
	

	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOVISUAALINEN RETORIIKKA MAABRÄNDIN RAKENTAJANA 

Suomi-kuva Visit Finlandin The Symphony of Extremes -kampanjassa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Reijonen 

Puheviestinnän pro gradu -tutkielma 

Kevät 2019 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Tampereen yliopisto 

 



	

TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
Yksikkö – School 
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Tekijä – Author 
Sara Reijonen 

Työn nimi – Title 
Audiovisuaalinen retoriikka maabrändin rakentajana 
Suomi-kuva Visit Finlandin The Symphony of Extremes -kampanjassa  
Oppiaine – Subject 
Puheviestintä 

Työn laji – Level 
Pro gradu -tutkielma 

Aika – Month and year 
Maaliskuu 2019 

Sivumäärä – Number of pages 
80 sivua + 1 liitesivu 

Tiivistelmä – Abstract 
 
Maabrändääminen on toimintaa, jonka päämääränä on rakentaa kansakunnan ulkoista imagoa ja tehdä maa näkyväksi 
globalisoituneessa maailmassa. Maabrändityön tekijät pyrkivät löytämään kansallisen kulttuurin erityispiirteitä, jotka 
poikkeaisivat muista ja tekisivät kansakunnasta erityisen. Vetovoimaisella maabrändillä pyritään houkuttelemaan 
esimerkiksi turisteja ja työvoimaa. Retoriikka taas on strategista ja viestinnällistä toimintaa, jossa on kyse taidosta 
hyödyntää parhaita mahdollisia vaikuttamaan pyrkimisen keinoja eri tilanteissa. Aristotelisen periaatteen mukaan 
retoriikka on oppi vaikuttamisesta ja sen analysoimisesta.  
 
Tämä tutkielma pohjautuu puheviestinnän retoriseen tutkimustraditioon ja käsittelee videokampanjan 
audiovisuaalisen retoriikan kautta syntyviä mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta. Tutkielman aineistona on Visit 
Finlandin satavuotista Suomea juhlistavan The Symphony of Extremes -kampanjan 10 videota. Lisäksi tutkielmaa 
varten haastateltiin kampanjan vastuuhenkilöä kampanjan lähtökohdista.  
 
Aineistosta tehtiin retorinen analyysi ja sitä analysoitiin laadullisesti. Tutkielmassa perehdytään tapoihin, joiden 
avulla Visit Finland rakentaa mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta audiovisuaalisen retoriikan avulla. Koska 
retoriikka on vaikuttamaan pyrkivää viestintää, tavoitteena on myös selvittää, millaisilla retorisilla keinoilla Suomen 
brändiä rakennetaan. 
 
Tutkielman tulosten mukaan kampanjan videoiden retoriikan tavoite on rakentaa Suomesta uniikkeja mielikuvia 
äärimmäisyyksien, kontrastien ja vastakkainasetteluiden kautta sekä kielellisesti että audiovisuaalisesti hyödyntäen 
tarinallisuutta. Suomesta pyrittiin välittämään mielikuvaa maana, joka eroaa muista monimuotoisuudellaan, 
ainutlaatuisuudellaan ja äärimmäisyydellään. 

Asiasanat – Keywords 
Retoriikka, suostuttelu, vaikuttamaan pyrkiminen, audiovisuaalinen retoriikka, viestintä, markkinointi, retorinen 
analyysi, video 
Säilytyspaikka – Depository 
Tampereen yliopisto 
Muita tietoja – Additional information 

 

 

 

 

 

 

 



	

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................................... 5 

2 UUSI TEKNOLOGIA JA YLEISÖKÄSITYKSEN MUUTOS  ...................................................... 7 

2.1 Video sosiaalisen median aikakaudella ...................................................................................... 7 

2.2 Yleisöjen pirstaloituminen ja kuvitellut yhteisöt ....................................................................... 7 

3 MAA BRÄNDINÄ ........................................................................................................................... 9 

3.1 Maabrändi ................................................................................................................................... 9 

3.2 Imagonrakennus ja maabrändityö  ........................................................................................... 10 

3.3 Maabrändäämisellä maailmalle – brändityön historiaa ........................................................... 13 

3.4 Mielikuvat ja niiden rakentaminen .......................................................................................... 16 

4 RETORIIKKA JA VAIKUTTAMAAN PYRKIMINEN ............................................................... 19 

4.1 Retoriikka ................................................................................................................................. 19 

4.2 Identifikaatio ja narratiivit identiteetin rakennusaineena  ........................................................ 21 

4.3 Audiovisuaalisuus retoriikassa ................................................................................................. 23 

4.4 Audiovisuaalinen retoriikka vaikuttamaan pyrkivänä viestintänä ........................................... 26 

4.5 Prosessimallit ja retoriset keinot audiovisuaalisen retoriikan tulkinnassa ............................... 29 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...................................................................................................... 33 

5.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset  .......................................................................................... 33 

5.2 Tutkielman aineisto .................................................................................................................. 34 

5.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi  .............................................................................. 37 

6 TULOKSET .................................................................................................................................... 41 

6.1 Teemat  ..................................................................................................................................... 41 

