevan luvun uudista-
mistarpeesta annetut lausunnot jakautuivat kahtia. Säännöksen täsmentä-
mistä kannattivat kuluttajaviranomaiset, lapsiasiavaltuutettu ja tasa-
arvoasiain neuvottelukunta. Nämä perustelivat kantaansa epäeettisen mai-
nonnan yleisyydellä ja pitivät määritelmän joustavuutta hyvänä. Sen sijaan 
elinkeinoelämän edustajat pitivät hyvän tavan vastaisuuden määrittelemistä 
                                                 
58 CEDAW/C/FIN/CO/6 kohdat 19 ja 20. Kohdassa 20 todetaan: ”The Committee calls 
upon the State party to strengthen its strategies to combat pornography and sexualization 
in media and advertising and to report the results of the implementation in its next pe-
riodic report. It requests the State party to take proactive measures to ensure that media 
production and coverage are non-discriminatory and promote positive images of girls 
and women, as well as increase awareness of these issues among media proprietors and 
other relevant actors in the industry.”  
59 HE 32/2008 vp, 11, 12, 15, 17–20. 
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huonona ratkaisuna. Kiellon täsmentämisen pelättiin aiheuttavan elinkei-
noelämälle ylimääräisiä kustannuksia ja vaikeuttavan yhteisönlaajuisten 
markkinointikampanjoiden toteuttamista poikkeavan kansallisen normiston 
vuoksi, mikä olisi vastoin täysharmonisointidirektiivin tavoitetta. Määri-
telmää pidettiin epämääräisenä ja sen tulkintaa vaikeasti ennakoitavana. 
Useissa lausunnoissa ei otettu uuteen hyvän tavan mukaisuuden määritel-
mään lainkaan kantaa, sillä sen ei katsottu kuuluvan direktiivin sovelta-
misalaan.  

Lausunnoissa ei juuri esitetty arvioita mainonnan eettisen neuvoston 
toiminnasta. Keskuskauppakamarin lausunnossa huomautettiin mainonnan 
eettisen neuvoston toimineen hyvin. Vuositasolla vähäisen huomautusten 
määrän arvioitiin johtuvan mainonnan korkeasta tasosta Suomessa. Suo-
men Yrittäjien antamassa lausunnossa toivottiin, että hallituksen esitykses-
sä tarkasteltaisiin itsesääntelyä laajemmin vaihtoehtoisena sääntelykeinona. 
Kriittisemmin itsesääntelyyn suhtautuvissa lausunnoissa mainonnan eetti-
sen neuvoston toimintaa ei pidetty varteenotettavana vaihtoehtona kulutta-
javiranomaisten toiminnalle, sillä sen antamat lausunnot eivät sido mainos-
tajia. Neuvoston huomautettiin ottavan kantaa mainonnan eettisyyteen, ei-
kä lainvastaisuuteen, mutta käsitteiden eroa ei lausunnoissa pohdittu. 

Mielipiteet lain muutostarpeista jakaantuivat myös haastatteluissa. Eräs 
haastateltava kertoi vastustaneensa esitystä, koska sillä ei olisi ollut hänen 
mielestään minkäänlaista käytännön merkitystä: ”Tilanne ei parane teke-
mällä säännöksiä, joita kukaan ei pysty kontrolloimaan.” Tiukemman nor-
miston asettamista suomalaisyrityksille kritisoitiin epäoikeudenmukaiseksi. 
Kuluttajansuojalain muutoksella ei uskottu olevan suoranaisia vaikutuksia 
mainonnan eettisen neuvoston toimintaan, joskin arviot siitä olivat varovai-
sia. 
 
 
2.3 Markkinatuomioistuimen ratkaisuja  
Markkinatuomioistuin, vuodesta 2002 lähtien markkinaoikeus, on ottanut 
joissakin ratkaisuissa kantaa epäeettiseen mainontaan, tosin ennen kulutta-
jansuojalain yleislausekkeen täsmentämistä. Markkinatuomioistuimen rat-
kaisuilla on ollut erittäin suuri merkitys kuluttajansuojalain tulkintaan. Lain 
alkuaikoina 1970-luvun lopulta 1980-luvulle väljän yleislausekkeen ei oi-
keuskirjallisuudessa katsottu soveltuvan epäeettiseen mainontaan60, mikä 
oli yhtenä syynä kiellon harkitsemiseen tasa-arvolakia valmisteltaessa. 
                                                 
60 Kivivuori ym. (1978), 43; Wilhelmsson (1987). Näin katsottiin myös elinkeinohalli-
tuksessa, johon tulleet epäeettistä mainontaa koskeneet valitukset lähetettiin mainonnan 
tasa-arvoneuvoston käsiteltäviksi; mainonnan eettisen neuvoston arkisto. 
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Mahdollisen kiellon lisääminen tasa-arvolakiin oli puolestaan keskeinen 
syy mainonnan tasa-arvoneuvoston perustamiselle. Markkinatuomioistuin 
on katsonut sopimattomaksi tasa-arvoa loukkaavan mainonnan ohella liial-
lisen väkivallan näyttämisen61 sekä välinpitämättömyyden ihmisen turvalli-
suudesta ja omaisuudesta62. Lasten nähtävillä olevalle mainonnalle mark-
kinatuomioistuin on asettanut tiukemmat arviointikriteerit63. 

Ratkaisussaan 1984:5 markkinatuomioistuin arvioi ensi kertaa väkival-
taa sisältävän mainonnan kuuluvan kuluttajansuojalain soveltamisalaan. 
Elokuvateattereissa esitetyssä videolaitteiden mainoksessa näytettiin kara-
tea harrastavaa tyttöä, joka löi ja potki vastustajiaan vaarallisen näköisesti. 
Äänestyksen jälkeen markkinatuomioistuin kielsi yritystä käyttämästä mai-
nosfilmiä. Uhkasakkoa ei määrätty, sillä yritys oli jo ilmoittanut luopuvan-
sa vapaaehtoisesti kampanjan jatkamisesta. Perusteluissa todetaan:  

 
Väkivallan esittämisellä saattaa olla ihmisiin haitallisia vaikutuksia. 
Siten väkivaltaisten kuvausten käyttäminen markkinoinnissa ei ole 
hyväksyttävää, ellei siihen ole esim. markkinoitavaan hyödykkee-
seen liittyvää luonnollista perustetta. Tällainen peruste ei ole se, että 
videolaitteita käytetään erilaisten liikkuvia kuvia sisältävien tallen-
teiden katseluun.  

 
Kaksi markkinatuomioistuimen ratkaisua tasa-arvoa loukkaavasta mainon-
nasta ovat saaneet erityisen paljon huomiota osakseen. Panu-maalin televi-
siokampanjassa esitettiin isorintainen ja vähäpukeinen nainen maalaamassa 
seinää seksistisissä asennoissa. Äänestyksen jälkeen markkinatuomioistuin 
kielsi yritystä jatkamasta naista halventavaa mainontaa sadantuhannen 
markan sakon uhalla (MT 1994:7). Perusteluiden mukaan mainos oli naista 
halventava, sillä siinä käytettiin naista katseenvangitsijana ilman yhteyttä 
mainostettavaan tuotteeseen; mainoksessa esitellyillä naisen takapuolella ja 
rinnoilla ei ollut yhteyttä maaleihin. Markkinatuomioistuin huomautti nai-
sen pukeutuneen kevyesti ja maalaustyöhön epätarkoituksenmukaisesti. 
Perusteluiden mukaan mainos saattaisi olla joidenkin mielestä hauska, mut-
ta luultavasti loukkaisi suurempaa joukkoa.64 

Toisessa tapauksessa (MT 2001:6) huonekaluliike määrättiin lopetta-
maan mainoskampanja ja tehosteeksi asetettiin kahden sadan tuhannen 
markan uhkasakko. Markkinatuomioistuimen mukaan mainoksessa käytet-
                                                 
61 MT 1984:5, MT 1988:11, MT 1990:19. 
62 MT 1995:16. 
63 MT 1987:13, MT 1988:11, MT 1990:16, MT 1990:19, MT 1995:16. 
64 Seppänen (1996) on kritisoinut tuomiota ja markkinatuomioistuimen perusteluita. Hän 
arvioi kiellon perimmäiseksi syyksi naisen halventamisen sijaan miesten tirkistelyn te-
kemisen naurunalaiseksi. Lisäksi Seppänen arveli tuomioistuimen jäsenten korkean so-
sioekonomisen aseman vaikuttaneen päätökseen. 
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tiin naista katseenvangitsijana halventavalla tavalla vailla kytköstä mainos-
tettavaan tuotteeseen. Tässä tapauksessa markkinatuomioistuimen peruste-
lut olivat huomattavasti huolellisempia, kuin aikaisemman maalimainoksen 
kohdalla. Perusteluiden yhteydessä viitattiin selkeästi mainoksen sisältöön. 
Markkinatuomioistuin ei esimerkiksi tyytynyt toteamaan mainoksen esittä-
vän sängyllä makaavaa naista, vaan huomautti naisen katsovan kameraan 
viettelevästi ja kuvakulman olevan rinnat paljastava. Merkityksiä on tulkit-
tu perusteluissa suorastaan rohkeasti; esimerkiksi porakoneen on päätelty 
olevan seksisymboli. Naisen esittämistä mainoksessa pidettiin passiivisena, 
pukeutumista, asentoja ja liikkeitä viettelevinä.65 
 
 
3 Laki televisio- ja radiotoiminnasta 

Radio- ja televisiomainosten sisällön eettisyydestä on säädetty erityislail-
la66. Laki on soveltamisalaltaan kuluttajansuojalakia laajempi siinä mieles-
sä, että se koskee myös poliittista ja yritysten välistä mainontaa. Sisällöl-
tään laki vastaa kiinteästi kuluttajansuojalain määritelmää hyvän tavan vas-
taisesta mainonnasta. Lain 4 luvun 23 §:n mukaan mainokset eivät saa lou-
kata ihmisarvoa, uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Mainokset eivät 
saa sisältää rotuun, sukupuoleen tai kansallisuuteen perustuvaa syrjintää. 
Ne eivät saa suosia terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä vaaranta-
vaa toimintaa. Lasten suojelemisesta haitalliselta mainonnalta on säädetty 4 
luvun 25 §:ssä, jonka mukaan mainonta ei saa aiheuttaa moraalista haittaa 
alaikäisille tai käyttää hyväksi heidän herkkäuskoisuuttaan. Laissa ei kiel-
letä erikseen syrjintää esimerkiksi iän tai seksuaalisen suuntautumisen pe-
rusteella, mutta niiden voidaan katsoa sisältyvän yleiseen kieltoon olla 
loukkaamatta ihmisarvoa. 

Säännöksiä valvoo kuluttaja-asiamies, joka voi saattaa asian markkina-
oikeuden käsiteltäväksi (5 luku 35 §). Markkinaoikeus voi määrätä mainos-
tajalle uhkasakon. Jos mainostaja ei tästä huolimatta oikaise menettelyään, 
voi markkinaoikeus määrätä seuraamusmaksun, jonka suuruus on eräin 
                                                 
65 Markkinatuomioistuimen päätöksen perusteluissa viitattiin mainonnan tasa-
arvoneuvoston samansisältöiseen kannanottoon kyseisestä kampanjasta. 
66 Laki radio- ja televisiotoiminnasta (744/1998) tuli voimaan 1.1.1999. Ennen tätä voi-
massa oli laki kaapelilähetystoiminnasta (307/1987), jonka 11 §:n 3 mom. mukaan: 
”mainosten tulee olla mainosalalla yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia.” Lii-
kenneministeriön päätöksessä mainonnasta kaapelilähetystoiminnassa (560/1989) 3 §:n 2 
kohdassa todettiin: ”mainos ei saa sisältää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai 
kansallisuuteen perustuvaa syrjintää.” Saman pykälän 3 kohta kuuluu: ”Mainokset eivät 
saa loukata uskonnollisia tai poliittisia mielipiteitä.” Lapsiin kohdistuvasta mainonnasta 
säädettiin tarkasti 4 §:ssa. 
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poikkeuksin tuhannesta miljoonaan euroa67. Epäeettinen televisio- tai ra-
diomainonta on siis kielletty sekä kuluttajansuojalain että radio- ja televi-
siotoiminnasta annetun lain nojalla. Tähän mennessä sanktiosäännöksiä ei 
kuitenkaan ole sovellettu tuomioistuinkäytännössä.  

Televisio- ja radiotoimintaa koskevan lain mainontapykälä on täysin yh-
teneväinen televisiodirektiivin (89/552/ETY) 12 artiklan kanssa, josta tuli 
Suomea sitovaa oikeutta ETA-sopimuksen voimaantulon myötä vuoden 
1994 alusta68. Sittemmin televisiodirektiiviä on muutettu (2007/65/EY), 
mutta muutoksia ei vielä ole pantu täytäntöön Suomessa69. Merkittävimmät 
muutokset koskevat etnisen alkuperän, vammaisuuden, iän ja sukupuolisen 
suuntautumisen loukkaamisen lisäämistä kielletyn mainonnan määritelmään 
(3 e artikla 1 c kohta). 
 
 

                                                 
67 Sanktiosäännökset ovat 6 luvussa. 
68 Televisiodirektiivin soveltamisesta lapsille haitalliseen mainontaan ks. EYT:n tuomio 
asiassa C-34/1995. 
69 Aikaa direktiivin edellyttämien muutosten täytäntöönpanoon on vuoden 2009 loppuun 
saakka. 



IV Kuluttajaviranomaisten toiminta 

1 Tiedon jakaminen yrityksille ja kuluttajille 

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa nykyisin toimivien kuluttajavi-
ranomaisten tehtävänä on turvata kuluttajien asema ja edistää kuluttajapoli-
tiikkaa70. He jakavat tietoa kuluttajien oikeuksista ja yritysten velvollisuuk-
sista sekä valvovat tiettyjen kuluttajansuojasäädösten noudattamista. Epä-
eettisen mainonnan osalta kuluttajaviranomaisten toiminta voidaan jakaa 
kahteen osaa; sen ehkäisemiseen ennakolta ja siihen puuttumiseen jälkikä-
teen.  

Ennakoivaan sääntelyyn kuluttajaviranomaisilla on käytettävissä monia 
eri keinoja; kenties keskeisimpänä internetsivuilla julkaistut linjaukset hy-
vän tavan mukaisesta markkinoinnista. Erityisesti lapsiin kohdistuvasta 
markkinoinnista on seikkaperäiset ohjeet, joissa on mukana otteita kulutta-
ja-asiamiehen ratkaisuista. Linjausten avulla pyritään edistämään ennakoi-
tavuutta ja nostamaan esille yleisiä arviointiperiaatteita. Internetsivuilta on 
luettavissa kuluttajaviraston lehteä, jossa käsitellään silloin tällöin myös 
mainonnan eettisyyttä. Lehdistötiedotteita virasto julkaisee runsaasti ja ne 
saavat myös huomiota tiedotusvälineissä. Tarvittaessa kuluttajaviranomai-
set käyvät keskusteluja mainontaan liittyvistä kysymyksistä elinkeinoelä-
män edustajien kanssa.71  

Tärkeä kuluttajaviranomaisten käytössä oleva menettelytapa on suunni-
telmallinen ala- ja aihekohtainen vaikuttaminen eli SAVA. Menettelyä 
käytetään erityisesti alueilla, jotka eivät kuulu viraston määrittelemiin vuo-
sittaisiin painopistealueisiin. Tällöin yhteydenoton perusteella ei tehdä eril-
listä ratkaisua, vaan saatetaan juttu yrityksen tiedoksi ja pyydetään yritystä 
huomioimaan hyvän tavan mukaisen mainonnan kriteerit jatkossa. Samalla 
yritykselle annetaan tietoa eettisestä mainonnasta jakamalla esimerkiksi 
hyvää tapaa käsitellyttä verkkojulkaisun erikoisnumeroa. Näin yritysten 
mainontaan pyritään vaikuttamaan vähäisin kustannuksin tietoa jakamalla. 
Aikaisemmin yrityksille annettiin kannanottoja ennakkoon tulevien mai-
noskampanjoiden hyvän tavan mukaisuudesta, mutta sittemmin palvelusta 
on luovuttu voimavarojen vähäisyyden vuoksi. Oikeudelliselta luonteeltaan 

                                                 
70 Laki kuluttajavirastosta 1056/1998 1 §. 
71 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 1; kuluttajaviraston internetsivut; haastatte-
lut. 
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ei-sitovat kannanotot koskivat erityisesti lapsiin kohdistuvaa markkinoin-
tia.72  

Kuluttajaviranomaiset tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten 
tasa-arvo-, lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettujen kanssa. Näiden asiantun-
temusta hyödynnetään tarvittaessa mainoksia analysoitaessa. Yhteistyö 
muiden Pohjoismaiden vastaavien viranomaisten kanssa on runsasta, sillä 
maiden kuluttajansuojalainsäädännöt muistuttavat toisiaan. Näiden ratkai-
sukäytäntöä seurataan aktiivisesti. Tapaamisia on pari kertaa vuodessa, 
joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja kaikissa Pohjoismaissa esillä 
olevista ongelmallisista mainoskampanjoista. Globaalisti Suomen kulutta-
javiranomaiset toimivat kansainvälisessä markkinointia valvovien viran-
omaisten verkostossa ICPEN:ssä (The International Consumer Protection 
and Enforcement Network), jossa tosin harhaanjohtava mainonta on ollut 
epäeettistä mainontaa enemmän esillä. Muiden maiden itsesääntelyelinten, 
kuten Iso-Britannian, ratkaisukäytäntöä seurataan aktiivisesti.73  

Kuluttajaviranomaisten ja mainonnan eettisen neuvoston välinen yhteis-
työ on vähäistä. Neuvoston alkuaikoina yhteistyötä oli enemmän, mutta se 
on vähentynyt molempien tahojen työmäärän kasvettua. Internetsivujen laa-
jeneminen on vähentänyt tarvetta yhteydenpidolle. Tietoja vaihdetaan lähin-
nä vireillä olevista tapauksista. Yksittäisistä mainoksista tehdyistä ratkaisuis-
ta ei käydä keskusteluja, vaikka lopputulos olisi erisuuntainen. Tämä voisi 
kuitenkin olla hyödyllistä, sillä erisuuntaiset ratkaisut eri tahoilta vaikeutta-
vat yritysten mainoskampanjoiden suunnittelua. Lisäksi molempien osapuol-
ten edustajat tapaavat toisiaan muissa markkinointiin ja kuluttajansuojaan 
liittyvissä yhteyksissä.74  

Kuluttajaviranomaiset pyrkivät estämään epäeettisen mainonnan enna-
kolta pyytämällä yrityksiltä sitoumuksia olla toistamatta jatkossa arvelutta-
vaa mainontaa, sillä kuluttajansuojalain tavoitteena on toimia tulevaisuu-
teen suuntaavasti. Kuluttajaviranomaiset ovat peräänkuuluttaneet saman-
laista roolia myös neuvostolta.75 Eräässä kuluttaja-asiamiehen ratkaisussa 
toive on tuotu esille seuraavasti (KA 2006/40/7463): 

 
Kaavamaisia ulkonäköpaineita lisätään mainonnan avulla ja raja ta-
vallisen ihmisen sekä mainoksissa esiintyvän ihmisen välillä voi 
nuorella helposti hämärtyä. Tähän kehitykseen mainosala voi vai-
kuttaa nimenomaan omaehtoisella vastuunotolla ja itsesääntelyn 
avulla. 

                                                 
72 Ennakkoratkaisuja annettiin suhteellisen paljon, esimerkiksi vuonna 2006 noin 100 
kappaletta. Haastattelut; Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 11, 24.  
73 Haastattelut. 
74 Haastattelut. 
75 Haastattelut. 
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2 Kuluttaja-asiamiehen ratkaisut 

Kuluttajaviranomaiset käsittelevät epäeettistä mainontaa sekä omasta aloit-
teestaan että yleisön ja yritysten tekemien ilmoitusten perusteella. Omasta 
aloitteesta puututaan erityisesti televisiomainontaan, sillä sen lyhytkestoi-
suuden vuoksi yleisöltä tulee siitä harvemmin yhteydenottoja. Tarkkoja ai-
hekohtaisia tilastotietoja ei ole käytössä, mutta valvontailmoituksia tulee 
kaikkiaan viidestä kuuteen sataan kappaletta kuukaudessa.76  

Epäeettistä mainontaa käsitellään parinkymmenen henkilön kuluttajaoi-
keusryhmässä. Esittelijä valmistelee asian ja esittelee sen päätöksentekijäl-
le. Mikäli kyseessä on uudenlainen tai hankalampi tapaus, voidaan siitä 
keskustella yhteisesti. Yksittäisten ratkaisujen ohella osa valvontailmoituk-
sista johtaa ala- ja aihekohtaisiin linjauksiin, kuten esimerkiksi ohjeisiin 
lapsiin kohdistuvasta markkinoinnista. Mikäli mainosta pidetään hyvän ta-
van vastaisena, kuluttaja-asiamies neuvottelee yrityksen kanssa epäeettisen 
mainonnan lopettamisesta. Ensisijaisesti pyrkimyksenä on saada yritys 
luopumaan mainonnasta vapaaehtoisesti, mutta tarvittaessa kuluttaja-
asiamies voi turvautua lain tarjoamiin keinoihin. Markkinaoikeuteen vie-
dään alle prosentti kaikista tapauksista.77 

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja ei julkaista keskitetysti internetissä. Tä-
tä perustellaan tarpeella liittää yksittäiset ratkaisut osaksi suurempaa yhte-
näistä kokonaisuutta. Lyhyitä tiivistelmiä keskeisimmistä lausunnoista jul-
kaistaan Ajankohtaista kuluttajaoikeudessa -verkkolehdessä sekä internet-
sivuilla tiettyjä aihepiirejä koskevien linjausten yhteydessä.78 Lausuntojen 
jättäminen julkaisematta vaikeuttaa niiden arviointia ja heikentää yritysten 
ja yleisön mahdollisuuksia ennakoida sallitun rajoja mainonnassa. 

Ratkaisut jakaantuvat usein kolmeen osaan; asiaan liittyvien säännösten 
läpi käymiseen, mainoksen sisällön kuvaukseen sekä johtopäätöksiin hyvän 
tavan mukaisuudesta. Mainosten sisältö on kuvattu suhteellisen tarkasti 
välttäen kovin pitkälle meneviä oletuksia. Mainoksissa esiintyvien henki-
löiden sukupuoli tuodaan aina ilmi. Muutoin kuvauksen yksityiskohtaisuus 
vaihtelee; toisinaan on kuvattu tarkasti henkilöiden vaatetus ja hiusten väri, 
toisinaan ei ole arvioitu edes ikää. Tekojen merkityksiä on saatettu avata 
toisinaan esimerkillisen seikkaperäisesti: 

 
-- Seuraavaksi näytetään nuorta miestä suu avoinna kuin ihmetellen 
ja tarkkaillen jotakin tapahtuvaa. Tämän jälkeen naiset katsovat ka-

                                                 
76 Haastattelut. 
77 Haastattelut; kuluttajaviraston internetsivut. 
78 Haastattelut. 
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meraan ja toinen nainen koukistaa sormeaan siten kuin toista paikal-
le kutsuttaessa tehdään. (KA 2005/40/5253) 

 
Tasa-arvoa loukkaavana mainonta kuluttaja-asiamies on pitänyt erityisesti 
naisruumiin pilkkomista osiin ja viittauksia pornografian kuvakieleen. Hy-
vän tavan vastaisena pidettiin esimerkiksi virvoitusjuomamainosta (KA 
2002/40/3298), jossa naisesta näkyivät vain rinnat79. Toisaalta polvista 
kaulaan naisruumiin esittävä alusvaatemainos ei ollut hyvän tavan vastai-
nen, sillä: ”naisvartalot oli mainoksissa esitetty varsin neutraalisti. (KA 
2003/40/2176)80” Epämääräisestä ilmauksesta on mahdotonta päätellä, mi-
kä kuvassa synnytti vaikutelman. Alastomuuden esittämiseen ilman vihjai-
luja seksiin kuluttajaviranomaiset ovat suhtautuneet hyväksyvästi (KA 
2004/40/0079)81. 

