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1 Johdanto 
 

1.1 Mainonnan hyvän tavan vastaisuudesta 
 

Mainonnalla pyritään vaikuttamaan kuluttajien käyttäytymiseen erinäisin keinoin. Onnistu-

akseen kiinnittämään kuluttajan huomion saattaa mainostaja päätyä varsin tuntuviin vaikut-

tamisen keinoihin saavuttaakseen tavoitteensa. Mainonnassa on esimerkiksi saatettu käyttää 

erinäisiä tehokeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan kuluttajan tunteisiin ja käyttäytymiseen. 

Elinkeinonharjoittajan sananvapaus kattaa mainonnan sekä lisäksi laajemmassa mittakaa-

vassa markkinoinnin.1 Arvioitaessa mainonnan lainmukaisuutta ja eettisyyttä tulevat siis 

punnittaviksi toisaalta elinkeinonharjoittajan intressit ja toisaalta kuluttajansuojan taso ja se, 

mitä kuluttajan voidaan katsoa pitää hyvän tavan mukaisena mainonnassa. Keskeistä on 

myös pohtia, kuinka tarpeellista mainonnan vastaanottajaa on suojata mainonnan sisältä-

mältä informaatiolta.2 

 

Mainonnassa käytettävää retoriikkaa ja eri ilmaisujen keinoja suojataan siis sillä tasolla, että 

niiden rajoittaminen edellyttää lähtökohtaisesti perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten 

täyttymistä.3 Kuitenkin on katsottu, ettei rajoitustoimien tarvitsisi olla mainonnan suhteen 

niin tiukkoja, sillä sen ei katsota kohdistuvan sananvapauden ydinalueelle.4 Lisäksi tietyn-

lainen mainonta saatetaan katsoa tiettyjen itsesääntelynormien vastaiseksi, ja sitä kautta vä-

hintäänkin moraalisesti tuomittavaksi, vaikkei kyseinen mainonta varsinaisesti laitonta oli-

sikaan.  Mainonnan rajoittamisen keinot ovat siis varsin moninaisia, eivätkä rajaudu yksi-

nään lainmukaisuuteen ja sen valvontaan. Lain säännösten lisäksi mainostajan moraaliin ja 

yhteiskunnalliseen vastuuseen kiinnitetään huomiota kansainvälisen ja kansallisen itsesään-

telynormiston keinoin. 

 

On kuitenkin selvää, että mainostajan sananvapautta saatetaan joutua rajoittamaan muiden 

perusoikeuksien toteutumiseksi. Tietynlainen mainonta voi olla suoraan kuluttajalainsäädän-

nössä esitetyn toiminnan vastaista, ja esimerkiksi täyttää hyvän tavan vastaisen 

 
1 HE 32/2008 vp, s. 32. 
2 Hoikka 2006, s. 403. 
3 Viljanen 2001, Yleiset rajoitusedellytykset. 
4 PeVL 19/1998 vp, s. 5.  
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markkinoinnin määritelmän. Hyvän tavan vastainen markkinointi ja sen kielto sisältyvät ku-

luttajansuojalain (KSL, 20.1.1978/38) 2 luvun säännöksiin. Lisäksi mainonnan eettisyyttä 

kontrolloidaan kattavan itsesääntelynormiston avulla, ja näiden sääntöjen avulla tulkitaan ja 

annetaan lausuntoja muun muassa siitä, katsotaanko mainonta hyvän tavan vastaiseksi. Tu-

lee kuitenkin huomioida, että itsesääntelynormiston soveltamisen pohjalta luotu lausunto-

käytäntö eroaa merkittävästi lainsoveltamisesta niin sisällöllisesti kuin seuraamuksiltaan. 

Kuten lainsäädännön, myös itsesääntelynormiston sisältöön ja tarkoitukseen, paneudutaan 

myös tarkemmin jäljempänä. 

 

KSL ja suomalainen kuluttajansuoja ovat kokeneet muutoksia markkinointiin liittyvässä 

sääntelyssä niin perusoikeuslähtöisen ajattelun kuin myös EU-sääntelyn lisäännyttyä. Sekä 

säännökset että niiden sisältämät määritelmät ovat kokeneet muodonmuutoksen erityisesti 

EU-sääntelyn voimaan saattamisen jälkeen. Yksi olennainen uudistus kansallisessa kulutta-

jansuojalainsäädännössämme on ollut EU:n sopimattomia ja kaupallisia menettelyjä kos-

keva direktiivi 2005/29/EY (markkinointidirektiivi). Tämän lakimuutoksen myötä kulutta-

jalainsäädäntömme sai merkittäviä ja tarpeellisia muutoksia nimenomaan markkinointia 

koskevaan sääntelyyn. Muutokset ovat kuitenkin olleet hyvän tavan vastaisuuteen liittyvän 

sääntelyn kannalta lähinnä rakenteellisia markkinointidirektiivin sisältävän taste and de-

cency-rajoituksen johdosta.5 Muutokset hyvän tavan vastaisuutta koskeviin säännöksiin 

ovatkin pohjimmiltaan saaneet alkunsa perusoikeuksien rajoitusedellytysten sisältävästä pe-

rusoikeuksia rajoittavien säännösten tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimuksista.6 

 

Markkinointidirektiivin edellyttämä muutos markkinointia koskeviin säännöksiin sai aikaan 

sen, että hyvän tavan vastaisuus määritelmänä nousi uudella tavalla esille nykymuotoisen 

KSL 2 luvun säännöksissä. Kyseisellä muutoksella erotettiin markkinoinnin hyvän tavan 

vastaisuus omaksi pykäläkseen, eikä sitä entiseen tapaan enää rinnastettu sopimattomaan 

menettelyyn. Vaikka markkinointidirektiivi itsessään kieltää myös hyvän tavan vastaisen 

menettelyn, tulee kuitenkin muistaa, että hyvän tavan vastaisuutta koskevat säännökset it-

sessään ovat täysin kansallisia.7 Seuraavaksi avataan muutamia tutkimuksen kannalta 

 
5 Direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menette-
lyistä. 
6 HE 22/2008 vp, s. 1. 
7 HE 22/2008 vp, s. 1. 
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olennaisimpia määritelmiä ja käsitteitä, jotka tulevat esiintymään tutkimuksen myöhem-

missä luvuissa. 

 

Tässä tutkimuksessa keskiössä on nimenomaisesti mainonnan hyvän tavan vastaisuuden si-

sällön tutkiminen. Usein KSL:ssa, muualla lainsäädännössä sekä monissa muissa lähteissä 

puhutaan markkinoinnista mainonnan sijaan. Mainonta terminä esiintyy ensinnäkin jo alku-

peräisen KSL:n lainvalmisteluasiakirjoissa, ja niissä se määritellään markkinointi-termin 

kautta seuraavasti: ”Markkinointi käsittää esimerkiksi kulutushyödykkeiden mainontaa, 

hyödykkeisiin liitettyjä tietoja hyödykkeiden ominaisuuksista, valmistustavasta ja muista 

seikoista.”8 Kuluttaja-asiamiehen virallisilla verkkosivuilla termiä kuvaillaan taas seuraa-

vasti: ”Markkinoinnilla tarkoitetaan kaupallista viestintää, kuten mainontaa, tavaran pak-

kauksessa tai käyttöohjeissa tai kaupanteon yhteydessä muuten annettuja tietoja, erilaisia 

myynninedistämiskeinoja, kuten alennuksia, lisäetuja ja markkinointiarpajaisia.”9 Sanaparin 

”mainonta ja muu markkinointi” on myös tavattu esiintyvän jossakin muodossa.10 Vastaa-

vasti tässäkin esimerkissä mainonnan ilmaistaan olevan markkinoinnin yksi osa-alue muiden 

joukossa.  

 

Mainonta määritellään siis edellä esitetyissä yhteyksissä yhtenä markkinoinnin osa-alueena, 

ja siten sen voidaan katsoa olevan käsitteenä suppeampi kuin markkinoinnin käsitteen. Myös 

tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle siitä, että mainonta on yksi markkinoinnin osa-alue 

ja siten lainsäädännössä ja monissa muissa lähteissä esiintyvää markkinointi-termiä määri-

telmänä suppeampi. Jatkossa käytetään sekaannusten välttämiseksi termiä mainonta, paitsi 

lainatessa tai kuvatessa lähdettä, jossa mainonnan sijaan puhutaan nimenomaisesti markki-

noinnista. 

 

Mainonnan hyvän tavan vastaisuuden rajoja on määritetty lainsäädännön lisäksi varsin kat-

tavassa itsesääntelynormistossa. Keskeisin mainonnan itsesääntelyä lausuntokäytännössään 

käyttävä taho on Mainonnan eettinen neuvosto (MEN). Se soveltaa lausuntoja antaessaan 

 
8 HE 8/1977 vp, s. 23. 
9 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2019, Markkinointi ja menettely asiakassuhteissa. 
10 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11, s. 4. 
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Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä sekä MEN:n hyvää markkinoin-

titapaa koskevia periaatteita.11 

 

Mainonnan hyvän tavan vastaisuutta koskevat säännökset lukeutuvat kollektiivisen kulutta-

jaoikeuden piiriin. Tällöin kyse on kuluttajaoikeudesta, jossa suojataan suurempaa joukkoa 

kuluttajia. Kuluttajien oikeuksien toteutuminen keskittyy näin ollen erityisesti kulutta-asia-

miehen sekä markkinaoikeuden toimintaan.12 Viranomaisten antamat ratkaisut ja lausunnot 

antavat paljon aineistoa hyvän tavan vastaisuutta määriteltäessä. Jäljempänä tullaan avaa-

maan mainonnan hyvän tavan vastaisuuteen liittyviä määritelmiä aina käsillä olevassa kon-

tekstissa. Kyseinen määritelmä on kokenut muutoksia ajan myötä, joten hyvää tapaa ja sen 

vastaisuutta ei lähdetä avaamaan siitä johtuen tässä yhteydessä enempää.  

 

1.2 Tutkimuskysymys ja aiheen rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, miten KSL 2 luvun säännökset hyvän tavan vastaisesta 

markkinoinnista ovat määritelleet hyvän tavan vastaisen mainonnan sisältöä aina alkuperäi-

sen KSL:n säännösten voimaantulosta tähän päivään. Olen tutkimuksessani kiinnostunut 

siitä, miten hyvän tavan vastaisuuden sisältöä on eri tavoin määritelty. Tarkastelen tätä ai-

hetta ennen kaikkea yhtäältä tuomioistuimen ratkaisujen kautta ja toisaalta MEN:n lausun-

tokäytännön avulla. MEN:n lausunnot ovat keskiössä tutkimuksessa erityisesti siitä syystä, 

että niiden sisältö on keskittynyt mainonnan eettisyyteen sekä sellaisiin asioihin, joilla on 

yleisesti merkitystä.13 Näin ollen lausunnot antavat arvokasta tietoa hyvän tavan käsitteen 

sisällöstä. Tarkasteltavaksi tässä tutkimuksessa on otettu niin alkuperäisen KSL:n säännök-

set, esityöt sekä sääntelyn silloinen soveltamiskäytäntö kuin myös nykymuotoinen sääntely 

ja sen soveltaminen. Tutkimuksessa tullaan myös tarkastelemaan KSL:n ja itsesääntelyn toi-

siaan täydentäviä tulkintoja, sillä kuten jäljempänä voidaan huomata, eivät nämä tulkinnat 

ole välttämättä toistensa vastakohtia tai sulje toisiaan pois. 

 

Koska KSL 2 luvun säännökset markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta kattavat laajan 

kirjon erilaisia tilanteita, olen katsonut järkevimmäksi jaotella tutkimukseni luvut muistut-

tamaan nykymuotoisen KSL:n markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta kuvaavaan pykälän 

 
11 Keskuskauppakamari: Mainonnan eettinen neuvosto. 
12 Viitanen 2020, Kollektiivinen kuluttajaoikeus. 
13 HE 32/2008 vp, s. 12. 
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rakennetta. On tietysti selvää, ettei täydellistä tilastollista analyysia tulla tekemään kaikista 

tapauksista, vaan tutkimuksen kohteena ovat ennen kaikkea sellaiset ratkaisut ja lausunnot, 

joiden perusteluiden sisältö ja niiden sisältämät määritelmät antavat eniten tälle tutkimuk-

selle.  

 

Rajaan tutkimuksestani täysin pois alaikäisille suunnatun ja alaikäiset yleisesti tavoittavan 

markkinoinnin, ja keskityn ainoastaan nykymuotoisen KSL 2 luvun 2 §:n 1 momentissa 

määritettyihin tilanteisiin, ja niihin rinnastettaviin tilanteisiin ennen nykymuotoisia KSL 2 

luvun säännöksiä. Tutkimus toisin sanoen tulee keskittymään ennen kaikkea loukkaavan, 

syrjivän sekä piittaamattoman mainonnan käsitteisiin sekä tällaisissa tilanteissa esiin tullei-

siin hyvän tavan vastaisuuden sisällön erityispiirteisiin.  

 

1.3 Lähdeaineistosta ja tutkimusmenetelmästä 

 

Metodina tässä tutkimuksessa on käytetty oikeusdogmatiikkaa eli lainoppia. Tutkimuskoh-

teena on siis ensinnäkin voimassa oleva oikeus.14 Lisäksi tutkitaan jossain määrin jo kumot-

tua oikeutta sekä oikeuden kehitystä. Tutkimuksessa selvitetään voimassaolevien ja kumot-

tujen oikeusnormien sisältöä, ja niiden rinnalla tärkeässä roolissa kulkevat itsesääntelynor-

miston mukaan annetut lausunnot ja niiden sisältämät määritelmät. Käytettyjen eri lähteiden, 

kuten lainvalmisteluaineistojen sekä erinäisten soveltavien tahojen käytännön ja lausuntojen 

avulla, on hahmoteltu voimassa olevan oikeuden sisältöä kulloisenkin sääntelyn ajallisessa 

viitekehyksessä.  

 

Tutkimuksessa käytetyt keskeisimmät oikeuslähteet koostuvat markkinatuomioistuimen ja 

markkinaoikeuden ratkaisukäytännöstä sekä MEN:n lausunnoista. Lisäksi tutkimuksessa 

esitellään hieman kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytäntöä sekä yksi korkeimman oikeuden 

ratkaisu, joka sisältää omanlaisen ja tarkastelun arvoisen tulkintansa hyvän tavan vastaisen 

markkinoinnin sisällöstä. Lähdeaineistoa tutkimalla ja esittelemällä on tavoitteena muodos-

taa selkeä ja mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva siitä, miten silloinen voimassa oleva 

oikeus ja sen soveltaminen kuvastavat sen ajan näkemystä tutkimuksen aiheesta. 

 

 
14 Hirvonen 2011, s. 21-22. 
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Ratkaisukäytännön ja lausuntojen lisäksi lähteinä on käytetty lainvalmisteluasiakirjoja, niin 

voimassa olevaa kuin myös alkuperäistä kuluttajansuojalainsäädäntöä sekä erityisesti erinäi-

siä viranomaislähteitä. Lähteet ovat pääosin kotimaisia, sillä tutkimuksen aihepiiri on sisäl-

löltään täysin kansalliseen oikeuteen perustuva.  

 

1.4 Työn rakenteesta 
 

Tutkimuksen luvussa 2 paneudutaan tarkemmin markkinoinnin ja sitä myötä mainonnan hy-

vän tavan vastaisuuden lähtökohtiin, eli pääasiassa lainsäädännön sisältöön. Sekä alkuperäi-

nen että nykymuotoinen KSL 2 luvun sääntely ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi syvenny-

tään tarkastelemaan itsesääntelynormiston sisältöä sekä sitä soveltavan MEN:n taustaa ja 

toimintaa. 

 

Luvut 3, 4 ja 5 jäljittelevät nykyisen KSL:n 2:2.1:n kohtien 1-3 rakennetta seuraavasti: lu-

vussa 3 käsitellään ja tutkitaan loukkaavan mainonnan määritelmää, joka sisältää ihmisar-

voa, uskonnollista sekä poliittista vakaumusta loukkaavan mainonnan määritelmät. Erityi-

sesti pohditaan sitä, miten ja milloin mainonta on hyvän tavan vastaista pykälässä luetel-

luissa tilanteissa. Lisäksi tutkimusta täydentävät MEN:n antamat lausunnot, joissa on käsi-

telty samanlaisia teemoja. Luku 4 käsittelee vastaavalla tavalla syrjivän mainonnan sisältöä 

ja määritelmiä, ja luku 5 samaa kaavaa noudattaen piittaamattomaan mainontaan liittyviä 

saman sisältöisiä kysymyksiä. 

 

Kuudennessa eli viimeisessä luvussa kootaan yhteen edeltävissä luvuissa nousseet kysymyk-

set ja johtopäätökset. Lisäksi palataan tutkimuksen alussa esiteltyyn tutkimuskysymykseen, 

ja siihen, miten sen tutkimukselle asettamat raamit rajauksineen ovat toteutuneet.  
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2 Hyvän tavan vastaisuus lainsäädännön ja itsesääntelynormiston 

mukaan 
 

Keskeisin muutos tämän tutkimuksen kannalta KSL 2 luvun säännösten sisällössä on ollut 

alkuperäisen KSL 2:1:n sisältämän yleislausekkeen kehitys yksityiskohtaisemmaksi KSL 

2:1 sisältämän yleissäännöksen sekä KSL 2:2:n markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta kos-

kevan säännöksen muodostamaksi kokonaisuudeksi. KSL 2 luvun uudistuksen taustalla on 

ollut ennen kaikkea markkinointidirektiivin voimaansaattaminen Suomessa. Kuitenkaan di-

rektiivi itsessään ei ole tuonut varsinaisia muutoksia nimenomaisesti hyvän tavan vastai-

suutta koskevan sääntelyn sisältöön, vaan kyseisen kehityskulun taustalla ovat olleet ennen 

kaikkea perustuslailliset syyt.15  

 

2.1. KSL 2 luvun sääntelystä ja sen kehityksestä 

 

Alkuperäinen KSL tuli voimaan vuoden 1979 syyskuussa. Lain perusteluiden mukaan mark-

kinoinnin tarkempi sääntely on ollut tarpeen ennen kaikkea markkinoinnin vaikutuksen sekä 

markkinoinnin keinojen lisääntymisen myötä. Kattavan kuluttajalainsäädännön luominen on 

ollut myös muun muassa sen takia ehdottoman tärkeää, että markkinoinnissa on havaittu 

käytettävän sen kaltaisia keinoja, jotka voivat vaikuttaa enemmän tai vähemmän kuluttajien 

rationaaliseen päätöksentekoon. Vaikuttamisen keinot ovat saattaneet olla esimerkiksi tun-

teisiin vetoavia, eriarvoistavia taikka mainos on saattanut olla sellainen, että se ei ole sisäl-

tänyt juurikaan sellaisia olennaisia tietoja, jotka olisivat kuluttajan päätöksenteon kannalta 

tärkeitä.16 Olennaisinta on, että jo alkuperäisessä KSL:ssa tunnustettiin kuluttajien suojaa-

misen tärkeys monenlaisilta kyseenalaisemmilta markkinointikeinoilta. 

 

Jo alkuperäisen kuluttajansuojalainsäädännön taustalla ovat olleet tavoitteet suojata kulutta-

jaa tietynlaiselta toiminnalta, jonka voidaan katsoa olevan tavalla tai toisella epäasiallista tai 

sopimatonta kuluttajia kohtaan. On tunnistettu ensinnäkin se seikka, että markkinoijalla on 

käytettävissään laaja keinovalikoima, joka sisältää osaltaan hyvinkin voimakkaita ja aggres-

siivisiakin vaihtoehtoja tavoittaa kuluttaja markkinoilla. Lisäksi alkuperäisen lain 

 
15 HE 32/2008 vp, s. 1. 
16 HE 8/1977 vp, s. 20-21. 



 8 

perusteluista ilmenee lainsäätäjän tarve suojata eri kuluttajaryhmiä erinäisiltä markkinoijan 

asiattoman toiminnan muodoilta.  

 

Alkuperäisessä KSL:ssa markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus ja sen kieltäminen esitettiin 

lain 2 luvun 1 §:n 1 momentissa, luvun yleislausekkeessa, seuraavasti: Markkinoinnissa ei 

saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajansuojan kannalta sopimatonta menet-

telyä. Nykymuotoiseen KSL 2 luvun vastaaviin säännöksiin verrattuna tulee erityisesti huo-

mata, että alkuperäisessä KSL 2 luvun säännöksessä ensinnäkin rinnastetaan hyvän tavan 

vastainen menettely sekä muunlainen menettely, joka on kuluttajansuojan kannalta sopima-

tonta. Näin ollen hyvän tavan vastaisuus on siis nähty yhtenä markkinoinnin sopimattoman 

menettelyn ilmenemismuotona, ja kyseinen yleislauseke on kattanut hyvinkin erilaisia tilan-

teita. Toiseksi todettakoon, että vaikka hyvän tavan vastaisuus on omana määritelmänään 

säännöksessä ilmaistu, on sillä lakitekstin mukaan ollut laajempi merkityssisältö, joskin tällä 

on viitattu nimenomaisesti hyvän liiketavan vastaisuuteen.17 

 

HE 32/2008:n keskeisenä tarkoituksena oli taannoin kansallisesti panna täytäntöön markki-

nointidirektiivi.18 Esityksessä oli lisäksi nostettu esiin se ongelmallisuus, etteivät kansalliset 

säännökset KSL 2 luvussa täyttäneet markkinointidirektiivin vaatimuksia, vaan olivat sisäl-

löltään väljempiä. Lisäksi hyvän tavan vastaisuutta koskevan sääntelyn, jota markkinointi-

direktiivi ei itsessään koske, katsottiin olevan uudistamisen tarpeessa ennen kaikkea sen 

vuoksi, että yksityiskohtaisempi sääntely aiheesta lisäisi oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta 

sekä täyttäisi perusoikeuksien rajoitusedellytysten sisältämät vaatimukset täsmällisyydestä 

ja tarkkarajaisuudesta.19 Kuitenkin direktiivin voimaansaattaminen vaikutti vähintäänkin 

teknisellä tasolla hyvän tavan vastaisuuden määrittäviin säännöksiin siten, että se erotettiin 

omaksi pykäläkseen KSL:ssa. 