 6.1.1 Yksinolo, hiljaisuus ja rauha ............................................................................... 41 

6.1.2 Äärimmäisyys, kontrastit ja ainutlaatuisuus ........................................................ 43 

6.1.3 Luonto, luontosuhde ja luonnollisuus ................................................................. 46 

6.1.4 Vapaus, rohkeus ja itsenäisyys ............................................................................ 49 

6.2 Katsojan osallistaminen ........................................................................................................... 50 

6.3 Faktatieto, luvut ja me-retoriikka  ............................................................................................ 51 

6.4 Kampanjan tavoitteet ja onnistuminen  .................................................................................... 54 

7 POHDINTA .................................................................................................................................... 57 

7.1 Tulosten tarkastelu ................................................................................................................... 57 

7.2 Tutkielman arviointi ................................................................................................................. 68 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset  ......................................................................................................... 71 



	

KIRJALLISUUS ................................................................................................................................ 73 

LIITTEET .......................................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	 5	

	

1 JOHDANTO  

 

Maan brändäämisellä tähdätään alueellisen imagon kehittämiseen sekä hallintaan. Sen päämääränä 

on tehdä maa näkyväksi ja merkitykselliseksi globalisoituneessa maailmassa ja sitä voidaan kutsua 

myös kansakunnan ulkoisen imagonrakennuksen välineeksi (Valaskivi 2014, 195). Imagoa taas 

voidaan pitää mielikuvan synonyyminä (Rope & Mether 2001, 18). Siinä missä brändi-käsite on 

perinteisesti liitetty tuotteisiin ja yrityksiin, paikkojen brändääminen on selitetty globalisaation myötä 

syntyneestä paikkojen välisestä kilpailusta (Hytönen 2012, 44).  

 

Brändäämisen avulla kohteeseen voidaan liittää haluttuja mielikuvia ja tarjota niitä kohdeyleisölle. 

Maine, kuten brändikin, voidaan määritellä merkitysten tuomaksi lisäarvoksi. Brändäämisen avulla 

voidaan hallinnoida brändättävän kohteen mainetta sekä tuottaa siitä mielikuvia. Maine on 

merkittävässä roolissa, sillä brändättävän kohteen menestys riippuu siitä, millainen maine sillä on ja 

millaisia mielikuvia siitä muodostetaan. Hyvä maine merkitsee rahassakin mitattavaa lisäarvoa ja 

hyvä mielikuva taas on kilpailuetu toimijalle. (Karvonen 1999, 19–20.) Myönteinen mielikuva on 

merkittävä menestystekijä.  

 

Tämä tutkielma käsittelee Visit Finlandin satavuotista Suomea juhlistavan The Symphony of 

Extremes -videokampanjan audiovisuaalisen retoriikan kautta syntyviä mielikuvia Suomesta ja 

suomalaisuudesta. Visit Finland on Business Finlandin (entinen Finpro Oy) yksikkö, joka vastaa 

valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 

edistämisestä. Visit Finland pyrkii erottautumaan matkailutarjonnasta omaleimaisella mainonnan 

tyylillä sekä massasta erottautuvilla mediavalinnoilla. 

 

Retoriikka on strategista ja viestinnällistä toimintaa, jossa on kyse taidosta hyödyntää parhaita 

mahdollisia vakuuttamisen ja suostuttelun, eli vaikuttamaan pyrkimisen keinoja eri tilanteissa. 

Retoriikan tutkimukselle on ominaista se, että muodostettavan viestin, esityksen tai tekstin 

tuottaminen perustuu valintaan, jotakin valitaan esityksessä läsnä olevaksi ja samalla poissaolevaksi. 

Audiovisuaalisen retoriikan analyysin avulla taas voidaan selvittää, miten kuvat toimivat itsessään ja 

muiden elementtien kanssa luodakseen argumentin, joka on suunniteltu vetoamaan tiettyihin 

yleisöihin sekä miten äänen avulla pyritään vaikuttamaan.  

 

Yhteisöllisten videoalustojen, kuten YouTuben ja Vimeon suosio on muuttanut yritysten tapoja 

viestiä yleisöilleen. 2000-luvun alussa yhä useammat yritykset alkoivatkin hyödyntämään 
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audiovisuaalisia sisältöjä strategisena työkaluna ilmaistakseen identiteettiään (Soloaga & Guerrero, 

2016). Video on tärkeä työkalu brändeille, jotka haluavat lisätä näkyvyyttään ja saavuttaa laajempia 

yleisöjä. Videosisältöjen hyödyntämisen voidaan sanoa olevan uusi tapa olla digitaalisessa 

vuorovaikutuksessa yleisöjen ja kuluttajien kanssa 

 

Videoita on tutkittu melko runsaasti mainonnassa ja markkinoinnissa, mutta puheviestinnän 

näkökulmasta vähän aiheen ajankohtaisuudesta huolimatta. Maabrändäämistä taas on tutkittu eri 

konteksteissa, mutta videomainonnan ja vaikuttamaan pyrkimisen viitekehyksessä verrattain vähän. 