Mainoksen seksistisyyttä on saatettu käsitellä hyvinkin seikkaperäisesti. 
Yhdessä hyvän tavan vastaiseksi todetussa mainoksessa (KA 2005/40/ 
6270) mies makasi sohvalla yläruumis paljaana vyö ja vetoketju auki. Ym-
pärillä oli naishahmoisia muovinukkeja, joiden ympyränmalliset suut muis-
tuttivat pornokuvastoa. Perusteluissa merkityksiä avattiin seuraavasti:82 

 
Suurelle osalle kuluttajista mainoksen nuket sisältävät seksuaalisen 
viittauksen. Mainos esittää naisen suun vain seksuaalisuuteen liitty-
vänä kehonosana. Kun miehen avonainen housujen etumus yhdiste-
tään tähän, seksuaalinen viittaus voimistuu. 

 
Toisessa mainoksessa (KA 2004/40/6114) alaston nainen mainosti lumilau-
taa jalkojensa välissä. Kuluttaja-asiamies arvioi lausunnossaan rohkeasti 
naisen esittämistapaa: ”Hänen asentonsa ja ilmeensä ovat kuin suoraan 
pornografisten julkaisujen sivuilta.”83  

Naisen esittämiseen mainoksessa miehen halujen tahdottomana objekti-
na kuluttaja-asiamies on puuttunut useasti. Hyvän tavan vastaista on esi-
merkiksi naisten ohjaileminen seksiin deodorantin tuoksun avulla (KA 
2005/40/5253)84 tai seksistiset naismallinuket miehen kyydissä auto-
mainoksessa (KA 2005/4075630). Viime mainitun lausunnon perustelut 
käyvät hyvästä esimerkistä ansiokkaasta ja suorasanaisesta merkitysten 
tulkinnasta: 

 

                                                 
79 Kuluttajansuoja 3/2002, 13. 
80 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 9, 10. 
81 Kuluttajansuoja 1/2004, 18. 
82 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 19. 
83 Kuluttajansuoja 1/2005, 13 
84 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 19, 20. 
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-- mainoksen keskeisenä sisältönä on ollut nuken kehon muotojen 
esittely. Mainoksessa on esitelty näyttävästi naisen seksuaalisuuteen 
liittyviä kehonosia mm. siten, että rintoja esittävässä lähikuvassa ei 
rintojen lisäksi näy mitään muuta. -- Se, että mainoksessa ei esiinny 
naisia, vaan naisilta näyttäviä mallinukkeja, ei kuitenkaan poista 
mainoksen naista alentavaa vaikutelmaa, vaan on pikemmin omiaan 
lisäämään tätä vaikutelmaa. Mainoksen näkökulma on miehinen. -- 
Nainen kiihottuu miehen kaasuttaessa autoa niin, että hänen nännin-
sä sojottavat ohuen asun läpi, ja mainoksen lopussa nähdään ensin 
mies tuijottamassa naisen rintoja, ja sen jälkeen rintoja kuvataan 
osoittelevasti lähietäisyydeltä. 

 
Mainonnan eettisestä neuvostosta poiketen kuluttaja-asiamies on ottanut 
kantaa myös pornografisten tuotteiden mainontaan. Pornoa esittävien kän-
nykkäkuvien mainosta (KA 2005/40/2079) pidettiin hyvän tavan vastaise-
na, vaikka se kuvasi laillista tuotetta, sillä mainos oli lasten nähtävillä.85 
Kuluttaja-asiamies on lausunut, ettei hotelleissa saisi olla maksutonta por-
noelokuvien esikatselua, koska lapset voivat nähdä aineistoa (KA 2002/40/ 
5656)86. Lisäksi kuluttajaviranomaiset ovat lähettäneet joillekin seksiliik-
keille kirjeitä ja kehottaneet myyjiä tarvittaessa kiinnittämään huomiota 
näyteikkunoiden sisustukseen (KA 2004/40/3974)87.  

Lapsiin kohdistuvasta mainonnasta on annettu runsaasti kuluttaja-
asiamiehen ratkaisuja. Ratkaisuissa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei 
lapsen onnellisuutta tulisi tehdä mainoksessa riippuvaiseksi tuotteesta. Las-
ta ei saa esimerkiksi kannustaa lähtemään pois ystävän syntymäpäiväjuhlil-
ta, jos tarjolla ei ole oikeanlaisia keksejä (KA 2005/40/6673). Tietynmerk-
kisten vaatteiden käyttämistä ei saa esittää edellytyksenä lapsen hyväksyn-
nälle (KA 2003/40/3810)88. Vanhempia ei saa syyllistää tavaran hankki-
matta jättämisestä lapselle (KA 2003/41/1088)89, eikä lapsen suuhun tule 
sijoittaa suoraa ostokehotusta.90  

Väkivaltaa sisältävät mainokset on todettu usein hyvän tavan vastaisik-
si. Tällaiseksi arvioidussa deodoranttimainoksessa miehen kainalot säilyvät 
kuivina taistelusta huolimatta (KA 2003/40/2305)91. Toisessa esimerkissä 
pelkkää väkivallan uhkaa pidettiin hyvän tavan vastaisena hampurilaisra-
vintolan mainostaessa itseään terävillä veitsillä ja valuvalla verellä (KA 
2006/40/7297). Vasta mainoksen lopussa selvisi, että kyseessä olikin vain 

                                                 
85 Kuluttajansuoja 3/2005, 11 
86 Kuluttajansuoja 4/2003, 9. 
87 Kuluttajansuoja 4/2004, 10, 11. 
88 Kuluttajansuoja 2/2004, 17. 
89 Kuluttajansuoja 5/2003, 9. 
90 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 8. 
91 Kuluttajansuoja 3/2003, 27. 
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tomaattien paloittelu. Kuluttaja-asiamies perusteli kantaansa pelon aiheut-
tamisella lapsille, vaikka mainos olisi saattanut olla tarpeeksi uhkaava ai-
kuistenkin makuun92. Lisäksi kuluttaja-asiamies on ottanut kantaa vaaral-
listen tilanteiden esittämiseen, kuten moottoripyörällä ajamiseen ilman ky-
pärää tai kynttilöiden jättämiseen valvomatta (KA 2001/40/5185)93.  

Uskonnollisia tai etnisiä symboleita alentavalla tavalla esittävästä mai-
nonnasta on niukasti kuluttaja-asiamiehen lausuntoja. Hyvän tavan vastais-
ta on esimerkiksi saamelaisten esittäminen humoristisessa valossa ja huma-
lanhakuisena kansana (KA 98/40/1114)94. Hyväksyttävää oli kestopuun 
mainostaminen kumpareella seisovalla puisella ristillä, joka oli kestänyt 
aikaa viereisten ristien lahotessa (KA 2005/40/2999). Seikkaperäisesti pe-
rustellussa lausunnossaan kuluttaja-asiamies katsoi kuvaelman viittaavan 
ristiinnaulitsemiseen. Uskonnollinen symboliikka on kuluttaja-asiamiehen 
mukaan mainoksen keskipisteessä, mutta siitä ei ole käytetty sanallisesti tai 
visuaalisesti alentavaa esitystapaa. Vahva kuluttajalähtöisyys näkyy perus-
teluiden pohdinnasta: 

 
Ongelmallista on – mainoksesta välittyvä viesti siitä, että uskonnol-
linen symboliikka on vapaasti kaupallistettavissa. Tämä voi aiheut-
taa paheksuntaa monessa kuluttajassa. 

 
 

                                                 
92 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 14. 
93 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 6. 
94 Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 6/2007, 17. 



V  MAINONNAN ITSESÄÄNTELYN  
 VAIHEITA SUOMESSA JA ULKOMAILLA  

1 Mainonnan itsesääntelyn vaiheita Suomessa 

1.1 Syrjivän mainonnan kiellon jättäminen pois  
 tasa-arvolaista  
Tasa-arvoa loukkaavan mainonnan kieltämistä harkittiin 1980-luvulla, kun 
tasa-arvolainsäädännön valmistelu aloitettiin Suomen hyväksyttyä YK:n 
naisten oikeuksien yleissopimuksen95. Tasa-arvolakia valmistelleessa ko-
miteanmietinnössä suositeltiin tasa-arvoa loukkaavan mainonnan kiellon 
ottamista mukaan lakiin. Toimikunta perusteli tarvetta mainonnan merki-
tyksellä sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sen vaikutuksilla erityisesti 
nuorten asenteisiin. Ilman kieltoa lain korostettiin jäävän ”vaikutukseltaan 
puutteelliseksi ja huomattavasti heikommaksi”. Kuluttajansuojalakiin kiel-
to ei toimikunnan mielestä sopinut, sillä se muuttaisi tarpeettomasti lain 
soveltamisalaa96. Mietinnössä korostetaan, että kyseessä olisi kielto toimia 
tasa-arvoa vastaan, mutta mainostajia ei kuitenkaan pakotettaisi aktiiviseen 
tasa-arvon edistämiseen. Joustava määritelmä antaisi tasa-arvovaltuutetulle 
mahdollisuuden luoda sallitun mainonnan rajat, tarvittaessa yhteistyössä 
kuluttaja-asiamiehen kanssa.97 

Hallituksen esityksessä tasa-arvolaiksi vuonna 1985 pohdittiin lyhyesti 
kysymystä mainonnan ottamisesta mukaan tasa-arvolain soveltamisalaan. 
Esityksessä mainittiin kolme mainonnan sääntelyä puoltavaa seikkaa. En-
sinnäkin mainonnan todettiin muokkaavan ja pitävän yllä tasa-arvon toteu-
tumista hidastavia asenteita. Toiseksi huomautettiin tasa-arvoa loukkaavan 
mainonnan sisältyvän joidenkin maiden lainsäädäntöön. Kolmanneksi 
                                                 
95 Suomen hallituksen ohjelmassa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi YK:n naisten 
vuosikymmenen jälkipuoliskolla 1980–1985 määritellään erääksi tehtäväksi: ”Selvite-
tään, mihin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä naisten ja miesten yleensä sukupuoleen pe-
rustuvan hyväksikäytön ehkäisemiseksi markkinoinnissa ja kaupallisessa joukkoviihtees-
sä.” Ohjelman tarkoituksena oli saada aikaan tarvittavat muutokset lainsäädännössä, jotta 
YK:n naisten oikeuksien yleissopimus saatettiin ratifioida.  
96 Kuluttajansuojalaki oli tullut voimaan 1.9.1978. Tasa-arvolakia valmisteltaessa mark-
kinaoikeus ei ollut vielä ottanut kantaa, soveltuisiko kuluttajansuojalain yleislauseke 
epäeettiseen mainontaan.  
97 Kom. 1982:44, 4, 14–15. Tasa-arvolakitoimikunta esitti kiellettävästä mainonnasta 
seuraavaa määritelmää: “Mainostajan ja sen, joka laatii tai julkaisee mainoksen on huo-
lehdittava siitä, ettei mainos anna kumpaakaan sukupuolta halveksivaa vaikutelmaa, 
loukkaavalla tavalla kuvaa naista tai miestä tai muutoin ole ristiriidassa sukupuolten ta-
sa-arvon kanssa.” 
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huomautettiin, että mainontaa sääntelevien lakien perusteella puuttuminen 
sukupuolta syrjivään mainontaan onnistuu vain poikkeustapauksissa. Tästä 
huolimatta hallituksen esityksessä päädyttiin suosittamaan, ettei tasa-
arvolakia ulotettaisi koskemaan mainontaa. Tätä perusteltiin tarpeella seu-
rata ensin syrjivän mainonnan kehittymistä. Ehdotusta tarkkailla mainon-
nan kehittymistä sen kieltämisen sijaan ei kuitenkaan perusteltu. Hallituk-
sen esityksessä toivottiin mainosalan luovan itse ohjeita ja suosituksia mai-
nonnasta.98  

Haastateltavat korostivat, ettei syrjivä mainonta ollut tasa-arvolain sää-
tämisen aikoihin kovinkaan merkittävä kysymys verrattuna työelämän ja 
palkkauksen tasa-arvoisuuteen. Lisäksi kiellon poisjättämisen syyksi arvioi-
tiin harvinaisen vaikeaa ja kompromisseja vaatinutta lainvalmistelutyötä99: 

 
Tasa-arvolaki on kaiken kaikkiaan ollut harvinaisen hankala laki 
säätää. Se herätti hyvin paljon voimakkaita reaktioita eri tahojen pii-
rissä. Kaikkein voimakkaimmat reaktiot tulivat ymmärtääkseni 
työnantajakentästä. Katsottiin, ettei tällaista lakia tarvita lainkaan 
Suomeen. Mainonnan sääntely oli niin uuden tyyppinen ajatus, että 
se haluttiin jättää itsesääntelyn varaan. Siinä asiassa mielipidevai-
kuttaminen oli hyvin voimakasta. 
 
Jo se oli saavutus, että tasa-arvolaki tuli voimaan soveltamisalaltaan 
hyvin laajana suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa oli silloin hyvin 
vähän ymmärrystä ja keskustelua syrjinnästä. -- Itsesääntely oli vä-
limuoto. Se oli hieman parempi, kuin ei mitään. 

 
Tasa-arvolain uudistamisen yhteydessä 1990-luvun alussa pohdittiin jälleen 
kiellon sisällyttämistä lakiin. Lakimuutosta valmistelleessa komiteamietin-
nössä vertailtiin kahta vaihtoehtoista päämallia mainonnan sääntelemiseksi; 
itsesääntelyn jatkamista ja lain säätämistä. Toimikunta esitti kritiikkiä vallit-
sevaa itsesääntelyä kohtaan: tasa-arvoa mainonnassa valvovan neuvoston 
kokoonpano oli yksipuolinen, mainosalan vaikutus liian voimakasta ja toi-
minta yleisön keskuudessa huonosti tunnettua. Toimikunta kuitenkin toivoi 
vähän aikaa sitten tapahtuneen kokoonpanon laajentamisen tasa-arvon asian-
tuntijajäsenellä parantavan tilannetta. Yhtenä mahdollisuutena toimikunta 
esitti mainonnan tasa-arvoneuvoston muuttamista julkisen sanan neuvoston 
tyyppiseksi, jolloin siinä olisi mukana tasa-arvo- ja kuluttajaviranomaisten 
valitsemia ehdokkaita. Lisäksi toimikunnan mielestä neuvoston tuli täsmen-
tää tasa-arvoa loukkaavan mainoksen käsitettä apunaan esimerkiksi Norjassa 
ja Ruotsissa käytetyt määrittelyt.100  
                                                 
98 HE 57/1985 vp, 11–12. 
99 Ks. myös Tasa-arvolaki 20 vuotta, 9–12. 
100 Kom. 1992:35, 86–87, 91, 92. 
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Mahdollisen kiellon sijoittamista tasa-arvo- tai kuluttajansuojalakeihin 
pidettiin komiteamietinnössä monin tavoin ongelmallisena. Tasa-arvo-
viranomaisilla ei olisi tarpeeksi asiantuntemusta kuluttajansuojasta, eikä 
kuluttajansuojaviranomaisilla tasa-arvosta. Kuluttajansuojalain yleislau-
sekkeen soveltumisesta sukupuolten väliseen syrjintään oli esitetty eriäviä 
näkökantoja. Markkinatuomioistuin ei ollut katsonut yleislausekkeen kos-
kevan tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa, väkivaltaa sisältävää kylläkin. Li-
säksi kuluttajansuojalaki ei koskenut yritysten välistä mainontaa, jossa 
toimikunnan mukaan esiintyi erityisen törkeää mainontaa.101  

Vaikka mainonnan tason tunnustettiin pysyneen entisellään, toimikunta 
esitti resurssien kohdistamista merkittävämpien tasa-arvo-ongelmien kor-
jaamiseen, kuten työelämään tai ihmisten välisiin suhteisiin. Lain säätämi-
sen sijaan toimikunta piti parempana vaihtoehtona itsesääntelyn jatkamis-
ta.102 Eräs haastateltava arvioi mainonnan eettisyyden jääneen 1990-luvun 
alun lainvalmistelutyössä tärkeämpinä pidettyjen uudistusten jalkoihin:  

 
Isommat kysymykset 1990-luvun alussa liittyivät muihin asioihin. 
Kotimainen paine liittyi lähinnä raskaussyrjintään. Silloin oli kor-
keimmassa oikeudessa vielä kanta, ettei tasa-arvolaki koske raskaus-
syrjintää. Muutoin uudistuspaineet olivat vahvasti eurooppaoikeudel-
lisia. 1990-luvun alussa alettiin seurata enemmän, mitä Euroopan yh-
teisöjen oikeus vaatii. Siellä vaatimukset olivat hieman toisenlaiset. 

 
 
1.2 Mainonnan eettisen neuvoston perustamisvaiheet 
Elinkeinoelämän oma-aloitteisuudella oli suuri vaikutus mainosalan it-
sesääntelyjärjestelmän syntymiselle. Vuoden 1987 lopulla suurimpien mai-
nos- ja media-alan liittojen edustajat keskustelivat tasa-arvovaltuutettu 
Paavo Nikulan kanssa mainonnan tilasta103. Tuolloin sovittiin, että liitot 
pyrkisivät vaikuttamaan jäsenyrityksiinsä, jotta tasa-arvo mainonnassa to-
teutuisi paremmin. Lisäksi päätettiin teettää tutkimus yleisön näkemyksistä 
mainonnan tilasta ja jatkaa keskustelua sen pohjalta. Kyselytutkimuksen 
mukaan yleisö ei pitänyt mainonnan epätasa-arvoisuutta suurena ongelma-
na. Tuloksen pohjalta elinkeinoelämä suositteli tasa-arvovaltuutetulle it-
sesääntelyä.104  
                                                 
101 Kom. 1992:35, 88–90. 
102 Kom. 1992:35, 86–87, 91, 92. 
103 Ennen neuvoston perustamista tasa-arvovaltuutetun toimistossa käsiteltiin joitakin 
valituksia syrjivästä mainonnasta. Harkinnan mukaan tähän syyllistyneelle mainostajalle 
lähetettiin kirje, jossa kerrottiin valituksen aihe ja muistutettiin tasa-arvolainsäädännöstä. 
Mainonnan eettisen neuvoston arkisto. 
104 Mainonnan eettisen neuvoston arkisto. 
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Tasa-arvoa mainonnassa valvovan neuvoston perustivat huhtikuussa 
1989 silloiset Mainonnan neuvottelukunnan jäsenet Aikakauslehtien Liitto, 
Mainostajien Liitto, Mainostoimistojen liitto, Mainostelevisio ja Sanoma-
lehtien Liitto. Järjestäytymiskokouksessa tasa-arvovaltuutettu Paavo Niku-
la kertoi näkemyksiään syrjivän mainonnan arvioimisesta105. Soveltamisala 
päätettiin rajata rotuun, uskontoon ja sukupuoleen perustuvaan syrjin-
tään106. Toiminnan alkuvuosina useimmat kantelut koskivat naisen esittä-
mistä katseenvangitsijana halventavalla tavalla ilman yhteyttä mainostetta-
vaan tuotteeseen. Tasa-arvoa mainonnassa valvova neuvosto toimi alku-
vaiheessa vuorotellen kaksivuotiskausittain Mainostajien Liiton ja Mainos-
toimistojen liiton (nykyinen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto) 
yhteydessä. Vuonna 1995 nimi yksinkertaistettiin muotoon mainonnan ta-
sa-arvoneuvosto107.  

Mainonnan tasa-arvoneuvosto pyrki useaan otteeseen siirtämään toi-
mintansa Keskuskauppakamarin yhteyteen. Keskusteluja käytiin ensim-
mäisen kerran jo vuoden 1993 lopulla. Neuvottelut aloitettiin uudelleen 
vuonna 2000, joten aihe oli esillä ennen siirron toteutumista lähes kahdek-
san vuoden ajan. Muutoksella haluttiin lisätä neuvoston uskottavuutta ja 
yleisön luottamusta, ja estää näin uusien lakien säätäminen. Taustalla oli 
myös kansainvälisiä vaikutteita, sillä Markkinointiviestinnän Toimistojen 
Liiton edustajat olivat tutustuneet Euroopan markkinointiviestinnän toimis-
tojen liiton EACA:n kokouksissa muiden maiden laaja-alaisempiin it-
sesääntelyjärjestelmiin. Keskuskauppakamari katsottiin neutraalimmaksi 
paikaksi, vaikka sijainnin ei käytännössä uskottu vaikuttavan päätöksente-
koon. Keskuskauppakamari ei kuitenkaan aluksi halunnut ottaa hoitaakseen 
uudenlaista itsesääntelyelintä, johon kuluttajat voisivat olla yhteydessä. 
Toiminta katsottiin mahdottomaksi yhdistää Liiketapalautakunnan kanssa, 
joka pyrki sovittelemaan ainoastaan yritysten välisiä riitoja. Osa Mainon-
nan neuvottelukunnan jäsenliitoista vastusti uudistusta ja epäili neuvoston 
toimintamahdollisuuksia, sillä Suomen kuluttajansuojaa pidettiin jo riittä-

                                                 
105 Paavo Nikulan puheenvuoron pohjana oli Ruotsin Konsumentverkenin tiedote 
Könsdiskriminerande reklam. Nu skall den bort! (1988), jossa on annettu seikkaperäinen 
määritelmä tasa-arvoa loukkaavalle mainonnalle. Myöhemmin siinä esitetyllä määritte-
lyllä on ollut suuri vaikutus niin Ruotsin kuin Suomenkin itsesääntelyelinten noudatta-
miin ohjeisiin. Nikulan arvioinneista esitettiin eriäviä näkemyksiä tasa-arvoa mainonnas-
sa valvovan neuvoston seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja 27.6.1986. 
106 Nämä syrjintäperusteet lueteltiin Kansainvälisen Kauppakamarin mainonnan kansain-
väliset perussääntöjen 3 artiklan 4 kohdassa.  
107 Pöytäkirja 21.3.1995. 
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vänä. Lisäksi pelättiin, että soveltamisalan laajentaminen antaisi myös lain-
säätäjälle mallin kuluttajansuojalain tarkentamiseen.108  

Mainonnan eettinen neuvosto perustettiin keväällä 2001109. Samalla 
kertaa toiminta siirrettiin Keskuskauppakamarin yhteyteen ja soveltamisala 
laajennettiin nykyiselleen. Erityisen aktiivisesti uudistuksen taustalla toi-
mivat silloiset Mainostajien liiton toimitusjohtaja Kristiina Suhonen ja 
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton toimitusjohtaja Sinikka Virk-
kunen. Mainonnan tasa-arvoneuvoston soveltamisala oli osoittautunut liian 
kapeaksi, kun valituksia alettiin tehdä yhä useammista syrjintäperusteista. 
Neuvosto ei voinut ottaa kantaa väkivaltaa sisältävään110, eikä ennen vuotta 
1999 iän perusteella111 syrjiviin mainoksiin. Toiminnan siirtämistä Kes-
kuskauppakamarin yhteyteen ja neuvoston soveltamisalan laajentamista on 
pidetty erittäin myönteisenä kehityksenä. Tasa-arvovaltuutettu ja kuluttaja-
viranomaiset, joiden mielipidettä kuultiin uudistuksessa, suhtautuivat uu-
distukseen myönteisesti. Uudistuksen yhteydessä toiminnan kustannukset 
lisääntyivät sihteeripalveluiden verran.112 
 