 

Nykymuotoisen kuluttajansuojalain 2 luvun aloittaa yleissäännös hyvän tavan vastaisen 

markkinoinnin ja sopimattoman menettelyn kiellosta: Markkinointi ei saa olla hyvän tavan 

vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä (KSL 2:1). Py-

kälässä on jaoteltu entisestä muotoilusta poiketen omiksi määritelmikseen markkinoinnin 

 
17 Viitanen 2017, s. 105. 
18 HE 32/2008 vp, s. 12. 
19 HE 32/2008 vp, s. 12. 
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hyvän tavan vastaisuus ja sopimaton menettely, eikä niitä ole enää edeltävän säännöksen 

tapaan rinnastettu toisiinsa. 

 

KSL 2 luvun 2 §:n 1 momentissa määritellään hyvän tavan vastainen markkinointi seuraa-

vasti: Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa ensin-

näkin yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa, ja lisäksi erityisesti, jos se 

on loukkaavaa, syrjivää tai siinä suhtaudutaan hyväksyvästi esimerkiksi terveyttä tai ympä-

ristöä uhkaavaan toimintaan ilman tiettyä asiallista perustetta. Näin ollen pykälän hyvän ta-

van vastaisuuden määritelmän voidaan katsoa sisältävän ensinnäkin niin sanotun yleislau-

seke-tyyppisen määritelmän, jonka nojalla lainsoveltajan tulee aina arvioida, onko tarkastel-

tava markkinointi yleisesti hyväksyttyjen arvojen vastainen. Lisäksi pykälässä luetellaan eri-

tyisperusteita, kuten loukkaava, syrjivä sekä piittaamaton markkinointi, joiden kohdalla ei 

tarvitse erikseen arvioida mahdollista yleisesti hyväksyttyjen arvojen vastaisuutta.20 

 

2.2 Hyvän tavan vastaisuuden käsite 

 

Hyvän tavan vastaisuutta koskevat säännökset ja muu normisto ovat olleet ja ovat edelleen 

puhtaasti kansallista perua sisällöltään. Hyvää tapaa koskevan sääntelyn voidaan sanoa ylei-

sellä tasolla koskevan Suomessa kulloinkin voimassa olevan eettisen säännöstön rikkomisen 

tilanteita.21  

 

2.2.1 Hyvästä liiketavasta hyväksi tavaksi 

 

Alkuperäisen KSL 2:1:n yleislausekkeen perusteluissa määritellään hyvän tavan vastaisuu-

den sisällön kattavan useimmiten myös hyvän liiketavan vastaisen toiminnan. Kuitenkin hy-

vän tavan ja hyvän liiketavan käsitteiden välisen suhteen todetaan olevan osin epäselvä. Tä-

män vuoksi määritelmälle voidaan hakea tukea myös itsesääntelynormiston sisällöstä, tässä 

tapauksessa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan käytännöstä.22 

 

Jo 1980-luvulla hyvän liiketavan vastaisuutta on pyritty määrittämään oikeuskäytännössä 

esimerkiksi hakemalla tulkintaohjeita myös mainonnan kansainvälisistä perussäännöistä, 

 
20 Viitanen 2017, s. 109-110. 
21 Koivumäki - Häkkänen 2018, s. 31. 
22 HE 8/1977, s. 25. 
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jotka sisältävät elinkeinoelämän käsityksiä muun muassa siitä, millaisia eettisiä vaatimuksia 

markkinoinnissa käytettäville keinoille tulee asettaa. 

 

Hyvän liiketavan määritelmää on edellä esitetysti määritelty ensinnäkin ratkai-

sussa MT 1984:5. Tapauksessa oli kysymys Kaukomarkkinat Oy:n vuoden 

1983 mainoskampanjasta, jossa se oli mainostanut Panasonicin videolaitteita 

useassa elokuvateatterissa ”Panasonic-karatetyttö”-mainosfilmissä. Kysei-

sessä filmissä esitettiin kuluttaja-asiamiehen mukaan sellaista väkivaltaa, joka 

on katsojan näkökulmasta voitu nähdä osuvina ja jopa tappavina lyönteinä. Li-

säksi tästä väkivallasta luotiin positiivista kuvaa kuvailemalla mainostettavaa 

videotekniikkaa esimerkiksi ”lyömättömän karatetarkaksi”.  

 

Markkinatuomioistuin päätyi ratkaisussaan pitämään kyseistä mainosta hyvän tavan vastai-

sena sillä perusteella, että väkivalta ei liity yleensä kulutushyödykkeisiin tai niiden käyttöön. 

Näin ollen esitetyllä väkivallalla ei ole yleensä myöskään luonnollista perustetta liittyen 

markkinoitavaan hyödykkeeseen. Ratkaisu sisältää sekä hyvän tavan että hyvän liiketavan 

käsitteiden päällekkäisyyttä. Tätä vahvistaa myös alkuperäisen KSL:n hallituksen esitys, 

jossa todetaan seuraavasti: yleissäännöksen, siis KSL 2:1:n, tulkinnassa hyvän liiketavan 

vastaisia toimia markkinoinnissa voidaan pitää lähtökohtaisesti myöskin hyvän tavan vas-

taisena.23 Edellä tarkastellun ratkaisun sekä hallituksen esityksen sisältämän näkemyksen 

perusteella voidaan tulla siihen lopputulokseen, että varsinaisesti hyvän liiketavan ja hyvän 

tavan sisällölliset erot eivät tässä yhteydessä ole edes huomattavissa. Myöskään itse hyvän 

liiketavan sisältöä on turhaa käydä läpi tässä yhteydessä enempää, sillä käsite ei omalta osal-

taan tuo markkinointiin eikä mainontaan tai niiden hyvän tavan vastaisuuteen mitään lisäar-

voa. 

 

2.2.2 Hyvän tavan vastaisen mainonnan arvioinnin lähtökohdat 

 

Ensinnäkin mainonnan hyvän tavan vastaisuuden arvioinnissa on kyse yleisten eettisten pe-

riaatteiden noudattamisesta. Niillä ei ole mitään liityntää mainonnan toteuttamistapaan. 

Koska mainonnan hyvän tavan vastaisuuden arviointi perustuu kuitenkin aina kokonaisarvi-

ointiin ja pääsääntöisesti objektiivisuuteen, on esimerkiksi viestintävälineen huomioiminen 

 
23 HE 8/1977 vp, s. 25. 
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mahdollista yhtenä osatekijänä.24 Esimerkiksi nopeatahtisen muutaman sekunnin mittaisen 

mainoksen esittämisen televisiossa voitaisiin tulkita aiheuttavan katsojissa keskimäärin eri-

laisia reaktioita kuin suurikokoisen kuvamainoksen julkisella paikalla. 

 

Kyse on siis toisin sanoen siitä, mitä kuluttaja tyypillisesti pitää mainonnassa hyvän tavan 

vastaisena. Oikeuskirjallisuudessa on esimerkiksi esitetty jo 90-luvulla, että kuluttajalla voi 

olla tarve olla altistamatta itseään sellaiselle mainonnalle, jota hän pitää moraalisesti liian 

ristiriitaisena. Alkuperäisen KSL:n 2 luvun 1 §:n yleislausekkeen nojalla on myös voitu pitää 

hyvinkin erilaisia tilanteita sellaisina, jotka vaikuttavat arviointiin siitä, mitä on pidettävä 

sallittuna ja mitä taas kiellettynä mainontana. Tässä yhteydessä on todettu, että sinänsä 

kaikki hyvän tavan vastainen mainonta voitaisiin kieltää tähän yleislausekkeeseen vedoten.25 

Yleislauseke pitää siis sisällään useita eri mahdollisuuksia arvioitaessa jonkin kyseisen mai-

noksen mahdollista hyvän tavan vastaisuutta. On kuitenkin aina muistettava, ettei arviointi 

tapahdu yksittäisen tai yksittäisten kuluttajien näkökulman tai tunteiden perusteella, vaan 

kysymyksessä on objektiivinen arviointi.  

 

2.3 Mainonnan eettinen neuvosto ja itsesääntely 

 

MEN:n lukuisat lausunnot antavat hyvin kattavan käsityksen markkinoinnin eettisistä suun-

taviivoista. Keskeistä on huomioida, ettei MEN anna lausuntoja mahdollisesta mainonnan 

lainvastaisuudesta.26 Vaikka lausunnot eivät ole velvoittavia, eikä MEN esimerkiksi voi 

määrätä minkään tason sanktioita, on havaittu, että elinkeinonharjoittajat noudattavat lau-

suntojen sisältöä varsin tunnollisesti ja kunnioittavat niitä. Itsesääntelyn sisältämät eettiset 

ohjeet ovat monin tavoin edullinen valvontakeino muun muassa sen nopeuden ja byrokratian 

vähäisyyden takia.27 Elinkeinonharjoittajan on myös mahdollista hyödyntää itsesääntelynor-

mistoa pyytämällä esimerkiksi MEN:lta ennakkolausuntoa kampanjasta, joka sillä on suun-

nittelun alla. Näin säästytään mahdollisilta mainonnassa esiintyviltä ylilyönneiltä varsin te-

hokkaasti.28 

 

 
24 HE 32/2008 vp, s. 17. 
25 Wilhelmsson 1991, s. 143-144. 
26 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11, s. 13. 
27 Nieminen, s. 42. 
28 Paloranta 2019, s. 532. 
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2.3.1 MEN:n taustat ja toiminta 

 

MEN:n toiminnan taustalla on mainonnan tasa-arvoneuvosto, joka perustettiin Mainonnan 

neuvottelukunnan (MNK) toimesta vuonna 1989. MNK:n perustamisen taustalla oli puoles-

taan silloisen tasa-arvolain voimaantullessa sen valmisteluasiakirjojen vaatimus siitä, että 

mainosala valvoo itsesääntelyn keinoin sukupuolten tasa-arvon toteutumista mainonnassa. 

Koska tasa-arvoneuvoston toiminta kytkeytyi ainoastaan tasa-arvoasioihin, eikä sen avulla 

voitu puuttua muihin markkinoinnin hyvän tavan vastaisuuden muotoihin, perustettiin tämän 

tilalle MEN vuonna 2001.29  

 

MEN:n keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja sellaisessa tilanteessa, kun herää syy epäillä 

markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta mainonnassa. Se soveltaa lausuntoja antaessaan 

sekä Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä sekä neuvoston hyvää 

markkinointitapaa koskevia periaatteita.30 MEN:n toiminta perustuu sen antamiin lausuntoi-

hin. Koska lausunnot ovat suosituksia, ne eivät sido mainostajaa juridisesti. Pääasiassa suo-

situksia on kuitenkin noudatettu.31 MEN:n lausunnoilla on keskeinen rooli arvioitaessa 

markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta, sillä lausuntojen perusteella nimenomaisesti pyri-

tään luomaan raameja sille, mitä hyvällä tavalla tarkoitetaan kunkin mainoksen asiayhtey-

dessä.  

 

MEN:n lausunnot ovat olennaisessa osassa myös seuraavissa luvuissa, joissa hyvän tavan 

vastaisuuden määritelmää ja sen sisältöä hahmotellaan laalajti eri tilanteissa. Syynä on eri-

tyisesti MEN:n keskeinen asema näiden käsitteiden määrittelemisessä itsesääntelynormistoa 

tulkitsemalla sekä sen antamien lausuntojen monipuolisuus ja niiden suuri määrä. Lisäksi, 

vaikka MEN ei tulkitse lakia, on sen käytäntöön tukeuduttu myös useammissa tuomioistuin-

ratkaisuissa. Näin ollen MEN:n käytäntöä ei voida täysin erottaa omaksi osa-alueekseen, 

vaan sillä on myös oikeuskäytäntöä täydentävä rooli tiettyjen käsitteiden määrittelijänä.  

 

 

 

 
29 Paloranta 2014, s. 55-56. 
30 Keskuskauppakamari: Mainonnan eettinen neuvosto. 
31 Paloranta 2014, s. 59. 
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2.3.2 ICC:n perussäännöt ja hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet 

 

Keskeisintä MEN toiminnan hahmottamisessa on ymmärtää, ettei se tulkitse lakia, vaan toi-

mii itsesääntelynormiston asettamien raamien puitteissa. KSL:n pykälien lisäksi myös nämä 

normit sisältävät omat vaatimuksensa mainonnan hyvän tavan mukaisuudesta. Moni ala si-

sältää omat sisäiset ohjeet ja itsesääntelyä. Keskeistä hyvän tavan mukaisessa toiminnassa 

on se, että esimerkiksi markkinoijan toiminta vaikuttaa hyvän tavan mukaiselta ei markki-

noijan itsensä, vaan nimenomaan ulkopuolisen silmissä.32 Onnistuneen mainonnan tulee ha-

vaita kohteensa tarpeet monin tavoin, joten tästä johtuen voitaisiin päätellä, että tällä alalla 

itsesääntely on onnistunut tapa järjestää alaa ja ohjeistaa sen toimintaa.33 

 

MEN noudattaa toiminnassaan ennen kaikkea ICC:n markkinointisääntöjä sekä MEN:n hy-

vää markkinointitapaa koskevia periaatteita. ICC:n markkinointisääntöjen viimeisin versio 

on päivitetty vuonna 2018. Nämä markkinointisäännöt ovat tärkeä osa markkinoinnin it-

sesääntelynormistoa. Markkinointisäännöt ovat luoneet standardit markkinoinnin eettiselle 

toiminnalle. Keskeistä on se, että näitä markkinointisääntöjä noudattamalla kyseinen taho 

osoittaa toimineensa ammattimaisesti sekä huolellisesti. Vaikka markkinointisäännöt eivät 

liity suoranaisesti lainsäädännön määräyksiin, sisältävät ne kuitenkin esimerkiksi laillisuu-

den vaatimuksen: lainvastaista toimintaa ei milloinkaan voida katsoa hyvän tavan mu-

kaiseksi toiminnaksi markkinoinnissa.34  

 

ICC:n markkinoinnin perussäännöt kattavat laajan kirjon markkinointiin liittyvää säännös-

töä, ja hyvän tavan vastaisuuteen liittyvät säännöt ovat niistä vain pieni osa. Perussääntöjen 

1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuu-

denmukaista. 3 artiklassa vielä todetaan seuraavasti: Markkinointi ei saa sisältää sellaista 

ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa 

tai kulttuurissa.35 Kuten tästä saattaa huomata, on määritelmä hyvän tavan vastaisuudesta 

jätetty kansalliselle tasolle ratkaistavaksi, ja sen todetaan säännöissä olevan sidoksissa siihen 

maahan tai kulttuuriin, jossa markkinointi tulee toteutettavaksi. Lisäksi säännöt sisältävät 

 
32 Viljanen 2000, s. 620. 
33 Huovinen 2010, s. 17. 
34 ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 3. 
35 ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 9. 
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hieman nykymuotoisen KSL 2:2.1:n tavoin eri tyyppisiä tilanteita, jolloin mainonta voidaan 

katsoa hyvän tavan vastaiseksi. 

 

Hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet ovat toinen markkinointialan itsesääntelynor-

miston osa-alue. Periaatteet keskittyvät luetteloimaan sellaisia markkinoinnin hyvän tavan 

vastaisuuden ilmentymiä, jotka viittaavat sukupuolisyrjintään sekä kieltävät sukupuolia hal-

ventavan ja alentavan markkinoinnin. Periaatteissa myös mainitaan erikseen, ettei pelkkä 

vähäpukeisuus tai alastomuus tee mainoksesta automaattisesti hyvän tavan vastaista.36 Näi-

hin periaatteisiin MEN ei siis luonnollisestikaan viittaa niin usein kuin ICC:n sääntöihin 

suppean aihepiirinsä takia. 

 

2.4 Yhteenveto 

 

Tässä luvussa on ensinnäkin keskitytty luomaan teoreettinen viitekehys sille, mitä mainon-

nan hyvä tapa ja sen vastaisuus tarkoittaa lainsäädännön ja itsesääntelynormiston näkökul-

masta. Erityisesti on huomattava, että lainsoveltaminen ja MEN:n toiminta eroavaisuuksista 

huolimatta täydentävät toisiaan monin tavoin, ja antavat ennen kaikkea mainonnan hyvän 

tavan vastaisuuden sisällölle paljon nimenomaan yhdessä. Lisäksi on tarkasteltu sitä, millai-

sen pohjan tämä taustoitus antaa lainsäädännön ja muiden sääntöjen soveltajalle tulkita eri-

näisiä tilanteita, joissa mainonnan voidaan mahdollisesti katsoa olevan hyvän tavan vas-

taista. Erityisesti tämän osalta huomio on keskittynyt siihen, että vaikka KSL 2 luku on ko-

kenut rakenteellisesti varsin suuria muutoksia, on muutoksen sisällöllinen vaikutus ensi kat-

sannossa pieni. Myös oikeuskäytännön ja MEN:n mahdollisuus tulkita väljähköjä säännök-

siä ja ohjeita ovat asia, joka näyttää määrittävän hyvän tavan vastaisuutta sisällöllisesti yli-

voimaisesti eniten. 

 

 

 

 

 

 
36 Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet. 
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3 Loukkaava mainonta 
 

KSL 2:2.1:ssa luetellaan tilanteet, joiden voidaan katsoa olevan laissa asetettujen edellytys-

ten täytyttyä hyvän tavan vastaista markkinointia. Ensimmäisenä kohtana pykälässä esitel-

lään niin kutsutun loukkaavan markkinoinnin käsite. KSL 2:2.1:n mukaan markkinointia pi-

detään hyvän tavan vastaisena ensinnäkin erityisesti silloin, jos se loukkaa ihmisarvoa taikka 

uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Ihmisarvoa loukkaavana mainontana on voitu pitää 

niin väkivaltaista mainontaa kuin myös perusoikeuksia loukkaavaa markkinointia.  

 

Ihmisarvon lisäksi myös uskonnollisen sekä poliittisen vakaumuksen loukkaamisen arviointi 

on sidottu objektiiviseen tarkasteluun, kuten myös muut tilanteet, joissa arvioidaan mainon-

nan mahdollista hyvän tavan vastaisuutta. Kuitenkin erityisesti vakaumukseen liittyvissä ti-

lanteissa, joissa arvioidaan mahdollisen loukkaavuuden käsillä oloa, on huomioitava, että 

vakaumuksia ja vakaumuksien edustajia on vaihtelevia määriä erilaisine taustoineen. Vaikka 

esimerkiksi tietyn suppeamman vanhoillisen uskonnollisen yhdistyksen jäsenten kokema 

loukkaus ei olisi lähtökohtaisesti KSL:ssa tarkoitettua hyvän tavan vastaista markkinointia, 

saattavat kuitenkin pienemmätkin ryhmittymät ja heidän kokemuksensa saada jossakin mää-

rin painoarvoa arviointia suoritettaessa.37  

 

3.1 Mitä pidetään loukkaavana mainontana 

 

Jo alkuperäisen KSL:n esityöt esittivät, ettei silloisen KSL:n hyvän tavan vastaisuutta käsit-

televää yleissäännöstä ole mahdollista määritellä kovinkaan yksityiskohtaisesti alati muut-

tuvien olosuhteiden takia.38 Vaikka nykymuotoisen KSL:n säännös sisältää selvästi tarkem-

mat linjaukset hyvä tavan markkinoinnin sisällölle, näyttää käsitteiden sisällön määrittele-

minen mahdollistuvan edelleen eri tavoin. Ihmisarvoa loukkaavalla markkinoinnilla on tar-

koitettu esimerkiksi sellaista mainosta, jossa esiintyy väkivaltaisuutta ilman, että siihen liit-

tyy jokin luonnollinen peruste markkinoitavan hyödykkeen kannalta.  

 

 
37 Viitanen 2017, s. 124. 
38 HE 8/1977 vp, s. 25. 
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Lisäksi ihmisarvoa loukkaavana on voitu pitää sellaista tilannetta, jossa ihminen esitetään 

halventavalla, väheksyvällä taikka alentavalla tavalla.39 Tyypillisiä esimerkkejä tällaisista 

tilanteista ovat esimerkiksi sellaiset mainokset, joissa esitetään ruumiillista väkivaltaa tai 

ihmisten ampumista, kun mainostetaan vaikkapa elintarvikkeita. Toisaalta ne mainokset, 

joissa katsottaisiin ihmisten ampuminen millään tavoin KSL 2:2.1:a noudattaviksi, lienevät 

varsin harvoin, jos koskaan, hyväksyttäviä.  

 

Oikeuskäytännössä on tullut useaan kertaan esille, ettei hyväksyttävää perustetta ja täten siis 

asiallista yhteyttä mainostettavan hyödykkeen ja väkivallan välillä ole ollut löydettävissä. 