Tämän tutkielman tutkimustulokset voivat antaa lisätietoja siitä, millaista vaikuttamaan pyrkivää 

viestintää videomarkkinoinnissa käytetään määbrändäämiskontekstissa sekä millaista brändiä 

satavuotisesta Suomesta on pyritty audiovisuaalisen retoriikan avulla rakentamaan.  
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2 UUSI TEKNOLOGIA JA YLEISÖKÄSITYKSEN MUUTOS 

 

2.1 Video sosiaalisen median aikakaudella 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana digitaalinen maisema on muuttunut merkittävästi (Forbes, 

viitattu 4.11.2017). Videot ovat jo vuosia olleet merkittävä trendi viestinnässä, mainonnassa ja 

markkinoinnissa. Videoiden katselu on kasvattanut suosiotaan entisestään, kun niiden katsominen on 

tehty yhä helpommaksi mobiililaitteilla (Hennig-Thurau ym. 2010, 321). Vaikka video ei ole uusi 

ilmiö, sen markkinat ovat muuttuneet. Lisäksi keinot ja alustat videoiden katsomiseen ovat 

lisääntyneet. Ihmiset eivät enää etsi tietoa tai vuorovaikutteista sisältöä tietokoneiltaan vaan 

henkilökohtaisilta mobiililaitteiltaan. Digitaalinen teknologia on tänä päivänä myös edullisempaa 

kuin koskaan ennen. Näiden muutosten myötä myös markkinointi on muuttunut. Tätä nykyä sisällön 

voidaan sanoa toimivan ainoastaan, jos se tarjoaa kuluttajille toivotussa muodossa sen, mitä he 

haluavat. Videota on tutkittu runsaasti esimerkiksi videopelien ja oppimisen näkökulmasta sekä 

markkinoinnin ja mainonnan näkökulmista (esim. Clutton 2017, Kuchta & Miklošik 2017 ja Lee & 

Lee 2012). Puheviestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmista aihetta ei kuitenkaan ole tiettävästi 

tutkittu laajemmin. 

 

Viime vuosina olemme päässeet todistamaan mediakanavien kuten YouTuben, Googlen ja Twitterin 

nousua, jotka ovat muuttaneet kuluttajan roolia aktiivisemmaksi ja tuoneet sisällöt heidän saatavilleen 

ajasta ja paikasta riippumatta (Hennig-Thurau ym. 2010, 311–312, 314). Nämä uudet mediat 

uhkaavat aikaisempia liiketoimintamalleja ja yritysstrategioita, mutta tarjoavat myös 

kasvumahdollisuuksia ja tapoja saavuttaa kuluttajia, olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa sekä 

kartoittaa heidän selaamis- ja kulutustottumuksiaan. Sosiaaliset mediat ovat tuoneet haasteita myös 

brändin rakentamiseen. Sosiaalisten verkostojen suosion kasvun takia kuluttajat vastaanottavat 

enemmän informaatiota kuin koskaan aikaisemmin, jolloin massasta erottautuminen on vaikeampaa.  

 

2.2 Yleisöjen pirstaloituminen ja kuvitellut yhteisöt  

 

Elämme globalisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa, jossa jakelualustat ovat 

moninkertaistuneet ja julkaisumahdollisuuksia on lukemattomia. Sisältöjen tarjonta ja saatavuuden 

helppous ovat johtaneet yleisöjen pirstaloitumiseen. Yleisöjen pirstaloitumisessa on kyse siitä, kun 

massamarkkinoiden ohelle on syntynyt eriytyneitä yleisöjä sekä niche-markkinoita eli 

markkinasegmenttejä, jotka sopivat jonkin tietyn toiminnan kohteeksi. Tällöin markkinoinnin ja 
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mainonnan ammattilaisten on mahdollista pyrkiä suuntaamaan viestinsä ennalta määritellyille 

kohdeyleisöille. Yleisöjä ja niiden pirstaloitumista on tutkittu runsaasti (esim. Fletcher & Nielsen 

2017, Atkin 2011, Webster 2014).  

 

Uusien teknologioiden vaikutusta yleisömarkkinoihin on tutkinut muun muassa Philip Napoli (2010). 

Hänen mukaansa dramaattiset teknologiset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet 

mediaympäristöömme ja uudet mediateknologiat tarjoavat mediayleisöille ennennäkemätöntä 

kontrollia mediakulutuksen prosessissa. Hän huomauttaa, että yritysten on vaikeaa kartoittaa 

mediayleisöjä ja pysyä mukana pirstaloitumisessa sekä taloudellisten että metodologisten haasteiden 

takia. Napoli (2003) näkee, että elämme mediayleisöjen evoluution keskellä. Olennaista onkin, että 

yleisöjen evoluutio käsittää teknologiset muutokset, jotka muuttavat sitä, kuinka, milloin ja missä 

yleisöt kuluttavat mediasisältöjä.  