 
1.3 Yritysten ja liittojen oma-aloitteinen valvonta 
Jo kauan ennen mainonnan tasa-arvoneuvoston perustamista mainos- ja 
media-alan liitot ottivat käyttöönsä kansainvälisen kauppakamarin mainon-
nan perussäännöt. Ne suomennettiin ensi kerran jo 1930-luvun lopulla. Yri-
tykset pyrkivät soveltamaan perussääntöjä oma-aloitteisesti; esimerkiksi 
televisiomainoksia tarkastettiin ennakolta ja vuosittain muutamien mainos-
ten esittämistä rajoitettiin113. Toisaalta perussäännöillä oli merkitystä myös 

                                                 
108 Ks. pöytäkirjat 27.12.1993, 14.1.1994, 10.10.1995, 19.11.1997. Uudistusta käsiteltiin 
laajemmin työryhmässä, jossa kukin liitto kartoitti vaihtoehtoisia sääntelymalleja ja sään-
telyn nykytilaa. Tuolloin todettiin, ettei mainonnan tasa-arvoneuvosto sopinut Julkisen 
sanan neuvoston yhteyteen, sillä viimeksi mainitun toiminta oli laajamittaisempaa ja ra-
hoituspohja erilainen. Lainsäädännön tarkentaminen oli siis toisaalta syynä uudistukseen, 
toisaalta peruste vastustaa sitä. Haastattelut. 
109 Mainonnan eettisen neuvoston säännöt hyväksyttiin Mainonnan neuvottelukunnassa 
2.4.2001 ja Keskuskauppakamarin hallituksessa 18.4.2001. 
110 Pöytäkirja 19.11.1997. 
111 Neuvosto ei voinut ottaa vuonna 1997 kantaa mainokseen, jossa koneen ominaisuudet 
arvostettiin inhimillisten ominaisuuksien, kuten vanhenemisen edelle. Pöytäkirja 
23.9.1997. Soveltamisalan muutos vuonna 1999 liittyi Kansainvälisen kauppakamarin 
mainonnan kansainvälisten perussääntöjen uudistukseen. Neuvosto alkoi soveltaa perus-
sääntöjen 4 artiklan 1 kohtaa, jossa kiellettiin yleisesti ihmisarvoa loukkaava mainonta. 
Samassa artiklassa kiellettiin myös väkivaltaa sisältävä mainonta, mutta tätä ei lisätty 
neuvoston sääntöihin. 
112 Haastattelut.  
113 Heinonen (2007), 83–85. 
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mainosalan kasvojen kohottajana. Niihin saatettiin vedota, jos viranomaiset 
esittivät liitoille syytöksiä passiivisuudesta tasa-arvon edistämisessä.114 

Mainos- ja media-alan liitot tiedottavat jäsenyrityksilleen aktiivisesti 
mainonnan eettisyyttä koskevista normeista ja uusista mainonnan eettisen 
neuvoston ja kuluttajaviranomaisten antamista ratkaisuista. Esimerkiksi 
Mainostajien Liitto julkaisee kahden vuoden välein kaikille jäsenyrityksille 
lähetettävää kansiota, johon on koottu keskeisimmän mainonnan sääntelyä 
koskevat normit. Joillakin liitoilla on omia mainonnan eettisyyttä koskevia 
sääntöjä. Samoin suurimmilla yrityksillä, kuten televisiokanavilla, on omia 
eettisiä ohjeitaan.115  

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitolla on ollut jo vuodesta 1974 omat 
Reilun pelin säännöt. Lyhyiden ja laaja-alaisten sääntöjen mukaan markki-
noinnissa täytyy noudattaa Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä. Mark-
kinoijan tulee toiminnallaan pyrkiä kohottamaan suoramarkkinoinnin laa-
tua, arvostusta ja kuluttajan luottamusta markkinointiin. Säännöissä ei mai-
nita erikseen tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden käsitteitä, vaan ne keskitty-
vät pikemminkin mainonnan sopimattomuuteen. Suomen Asiakkuusmark-
kinointiliitto, Keskuskauppakamari ja eräät muut liitot sopivat vuonna 
2002 sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöistä. Ne eivät koske mai-
nonnan eettisyyttä lukuun ottamatta lasten huomioimista. Lapsiin kohdis-
tuvan mainonnan tulee käytännesääntöjen mukaan olla harkittua, eikä las-
ten herkkäuskoisuutta saa käyttää hyväksi. 

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitolla on omat kaikkia jäsenyri-
tyksiä koskevat eettiset säännöt, joiden liittämistä se suosittelee kaikkiin 
mediatoimistojen ja mainostajien välisiin sopimuksiin. Sääntöjen mukaan 
mediatoimiston tulee huolehtia ensisijaisesti mainostajan eduista. Lisäksi 
mediatoimistojen tulee noudattaa hyvää liiketapaa ja reiluja periaatteita. 
Mainonnan eettisyyttä säännöt eivät muutoin käsittele. Liittojen omien 
sääntöjen merkitystä on kritisoitu vähäiseksi. Nykyisen kuluttajansuojalain 
mukaan sitoumus noudattaa käytännesääntöihin liittyviä velvoitteita voi 
olla harhaanjohtavaa markkinointia (2 luku 2 § 2 mom. 8 kohta), mikäli ne 
eivät käytännössä paranna kuluttajasuojaa116. 
 
 

                                                 
114 Haastattelut. 
115 Sähköpostikysely mainonnan neuvottelukunnan jäsenliitoille. 
116 Sakari Huovinen markkinoinnin hyvää tapaa käsittelevässä seminaarissa 25.9.2008. 



 

Pakarinen & Tala: Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. OPTL TTA 91, 2009 

 

41

2 Mainonnan eettisyyden sääntely  
 kansainvälisellä tasolla  

Lähes kaikissa Euroopan maissa toimii mainonnan eettisyyttä valvova it-
sesääntelyelin, mutta niiden toimivallat ja suhde lainsäädäntöön poikkeavat 
merkittävästi eri maissa. Lainsäädännön puuttuessa itsesääntely toimii ai-
noana sääntelykeinona Saksassa, Britanniassa, Sveitsissä, Hollannissa ja 
Kreikassa. Tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukkaava, väkivaltaa sisältävä 
ja lapsille haitallinen mainonta on kielletty lailla Suomen ohella Espanjas-
sa, Portugalissa ja Puolassa. Joissakin maissa, kuten Ranskassa, Italiassa ja 
Ruotsissa, lainsäädäntö ei kata kaikkia näitä eettisyysperusteita. Useimmi-
ten lainsäädännöllä on puututtu televisiomainontaan, harvemmin lehti-
mainontaan. Itäisessä Euroopassa, kuten Baltian maissa, itsesääntely on 
hiljalleen yleistymässä.117 

Eri maiden itsesääntelyelinten toiminnassa on suuria eroja paitsi toimi-
vallan, myös toiminnan laajuuden suhteen. Laajamittaisinta itsesääntely on 
Britanniassa, jossa jo 1960-luvun alussa perustettu yleinen itsesääntelyelin 
Advertising Standards Authority käsittelee vuosittain noin 13 000 valitusta 
ja 3 300 ennakkotarkastuspyyntöä. Televisiomainontaa valvova Broadcast 
Advertising Clearance Centre tarkistaa ennakolta vuosittain noin 50 000 te-
levisiomainosta ja käsittelee noin 27 000 ennakkotarkastuspyyntöä. Lisäksi 
Britanniassa toimii erikseen radiomainontaa valvova Radio Advertising 
Clearance Centre, joka tarkastaa ennakolta muun muassa kaikki lapsille 
suunnatut ja uskonnolliset mainokset. Britannian ohella itsesääntelyllä on 
suuri rooli Ranskassa, jossa toiminta on painottunut valitusten käsittelyn si-
jaan ennakkolausuntojen antamiseen. Niitä annetaan vuosittain noin 13 000. 
Runsaasti valituksia käsitellään Hollannin (3 000), Irlannin (1 300), Italian 
(900) ja Saksan (800) itsesääntelyelimissä. Luvut eivät ole täysin vertailu-
kelpoisia, sillä joidenkin maiden osalta niihin sisältyy ainoastaan mainonnan 
eettisyyttä koskevat valitukset, kun taas joidenkin osalta myös mainonnan 
sopimattomuutta koskevat.118  

Ruotsissa perustettiin vuonna 1988 tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa 
valvova itsesääntelyelin Näringlivets etiska råd mot könsdiskriminerande 
reklam, ERK. Perustamisen syynä oli pyrkimys välttää uutta lainsäädäntöä. 
Toisin kuin Suomessa, Ruotsin markkinatuomioistuin oli linjannut 1970-
luvun puolivälissä, ettei tasa-arvoa loukkaava mainonta kuulunut kulutta-
jansuojalain soveltamisalaan (Marknadsdomstolen 1976:8). Ratkaisusta 
alkanut keskustelu on jatkunut näihin päiviin saakka, mutta osittain elin-
                                                 
117 EASA (2007), 43–47. 
118 EASA (2007), 62–137. 
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keinoelämän vastustuksesta uusia lakeja ei ole säädetty119. Vuosittain ERK 
käsittelee noin kaksi sataa valitusta, joista vajaa neljännes on johtanut 
huomautuksen. Toisin kuin Suomessa, valituksia voivat tehdä kuluttajien 
ohella myös yritykset.120 ERK:n ja mainonnan eettisen neuvoston välillä on 
jonkin verran yhteydenpitoa. Päätöksistä ja uusista säännöistä vaihdetaan 
tietoja, mutta tapaamisia ei ole toistaiseksi järjestetty121. 

Muiden eettisyyden osa-alueiden osalta mainontaa Ruotsissa valvoo 
vuonna 1989 perustettu Marknadsetiska rådet eli MER. Se antaa vuosittain 
noin kolmekymmentä lausuntoa, jotka voivat koskea eettisyyden ohella 
mainonnan sopimattomuutta. Poliittiseen ja uskonnolliseen mainontaan 
MER ei ota kantaa. Tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa koskevat valitukset 
se siirtää ERK:n käsiteltäväksi. Elimen kokoonpanossa tulee olla vähintään 
yksi kuluttajien edustaja sekä lasten kehityksen asiantuntija. MER ja ERK 
soveltavat kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä, 
minkä lisäksi ERK:lla on omat lyhyet tasa-arvoa loukkaavaa mainontaa 
koskevat ohjeensa. Itsesääntelyelinten ohella kuluttajaviranomaisten toi-
minta on Ruotsissa laajamittaista; kuluttaja-asiamies käsittelee vuosittain 
noin 9 000 yleisöltä tullutta valitusta.122  

Eurooppalaisten mainonnan itsesääntelyelinten kattojärjestönä toimii 
Euroopan mainosstandardiliitto EASA (European Standards Alliance). 
EASA perustettiin vuonna 1992, kun Euroopan unionin kilpailupolitiikasta 
vastaava komissaari oli kehottanut mainosalaa kehittämään itsesääntelyä, 
jotta vältyttäisiin uudelta lainsäädännöltä. EASA:n jäseninä ovat eurooppa-
laiset itsesääntelyelimet sekä keskeiset kansainväliset mainostajien, mark-
kinointiviestinnän ja medioiden liitot. Se pyrkii edistämään ja kehittämään 
mainonnan itsesääntelyä, mutta ei itse käsittele valituksia. EASA auttaa 
uusien itsesääntelyelinten perustamisessa tarjoamalla rahoitusta ja asian-
tuntemusta. Viime vuosien aikana EASA on edistänyt itsesääntelyä erityi-
sesti Itä-Euroopan maissa, sekä Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa.123  

Alusta lähtien tärkeä osa EASA:n toimintaa on ollut avustaminen yli-
kansallisia mainoskampanjoita koskevien valitusten käsittelyssä. Vuosittain 
noin kaksi sataa mainosta siirretään käsiteltäväksi mainostajan kotimaan 
mukaiseen itsesääntelyelimeen, vaikka mainoskampanja olisikin kohdistu-
nut muualle. Pyrkimyksenä on, että maat hyväksyisivät tällaisissa tapauk-
                                                 
119 Viimeksi vuonna 2006 Ruotsin hallitus asetti työryhmän kartoittamaan tasa-arvoa 
loukkaavaa mainontaa ja ehdottamaan tarvittaessa uutta sääntelyä. Vuonna 2008 julkais-
tussa selvityksessä tunnustettiin ongelma ja suositeltiin täysin uuden lain säätämistä. 
Könsdiskriminerande reklam (2008). 
120 Könsdiskriminerande reklam (2008), 131–135; ERK:n internetsivut. 
121 Haastattelut.  
122 EASA (2007), 118–121. 
123 EASA (2007), 31, 33. 
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sissa toistensa erilaiset säännöt. Vuosittain EASA antaa joitakin ennakko-
varoituksia (Euro-Ad Alert) erityisen epäasianmukaisista ylikansallisista 
mainoskampanjoista. Nämä ovat koskeneet yleensä julkaisujen ja arpajais-
ten harhaanjohtavaa markkinointia.124  

EASA on julkaissut joitakin itsesääntelyä koskevia suosituksia. Luotet-
tavan itsesääntelyjärjestelmän periaatteet on määritelty kymmenen kohdan 
tarkistuslistassa (Best Practice Self-Regulatory Model). Näitä ovat muun 
muassa toiminnan kattavuus, riittävä rahoitus, ennakoiva sääntely, valitus-
ten käsittely, päätöksenteon riippumattomuus, sanktioiden riittävyys sekä 
tunnettuus yleisön keskuudessa. Tarkistuslistaa hyödynnetään jäljempänä 
jaksossa VIII.2. Itsesääntelyn peruskirjassa (Advertising Self-Regulatory 
Charter) julistetaan itsesääntely parhaimmaksi keinoksi lisätä luottamusta 
mainontaan. Lisäksi peruskirjassa on määritelty hyvän itsesääntelyn peri-
aatteita. EASA on antanut runsaasti erilaisia suosituksia (Best Practice Re-
commendations) muiden muassa ennakkolausuntojen käsittelemisestä, pää-
tösten julkaisemisesta, itsesääntelyelinten kokoonpanosta, rahoituksesta ja 
valitusten käsittelystä.125  

Vuosien 2005 ja 2006 aikana EASA osallistui Euroopan unionin ko-
mission ja muutamien kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa pyöreän pöy-
dän kokouksiin, joissa pyrittiin määrittelemään hyvän itsesääntelyn kritee-
reitä. Tahot olivat yhtä mieltä siitä, ettei itsesääntelyä voida hoitaa kaikissa 
valtioissa samalla tavalla, mutta kaikilta itsesääntelyelimiltä voidaan olet-
taa ainakin neljän periaatteen täyttämistä. Tehokkuusvaatimus täyttääkseen 
itsesääntelyelinten tulisi arvioida vuosittain julkisesti tavoitteidensa saavut-
tamista ja sanktioiden tulisi olla riittävän kovia. Riippumattomuuden peri-
aatteen mukaisesti itsesääntelyelinten jäsenten tulisi edustaa kaikkia sidos-
ryhmiä, kuten kuluttajia ja yliopistoja, ja olla pääosin mainosalasta riippu-
mattomia. Kolmanneksi toiminnan tulisi kattaa kaikentyyppinen markki-
nointi. Neljänneksi toiminnan rahoituksen tulisi olla riittävällä tasolla. Li-
säksi keskusteluissa päästiin yksimielisyyteen siitä, että itsesääntelyn on-
nistuminen edellyttää riittävän tilan jättämistä sille lainsäädännössä.126  

Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce eli 
ICC on luonut maailmanlaajuisesti laajimmalle levinneet mainonnan it-
sesääntelyohjeet. Järjestö pyrkii edistämään yritysten toimintaedellytyksiä, 
kaupankäynnin vapautta sekä yritysten yhteiskuntavastuuta. ICC:llä on 
Suomessa oma osastonsa, ICC Finland, jonka jäseniä ovat useimmat suur-
yritykset ja kaupan alan järjestöt. Yksikön toimisto toimii mainonnan eetti-

                                                 
124 EASA (2007), 39; EASA:n internetsivut. 
125 EASA (2007), 33, 155. 
126 Self-regulation in the EU Advertising Sector (2006). 
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sen neuvoston tavoin Keskuskauppakamarin yhteydessä. EASA:n ja ICC:n 
väliset suhteet ovat erittäin tiiviit.127  
 
 

                                                 
127 Haastattelut. 



VI MAINONNAN EETTISEN  
 NEUVOSTON TOIMINTATAVAT 

1 Taustaorganisaatiot ja rahoitus 

Mainonnan eettisen neuvoston toiminnan rahoittavat Mainonnan neuvotte-
lukunta ja Keskuskauppakamari. Näistä Keskuskauppakamarin rahoitus-
osuus on huomattavasti suurempi ja neuvosto myös toimii Keskuskauppa-
kamarin tiloissa. Toiminnan kustannukset ovat nousseet viime vuosien ai-
kana yhteydenottojen määrän kasvaessa. Suurimman kuluerän muodostavat 
lakimiehen ja assistentin palkat. Neuvoston jäsenille ei makseta työstä 
palkkaa, mutta he saavat kokouspalkkioita ja puheenjohtaja vuosipalkkion. 
Lisäksi kustannuksia aiheutuu toiminnasta tiedottamisesta, kuten esitteiden 
painamisesta, internetsivujen ylläpidosta ja lehdistötilaisuuksien järjestämi-
sestä. Tarkemmat tiedot budjetista eivät ole julkisia.128  

Keskuskauppakamari129 pyrkii edistämään yritysten toimintaedellytyk-
siä ja yrittäjyyttä. Se valvoo elinkeinoelämän etuja vaikuttamalla lainsää-
däntöön ja viranomaisten toimintaan. Keskeisiä tavoitteita ovat kilpailun 
edistäminen, aluepolitiikka ja yritysten yhteiskuntavastuun kehittäminen. 
Keskuskauppakamarin jäseniä ovat Suomen kauppakamarit, joiden jäseni-
nä puolestaan on yrityksiä ja yhteisöjä. Keskuskauppakamarin yhteydessä 
toimii mainonnan eettisen neuvoston ohella eräitä muitakin elinkeinoelä-
män itsesääntelyelimiä130. 

Mainonnan neuvottelukunta on kahdeksan mainos- ja media-alan järjes-
tön yhteistyöelin. Se ei ole virallinen yhdistys, vaan vapaamuotoinen yh-
teistyöryhmä. Mainonnan neuvottelukuntaan kuuluvat järjestöt ovat: Aika-
kausmedia Oy, Mainostajien Liitto, Markkinointiviestinnän Toimistojen 
Liitto, Sanomalehtien Liitto, Suomen Televisioiden Liitto, Suomen Asiak-
kuusmarkkinointiliitto, Suomen Radioiden Liitto sekä Outdoor Finland – 
Suomen Ulkomainosliitto. Mainonnan neuvottelukunta kokoontuu noin 
neljästi vuodessa. Mukana toiminnassa ovat kaikkien liittojen toimitusjoh-
tajat, isoimmilta liitoilta myös puheenjohtajat. Suurimmat järjestöt rahoit-
tavat mainonnan eettisen neuvoston toimintaa pienempiä huomattavasti 

                                                 
128 Haastattelut. 
129 Keskuskauppakamarin toimintaa sääntelee kauppakamarilaki (878/2002). 
130 Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko tietty menette-
ly ollut hyvän liiketavan vastaista tai ICC:n markkinointisääntöjen vastaista, kiinteistöar-
viointilautakunta hyväksyy ja valvoo kiinteistöarvioijia, tavarantarkastajalautakunta hy-
väksyy ja valvoo tavarantarkastajia. 
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enemmän. Kunkin järjestön edustaja toimii vuorollaan kahden vuoden ajan 
neuvottelukunnan puheenjohtajana.131  

Ainoastaan Mainonnan neuvottelukunnan jäsenjärjestöihin kuuluvat 
yritykset ovat sitoutuneet kirjallisella sopimuksella mainonnan eettisen 
neuvoston toimintaan. Käytännössä mainekustannukset kannustavat yrityk-
siä noudattamaan annettuja huomautuksia, vaikka nämä eivät kuuluisikaan 
liittoihin. Neuvosto käsittelee myös liittoon kuulumattomien yritysten mai-
noksista tehdyt kantelut. Liittojen jäsenistön kattavuus vaihtelee erittäin 
hyvästä kohtalaiseen. Mitä yhtenäisemmästä ammattikunnasta on kyse, sitä 
suurempi on järjestön kattavuus. Samat yritykset saattavat olla jäseninä 
useammissa liitoissa.132  

Haastateltavat korostivat mainonnan eettisen neuvoston päätöksenteon 
olevan riippumatonta Mainonnan neuvottelukunnasta. Yhteydenpitoa luon-
nehdittiin kohteliaaksi, mutta etäiseksi. Keskusteluja käydään aina tarpeen 
mukaan – esimerkiksi uudet säännöt tulee hyväksyttää Mainonnan neuvot-
telukunnassa. Haastateltavien mukaan Mainonnan neuvottelukunnassa 
käydään jonkin verran keskusteluja neuvoston ratkaisuista, mutta vasta jäl-
kikäteen. Keskusteluja on käyty esimerkiksi Julkisen sanan neuvoston ja 
mainonnan eettisen neuvoston antamista erisuuntaisista päätöksistä lööp-
peihin liittyen.133 
 
 
2 Kokoonpano 

Kokoonpanosta ja jäsenten valinnasta määrätään mainonnan eettisen neu-
voston säännöissä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi muita jä-
seniä tulee olla neljästä kuuteen. Jokaiselle jäsenelle on nimitettävä varajä-
sen puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Puheenjohtajan ja ainakin yhden jä-
senen edellytetään olevan oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. 

                                                 
131 Haastattelut; mainonnan eettisen neuvoston kotisivut. 
132 Mainostajien liittoon kuuluvat yritykset käyttävät yli 80 prosenttia markkinointivies-
tintään Suomessa menevästä kokonaisrahamäärästä. Markkinointiviestinnän Toimistojen 
Liittoon kuuluu mm. Suomen 30 suurinta mainos- ja mediatoimistoa. Suomen Asiak-
kuusmarkkinointiliiton kattavuus vaihtelee sektoreittain; telemarkkinoinnin ja suora-
myynnin alueilla se on korkea, verkkokaupassa alhaisempi. Outdoor Finland – Suomen 
Ulkomainosliittoon kuuluu myynnillä mitaten lähes 100 % alan yrityksistä. Suomessa 
ilmestyvistä sanomalehdistä lähes kaikki kuuluvat Sanomalehtien Liittoon, niiden osuus 
levikistä on n. 95–98 %. Televisioiden liittoon kuuluvat kaikki Suomen kaupalliset ja 
valtakunnalliset lähettäjäyritykset. Suomen Radioiden Liittoon kuuluvat edustavat lähes 
sataa prosenttia alan liikevaihdosta. Useiden järjestöjen kaikki jäsenyritykset on lueteltu 
järjestöjen kotisivuilla. Lähde: Kyseisten järjestöjen internetsivut ja sähköpostikyselyt. 
133 Haastattelut. 
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Lisäksi yhden jäsenen tulee olla tasa-arvoasioiden asiantuntija134. Keskus-
kauppakamari valitsee jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja 
nimeää puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Keskuskauppakamarin 
tulee kuitenkin valita neljä jäsentä Mainonnan neuvottelukunnan esitykses-
tä. Mainonnan eettinen neuvosto valitsee itselleen ulkopuolisen sihteerin. 