Myös oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että väkivallan käyttämiseen mainonnassa kannat-

taisi suhtautua varsin varauksellisesti, jos tämä ei hyvin selvästi liity mainostajayrittäjän toi-

mintaan ja ennen kaikkea mainostettavaan tuotteeseen.40  

 

Mainonnan sisältö saattaa loukata myös jonkin ryhmän uskonnollista tai poliittista va-

kaumusta. Tällaisen markkinoinnin sisällön loukkaavuuden arviointi tulee tehdä objektiivi-

sesti, ja näin ollen jonkin yksittäisen tahon tai esimerkiksi kuluttajaryhmän kokemus ei mää-

ritä sitä, mitä lain mukaan pidetään hyvän tavan vastaisena. Objektiivisuusarviointi voi kui-

tenkin koitua ongelmalliseksi, mikäli vähemmistöryhmään kohdistuva haitta kasvaa suh-

teessa suuremmaksi kuin enemmistölle koituva haitta.41 Arvioinnissa on myös otettava huo-

mioon yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttävät arvot. Kaikissa tilanteissa, joissa markkinoin-

nin hyvän tavan vastaisuus tulee arvioitavaksi, tulee tarkastella käsillä olevaa yksittäista-

pausta ottaen huomioon kaikki olosuhteet, kuten markkinoinnin toteuttamistapa sekä käy-

tetty viestin.42 

 

3.2 Ihmisarvon loukkaaminen 

 

Ihmisarvon loukkaaminen on esiintynyt mainonnassa useammanlaisen erityyppisen tilan-

teen yhteydessä, ja näitä tilanteita on myös oikeuskäytännössä käsitelty. Eräänä mielenkiin-

toisena ulottuvuutena on perinteisten väkivaltakuvausten rinnalle noussut ennakkoratkaisun 

KKO 2013:5 tulkinta markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta. Tämä ratkaisu on tuonut 

 
39 HE 32/2008 vp, s. 20. 
40 Määttä 2005, s. 352. 
41 Pakarinen – Tala 2009, s. 21. 
42 HE 32/2008 vp, s. 20. 
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selvästi lisää sisältöä ihmisarvon määritelmään, kun ratkaisussa todettiin huomioitavaksi ky-

seisessä tilanteessa kuluttajien tietyt perusoikeudet. Aiheeseen palataan tässä luvussa perus-

teellisemmin jäljempänä. 

 

Ihmisarvo esiintyy käsitteenä lukuisissa eri asiayhteyksissä jo perustuslain säännöksistä läh-

tien. Se, miten tämä käsite tulisi määritellä yksiselitteisesti, lienee varsin mahdoton tehtävä. 

Yhtenä määritelmänä on pidetty esimerkiksi kidutuksen sekä epäinhimillisen tai ihmisarvoa 

loukkaavan kohtelun kiellon erästä määritelmää, jonka mukaan ihmisarvoa loukkaavana voi-

daan pitää tarkoituksellisen kivun ja kärsimyksen tuottamisen lisäksi muun muassa sellainen 

kohtelu, joka ”karkeasti nöyryyttää henkilöä muiden edessä tai saattaa hänet toimimaan vas-

ten tahtoaan tai omaatuntoaan”.43 Toisaalta ihmisarvon käsitteen voidaan katsoa myös kuu-

luvan sellaisen yleismaailmallisen moraalinormiston joukkoon, joiden sisältö on käännetty 

”oikeuden kielelle”.44  

 

Edellä esitetyt määritelmät ihmisarvon käsitteestä ovat kuitenkin osaltaan varsin suppeita ja 

rajattuja sekä toisaalta hyvin yleisluontoisia. Erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnot 

sisältävät useampiakin määritelmiä riippuen kyseisen käsitteen käyttöyhteydestä. Vaikka ih-

misarvon käsitteen sisältö näyttää jääneen suhteellisen avoimeksi, on myös todettu, että kä-

sitteen avoimuus mahdollistaisi juurikin sen käyttökelpoisuuden, ja että kyseisen käsitteen 

sisältö näin konkretisoituisi aina tietyn ratkaisun myötä.45 

 

3.2.1 MAO 32/11 

 

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 32/11 oli kyse erityisesti sopimattomasta menettelystä 

elinkeinotoiminnassa, eikä niinkään KSL 2 luvun alaan luettavasta tilanteesta. Keskeistä tä-

män tutkimuksen kannalta ratkaisussa oli tulkinta-avun hakeminen kuluttajaoikeudellisesta 

sääntelystä ja mainonnan alan itsesääntelynormistosta.  

 

Ratkaisussa MAO 32/11 oli kyse Verkkokauppa.comin aloittamasta valtakun-

nallisesta mainoskampanjasta. Mainoksissa oli kuvattu tilanne, jossa kaksi 

miestä roikottavat kolmatta miestä tämän jaloista kodinkoneliikkeessä yrittäen 

 
43 PeVL 4/2004 vp, s. 6. 
44 Tuori 2007 s. 130-131. 
45 Niemi 2019, s. 360-361. 
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tyhjentää tämän taskut. Samaan aikaan ruudulle ilmestyy seuraava teksti: 

”Ryöstetäänkö sinut kodinkoneliikkeessä?” Kampanjaan lukeutui myös radio-

mainoksia. 

 

Vaikka tapauksessa oli kyse ennen kaikkea sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimin-

nassa annetun lain (SopMenL) pykälien sisällön tulkinnasta ja soveltamisesta, on markkina-

oikeus ratkaisussaan hakenut kyseisessä laissa esiintyvän hyvän liiketavan vastaisuuden si-

sällölle tulkinta-apua KSL:n hyvän tavan vastaisuuteen liittyvistä säännöksistä sekä ICC:n 

markkinoinnin perussäännöistä. Vaikka ratkaisu perustuu SopMenL:n soveltamiselle, on 

siinä annettu esimerkkitilanne, joka katsotaan ihmisarvoa loukkaavaksi mainonnaksi. On 

selvää, että markkinaoikeus on hakenut tulkinta-apua hyvän tavan vastaisen markkinoinnin 

määritelmistä, sillä lähtökohtaisesti hyvän liiketavan vastainen toiminta voidaan katsoa 

myös hyvän tavan vastaiseksi.46 

 

Eräänä kysymyksenä tapauksessa oli se, voitiinko mainonnan katsoa sisältäneen hyvän lii-

ketavan vastaisina pidettäviä halventavia ilmaisuja, joilla viitataan asiakkaiden ryöstämiseen 

sekä huijaamiseen. Vastaaja on vastauksessaan todennut, että esitettyjen mainosten tyyli oli 

selkeästi humoristinen sekä liioitteleva, eivätkä ne millään tavalla halvenna hakijaa. Mark-

kinaoikeus on ratkaisussaan hakenut hyvän liiketavan vastaisuudelle sisältöä SopMenL:n 

esitöiden avuin ensinnäkin ICC:n markkinoinnin perussäännöistä.47 Perussääntöjen mukaan 

markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa.  

 

Lisäksi markkinaoikeus on todennut, että markkinoinnin hyvän tavan vastaisuudesta sääde-

tään myös KSL 2 luvussa, ja edelleen lisännyt, että lain esitöiden mukaan markkinointia 

tulee arvioida niin, että kysymyksessä on yksittäistapauksessa suoritettava kokonaisharkinta. 

Lisäksi markkinaoikeus on tukeutunut KSL:n esitöiden sisältöön, jossa todetaan esimerkiksi 

väkivaltaisten kuvausten esittäminen markkinoinnissa ihmisarvoa loukkaavaksi, mikäli täl-

laiseen markkinointiin ei liity jotakin luonnollista perustetta. 

 

Keskeistä on huomata tässä ratkaisussa, että markkinaoikeus on pohtinut hyvän tavan vas-

taisuuden ja hyvän liiketavan vastaisuuden käsitteitä osin rinnakkain, sekä hakenut hyvän 

tavan vastaisuuden määritelmän sisällöstä tukea siihen, mitä hyvän liiketavan sisällön 

 
46 HE 8/1977 vp, s. 25. 
47 HE 114/1978 vp, s. 11. 
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voidaan katsoa olevan. Ratkaisu näyttäytyy myös erinomaisena esimerkkinä sille, etteivät 

lain ja itsesääntelynormiston soveltaminen ole vastakkaisia tai toisiaan poissulkevia toimen-

piteitä, vaan täydentävät, tässä tapauksessa varsin onnistuneestikin, toisiaan. Lisäksi erityi-

sen mielenkiintoista on huomata, että hyvän tavan vastaisuuden käsitteestä on haettu täyden-

nystä hyvän liiketavan vastaisuuden määritelmälle. Pitkään oikeuskäytännössä oli päinvas-

tainen tilanne: alkuperäisen KSL:n tultua voimaan haettiin hyvän tavan vastaisuuden käsit-

teelle tulkinta-apua hyvän liiketavan vastaisuuden käsitteestä, sillä sitä oli määritelty jo kat-

tavasti elinkeinoelämän oman itsesääntelynormiston avulla. Hyvän tavan vastaisuuden kat-

sottiin olevan yksi sopimattoman menettelyn ilmenemismuodoista.48  

 

3.2.2 MT 1995:006 

 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että ihmisarvon voidaan katsoa kuuluvan niin sanottujen 

universaalien moraalinormien ryhmään.49 Perustuslaillinen vaatimus ihmisarvon loukkaa-

mattomuudesta on yksi perustavanlaatuisten oikeuksien kulmakivistä.50 Muun muassa oi-

keutta elämään voitaneen universaalisti pitää sellaisena oikeutena, jota yleisesti pidetään oi-

keutena niin tärkeänä, että siihen kajoaminen aiheuttaa monissa suuria negatiivisia tunteita, 

kuten ahdistusta ja pelkoa. 

 

U.C.B Finland Oy:n mainoskampanjassa oli käytetty entisen Jugoslavian alueella käytävään 

sotaan liittyviä kuva-aiheita. Markkinatuomioistuimen mukaan kyseessä oleva yrityskuva-

mainonta, josta tässä tapauksessa oli kyse, muodostaa usein erityisen symboliarvon markki-

noinnissa. Kyseinen sota oli koskettanut myös suomalaisia kuluttajia tiedostusvälineiden 

kautta. 

 

Mainosjulisteissa oli esitetty verinen luodin lävistämä T-paita ja veren tahrimat 

maastohousut. Mainostajayhtiön mukaan nämä vaatteet olivat olleet bosnialai-

sen sotilaan päällä silloin, kun hänet oli ammuttu. 

 

Markkinaoikeus totesi, että vaikka mainos oli varmasti omiaan herättämään kuluttajissa epä-

toivoa, pelkoa ja kielteisiä mielikuvia, ei tällaisen mainonnan voida itsessään katsoa olevan 

 
48 Viitanen 2020, Aiempi sääntely. 
49 Nieminen 2011, s. 13. 
50 HE 309/1993, s. 42. 
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hyvän tavan vastaista. Markkinatuomioistuimen mukaan riippuu kuluttajasta, millaisia mie-

likuvia kyseinen mainos hänessä herättää. Oikeuskirjallisuudessa on taas katsottu, että oi-

keuskäytännön perusteella olisi pääteltävissä ihmisarvon sisältöön kuuluvaksi myös oikeus 

turvallisuudentunteeseen. Näin ollen kuluttajien pelon tunnetta ei saisi hyödyntää markki-

noinnissa.51 Kyseisen ratkaisun perustelut vaikuttavat päätyvän sellaiseen lopputulokseen, 

että objektiivisesti arvioituna kuluttaja katsoisi mainosta järkyttymättä. On myös erikoista, 

että väkivaltaisuuden aspekti on jätetty täysin käsittelemättä ratkaisussa, sillä jo ratkaisussa 

MT 1984:5 on vahvistettu, että väkivallan esittämisellä mainonnassa saattaa olla ihmisiin 

haitallinen vaikutus, ja että myöskään harvemmin väkivalta ja mainostettava hyödyke liitty-

vät toisiinsa millään asiallisella tavalla.  

 

3.2.3 MT 1998:018 

 

Markkinatuomioistuimen ratkaisussa MT 1998:018 mainostettiin kermajäätelöä. Mainosku-

vaus sisälsi voimakasta väkivaltaa.  

 

Asiassa oli kyse kermajäätelön markkinoinnista televisiomainoksella. Mainok-

sen puitteet sijoittuivat 1700-luvun Ruotsi-Suomeen, jossa esiintyi vauraan 

maalaistalon omistajan tytär aamupalalla. Taloon tunkeutuu rosvojoukko, josta 

yksi rosvo jää katselemaan tytärtä ”himokkaasti”. Seuraavaksi talon palvelija-

tar ampuu tunkeilijaa selkään. 

 

Markkinatuomioistuin totesi ensinnäkin ratkaisussaan, että yleisesti hyväksytty on sellainen 

periaate, jonka mukaan mainoksissa ei saa esittää kuvauksia, jotka ovat väkivaltaisia. Mark-

kinatuomioistuin on jo ratkaisunsa MT 1984:5 perusteluissa ensinnäkin todennut, että väki-

vallalla ei yleensä ole liityntää mainostettaviin kulutushyödykkeisiin. Lisäksi edelleen todet-

tiin, että väkivalta saattaa vaikuttaa ihmisiin haitallisesti. Väkivallan hyväksyttävyys edel-

lyttää asiallista yhteyttä mainostettavaan hyödykkeeseen.  

 

Jo alkuperäisen, tämän ratkaisun aikana voimassaolleen KSL:n yhtenä tärkeänä tavoitteena, 

on ollut kuluttajien suojaaminen monin eri tavoin.52 Koska markkinatuomioistuimen 

 
51 Viitanen 2017, s. 121. 
52 HE 8/1977 vp, s. 23. 
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ratkaisu sijoittuu alkuperäisen KSL:n ajalle, on sen omaksumilla periaatteilla ja ratkaisun 

linjauksilla on ollut MT 1984:5:n kanssa vaikutusta siihen, miten väkivaltaan mainonnassa 

tulee KSL:n noudattamisen valvonnassa suhtautua. Vaikka ratkaisu ei sisällä itsessään ih-

misarvon käsitettä, on väkivaltakuvausten selkeä kieltäminen oikeuskäytännössä kuitenkin 

indisio siitä, ettei ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa voida katsoa mainosten esittämisessä 

kovinkaan kevyin perustein hyväksyttäväksi.  

 

3.2.4 KKO 2013:5 

 

Korkein oikeus kielsi sakon uhalla ratkaisussaan KKO 2013:5 LB Marketing and Holdings 

Oy:lta suoramarkkinoinnin, jossa se oli kiinnittänyt yksityishenkilöiden postilaatikoihin ja 

ulko-oviin mainoksia ilman heidän lupaansa. Korkein oikeus katsoi vastaajan toiminnan 

KSL:n vastaiseksi, ja huomioi ratkaisussaan kuluttajien perusoikeudet. 

 

Tässä tapauksessa suoramarkkinointiyhtiön toimesta asukkaiden postilaatikoi-

hin sekä ulko-oviin oli kiinnitetty liimapinnoin tarttuvia mainoksia ilman asuk-

kaiden lupaa. Korkein oikeus katsoi, että menettely oli markkinoinnin hyvän 

tavan vastaista. Ratkaisussa lähdettiin arvioimaan mahdollisesti kyseessä ole-

vaa markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta KSL 2:2:n 1 kohdan mukaisestyi 

perusoikeuksien näkökulmasta. Arvioitaviksi tulivat perusoikeuksista yksi-

tyiselämän, omaisuuden sekä kotirauhan suoja, joita punnittiin suhteessa kau-

pallisen viestinnän turvaavaan sananvapauteen.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty tarkasteltavana olevan ennakkoratkaisun osalta huomioita 

siitä, että ratkaisu on rajanvetoa sille, mitä pidetään KSL:n mukaisena hyvän tavan vastai-

sena markkinointina ja milloin menettely voidaan katsoa KSL:n mukaisena sopimattomana 

menettelynä.53 Korkein oikeus on todennut, ettei tilannetta voi arvioida tyypillisten KSL 

2:2:1:n listan mukaisten esimerkkitilanteiden näkökulmasta. Arviointiperusteina voidaan 

sen sijaan käyttää perusoikeuksia, sillä niiden kuvataan heijastavan yhteiskunnassa yleisesti 

hyväksyttyjä arvoja. Hyvän tavan vastaista markkinointia koskevat säännökset on tarkoitettu 

estämään eettisesti arveluttavan menettelyn käyttäminen markkinoinnissa ja siten myös 

 
53 Peltonen – Määttä 2015, s. 76-77. 
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mainonnassa.54 Koska KSL 2:2.1:ssa esitetyt esimerkit hyvän tavan vastaisuudesta eivät so-

veltuneet tähän tapaukseen, päätyi korkein oikeus etsimään esimerkin KSL:n ulkopuolelta.55 

Korkein oikeus on todennut, että mainostajan menettely on ollut ristiriidassa omaisuuden, 

yksityisyyden sekä kotirauhan suojan kanssa: mainostaja on tässä tapauksessa pakottanut 

asukkaat vastaanottamaan tiettyä mainontaa.  

 

Erityisen mielenkiintoisen ratkaisusta tekee se, että korkein oikeus on arvioinut yleisesti hy-

väksyttyjä arvoja perusoikeuksien punninnan kautta niin, että perusoikeuksien loukkaami-

nen voi ilmentää KSL 2 luvun säännösten markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta. Oikeus-

kirjallisuudessa on todettu, että sellaisia ihmisoikeuksia, jotka ovat KSL 2:2.1:n 1 kohdan 

mukaan hyvän tavan vastaisia, ovat esimerkiksi perustuslain sisältämät perusoikeudet.56 

Tämä huomio voidaan tehdä jo tarkastelemalla perustuslakimme (PL, 11.6.1999/731) sisäl-

töä: PL 1:2:n mukaan Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden. Koska 

ihmisarvon käsite esiintyy myös muissa PL:n säännöksissä, kuten 7 §:n 2 momentissa sekä 

9 §:n 4 momentissa, osoittaa se ihmisarvon käsitteen ja yksilöllisten perusoikeuksien yhtei-

sen arvopohjan ja näin näissä pykälissä esiintyvien käsitteiden yhteyden.57 

 

Korkein oikeus määritti ennakkoratkaisussaan mielenkiintoisella tavalla perusoikeuksien lii-

tyntää ihmisarvon käsitteeseen. Ihmisarvon määritelmää on tässä luvussa kuvattu varsin 

avoimeksikin juuri siitä syystä, että sen sisällön katsotaan määrittyvän paremmin lakia so-

vellettaessa aina kussakin yksittäistapauksessa. 

 

3.3 MEN:n lausuntokäytäntö ja loukkaava mainonta 

 

Ihmisarvo mainitaan lyhykäisyydessään ICC:n markkinoinnin perussääntöjen artiklassa 2 

seuraavasti: Markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Lisäksi säännöt kieltävät muun 

muassa sellaisen mainonnan, jossa hyväksytään väkivaltaisuus.58 Lausunnoissa esiintyy var-

sin hyvää perustelua ennen kaikkea sen puolesta, miksi tietyn henkiset mainokset voidaan 

katsoa hyvän tavan vastaisiksi. Molemmat lausunnot olivat luonteeltaan huomautuksia mai-

nostajille. 

 
54 HE 32/2008 vp, s. 19 ja TaVM 11/2008 vp, s. 2-3. 
55 Norio-Timonen: Mitä ratkaisusta seuraa? Teoksessa KKO:n ratkaisut kommentein I 2013. 
56 Viitanen 2017, s. 117-118. 
57 Ojanen – Scheinin 2010, Yhteys yksilön oikeuksiin. 
58 ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 9. 
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3.3.1 Holokaustiin viittaaminen ja loukkaava mainonta 

 

Lausunnossa MEN 14/2019 otettiin kantaa ihmisarvoa loukkaavaan mainontaan. Mainok-

sessa viitatiin holokaustiin, ja lausunnossa korostettiin erityisesti sitä, että mainostajan tulee 

aina huomioida yhteiskunnallinen sekä ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. 

 

Mainoksessa oli kyse tarkemmin ottaen seuraavasta tilanteesta: MEN oli vas-

taanottanut lausuntopyynnön, jonka mukaan erään yrityksen (Rakettitiede Oy) 

työnhakuilmoitus oli hyvän tavan vastainen, koska siinä viitataan juutalaisten 

polttamiseen ja natseihin. Ilmoituksen kuvassa oli punatiilinen uuni, jonka 

luukku oli auki. Uunin edessä seisoo naurava, frakkiin pukeutunut mies, jolla 

on peukalot pystyssä.  

 

Mainostaja totesi vastauksessaan, että ilmoituksessa ei viitata holokaustiin, vaan se on osa 

isompaa mainoskokonaisuutta. MEN totesi, että ensinnäkin mainoksessa ei ole selkeitä yh-

tymäkohtia mainostavaan yritykseen tai esimerkiksi sen työntekijöihin. Sen sijaan mainok-

sen uuni muistuttaa keskitysleireillä käytettyjä polttouuneja, ja tämä yhdistettynä esitettyihin 

teksteihin ja humoristiseen esittämistapaan voidaan katsoa ihmisarvoa loukkaavaksi.  

 

Lausunnosta käy selkeästi ilmi se, ettei ihmisten polttamiseen uunissa voida suhtautua hu-

moristisella tavalla. Lisäksi ilmeisesti pienimmätkin liitynnät holokaustiin, kuten uunin ul-

konäkö, ovat selvästi MEN:n näkökulmasta sellainen asia, johon tulee suhtautua vakavasti. 