 

Tutkija Benedict Anderson (2007) on keskittynyt lukuisissa teoksissaan historiaan, kulttuuriin, 

politiikkaan, yhteiskuntaan ja nationalismin analyysiin. Silti hänet mielletään usein eritoten 

Kuviteltujen yhteisöjen kirjoittajaksi ja ´kuvitellun yhteisön´ käsitteen keksijäksi. Kuviteltu yhteisö 

on erittäin voimakas, monikäyttöinen ja taipuisa ajatuksellinen väline. Andersonin mielestä 

modernististen nationalismikäsitysten mukaan kansakunnat ovat modernin aikakauden historiallisia 

uutuuksia ja syntyneet joko yhdessä modernien kansallistunteiden ja aatteiden kanssa tai jopa 

suorastaan niiden tuloksina, tietoisen ja tarkoituksenhakuisen perinteen ja identiteettien 

muokkaamisen ansiosta. (Anderson 2007, 10–11, 15.) Andersonille kaikki sellaiset yhteisöt, jotka 

ovat niin laajoja, etteivät niiden jäsenet tunne toisiaan henkilökohtaisesti, ovat kuviteltuja ja sellaisina 

yhtä luonnollisia sosiaalisia olentoja kuin yhteisöt ylipäätänsä. Kuvitellun yhteisön 

rinnakkaiskäsitteinä käytetään toisinaan ´anonyymiä yhteisöä´ tai ´yhteisöllisyyttä´, joiden retorinen 

rakentaminen on tässä tutkielmassa tarkasteltavana.  
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3 MAA BRÄNDINÄ 

 
Tämä tutkielma käsittelee videokampanjan audiovisuaalisen retoriikan kautta syntyviä mielikuvia 

Suomesta ja suomalaisuudesta. Retoriikan ohella kyse on yhtäältä markkinoinnista ja brändäämisestä 

– tämän tutkielman kontekstissa erityisesti maabrändäämisestä.  Tässä luvussa määrittelen, mitä 

maabrändillä tarkoitetaan.  

 

3.1 Maabrändi  

 

Ennen maabrändin käsitteen tarkastelua on syytä tarkentaa brändi-sanan taustaa. Brändin 

etymologinen alkuperä viittaa polttomerkkiin, jolla merkittiin karja omistajalleen kuuluvaksi 

(Karvonen 1999, 45). Matkailu on tärkeä vientituote. Visit Finland kertoo verkkosivuillaan tutkivansa 

ja ratkovansa, kuinka saada ihmiset haluamaan kaikista maailman maista juuri Suomeen. Suomen 

osuus kaikista maailman matkailijasaapumisista on noin 0,4 prosenttia. Visit Finlandin verkkosivujen 

(2017) mukaan tarjonnasta erottautumisen takia Visit Finlandin markkinoinnin painopiste on siirtynyt 

perinteisestä tuotemarkkinoinnista matkailu-Suomen maakuvaan eli brändiin. Kilpailijoita on 

mahdotonta haastaa markkinointibudjetilla, minkä takia Visit Finlandin mainonnan on erottauduttava 

perinteisestä matkailumarkkinoinnista.  

 

Kun pyrkimyksenä on maiden välinen eronteko muihin, erottautumisen ja kilpailijoiden haastamisen 

keinona voidaan käyttää maabrändäämistä. Maantieteellisen alueiden brändääminen voi kohdistua 

niin kaupunkeihin, maakuntiin, valtioihin kuin lomakohteisiinkin (Hytönen 2012, 44–46). Maan 

rinnalla käytetään valtiota, paikkaa, aluetta tai muuta kohdetta kuvaavaa termiä. Brändäämisen 

rinnalla puolestaan voidaan puhua esimerkiksi imagonrakentamisesta, julkisuuskuvasta tai 

maineenhallinnasta (Olins 2003). Eron tekemisen lisäksi brändin tehtäviksi voidaan lukea 

uskomusten ylläpito, tunteiden herättäminen ja käytöksen ohjaileminen (Kotler & Gertner 2002, 

249). Brändi-käsite on taas perinteisesti totuttu liittämään tuotteisiin ja yrityksiin. Niiden liittäminen 

paikkoihin on selitetty globalisaation myötä syntyneestä paikkojen välisestä kilpailusta (esim. Anholt 

2005). Paikan brändäämisellä tähdätään alueellisen imagon kehittämiseen ja hallintaan. Siksi paikan 

brändäämistä voidaan pitää alueen kehitys- ja hallintatyökaluna, jossa hyödynnetään niin 

taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia, hallinnollisia kuin markkinoinnin työkaluja (Anholt 2007, 

Hytösen 2012, 44 mukaan).  
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Anholt-GfK brändi-indeksi koostaa maailman kattavimman globaalin maabrändäyskyselyn yhdessä 

itsenäisen linjausneuvoja Simon Anholtin kanssa. Indeksi mittaa jokaisen maan brändikuvan valtaa 

ja laatua yhdistelemällä kuutta maabrändin eri elementtiä: vientiä, hallintoa, kulttuurisia elementtejä, 

väestönpiirteitä, turismia, investointeja ja maahanmuuttoa (kuvio 1). Maabrändiarvioinneissa maat 

asetetaan paremmuusjärjestykseen vertailemalla näitä ominaisuuksia. (Hytönen 2012, 44–45.)  

               

KUVIO 1. Maabrändin elementit (Hytönen 2012, 45). 