Tällä hetkellä mainonnan eettisessä neuvostossa on seitsemän jäsentä. 
Nykyinen puheenjohtaja on riippumaton taustajärjestöistä, vaikka siitä ei 
säännöissä määrätäkään. Haastateltavat pitivät tärkeänä, että puheenjohta-
jana on toiminut pidemmän aikaa sama henkilö – Outi Antila vuodesta 
1993 lähtien135. Tämä on tuonut toimintaan jatkuvuutta, pitkäjänteistä 
osaamista ja edesauttanut soveltamiskäytännön pysymistä samana. Tällä 
hetkellä neljä jäsentä edustaa mainos- ja media-alan yrityksiä. Haastatellut 
neuvoston jäsenet eivät olleet huomanneet jäsenten ajaneen millään tavalla 
taustaorganisaatioidensa etua. Lisäksi neuvostossa on vakiintuneen käytän-
nön mukaan kuluttaja-asiantuntemusta edustava jäsen, joka on tällä hetkel-
lä markkinoinnin tutkija ja professori.136  

Säännöissä määrätään tasa-arvoasioiden asiantuntijasta sen vuoksi, että 
vuosien mittaan suurin osa tapauksista on koskenut naisia halventavaa 
mainontaa. Tässä asemassa toimineet ovat usein olleet joko entisiä tai tule-
via tasa-arvovaltuutettuja. Haastatellut neuvoston jäsenet pitivät mahdolli-
sena, että mukaan otettaisiin myös jonkin muunkin alan asiantuntija, esi-
merkiksi lapsiasiavaltuutettu lasten kehityksen asiantuntijana. Asia ei ole 
kuitenkaan toistaiseksi tullut esille virallisemmin. Eräs haastateltava huo-
mautti myös mainosmaailman edustajien tuovan omaa asiantuntemustaan 
päätöksentekoon:  

 
Mainostoimistomaailmasta olevalla on tietoa siitä, miten mainontaa 
tehdään ja minkälaista mainonnan tyyli normaalisti on. Heillä on 
mainosten tekijän näkökulma. Lehdistön tai muun mediatahon eh-
dolle asettama henkilö tuo mukaan medianäkökulmaa. 

 
Haastatteluissa kaivattiin mainonnan eettiseen neuvostoon enemmän erityi-
sesti kulttuurin ja kuvanlukutaidon asiantuntijoita: 

 
Sellaisia ihmisiä, joilla on visuaalisen kulttuurin tuntemusta. Heidän 
tulee pystyä perustelemaan, mikä erottaa kaksi kuvaa toisistaan. Tulee 
ymmärtää, millä tavalla kuvia tulkitaan ja luetaan. Se on varmasti täs-
sä kaikkein heikoin kohta. Voisi olla hyvä idea, että olisi mukana 

                                                 
134 Vaatimus lisättiin sääntöihin vuonna 1992. Taustalla oli arvostelu neuvoston yksipuo-
lisesta kokoonpanosta. Mainonnan tasa-arvoneuvoston pöytäkirja 13.12.1991. 
135 Ennen Outi Antilaa puheenjohtajana vuosina 1989–1993 toimi nykyinen kuluttaja-
asiamies Marita Wilska. 
136 Haastattelut; mainonnan eettisen neuvoston kotisivut. 
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kulttuurintutkimuksen puolelta tuleva edustaja, jolla olisi mediakult-
tuurin lukutaitoa. Tätä saattaa puuttua juridisen puolen edustajilta. Ei-
hän heiltä sitä välttämättä puutu, mutta se ei ole ollut osa heidän kou-
lutustaan. Pitäisi olla sellainen board, jossa olisi sekä oikeustieteilijöi-
tä että kulttuurintutkijoita keskustelemassa näistä asioista. 

 
Sääntöjen mukaan puheenjohtajan ja ainakin yhden jäsenen tulee olla oi-
keustieteen tutkinnon suorittaneita, vaikka neuvosto ei sovella ratkaisu-
toiminnassaan kuluttajansuojalakia.137 
 
 
3 Mainonnan eettisen neuvoston soveltamat  
 säännöt 

3.1 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n  
 markkinointisäännöt 
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n (International Chamber of Commer-
ce) markkinointisäännöt sisältävät useita määräyksiä niin mainonnan eetti-
syydestä kuin sopimattomuudestakin. Sääntöjä soveltavat useiden maiden 
itsesääntelyelimet, Suomessa myös liiketapalautakunta. Sääntöjen johdan-
nossa on määritelty niiden tarkoitukseksi: 

 
• Osoittaa markkinoinnin vastuullisuus ja hyvät käytänteet maail-
manlaajuisesti; 
• Edistää yleisön luottamusta markkinointiviestintään; 
• Kunnioittaa yksityisyyttä ja kuluttajien mieltymyksiä; 
• Varmistaa erityinen vastuullisuus lapsille ja nuorille suunnatussa 
markkinoinnissa; 
• Taata sananvapaus markkinoinnissa (siten kuin se on määritelty Yh-
distyneiden Kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa); 
• Antaa käytännöllisiä ja joustavia ratkaisumalleja; 
• Vähentää tarvetta kansalliselle ja kansainväliselle sääntelylle. 

 
Huomionarvoista on, ettei sääntöjen tarkoitukseksi mainita suoraan tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä yhteiskunnassa. Pikemminkin lue-
tellut päämäärät tuntuvat korostavan elinkeinoelämän hyötyä ja pyrkimys 
sitovan lainsäädännön välttämiselle on ilmaistu selkeästi. Elinkeinoelämän 

                                                 
137 Kriittisen puheenvuoron mainonnan eettisen neuvoston kokoonpanosta on esittänyt 
Näre (2003), 81–84.  
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edut eivät tietenkään välttämättä ole vastakkaisia tasa-arvoisen yhteiskun-
nan kanssa.  

Perusperiaatteena ICC:n kansainvälisissä säännöissä on ilmaistu Suomen 
kuluttajansuojalain tavoin, että markkinoinnin tulee olla hyvän tavan mu-
kaista. Tarkemmin on kielletty ihmisryhmän halventaminen etnisen tai kan-
sallisen alkuperän, uskonnon, sukupuolen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai ammatin perusteella. Ihmisarvoa tulee kunnioittaa, eikä 
pelkoa tai väkivaltaa saa hyödyntää perusteettomasti. Sääntöjen johdannossa 
todetaan, että markkinointia tulee arvioida ottaen huomioon sen vaikutus 
kohderyhmää edustavaan keskivertokuluttajaan. Huomioon tulee ottaa kes-
kivertokuluttajan tietotaso, kokemus, harkintakyky, sosiaaliset ja kulttuuriset 
seikat. Lapsille suunnatussa mainonnassa tulee kunnioittaa myönteistä asen-
netta ja elämäntapaa. Lasten herkkäuskoisuutta ei saa käyttää hyväksi. 

Kansainvälisen kauppakamarin säännöillä on pitkä historia – ensimmäi-
set säännöt ovat vuodelta 1937. Jo alusta lähtien mainos- ja media-alan lii-
tot Suomessa alkoivat levittää niitä jäsenistönsä keskuuteen. Sittemmin 
sääntöjä on uudistettu useita kertoja138. Viimeisin uudistus on vuodelta 
2006139, jolloin lisättiin määräyksiä erityisesti lapsille haitallisesta mainon-
nasta. Uudet säännöt korostavat myös aiempaa enemmän mainostoimiston 
ja mainoksen julkaisseen median vastuuta. Keskuskauppakamarilla, mai-
nonnan eettisellä neuvostolla ja mainosalan liitoilla on mahdollisuus antaa 
lausuntoja ICC:n ehdotuksista uusiksi mainonnan säännöiksi. 
 
 
3.2 Mainonnan eettisen neuvoston hyvää  
 markkinointitapaa koskevat periaatteet  
Mainonnan eettinen neuvosto on täydentänyt ICC:n markkinointisääntöjä 
omilla periaatteillaan, jotka määrittelevät tarkemmin tasa-arvoa loukkaavaa 
mainontaa140. Periaatteissa on kielletty naisen tai miehen käyttäminen kat-
seenvangitsijana väheksyvällä tavalla ja ilman yhteyttä mainostettavaan 
hyödykkeeseen. Periaatteiden mukaan pelkästään alastomuus tai vähäpu-
keisuus ei ole tuomittavaa, jos siihen ei liity alentavaa esitystapaa. Kaava-
                                                 
138 Sääntöjä on uudistettu 1955, 1966, 1968, 1973, 1997 ja 2005. Heinonen (2007), 78, 
81. 
139 Uudet säännöt hyväksyttiin ICC:ssä syksyllä 2006 ja uusi suomennos valmistui vuo-
den 2008 alussa. Ennen vuotta 2008 säännöt kulkivat nimellä ”Kansainvälisen kauppa-
kamarin mainonnan kansainväliset perussäännöt.”  
140 Periaatteet otettiin käyttöön vuonna 1994. Niiden taustalla oli eduskunnassa keväällä 
1993 käyty keskustelu tasa-arvon toteutumisesta komiteamietintö 1992:35:n pohjalta. 
Laadinnassa hyödynnettiin muiden Pohjoismaiden vastaavia periaatteita. Mainonnan 
tasa-arvoneuvoston pöytäkirja 12.1.1994. 
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maisten sukupuoliroolien esittäminen on kielletty nimenomaisesti ja laaja-
alaisesti; mainoksessa ei saisi periaatteiden mukaan ylläpitää kaavamaista 
roolikäsitystä siitä, mikä on tunnusomaista naisille tai miehille. 

Haastatteluissa ei ilmennyt kritiikkiä hyvää markkinointitapaa koskevia 
periaatteita kohtaan. Tulkinnan korostettiin olevan kieliasua tärkeämpää. 
Niitä kiiteltiin myös tarpeeksi joustaviksi: 

 
Kovin yksityiskohtaisia säännöt eivät voi olla, eivätkä ne voi kattaa 
kaikkia asioita. Lainsäädännössäkään ei voida listata ja ennakoida 
kaikkia maailman asioita. Kyse on tulkinnasta. Maailma muuttuu. 
Se mikä on nyt sallittua, oli tuskin sallittua kaksikymmentä vuotta 
sitten. Mainonnan ja markkinoinnin tulee muuttua yhteiskunnan 
mukana. Vaikka sääntöjen teksti olisikin sama, muuttuu sen tulkinta 
ajan myötä. 

 
 
4 Tiedon jakaminen yrityksille ja kuluttajille 

Mainonnan eettinen neuvosto levittää tietoa toiminnastaan usean eri kana-
van kautta. Annetuista huomautuksista lähetetään usein lehdistötiedote, 
jotka saavat silloin tällöin laajaa huomiota mediassa. Neuvosto järjestää 
runsaasti esittelytilaisuuksia toimittajille ja neuvoston sihteeri käy säännöl-
lisesti kertomassa toiminnasta useissa eri tilaisuuksissa. Mainos- ja viestin-
tätoimistoille neuvosto on järjestänyt tiedotuskampanjoita, jossa näille on 
lähetetty neuvoston esite ja kerrottu mahdollisuudesta hakea ennakkolau-
suntoa. Internetsivuilla on runsaasti tietoa toiminnasta ja ohjeet yleisölle 
lausuntopyynnön tekemiseen. Lisäksi kaikille Suomen kirjastoille on lähe-
tetty neuvoston toiminnasta kertovia esitteitä. Toiminnan laajuutta arvioi-
dessaan mainonnan eettisen neuvoston jäsenet huomauttivat resurssien 
niukkuudesta.141  

Yleisön tietoisuus itsesääntelystä on erittäin tärkeää toiminnan vaikut-
tavuuden kannalta. Tiedottamistoiminnasta huolimatta neuvoston tunnet-
tuus suomalaisten keskuudessa on edelleen vähäistä. Tämä kävi ilmi myös 
haastatteluissa: 

 
Sehän on ihan kylmä tosiasia, ettei tietoisuus suomalaisten keskuu-
dessa tällaisen itsesääntelyelimen olemassaolosta välttämättä ole riit-
tävän suurta. Kun ihmisten ärsytys nousee tämän tyyppisissä asioissa, 
he kirjoittavat ehkä yleisönosastolle tai lähettävät viestin tuotteen te-

                                                 
141 Haastattelut. Esimerkiksi vuonna 2008 neuvoston sihteeri kävi pitämässä noin 25 eri 
luentoa, joissa käsiteltiin mainonnan hyvää tapaa. 
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kijälle. Vain pieni osa niistä tapauksista ilmeisesti tulee eettiseen neu-
vostoon. 

 
Mainonnan eettisen neuvoston jäsenet arvioivat tietoisuuden toiminnasta 
olevan kuitenkin jatkuvasti kasvussa. Neuvoston kasvaneesta huomiosta 
kertoo myös lisääntynyt lausuntopyyntöjen määrä.  

Haastatteluissa toivottiin mainonnan eettiseltä neuvostolta ennen kaik-
kea aktiivisempaa roolia yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä sekä 
tiedon jakajana yrityksille ja kuluttajille. Mainonnan eettisen neuvoston 
säännöissä on määritelty neuvoston tehtäväksi lausuntojen antaminen ja 
mainonnan eettisten periaatteiden kehittäminen. Tehtäväksi ei siis ole suo-
ranaisesti määritelty esimerkiksi pyrkimystä epäeettisen mainonnan vähen-
tämiseen tai tasa-arvon edistämiseen. Lausuntojen antaminen on luonteel-
taan jälkikäteistä puuttumista kiellettyyn mainontaan, mitä ei pidetty yhtä 
vaikuttavana toimintana, kuin epäeettisen mainonnan vähentämistä enna-
kolta. Neuvoston mahdollisuuksia edistää uudenlaista ajattelua alan yrityk-
sissä pidettiin sinänsä hyvinä.  

Seuraavista puheenvuoroista käy ilmi, kuinka tärkeänä yleistä asentei-
siin vaikuttamista pidettiin: 

 
Voisi toivoa, etteivät mainonnan tekijät itse toistaisi sitä kaikkein 
banaaleinta ja kaavamaisinta sukupuolten esittämisen tapaa. Tämä 
olisi tavallaan alan itsesääntelyn kysymys siinä mielessä, että sään-
tely otettaisiin aidosti asenneasiana. Mietittäisiin, voisiko naisia tai 
miehiä esittää joskus toisellakin tavalla, tai voisiko mainoksessa ol-
lakin kaksi naista tai miestä. 
 
Neuvosto voisi nostaa keskusteluun paitsi mainonnan ihmiskuvan, 
myös ylipäätään julkisen tilan käyttämisen mainontaan ja mainon-
nan määrän kasvamisen. 

 
 
5 Seuraamukset 

Mainonnan eettinen neuvosto voi antaa epäeettisestä mainoksesta huomau-
tuksen. Huomautus ei sido mainostajaa, mutta huomautuksen saaneet mai-
nostajat ovat lähes poikkeuksetta lopettaneet mainoskampanjansa. Mikäli 
huomautuksen saanutta kampanjaa uusitaan, neuvosto voi muistuttaa siitä 
mainostajaa. Tällaiset tapaukset ovat koskeneet yleensä pienten mainostajien 
itse tehtyjä kampanjoita, joissa on esiintynyt vähäpukeinen nainen asiatto-
masti katseenvangitsijana. Neuvosto ei kuitenkaan seuraa aktiivisesti huo-
mautusten noudattamista. Monet mainostajat ovat päättäneet keskeyttää 
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mainoskampanjansa jo lausuntopyynnöstä tiedon saatuaan, vaikkei huomau-
tusta olisi edes annettu.142 

Vapauttavien lausuntojen osuus on ollut kautta mainonnan eettisen 
neuvoston toiminnan hienoisessa laskussa, huomautusten määrä on puoles-
taan laskenut vajaasta kolmanneksesta vajaaseen viidennekseen. Neuvos-
ton linjan tiukkuutta seuraamusten antamisessa on kuitenkin hankalaa ver-
tailla. Aikaisemmin neuvosto saattoi todeta, ettei mainos anna aihetta 
enempään käsittelyyn tai antaa sille ainoastaan lievän huomautuksen. Lie-
vän huomautuksen käyttämisestä luovuttiin, sillä sitä pidettiin epäselvänä 
sekä yleisölle että yrityksille. Neuvoston päätökset on esitetty taulukossa 3. 
Taulukosta voidaan huomata, että päätökset jättää asia käsittelemättä toi-
mivallan ulkopuolelle kuuluvana ovat lisääntyneet huomattavasti. Haasta-
teltavat arvioivat tämän johtuneen siitä, että neuvostolle tehdyt valitukset 
harhaanjohtavasta mainonnasta ovat lisääntyneet yleisen kuluttajatietoi-
suuden kasvun myötä.  
 
Taulukko 3  Mainonnan eettisen neuvoston päätökset vuosina 1989–2007 
 1989–2000 2004 2005 2006 2007 
Vapauttava 55 % 31 % 35 % 34 % 61 % 
Huomautus 28 % 14 % 22 % 15 % 15 % 
Ei toimivaltaa 4 % 2 % 2 % 15 % 24 % 
Ei aihetta enem-
pään käsittelyyn 6 % 37 % 39 % 36 % 

tilastoitu yhteen 
vapauttavien kanssa 

Lievä huomautus – 16 % 2 % 
sanktiota  
ei käytössä 

sanktiota  
ei käytössä 

Yhteensä kpl 192 
ei 
tietoa 

ei  
tietoa ei tietoa 46 

Lähde: Vuosien 1989–2000 osalta mainonnan eettisen neuvoston arkisto, vuosien 2004–
2007 osalta mainonnan eettisen neuvoston internetsivut. Vuosien 2004–2006 osalta in-
ternetsivuilla ei ole ilmoitettu päätösten lukumääriä, vaan ainoastaan valmiiksi lasketut 
prosenttiosuudet.  
 
Haastateltavat pitivät huomautusta riittävän kovana sanktiona. Tätä perus-
teltiin sillä, että niitä noudatetaan tarkasti. Mainonnan neuvottelukunnan 
jäsenyhdistykset voisivat halutessaan sopia ankarammista rangaistuksista, 
mutta haastateltavat eivät uskoneet esimerkiksi taloudellisten seuraamusten 
parantavan toiminnan vaikuttavuutta. Lisäksi rahalliset seuraamukset voi-
sivat tehdä toiminnasta hitaampaa ja kalliimpaa.  

Lausunnon julkaisemisella ei ole enää samanlaista merkitystä rangais-
tuksena, kuin mainonnan tasa-arvoneuvoston aikana, jolloin ainoastaan 
kaikkein räikeimmät huomautukseen johtaneet tapaukset julkaistiin. Eräs 
haastateltava kertoi suhtautumisen lausuntojen julkaisemiseen muuttuneen 

                                                 
142 Haastattelut. 
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osittain markkinatuomioistuimen naissukupuolta halventavana tuomitse-
man Maskun huonekalumainoksen myötä (MT 2001:6). Tapaus sai run-
saasti huomiota mediassa ja samalla ilmaista näkyvyyttä, eikä sen jälkeen 
julkisuutta voitu pitää enää entisenlaisena rangaistuksena. Eräs haastatelta-
va tosin uskoi mahdollisen huomautuksen tuoman julkisuuden toimivan 
yhä osana seuraamusta: 

 
Mielestäni huomautukset otetaan erittäin vakavasti, koska on kysy-
mys julkisuusriskin ottamisesta. Kaikki brändin rakentaminen perus-
tuu siihen, että tekee itselleen positiivista imagoa. Ei brändin raken-
taminen perustu negatiiviseen mainontaan. Mainostajat pistävät suu-
ria rahoja positiivisen imagon rakentamiseen. Se on ihan todellinen 
riski, koska monien vuosien työ saattaa mennä ihan hukkaan, jos ku-
luttajan tai asiakkaan luottamus katoaa. 

  
Erääksi mahdolliseksi seuraamukseksi on ehdotettu huomautusten pakollis-
ta julkaisemista mainoksen julkaisseessa mediassa. Tämä olisi monella ta-
paa ongelmallista. Ulkomainosten osalta huomautuksen julkaiseminen ei 
olisi käytännössä mahdollista. Määräyksellä puututtaisiin median sananva-
pauteen päättämällä toimittajien puolesta julkaistavasta aineistosta. Tosin 
lehdistö on sitoutunut vapaaehtoisesti julkaisemaan julkisen sanan neuvos-
ton langettavat ratkaisut. Lisäksi tiedotusvälineet ovat uutisoineet runsaasti 
neuvoston antamista huomautuksista oma-aloitteisesti.143  

Epäeettisestä mainonnasta ovat osaltaan vastuussa mainostajan lisäksi 
mainoksen laatija ja sen julkaissut media. Tieto huomautuksesta annetaan 
kuitenkin pääsääntöisesti ainoastaan mainostavalle yritykselle, sillä mai-
noksen laatija ei ole aina mainonnan eettisen neuvoston tiedossa. Lisäksi 
huomautuksen saaneella mainostajalla on usein taloudellisia intressejä ot-
taa yhteyttä mainostoimistoon. Sallitun rajojen tuntemista voidaan pitää 
osana mainostoimistojen ammattitaitoa ja huomautuksen takia keskeyty-
neestä mainoskampanjasta voi koitua tilaajalle suuria kustannuksia. Sopi-
musehdoissa saatetaan sopia hinnan alentamisesta, jos kampanja joudutaan 
keskeyttämään mainostoimistosta johtuvasta syystä. Tiedon kulkemisesta 
kertoo myös se, että mainostoimistot kirjoittavat usein vastineet neuvostol-
le. Haastateltavat uskoivat mainostoimistojen seuraavan oma-aloitteisesti 
ratkaisukäytäntöä ja neuvoston määrittelemiä rajanvetoja. Osa haastatelta-
vista toivoi julkisten tilojen haltioiden, eli kaupunkien ja kuntien, ottavan 
suuremman vastuun ulkomainonnan tasosta.144 

                                                 
143 Haastattelut. 
144 Haastattelut. 





VII MAINONNAN EETTISEN  
 NEUVOSTON LAUSUNNOT  

7.1 Lausuntopyyntöjen käsittely  

Lausuntoa mainonnan eettiseltä neuvostolta voivat pyytää kuluttajat, mai-
nontaan liittyviä kysymyksiä käsittelevät järjestöt ja viranomaiset. Yritys-
ten tekemä lausuntopyyntö on maksullinen145. Sen sijaan yrityksen työn-
tekijä voi tehdä lausuntopyynnön yritykseen tulleesta business-to-
business -mainoksesta maksutta yksityishenkilönä. Lausuntopyyntö on 
tehtävä kirjallisesti. Yhden haastateltavan mukaan vaatimalla lausunto-
pyyntö kirjallisena voidaan estää kilpailevia yrityksiä tekemästä toisilleen 
tahallaan haittaa perättömillä lausuntopyynnöillä. Mukana tulee olla lau-
suntopyynnön tekijän perustelut sille, miksi hän pitää mainosta epäeetti-
senä. Neuvosto ottaa pääsääntöisesti mainoksia arvioidessaan kantaa ai-
noastaan lausuntopyynnössä mainittuun seikkaan, vaikka mainos sisältäisi 
myös muunlaista epäeettisyyttä146. Sääntöjen mukaan neuvosto voi ottaa 
asian käsiteltäväksi omasta aloitteestaan, mikäli siihen on erityisen paina-
va syy. Käytännössä näin on käynyt vain muutamia kertoja, sillä neuvos-
tolle tulee muutenkin resursseihin nähden huomattava määrä valituksia147. 