Tämän kaltaiset elementit mainoksessa ovat tietysti varsin yksiselitteisesti vähintäänkin 

mauttomia, ja suhtautuvat hyvin vähätteleväasti ihmisten vakavaan väkivaltaiseen kohte-

luun. 

 

3.3.2 Raaka väkivalta tv-ohjelmaa mainostettaessa 

 

Vaikka mainos olisi tyyliltään niin liioitteleva, ettei katsojan voida ajatella mieltävän sitä 

todelliseksi, voi mainos silti olla hyvän tavan vastainen sillä perusteella, että se loukkaa ih-

misarvoa.59 Näitä kysymyksiä on käsitelty niin ikään hieman vanhemmassa lausunnossa 

MEN 12/2007, joka koski Helsingin Sanomien sekä 7 päivä -lehden julkaisemaa mainosta 

 
59 Paloranta 2014, s. 104. 
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Dexter-televisiosarjasta. MEN oli saanut kyseisestä mainoksesta useita lausuntopyyntöjä. 

Mainos oli nähtävillä niin julisteina seinillä kuin internet-sivuilla.  

 

Mainoskuvassa esiintyy sarjamurhaaja, joka keittää kattilassa ihmisen päätä. 

Mainoksessa esiintyy myös muita verisiä ruumiinosia. Mainos on ollut esillä 

näkyvällä paikalla. Lausuntopyynnön esittäjä on pitänyt mainosta hyvän tavan 

vastaisena siksi, että se on erittäin ahdistava, väkivaltainen ja ihmisarvoa louk-

kaava. 

 

MEN katsoi lausunnossaan, että mainos oli hyvän tavan vastainen. Vastineiden mukaan mai-

noksen on ollut tarkoitus herättää kuluttajan kiinnostus. Mainos kuvaa mustan huumorin 

keinoin mainostettavan tv-sarjan aihesisältöä. Mainostaja on myös todennut, ettei mainoksen 

kohderyhmä mieltäisi tätä mainosta todelliseksi. MEN on puolestaan todennut lausunnos-

saan, että vaikka mainoksen kohderyhmä ei pitäisikään yleensä tällaista mainosta todelli-

sena, ja että vaikka mainos kuvastaa tyyliltään mainostettavaa tv-sarjaa, voidaan sitä silti 

pitää hyvän tavan vastaisena esimerkiksi sen perusteella, että muut kuin mainoksen kohde-

ryhmään kuuluvat, kuten lapset, ovat saattaneet pitää mainosta pelottavana. 

 

3.3 Poliittisen vakaumuksen loukkaaminen 

 

Kuten ihmisarvon, myös poliittisen vakaumuksen loukkaamisen edellytyksiä tulee arvioida 

yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjen arvojen pohjalta, kun käsillä on tilanne, jossa selvite-

tään, onko arvioitava mainonta hyvän tavan vastaista.60 Arviointi on myös suoritettava ob-

jektiivisesti, jolloin vain tietyn yksilön tai pienemmän ryhmän näkemyksellä ei pääsääntöi-

sesti pidä olla vaikutusta siihen, mitä pidetään hyvän tavan vastaisena mainontana lain tai 

itsesääntelynormiston nojalla.  

 

Koska hyvän tavan vastaisuuden arvioinnin objektiivisuusvaatimus koskettaa myös muita 

vakaumuksen lajeja, kuten poliittista vakaumusta, voitaisiin silloin päätellä, että ainakin re-

kisteröidyt puolueet ovat kooltaan ja kannattavuudeltaan sellaisia, että niiden kannattajien 

kokema loukkaavuus otetaan hyvän tavan vastaisuuden arvioinnissa huomioon. Kuitenkaan 

tässäkään arvioinnissa ei olisi nähdäkseni syytä kiinnittää huomiota pelkästään esimerkiksi 

 
60 HE 32/2008 vp, s. 20. 
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poliittisen puolueen suosioon tai kannattajamääriin, jos niin ei tehdä uskonnonkaan kohdalla 

yksiselitteisesti.  

 

Kun tarkastellaan poliittisen vakaumuksen loukkaamisen käsillä oloa, on huomioitava eri-

tyisesti KSL 1 luvun 1 pykälän sisältö lain soveltamisalasta: se koskee kulutushyödykkeiden 

tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Lisäksi lakia 

sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajalle. Näin ollen kyseinen 

yleislauseke ei kata esimerkiksi yhteiskunnallista tai poliittista mainontaa.61 Poliittisaiheinen 

mainonta rajautuu siis mitä todennäköisimmin suurimmalta osin KSL soveltamisalan ulko-

puolelle. On kuitenkin myös esitetty, että poliittiset näkemykset tulisi voida kyseenalaistaa 

mainonnan keinoja käyttäen.62 Tässä tulee kuitenkin huomioida poliittisen keskustelun kes-

keinen asema sananvapauden ydinalueella.63 

 

Poliittisten aiheiden käsitteleminen kaupallisessa mainonnassa on näyttänyt jääneen käytän-

nössä olemattomaksi. Syynä lienee se, että mainonnassa pyritään luonnollisesti edistämään 

myyntiä. Sen olennaisena tavoitteena on lisätä muun muassa hyödykkeiden menekkiä sekä 

esimerkiksi lisätä elinkeinonharjoittajan tunnettuutta markkinoilla.64 Tästä johtuen on sel-

vää, että esimerkiksi kuluttajan tai kuluttajaryhmän poliittisten arvojen ja vakaumuksen 

loukkaaminen jollakin tavalla on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.65 Poliittisten aihealu-

eiden ei ilmeisesti siis myöskään nähdä herättävän samanlaisia tunnereaktioita kuluttajissa 

kuin esimerkiksi uskonnollisten aihealueiden tai symbolien käsittely, johon palataan tarkem-

min jäljempänä. 

 

3.3.1 Vaalimainonta ja hyvän tavan vastaisuus 

 

Vaikka oikeus- ja lausuntokäytäntö on olematonta tämän aiheen saralla, olen kuitenkin nos-

tanut yhden MEN:n lausunnon lyhyesti tarkasteltavaksi tässä yhteydessä.  

 

Lausunnossa MEN 17/2015 ei ollut kyse poliittisen vakaumuksen loukkaami-

sesta, vaan kyseessä oli vaalimainos, jonka sisällön lausunnonpyytäjä koki 

 
61 HE 32/2008 vp, s. 19. 
62 Oikeusministeriön työryhmämietintö, Eriävä mielipide, s. 3. 
63 Hallberg 2010, Sananvapaus ja julkisuus. 
64 Paloranta 2008, s. 144. 
65 Viitanen 2017, s. 123. 
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hyvän tavan vastaiseksi, sillä kyseisessä mainoksessa käytettiin lasta. Vaali-

mainos esitteli Perussuomalaiset rp:lle tärkeitä arvoja, ja yhdessä kohdassa 

mainosta esitettiinn lapsi, jolla oli kyltti kädessään. Kyltissä luki ”Äänestä 

meille parempi tulevaisuus”. Lapsi esiintyi mainoksessa noin 3 sekunnin ajan. 

 

MEN totesi lausunnossaan, että mainos ei ole hyvän tavan vastainen, eikä siis tällöin myös-

kään ICC:n markkinointisääntöjen eikä MEN:n hyvää markkinointitapaa koskevien periaat-

teiden vastainen. Keskeistä MEN:n lausunnossa on poliittissävytteisen mainonnan kannalta 

se, että se on todennut lausunnossaan, ettei esimerkiksi vaalimainosten arviointi ole varsi-

naisesti MEN:n toimivallan ulkopuolella. Kuitenkin MEN myös toteaa, ettei poliittinen mai-

nonta sisälly KSL:n soveltamisalan piiriin, vaikkei MEN KSL:n säännöksiä toiminnassaan 

sovellakaan.  

 

3.4 Uskonnollisen vakaumuksen loukkaaminen 
 

Mainonta voi olla hyvän tavan vastaista, mikäli siinä loukataan uskonnollista tai muuta va-

kaumusta. Kun arvioidaan, onko käsillä mahdollisesti uskonnollista vakaumusta loukkaava 

mainos, tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, miten kyseinen uskontokunta suh-

tautuu tähän mainokseen. Esimerkkinä voitaisiin käyttää islaminuskon kohdalla sitä, miten 

profeetta Muhammedin kuvaamiseen tulee suhtautua: kyseinen uskontokunta suhtautuu itse 

tähän kielteisesti, mutta Pohjoismaissa taas on usein nähty asia toiselta näkökannalta sanan-

vapaus-perusoikeuteen vedoten.66  

 

Tämä ristiriitaisuus huomioon ottaen on tärkeää tarkastella kutakin mainosta yksittäisenä 

tapauksena, ja huomioida sen yhteydessä esitetyt tapauksen kannalta olennaiset erityispiir-

teet. Arviointi on kuitenkin muistettava toteuttaa objektiivisesti. Uskonnollisen vakaumuk-

sen loukkaamisen säätämisestä KSL 2:2.1:ssa on esitetty myös kritiikkiä: eriävien mielipi-

teiden näkökulmasta kyseinen lainkohta on nähty peräti tarpeettomana, sillä uskonrauhan 

rikkominen on jo kriminalisoitu rikoslaissa.67  

 

 
66 Virtanen 2010, s. 122.  
67 KUV/6879/48/2007, s. 5. 



 27 

On toki myös huomioitava, että pahimmassa tapauksessa tällainen diskurssi saattaa koetella 

jo itse sananvapaus-perusoikeuden rajoja, ja jopa antaa sijaa turhille rasistisille ulostuloille.68 

Kun kyseessä on markkinoinnin ja mainonnan lainmukaisuus, tulee kuitenkin aina huomi-

oida, että mainoksen sisällön tulee olla yhteydessä mainostettavaan hyödykkeeseen.69 Näin 

ollen esimerkiksi profeetta Muhammedin kuvan käyttäminen mainoksessa edellyttäisi sel-

keää asiayhteyttä mainostettavaan tuotteeseen – mikä tämä tuote sitten olisi, jäänee tässä 

kohtaa arvoitukseksi. Selvää kuitenkin on, että KSL kieltää loukkaavan mainonnan, joten 

varovainen suhtautuminen voitaisiin katsoa perustelluksi tässä tapauksessa. Mainonnassa on 

kuitenkin mahdollista käyttää monia ilmaisuja, jotka saattaisivat loukata yksittäistä uskon-

tokunnan edustajaa.70 Tällainen tilanne voi potentiaalisesti syntyä objektiivisuuden vaati-

muksen takia. 

 

Tutkimusta tehdessä ei löytynyt oikeuskäytäntöä, jossa olisi käsitelty mainosta, joka on hy-

vän tavan vastainen sen perusteella, että se sisältää uskonnolliseen vakaumukseen perustu-

vaa syrjintää, joten KSL:n tulkinta aiheesta jää suhteellisen suppeaksi tässä yhteydessä. Vi-

ranomaisratkaisuja asiasta oli jonkin verran saatavilla. MEN:n lausuntokäytäntöä sen sijaan 

aiheesta löytyi enemmän, ja huomionarvoista niiden sisällössä oli se, että lausunnot olivat 

luonteeltaan poikkeuksetta vapauttavia.  

 

3.4.1 Uskonnollinen symboliikka ja uskonnolliset viittaukset mainonnassa 

 

Uskonto on perinteisesti ollut aihealue, joka on totuttu pitämään erillään kaupallisista tar-

koituksista.71 Mainostajan sananvapauden rajoittaminen ikään kuin varovaisuuden tai tietty-

jen tapojen perusteella ei ole kuitenkaan suotavaa. Uskonnollisen aiheen sisältämän materi-

aalin käyttäminen ei siis automaattisesti tarkoita sitä, että mainos on hyvän tavan vastainen. 

Kuten muissakin tilanteissa, tulee mainoksen ollakseen hyvän tavan vastainen sisältää esi-

merkiksi halventavia elementtejä. Uskontoa tavalla tai toisella sivuavat mainokset ovat kui-

tenkin useamman kuin kerran herättäneet huomiota kuluttajissa. 

 

 
68 Keskinen 2012, s. 287. 
69 HE 32/2008 vp, s. 21. 
70 Virtanen 2010, s. 122. 
71 Kuluttajaviraston uutiskirje 1/2007 s. 16. 
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Yksi tapa, jolla uskontoa on sivuttu mainonnassa, on ollut uskonnollisten symbolien käyttä-

minen. Tällaisten mainosten arviointi edellyttää objektiivista kokonaisarviointia, kun tutki-

taan mainoksen mahdollista hyvän tavan vastaisuutta. Näin ollen yksittäisen kuluttajan ko-

kemus mainoksen loukkaavuudesta ei riitä siihen, että mainoksen sisältö katsottaisiin hyvän 

tavan vastaiseksi.72 Kuten hyvän tavan vastaisuuden arvioinnissa yleensäkin, on uskonnolli-

sen symboliikankin käytöllä mainonnassa oltava luonnollinen peruste mainostettavaan hyö-

dykkeeseen.73 Olemassa olevan asiayhteyden lisäksi toisena merkittävänä arviointikriteerinä 

on ollut se, onko tätä symboliikkaa käytetty mainoksessa sen keskipisteenä, vai onko sen 

käyttö jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tätä arviointia on kuluttajaviranomainen suoritta-

nut muun muassa seuraavan tilanteen kohdalla: 

 

Kestopuu Oy:n televisiomainoksessa esiintyi hiekkakumpu, jonka päällä oli 

puuristi. Mainoksessa soi taustalla harras musiikki, ja miesääni lausui tekstin, 

joka kuulostaa sävyltään raamatulliselta. (KA 2005/40/2999) 

 

Kyseessä oli yrityskuvamainonta, eikä siis yksittäinen markkinoitava tuote, ja mainoksessa 

oli käytetty kuvatuin tavoin vahvasti uskonnollista symboliikkaa, joka toi mieleen ristiin-

naulitsemisen. Tätä symboliikkaa oli käytetty nimenomaisesti mainoksen keskipisteenä. Li-

säksi mainoksesta oli saatavissa sellainen kuva, että siinä esitetty puinen risti olisi ollut mai-

nostajayrityksen materiaalista valmistettu. Näin ollen mainoksessa esitetyllä symboliikalla 

sekä mainostettavalla tuotteella olisi ollut luonnollinen yhteys jossakin määrin. Vaikka kuva 

oli esitetty mainoksen keskipisteenä, ei mainos kuitenkaan sisältänyt esimerkiksi halventa-

vaa tai alentavaa retoriikkaa tai muita ilmaisutapoja. Näin ollen mainosta ei voitu pitää hyvän 

tavan vastaisena. 

 

Toinen tilanne, jossa uskonnollista vakaumusta on saatettu kokea loukatuksi, on erinäisten 

uskonnollisten viittausten käyttäminen mainonnassa. Tällaiset viittaukset eivät kuitenkaan 

välttämättä ole hyvän tavan vastaisia, vaikka ne herättäisivätkin tietyissä henkilöissä nega-

tiivisia tunteita. Kuluttaja oli pyytänyt kuluttajaviranomaisia kiinnittämään huomiota televi-

siomainokseen, jossa mainostettiin Sun Silk -hiustenmuotoilutuotteita. Kuluttaja oli kokenut 

mainoksen halveksivan kristinuskon jumalaa sekä uskontoa. 

 

 
72 Paloranta 2008, s, 207. 
73 HE 32/2008 vp, s. 20. 
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Kyseisestä mainoksesta oli esitetty televisiossa kaksi eri versiota: molemmissa 

nainen levittää tai suihkuttaa hiustuotetta hiuksiinsa. Mainoksissa on yhteistä 

ennen kaikkea se, että niissä molemmissa ilmestyy savupilvi salamoineen huo-

neen yläpuolelle. Samalla mainokseen ilmestyy miesääni sekä kaksi sormea, 

jotka tarjoavat naiselle muotoilutuotteen käyttöön. (KA 2005/40/5797) 

 

Mainoksessa on mitä ilmeisimmin haettu hiustuotteiden mainonnalle humoristista sävyä. Se, 

miten kuluttaja kokee mainoksen sisällön ja symboliikan, on kiinni paljolti kuluttajan omista 

kokemuksista sekä arvomaailmasta. Vaikka tällainen mainos saattaisi herättää kuluttajassa 

sisällöltään kielteisiä mielikuvia, ei tämän mainoksen ole voitu katsoa olevan kuitenkaan 

KSL:n mukaisesti hyvän tavan vastainen, sillä siinä ei ole väheksytty, halvennettu tai alis-

tettu kristittyjä uskonnollisena ryhmänä taikka kristittyjen jumalaa. 

 

Nähdäkseni edellä esitetyt ratkaisut antavat hyvin tilaa myös sellaiselle mainonnalle, jossa 

esimerkiksi annetaan humoristinen kuva jumalasta tai muulla tavalla varsin neutraalisti tai 

positiivissävytteisesti viitataan tiettyihin uskonnollisiin symboleihin. Kyseiset ratkaisut 

myös kuvastavat sen ajan yhteiskunnallisia arvoja, jotka lienevät sallivammat esimerkiksi 

uskonnollisen symboliikan vapaammalle käytölle eri asiayhteyksissä. Tämä palvelee myös 

elinkeinonharjoittajan ilmaisunvapautta. Seuraavaksi esitellään MEN:n linjaa aiheesta. Lau-

sunnot vaikuttavat pohjautuvan varsin samanlaiseen ajatus- ja arvomaailmaan viranomais-

ratkaisujen kanssa. 

 

3.4.2 MEN ja uskonnollista vakaumusta loukkaava mainonta 

 

MEN:n lausuntokäytännössä uskonnollisen vakaumuksen mahdollisiin loukkaamistilantei-

siin on paneuduttu viranomaisratkaisuja useammin. Oikeuskirjallisuudessa on todettu lau-

suntojen olevan sisällöltään onnistuneita. Lisäksi on todettu, että ne ilmaisevat yhteiskun-

nassa vallitsevan entistä suvaitsevaisemman suhtautumisen uskonnollisia aiheita sivuaviin 

mainoksiin.74  

 

 
74 Viitanen 2017, s. 124. 
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Lausunnossa MEN 14/2014 yksityishenkilö oli pyytänyt MEN:lta lausuntopyyntöä Namu-

yökerhon mainoksesta. Lausunnon pyytäjä oli katsonut, että yhtiön Facebookissa esittämissä 

mainoksissa loukataan kristinuskoa, ja näin ollen ne ovat hyvän tavan vastaisia.  

 

Namu-yökerhon Facebook-sivuilla oli ollut esillä kuva, jossa kyseisen yöker-

hon tiloissa esiintyy pitkään valkoiseen mekkoon pukeutunut mies. Tällä on 

päässään pitkähiuksinen peruukki ja risuista tehty panta sekä kasvoillaan teko-

parta. Hän pitää käsissään juomapulloja. Tässä mainosjulisteessa lukee ”KISS 

ME GO(O)D”, ja siinä on lisäksi valkoinen suurikokoinen risti.  

 

Tarkasteltavana on siis erityisesti tämän lausuntopyynnön kohdalla se seikka, ovatko yhtiön 

Facebook-sivustolla esiintyneen mainoksen sisältämät asiat sellaisia, että ne olisivat suoma-

laisessa kulttuurissa ja Suomessa katsottava hyvän tavan vastaisiksi. MEN onkin todennut 

lausunnossaan, että sellaisissa tilanteissa, joissa mainos kohdistuisi tietyn uskontokunnan 

pyhimpinä pitämiin asioihin, tulisi mainostajan noudattaa erityistä tarkkuutta.  

 

Lausunnossaan MEN päätyi siihen lopputulokseen, ettei mainosta voitu pitää hyvän tavan 

vastaisena ainoastaan sen perusteella, että se on hyvän maun vastainen. Se, että Jeesukseksi 

pukeutunut henkilö pitää juomapulloja kädessään, ei ole siis MEN:n näkemyksen mukaan 

hyvän tavan vastainen, vaan korkeintaan mauton. Samaa voidaan sanoa lausunnon perus-

teella esitetystä mainostekstistä. MEN toteaa edelleen, että uskonnollisen henkilön taikka 

symbolin esittäminen mainoksessa voi olla sellainen seikka, joka loukkaa uskonnollisia hen-

kilöitä. Kuitenkin huomioiden tämä tarkasteltavana oleva mainos kokonaisuutena niin tyy-

lilajinsa kuin esityspaikkansa perusteella MEN katsoo, ettei sitä voida pitää sellaisena, joka 

loukkaisi tiettyä ryhmää, kuten uskonnollisia ihmisiä. 

 

Toinen, niin ikään vapauttava lausunto, koski lausuntopyyntöä, jonka mukaan Suomen va-

paakristillisen neuvoston SVKN ry:n sekä Igglo Oy:n lehtimainos loukkaa sekä syrjii hel-

luntailaisia (MEN 2/2007). Mainostaja totesi vastineessaan, että kyseessä on humoristinen, 

ylilyödyin ilmaisuin toteutettu mainos, jossa kuvataan asuntoa etsivien epärealistisia toi-

veita.  

 

Mainoksessa esitetään hymyilevän naisen kuva, jonka vieressä on seuraava 

teksti: ”Tahdon: 80 - 130 neliötä kerrostalossa, näkymän merelle, hyvin 
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varustellun keittiön, kolmen istuttavan saunan, kylpyammeen, kaksi makuu-

huonetta…” Alempana mainoksessa on sama nainen tyytymättömän näköi-

senä. Kuvan vieressä on puolestaan teksti, joka alkaa seuraavasti: ”En tahdo: 

Pianonsoiton opettajia, helluntailaisia, scientologeja, salarakkaita…” Tämäkin 

lista jatkuu edelleen pitkänä. Näiden tekstien alla lukee vielä seuraavasti: ”Ja 

oletat, että asunto löytyy hetkessä? Niin mekin.”  