3.2 Imagonrakennus ja maabrändityö 

Ennen kuin brändi juurtui suomalaiseen sanastoon, puhuttiin imagosta. Brändi on ainakin Suomessa 

korvannut imagon ja imagon merkitys on typistynyt suppeammaksi ja kohdennetummaksi 

toiminnaksi, joka tukee brändin rakentamista. Brändityö on nykykäsityksen mukaan laajempaa 

toimintaa ja brändi käsitteenä laajempaa käsitteenkäyttöä (Dinnie 2008, Hytösen 2012, 48 mukaan). 

Hytösen (2012) mukaan imagoa on määritelty laajasti ja se on liitetty muun muassa mielikuviin, 

käsityksiin ja näkemyksiin. Imago voidaan ymmärtää myös fiktioksi, todellisuudesta erillään olevaksi 

mielikuvaksi sekä vastaanottajalle syntyneeksi mielikuvaksi. Sen voidaan sanoa olevan se 

subjektiivinen käsitys, joka syntyy jokaiselle vastaanottajalle niistä elementeistä, joita hänellä on 

saatavilla. Imagoa voidaan pitää mielikuvan synonyyminä (Rope & Mether 2001, 18). Samoin imago 

on lähestulkoon synonyymi brändille.  

 

Väestö

Kulttuuri 
ja perinteet

Investoinnit 
ja maahanmuutto

Hallinto

Turismi

Vienti

Maabrändi
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Imagon, mielikuvien ja brändien rakentumisen prosessissa on kaksi osapuolta. Se, josta kuva 

muodostetaan on se, jolle kuva muodostuu. Kohteesta lähetetyt viestit havaitaan, ne tulkitaan 

mielessä ja mieleen muodostuu subjektiivinen tietorakenne. Tähän tulkintaan vaikuttavat niin 

ympäristö kuin aiemmat kokemukset (Karvonen 1999, 40). Hytösen (2012, 48) mukaan samalla 

tavoin kuin brändiä ja mielikuvia, myös imagoa on vaikea ohjailla, rakentaa tai muuttaa, mikäli se on 

jo muodostunut vastaanottajalle. Imagon voi ymmärtää myös rakennettavaksi todellisuudeksi: sitä 

voidaan rakentaa tiettyyn suuntaan (ks. Karvonen 1999). Suunniteltujen imagojen katsotaan olevan 

todellisuutta loistokkaampia, jolloin ne vetoavat paremmin ihmisiin (Rope & Mether 2001, 48).  

 

Hytösen (2012, 44) mukaan maabrändityön voi nähdä kamppailuna identiteettien määrittelemisen 

valta-asemasta. Sillä tähdätään teorioiden mukaan erittäin selkeän ja tiiviin maakuvan luomiseen ja 

viestittämiseen. Tätä ihannetilannetta ei kuitenkaan voi saavuttaa sivuuttamatta jotain maan 

vähemmistöelementtejä. Liian rönsyilevän ja hajanaisen maakuvan viestittäminen ei aja 

maabrändäämisen tavoitteita. Se on siksi myös toimijoiden välistä valtakamppailua hallitsevasta 

kulttuurisesta, poliittisesta, hallinnollisesta ja taloudellisesta elementistä. Siinä voidaan tähdätä paitsi 

maan julkisuuskuvan hallintaan ja viennin edistämiseen, myös kansallisen identiteetin (julkikuvan) 

kontrolliin.  

 

Maabrändäämisellä on myös selkeä markkinointiaspekti brändi-liitteen myötä. Brändien liittäminen 

julkiseen hallintoon tai valtioon voi kuitenkin herättää kritiikkiä. Brändi-käsite sisältää 

lähtökohtaisesti oletuksia kilpailusta ja taloudellisesta tuottavuudesta, jolloin sen voi nähdä olevan 

ristiriidassa valtion toimintaperiaatteen kanssa. Valtion toiminta on budjettilähtöistä ja sen 

tuottavuutta voi mitata hyvinkin erilaisilla mittareilla kuin pelkällä talouskasvulla. Valtion 

taloudellisen tuottavuuden ja menestymisen paine on kuitenkin koko ajan kasvamassa, minkä vuoksi 

erilaisten yritysstrategioiden- ja taktiikoiden hyödyntämistä voi perustella valtion toiminnassa. 

(Hytönen 2012, 46.) 

 

Katja Valaskivi (2014) on tutkinut maabrändityötä, maabrändien rakentamista ja maabrändityössä 

mukana olevia vaikuttajia Suomessa ja Japanissa. Kuten aiemmin on tullut ilmi, maabrändäämisessä 

brändäämistä hyödynnetään työkaluna rakennettaessa maan kansallista imagoa ja identiteettiä. 

Valaskiven (2014, 195) mukaan maabrändääminen onkin transnationaali käytäntö, johon 

kansakunnat kukin vuorollaan kiinnittyvät. Sitä tehdään lähes kaikkialla kehittyneessä maailmassa ja 

suuressa osassa kehitysmaita. Tästä huolimatta yksittäiset kansallisen brändäämisen prosessit ja 
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käytännöt näyttävät aina paikallisilta ja kiinnittyvät tavalla tai toisella aiempiin kansallisen kuvittelun 

tapoihin (vrt. Anderson 2007).  