Mainonnan eettinen neuvosto saa vuosittain muutamia lausuntopyyntö-
jä viranomaisilta, viime aikoina myös poliisilta. Tasa-arvovaltuutetun toi-
mistoon lähetetyt lausuntopyynnöt on tavattu välittää neuvoston käsiteltä-
väksi148. Nykyisin toimiston internetsivuilla kuitenkin ohjataan tekemään 
valitukset syrjivästä mainonnasta ensisijaisesti kuluttajaviranomaisille. Ku-
luttajaviranomaiset saattavat puolestaan lähettää lausuntopyynnön neuvos-
tolle, mikäli tapauksella ei ole heidän mielestään laajempaa merkitystä:  

 
                                                 
145 Yrityksen tekemä lausuntopyyntö maksaa 1 500 euroa (10.8.2008), siis yhtä paljon 
kuin Liiketapalautakunnalle tehty lausuntopyyntö.  
146 Esimerkiksi lausunnossa 33/2005 neuvosto tarkasteli ainoastaan sille esitettyä 
kysymystä siitä, oliko lapsi esitetty mainoksessa seksualisoidulla tavalla. Kantaa ei otettu 
siihen, oliko mainoksessa muita asiattomia seksistisiä vihjailuja. Näre (2008) on esittänyt 
kriittisiä arvioita lausuntopyyntöjen perusteluiden merkityksestä. Hänen mukaansa mai-
nonnan eettinen neuvosto ei juuri ota yleisön esittämiä perusteluita huomioon ratkaisu-
toiminnassaan. 
147 Haastattelut. 
148 Tasa-arvovaltuutetun toimistoon on tehty vuosittain noin kymmenen valitusta syrji-
västä mainonnasta, jotka on siirretty neuvoston käsiteltäväksi. Haastattelut. Tällaista me-
nettelyä voidaan kritisoida ristiriitaiseksi hallintolain (434/2003) kanssa, jonka 4 luvun 
21 §:n mukaan viranomaisen tulee siirtää erehdyksessä hänelle toimitettu asiakirja toimi-
valtaiseksi katsomalleen viranomaiselle.  
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Kyllähän meillä [kuluttajaviranomaisilla] on ollut sellaisia tilanteita, 
joissa meidän ei ole ollut mahdollista tarttua johonkin asiaan ja 
olemme antaneet mainonnan eettisen neuvoston hoitaa sen. Kysees-
sä voi olla jokin ihan yksittäinen mainos, jos meillä on kädet täynnä 
työtä muusta syystä. Sitten tarkistamme, onko asia jo vireillä mai-
nonnan eettisessä neuvostossa. Jos se on vireillä, meidän ei tarvitse 
tehdä lausuntoa, koska tunnemme heidän ratkaisukäytäntönsä. Tie-
dämme, minkä tyyppinen ratkaisu sieltä todennäköisesti tulee. Jos 
jokin mainos saa aikaan kovasti keskustelua ja kohua, mutta tie-
dämme, että tämä on ihan selkeästi mainonnan eettisen neuvoston 
ratkaisukäytännön mukaisesti ohjeiden vastainen, tuntuu, ettei mei-
dän kannata tehdä päällekkäisiä ratkaisuja. 

 
Annettujen lausuntojen määrä on vaihdellut viime vuosien aikana kolmen- ja 
viidenkymmenen välillä. Lausuntopyyntöjä tehdään vuosittain noin 80 eri 
mainoksesta ja kaiken kaikkiaan yhteydenottoja neuvostolle tulee vuosittain 
noin kaksi sataa.149 Neuvoston jäsenet pitivät annettujen lausuntojen määrää 
sopivana ja arvelivat sen kertovan suomalaisen mainonnan korkeasta tasosta: 

 
Lausuntojen yhtenä tarkoituksena on, että mainostajat oppivat salli-
tun ja kielletyn rajat. Siitä näkökulmasta pidän nykyistä määrää riit-
tävänä. Lisätietoa rajoista tuskin tulisi, vaikka lausuntopyyntöjä olisi 
kaksinkertainen määrä. Ottaen huomioon mainostajien pyrkimyksen 
noudattaa ohjeita, en usko minkään parantuvan, vaikka lausunto-
pyyntöjä olisi kolminkertainen määrä. 

 
Lausuntopyynnöistä noin kaksi kolmasosaa on naisten tekemiä, mutta suku-
puolijakauma on tasoittumassa150. Osittain tämä voi johtua miehiä halventa-
vien mainosten määrän kasvusta, mutta toisaalta miehet tekevät lausunto-
pyyntöjä myös naisia halventavista mainoksista. Lausuntoja pyytävien ikä-
jakaumaa on mahdotonta arvioida, sillä heiltä ei tiedustella syntymäaikaa. 
Useimmissa tapauksissa vain yksi henkilö pyytää lausuntoa, viisi valitusta 
samasta mainoksesta on jo harvinaisen paljon.151 

Mainonnan eettisen neuvoston soveltamisalan ulkopuolelle jääviä lau-
suntopyyntöjä ei käsitellä. Suurimpana ryhmänä käsittelyn ulkopuolelle 
jäävät mainonnan sopimattomuuteen liittyvät valitukset. Toiseksi lausunto-
pyynnön on koskettava mainosta, eikä esimerkiksi lehtijuttua. Kolmannek-
si neuvosto ei ota kantaa mainostettavan tuotteen, kuten seksitarvikkeiden, 
eettisyyteen. Yritysten väliset riidat käsitellään Liiketapalautakunnassa. 

                                                 
149 Haastattelut. 
150 Näre (2003), 111 laski noin 90 % siihenastisista lausuntopyynnöistä tulleen naisilta tai 
naisryhmiltä. 
151 Haastattelut. 
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Puhelinmarkkinointiin liittyvät asiat kuuluvat puolestaan kuluttaja-
asiamiehelle.152  

Käsittelyyn otettavilla tapauksilla tulee olla yleistä merkitystä. Lausun-
topyyntöä ei käsitellä, jos hyvin samantyyppinen tapaus on jo aikaisemmin 
todettu hyvän tavan mukaiseksi. Valinnan käsittelyyn otettavista asioista 
tekee neuvoston sihteeri. Mikäli on epäselvää, kuuluuko asia neuvoston 
toimivallan piiriin tai onko vastaavaa mainosta jo käsitelty, otetaan lausun-
topyyntö varmuuden vuoksi käsittelyyn. Mikäli lausuntopyyntöä ei oteta 
käsittelyyn, pyydetään lausuntopyynnön tekijää katsomaan neuvoston in-
ternetsivuilta samasta aihepiiristä annettu vapauttava lausunto.153  

Lausuntopyynnön saatuaan neuvosto pyytää mainostajalta154 selvityk-
sen mainoksesta ja sen tavoitteista. Nämä selvitykset ovat yleensä pitkiä ja 
huolellisesti perusteltuja. Ne ovat usein mainostoimistojen tai suurimmissa 
yrityksissä lakimiesten laatimia.155 Käytäntöä pyytää vastine mainostajalta 
voidaan kritisoida, sillä mainostajan käsityksellä mainoksen sisällöstä ei 
välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka yleisö kokee sen156. 
Mainostajan tarkoitusta on joskus pidetty jopa yksinomaisena perusteluna 
ratkaisulle. Näin toimittiin esimerkiksi viihdelehden mainoksen kohdalla 
(23/2005), jossa sama nainen esitettiin vihjailevasti kahdessa vierekkäises-
sä kuvassa eri miehen kanssa. Perusteluna vapauttavalle päätökselle neu-
vosto tyytyi ainoastaan lausumaan, että mainos kuvaa mainostajan mukaan 
niin kutsuttua salarakas-ilmiötä. 

Lausuntopyynnöt käsitellään kokouksissa, joita on noin kahden kuu-
kauden välein. Lausuntopyynnöistä keskustellaan sihteerin laatiman esityk-
sen pohjalta, johon sisältyy myös ratkaisuehdotus. Tämä avaa keskustelua 
ja kasvattaa lausuntojen johdonmukaisuutta. Sihteerin esitysten lopputulos-
ta ei muuteta kovin usein, mutta se on mahdollista. Sen sijaan perusteluja 
muutetaan useammin. Jos esityksiin tehdään suurempia muutoksia, niitä 
kierrätetään vielä kaikilla jäsenillä ennen julkaisemista.157 

Keskustelut kokouksissa ovat haastateltavien mukaan pitkiä ja perus-
teellisia. Keskusteluilmapiiriä kuvattiin avoimeksi: 

 
Keskustelu kokouksissa on monipolvista ja hyvin monenlaisia asioi-
ta nostetaan esille. Minusta tuntuu, että yhteistyö on meillä parantu-

                                                 
152 Haastattelut. 
153 Haastattelut. 
154 Selvitystä pyydetään mainoksen julkaisseelta medialta, jos mainostaja ja media ovat 
sama yritys. Näin on esimerkiksi lööppien kohdalla ja televisiokanavan mainostaessa 
omaa ohjelmaansa. Haastattelut. Ks. esim. lausunto 11/2007. 
155 Haastattelut. 
156 Rossi (2003), 28; O’Barr 1996, 8. 
157 Haastattelut. 
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nut. Alussa ihmiset eivät vielä tunteneet toisiaan. Nykyään kaikki 
sanovat hyvin vapaasti mielipiteensä. 

 
Mikäli huomautuksen antamisesta ei päästä yksimielisyyteen, voittaa ää-
nestyksessä enemmistön kanta158. Mikäli äänet menevät tasan, puheenjoh-
tajan ääni ratkaisee. Äänestäminen kokouksissa on kuitenkin harvinaista; 
siihen on jouduttu turvautumaan noin kahdesti vuodessa.  

Useimmiten haastateltavat pitivät ratkaisun tekemistä helppona. Hanka-
lia tapauksia saatetaan käsitellä useammassa kokouksessa. Halu välttää ää-
nestyksiä voi johtaa kompromisseihin perusteluissa: 

 
Voidaan esimerkiksi kirjoittaa, että vaikkei mainosta katsota epäeet-
tiseksi, niin osa kuluttajista saattaa loukkaantua eri syistä. Huomau-
tusta voidaan yrittää lieventää esimerkiksi kirjoittamalla, että mai-
nostaja on pyrkinyt hyvään, mutta mennyt liian pitkälle. 

 
Esimerkiksi eräässä lausunnossa (9/2006) neuvosto pehmensi vapauttavaa 
kantaansa seuraavasti: ”Joitakin henkilöitä alastomuus saattaa hämmentää 
ja siten loukata heidän käsitystään säädyllisyydestä.” 

Valmiin lausunnon neuvosto lähettää mainostajalle, lausuntopyynnön 
tekijälle, tasa-arvovaltuutetulle, kuluttaja-asiamiehelle, Kuluttajaliitolle se-
kä eräille media-alan järjestöille. Kaikki lausunnot, myös vapauttavat, jul-
kaistaan mainonnan eettisen neuvoston verkkosivuilla. Julkaisemalla kaik-
ki lausunnot pyritään antamaan alan toimijoille mahdollisuus seurata neu-
voston linjaa. Ennen vuotta 2001 käsitellyistä valituksista ei kirjoitettu lain-
kaan lausuntoja, vaan niukat perustelut merkittiin ainoastaan neuvoston 
pöytäkirjaan.  
  
  
2 Ennakkolausunnot  

Mainostajat voivat pyytää lausuntoa tulevasta mainoksestaan ennakkoon, 
mikä maksaa tällä hetkellä tuhat euroa. Ennakkolausuntoja annetaan noin 
pari kappaletta vuosittain. Yritykset pyytävät ennakkolausuntoja erityisesti 
mainoksista, joiden ne arvioivat olevan rajatapauksia, ja joihin liittyy suu-
ria taloudellisia panostuksia. Neuvosto ei anna sitovaa vastausta, vaan 
muotoilee kantansa esimerkiksi: ”mainos saattaisi olla epäeettinen tai saat-
                                                 
158 Äänestystuloksiin liittyen annetaan usein eriäviä mielipiteitä. Ks. lausunnot 6/2008, 
1/2005, 10/2004, 11/2003, 2/2003. Esim. viime mainitussa tapauksessa eriävän mielipi-
teen antajan mielestä stringeihin pukeutunut nainen ei ollut alaston, vaan puettu. Naisen 
ruumista ei hänen mielestään ollut mainoksessa pilkottu osiin, koska naisesta esitettiin 
reidet, takamus ja lähes koko selkä. 
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taisi saada huomautuksen.” Ennakkolausuntoja ei julkisteta, sillä ne voivat 
sisältää liikesalaisuuksia ja tietoja tulevista kampanjoista.159  

Haastateltavat pitivät ennakkolausuntojen antamista yrityksille edulli-
sena ja hyvänä palveluna. Eräs neuvoston jäsen korosti, että tuhat euroa on 
alhainen hinta huolellisesti laaditusta vastauksesta verrattuna juristien palk-
kioihin. Useiden haastateltavien mielestä ennakkolausuntojen pyytäminen 
on merkki yritysten vastuullisuudesta ja pyrkimyksestä tehdä ohjeiden mu-
kaista mainontaa. Aikaisemmin myös kuluttajavirastosta saattoi hakea en-
nakkolausuntoa, mutta käytäntö on sittemmin lopetettu. 
 
 
3 Lausuntojen arviointia 

3.1 Kuvien merkityksiin viittaamisen vaikeus  
Lausunnoissa on pyritty kuvaamaan mainoksen sisältö neutraalisti, mutta 
itse asiassa kyse on varsin pitkälle menevistä tulkinnoista160. Mainoskuvien 
tekstit on yleensä toistettu tarkasti, samoin radiomainosten repliikit. Lue-
tuista teksteistä on saatettu jättää mainitsematta muun muassa, minkälainen 
oli puhujan äänensävy, jopa sukupuoli (2/2005). Mainosten kuvallisesta 
sisällöstä esiin poimitut seikat ovat kovin usein niukkoja ja sattumanvarai-
sia. Tästä esimerkkeinä seuraavat: 

 
Kuvassa on uima-asuisia naisia ulkona uima-altaan äärellä (6/2007). 
 
-- matkailuesitteessä on kuva naisen takamuksesta. Naisella on yl-
lään bikiniuima-asu. (17/2005) 
 
Mainoksessa on kuva vähäpukeisesta naisesta, joka pitää kädessään 
lappua, jossa on teksti -- (3/2006) 
 
Ulkomainoskampanjassa on viisi erilaista mainoskuvaa, joissa esiin-
tyvät naiset ovat pukeutuneet mainostajien myymiin erilaisiin rinta-
liiveihin (2/2006). 
 
Mainoskuvastossa on kuvia miehistä ja naisista, jotka ovat pukeutu-
neet mainostettaviin vaatteisiin. Heitä kuvataan eri tilanteissa. 
(14/2008) 
 
Mainoskuvassa esiintyy juhlavaatteisiin pukeutunut nainen 
(1/2008). 

                                                 
159 Haastattelut. 
160 Rossi (2003), 27 korostaa, että jo mainosten kirjalliset kuvaukset ovat tulkintaa. 
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Mainoksessa on piirretty naisen kuva (10/2006). 
 
Mainoksen yläkulmassa on polvista alaspäin kuvattu housut nilkois-
sa seisova ihminen (27/2003). 

 
Niukat kuvaukset mainosten sisällöstä tekevät monien lausuntojen arvioimi-
sen mahdottomaksi161. Mainoskuva on tekijänoikeuksien vuoksi liitteenä 
vain osassa lausuntoja162. Lukijan tulisi pystyä rakentamaan sisällön kuvauk-
sen perusteella tarpeeksi oikea käsitys mainoksesta sitä näkemättä. Kuvan on 
luonnehdittu kertovan enemmän kuin tuhat sanaa, mutta neuvosto on tyyty-
nyt sisällyttämään kuvien olemuksen vain muutamaan sanaan, parhaimmil-
laan muutamaan lauseeseen. Mitä niukemmin kuvan sisällön ilmaisee, sitä 
enemmän joutuu poimimaan siitä olennaisina pidettäviä seikkoja. Lukijan 
mielikuvituksen varaan saattaa jäädä sen arvioiminen, minkälaisesta kuva-
kulmasta ihmiset kuvattiin, minkälaiset olivat heidän ilmeensä, minkälainen 
oli mainoksen värimaailma, oliko televisiomainoksessa taustamusiikkia, oli-
vatko ihmiset luonnollisissa asennoissa, millä tavoin naiset oli meikattu, mil-
laisiin bikineihin naiset oli puettu – toisinaan jopa se, mitä ihmiset mainok-
sessa tekivät. 

Kuvista on kerrottu lausunnoissa vähän, mutta vielä vähemmän on va-
lotettu niissä esitettyjen asioiden merkityksiä. Monikulttuuristuvassa Suo-
messa merkitykset ovat yhä harvemmin jaettuja, siksi neuvoston tulisi il-
maista suoraan, mitä mainoskuvissa esitetyt asiat sen mielestä tarkoittavat. 
Ilman tällaista tietoa on mahdotonta ymmärtää ja arvioida usein väitelau-
seiden muotoon puettuja perusteluita. Esimerkiksi erään mainoksen 
(13/2002) sisällöstä on kerrottu ainoastaan, että kuvassa on bikiniasuinen 
nainen poseeraamassa polkupyörän kanssa. Perusteluosiossa on todettu 
naisen esiintyvän katseenvangitsijana, joka ei liity tuotteeseen, mutta naista 
ei kuitenkaan ole esitetty alentavalla tai halventavalla tavalla. Lukijalle he-
rää väistämättä kysymys, miksi näin ei ole. Jotta lausunnon oikeellisuutta 
pystyisi arvioimaan, tulisi tietää huomattavasti enemmän muun muassa 
naisen asennosta ja siihen kulttuurissamme liitetyistä merkityksistä. 

Vapauttavat lausunnot ovat usein langettavia niukemmin perusteltuja. 
Yhdessä hajuvesimainoksessa (14/2003) mies ja nainen flirttailevat, jonka 
jälkeen mies kävelee naisen luokse ja asettaa kätensä tämän takamukselle. 
Perusteluissa on todettu, että mainoksen tapahtumat on kuvattu taiteellises-
                                                 
161 Haastatteluissa huomautettiin kuvausten muuttuneen yhä niukemmiksi, sillä laajakaan 
kuvaus ei välttämättä anna mainoksesta oikeanlaista kuvaa. Toisaalta laajojen kuvausten 
laatiminen vaatisi myös enemmän resursseja.  
162 Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistiin lausuntojen yhteydessä 27 % mainoksista, vuon-
na 2006 julkaistiin 14 %, vuonna 2005 vastaavasti 24 %, vuonna 2004 jopa 35 % ja 
vuonna 2003 vain 4 %. 
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ti. Määrittelemättä on kuitenkin jätetty, mikä synnyttää taiteellisen vaiku-
telman. Tämän jälkeen on esitetty, että mainoksen nainen on kuvattu mie-
hen tavoin aktiivisena toimijana, eikä ole mainosviestin passiivinen objekti 
tai seksuaalisen häirinnän uhri. Avoimeksi jää, mitkä seikat kuvassa syn-
nyttävät vaikutelman naisen itsenäisestä roolista. Toisinaan vapauttavissa 
lausunnoissa ei ole perusteluja lainkaan. Esimerkiksi yhden mainoksen 
(9/2006) sisältöä on kuvattu seuraavasti: ”Mainoksessa on kuvattu takaa-
päin lattialla makuuasennossa oleva nainen. Naisen päällä luikertelee 
käärme.” Vapauttavan päätöksen perusteluna on ainoastaan todettu, ettei 
mainoksessa esiintyvää naista ei ole esitetty alentavalla, väheksyvällä tai 
halveksivalla tavalla163. Ilman tarkempia viittauksia kuvaan ei tällaisesta 
lausunnosta voi olla suurta apua mainosten laatijoille heidän arvioidessaan 
sallitun rajoja mainoskampanjoita suunnitellessaan.  

Useat haastateltavat kaipasivat perusteellisempia perusteluita, jotta lau-
sunnot eivät olisi niin sidottuja yksittäistapauksiin. Syvällisemmät peruste-
lut kasvattaisivat lausuntojen merkitystä ennakkotapauksina. Eräs haasta-
teltava toivoi perustavanlaatuisesti erilaista suhtautumistapaa eettisyyden 
edistämiseen, jossa keskityttäisiin enemmän kuvien merkitysten arvioimi-
selle: 

 
Valvontamekanismin tulisi perustua enemmän kuvien tulkintaan ja 
auki lukemiseen. Sen ei välttämättä tarvitse olla yksinkertainen kiel-
tomekanismi, vaan ennemminkin arvottamista ja kuvien tulkintaa. 
Sitä kautta voisi esimerkiksi vain esittää mainostajalle huomautuksia 
siitä, kuinka kuvaa tulkitaan. Nyt oikeuden käytettävissä olevat väli-
neet tuntuvat kömpelöiltä. 

 
 
3.2 Sukupuolen halventaminen ja seksuaaliset vihjailut 
Yleisin syy huomautuksen antamiselle on ollut naisen esittäminen katseen-
vangitsijana halventavalla tavalla vailla asiallista yhteyttä mainostettavaan 
tuotteeseen. Kaikkein räikeimmissä tapauksissa niukasti puettu nainen on 
koristanut esimerkiksi autoa164. Mukana saattaa olla seksistisiä tekstejä, 
esimerkiksi pyyntö tulla koeajamaan palvelu (25/2005). Naisen asema kat-
seenvangitsijana ja puuttuva yhteys mainostettavaan tuotteeseen ovat olleet 
helposti arvioitavia seikkoja – vaikeampaa on ollut perustella, milloin nai-
sen esittäminen on ollut halventavaa.  

                                                 
163 Yhtä niukasta tavasta perustella ks. lausunnot 8/2008, 2/2008, 1/2008. 
164 Vastaavia lausuntoja 11/2008, 18/2007, 7/2007, 14/2006, 41/2005, 26/2004, 11/2004, 
16/2003, 7/2003. 
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Sukupuolen esittämisestä tekee halventavaa ainakin ruumiin pilkkomi-
nen osiin ja erityisesti pään rajaaminen kuvan ulkopuolelle. Erityisesti epä-
eettisenä on pidetty yksinomaan naisen rintojen tai takamuksen rajaamista 
kuvaan.165 Joskus neuvostolta on jäänyt mainitsematta, mihin ruumiinosiin 
pilkkominen on kohdistunut: ”Mainoksen kuvassa on polvillaan etukenossa 
oleva alaston nainen. Osa naisen vartalosta on varjossa. (17/2006)” 

Joissakin tapauksissa tuotteen vertaaminen ruumiiseen on katsottu epä-
eettiseksi. Esimerkiksi silikonin mainostamista silikonirintaisen naisen ku-
valla pidettiin hyvän tavan vastaisena (20/2005), samoin naisen samaista-
mista pullonavaajaan (7/2004). Naisen vaatteiden niukkuuden vertaaminen 
tuotteeseen on neuvoston mukaan epäasiallista. Eräässä mainoksessa inter-
netliittymien nopeutta verrattiin naisten alushousujen leveyteen (1/2002), 
toisessa naisen shortsien niukkuutta verrattiin kännykkäliittymän laskun 
selkeyteen (13/2005).  