 

MEN totesi, että mainos on ennen kaikkea sellainen, että sen tyylilaji on selvästi humoristi-

nen ja liioiteltu. MEN:n mukaan on mahdollista, että mainoksessa todettu voi loukata hel-

luntailaisia, mutta kokonaisarvostelun perusteella ei ole syytä katsoa, että mainos olisi ko-

konaisuutena arvostellen omiaan loukkaamaan heitä. Vaikka nyky-yhteiskunnassa mainon-

nalle annettaisiin enemmän liikkumavaraa sen suhteen, minkälaisia teemoja on mahdollista 

käsitellä esimerkiksi huumorin keinoin, on syytä muistaa, että mainostajan yksi ensisijaisista 

tavoitteista on herättää mahdollisimman laajan kuluttajakunnan kiinnostus. Näin ollen ky-

seenalaisemmat tai mauttomammat mainontakeinot eivät liene aina järkevin ratkaisu näiden 

tavoitteiden toteuttamiseksi.75 

 

3.5 Yhteenveto 
 

Tässä luvussa on keskitytty tarkastelemaan loukkaavan mainonnan sisältöä sekä ennen kaik-

kea sitä, miten erityisesti ihmisarvoa taikka uskonnollista tai poliittista vakaumusta on tai ei 

ole katsottu loukatun mainonnassa. Loukkaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että 

mainoksen on katsottu olevan KSL:n säännösten tai mainonnan alan itsesääntelynormiston 

mukaisesti hyvän tavan vastainen. Aihealueista ihmisarvon loukkaaminen oli ehdottomasti 

perusteellisimmin käsitelty, sillä aiheesta löytyi eniten oikeus- ja ratkaisukäytäntöä.  

 

Kiinnostavia näkökohtia heräsi ensinnäkin loukkaavan mainonnan arvioinnin taustoja tut-

kittaessa. Kuten edellä on esitetty, on pääsääntönä hyvän tavan vastaisuuden arvioinnissa 

aina objektiivisuus: mainoksen loukkaavuutta ei siis arvioida lainsäätäjän eikä myöskään 

MEN:n taholla yksittäisen ihmisen kokemusmaailman tai mielipiteiden näkökulmasta, vaan 

keskeistä on suuremman kuluttajajoukon kokemus mainoksen sisällöstä. Kuitenkin esimer-

kiksi oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että arviointiin voisi ottaa myös pienempien ryhmien 

 
75 Viitanen 2017, s. 124. 
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näkökulman varsinkin silloin, kun kysymyksessä on uskonnollista vakaumusta mahdollisesti 

loukkaava mainos.  

 

Sinänsä tämä näkökohta on ymmärrettävä erityisesti nyky-yhteiskunnassa, jossa korostetaan 

suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja syrjimättömyyttä. On siis ehdottoman tärkeää, että 

eri uskontokuntien edustajia ja heidän uskontoaan kunnioitetaan yhtä lailla kuin tutummiksi 

koettuja valtauskontoja. Se, että näin on, ei automaattisesti nähdäkseni tarkoita sitä, että esi-

merkiksi elinkeinonharjoittajan sananvapaus olisi yhtään sen uhatumpana, sillä kuten erityi-

sesti MEN:n lausuntokäytännöstä on havaittavissa, ei kynnys huomautuksen antamiselle us-

kontoa koskevissa lausunnoissa ole kovin matala. Myös se, ettei esimerkiksi poliittisen tai 

uskonnollisen vakaumuksen perusteella tapahtunutta loukkaavaa mainontaa ole käsitelty ha-

vaitsemani mukaan kertaakaan tuomioistuimessa, viittaisi siihen, että ongelmia tuskin suu-

remmin on, vaikka hyvän tavan vastaisuuden arviointi huomioisi useampia uskontokunnan 

edustajia tai pienempiä ryhmiä.  

 

Ihmisarvon käsitettä on lähestytty niin oikeuskäytännössä kuin eri lausunnoissa sekä oikeus-

kirjallisuudessa erinäisin tavoin. Esimerkiksi vanhemmassa oikeuskäytännössä markkina-

tuomioistuin on viitannut ihmisarvoon ennen kaikkea ICC:n silloisten markkinoinnin perus-

sääntöjen pohjalta, ja korkeimman oikeuden on puolestaan nähty oikeuskirjallisuudessa so-

veltavan KSL 2:2.1 1 kohdan ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimusta vedotessaan ih-

misoikeuksien kunnioittamiseen mainonnassa. Useassa edellä esitetyssä lähteessä on ihmis-

arvon määritelmän todettu olevan avoin, ja joustavan monille tulkinnoille. Tämä osoittaa 

kyseisen määritelmän olemassaolon tärkeyden ja painavuuden. 

 

MEN:n lausuntokäytännössä esille nousi ensinnäkin ihmisarvoa koskevissa lausunnoissa 

selvästi se, ettei väkivaltaisuuteen tai muuhun ihmisarvoa loukkaavaan toimintaan ole ko-

vinkaan luontevaa yhdistää huumoria, tai vedota siihen, että asiaa on tarkoitus käsitellä huu-

morilla. Toisaalta uskonnollista vakaumusta koskevissa lausunnoissa lähtötilanne oli mo-

nilla tapaa toinen: ensinnäkin MEN:n aiheesta laatimat lausunnot olivat poikkeuksetta va-

pauttavia, ja sisälsivät lähinnä neutraaleja tai jopa positiiviseen tai humoristiseen sävyyn il-

maistua symboliikkaa tai muuta uskontoon viittaavaa, eikä MEN niissä nähnyt olevan kyse 

uskonnon halventamisesta.  
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4 Syrjivä mainonta 
 

Nykymuotoisen KSL 2:2.1:n 2 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti tilanteita, joiden mu-

kaan mainontaa pidetään myös hyvän tavan vastaisena. Erityisesti tämän kohdan mukaan 

hyvän tavan vastaisena pidetään esimerkiksi sukupuoleen, kansalliseen alkuperään ja seksu-

aaliseen suuntautumiseen perustuvaa mainontaa, ja sukupuolisyrjintä onkin ollut eniten huo-

mion kohteena oikeuskäytännössä ja MEN:n lausunnoissa.76 Lainkohta on kuitenkin avoin 

monille syrjinnän muodoille. Tässä luvussa keskitytään erityisesti sukupuolisyrjintään hy-

vän tavan vastaisen mainonnan muotona, sillä tästä syrjinnän muodosta on syntynyt ajan 

saatteessa ehdottomasti eniten ratkaisu- sekä lausuntokäytäntöä. 

 

4.1 Sääntely syrjivän mainonnan taustalla 

 

KSL 2:2.1:n 2 kohdan mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena erityisesti, jos 

siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kie-

leen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön 

liittyvään seikkaan perustuvaa syrjintää. Nämä syrjivän mainonnan kriteerit vastaavat pit-

kälti PL:n sekä yhdenvertaisuuslain (YVL, 1325/2014) sisältämiä syrjintäperusteita. Esi-

merkkinä pykälän ”muusta henkilöön liittyvästä seikasta” voi olla henkilön sukupuoli-iden-

titeetti tai sen ilmaisu.77 Saman suuntainen sisältö sukupuoleen liittyvälle syrjinnälle esiintyy 

YVL:n esitöissä, joiden mukaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto koskisi myös su-

kupuoli-identiteettiin sekä sukupuolen ilmaisuun liittyvää syrjintää.78 

 

Syrjintäkiellon kohdista kielto syrjiä sukupuolen perusteella on saanut ehdottomasti eniten 

huomiota niin oikeuskäytännössä kuin MEN:n lausuntokäytännössä. Esimerkiksi MEN:n 

lausuntokäytännössä on useasti ollut tilanne, jossa nainen on esitetty pelkkänä katseenvan-

gitsijana ilman, että tällä on ollut mitään asiallista yhteyttä mainostettavaan hyödykkeeseen. 

Vaikka monet mainokset ovat saaneet huomautuksia tai ne on todettu KSL:n vastaisiksi, on 

myös muistettava, että esimerkiksi sukupuoleen tai sukupuoliominaisuuksiin liittyvä mainos 

ei ole itsessään syy esimerkiksi kieltää mainoksen esittämistä tai antaa huomautusta. 

 
76 Viitanen 2020, Syrjivä ja piittaamaton markkinointi. 
77 HE 32/2008 vp, s. 20. 
78 HE 19/2014 vp, s. 1. 
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Kiellettynä ei voida siten pitää esimerkiksi pelkästään sukupuolen esittämistä mainoksessa. 

Myöskään sukupuoliroolien käyttämistä mainoksessa ei voi vastaavasti pitää hyvän tavan 

vastaisena mainontana.79 

 

Kaikkea mauttomaksikaan katsottua toimintaa ei voida automaattisesti pitää sukupuolisyrji-

vänä mainontana. Vähäpukeisuus tai alastomuus ilman henkilön halventamista ei ole KSL:n 

vastaista.80 Näin ollen esimerkiksi alastomuus vaikkapa taiteen ilmaisun kainona ei ole Suo-

messa riittänyt rikkomaan KSL:n säännöksiä tai itsesääntelynormiston sisältämiä linjauksia 

mainonnan hyvän tavan vastaisuudesta.81 On myös muita maininnan arvoisia seikkoja, jotka 

itsessään eivät riitä täyttämään syrjinnän kriteerejä KSL:ssa tai itsesääntelynormistossa tar-

koitetulla tavalla.  

 

4.2 Sukupuolisyrjintä ja lainsoveltaminen 

 

Tämän tutkimuksen oikeuskäytäntöön keskittyvässä osuudessa tarkastellaan sukupuolisyr-

jintää ennen kaikkea siitä syystä, että sen esiintyvyys oikeus- ja ratkaisukäytäntöjen mää-

rässä on ylivoimainen muihin syrjinnän muotoihin verrattuna.82 En myöskään törmännyt ta-

pauksiin, joissa olisi käsitelty muihin kuin sukupuoleen liittyvään syrjintään liittyviä oikeus-

tapauksia. Erityisesti naisiin kohdistuvalla syrjinnällä on mainonnassa varsin pitkät perin-

teet. Mitä tulee sukupuolisyrjintään käsitteenä, on siihen liittynyt edellisessä luvussa kuvatun 

ihmisarvon käsitteen tavoin epäselvyyksiä ja moninaisuutta.83 

 

Jo 1990-luvulta alkaen oikeuskäytännössä on alkanut rakentua se linja, miten tuolloin voi-

massa olleen KSL 2:1:n yleislauseke hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista suhteutuu eri-

tyisesti suupuolisyrjintään ja sukupuoleen suhtautumiseen halventavasti tai alentavasti. Ny-

kypäivän näkökulmasta aikaisempi oikeuskäytäntö sisältää varsin merkittäviä linjanvetoja 

varsinkin naisten ja miesten tasa-arvon rakentumisen näkökulmasta. Asenteiden muutos on 

ollut huomattava, mikä heijastuu myös ratkaisukäytännön määrän vähentymisestä ja muut-

tumisesta.84  

 
79 Virtanen 2010, s. 124.  
80 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11, s. 21. 
81 Virtanen 2010, s. 125.  
82 Viitanen 2017, s. 126. 
83 Anttila 2014, s. 1081. 
84 Kuluttaja-asiamiehen blogi 2018: Mitä yhteistä on naistenpäivällä ja kuluttajaoikeudella? 



 35 

4.2.1 MT 1994:007 

 

Sukupuolisyrjivä mainonta pyrkii herättämään katsojan huomion mahdollisimman tehok-

kaasti. Sen lähtökohtana ei siis ole varsinaisesti loukata mitään tahoa. Kiristyvä kilpailu 

markkinoilla ajaa mainostajat turvautumaan keinoihin, joiden voidaan ajatella kiinnittävän 

kuluttajan huomion. Esimerkiksi vähäpukeisuus ja erilaiset vihjailevat tekstit ja eleet ovat 

tunnetusti varsin tehokas keino saada katsojan kiinnostus heräämään.85 Markkinatuomiois-

tuin on käsitellyt ratkaisuissaan syrjintää hyvän tavan vastaisen mainonnan muotona ensim-

mäisen kerran ratkaisussaan MT 1994:007, joka tunnetaan myös nimellä Panu-tyttö-tapaus. 

Aikanaan tapaus herätti paljonkin keskustelua julkisuudessa, sillä viranomaisia pidettiin rat-

kaisun perusteella turhan virkaintoisina ja tiukkapipoisina. Mainos oli monen mukaan vain 

humoristinen, eikä naisia halventava.86  

 

Mainostaja Teknos Winter Oy oli markkinoinut näkyvästi Panu-maalia eri 

kampanjoin. Kaikissa yhtiön mainoksissa toistui sama kaava: mainoksen kes-

kiössä oli vähäpukeinen nainen, ja mainoksen sisältämä viesti oli kuluttaja-

asiamiehen mukaan ”vihjaavan kaksimielinen”. Mainos alkaa siten, että siinä 

kuvataan seinää maalaavan naisen takamusta. Seuraavaksi ruudussa esiintyy 

tavanomaisesti pukeutunut vanhempi mies, joka tuijottaa naisen rintoja her-

keämättä ja toteaa: ”Sehän hyvin peittää.” Lisää kaksimielistä vihjailua sisältää 

esimerkiksi samaiseen mainoskampanjaan lukeutuva lehtimainos, jossa esiin-

tyy tutun vähäpukeisen naisen lisäksi teksti ”Jestas sentään mitkä KANNUT”. 

 

Ratkaisun johdannosta käy ilmi, että markkinatuomioistuimen aikaisempi ratkaisukäytäntö 

antaa selvästi viestin siitä, että KSL 2 luvun silloiset säännökset soveltuvat myös sellaiseen 

mainontaan, jossa toista sukupuolta alentavasti tai muuten loukkaavalla tavalla. Aikaisem-

massa ratkaisukäytännössään markkinatuomioistuin ei ole kuitenkaan käsitellyt nimenomai-

sesti sukupuolisyrjintään liittyviä tapauksia.  

 

Markkinatuomioistuin ensinnäkin totesi, että ratkaisunsa antamisen hetkellä Suomessa ei ole 

voimassa säännöstä, joka kieltäisi nimenomaisesti sukupuoleen perustuvan syrjinnän mark-

kinoinnissa. Markkinatuomioistuin on kuitenkin ottanut perusteluissaan huomioon 

 
85 Viitanen 2017, s. 126-127. 
86 Viitanen 2017, s. 129. 
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esimerkiksi tasa-arvoa valvovan neuvoston laatimat periaatteet ja lausunnot. Alkuperäisen 

KSL:n 2:1 on soveltamisalaltaan laaja, eikä sen sisältöä ole millään nimenomaisilla rajoi-

tuksilla pyritty supistamaan.87 Saman on todennut markkinatuomioistuin tarkasteltavana ole-

vassa ratkaisussaan, ja edelleen jatkanut, että kyseinen säännös soveltuu siten myös suku-

puolisyrjintään markkinoinnissa. Samanlainen linjaus on esitetty myös oikeuskirjallisuu-

dessa, jossa on todettu silloisen KSL 2:1:n yleislausekkeen soveltuvan myös sosiaalisia ar-

voja loukkaavaan markkinointiin.88 

 

4.2.2 MT 2001:006 

 

Ratkaisussa MT 2001:006 oli kyse naisen esiintymisestä mainoksessa vähäpukeisena. Ky-

seinen ratkaisu edeltäjänsä kanssa on ollut merkittävyydeltään suuri sukupuolisyrjintään 

puuttumisen kannalta. Kyseisten tapausten perustelut ovat myöhemmin esiintyneet uudem-

man KSL:n perusteluissa, ja antaneet hyvän pohjan arvioida vastaavanlaisia tapauksia vas-

taisuudessa.89 Kyseinen Lola-tapaus ei edeltäjänsä Panu-tyttö-tapauksen tapaan herättänyt 

enää samanlaista keskustelua, ja se kertonee yhteiskunnan tiukentuneesta suhtautumisesta 

sukupuolisyrjintään. Myös ratkaisun lopputulos tässä tapauksessa oli yksimielinen, kun taas 

Panu-tyttö-tapauksessa ei.90 

 

Televisiomainoksessa oli mainostettu huonekaluja, ja mainoksessa oli käytetty 

alusasuista naishenkilöä katseenvangitsijana sekä keskeisenä mainoksen sisäl-

tönä. Mainoksia oli yhteensä seitsemän erilaista, ja niissä keskeisenä element-

tinä oli vähäpukeisen naisen esiintyminen seksiobjektina. Esimerkiksi mai-

nosääni lausuu seuraavasti mainoksessa: ”Osallistu myymälässä Lolan strate-

giset mitat -kilpailuun!”. Mainokset sisältävät muitakin lukuisia vihjailevia 

lausahduksia, joiden yhteydessä nainen keimailee eri asennoissa. 

 

Kuluttaja-asiamies on vaatimuksissaan esittänyt asiansa seuraavasti: ”Yleisesti ottaen mai-

nonnan hyvän tavan vastaisuus määräytyy yhteiskunnassa vallitsevien arvojen mukaan. Ny-

kyisessä yhteiskunnassa kaikenlainen syrjintä, perustuipa se sitten esim. sukupuoleen, 

 
87 HE 8/1977 vp, s. 16. 
88 Wilhelmsson 1991 s. 143-147. 
89 HE 32/2008 vp, s. 9. 
90 Viitanen 2017, s. 129. 
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katsotaan tuomittavaksi.” Kyseisessä ratkaisussa vahvistetaan selvästi ratkaisun MT 1994:7 

perustelut sille, että sukupuolisyrjintä on aiheena sellainen, joka lukeutuu silloisen voimas-

saolleen KSL 2:1:n soveltamisalaan.  

 

4.2.3 Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu KKV/616/14.08.01.05/2015 

 

Kun sukupuolta esimerkiksi halvennetaan ja seksuaalisuutta käytetään mainonnassa teho-

keinona korostetusti, on mainonta hyvän tavan vastaista.91 Kyseinen ratkaisu on edeltäjiään 

huomattavasti tuoreempi, joten keinot puuttua sukupuolisyrjintään mainonnassa ovat olleet 

monipuolisemmat, ja lakiin selkeämmin kirjattuina. 

 

Henkilöt esiintyivät vähässä vaatetuksessa autojen edessä vihjailevissa asen-

noissa. Mainoskuvassa, joka esittää naista, joka esiintyy hyvin lyhyessä me-

kossa, lukee seuraava teksti: ”Ville rakas, tää mun mekko kutistui pesussa. Mä 

en saa sitä vedettyä pepun yli. Voiks se olla näin kun me mennään sun van-

hempies luo kylään ekaa kertaa?”  

 

Kuluttaja-asiamies totesi vakiintuneen linjan mukaisesti ratkaisussaan, että sukupuolisyrjin-

tää ei ole ainoastaan se, että mainoksessa esiintyy esimerkiksi alastomuutta tai vähäpukei-

suutta. Kuitenkin, mikäli mainoksessa esiintyneet henkilöt on kuvattu edellä mainitulla ta-

valla, eikä tällä ole myöskään yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen, tässä tapauksessa auton 

renkaisiin ja vanteisiin, on toiminta KSL:n vastaista. Tämä ratkaisu ei tuonut varsinaisesti 

mitään uutta ratkaisukäytännön saralla liittyen sukupuolisyrjivään mainontaan, mutta vah-

visti jo erittäin vakiintuneen linjan ratkaisukäytännössä. 

 

4.3 Syrjintä MEN:n lausunnoissa 

 

Myös suuri osa MEN:n lausunnoista lukeutuu samaan sukupuolisyrjinnän kategoriaan kuin 

edellä käsitelty oikeuskäytäntö, mutta lisäksi lausuntokäytännössä esiintyy muitakin tilan-

teita, jotka liittyvät ennen kaikkea seksuaaliseen suuntautumiseen ja kansalliseen syntype-

rään perustuvan syrjinnän edellytysten olemassaolon arviointiin. MEN:n lausuntokäytännön 

rooli mainonnan hyvän tavan vastaisuuden määrittäjänä on lisääntynyt aikojen saatossa, kun 

 
91 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014, Markkinoinnin hyvä tapa. 
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taas oikeuskäytäntö aiheesta on jäänyt uupumaan viime vuosina. Elinkeinoelämän itsesään-

tely on siis toiminut hyvin asianmukaisen mainonnan laadun valvojana.92  

 

4.3.1 Seksuaalinen suuntautuminen ja syrjintä 

 

MEN:n Turun Oopperatavintolat Oy:lle (Forte Nightclub) antama huomautus (MEN 

38/2019) koski ilmaisun ”homo” käyttämistä mainoksessa haukkumasanana. MEN totesi 

kyseisen ilmaisun käyttämisen viittaavan seksuaaliseen suuntautumiseen ja olevan tästä 

syystä syrjivä.  

 

Lausunnossa MEN 38/2019 oli lausuntopyynnön perusteella kyse siitä, että 

mm. ”homo”-ilmaisua oli käytetty haukkumasanana. Mainos oli julkaistu yri-

tyksen Facebook-sivuilla. Mainos koostui tekstistä, ja sen alla olevasta sarja-

kuvasta. Sarjakuvassa oleva dialogi eteni seuraavasti: ”Heippa, saisinko paah-

toleipää?”, ”Meillä on tänään vain pakastettu kyrpää”, ”No, mitäs peliä tämä 

on?”, ”Ulos kaupastani homo”. Homo-sanaa ei ole yrityksen mukaan käytetty 

haukkumasanana, vaan hellittelysanana.  