 

Arkipuheessa maabrändääminen mielletään yleensä kansakunnan ulkoisen imagonrakennuksen 

välineeksi, jonka avulla pyritään lisäämään esimerkiksi turistivirtaa tai houkuttelemaan 

”huippuosaajia” (Valaskivi 2014, 195). Anderson (2007, 39) taas ehdottaa kansakuntien 

määritelmäksi kuviteltuja poliittisia yhteisöjä, jotka ovat kuviteltu sekä sisäisesti rajallisiksi että 

täysivaltaisiksi. Ne ovat kuviteltuja, koska pienimpienkään kansakuntien jäsenet eivät ikinä voi tuntea 

tai tavata useimpia kanssakansalaisiaan tai edes kuulla heistä, vaikka kaikkien mielissä elää kuva 

heidän jakamastaan yhteydestä.  

 

Valaskivi (2014, 195–196) on tutkinut maabrändin tekijöitä sekä Tehtävä Suomelle -

maabrändiraporttia (2010) ja saanut selville, että edellä mainittu arkinen käsitys brändäämisestä on 

väärinkäsitys ja kyseessä onkin ensisijaisesti sisäinen projekti. Maabrändäämisen perimmäinen 

tarkoitus on kehittää kansakuntaa sellaiseksi, että se olisi ”parempi paikka asua ja elää”, jolloin 

ulkoinen kuva kirkastuu. Valaskivi kuvaa maabrändäämistä merkitysten aktiiviseksi kierrättämiseksi 

ulkoa sisään ja sisältä ulos. Tällä hän tarkoittaa sitä, että ensimmäinen askel maabrändäämisessä on 

selvittää se, millaisia käsitykset kansakunnasta ovat sen ulkopuolella. Tämän jälkeen kansallista 

itseymmärrystä aletaan muokata selvityksessä löytyneiden myönteisten mielikuvien ja käsitysten 

avulla, koska ”brändin on vastattava todellisuutta”. Valaskiven mukaan maabrändäämistä on 

kritisoitu siitä, että kokonaista kansakuntaa on mahdotonta brändätä eikä imagokampanjoinnilla 

voida vaikuttaa kaikkiin moninaisiin mielikuviin, joita kansakunnasta on. Maabrändäämistä eri 

konteksteissa on tutkittu runsaasti (esim. Aronczyk 2010; 2013, Hytönen 2012, Bolin & Ståhlberg 

2015).  

 

Melissa Aronczyk on tutkinut laajasti brändiä ja brändäämistä: kuinka brändäämisestä on tullut 

suosittu tyylilaji, tekniikka sekä kansallisen kollektiivisen identiteetin rakennusmuoto. Lisäksi hän 

on tarkastellut sitä, mitä seurauksia tällä on ymmärryksellemme ja kokemuksellemme kansallisesta 

yhteenkuuluvuudesta. Aronczykin (2013, 3) mukaan elämme vahvasti kilpailullisessa maailmassa, 

jossa täytyy taistella kovemmin kävijöistä, investoinneista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Hän 

kuvaa maabrändäämisen päämäärän olevan tehdä maa näkyväksi ja merkitykselliseksi 

globalisoituneessa maailmassa, jossa rajat ja muut rajoitukset eivät ole enää yhtä läsnä kuin aiemmin.  
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Valaskiven (2014, 21) mukaan kulttuurin ja talouden suhde maabrändäämisessä taas näyttäisi 

tiivistyvän seuraavaan asetelmaan: kansakuntien keskinäisen kilpailun oloissa kansallinen 

hyvinvointi riippuu taloudellisesta kilpailukyvystä. Tämän vuoksi taloudellisen kilpailukyvyn 

kehittämisestä tulee kansallinen tavoite. Maabrändäämisen viitekehyksessä talouden menestys on 

ensisijaista. Samalla ´kulttuurista´ tulee väline ´talouden´ menestyksen tuottamiseksi. Brändääminen 

on näin toimintaa, jonka kautta talouden ja kulttuurin suhde rakentuu: taloudellisen kilpailukyvyn 

kohottamisen välineenä käytetty kulttuuri muuttuu markkinoinnilliseksi promootiokulttuuriksi. 

Maabrändäämisessä on siis kyse sekä maan ja sen kansan omasta identiteetin rakentamisesta että 

maan ulkoisen mielikuvan kiillotuksesta ja markkinoinnista, jonka tavoitteena on tehdä siitä 

mahdollisimman houkutteleva. 

 

3.3 Maabrändäämisellä maailmalle – brändityön historiaa  

 
Edellisessä alaluvussa avasin maabrändiä käsitteenä, täsmensin imagon rakentamista sekä 

maabrändäämistä toimintana. Tässä alaluvussa tarkastelen maabrändäämisen historiaa ja lähtökohtia, 

kuten Hytönen (2012, 19) toteaa: maabrändäämisen arvoperusta kuten kansalliset luonteenpiirteet, 

kulttuuri ja yhteisöidentiteetti on maan historiassa, vaikka sen toiminta onkin 

tulevaisuusorientoitunutta. 