Alastomuus mainoksissa on lähtökohtaisesti sallittua. Mainonnan eetti-
sen neuvoston linja kohuttuihin alusvaatemainoksissa on vaihdellut. 
Useimmiten niistä annetut lausunnot ovat olleet vapauttavia, sillä peruste-
luiden mukaan alusvaatteet ovat laillinen tuote, joita pitää voida mainostaa 
(9/2007, 29/2003, 19/2002). Erään alusvaatemainoksen (2/2006) hyvän ta-
van mukaisuus perusteltiin näin yleisesti: 

 
Mainoskampanjan tarkoituksena on mainostaa rintaliivejä myyvää 
liikettä. Mainoksissa esiintyvät naiset ovat pukeutuneet mainostajan 
tuotevalikoimaan kuuluviin rintaliiveihin. Naisia ei esitetä alentaval-
la, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. 

 
Huomautuksen saaneet alusvaatemainokset tarjoavat enemmän välineitä 
sallitun rajojen arvioimiseksi. Pornografinen kuvasto yhdistettynä vähäpu-
keisuuteen on epäeettistä, vaikka pyrkimyksenä olisi mainostaa alusvaattei-
ta. Epäeettiseksi on katsottu alusvaatteisillaan olevan naisen kuvaaminen 
takaapäin yläselästä reisiin asti iso punertava läiskä pakarassa (16/2004), 
käsi alushousujen sisällä (16/2004) tai toinen jalka nostettuna edessä ole-
valle pöydälle (17/2003). 

Seksuaalisten vihjailuiden mainitseminen perusteluissa tuntuu suuresti 
vaihtelevan. Nais- tai miesruumiin esittäminen halventavalla tavalla liittyy 
usein niiden seksualisoimiseen, mutta tätä on harvoin erikseen mainittu. 
Joskus seksi on ollut mukana perusteluissa näkyvämmin: ”Filmin alussa 
nopeassa tempossa esitetyt kuvat ovat seksuaalisuutta korostavia, osaa ku-
vista voidaan pitää jopa pornografisina. (14/2006)” Toisinaan on mainittu 
suoraan naisen esiintyvän seksiobjektina (20/2006), toisinaan taas vähem-
                                                 
165 Esim. lausunnot 11/2005, 16/2005,13/2005, 15/2004, 10/2003, 2/2003.  
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män suoraan: ”-- mainoskuvan väkinäisissä asennoissa esiintyvä nainen on 
mainosviestin passiivinen objekti. (6/2008)” 

Joskus ilmiselvä seksuaalinen vihjaus on jäänyt perusteluissa huomioi-
matta. Tietotekniikkapalveluiden mainoksessa (9/2004) mies opasti naisille 
tietokoneen käyttämistä seksistisissä asennoissa ja myös mainoksen tekstit 
viittasivat tähän. Tästä huolimatta neuvosto perusteli huomautusta ainoas-
taan naistyöntekijän tietämättömyyden korostamisella ja alisteisella roolilla 
mieheen nähden. Toisessa mainoksessa (19/2005) kuvattiin farkkuihin ja 
toppiin pukeutunutta tyttöä istumassa keinutuolin käsinojalla. Kuvan vie-
ressä oli teksti: ”- ALE – taanko jo?” Neuvosto tyytyi toteamaan, että ver-
biä ”aletaan” on käytetty mainoksessa normaalista käyttöyhteydestä poik-
keavasti: ”Mainostajan tarkoituksena on ollut pyrkiä leikillisen kepeään 
ilmaisuun kertoessaan liikkeen alennusmyyntituotteista.” Kolmannessa 
esimerkissä (13/2008) mainosteksti kuului: ”Voita Anu käyttöösi.” Tarkoi-
tus oli mainostaa arpajaispalkintona arvottavaa omavalmentajaa. Lausun-
nossa jätettiin problematisoimatta tekstiin sisältyvä seksistinen viittaus.  

Lähes kaikki sukupuolen halventamisen perusteella huomautuksen saa-
neet mainokset ovat esittäneet naisruumista. Miehiä koskevasta mainonnas-
ta tehdyt valitukset alkoivat yleistyä 1990-luvun puolivälistä, mutta muo-
dostavat edelleen pienen vähemmistön. Eräässä vapauttavassa lausunnossa 
(6/2006) neuvosto arvioi miehen vähäpukeisuutta käytetyn tavalla, joka 
kiinnittää katseen, mutta miestä ei kuitenkaan esitetty mainoksessa alenta-
valla tai halventavalla tavalla. Perusteluista ei ilmennyt tarkemmin, miksi 
vähäpukeisen miehen esittäminen katseenvangitsijana ei ollut halventavaa. 
Kiellettynä ei pidetty myöskään kehotusta vertailla piirrettyä teräsmiestä ja 
kuvaa miehen rintakehästä ja hauislihaksista, koska teräsmiehen katseesta 
ja asennosta saattoi saada käsityksen päättäväisestä toiminnasta (13/2005).  

Mainonnan eettinen neuvosto on arvioinut ainoastaan kerran seksuaali-
sen suuntautumisen halventamista (17/2007). Televisiokanavaa mainostet-
tiin kertomalla, ettei se esittäisi häähössötyksen, puuduttavien keskuste-
luohjelmien ja saippuaoopperoiden ohella kikattavia seksuaalivähemmistö-
jä. Neuvosto ei pitänyt ilmaisua ongelmallisena, sillä:  

 
-- mainoksessa on lueteltu kärjistäen erilaisten tv-formaattien tyypil-
lisiä aiheita ja yksittäisiä tv-ohjelmatyyppejä. Seksuaalivähemmis-
töihin viittaava ilmaisu on yksi aihe muiden vastaavien joukossa. 
Seksuaalivähemmistöjä koskevia ohjelmia esitetään Suomen tv-
kanavilla. Mainoksessa viitataan huumoria tavoitellen mutta yliam-
puvin termein todelliseen tv-tarjontaan.  
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Perustelua voidaan kritisoida, sillä vähemmistöryhmän leimaaminen ei-
toivotuksi televisio-ohjelman aiheeksi ei rinnastu muihin karrikoituihin oh-
jelmatyyppeihin.  
 
 
3.3 Sukupuolen esittäminen kaavamaisella tavalla 
Sukupuolen esittäminen kaavamaisella tavalla on kielletty mainonnan eet-
tisen neuvoston noudattamissa ohjeissa hyvin laaja-alaisesti. Mainoksissa 
ei saisi ohjeiden mukaan ylläpitää kaavamaisia roolikäsityksiä siitä, mikä 
on miehille tai naisille tunnusomaista. Käytännössä sääntöjä ei ole tulkittu 
näin tiukasti, mikä näkyy lelumainoksia käsittelevistä vapauttavista lau-
sunnoista (19/2006, 18/2006). Mainoksissa on selkeästi esitelty toiset lelut 
pojille ja toiset tytöille suunnattuina. Neuvosto on kuitenkin linjannut, että: 
”Mainostajaa ei voida velvoittaa rikkomaan yleisiä käsityksiä tytöille ja 
pojille mieluisista leikkikaluista (18/2006).” Samoin hyväksyttäväksi kat-
sottiin valmisruokamainos (7/2005), jossa korostetaan yrityksen työtekijöi-
tä äiteinä. Neuvoston mukaan: ”Mainos ei -- vähättele miesten tai lapset-
tomien naisten kykyä laittaa hyvää ruokaa.” Sukupuolten rooleja yhteis-
kunnassa heijasteleva mainonta yleensä samaan aikaan väistämättä uusin-
taa niitä, mutta neuvosto on usein katsonut yhteiskuntaa kuvaavaan mai-
nontaan puuttumisen mahdottomaksi.  

Siinä missä naisten ja miesten sijoittamiseen erilaisille työaloille on 
suhtauduttu vapaamielisesti, on huomautuksia annettu erityisesti naisen 
esittämisestä miestä alempiarvoisena. Huomautuksen saaneessa miesten 
vaateliikkeen mainoksessa (15/2002) kerrottiin liikkeessä palvelevan 24 
naismyyjää. Neuvoston mukaan mainos: ”-- vahvistaa roolikäsitystä, että 
naiselle on tunnusomaista toimia miestä palvelevassa roolissa.” Huomau-
tukseen johtaneessa automainoksessa (32/2005) mies lastasi autonsa kyy-
tiin naismallinukkeja. Perusteluiden mukaan naismallinuket esitettiin pas-
siivisina ja tahdottomina objekteina ja näin ollen: ”Mainos toistaa ja vah-
vistaa naisista annettavaa kaavamaista mielikuvaa.” Erityisen tiukasti on 
suhtauduttu kaavamaisen kuvan antamiseen naisen seksuaalisuudesta. Täs-
tä esimerkkinä mainos (1/2001), jossa nainen avaa kylpyhuoneeseensa tul-
leen vieraan korjausmiehen vetoketjun ja ottaa pyyhkeensä pois ympäril-
tään.  

Sukupuolen esittäminen kaavamaisella tavalla on saanut neuvoston hy-
väksynnän, jos mukana on tarpeeksi huumoria tai liioittelua. Vapauttavan 
lausunnon saaneessa mainoksessa (24/2003) nainen huolehtii nälkäisen ja 
ärtyneen miehen tarpeista, minkä jälkeen tämä piristyy. Eräässä mainok-
sessa (11/2007) naisääni kertoo kaavamaisesti miehelleen kuuluvista työ-
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tehtävistä mökillä ja tämän formulapalvelusta kännykässä. Tämän jälkeen 
naisääni toteaa, että mies voi keskittyä kerrallaan vain yhteen asiaan. Mai-
nosta pidettiin hyväksyttävänä sen sisältämän huumorin vuoksi. Vastaavaa 
kuvausta naisesta olisi tuskin hyväksytty. Kaavamainen esittäminen on sal-
littua myös, jos tueksi voidaan esittää tilastotietoja. Liikenneturvan kam-
panjassa (24/2005) esiintyi yksinomaan miehiä kertomassa syitä huolimat-
tomalle ajokäyttäytymiselle. Tätä pidettiin hyväksyttävänä, sillä tilastotie-
tojen mukaan miehet aiheuttavat valtaosan kuolemaan johtaneista liikenne-
onnettomuuksista.  
 
 
3.4 Pornografisten tai seksiin liittyvien tuotteiden  
 mainonta 
Mainonnan eettinen neuvosto on linjannut, että pornografisia tai seksiin 
liittyviä tuotteita tulee saada mainostaa niitä esittelemällä. Tällaisia tuottei-
ta ovat olleet pornolehdet ja -videot, erotiikkaravintolat, viihdelinjat, tyttö-
kalenterit ja seksilelut – ja lähes alastomilla naisenkuvilla koristetut lumi-
laudat (18/2003). Mainonnan eettistä neuvostoa ja sen edeltäjää on kuiten-
kin kritisoitu niiden valitsemastaan linjasta koko toiminnan ajan166. Eräässä 
lausunnossaan (15.9.1994) neuvosto perusteli kantaansa kysymyksiä herät-
tävällä tavalla: ”Tuotteen, esim. strip-tease-esitysten, mainostaminen ei si-
nänsä ole tasa-arvon vastaista.” Toisessa lausunnossaan (29.8.1995) neu-
vosto muotoili kantansa seuraavasti:  

 
Alastomuutta ja vähäpukeisuutta ei sinänsä voida pitää tasa-arvoa 
koskevien sääntöjen vastaisena silloin, kun alastomuus liittyy tuot-
teeseen tai palveluun. Vaikka eroottisia palveluja ja materiaaleja tar-
joavan yrityksen mainosten levittäminen myös perhelehden sivuilla 
ei ehkä ole hyvän tavan mukaista, ei neuvosto voi sääntöjensä perus-
teella tähän puuttua. 

 

                                                 
166 Ensimmäisen kerran mainonnan tasa-arvoneuvosto otti kantaa asiaan kokouksessa 
14.11.1989, jolloin Suomalaisen Kirjakaupan mainostamien erotiikkalehtien todettiin 
olevan lähinnä tuote-esittelyä. Linjastaan poiketen mainonnan tasa-arvoneuvosto 
huomautti keväällä 1990 Kauppalehdelle kolmossivun tyttökuvista saamastaan 
palautteesta, vaikka niissä ei ollutkaan kyse mainonnasta. Loppuvuonna 1993 mainonnan 
tasa-arvoneuvosto kieltäytyi ottamasta kantaa seksipuhelinpalveluiden markkinointiin 
(tasa-arvoa mainonnassa valvovan neuvoston päätös 11.11.1993), vaikka 19 naiskan-
sanedustajaa oli tehnyt aiheesta valituksen. Päätös aiheutti seuraavana keväänä laajaa 
keskustelua, joka johti tasa-arvoasiantuntijan ottamiseen mukaan kokoonpanoon. 
Ruotsin vastaava itsesääntelyelin ERK ei ole niin ikään käsitellyt pornografisten 
tuotteiden mainontaa, mistä sitä on runsaasti kritisoitu. Ks. myös Näre (2008), 361–364. 



 

Pakarinen & Tala: Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. OPTL TTA 91, 2009 

 

66 

Toisinaan neuvosto on antanut huomautuksen tällaisten tuotteiden mainos-
tamisesta vetoamalla niiden lapsille haitallisiin vaikutuksiin. Huomautuk-
sen toi esimerkiksi lapsille suunnattujen satuhahmoja esittävien kännykkä-
tarrojen mainostaminen sekaisin alastomia naisia kuvaavien kännykkätar-
rojen kanssa (21/2003, 20/2003). Samoin erotiikkaliikkeen seinässä oleva 
naisen kuva (21/2006) sai huomautuksen, koska lapset saattaisivat nähdä 
sen. Neuvosto kuitenkin arvioi, ettei kuva loukkaisi kohderyhmää, jolle se 
on suunnattu. Pamela Andersonista kertovaa ohjelmaa ei saanut mainostaa 
kuvilla suurista rinnoista, koska kuvasta ei voinut tunnistaa Andersonia 
(29/2005). Sen sijaan tirkistelyohjelman mainosta (27/2005), jossa riisuu-
tuva nainen oli pilkottu osiin, pidettiin hyväksyttävänä kuvan liittyessä 
myytävään tuotteeseen. 
 
 
3.5 Väkivaltaa sisältävä mainonta 
Väkivallan esittämiseen mainoksissa neuvosto on suhtautunut yleisesti ot-
taen tiukasti. Huomautukseen ovat johtaneet esimerkiksi pieni lapsi huk-
kumassa kylpyammeeseen (3/2007), veriset ja pahoinpidellyn näköiset 
kasvot (13/2006), pelokkaan näköisen miehen kuulusteleminen uhkaavasti 
vankiselliä muistuttavassa huoneessa (3/2002) ja lentolehtisen niittaaminen 
tuskasta huutavan miehen otsaan (3/2003). Erityisen usein väkivaltaa on 
esiintynyt televisiosarjojen ja elokuvien mainoksissa. Lähes kaikissa väki-
valtaa sisältäneissä mainoksissa väkivalta on miesten toisiin miehiin koh-
distamaa. Varsinaisen väkivallan esittämisen lisäksi huomautuksia on an-
nettu vaarallisten tilanteiden näyttämisestä ja kannustamisesta lainvastai-
seen toimintaan. Esimerkiksi huomautuksen saaneessa juorulehden mai-
noksessa (22/2005) kannustettiin vakoilemaan muita ihmisiä palkkiota vas-
taan. Grillitikun työntäminen pistorasiaan mainoksessa sai huomautuksen, 
koska lapset saattaisivat nähdä mainoksen (6/2002).  

Väkivallan esittäminen liioitellusti on ollut perusteena vapauttavalle 
lausunnolle (26/2005, 4/2003). Liioitteluna pidettiin esimerkiksi mainosta 
(15/2006), jossa vihainen nainen heittää astioita miestä kohti ja mies suo-
jautuu kattilan avulla. Yksi kattiloista ei irtoa naisen kädestä, koska siinä 
on erityisen pitävä kahva. Liioiteltuna pidettiin myös vakuutusyhtiön mai-
nosta (12/2003), jossa mies hyppää ikkunasta yllätettyään vaimonsa toisen 
miehen seurasta. Kolmannessa esimerkissä (4/2004) nainen heittelee van-
hoja huonekaluja kerrostaloasuntonsa parvekkeesta pihalle voitettuaan ar-
pajaisissa. Näin liioiteltuja tilanteita ei perusteluiden mukaan voi mieltää 
todellisiksi. Liikaa ei saa liioitella – irtonaiset päät kattilassa johtivat huo-
mautukseen ihmisarvoa loukkaavina (10/2008). Toisinaan perustelu muis-



 

Pakarinen & Tala: Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. OPTL TTA 91, 2009 

 

67

tuttaa kompromissia; neuvoston mukaan eräässä mainoksessa (2/2001) on 
käytetty perusteetonta väkivaltaa, mutta ei siinä määrin, että siihen olisi ai-
hetta puuttua. Kyseisessä mainoksessa mies luulee toisen miehen varasta-
neen hänen lompakkonsa ja pahoinpitelee tämän. 

Osa väkivaltaa kuvaavista mainoksista on saanut huomautuksen ylei-
sesti naisia halventavina. Eräs mainos (7/2002) sai esimerkiksi huomautuk-
sen, koska siinä esitettiin naisten rintojen puristelu tavanomaisena ja sallit-
tuna. Vapauttavan lausunnon saanut alkoholinkäytön vaaroista nuorille ker-
tova mainoskampanja toimii hyvänä esimerkkinä neuvoston vaikeuksista 
seksuaalisen väkivallan arvioinnissa. Mainoksessa humalassa oleva nainen 
lähtee jatkoille kahden miehen luokse. Miehet riisuvat naisen vaatteita ja 
lopuksi nainen seisoo sängyn laidalla nukkuvia miehiä katsellen. Naisen 
suuhun laitetaan teksti: ”Vaikka lääkkeet veisivät taudin, häpeä säilyy.” 
Neuvoston mukaan mainos ei viittaa raiskaukseen, vaikka sisällön kuvauk-
sessa kerrotaan miesten kaatavan naisen sängylle. Toisaalta on jätetty poh-
timatta, miksi juuri naisen harrastama seksi olisi erityisen häpeällistä. Neu-
vosto viittasi perusteluissaan nuorten alkoholihaittoja käsitelleeseen tutki-
mukseen, jonka mukaan tyttöjen juomiseen liittyy useammin seksuaalista 
riskikäyttäytymistä, poikien taas riitatilanteita. Neuvosto ei perustele, miksi 
naisten harrastama seksi on riskikäyttäytymistä, mutta miesten ei.  
 
 
3.6 Yliampuvat lööpit 
Mainonnan eettinen neuvosto on katsonut kuluttajaviranomaisten tavoin 
lööppien olevan mainoksia ja siten sen toimialaan kuuluvia167. Neuvoston 
kannanotot lööpeistä ovat herättäneet kritiikkiä, sillä niiden on pelätty ra-
joittavan sananvapautta. Samanlaista kritiikkiä on esitetty neuvoston puut-
tumisesta elokuvien ja televisio-ohjelmien ennakkomainontaan, jossa mai-
nos koostuu osasta ohjelmaa. Lausunnossaan (1/2006) neuvosto vastasi kri-
tiikkiin: ”Sananvapauden takaava ennakkosensuurin kielto ei estä arvioi-
masta jälkikäteen, miten sananvapautta on yksittäistapauksessa käytetty.” 
Toisaalta media-alan on arvioitu vedonneen sananvapauteen ainoastaan sen 
vuoksi, että väkivaltaa sisältävät otsikot todella lisäävät lehtien myyntiä.168 

Lööppien tuomitsemista neuvosto on perustellut ennen kaikkea lasten 
eduilla. Epäeettisiksi lööpeiksi on katsottu otsikot ”Isä tappoi lapsen kes-
ken aamupalan (37/2005)” sekä ”Äiti poltti lapset ja itsensä (1/2006)”. Sen 
sijaan vapauttava lausunto annettiin lööppien muotoon puetuista Espoon 
Kaupunginteatterin mainosteksteistä (15/2007): ”Kiihtynyt nuorimies sur-
                                                 
167 Samoin on katsonut Huovila (2002), 214–215. 
168 Haastattelut. 
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masi isänsä ja halusi seksiä äidin kanssa!”, ”Retkahdin työnantajaani”, 
”Seksi työpaikalla sotki urasuunnitelmat” sekä ”Alastomat miehet tunkeu-
tuivat taloon”. Kyseisissä ulkomainoksissa teatterin nimi oli vain vaivoin 
erotettavissa. Lööppien suhteen neuvoston linja on ollut jossain määrin 
epäjohdonmukainen. Viime mainitussa tapauksessa neuvosto linjasi, että 
mainostekstejä tulisi arvioida sillä perusteella, millainen vaikutelma syntyy 
silmäiltäessä niitä nopeasti. Lisäksi neuvosto totesi mainosten olleen met-
roasemilla, joissa myös lapset liikkuvat. Päätös oli tästä huolimatta vapaut-
tava, koska: ”Mainosten ei voida katsoa loukkaavan kohderyhmää, joille 
mainokset on suunnattu.” Ulkomainonnan kyseessä ollessa ei kohderyhmää 
voi kuitenkaan selkeästi rajata.  

Julkisen sanan neuvosto on antanut joistakin lööpeistä erisuuntaisia pää-
töksiä mainonnan eettisen neuvoston kanssa, mutta sen tehtävänä on kiinnit-
tää huomiota ennen kaikkea hyvän journalistisen tavan noudattamiseen, ku-
ten uutisoinnin todenperäisyyteen. Mainonnan eettinen neuvosto ja julkisen 
sanan neuvosto ovat keskustelleet ratkaisuista ja olleet yhtä mieltä erilaisten 
näkökulmien tarpeellisuudesta. Useat haastateltavat arvostivat eettisen neu-
voston rohkeita kannanottoja lööpeistä. Lasten oikeuksia valvova lapsiasia-
valtuutettu169 saa vuosittain useita valituksia lapsille haitallisesta mainonnas-
ta ja on myös ottanut kantaa väkivaltaa sisältävien lööppien tarkemman val-
vonnan puolesta170. Väkivallan pelon lisääntymisen on huomattu lisäänty-
neen yhteiskunnassa samaan aikaan väkivaltaa sisältävien lööppien määrän 
kasvun kanssa, vaikka todennäköisyys joutua väkivaltarikoksen uhriksi on 
pienentynyt171.  
 
 
3.7 Muu hyvän tavan vastaisuus 
Mainonnan eettinen neuvosto on pitänyt lööppien ohella muitakin mainok-
sia lapsille haitallisina. Näistä mainoksista on vaikeaa löytää yhdistäviä 
piirteitä ja vetoaminen lasten kehitykseen tuntuu toimivan usein lisäperus-
teluna huomautuksen antamiselle rajatapauksissa. Perheväkivallan vastaista 
työtä tukevan Raha-automaattiyhdistyksen mainoksessa (28/2003) esitettiin 
isä hakkaamassa ovea, vajaan piiloutuvat lapset ja vajan nurkkaan itkuisena 
kyyristynyt äiti. Huomautusta perusteltiin nimenomaan lasten suojelemisel-
                                                 
169 Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva 
viranomainen, joka pyrkii edistämään YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen toteutu-
mista ja yleisesti lasten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa. 
170 Lapsella on oikeus osallistua (2008), 55; Lapsiasiavaltuutetun tiedote 5/2006. 
171 Kivivuori & Kemppi & Smolej (2002). Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosia 1980–
1997. Yhdeksi syyksi ilmiöön tutkijat arvelevat kiihtynyttä kilpailua Ilta-Sanomien ja 
Iltalehden välillä. 
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la, vaikka monet aikuisetkaan tuskin mielellään katselisivat mainosta. Neu-
vosto on ottanut kerran kantaa lapsen esittämiseen mainoksessa (5/2001). 
Lausunnon mukaan lapsen esittäminen alastomana on sallittua, mikäli esit-
tämistapaan ei liity seksuaalisia viitteitä. 