 

Lausunnossaan MEN totesi yksiselitteisesti, että mainoksessa käytetyssä yhteydessä ilmai-

sun ”homo” käyttäminen oli hyvän tavan vastaista. Lausunnon perustelut ovat hyvin lyhyet. 

Se, ettei perusteluja sen enempää ole, viittaa ilmeisesti siihen, ettei niitä ole tarvetta esittää. 

Se, että sanaa ”homo” käytetään haukkumasanana, on yksiselitteisesti syrjivää. Linjanveto 

on erittäin tarpeellinen, sillä ilmeisesti mainostaja on kokenut kyseisen sanan käyttämisen 

paljon kevyempänä, oman vastauksensa perusteella peräti hellittelynä, kun on sitä mainok-

sessaan käyttänyt. Tämä ilmentää valitettavan kyseenalaista ja yhteiskunnallisista arvoista 

piittaamatonta ajattelua mainostajalta. 

 

4.3.2 Sukupuolisyrjintä MEN:n lausuntokäytännössä 

 

Huomattavan suuri osa MEN:n syrjivää markkinointia koskevista lausunnoista on liittynyt 

nimenomaisesti sukupuolisyrjintään. Tapausten määrä on ollut niin huomattava, että se on 

heijastunut MEN:n hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden sisältöön, jotka 

 
92 Kuluttaja-asiamiehen blogi 2018: Mitä yhteistä on naistenpäivällä ja kuluttajaoikeudella? 



 39 

käsittelevät ainoastaan sukupuolisyrjivää mainontaa.93 Näin ollen näissä tapauksissa on 

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen ohella sovellettu lisäksi näitä periaatteita.94 Vuonna 

2016 MEN antoi kaksi huomautusta liittyen mainoksissa esiintyvään sukupuolisyrjintään. 

Molemmissa mainoksissa oli tiivistetysti kyse naisen esittämisestä katseenvangitsijana mai-

noksessa.  

 

Lausunnossa MEN 27/2016 mainostajayrittäjä oli käyttänyt mainoksessaan 

vähäpukeista naista katseenvangitsijana. Yritys oli verkkosivujensa mukaan 

keskittynyt myymään muun muassa salibandynmailoja sekä -palloja. Mainos 

oli kooltaan huomattavan suuri. Mainostajan mukaan mainoksessa esiintynyt 

nainen on urheilija sekä kirjailija. MEN ei kuitenkaan katsonut, että tällä asi-

alla on merkitystä. Naisen kasvot eivät olleet myöskään tunnistettavina mai-

noksesta.  

 

MEN:n ratkaisu perustui ennen kaikkea esitetyn mainoksen suureen kokoon, esityspaikkaan, 

mainoksen sisältämiin teksteihin sekä siihen, mitä tuotteita mainostava yritys myy liiketoi-

minnassaan. Kuten suurimmassa osassa kyseisistä tapauksista, on MEN sekä tässä että seu-

raavana esiteltävänä olevassa tapauksessa kiinnittänyt ennen kaikkea huomiota siihen, onko 

mainoksen henkilö esitetty katseenvangitsijana ja onko tällä ollut liityntää mainostettavaan 

tuotteeseen.95 

 

Toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa MEN totesi, että kyseessä on sellainen mainos, että 

sen arvioimiseksi onkin muodostunut jo vakiintunut tapa. MEN myös korosti lausunnossaan, 

että mainostajan tulee ottaa huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu. 

 

Lausunnossa 25/2016 oli kysymys rakennusalan pakettiautossa esitetystä mai-

noksesta, jossa oli ollut suurikokoinen kuva naisesta bikineissä. Mainos oli 

nähtävissä niin, että kuka tahansa liikkeessä asioiva olisi voinut nähdä mainok-

sen. MEN katsoi lausunnossaan, että koska mainos on ensinnäkin sellainen, 

että se esittää naisen ainoastaan katseenvangitsijana sukupuolta halventavalla, 

 
93 Viitanen 2017, s. 116. 
94 Paloranta 2014, s. 70 
95 Viitanen 2017 s. 116. 
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väheksyvällä sekä alentavalla tavalla, ja koska mainoksella ei ole mitään yh-

teyttä mainostettavaan tuotteeseen, on mainos hyvän tavan vastainen.  

 

MEN:n lausuntokäytännössä on esiintynyt myös sukupuolisyrjintään liittyviä tapauksia, joi-

den lopputuloksena MEN on antanut vapauttavan lausunnon. Eräänä esimerkkinä voidaan 

mainita lausunto MEN 13/2019, jossa lausunnonpyytäjän mukaan mainos oli miehiä alen-

tava: heitä käytettiin seksiobjekteina ja katseenvangitsijoina, vaikka mainostettavalla tuot-

teella ei ollut heihin mitään yhteyttä. 

 

Mainostuksen kohteena tässä mainoksessa olivat ikkunat. Mainoksessa kaksi 

miestä istuu saunomassa olohuoneessa, jonne paistaa aurinko. Lisäksi mainok-

sessa on seuraava teksti: ”Toivottavasti tulee taas pitkä kuuma kesä. Mutta ei 

sisälle.” Mainoskuvan vieressä on edelleen tekstiä, joka kuuluu seuraavasti: 

”Hanki Tivin aurinkosuojatut ikkunat, niin kotisi ei lämpene liikaa”.   

 

MEN katsoi lausunnossaan, ettei kyseinen mainos ollut miehiä alentava. Se vetosi ICC:n 

markkinointisääntöjen lisäksi MEN:n hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin, joi-

den sisällössä nimenomaisesti todetaan, ettei pelkkä alastomuus riitä täyttämään hyvän tavan 

vastaisen mainonnan kriteerejä. Lausunnon mukaan alastomuus on esitetty neutraalilla ta-

valla. Lisäksi mainos sisälsi kuvamateriaaleineen kokonaisuudessaan asiallisen liitynnän 

mainostettavaan tuotteeseen. Kiintoisaa on tietysti pohtia, millaisessa tilanteessa miessuku-

puoli nähtäisiin katseenvangitsijana. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että vaikka miessu-

kupuoleen syrjintään liittyviä MEN:n lausuntoja onkin annettu, ovat niiden perustelut vai-

kuttaneet siltä, että toistaiseksi ainakin miesten kohdalla toteutuvan syrjinnän kynnys olisi 

asettunut naisia korkeammalle.96 

 

Tapauksessa MEN 3/2016 MEN antoi myös vapauttavan lausunnon, joka koski miessuku-

puoleen kohdistuvaa syrjintää. 

 

Mainoksessa paidaton mies katsoi televisiota, ja taustalta kuului ääni, joka sa-

noi: ”Näyttäisi kaverilla olevan vehkeet kunnossa.” Toisessa mainoksessa mies 

 
96 Viitanen 2017, s. 136. 
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oli kääriytynyt pyyhkeeseen, ja samainen taustaääni sanoi: ”No siinä on taas 

sellainen kuuma paketti.” 

 

Vaikka MEN:n mukaan miestä käytettiin katseenvangitsijana, ja mainos sisälsi kaksimieli-

siä, vihjailevia toteamuksia, se päätyi silti antamaan asiassa vapauttavan lausunnon. MEN:n 

mukaan mainos ei esittänyt miestä alentavalla, syrjivällä tai väheksyvällä tavalla ja näin ol-

len mainos ei ollut hyvän tavan vastainen. MEN on miehiin liittyvien syrjintätapausten koh-

dalla todennut perusteluissaan, että koska mainos on esimerkiksi humoristinen, ei se halven-

taisi miessukupuolta. Ratkaisu vaikuttaa erikoiselta ottaen huomioon sen, että MEN on lau-

sunnossaan 19/2016 nimenomaisesti todennut, että humoristisuus voi peräti lisätä syrjivää 

vaikutelmaa mainoksessa. Kyseisen lausunnon kohteena oli tosin naisiin kohdistuva syr-

jintä.97 

 

4.3.3. Syntyperään perustuva syrjintä MEN:n lausunnoissa 

 

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia syrjin-

tää, joka perustuu muun muassa kansalliseen alkuperään.98 Keskeistä tässäkin syrjinnän 

muodossa on se, että halventaminen on hyvän tavan vastaista. Halventamista ei näissä ta-

pauksissa ole mahdollista ikään kuin keventää edes huumorin keinoin.99 Tapauksessa MEN 

13/2011 oli kyse Sano mitä-ajattelet-mainoskampanjasta, jonka sisällön koettiin lausunnon 

pyytäjän mukaan olevan syrjivä. 

 

Mainoksessa mainostettiin long drink-juomaa, ja tämän yhteydessä käytettiin 

ilmaisua ”Uudistimme maun, mutta ryssimme tavutuksen”. Lausunnon pyytä-

jän mukaan ilmaisu ”ryssiä” halventaa venäjänkielistä väestöä ja on näin ollen 

hyvän tavan vastainen. 

 

MEN antoi asiassa huomautuksen, ja näin totesi mainoksen olevan hyvän tavan vastainen. 

Ilmaisua ”ryssiä” nähtiin MEN:n mukaan käytettävän alatyylisenä ilmaisuna sellaisella toi-

minnalla, joka toteutetaan huonosti. Näin ollen termiin liittyy arvovarauma. Ilmeisesti hu-

moristinenkaan esitystapa ei pelastanut mainosta huomautukselta tässä tapauksessa. 

 
97 Viitanen 2017, s. 136. 
98 ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 9. 
99 Paloranta 2014, s. 89. 
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Tapauksessa MEN 25/2014 oli myös kyse syntyperään liittyvästä syrjinnästä. Mainoksen 

sisällön nähtiin vahvistavan lausunnon pyytäjän mukaan ennakkoluuloja maahanmuuttajia 

kohtaan.  

 

Mainoksessa etelänmaalaisen näköinen mies lähestyy altaan reunalla Pantteri-

makeisia syövää naista. Mies sanoo murtaen naiselle: ”Terve terve. Martin-

laakso, kaunis paikka. Minä voisin olla sinun pantteri.” Tämän jälkeen kuvaan 

ilmestyy suomalaisen näköinen mies, joka ensin puhuu naiselle, ja tämän jäl-

keen sanoo etelänmaalaisen näköiselle miehelle: ”Hello! Nice swimsuit!” 

 

Mainostaja näki mainoksen ennen kaikkea humoristisena parodiana. MEN:n mukaan mainos 

oli humoristinen sekä hyväntuulinen. Mainoksen miehet olivat karikatyyrejä, ja mainoksen 

huumorin ei ole MEN:n mukaan voinut katsoa kohdistuvan maahanmuuttajiin. Näin ollen 

toisin kuin edellisessä tapauksessa, oli MEN:n mukaan ilmeisesti kuitenkin syytä kiinnittää 

mainoksen humoristiseen ja hyväntuuliseen esitystapaan, joka perusteluiden mukaan näytti 

keventävän mainosta kokonaisuudessaan. 

 

4.4 Yhteenveto 
 

Sukupuolisyrjintää koskeva hyvän tavan vastaisuuteen liittyvä sääntely on muiden nykyisen 

KSL 2:2:1:n sisältämien erityisperusteiden tavoin rakentunut oikeuskäytännön kautta, ja kir-

jattu lakiin vasta jo suurimman osan arviointiperusteista synnyttyä. Varsinkin kyseisen eri-

tyisperusteen kohdalla on ollut huomattavissa, että jo 1990-luvulla omaksutut linjaukset ta-

pausten arvioinnissa ovat säilyneet varsin muuttumattomina myöhemmässäkin oikeus- ja 

ratkaisukäytännössä. 

 

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu, joka on tarkasteltuja tuomioistuinratkaisuja nuorempi, ei var-

sinaisesti tuo mitään uutta tässä tutkimuksessa jo läpikäytyjen ratkaisujen perusteluiden li-

säksi. Ennemminkin se toistaa samat linjaukset, joita markkinatuomioistuin on käynyt läpi 

edellä esitellyissä ratkaisuissaan. Tämä kuitenkin nähdäkseni kertoo siitä, että oikeuskäy-

täntö ja myöhemmin uudempi lainsäädäntö on onnistunut tehtävässään monin tavoin: Ensin-

näkin on kyetty luomaan selkeä ja johdonmukainen linja sille, miten sukupuolisyrjintään 

liittyviä tapauksia käsitellään viranomaisissa, ja mihin konkreettisiin piirteisiin mainonnassa 
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on kiinnitettävä huomiota. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että ratkaisukäytännön sekä sääntelyn 

yhdenmukaisuus on taustalla ajan myötä vähentyneisiin syrjintätapauksiin oikeuskäytän-

nössä.  

 

MEN:n lausunto 38/2019 koskien seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää he-

rätti erityisesti ajatuksia ollakseen niin lyhyt ja suoraviivainen. Kuten lausunnon perustelui-

den yhteydessä todettiin, kertoi perustelujen lyhyys kaiken tarpeellisen: ”homo”-ilmaisun 

käyttäminen haukkumasanana on yksinkertaisesti hyvän tavan vastaista, eikä sille siten ole 

mitään sijaa yhteiskuntamme arvomaailmassa. MEN on puolestaan käsitellyt sukupuolisyr-

jintään liittyviä tapauksia varsin vakiintuneeseen käytäntöön nojaten. Eroja huomautusten ja 

vapauttavien lausuntojen välillä on tarkasteltavissa lausunnoissa ollut varsin selkeä. Tietysti 

voidaan aina kysyä, suhtaudutaanko kummankin sukupuolen esittämiseen mainonnassa sa-

manlaisella herkkyydellä. Edellä esitetyissä ratkaisuissa ja lausunnoissa lähes poikkeuksetta 

katseenvangitsijana on esitetty naissukupuolen edustaja. Onkin mielestäni täysin aiheellista 

esittää kysymys siitä, mitä vaaditaan, että miessukupuolen edustaja nähtäisiin yhtä lailla kat-

seenvangitsijan roolissa mainoksessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

5 Piittaamaton mainonta  
 

Tässä luvussa tarkasteltavana KSL 2:2.1:n erityisenä perusteena on piittaamattomaksi mark-

kinoinniksi kutsuttu toiminta, joka sisältää varsin laajan kirjon erilaisia tilanteita, jotka voi-

daan katsoa hyvän tavan vastaisiksi joko lain tai itsesääntelynormiston perusteella.  

 

5.1 KSL ja piittaamaton mainonta 
 

Loukkaavan ja syrjivän markkinoinnin lisäksi markkinointi voi KSL 2:2.1:n 3 kohdan mu-

kaan olla hyvän tavan vastaista erityisesti silloin, jos siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toi-

mintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällai-

sella toiminnalla on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta. Tällainen 

tilanne voi tulla kyseeseen silloin, kun mainonnassa esitettään esimerkiksi ympäristöä tai 

toisen terveyttä vaarantavia käyttäytymisen malleja, ja jos tällä ei ole asiallista perustetta 

markkinoitavaan hyödykkeeseen.100 Huomionarvoisena on esimerkiksi oikeuskirjallisuu-

dessa nähty se seikka, että tässä lainkohdassa edellytetään asiallisen perusteen vaatimusta, 

sillä on haastavaa kuvitella hyväksyttävää tilannetta tällaiselle piittaamattomalle toimin-

nalle, vaikka yhteys markkinoitavaan kulutushyödykkeeseen löytyisikin.101  

 

Lisäksi muun muassa turvallisuusnäkökohtien unohtaminen saattaa olla sellainen asia mai-

noksessa, joka aiheuttaa vakavankin vaaratilanteen, kun tätä toimintamallia on matkittu. 

Yleensä mainosta voidaan pitää piittaamattomuutensa takia hyvän tavan vastaisena sellai-

sissa tilanteissa, joissa rikotaan esimerkiksi tuotteiden turvallisuusmääräyksiä.102 Piittaamat-

tomaksi mainonnaksi on saatettu katsoa myös sellainen toiminta, jossa suhtaudutaan joko 

hyväksyvästi tai peräti kannustavasti epäasianmukaiseen käyttäytymiseen.103 Kaikkia näitä 

lueteltuja esimerkkitilanteita näyttää yhdistävän se, että mainokset antavat ikään kuin huo-

noa esimerkkiä kuluttajille. Tässä yhteydessä korostuu ennen kaikkea kansallisen kuluttaja-

oikeuden mukailema kuluttajakäsitys, sillä hyvän tavan vastaisuutta koskeva sääntely on 

 
100 HE 32/2008 vp, s. 20-21.  
101 Viitanen 2017, s. 145. 
102 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2014, Markkinoinnin hyvä tapa.  
103 Viitanen 2017, s. 167. 
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jätetty EU-sääntelyn vaikutusalueen ulkopuolelle.104 Näin ollen myös käsitys kuluttajasta 

tietynlaisena toimijana on säilynyt ennallaan.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kuluttaja pohjoismaisen käsityksen mukaan peräti passii-

visena ja epäjohdonmukaisesti toimivana.105 Markkinointia ja mainontaa arvioidaan kuiten-

kin sen perusteella, millaisia mielikuvia sen voidaan katsoa saavan aikaan kohdeyleisössä. 

Vaikka kuluttajan on tietyissä lähteissä myös todettu olevan huolellinen ja kohtuullisen tark-

kaavainen toimija, on arvioinnissa silti huomioitavaa se tosiasia, että kuluttaja yleensä vain 

silmäilee tai muuten tarkastelee mainosta kohtalaisen pinnallisesti. Kaiken kaikkiaan kes-

keisintä on arvioinnin objektiivisuus.106  

 

Lainsoveltajan mukaan piittaamaton mainonta on kyseessä muun muassa silloin, kun mai-

noksen sisällön on katsottu kannustavan lainvastaiseen toimintaan tai kuvailevan yleisen tur-

vallisuuden vaarantavaa toimintaa ilman markkinoitavaan kulutushyödykkeeseen tai palve-

luun liittyvää asiallista perustetta. Lisäksi muiden viranomaisratkaisujen mukaan piittaama-

tonta mainontaa on katsottu olevan esimerkiksi sellainen toiminta, jossa omaisuuden katso-

taan olevan ihmisen terveyttä tai turvallisuutta tärkeämpi, tai jossa jollakin tavalla tavoitel-

laan omaa etua vaarantamalla muita. Mielenkiintoisen tästä lainkohdasta tekee sen moni-

puolisuuden lisäksi erityisesti se, että edellisistä KSL 2:2.1:n kohdista poiketen piittaamat-

tomassa mainonnassa nähdään riskinä erityisesti, että tällaisen mainoksen sisältö vaikuttaisi 

mahdollisesti kuluttajien käyttäytymiseen negatiivisella tavalla. Jo alkuperäisen KSL:n esi-

töissäkin todetaan, että markkinointitoimilla pyritään vaikuttamaan kuluttajien toimintaan ja 

heidän päätöksentekoonsa.107 

                                                                                                                                          

5.2 Oikeus- ja ratkaisukäytännöstä 

 

Tutkimusta tehdessä keskeisimmät löydetyt aiheeseen liittyvät viranomaisratkaisut liittyivät 

ensinnäkin sellaiseen mainontaan, jossa selvästi annettiin kuluttajalle jollakin tavoin huonoa 

esimerkkiä, ja vähäteltiin tiettyjä yhteiskunnassa tärkeitä arvoja ja normeja. Toisaalta tutki-

muksessa esiintyy myös sellaisia ratkaisuja, joissa on yhteiskunnallisten arvojen lisäksi 

 
104 HE 32/2008, s. 1. 
105 Viitanen 2020, Täysharmonisoinnin vaikutukset Suomessa. 
106 Paloranta 2014, s. 2. 
107 HE 8/1977, s. 16. 
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kiinnitetty huomiota voimakkaan itsekkääseen ja omaa etua tavoittelevaan käytökseen eri-

tyisesti silloin, kun tämä käytös on vaikuttanut toisiin ihmisiin negatiivisesti tavalla tai toi-

sella.  

 

5.2.1 Piittaamattomuus lain noudattamisesta 

 

Ratkaisun MAO 2007:436 taustalla oli kuluttaja-asiamiehen hakemus, jossa tämä vaati, että 

GSM Suomi Oyj:ltä kielletään toiminta, jonka kuluttaja-asiamies on katsonut hyvän tavan 

vastaiseksi markkinoinniksi. Kyseisten mainosten katsottiin esimerkiksi sisältävän kehotuk-

sen lainvastaiseen toimintaan.  

 

GSM Suomi Oyj oli markkinoinut Spiidi-liittymää verkossa esimerkiksi siten, 

että mainoksessa kerrotaan liittymän sisältävän rikesakkovakuutuksen. Mai-

noksen mukaan, mikäli asiakas ”kärähtää ratista”, lupaa yritys maksaa sakon 

asiakkaan puolesta. Lisäksi markkinointia oli toteutettu esimerkiksi sakkolap-

pua muistuttavin mainoksin, joita on kiinnitetty autojen tuulilasinpyyhkijöiden 

alle. Mainoksessa todettiin myös muun muassa seuraavaa: ”Spiidi on Jeesus-

takin armeliaampi matkapuhelinliittymä. Se antaa syntisi anteeksi.” 