 

Paikkojen ja kansallisuuden liittäminen brändeihin aloitti teollistumisen aikoihin kehityksen, joka 

laajeni paikanmarkkinoinniksi. Paikanmarkkinointi on käsitteenä ja tutkimuskohteena ollut olemassa 

jo kauan (Hanna & Rowley 2008, Hytösen 2012, 43 mukaan). Aronczykin (2013, 3) mukaan 

maabrändäämisen juuret yltävät toisen maailmansodan aikaan, jolloin valtioiden päämiehet alkoivat 

pohtimaan, kuinka sijoittaa valtio arvokkaaksi resurssiksi kasvavassa kilpailussa globaaleista 

investoinneista, kaupasta ja turismista. Maabrändäämisen historian voidaan nähdä juurtavan myös 

myöhäisen 1800-luvun kansallisen esittämisen muodoille kuten taiteen, arkkitehtuurin ja näytelmien 

kaltaisille esityksille, muulle materiaalille ja symbolisille representaatioille, jotka eivät aina 

vastanneet todellisuutta (ks. Mitchell 1989). Toisaalta voidaan sanoa, että ilmiö on alkanut jo 1600- 

ja 1700-luvuilla kahden dominoivan sosiaalisen instituution eli kansallisvaltioiden ja yritysten välillä. 

 

Suomessa maakuvan rakentamisella on pitkät historialliset juurensa (Valaskivi 2014, 197). 

Suomalaisuuden ja Suomen arvostuksen ja menestyksen lisäämiseen tähtäävää työtä on alettu tehdä 

jo ennen itsenäisyyttä (Hytönen 2012, 16–17). Maan historiassa itsenäisyyden tavoitteleminen pakotti 

pohtimaan, mikä on suomalaisuutta ja millä tekijöillä maa menestyy. Itsenäisyyden saavuttamisen 
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jälkeen oman maan tunnusmerkkien rakentaminen voimistui ja kansallistunto syveni. Sodat 

muokkasivat Suomeen mielikuvaa maailmalla urhoollisesta, pienestä kansakunnasta Saksan 

kätyrimaaksi.  

 

Historioitsijat Lähteenkorva ja Pekkarinen (2008) ovat tutkineet vuosien 1945-1981 Suomi-kuvaa. 

Heidän mukaansa toisen maailmansodan vaikutus näkyi voimakkaasti Suomi-tiedotuksen 

painopisteissä. Ulkoministeriössä tehtiin 1940-luvun lopulla hartiavoimin töitä, jotta Suomea 

koskeva julkaisumateriaali saatiin vastaamaan sodanjälkeistä ”uutta tilannetta”. Maan valtiolliset, 

taloudelliset ja yhteiskunnalliset olot sekä maan tarjoamat matkailumahdollisuudet piti tehdä 

maailmalle tunnetuiksi. Uudella tilanteella tarkoitettiin sitä, että Neuvostoliiton oletetut tai pelätyt 

intressit oli otettava kaikessa tiedotustoiminnassa huomioon. Sotien jälkeen jälleenrakennus nosti 

maan teollisuuden kehitykseen, mikä loi pohjan Suomen vaurastumiselle. Lamat ja nousukaudet ovat 

vuoroin vahvistaneet ja heikentäneet Suomen menestymistä. Teknologiahuuma nosti Suomen 

kansainväliseen menestykseen teknologiateollisuuden aloilla. Suomi-brändin kestovaltteja ovat aina 

olleet puhdas luonto, turvallisuus ja toimiva infrastruktuuri. Myös kansalliset luonteenpiirteet ovat 

olleet melko muuttumattomia vuosikymmeniä (Hytönen 2012, 17). 

 

Ennen internetiä ja sosiaalisen median mainontakanavia Suomen markkinointia harjoitettiin esitysten 

sekä matkailufilmien ja lyhytelokuvien avulla, joista esimerkkinä on vuonna 1949 valmistunut 

matkailuelokuva ”Tervetuloa Suomeen”. Tämä matkailufilmi oli tyypillinen lajinsa edustaja, se 

sisälsi kauniita kuvia ja kehuvaa selostusta. Lyhytelokuvassa näytettiin ulkomaiselle matkustajalle 

kartalta, missä Suomi sijaitsi. Sen jälkeen hänet tuotiin lentokoneella Helsinkiin. Turistille esiteltiin 

kaikki Pohjolan valkean kaupungin nähtävyydet, urheilumahdollisuudet ja kulttuuritarjonta sekä 

pyörähdeltiin tansseissa ravintolassa. Vieras vietiin saunomaan ja uimaan sekä kokemaan 

suomalainen juhannus järven rannalla. Järvimaisemat, Punkaharju ja Koli tulivat turistille tutuiksi. 

Elokuvassa seikkailtiin myös luonnon helmassa Lapissa, jossa turisti tutustui Suomen luontoon ja sen 

parhaiksi valittuihin puoliin: kalastukseen, karhun tappamiseen, sorsien metsästykseen, rapujen 

keittämiseen sekä jänisten ja hirven ampumiseen. Urakan jälkeen rentouduttiin talvisaunassa ja 

piehtaroitiin hangessa. Lepohetken jälkeen nitistettiin taas uusi karhu,  hiihdettiin ja miltei tapettiin 

hylje. Tämä tunnin kestävä propagandafilmi päättyi kuviin Suurkisoista, joiden aikana selostaja ylisti 

Suomea ja suomalaisuutta. (Lähteenkorva & Pekkarinen 2008, 82–84.) 