Toistaiseksi neuvosto on ottanut harvoin kantaa syrjintään etnisen ryh-
män perusteella. Eri kulttuureista on sallittua nostaa esille myönteisiä asioi-
ta, esimerkiksi Latinalaisen Amerikan maista samba, jalkapallo ja formula-
autoilu (19/2004, 4/2006). Syrjivänä pidettiin sen sijaan mainosta, jossa 
ilmanpuhdistajan kuvailtiin poistavan etniset hajut (16.5.2001). Toisessa 
huomautuksen saaneessa mainoksessa verrattiin yritysnumeropalvelun 
edullisuutta keskusteluun, jonka huonoa suomea puhuvat mies ja nainen 
kävivät seksipalveluiden hinnoista (21/2004). Suomen lipun esittämistä 
mainoksessa, jossa esiintyi myös miehen sukupuolielimiä, pidettiin hyvän 
tavan vastaisena (2/2002). 

Uskontoa halventavat mainokset eivät toistaiseksi ole saaneet huomau-
tuksia, vaikka neuvosto on todennut, että jotkin mainokset saattavat loukata 
uskonnollisia henkilöitä. Tällaisesta esimerkkeinä ovat kestopuun mainos-
taminen karuissa luonnonolosuhteissa seisovalla puisella ristiä (21/2005) 
tai metallimusiikin mainos varustettuna tekstillä ”Verta saatanalle” 
(34/2005). Kun mainonnan perussäännöissä kielletään ihmisryhmän hal-
ventaminen uskonnon perusteella, voidaan pitää kyseenalaisena neuvoston 
vapauttavaa lausuntoa (2/2007) kiinteistönvälityspalveluiden mainoksesta. 
Siinä nainen luettelee ihmisryhmiä, joita ei halua naapureikseen. Näitä ovat 
muiden muassa pianonsoiton opettajat, helluntailaiset ja salarakkaat. Perus-
telu kuuluu seuraavasti: 

 
Mainoksessa on pyritty humoristiseen ilmaukseen, ja tässä tarkoi-
tuksessa mainos on tyylillisesti liioiteltu. -- tämänkaltainen hellun-
tailaisiin viittaaminen saattaa loukata joitakin helluntaiseurakuntaan 
kuuluvia henkilöitä. Neuvosto kuitenkin katsoo mainoksen tyylilaji 
huomioon ottaen, ettei mainoksessa syrjitä helluntaiseurakuntaan 
kuuluvia eikä mainos kokonaisuutena arvostellen ole omiaan hal-
ventamaan tällaisia henkilöitä. 

 
Kiellettynä ikäsyrjintänä on pidetty mainostekstiä: ”nasta lautaan, mummot 
hautaan. (16.5.2001)” Kyseinen mainos olisi tosin saattanut olla arvelutta-
va jo pelkästään viittauksilla väkivaltaan, sillä sen kuvituksena on ruu-
misarkkua kuljettava trukki. Hyväksyttynä on sen sijaan pidetty yli 33-
vuotiaiden elämän esittämistä tylsänä mainostettaessa nuorille suunnattua 
alennusta, vaikka ikääntymistä onkin käsitelty alatyylisellä tavalla 
(8/2003). 
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Joitakin seikkoja on pidetty arvioinnissa raskauttavina tai lieventävinä. 
Mitä julkisemmalla paikalla mainos on esitetty, sitä tiukemmin sen sisäl-
töön on suhtauduttu. Internetmainontaa on arvioitu ulkomainontaa lievem-
min (13/2007, 27/2005). Televisiomainosten sisältö saa olla rohkeampaa 
iltayhdeksän jälkeen (2/2002) ja nuorille suunnatut mainokset rohkeampia 
mediasta riippumatta (12/2005, 2/2005, 3/2006). Vanhemmilla on velvolli-
suus valvoa, etteivät lapset katsele aikuisille suunnattuja maksullisia televi-
siokanavia (22/2007). Viranomaisilla ja julkista rahoitusta saavilla on 
huomautettu olevan erityinen vastuu mainostaa eettisesti (7/2008, 14/2006, 
10/2004, 8/2004). Huumori ja liioittelu on usein todettu lieventäväksi – eri-
tyisesti mainontaa ilmiönä ironisoidessaan (30/2005, 1/2005, 8/2004). Eng-
lanninkieliset tekstit saavat olla suomenkielisiä rajumpia (9/2008), mitä 
voidaan kylläkin kritisoida suuren osan suomalaisista ymmärtäessä hyvin 
englantia. 
 
 



VIII YHTEENVETO 

1 Mainonnan eettisyyden sääntely Suomessa 

Mainoskuvien sisältöön puuttumalla pyritään turvaamaan yksilöiden ko-
kemus ihmisarvosta. Käsitykset esimerkiksi miehenä, nuorena tai homo-
seksuaalina olemisesta syntyvät yhteiskunnassa käytyjen kulttuuristen neu-
votteluiden tuloksena, joissa myös mainoskuvilla on osansa. Jokainen yksi-
lö on samaan aikaan sekä tämän määrittelyvallan kohde että sen käyttäjä. 
Kulttuurisen vallan käyttö perustuu eron tekemiselle ihmisryhmien välille 
ja näiden erojen arvottamiselle. Kuvat voivat rajata yksilön vapautta valita 
identiteettinsä ja niillä voi olla vaikutuksia myös taloudellisen ja poliittisen 
vallan jakaantumiseen yksilöiden välillä. Mitä julkisempi kuvallinen esitys 
on, sitä suurempi on sen määrittelyvalta.  

Epäeettinen mainonta on kielletty kuluttajansuojalailla, johon lisättiin 
vuonna 2008 hyvän tavan vastaisen mainonnan määritelmä. Lisäyksellä ei 
pyritty hallituksen esityksen mukaan muuttamaan oikeustilaa, eivätkä haas-
tateltavat uskoneet sen vaikuttavan itsesääntelyjärjestelmään. Ennen uudis-
tusta oikeuskirjallisuudessa vallitsi jossain määrin epäselvyys siitä, koskisiko 
kuluttajansuojalain väljä yleislauseke mainonnan eettisyyttä, vai ainoastaan 
sen sopimattomuutta. Markkinatuomioistuin oli kuitenkin linjannut jo vuon-
na 1984 väkivaltaa sisältävän mainonnan ja vuonna 1994 tasa-arvoa louk-
kaavan mainonnan kuuluvan kuluttajansuojalain soveltamisalaan. Epäeetti-
nen mainonta televisiossa ja radiossa on kielletty erityislailla johtuen näitä 
medioita koskevasta omasta direktiivistään.  

Kuluttajaviranomaiset puuttuvat epäeettiseen mainontaan kuluttajien 
yhteydenottojen perusteella ja omasta aloitteestaan. Mikäli kuluttajaviran-
omaiset pitävät mainontaa hyvän tavan vastaisena, he pyrkivät neuvottele-
maan mainostajan kanssa mainoskampanjan lopettamisesta. Tämä onnistuu 
lähes aina ja markkinaoikeudessa käsitellään hyvän tavan vastaista mainon-
taa koskevia tapauksia erittäin harvoin. Joistakin kuluttajaviranomaisten 
käsittelemistä valituksista laaditaan kuluttaja-asiamiehen lausunto, joiden 
tiivistelmiä julkaistaan kuluttajaviranomaisten internetsivuilla ja verkko-
lehdessä.  

Mainonnan eettisen neuvoston edeltäjä, mainonnan tasa-arvoneuvosto, 
perustettiin elinkeinoelämän aloitteesta vuonna 1989. Perustamiseen vai-
kutti merkittävästi halu välttää uutta mainontaa koskevaa lainsäädäntöä. 
Tasa-arvolakia valmisteltaessa 1980-luvulla esitettiin tasa-arvoa loukkaa-
van mainonnan kieltämistä tasa-arvolailla, koska tuolloin markkinaoikeus 
ei ollut vielä linjannut epäeettisen mainonnan kuuluvan kuluttajansuojalain 
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soveltamisalaan. Komiteanmietinnön esitys ei kuitenkaan toteutunut, sillä 
lain säätämiseen liittyi suuria ristiriitoja, eikä mainontaa pidetty siihen ai-
kaan tasa-arvokysymyksistä tärkeimpinä. Myöhemmin tasa-arvoa loukkaa-
van mainonnan kieltämistä tasa-arvolailla pohdittiin uudestaan 1990-luvun 
alkupuolella, mutta osittain mainonnan tasa-arvoneuvoston toiminnan 
vuoksi lisäystä lakiin ei tehty. Perustamisen jälkeen mainos- ja media-alan 
järjestöt ovat kehittäneet aktiivisesti itsesääntelyä muun muassa laajenta-
malla sen soveltamisalaa. Vuoden 2001 uudistuksen yhteydessä mainonnan 
tasa-arvoneuvoston nimi vaihdettiin mainonnan eettiseksi neuvostoksi, jo-
ka otti aikaisemmasta poiketen kantaa myös väkivaltaa sisältävään mainon-
taan. Samalla neuvoston toiminta siirtyi Keskuskauppakamarin tiloihin.  

Mainonnan eettinen neuvosto antaa mainoksista vuosittain 25–35 lau-
suntoa, mutta neuvostolle tehtyjen valitusten määrä on huomattavasti tätä 
suurempi. Suurin osa valituksista on koskenut tähän saakka tasa-arvoa 
loukkaavaa mainontaa, mutta muiden eettisyysperusteiden osuus on hiljal-
leen kasvamassa. Mikäli neuvosto toteaa mainoksen epäeettiseksi, se voi 
antaa huomautuksen. Huomautusten osuus neuvoston käsittelemistä mai-
noksista on vaihdellut vuosittain 15–20 prosentin välillä. Vaikka huomau-
tus ei sido mainostajaa, ovat huomautuksen saaneet mainostajat lähes aina 
lopettaneet mainoskampanjansa. Mainosten arviointiin neuvosto soveltaa 
Kansainvälisen kauppakamarin mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä ja 
omia tasa-arvoa loukkaavan mainonnan kriteereitä tarkentavia ohjeitaan. 
Kuluttajansuojalain hyvän tavan mukaisuus ja neuvoston käyttämä eetti-
syys vastaavat yleisellä tasolla käsitteellisesti toisiaan, sillä hyvän tavan 
mukaisuus määritellään laissa yleisesti hyväksyttyjen arvojen noudattami-
seksi. 

Mainonnan eettinen neuvosto on mukana kansainvälisessä mainonnan 
itsesääntelyelinten kattojärjestössä EASA:ssa, johon kuuluu myös osa neu-
voston toimintaa rahoittavista järjestöistä. EASA pyrkii levittämään ja ke-
hittämään itsesääntelyä Euroopassa muun muassa julkaisemalla kriteereitä 
hyvästä itsesääntelystä ja rahoittamalla aloittelevien itsesääntelyelinten 
toimintaa. Mainonnan sääntelyn käytännöt vaihtelevat Euroopassa suuresti, 
mutta lähes kaikissa maissa toimii lainsäädännön puuttuessa tai lainsää-
dännöstä huolimatta mainontaan keskittynyt itsesääntelyelin. Ruotsissa näi-
tä on kaksi, joista toinen on keskittynyt tasa-arvoa loukkaavan mainonnan 
ja toinen muiden eettisyysperusteiden arviointiin. Toisin kuin Suomessa, 
Ruotsin kuluttajansuojalainsäädäntö ei koske epäeettistä mainontaa. Vaik-
ka itsesääntely on Ruotsissa huomattavasti Suomea laajamittaisempaa, on 
siellä selvitetty uuden lainsäädännön tarvetta useaan otteeseen. 

Epäeettistä mainontaa pyritään Suomessa vähentämään siis sekä it-
sesääntelyllä että viranomaisvalvonnalla. Mainonnan eettinen neuvosto 



 

Pakarinen & Tala: Mainonnan eettisyys itsesääntelyn kohteena. OPTL TTA 91, 2009 

 

73

edustaa niin kutsuttua aitoa itsesääntelyä, sillä laissa ei ole sitä koskevia 
säännöksiä, eikä julkinen valta osallistu muillakaan tavoin sen toimintaan. 
Neuvoston rahoitus tulee kokonaisuudessaan Keskuskauppakamarilta ja 
Mainonnan neuvottelukuntaan kuuluvilta järjestöiltä. Vaikka tasa-arvolain 
esitöissä on pidetty neuvoston toimintaa tasa-arvoa loukkaavan mainonnan 
sääntelijänä tärkeänä, ei kyse ole yhteissääntelystä. Yhteissääntelyssä tulee 
aina olla yksityisen ja julkisen toimijan välillä jokin yhdistävä tekijä, mitä 
on havainnollistettu oheisella kaaviolla. Ilman yhdistävää linkkiä kyseessä 
on erillinen viranomaisvalvonta ja aito itsesääntely.172  
 

Yhteissääntely 
 
JULKINEN toimija tarjoaa   YKSITYINEN toimija tarjoaa 
• tavoitteenasettelua  • sääntöjä ja sanktioita 
• voimavaroja  • valvontaa 
• sääntelyä (esim. valtuutussäännös)  • kiistojen ratkaisumekanismin 
• tukea, kannustusta, seurantaa  • neuvontaa ja koulutusta 

  • erityisasiantuntemusta 
Yhdistävä linkki: säännös, sopimus, yhteiselin173 

 
Mainonnan eettisyyden itsesääntelylle esitetyt perustelut noudattavat kirjal-
lisuudessa esitettyjä yleisiä syitä itsesääntelylle174. Mainonnan eettisen 
neuvoston perustamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen on vaikuttanut suu-
resti julkisen vallan puuttumisesta aiheutuva uhka. Toiseksi asettamalla 
mainoskuvastolle rajat mainosala on voinut estää epäeettisen mainonnan 
käyttämisen kilpailukeinona. Kolmanneksi elinkeinoelämä on saattanut 
osoittaa itsesääntelyn avulla pyrkimystään eettiseen yritystoimintaan. Sen 
sijaan mainonnan eettisyyden itsesääntely ei ole lisännyt alan itsenäisyyttä, 
sillä kuluttajaviranomaisten valvonta on suurelta osin päällekkäistä it-
sesääntelyn kanssa. Sakari Huovinen on kritisoinut liiallisen hallinnollisen 
ohjauksen vähentävän itsesääntelyn toimivuutta. Hänen mukaansa viran-
omaisten tulisi luottaa enemmän itsesääntelyyn sääntelykeinona ja jättää 
sille tilaa lainsäädännössä.175 Mainonnan eettisen neuvoston painoarvon 
voidaan arvioida vähentyneen erityisesti markkinatuomioistuimen ratkai-

                                                 
172 Huovinen (2006), 1209; Kyttä & Tala (2008), 80, 87; Tala (2008), 130–131. Kaavio 
pohjautuu Jyrki Talan luentoaineistoon. 
173 Asianajajien valvonta on konkreettinen esimerkki yhteissääntelystä, jossa asianajajista 
annetun lain säännökset yhdistävät julkisen vallan osuutta ja asianajajien itsesääntelyä. 
Urheilun doping-valvonnasta vastaa yhteissääntelynä Suomen Antidopingtoimikunta ry, 
jonka toiminnan rahoittaa opetusministeriö ja jonka hallitukseen ministeriö nimittää 
kolme jäsentä kuudesta.  
174 Kyttä & Tala (2008), 87–98. 
175 Huovinen (2007). 
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sun 1994:7 myötä, jolla linjattiin kuluttajansuojalain koskevan tasa-arvoa 
loukkaavaa mainontaa.  

Yritykset perustavat itsesääntelyjärjestelmiä, mikäli ne uskovat sen ole-
van taloudellisesti kannattavaa176. Mainonnan eettisyyden valvonnasta koi-
tuvia taloudellisia hyötyjä yrityksille on hankalaa määrittää, mutta omaeh-
toista valvontaa voidaan pitää osana vastuullista yritystoimintaa. Mikäli 
epäeettinen mainonta lisäisi yritysten mainostuloja, saattaisi sääntelyn pi-
täminen elinkeinoelämän omissa käsissä ja mahdollisesti kevyemmän sään-
telyn alaisuudessa olla yrityksille taloudellisesti kannattavaa. Kuluttajavi-
ranomaisten valvoessa mainontaa eettisellä neuvostolla ei kuitenkaan näytä 
olevan kovin suurta aitoa vaikutusvaltaa sallitun rajojen määrittelyyn mai-
nonnassa. Lisäksi kuluttajansuojajärjestelmässä käsitellään määrällisesti 
vuosittain selvästi useampia mainonnan eettisyyttä koskevia tapauksia kuin 
mainonnan eettisessä neuvostossa. 
 
 
2 Itsesääntelyn arviointia 

Mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta voidaan löytää useita itsesään-
telyyn perinteisesti liitettyjä vahvuuksia. Mainosalan sitoutuminen vapaa-
ehtoisuuteen perustuvaan sääntelyyn näyttää olevan voimakasta. Mainon-
nan eettisen neuvoston antamia huomautuksia noudatetaan ja sen ratkaisu-
käytäntöä seurataan. Sääntelystä ei aiheudu valtiolle kustannuksia, tosin 
toiminnan kustannukset maksavat viime kädessä mukana olevien yritysten 
asiakkaat. Kaikki lausunnot julkaistaan internetissä ja kantelun tekeminen 
neuvoston internetsivujen kautta on yksinkertaista. Haastateltavien mukaan 
lausuntojen käsittely neuvoston kokouksissa on huolellista, keskusteluil-
mapiiri on avoin, eivätkä jäsenten mielipiteet jakaudu heidän taustansa 
mukaisesti. 

Merkittävänä heikkoutena mainonnan itsesääntelyssä haastateltavat pi-
tivät suuren yleisön vähäistä tuntemusta mainonnan eettisestä neuvostosta. 
Tieto neuvoston toiminnasta leviää lähinnä lehtikirjoitusten kautta, mutta 
neuvoston toimintaa esitellään säännöllisesti myös erilaisissa tiedotustilai-
suuksissa. Neuvoston vuosittain antamien lausuntojen määrää pidettiin tun-
temattomuudesta johtuen vähäisenä. Useat haastateltavat toivoivat neuvos-
ton kokoonpanon monipuolistamista. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aja-
vien järjestöjen suhtautumista ja halukkuutta osallistua itsesääntelyyn tulisi 

                                                 
176 Kyttä & Tala (2008), 92. 
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selvittää, sillä näiden asiantuntemuksen hyödyntäminen voisi parantaa 
sääntelyn laatua177.  

Analyysi mainonnan eettisen neuvoston lausunnoista jaksossa VII.3 
osoitti joitakin kriittisiä kohtia. Lausunnoissa on niukasti viittauksia mai-
noskuvien sisältöön ja niiden merkitysten pohdinta on paikoin vähäistä. 
Tämä voi heikentää yritysten mahdollisuuksia käyttää lausuntoja ennakko-
tapauksina tulevaa mainontaa suunnitellessaan. Tutkimusaineiston valossa 
jää myös epäselväksi, asetetaanko mainonnan eettisyydelle itsesääntelyssä 
pidemmälle meneviä vaatimuksia, kuin lainsäädännön soveltamisessa; tätä 
piirrettähän pidetään usein leimallisena itsesääntelylle. Kuluttajaviranomai-
set ja mainonnan eettinen neuvosto ovat antaneet muutamia lausuntoja sa-
moista mainoksista178, mutta tutkimuksessa ei tullut ilmi erisuuntaisia kan-
nanottoja. Sen sijaan Tuotevalvontakeskuksen kanssa mainonnan eettinen 
neuvosto on ollut kerran eri mieltä arvioidessaan vaarallisia tilanteita sisäl-
tävän olutmainoksen hyvän tavan mukaiseksi (4/2003). Tuotevalvontakes-
kuksen mielestä mainos oli alkoholilain179 nojalla hyvän tavan vastainen 
(Dnro 67/41/03). 

Mainonnan eettisyyden itsesääntelyn toimivuutta voidaan tarkastella 
EASA:n tarkistuslistan avulla180. Lista on laadittu suositukseksi siitä, mil-
laiset kriteerit mainonnan itsesääntelyjärjestelmien tulisi täyttää. Taulukos-
ta voidaan huomata mainonnan eettisen neuvoston täyttävän EASA:n aset-
tamat kriteerit pääpiirteissään hyvin. Suurimmat puutteet liittyvät neuvos-
ton kokoonpanoon, ennakkoratkaisujen maksullisuuteen sekä neuvoston 
vähäiseen oma-aloitteisuuteen mainosten ottamisessa tutkittaviksi.  
 

                                                 
177 Tasa-arvoa mainonnassa valvovan neuvoston kokouksessa 13.12.1991 keskusteltiin, 
pitäisikö toimintaan ottaa mukaan jonkin kansalaisjärjestön, kuten naisjärjestön, edusta-
ja. Näin ei kuitenkaan tehty, vaan seuraavana vuonna päätettiin ainoastaan tasa-
arvoasioiden asiantuntijan ottamisesta mukaan.  
178 Esim. KA 2005/40/5630 ja MEN 32/2005, KA 2005/40/2999 ja MEN 21/2005, KA 
2004/40/1139 ja MEN 6/2004, KA 2003/40/0530 ja MEN 3/2003. 
179 Alkoholilain (1143/1994) 33 § 2 mom. 7 kohdan mukaan alkoholin mainonta on kiel-
letty, jos se on sisällöltään hyvän tavan vastaista tai antaa totuudenvastaista tietoa alko-
holin käytöstä tai vaikutuksista. 
180 EASA (2007), 153. Tarkistuslistaa on hieman muokattu tämän tutkimuksen tarpeisiin. 
Tarkistuslistan soveltamisesta lääkemarkkinoinnin itsesääntelyyn ks. Kyttä & Tala 
(2008), 82–84. 
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Taulukko 4 Mainonnan eettisyyden itsesääntelyjärjestelmän arviointi EASA:n tarkistus-
listan avulla 

EASA:n tarkistuslista Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) 
1. Itsesääntelyjärjestelmän kattavuus 
• Järjestelyn on katettava kaikki keskei-

set alan toimijat. 
• Edellyttää yhteisymmärrystä itsesään-

telyn tarpeesta, kaikkien toimijoiden 
aktiivista ja käytännöllistä tukea. 

• Järjestelyn on nojauduttava alan suuren 
enemmistön moraalisen tukeen, jotta 
ratkaisut olisivat uskottavia ja ne voi-
taisiin toteuttaa myös yhteistoimintaan 
haluttomia alan toimijoita vastaan. 

 
Suuri osa mainostoimistoista ja mainosta-
vista yrityksistä kuuluu jäsenjärjestöjensä 
kautta Mainonnan neuvottelukuntaan. 
Nämä yritykset ovat kirjallisesti sitoutu-
neet noudattamaan MEN:n suosituksia. 
 
Haastatteluista saadun käsityksen mukaan 
itsesääntelyllä on alan enemmistön tuki; 
erityisesti sitä suositaan verrattuna lain-
säädäntöön. 
 

2. Kestävä ja tehokas rahoitus 
• Itsesääntelyn takaamalla toimintava-

paudella on hintansa – riittävästä rahoi-
tuksesta on huolehdittava. Rahoitus ei 
saa olla riippuvainen vain yhdestä 
maksajasta. 

Mainonnan neuvottelukunnan jäsenyhdis-
tykset ja Keskuskauppakamari rahoittavat 
toiminnan.  
 
Haastattelujen mukaan rahoitus riittää ny-
kyisessä tilanteessa, mutta ei riitä toimin-
nan laajentamiseen.   