 

Kuluttaja-asiamies oli vaatimuksissaan todennut, että GSM Suomi Oyj on toiminnallaan 

muun muassa alentanut kuluttajan kynnystä lainvastaisiin toimiin mitätöimällä lainsäätäjän 

sanktion tehosteen merkitystä. Tällainen tapa markkinoida oli kuluttaja-asiamiehen mukaan 

omiaan horjuttamaan velvollisuutta noudattaa lakia. On myös esitetty, että kuluttaja-asia-

mies olisi voinut vedota vaatimuksissaan myös siihen, että uskonnollisia ilmaisuja esitettiin 

mainoksessa ilman minkäänlaista asiayhteyttä.108 Markkinaoikeus päätyi ratkaisussaan kiel-

tämään GSM Suomi Oyj:a käyttämästä kyseistä menettelyä markkinoinnissaan. Kokonai-

suutena arvioiden se piti yrityksen tapaa toimia KSL:ssa säädetyn mukaisesti hyvän tavan 

vastaisena.  

 

Tarkasteltavana olevan ratkaisun perustelut ovat hyvin lyhyet: yrityksen toiminta on ollut 

kokonaisuutena arvioiden KSL:n säännösten tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaista. 

Hyvän tavan vastaista mainostamisesta on siis ennen kaikkea tehnyt se, että suurimmassa 

 
108 Viitanen 2017, s. 147. 
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osassa mainoksista niiden sisältämä viesti on ollut muodoltaan ja kieleltään sellainen, jonka 

mukaan kuluttajan velvollisuus noudattaa lakia on kyseenalaistettu. Lisäksi lupaus maksaa 

kuluttajan mahdolliset rikesakot on erikseen ilmaistu päätöslauselmassa yhtenä asetettavan 

kiellon perusteena. Mainonta on siis ollut piittaamatonta ja siten KSL:n vastaista sen perus-

teella, että mainoksen sisällössä asetetaan lain säännösten noudattaminen kyseenalaiseksi. 

Huomionarvoista on perusteluissa ollut myös se, että piittaamattomaksi oli voitu katsoa kai-

kenlainen markkinointi, jossa suhtaudutaan väheksyen lain asettamiin käyttäytymisnormei-

hin. Tämän piittaamattomuuden ei siis ole tarvinnut kohdistua KSL 2:2.1:n 3 kohdan luette-

lon mukaisesti terveyteen, ympäristöön tai yleiseen turvallisuuteen liittyvien säännösten si-

sältöön.109 

 

Kyseisen ratkaisun on annettu silloin, kun mainonnan hyvän tavan vastaisuutta arvioitiin 

alkuperäisen KSL:n 2 luvun 1 §:n sisällön perusteella. Jo tällöin eräänä tavoitteena on ollut, 

että rajat, joita kuluttajansuojalle on asetettu, on tarkoitettu estämään esimerkiksi vahingol-

lisina pidettyjen toimien käyttö markkinoinnissa.110 Mainonnan on nähty muokkaavan muun 

muassa yhteiskunnan arvopohjaa. Tietynlainen mainonta saattaa vaikuttaa ihmisten käyttäy-

tymiseen hiljalleen, ja saada kyseenalaisenkin toiminnan vaikuttamaan hyväksyttäväm-

mältä. Esimerkiksi jopa mainoksessa esitetty oman edun tavoittelu sekä itsekkyys toisten 

kustannuksella voi tietyssä tilanteessa johtaa siihen, että se katsotaan hyvän tavan vastaiseksi 

varsinkin, mikäli tällaiseen mainontaan sisältyy esimerkiksi toisen ihmisen turvallisuuden 

vaarantuminen.111  

 

Edellä esitettyjen argumenttien perusteella on siis jo pitkään katsottu, että mainostajalla on 

varsin tuntuva yhteiskunnallinen vastuu, joka sen tulee huomioida aktiivisesti erinäisiä pal-

veluja ja hyödykkeitä markkinoidessaan ja mainostaessaan. Riski siitä, että kuluttajan luoma 

mielikuva tietystä mainoksesta saattaa ohjata tätä muuttamaan toimintaansa tavalla tai toi-

sella, on mitä ilmeisimmin tämän ratkaisun perusteella olemassa vähintäänkin jollakin ta-

solla. 

 

 

 
109 Viitanen 2017, s. 147.  
110 HE 8/1977 vp, s. 16. 
111 Kuluttajaviraston uutiskirje 1/2007 s. 6-7. 
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5.2.2 Väkivaltaisuus ja yleinen turvallisuus 

 

Ratkaisu MT 2001:016 oli sisällöltään siinä mielessä mielenkiintoinen, että nykylain sään-

nösten mukaan sen voitaisiin katsoa olevan hyvän tavan vastaista niin KSL 2:2.1:n 1 kohdan 

kuin 3 kohdankin perusteella. Erityisesti mainoksessa esitetyn rajuhkon väkivaltaisuuden 

voitaisiin ajatella olevan joko ihmisarvoa loukkaavaa, ja tietyssä kontekstissa myös piittaa-

matonta ihmisten terveyttä kohtaan. 

 

Teleoperaattorin mainoksessa oli kuvaus poliisin näköisten sekä aggressiivi-

silta näyttävien nuorten mieshenkilöiden välistä yhteenottoa. Ensin mainok-

sessa oli selkeästi kuvattu väkivallan uhkaa, ja sen jälkeen siinä kuvattiin fyy-

sinen yhteenotto esimerkiksi tönimisen, kaatumisen, verisen nenän ja tuskais-

ten ilmeiden kera. Kuvaus esitettiin lisäksi hidastettuna. Mainos loppui iloi-

sissa merkeissä, mutta silti siitä jäi kokonaisuudessaan väkivaltainen yleisvai-

kutelma. 

 

Kyseisessä mainoksessa merkillepantavaa oli erityisesti se, että siinä esitetyt väkivaltaiset 

kohtaukset tapahtuivat kadulla. Näin mainoksen toiminnasta jäi sellainen kuva, että toiminta 

voitiin rinnasta tietynlaiseen katumellakointiin, joka vaarantaa yleistä turvallisuutta. Mai-

noksen sisältö ei liittynyt millään tavoin yrityksen mainostamiin tuotteisiin, ja näin ollen 

markkinatuomioistuin katsoi mainoksen olevan hyvän tavan vastainen. Tämänkin ratkaisun 

kohdalla voidaan pohtia sitä tosiseikkaa, olisiko kyseisen mainoksen esittäminen jotenkin 

hyväksyttävämpää, mikäli asiayhteys mainostettavan tuotteen ja mainoksen sisällön välillä 

olisi olemassa. Nähdäkseni tilanne saattaisi olla jopa päinvastainen, mikäli puhelinliittymä 

sekä esitetty aggressiivisuus sekä väkivaltaisuus yhdistyisivät mainoksen katsojan mielessä 

jollakin, pahimmillaan positiivisella, tavalla.  

 

Mikäli tarkastellaan ratkaisua nykyisen KSL 2:2.1:n sisältämän sääntelyn näkökulmasta, 

voidaan kyseisen mainoksen sisällön katsoa olevan hyvän tavan vastainen useammalla kuin 

yhdellä tavalla. Ensinnäkin mainoksen voisi katsoa loukkaavan ihmisarvoa sen väkivaltaisen 

sisällön vuoksi, ja näin on katsottukin oikeuskirjallisuudessa.112 Toisaalta taas mainoksen 

 
112 Viitanen 2017, s. 115. 
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voisi katsoa olevan sisällöltään sellainen, että siinä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, 

jossa vaarannetaan muun muassa terveyttä ja yleistä turvallisuutta.  

 

5.2.3 Väkivalta ja huumorin käyttäminen tehokeinona 

 

Kuluttaja-asiamies on joutunut puuttumaan valvonnassaan esimerkiksi sellaisen mainoksen 

esittämiseen, joka sisälsi varsin järkyttävää kuvamateriaalia. Mainoksessa oli käytetty hy-

vinkin rajua väkivaltaa herättämään kuluttajan huomio.  

 

B-smokery Oy:n mainoksessa ammuttiin vegaani yleisellä paikalla, halkaistiin 

hänen kallonsa sekä laitettiin hänen aivonsa lihamyllyyn. Mainoksen tarkoitus 

oli mainostaa kasvisruokapäivää. Kuluttaja-asiamiehen mukaan mainos oli hy-

vän tavan vastainen. Yritys oli vedonnut selvityksessään esimerkiksi siihen 

seikkaan, että videon tarkoitus on käsitellä humoristisesti ja fiktiivisesti kas-

visruokailua (KKV/939/14.08.01.05/2016). 

 

Huumorin käyttäminen tehokeinona esimerkiksi liioittelun muodossa on mainonnassa yksi 

keino herättää kuluttajan huomio. Humorististen kuvausten käyttäminen mainoksissa vaatii 

kuitenkin tilannetajua, ja huumorin käyttäminen mainonnassa ei ole tietenkään lähtökohtai-

sesti kiellettyä. Huumorin ja esimerkiksi mainoksessa esiintyvän väkivaltaisuuden tulisi mo-

lempien olla yhteydessä mainostettavaan kulutushyödykkeeseen.113  

 

Tällaisissa mainoksissa erillisen tehokeinon, kuten huumorin, käyttäminen nostaa nähdäk-

seni edellä esitettyjen, jo valmiiksi kyseenalaisten keinojen, käyttämisen kynnystä sille, 

minkä voidaan katsoa olevan hyvän tavan mukaista mainontaa. Erityisen vastuuttomaksi 

huumorin käyttämisen tekee se, että sillä ensinnäkin vähätellään esitetyn väkivallan vaka-

vuutta. Lisäksi, ja tähän liittyen, täysin asiattomaksi huumorin käyttämisen väkivaltaa sisäl-

tävissä mainoksissa tekee se, että kuluttajalle luodaan mielikuva, jossa yritetään esittää va-

kavia ihmishengen uhkaamiseen ja sen riistämiseen liittyviä asioita positiivisemmassa va-

lossa.  

 

 
113 Virtanen 2010, s. 129-130. 
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Lisäksi mainoksen sisältämän väkivallan voisi ajatella olevan monia katsojia järkyttävää. On 

mahdollista, että tällainen mainos olisi voitu katsoa mahdollisesti myös ihmisarvoa loukkaa-

vaksi ja siten hyvän tavan vastaiseksi. Ihmisarvon käsitteen on katsottu olevan tiiviisti yh-

teydessä PL 7.1 §:n oikeuteen elämään.114 On myös selvää, että niinkin raju kuvaus kuin 

vegaanin kallon halkaisu ja tämän aivojen jauhaminen lihamyllyssä on hyvinkin halventava 

kuvaus ihmisestä.115 

 

5.2.4 Piittaamattomuus toisen terveydestä ja oman edun tavoittelu 

 

Seuraavissa kahdessa vanhemmassa ratkaisussa on ollut ennen kaikkea kysymys siitä, että 

väkivallan keinoin tai laiminlyönnein on osoitettu piittaamattomuutta toisen terveyttä koh-

taan. Molemmissa kuvatuissa tilanteissa mainokset on katsottu hyvän tavan vastaisiksi. En-

simmäisen mainoksen katsottiin olevan hyvän tavan vastainen sillä perusteella, että siitä vä-

littyi piittaamattomuus toisen terveydestä, kun omaisuus on vaarassa. Toisessa mainoksessa 

puolestaan esiintyy väkivallan ihannointia sekä oman edun tavoittelua, ja ne yhdessä on kat-

sottu hyvinkin tuomittavaksi toiminnaksi mainoksessa. Tällainen toiminta mainoksissa on 

voitu katsoa hyvän tavan vastaiseksi sillä perusteella, että niissä osoitetaan piittaamatto-

muutta yhteiskunnassa vallitsevia arvoja kohtaan. 

 

Toyota Yaris -merkin automainoksessa mies pesee ikkunoita, jotka sijaitsevat 

talon kolmannessa kerroksessa. Hän seisoo tikkailla, jotka kaatuvat yhtäkkiä, 

ja mies jää roikkumaan ikkunankarmista apua huutaen. Eräs nainen huomaa 

miehen ikkunasta, menee alas, ja siirtää auton miehen alta pois. Tämän jälkeen 

nainen poistuu paikalta. Lopuksi mainoksessa näkyy auto, ja kuuluu miesääni 

sanoen: ”Toyota Yaris – se vie koko sydämesi” (KA 2005/40/2991). 

 

Toisessa mainoksessa markkinoinnin kohteena oli Twix-suklaapatukka. Paris-

kunta ajaa mopedilla puun oksan ali, ja ajaja kumartuu, muttei varoita kyydissä 

olevaa, jota oksa osuu päähän. Tämä putoaa kyydistä, jonka jälkeen mainok-

sessa ilmaistaan, että nyt ajaja saa patukan täysin itselleen, eikä sitä tarvitse 

jakaa puolison kanssa (KA 2005/40/1835). 

 
114 Niemi 2019, s. 357 
115 HE 32/2008, s. 20. 
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Esitellyt kaksi mainosta edellä käsiteltyjen tuomioistuinratkaisujen tapaan sijoittuvat alku-

peräisen KSL:n ajalle, jolloin mainonnan hyvän tavan vastaisuutta on arvioitu KSL 2:1:n 

yleislausekkeen perusteella. Kyseiset ratkaisut siis eivät ole edellyttäneet nykymuotoisen 

lain säännösten tapaan sitä, että tällaiselta piittaamattomalta toiminnalta mainoksissa pitäisi 

puuttua asiallinen yhteys mainostettavaan tuotteeseen.116 Se, että mainos sisältää edellä ku-

vailtua piittaamatonta toimintaa on itsessään riittänyt perusteeksi katsoa mainoksen olevan 

hyvän tavan vastainen. 

 

5.3. MEN:n lausuntokäytäntö ja piittaamaton mainonta 

 

MEN on antanut useampia lausuntoja, joiden sisällön voidaan katsoa vastaavan paljolti KSL 

2:2.1 3 kohdan piittaamattoman markkinoinnin käsitteitä ja määritelmiä. ICC:n perussään-

töjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä 

rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen. Perussääntöjen 17 artiklan 

mukaan taas markkinoinnin ei tule ilman kasvatuksellista tai yhteiskunnallista syytä sisältää 

kuvaa tai kuvausta muun muassa vaarallisesta toiminnasta, jossa turvallisuuteen tai tervey-

teen liittyvät seikat laiminlyödään.117  

 

5.3.1 Alkoholinkäyttö ja mainonnan piittaamattomuus 

 

MEN:n vastaanottaman lausuntopyynnön mukaan ilmaisjakelulehdessä julkaistu pysäköin-

tihallin mainos oli hyvän markkinointitavan vastainen, sillä mainos yllyttää esimerkiksi 

päihteidenkäyttöön ja siveettömyyteen julkisilla paikoilla. Lisäksi pyynnön mukaan mainok-

sessa ihannoidaan yleistä piittaamattomuutta.  

 

Mainos kuvasi juhlivaa nuorisoa öisellä kadulla. Mainoksessa esimerkiksi eräs 

nuori naarmuttaa autoa, ja toiset tanssivat auton katolla alkoholin vaikutuksen 

alaisena. Mainoksessa lukee muun muassa ”Aja ennemmin Carparkiin”.  

 

MEN:n lausunnossa todettiin, että se ei katso mainoksen olevan hyvän markkinointitavan 

vastainen. Mainoksen hyvään makuun se ei ottanut kantaa tapansa mukaan. MEN:n mukaan 

 
116 HE 32/2008, s. 9. 
117 ICC:n markkinointisäännöt 2018, s. 9, 12. 
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mainos on liioiteltu kuvaus, jonka tarkoitus on saada kuluttaja pohtimaan, olisiko pysäköin-

tihalli sopivampi paikka säilyttää autoa turvallisesti. Lausunnossa on huomioitu mainoksen 

tyylilaji ja media.  

 

Toinen edellistä muistuttava MEN:lle osoitettu lausuntopyyntö sisälsi huolen siitä, että 

Voima-lehdessä esitetty Ilosaarirockin mainos olisi hyvän tavan vastainen sen perusteella, 

että mainoksessa ihannoidaan humalajuomista huumorin keinoin.  

 

Mainoksessa esitettiin kuvasarja, jossa kaksi miestä käy seuraavanlaisen kes-

kustelun: ”Maailma on epäreilu paikka”, ”Jäbä hei, ei ongelmaa” sekä ”Ilosaa-

rirockissa voi juoda reilut kännit”. Miehet esiintyvät kuvassa peukalot pys-

tyssä. Kuvien alapuolella on tekstiä, jossa esitellään tietoa tapahtuman ajan-

kohdista, esiintyjistä ja esimerkiksi siellä tarjottavista virvokkeista ja ruoista.  

 

MEN:n lausunto oli tässäkin tapauksessa luonteeltaan vapauttava. MEN:n mukaan kyseinen 

mainos ei sisällöltään eikä esittämistavallaan kannustanut alkoholin väärinkäyttöön. Ilmaisu 

”reilut kännit” oli tiiviisti yhteydessä mainostettaviin Reilun kaupan tuotteisiin. Mainonta 

on tässä tapauksessa ollut MEN:n mukaan humoristista.  

 

Molempien edellä esiteltyjen lausuntojen linjaukset kuvastavat erinomaisesti sitä, miten 

huumorin käyttäminen mainonnassa tehokeinona voi olla onnistunutta, vaikka se saattaa yk-

sittäisen kuluttajan näkökulmasta olla mautonta tai jopa huolestuttavaa. Totta on tietysti 

myös se, että alkoholi on yleisesti tunnettuna terveydelle haitallinen nautintoaine, eikä esi-

merkiksi humaltuneen nuorisojoukon esittäminen välttämättä ole hyvän maun mukaista. Al-

koholin mainostamista on rajoitettu myös muualla lainsäädännössä kansanterveydellisistä 

syistä.118 Alkoholin mainontaan liittyvää itsesääntelyä löytyy muun muassa tarkemmin Pa-

nimoliiton vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeista, jotka tulkitsevat ICC:n sääntöjä 

elintarvikkeiden sekä virvoitusjuomien vastuullisen kaupallisen viestinnän näkökulmasta.119 

Näihin ohjeisiin ei ole kuitenkaan syytä paneutua sen enempää kuin ne esimerkinomaisesti 

mainitsemalla. 

 

 
118 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11, s. 11 
119 ICC:n tulkintaohjeet elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä 2005. 
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5.3.2 Liikenneturvallisuus ja piittaamattomuus mainonnassa 

 

Seuraavien, niin ikään vapauttavien, lausuntojen sisältö on keskittynyt autoilun turvallisuu-

teen liittyviin kysymyksiin. Tapauksessa MEN 11/2016 lausunnon pyytäjä on ollut huolis-

saan siitä, että mainos antaa hyväksyttävän tai peräti ihannoivan kuvan vastuuttomasta käyt-

täytymisestä liikenteessä.  

 

Mainos esitettiin radiossa, ja siinä käytiin keskustelua seuraavasti: ”Mä yritin 

soittaa monta kertaa. Mikset vastannu?” ”No johtaja, kato kun mun pitää yh-

dellä silmällä kattoa liikennettä ja toisella ettii parkkipaikkaa ja ei ollu kolmatta 

silmää vilkuilla puhelinta…” 

 

MEN totesi lausunnossaan, että mainoksessa on ilmeisesti markkinoitu nimenomaan sellai-

sia autoja, joiden laitteistoon kuuluu Bletooth-handsfree-järjestelmä. Näin ollen mainoksen 

ei ole voitu todeta kehottavan autossa puhelimessa puhumiseen perinteisin menetelmin. Tä-

ten MEN:n mukaan mainos ei ollut hyvän tavan vastainen. 

 

Toisena esimerkkinä liikennekäyttäytymisestä on esitelty jälleen vapauttava lausunto MEN 

11/2010, jossa mainostetaan Ford S-MAX-tila-autoa. Lausunnon pyytäjän mukaan mainok-

sessa ihannoidaan vastuutonta liikennekäyttäytymistä. 

 

Lehtimainoksessa oli kuvailtu tilanne, jossa mainostuksen kohteena oleva tila-

auto ohittaa urheiluauton tiellä. Ohittavan auton ikkunasta kurkistaa lapsi, joka 

näyttää urheiluautolle kieltä.  

 

MEN:n lausunnon mukaan kysymyksessä on mainos, jossa on tavoiteltu humoristista ilmai-

suasua mainostettavalle tuotteelle. Kokonaisuutena arvostellen tätä mainosta ei voida katsoa 

hyvän tavan vastaiseksi.  MEN huomautti kuitenkin lausunnossaan, että autolla ajoon liitty-

vissä mainoksissa tulee huomioida erityisen tarkkaan vastuullisuus siitä syytä, että mainok-

set saattavat kannustaa toimimaan liikenteessä vastuuttomammin. 

 

Molemmissa edellä käsitellyissä lausunnoissa kohteena on ollut autolla ajaminen ja liiken-

nekäyttäytyminen. Kuitenkin ensimmäisessä lausunnossa korostuu selvästi se, ettei huomau-

tukselle ole ollut yksinkertaisesti perusteita, sillä mainostettava hyödyke ei ole liittynyt 
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vastuuttomaan liikennekäyttäytymiseen, vaan päinvastoin. Toisaalta taas toisessa lausun-

nossa on ollut potentiaalisesti jonkin tasoinen vaaratilanteen mahdollisuus, mikäli mainosta 

tarkastellaan ensinnäkin ohittamisen kannalta siten, onko tämä toimi ollut asianmukainen 

toimenpide mainoksen kuvaamassa tilanteessa. Lisäksi kielen näyttäminen auton ikkunasta 

voisi potentiaalisesti olla asia, joka häiritsee ohitettavaa autoilijaa, ja mahdollisesti aiheuttaa 

tässä kiihtymystä tai provokaatiota.  