3. Tehokas hallinnointi riittävin resurs-
sein 
• Ollakseen itsenäistä ja näyttääkseen sil-

tä myös ulospäin itsesääntelyn on olta-
va itsenäistä suhteessa sitä rahoittavaan 
yritystoimintaan. 

• Pätevä sihteeristö turvaa itsenäisyyden 
ja uskottavuuden; vähimmäismäärä 
pienimuotoisessakin toiminnassa on 
kaksi päätoimista henkilöä. 

Mainonnan neuvottelukunta ei pyri vaikut-
tamaan MEN:n ratkaisuihin. Toisaalta 
MEN on organisoitu Keskuskauppakama-
rin yhteyteen, ja kauppakamarilain 
(878/2002) mukaan Keskuskauppakamarin 
yhtenä tehtävänä on kehittää elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä (1 § 2 
mom.) 
 
MEN:llä on yksi sihteeri. 

4. Yleispätevät ja tehokkaat ohjeistot 
• Tarvitaan laajalti hyväksytyt ja yleispä-

tevät ohjeistot, joita pidetään ajanmu-
kaisina. 

• Ohjeiden on oltava laajasti saatavilla 
sekä toimijoiden keskuudessa tunnetut. 

MEN noudattaa kv. kauppakamarin mai-
nonnan perussääntöjä, joita se on täyden-
tänyt omilla ohjeillaan. Ohjeistojen voi-
daan arvioida olevan laajalti hyväksyttyjä, 
yleispäteviä ja ajanmukaisia. Ohjeistot 
ovat kaikkien luettavissa internetissä. 

5. Neuvonta ja tiedotus 
• Yksi itsesääntelyn keskeinen vahvuus 

on etukäteinen neuvonta; alan toimijoi-
ta voidaan neuvoa yksittäistapauksissa 
etukäteen ei-sitovasti ja luottamukselli-
sesti sekä antaa yleistä ohjausta ratkai-
sukäytännön pohjalta.  

MEN:ltä pyydetään vuosittain muutamia 
ennakkolausuntoja.  
 
MEN:n edustajat osallistuvat vuosittain 
muutamiin tiedotus- ja koulutustilaisuuk-
siin. Haastateltavat arvioivat, että tiedotus- 
ja neuvontatoimintaa tulisi vielä lisätä. 

6. Nopea ja tehokas ongelmanratkaisu 
• Verrattuna tavanomaiseen oikeuden-

käyntiin tehokkuus ja nopeus ovat it-
sesääntelyjärjestelmien pääetuja. 

Vaikeimmatkin tapaukset käsitellään muu-
tamassa kuukaudessa. Käsittelyajat ovat 
siten lyhyitä verrattuna oikeudenkäyntiin, 
mutta eivät oleellisesti lyhyempiä verrat-
tuna kuluttajaviranomaisten käsittelyai-
koihin. 
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7. Itsenäinen ja puolueeton kiistatilantei-
den ratkaiseminen 
• Kiistojen ratkaisun peruskriteerit: te-

hokkuus, ammattitaitoisuus, puolueet-
tomuus ja itsenäisyys eri tahoihin näh-
den. 

• Ratkaisuelinten jäsenistä enemmistön 
on oltava ulkopuolisia, samoin puheen-
johtajan. Alaa tai kuluttajia edustavat 
jäsenet eivät saa mieltää toimivansa 
taustaryhmän edustajina.  

• Mahdollisuus muutoksenhakuun tur-
vattava. 

 
MEN:n jäseninä on neljä Mainonnan neu-
vottelukunnan edustajaa, tasa-arvoasioiden 
asiantuntija, markkinoinnin asiantuntija 
sekä puolueeton puheenjohtaja. Haastatte-
luiden mukaan jäsenten kannat eivät ja-
kaudu päätöksiä tehtäessä intressiryhmien 
mukaisesti. 
 
MEN:ssa ei ole kuluttajien edustajia.  

8. Tehokkaat sanktiot 
• Vaikka lähtökohtana on ohjeiden va-

paaehtoinen noudattaminen, niin pää-
tökset on pystyttävä toteuttamaan myös 
”pakolla”.  

• Ratkaisujen julkaiseminen (nimellä va-
rustettuna) on osoittautunut tehokkaak-
si. Kaikkein tehokkainta on se, että 
media kieltäytyy julkaisemasta kyseistä 
sääntöjen vastaista mainosta. 

 
MEN voi antaa huomautuksen, mutta ei 
voi kieltää yritystä jatkamasta mainos-
kampanjaa. Käytännössä MEN:n huomau-
tukset ovat johtaneet lähes aina kampanjan 
keskeyttämiseen.  
 
Lausunnot julkaistaan yrityksen nimellä 
varustettuna internetissä. 
  

9. Itsesääntelyn kohteena olevan toimin-
nan tehokas seuranta ja valvonta 
• Rikkeisiin pystyttävä puuttumaan myös 

oma-aloitteisesti. 
• Arvioidaan myös yleisesti sääntöjen 

noudattamisen tasoa. 
• Näiden kautta ala voi itse keskustella 

ongelmista ja reagoida niihin ennen 
kuin epäkohdat kärjistyvät liikaa. Tar-
peen on siis pysyvä dialogi alan kans-
sa. 

 
MEN ottaa erittäin harvoin käsittelyyn 
mainoksia omasta aloitteestaan. 
 
Haastateltavat kaipaisivat tiiviimpää dia-
logia alan kanssa ja aktiivisempaa mai-
nonnan eettisyyden edistämistä jo etukä-
teen. 

10. Hyvä tietoisuus itseääntelystä alalla ja 
kuluttajien keskuudessa 
• Kuluttajat voivat tietämyksensä perus-

teella tehdä valituksia. 
• Alan toimijat voivat informoituina 

noudattaa sääntöjä ja suorittaa vertai-
siensa valvontaa. 

Kuluttajat voivat tehdä valituksia. Haasta-
teltavien mielestä yleisön tietoisuutta neu-
voston toiminnasta voisi vielä lisätä.  
 
Alan toimijat ovat ainakin pääosin tietoisia 
MEN:n toiminnasta ja seuraavat sen anta-
mia lausuntoja.  

 
 
Itsesääntely ja viranomaisvalvonta toimivat monin tavoin toisiaan täyden-
tävinä sääntelykeinoina. Kuluttajaviranomaiset eivät voi puuttua poliitti-
seen ja yritysten väliseen mainontaan. Mainonnan eettisellä neuvostolla ei 
puolestaan ole vastaavia sanktioita käytössään kuin kuluttajaviranomaisilla. 
Itsesääntely ei uhkaa sananvapautta viranomaisvalvonnan tavoin, sillä se 
on periaatteessa vapaaehtoista. Merkittävänä erona sääntelykeinojen välillä 
voidaan pitää kuluttajaviranomaisten aktiivisempaa toimintaa mainonnan 
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eettisyyden parantamiseksi jo etukäteen. Kuluttajaviranomaiset pyrkivät 
neuvottelemaan yritysten kanssa, jotta nämä eivät enää tulevaisuudessa 
toistaisi epäilyttäviä mainoskampanjoita. Haastateltavat uskoivat, että myös 
neuvostolla olisi halutessaan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa mainostajien 
asenteisiin. Lisäksi huomautettiin, että itsesääntelyn tulisi antaa viran-
omaisvalvontaa enemmän, mihin neuvosto voisi päästä erityisesti kehittä-
mällä ennakoivaa sääntelyä. Toisaalta neuvoston resurssien huomautettiin 
olevan rajalliset. Yhteenveto itsesääntelyn ja viranomaisvalvonnan eroa-
vaisuuksista on esitetty taulukossa 5. 
 
Taulukko 5  Yhteenveto itsesääntelyn ja viranomaisvalvonnan eroavaisuuksista 
Arviointikriteeri Itsesääntely Viranomaisvalvonta 
Soveltamisalan laajuus Kaikki mainonta Ei voi ottaa kantaa yritysten 

väliseen tai yhteiskunnalli-
seen mainontaan 

Lausuntojen määrä Noin 25–35 vuosittain Käsiteltyjä tapauksia useita 
satoja vuosittain, mutta kai-
kista ei tehdä lausuntoa 

Oma-aloitteisten lausunto-
jen määrä 

Korkeintaan muutama 
vuosittain 

Huomattava 

Lausuntojen julkisuus Erinomainen Alhainen 
Seuraamusten vaikuttavuus Huomautus muodollisesti 

lievä, toiminut käytännös-
sä 

Lainmukaisia seuraamuksia 
ei juuri käytetty  

Seuraamusten sitovuus Ei velvoittavia keinoja 
estää yritystä jatkamasta 
mainontaa 

Tarvittaessa mahdollisuus 
saattaa markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi kuluttajan-
suojalain mukaan 

Kokoonpano Noin puolet juristeja ja 
puolet liike-elämän edus-
tajia, mukana myös tasa-
arvon ja markkinoinnin 
asiantuntija 

Kuluttajavirastossa suurin 
osa juristeja, jotka arvioivat 
työkseen mainonnan lain-
mukaisuutta 

Ennakkolausunnot Pari kappaletta vuosittain Ei anna ennakkolausuntoja 
Eettisyyden edistäminen 
ennakolta 

Lähinnä oman toiminnan 
esittelemistä 

Suhteellisen runsasta sekä 
yrityskohtaisesti että yhteis-
kunnallisen keskustelun he-
rättäjänä 

 
 
Nykyisen itsesääntelyn ja viranomaisvalvonnan tehokkuutta ja vaikutta-
vuutta olisi mahdollista parantaa monin tavoin. Ensiksikin kahden itsenäi-
sen elimen päällekkäinen toiminta ilman yhteistyötä heikentää resurssien 
käyttämistä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Yksi mahdollisuus te-
hostaa sääntelyä voisi olla päällekkäisten lausuntojen karsiminen; neuvosto 
voisi esimerkiksi jättää käsittelemättä mainokset, joihin kuluttajansuojavi-
ranomaiset ovat jo ottaneet kantaa. Toisaalta on mahdollista, että alan toi-
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mijat luottavat enemmän itsesääntelyn asiantuntemukseen, kuin kuluttaja-
viranomaisiin. Yleisön tietoisuutta tulisi lisätä sekä kuluttajaviranomaisten 
että mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta. Kuluttaja-asiamiehen lau-
sunnot mainoksista olisi syytä saada esille internetiin, jotta yritykset ja 
yleisö voisivat paremmin arvioida eettisyyden kriteereitä. Puutteena nykyi-
sessä sääntelyssä on myös sen keskittyminen kaikesta epäeettisestä mark-
kinoinnista ainoastaan mainoskuviin. Raja mainoksen, tuotepakkauksen tai 
näyteikkunan sisustuksen välillä on häilyvä. Kyselyissä yleisö on kritisoi-
nut erityisesti pornografisten tuotteiden mainontaa181, mutta mainonnan 
eettinen neuvosto ei ole toistaiseksi katsonut voivansa puuttua siihen toi-
mivaltansa puitteissa. Kuluttajaviranomaiset ovat ottaneet niiden mainon-
taan tiukemmin kantaa erityisesti lasten parhaaseen vedoten. 

Suurin hankaluus epäeettiseen mainontaan puuttumisessa saattaa piillä 
sääntelyn kohteen eli kuvien luonteessa. Mainoskuvista aiheutuvia haittoja 
on hankalaa yksilöidä182. Monta lievästi epäeettistä mainosta voi aiheuttaa 
yhdessä suurempaa haittaa, kuin yksi räikeästi epäeettinen mainos. Nykyis-
ten sääntelykeinojen vaikuttavuus edes yhdessä voidaan kyseenalaistaa, 
sillä huoli mainoskuvaston tasosta nousee toistuvasti esiin mediakeskuste-
luissa ja myös useat haastateltavat kritisoivat sen kehitystä. Viranomais-
valvonnan ja itsesääntelyn merkitys mainoskuvaston laadun parantajana jää 
vähäiseksi yleiseen tasa-arvopolitiikkaan verrattaessa, jolla tarkoitetaan 
kaikkia poliittisia ratkaisuja palkkatasa-arvon edistämisestä sukupuolittu-
neeseen väkivaltaan puuttumiseen. Kuvien kieltämisen sijaan haastateltavat 
toivoivat myös yleisön kuvanlukutaidon edistämistä ja kuluttaja-
aktiivisuuden kasvattamista: 

 
Jos on välineitä kuvien tulkitsemiseen, ei ole niin haitallista nähdä 
ympärillään ärsyttäviä tai loukkaavia kuvia. Silloin pystyy tarkaste-
lemaan, mikä itseä ärsyttää tai loukkaa. 
 
Kuluttajat pitäisi saada toimimaan aktiivisesti ilman viranomaisen 
välitystä suoraan yritysten kanssa ja antamaan palautteensa suoraan 
yrityksille. Asiakaspalaute on todella tärkeää tuotteiden ja palvelui-
den kehittämisessä. 

                                                 
181 Yleisön suhtautuminen mainontaan 2005 ja 2007, Mainonnan neuvottelukunta. Eu-
roopan parlamentti on pannut päätöksessään P6_TA(2008)0401 huolestuneena merkille, 
että esim. paikallislehdissä on seksipalveluja koskevia mainoksia (kohta 15). Näre 
(2008), 363 kummeksuu, kuinka pornografisen kuvaston halventavuus sääntelijöiden 
mielestä häviää, kun sillä myydään pornoa. 
182 Näre (2008), 345–352 analysoi tarkasti visuaalisen, kulttuurisen ja symbolisen väki-
vallan käsitteitä. Näiden vallankäytön muotojen voima piilee niiden kyvyssä esittää 
luonnollisena keinotekoisia asioita. Näkymättömän luonteensa vuoksi niihin on hankalaa 
puuttua sääntelyllä. 
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Tutkimus jätti avoimeksi useita mielenkiintoisia kysymyksiä. Yleisön ja 
elinkeinoelämän suhtautumista mainoskuvaston sääntelyyn voitaisiin sel-
vittää jatkossa kyselyiden avulla. Etenkin sääntelykeinojen tuntemus ylei-
sön keskuudessa jäi avoimeksi, eikä sitä ole tutkittu aikaisemminkaan. 
Laadullisen havainnointi- ja haastattelututkimuksen avulla olisi mahdollista 
kartoittaa, millä perusteilla mainos- ja media-alojen yrityksissä työskente-
levät tekevät valintoja mainosten sisällöstä vallitsevan yrityskulttuurin 
puitteissa. Liittojen ohjeiden ja mainonnan toteutuksesta vastaavien toimi-
joiden merkitys jäi tässä tutkimuksessa vähäiselle huomiolle. Haastatelta-
vat kaipasivat syvällisempää keskustelua mainonnan lisääntymisestä yleen-
sä yhteiskunnassa. Erityisesti internetmainonta on laaja ja täysin kartoitta-
maton alue. Sääntelyteorian näkökulmasta mainonnan eettisyys tarjoaisi 
oivallisen tilaisuuden tarkastella syvällisemmin politiikan ja sääntelykeino-
jen välistä suhdetta, samoin kuin vallitsevan kulttuurin vaikutusta säänte-
lyyn; mikä määrittää toiset teot ainoastaan hyvän tavan vastaisiksi, mutta 
toiset rangaistaviksi? 

Mainonnan eettisen neuvoston lähitulevaisuuden kannalta on kiinnosta-
vaa pohtia, millaiseksi neuvoston rooli muotoutuu sen jälkeen, kun kulutta-
jansuojalain säännöstä hyvän tavan vastaisen mainonnan kiellosta konkre-
tisoitiin syksyllä 2008. Nähtäväksi jää, pyrkiikö mainonnan eettinen neu-
vosto toteuttamaan itsenäistä, lainsäädännön sisällöstä riippumatontakin 
linjaa mainonnan eettisyyden arvioinnissa, onko neuvostolla ja sen tausta-
tahoilla aitoa intressiä asettaa mainonnan eettisyydelle lain vähimmäistason 
ylittäviä vaatimuksia ja millaisen roolin neuvosto ylipäänsä omaksuu val-
litsevassa tilanteessa. Varmaa on, että mainonnan eettisyys tulee säilymään 
intohimoisen yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä jatkossakin. 

Lainsäädännön ja itsesääntelyn arvioinnissa perustavimpia kysymyksiä 
on, kykeneekö kyseinen sääntely ratkaisemaan toimivasti ne ongelmat, joi-
den ratkaisemiseksi sääntely ja sitä tukeva seurausjärjestelmä on luotu. 
Tässä tutkimuksessa koottu aineisto ei kattavuutensa tai luonteensa puoles-
ta anna mahdollisuutta vastata tähän kysymykseen varmuudella. Yleisku-
vaksi näyttäisi muodostuvan, että ainakin räikeät, väestön enemmistön eet-
tisiä arvostuksia selvästi loukkaavat menettelytavat voidaan karsia nykyi-
sillä valvontakeinoilla. Toisaalta kysymys siitä, millaisin kriteerein mai-
nonnan eettisyyttä voidaan ja pitäisi arvioida, on yhteiskunnassa pysyvästi 
keskustelun, kiistojen ja myös muutosten kohteena oleva kysymys. 
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Haastattelut 
Tutkimusta varten on haastateltu kymmentä asiantuntijaa, jotka on esitelty jak-
sossa I.3. Haastattelut tehtiin kevään 2008 aikana. Tiivistelmät haastatteluista 
(yhteensä 104 sivua) ovat kirjoittajien hallussa. Lisäksi tietoja on saatu sähköpos-
tikyselyin mainos- ja media-alan liitoilta sekä mainonnan eettisen neuvoston al-
kuvaiheissa mukana olleita henkilöiltä. 
 
 
Arkistolähteet 
Mainonnan tasa-arvoneuvoston arkisto 1989–2001 
Mainonnan eettisen neuvoston arkisto 2001–2008 
 
Arkistot sijaitsevat Keskuskauppakamarin tiloissa. Ne sisältävät kokousten pöy-
täkirjat, lausuntopyynnöt ja yritysten vastineet. Lisäksi arkisto sisältää annettuja 
lehdistötiedotteita, asiakirjoja neuvoston perustamisesta ja kopioita valituksen 
kohteeksi joutuneista mainoskuvista. 
 
Mainonnan tasa-arvoneuvoston lausuntoihin on viitattu päivämäärällä, jonka ko-
kouspöytäkirjasta lausunto löytyy. Mainonnan eettisen neuvoston antamat lau-
sunnot on numeroitu vuosittain.  
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LIITE 1  
 
Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markki-
nointitapaa koskevat periaatteet  
 
1. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos 

a) naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina 
ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventa-
valla tavalla; 

b) naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti kat-
seenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palve-
lun kanssa mitään tekemistä; tai 

c) mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei 
ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä. 

 
2. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai 
vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai 
kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään 
kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista nai-
sille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen. 
 
3. Mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että 
siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu 
alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. 
 
(Hyväksytty neuvoston kokouksessa 9.5.2008.) 
 





LIITE 2  
 
Otteita Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n 
markkinointisäännöistä 
 
Artikla 1 – Perusperiaatteet 
Markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmu-
kaista. 
Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu 
asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä 
yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. 
Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. 
 
Artikla 2 – Hyvä tapa 
Markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan kat-
soa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. 
 
Artikla 4 – Yhteiskunnallinen vastuu 
Markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää 
syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etni-
seen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen 
tai seksuaaliseen suuntautumiseen. 
Markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoin-
käymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan 
tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myös-
kään tule sallia tällaista käyttäytymistä. 
Markkinoinnissa ei tule käyttää hyväksi taikauskoa. 
 
Artikla 12 – Halventaminen 
Markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää, yri-
tystä, organisaatiota, elinkeinotoimintaa, ammattia tai tuotetta. 
 
Artikla 18 – Lapset ja nuoret 
Seuraavia säännöksiä sovelletaan lapsille ja nuorille kohdistettuun markkinoin-
tiin. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan alaikäisiä henkilöitä. Alaikäisyys määritel-
lään kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön perusteella. Lapsille tai 
nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava eri-
tyistä huolellisuutta. Tällaisessa viestinnässä tulee kunnioittaa myönteistä asen-
netta, käyttäytymistä ja elämäntapaa. Lapsille tai nuorille kohdistetussa markki-
nointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua mainontaa ei saa esittää markkinointivälineessä, jonka toimituk-
sellinen sisältö on heille sopimaton.  
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Kokemattomuus ja herkkäuskoisuus 
Markkinoinnissa ei saa käyttää hyväksi lasten kokemattomuutta tai herkkäuskoi-
suutta erityisesti silloin, kun kysymys on seuraavista seikoista: 
1. Tuotteen ominaisuuksia ja käyttöä esiteltäessä markkinoinnissa ei pidä 

a. vähätellä ikää tai taitoja, joita tuotteen kokoaminen tai muu käyttämi-
nen edellyttää; 

b. liioitella tuotteen todellista kokoa, arvoa, ominaisuuksia, kestävyyttä 
tai toimivuutta; 

c. jättää kertomatta, että esitetyn tai kerrotun kaltainen kokonaisuus edel-
lyttää lisähankintoja, kuten lisävarusteita tai muita sarjaan kuuluvia 
yksittäisiä osia. 

2. Markkinoissa on sallittua käyttää fantasiaa niin nuoremmille kuin vanhemmil-
lekin lapsille suunnatussa markkinoinnissa. Fantasiaa ei kuitenkaan pidä käyttää 
siten, että lasten on vaikea ymmärtää fantasian ja todellisuuden ero. 
3. Lasten pitää pystyä tunnistamaan heille kohdistettu markkinointi markkinoin-
niksi. 
 
Turvallisuus 
Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria 
henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti. Lasta tai nuorta ei saa esittää turvattomassa 
tilanteessa tai osallistumassa itselleen taikka muille vahinkoa aiheuttavaan toi-
mintaan. Lapsia ja nuoria ei saa rohkaista osallistumaan vaaralliseen toimintaan. 
 
Yhteiskunnalliset arvot 
Markkinoinnissa ei saa antaa sellaista kuvaa, että mainostettu tuote tai sen käyt-
täminen tekee lapsesta tai nuoresta fyysisesti, sosiaalisesti tai psykologisesti mui-
ta samanikäisiä paremman tai että tällaisen tuotteen puuttuminen tekee hänestä 
muita huonomman. Markkinoinnissa ei saa väheksyä vanhempien arvovaltaa, 
vastuuta tai arvostelukykyä ottaen huomioon vallitsevat yhteiskunnalliset arvot. 
Markkinoinnissa ei saa esittää lapseen tai nuoreen suunnattua vetoomusta, joka 
kehottaa häntä suostuttelemaan vanhempansa tai muun aikuisen ostamaan mark-
kinoitavan tuotteen. 
Markkinoinnissa ei saa antaa sellaista kuvaa, että kaikilla kotitalouksilla on varaa 
hankkia kyseinen tuote.  
 
Artikla 26 – Itsesääntelytoimielimien päätösten noudattaminen  
Markkinoijan, mainostoimiston, julkaisijan tai muun alalla toimivan ei tule osal-
listua sellaisen mainoksen tai muun markkinointitoimenpiteen julkistamiseen, 
levittämiseen tai vastaavaan menettelyyn, jos markkinoinnin itsesääntelytoimielin 
on katsonut, että kyseisen kaltainen markkinointi on sääntöjen vastaista. Kaikkia 
markkinoinnin alan toimijoita rohkaistaan sisällyttämään markkinointia koskeviin 
sopimuksiinsa sitoumus noudattaa itsesääntelyohjeita ja itsesääntelytoimielinten 
päätöksiä. 
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