 

5.3.3. Ylivelkaantumisen estäminen yhteiskunnallisena arvona 

 

Pikaluottojen tarjontaan liittyvä mainonta on erityisesti nykypäivänä ristiriitaisia tunteita herät-

tävä aihe. Esimerkiksi tapauksessa MEN 7/2014 on käsitelty mainosta, jonka on pelätty yllyt-

tävän erityisesti nuoria kuluttajia holtittomaan rahankäyttöön. Lausunto oli luonteeltaan va-

pauttava, mutta sen perustelut herättävät hieman hämmennystä. 

 

Mainoksessa pikaluottoyhtiö markkinoi luottoja esimerkiksi seuraavalla ilmai-

sulla: ”Jos otat, ota kunnolla. Sitä jaksaa paremmin, kun on millä maksaa.” 

 

MEN totesi lausunnossaan, että koska pikaluottojen tarjoaminen on sallittua, on niiden mark-

kinointikin sallittua. Vaikka MEN korosti lausunnossaan myös mainostajan yhteiskunnal-

lista sekä ammatillista vastuuta, ei mainosta katsottu kokonaisuudessaan hyvän tavan vas-

taiseksi. On kuitenkin esitetty, että ylivelkaantumisen estäminen olisi sellainen yhteiskun-

nallinen arvo, ettei sen vastaista mainontaa voitaisi katsoa hyvän tavan mukaisena.120 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Tuomioistuin- ja viranomaisratkaisuja tarkastellessa tuli vastaan tilanne, jossa en löytänyt 

tutkimukseeni suoraan sellaista ratkaisua, joka olisi annettu nykymuotoisen KSL 2 luvun 

säännöksiä soveltaen. Kuitenkin jo aikaisemmin tehdyt ratkaisut korostavat perusteluissaan, 

että arvioitaessa alkuperäisen KSL 2:1:n yleissäännöksen mukaisen hyvän tavan vastaisen 

mainonnassa käsillä oloa, tulisi kiinnittää huomiota mainostettavan kulutushyödykkeen sekä 

mainoksen sisällön mahdolliseen olemassa olevaan asialliseen yhteyteen. Tätä asiaa on 

 
120 Viitanen 2017, s. 150. 
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pohdittu myös uudemman lain kannata, sillä kyseinen vaatimus on aikanaan päätetty pykälän 

kyseisen kohdan yhteyteen lisätä. Perusteluita lisäykselle on ollut haastavaa löytää. 

 

Tässä luvussa esitetyt MEN:n lausunnot on otettu tarkasteltaviksi siitä syystä, että niiden 

sisällön voisi ajatella olevan jollakin tasolla KSL:ssa säädettyä piittaamatonta mainontaa 

muistuttavia. MEN:n linja on valitsemieni ratkaisujen perusteella ollut varsin selkeä: se on 

korostanut, ettei sen tehtävänä ole tulkita mainonnan hyvää makua, vaan hyvää tapaa. Esi-

merkiksi alkoholiin tai päihtymykseen liittyviä lausuntoja se on lähestynyt lausunnoissaan 

siitä näkökulmasta, millä tavoin alkoholi esitetään mainoksessa: huumori on ollut tässä yh-

teydessä sellainen asia, jonka MEN on ilmeisesti nähnyt keventävän päihteiden käyttämi-

seen liittyvää negatiivisuutta.  

 

Autoiluun liittyvissä tapauksissa taas toisessa lausunnossa on ollut potentiaalia myös päätyä 

toisenlaiseen ratkaisuun. MEN on perustellut lausuntonsa vapauttavaa luonnetta sillä, että 

mainoksen on tarkoitettu esittävän mainostettavan tuotteen humoristisin keinoin, joihin lu-

keutuivat ohitustilanne ja kielen näyttäminen ohitettavalle autoilijalle. Mainosta näkemättä 

on tietysti mahdotonta sanoa, millaisen yleiskuvan se objektiivisesti arvioituna antaa, mutta 

koska MEN on erikseen huomauttanut kyseisessä lausunnossa liikennekäyttäytymistä ku-

vaavien mainosten vastuullisuuden tärkeydestä, koen tärkeäksi tuoda myös toisen mahdolli-

sen näkökulman esille. Mitä tulee pikaluottojen mainontaan, on se ollut tärkeä aihe nostaa 

tässä yhteydessä esille erityisesti tämän kaltaisen mainonnan yleisyyden johdosta. Kysymys 

myös mainostajan yhteiskunnallisesta vastuusta tällaisessa mainonnassa on ollut tärkeä nä-

kökulma. 

 

Oikeuskäytännön määrä on edellisten lukujen tapaan ollut myös piittaamattoman mainonnan 

osalta vähäistä verrattuna MEN:n antamien lausuntojen määrään. Joissakin tapauksissa oi-

keus- ja ratkaisukäytäntö on vähentynyt aikojen saatossa. Joka tapauksessa huomattavissa 

on ollut yhtäältä lainsoveltajan työmäärän väheneminen ja MEN:n lausuntokäytännön li-

sääntyminen. Itsesääntely onkin parhaimmassa tapauksessa nopeampaa, edullisempaa sekä 

joustavampaa verrattuna viranomaistoimintaan. Lisäksi alan asiantuntemus ja jopa uskotta-

vuus saattaa olla korkeammalla tasolla itsesääntelyelimissä. On myös mahdollista, että it-

sesääntely lisää kuluttajien luottamusta alan toimintaan.121  

 
121 Kuluttaja-asiamiehen blogi 2016: Itsesääntely hyödyttämään kaikkia. 
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6 Lopuksi 
 

Mainonta on elinkeinonharjoittajalle tärkeä keino tavoittaa kuluttajat mahdollisimman laa-

jasti. Olennaista onnistuneessa mainonnassa on se, että kohderyhmän huomio saadaan herä-

tettyä. Tämä puolestaan edellyttää mainoksen olevan mielenkiintoinen, ajatuksia herättävä 

sekä erinäisiin tunteisiin vetoava. Näin ollen on selvää, että mainostaja pyrkii saavuttamaan 

mahdollisimman onnistuneen reaktion kuluttajissa tavalla tai toisella. Kuitenkin mainosta-

misessa on myös riskinsä: joskus elinkeinonharjoittajan harkinta saattaa pettää pahemman 

kerran, kun esimerkiksi alun perin humoristiseksi tarkoitettu mainos paljastuu lain tai tietty-

jen itsesääntelynormistojen vastaiseksi. Tietysti on myös niin, että harvemmin nämä tilanteet 

tulevat varsinaisena yllätyksenä, sillä tällaisia mahdollisesti hyvän tavan vastaisiksi katsot-

tuja mainoksia arvioidaan mahdollisimman objektiivisen mittapuun, toisin sanoen varsin 

laajan yleisön, näkökulmasta.  

 

Mainonnan hyvän tavan vastaisuus on määritelmänä sisältynyt alun perin hyvän liiketavan 

vastaisuuden määritelmään. Tämän ”hyvän tavan” on kuvattu yleensä tarkoittavan vähin-

täänkin samaa kuin hyvä liiketapa, mutta mahdollisia muita täydentäviä näkökohtia ei ole 

kuitenkaan suljettu missään vaiheessa pois. Näin ollen mainonnan hyvä tapa ja sen vastai-

suus ovat saaneet muovautua määritelminä erityisesti tuomioistuimen ratkaisukäytännön li-

sääntymisen myötä. Alkuperäisen KSL:n 2:1:n mukainen yleislauseke perusteluineen on si-

sältänyt vain hyvin yleisluontoisia näkemyksiä siitä, mitä markkinoinnin hyvän tavan vas-

taisuudella tarkoitetaan. Kuitenkin ennen kaikkea oikeuskäytännössä on onnistuttu saavut-

tamaan niin selkeät linjat hyvän tavan vastaisuuden arvioinnissa, että ne ovat antaneet erin-

omaisen ohjenuoran myös KSL:n uudistuksen jälkeiselle lainsoveltamiselle. 

 

Tässä tutkimuksessa on jaoteltu selkeästi erillisiksi osioikseen lain soveltaminen ja itsesään-

telynormiston soveltaminen. Jako on tarkoitettu ennen kaikkea selkeyttämään tutkimuksen 

rakennetta, ja tuomaan erojen ja yhtäläisyyksien käsittelemisen tarkoitus esille. Lisäksi jaolla 

osoitetaan, että lähteiden eroavaisuudet niin niiden velvoittavuuden kuin sisällönkin kan-

nalta on tutkimuksen teossa ymmärretty. Erityisesti tuomioistuinratkaisuja tutkiessa on ollut 

kuitenkin useamman kerran havaittavissa, että tuomioistuin on noteerannut tavalla tai toi-

sella ennen kaikkea ICC:n mainonnan perussääntöjen sisällön perusteluissaan.  
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Todellisuudessa jako lain ja itsesääntelynormiston välillä ei tarkoita sitä, että ne sulkisivat 

toisensa jollakin tavoin pois. Sitä vastoin MEN:n en ole samalla tavoin havaittu siteeraavan 

KSL:n säännöksiä tai tuomioistuinratkaisuja kuin hyvin rajoitetusti. Onkin tietysti selvää, 

ettei se laadi lausuntojaan lain säännöksiin tukeutuen, ja haluaa sen tuoda lausunnoissaan 

ilmi. Joissain ratkaisuissa MEN on saattanut mainita, ettei se sovella KSL:n säännöksiä, ja 

näin korostanut asemaansa itsesääntelynormiston tulkitsijana, ei laintulkitsijana. Näiden läh-

teiden keskinäisestä suhteesta seuraa, että itsesääntelynormistolla voi olla parhaimmassa ta-

pauksessa ennen kaikkea tuomioistuimen ja muiden viranomaisten toimintaa tukeva vaiku-

tus: MEN:lla on esimerkiksi nykypäivänä huomattavasti enemmän lausuntokäytäntöä tie-

tynlaisesta mainonnasta ja sen hyvän tavan arvioinnista kuin tuomioistuimilla, mikä on toki 

monin tavoin tuomioistuimille helpotus esimerkiksi resurssien riittävyyttä ajatellen. 

 

Ensimmäisenä hyvän tavan vastaisuuden niin kutsuttujen erityisperusteiden kategoriasta kä-

siteltiin loukkaavaa mainontaa ja sen sisältöä. Vaikka kaikkia KSL 2:2.1:n 1 kohdan luette-

lemia tilanteita ei kyetty käsittelemään niin perusteellisesti kuin toisia, saatiin niin ihmisar-

von, uskonnollisen sekä poliittisen vakaumuksen osalta käsitteitä määriteltyä niissä raa-

meissa kuin saatavilla olevan aineiston perusteella oli mahdollista. Oli kiinnostavaa huo-

mata, kuinka moninaisena ihmisarvon käsite on nähty mainonnassa. Kyseisen käsitteen mää-

rittelyä on yleisesti pidetty varsin haastavana. Lopputuloksena voidaan kuitenkin todeta, että 

käsitteen moninaisuus on osoittautunut tutkimuksen perusteella ennemminkin positiiviseksi 

kuin haastavaksi asiaksi siitä syystä, että se mahdollistaa joustavamman tulkinnan aina tietyn 

yksittäistapauksen kohdalla. Tämä joustavuus on ennen kaikkea siitä syystä erittäin tärkeä 

ominaisuus kyseiselle käsitteelle, sillä sen sisältö liittyy olennaisesti perustavanlaatuiseen 

ihmisyyteen ja jokaisen ihmisen oikeuksiin. 

 

Syrjivää mainontaa tutkittaessa oikeuskäytännön esittely ja tutkimus keskittyivät ainoastaan 

sukupuolisyrjintään. Syynä oli se, ettei muista syrjivän mainonnan osa-alueista ollut löydet-

tävissä oikeuskäytäntöä. Keskeisin kehityskulku, joka sukupuolisyrjintää käsittelevässä oi-

keuskäytännössä kävi ilmi, oli se, että jo 1990-luvulla omaksutut periaatteet arvioitaessa 

mainoksen mahdollista sukupuolisyrjivyyttä ovat kantaneet pitkälle. Ratkaisussa MT 

1994:007, eli niin kutsutussa Panu-tyttö-tapauksessa, asetetut linjaukset toistuivat 2000-lu-

vun Lola-tyttö-tapauksessa, jossa ne edelleen vahvistettiin. Kyseiset tapaukset saivat myös 

jalansijaa KSL 2 lukua uudistettaessa lain perusteluissa. Myös erityisesti näiden kahden ta-

pauksen välillä tapahtunut asenneilmapiirin muutos sukupuolisyrjintään liittyen oli nopeaa 
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ja huomattava: vielä Panu-tytön tapauksessa ratkaisun lopputuloksesta jouduttiin äänestä-

mään, ja osapuolten kesken esitettiin kärkkäitäkin kommentteja esimerkiksi huumorintajun 

puutteesta ja tiukkapipoisuudesta. Myöhemmin Lola-tytön kohdalla tällaista vastakkainaset-

telua ei kuitenkaan enää ollut havaittavissa. 

 

Lopputuloksena sukupuolisyrjinnän käsittely aihealueena tuotti selkeän ja johdonmukaisen 

linjan lainsoveltajan sekä MEN:n toiminnasta jo 1990-luvulta lähtien. Hieman yllättävää, 

mutta myös erittäin positiivista oli huomata, että jo vuosikymmeniä vanhat ratkaisut noudat-

tivat hyvin samankaltaisia linjoja uudemman oikeus- ja lausuntokäytännön kanssa. Samoin 

oli huomattavissa, että oikeuskäytännön määrä oli aikojen saatossa vähentynyt. Sitä vastoin 

MEN:n lausuntoja löytyi tuoreempanakin edelleen jonkin verran, ja huomattavasti enemmän 

kuin viranomaisratkaisuja. Tästä voidaan päätellä, että rooli hyvän tavan vastaisuuden mää-

rittäjänä on siirtynyt jonkin verran tuomioistuimilta ja muilta viranomaisilta MEN:lle. Tä-

män voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että mainonnan alan itsesääntelynormisto on varsin 

tärkeä apukeino erityisesti sukupuolisyrjintää käsittelevissä tapauksissa, jossa pohditaan 

mainoksen mahdollista hyvän tavan vastaisuutta.  

 

Kolmantena hyvän tavan vastaisen mainonnan erityistapauksena tarkasteltiin piittaamatto-

man mainonnan käsitettä ja sen sisältöä. Tämä erityisperuste kaikista kolmesta osoittautui 

monitahoisimmaksi usealla eri tavalla, ja myös haastavimmaksi tutkia. Ensinnäkin piittaa-

mattomuus käsitteenä sisälsi esitettyjen eri tulkintojen perusteella jonkin verran päällekkäi-

syyksiä loukkaavan mainonnan käsitteen kanssa erityisesti siinä tapauksessa, kun käsiteltiin 

mainosten sisältämää väkivaltaisuutta.  

 

Lisäksi piittaamattoman mainonnan käsite vaikutti painottavan erityisen paljon elinkeinon-

harjoittajan vastuuta mainostaa tuotteitaan ja palveluitaan asianmukaisesti ja tämän yhteis-

kunnallista vastuuta: sisältäähän itse pykälän kohta jo selvästi kiellon, jonka mukaan piittaa-

maton suhtautuminen yleisesti tärkeinä pidettyjä arvoja, kuten terveyttä, turvallisuutta tai 

ympäristöä kohtaan on mainontana KSL:n vastaista. Myös oma kysymyksensä heräsi siitä, 

miksi tässä lain kohdassa mainitaan vaatimus asiallisesta perusteesta. On erikoista ajatella, 

että olisi olemassa tilanne, jossa esimerkiksi laittomuuksiin kannustava tai rajua väkivaltaa 

sisältävä mainos olisi hyväksyttävä tällä pykälän edellyttämällä perusteella. Kaikkiaan piit-

taamattoman mainonnan käsite vaikutti painottavan sitä, että kuluttajille ei tulisi näyttää mai-

nosten avuin ikään kuin huonoa esimerkkiä. Tämä tietysti olisi linjassa pohjoismaisen 
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kuluttajakäsitteen kanssa, jonka ei välttämättä ajatella kykenevän aina niin rationaaliseen 

päätöksentekoprosessiin. 

 

Kiinnostusta piittaamattoman mainonnan sisällön tutkimisessa herätti lisäksi se, ettei kysei-

seen aihealueeseen liittyvää oikeuskäytäntöä ole ollut löydettävissä uuden KSL:n voimaan-

tulon jälkeen lainkaan. Nykymuotoisen KSL 2:2.1 3 kohdan mukaista tilannetta sisällölli-

sesti vastaavia ratkaisuja löytyi kuitenkin vanhemmasta oikeuskäytännöstä sekä viranomais-

ratkaisuista, ja näin ollen katsoin, että tilannetta voidaan tutkia tavallaan takautuvasti nosta-

malla esiin ratkaisuissa ilmenneitä perusteluja nykylain näkökulmasta. Toki tällä tavoin ta-

kautuvasti tarkastelin oikeus- ja ratkaisukäytäntöä myös muiden KSL:n 2:2.1:n erityisperus-

teiden kohdalla, joten periaatteessa mitään uutta keinoa käsitteiden määrittelylle en tässä 

yhteydessä käyttänyt. 

 

Eräs mielenkiintoinen, ja varsin usein juuri piittaamattomaan mainontaan liittyvä kysymys, 

on ollut huumori ja sen käyttäminen mainonnassa tehokeinona. Tarkastelussa on ollut niin 

tilanteita, joissa huumorin on katsottu olevan ehdottoman epäsopiva tehokeino, ja toisaalta 

myös sellaisia tilanteita, joissa humoristinen lähestymistapa on ikään kuin keventänyt mai-

noksen tunnelmaa. Huumoria on käytetty mainonnassa myös muissa tilanteissa, kun on jou-

duttu arvioimaan mainonnan hyvän tavan vastaisuutta. Esimerkiksi joskus myös sukupuoli-

syrjintään liittyvät mainokset ja niiden tehokeinot on mainostajan mukaan olleet osittain se-

litettävissä humoristisella ilmaisutavalla. Myös tällaisissa tilanteissa on kohtalaisen usein 

katsottu, ettei huumori millään tavoin kevennä mainoksen tunnelmaa, jos siinä esitetään sel-

västi asiaankuulumatonta, esimerkiksi naisia halventavaa, kuvamateriaalia, vaan pikemmin-

kin saattaa pahentaa tilannetta. 

 

Kun tarkastellaan hyvän tavan vastaisuuden mainonnan sisältämiä tilanteita kokonaisuutena, 

voidaan ensinnäkin todeta, että on positiivista huomata, miten yhtenäistä linjaa suurin osa 

viranomaisratkaisuista ja MEN:n lausuntokäytännöstä noudattavat. Lain ja itsesääntelynor-

miston yhteistyö on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten mutkattomasti yhteistyö eri ta-

hojen välillä voi toimia, niin, että toinen tai molemmat tarvittaessa tukevat ja täydentävät 

toisiaan monilla tavoilla. Ennen kaikkea ICC:n mainonnan perussääntöjen sisältämä nor-

misto on ollut jo vuosikymmeniä yksi lähteistä, joihin tuomioistuin on voinut ratkaisujensa 

perusteluissa tukeutua nimenomaisesti silloin, kun hyvän tavan vastaisuuden määritelmälle 
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on haettu sisältöä, jota virallislähteet tai oikeuskäytäntö eivät pelkästään kykene tarkastelta-

vassa tilanteessa tarjoamaan. 

 

Olen tutkimuksessani ollut ennen kaikkea kiinnostunut siitä, miten hyvän tavan vastaisuuden 

sisältöä on eri tavoin määritelty oikeuskäytännössä ja MEN:N lausunnoissa. Vaikka KSL 2 

luvun säännöksiä on sen alkuperäisestä muodosta muokattu huomattavasti täsmällisempään 

ja tarkkarajaisempaan suuntaan, ei se ole kuitenkaan itsessään nähdäkseni antanut lainsovel-

tajalle tai muille tahoille paljoa apua siihen, millaista hyvän tavan vastainen mainonta on 

sisällöltään. Myöskään nykylain valmisteluasiakirjojen sisällöstä ei itsessään ole ollut apua, 

vaan nämäkin perustelut perustuvat jo aikaisemmin oikeuskäytännössä todettuihin linjauk-

siin, jotka puolestaan osittain ottavat mallia mainonnan alan itsesääntelynormistosta.  

 

Näin ollen suurin osa aihealueen tulkinnasta ja määritelmistä on pohjautunut joustavampaan, 

yksittäistapauksiin perustuvaan harkintaan, mikä puolestaan antaa tarvittavaa joustavuutta 

sellaisten määritelmien sisällön selvittämiselle, joiden sisältö on riippuvainen yhteiskunnan 

omaksuman arvomaailman sisällöstä ja siihen liittyvästä eettisestä punninnasta. Tämä jous-

tavuus voidaan nähdä varsinkin kuluttajan näkökulmasta positiivisena asiana, sillä ratkaisut 

tehdään huomioiden jokaisen tapauksen ominaispiirteet. Tietysti, koska sovellettava nor-

misto kuvastaa ennen kaikkea yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja asenteita, on myös niin, 

että esimerkiksi täysimääräisen syrjimättömyyden ideaalia ei välttämättä ole vielä saavu-

tettu. Vaikka itse oikeus- ja lausuntokäytännön tekninen toteutuminen ja linjaukset sinänsä 

eivät ole herättäneet tässä tutkimuksessa suuria kysymyksiä, eivät vankat linjauksetkaan ole 

tae yhteiskunnallisten arvojen varmasta muuttumisesta. 
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