 

Näistä ”propagandaesityksistä” toisena esimerkkinä on vuosina 1982-1985 toteutettu Suomi Luo ja 

Vie -lavashow, joka suuntautui Pohjoismaihin ja Saksan liittotasavaltaan. Show esitettiin myös 
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Moskovassa ja New Yorkissa. Aloitteen takana oli Ulkoministeriön lehdistöpäällikkö Anders 

Huldén, joka otti 1970-luvun lopulla yhteyttä Lenita Airistoon ja pyysi ideoimaan lavashow’n Suomi-

kuvasta. Yhdistetyn lava- ja videoshow’n video-osuuksissa esiteltiin jäänmurtajia, 

öljynporauslauttoja, paperiteollisuutta, elektroniikkaa, arkkitehtuuria, muotoilua ja muotia. Taustalla 

raikui suomalainen musiikki Sibeliuksesta ja Merikannosta Hurriganesiin. Kiertueen ydintavoitteena 

oli taistelu etenkin Länsi-Saksassa sitkeästi vaikuttavia suomettumismielikuvia vastaan. (Saarenmaa 

2014, 230–231.) 

 

Saarenmaan (2014, 231) mukaan samantapaisella konseptilla vuosina 1986-1990 toteutetussa 

Success Story Finland -show’ssa sekoitettiin raskasta teollisuutta sekä muotia ja kauneutta, viihdettä, 

taidetta ja huumoria. Esitys alkoi katsojaa kohti vyöryvillä kuvilla jäänmurtajista. Taustalla pauhasi 

Anssi Tikanmäen rocksovitus Sibeliuksen Finlandiasta. Ainutlaatuisen saaristomaiseman näkymistä 

lavalle astui pitkäjalkaisten mallien ryhmä sinivalkoisissa bikineissään. Kulttuurielämä esittäytyi 

suomalaisten oopperoiden, kapellimestareiden ja musiikkijuhlien kautta. - - Ja sitten suoraan saunan 

lauteilta marssi lavan poikki kaksi alastonta miestä viikunanlehtinään saunavihdat. Esitys koostui 

perinteisistä tuote-esittelyn tuntuisista inserttiosuuksista sekä jaksoista, jossa Suomea kuvattiin 

matkailukohteeksi, jossa yhdistyvät kaupunkielämä ja eksoottinen luonto. (Airisto 2004.)  

 

Saarenmaa (2014) tarkastelee artikkelissaan ”Success Story, Suomi-kuva ja tennissukat: 1980-1990-

lukujen taitteen kiista suomalaisuuden esityksistä maailmalla” Suomi-kuvan rakentamiseen liittyneitä 

sukupuolittuneita jännitteitä aiemmilla vuosikymmenillä. Hänen mukaansa kansakunnasta 

puhuttaessa ja kansallisen aluetta määritellessä miehet ja naiset eivät ole toisiinsa nähden samassa 

asemassa. Kansallisesta kilpailukyvystä puhuttaessa kansalliset ikonit ovat yleensä maskuliinisia. 

Vuonna 2010 julkaistussa Tehtävä Suomelle -maabrändiraportissa luetellaan suomalaisuutta 

edustaviksi hahmoiksi Lordi, Linus Torvalds, Matti Nykänen ja Spede Pasanen. Naispuolisia 

sankareita raportista saa hakemalla hakea. Tällä tavoin suomalaiset, luovat kulttuurivientituotteet 

sekä suomalainen hulluus, omaleimaisuus ja ongelmanratkaisukyky esitetään pikemminkin miesten 

kuin naisten ominaisuuksiksi.  

 

Success Story Finland -maailmankiertueen show koosti yhteen monia samantapaisia ideoita kuin 

vuonna 2010 ilmestynyt Tehtävä Suomelle -raportti. Saarenmaan (2014) mukaan raportti korosti 

ajatusta, että kulttuuri ja talous eivät ole erillisiä aspekteja vaan liittyvät yhteen. Suomea haluttiin 

myydä kokonaisuutena, ei vain yhdellä asialla tai teemalla. Molemmissa esityksissä korostuu ajatus, 

että poliittiset ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat väistämättä myös kaupankäynnin konteksteja.  
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Saarenmaa (2014, 233) huomauttaa kuitenkin, että vaikutelma on varsin erilainen kuin vuonna 2010 

laaditun maabrändiraportin mutkattoman maanläheisessä ja sukupuolineutraalissa tulkinnassa, jossa 

sukupuolten väliset erot ja erityisyydet näyttävät kokonaan kadonneen kartalta. Sukupuoli nostaa 

esiin yhden ongelmakentän, jota maabrändistä puhuttaessa halutaan mielellään välttää. Sukupuolen 

nostaminen analyyttisen katseen kohteeksi ohjaa kiinnittämään huomiota poissaoloihin, 

hiljaisuuksiin ja ääneen lausumattomiin jännitteisiin ja hierarkioihin, jotka ovat olleet olennainen osa 

myös Suomen maabrändiä koskevaa keskustelua. (Saarenmaa 2014, 223–224.) Tässä tutkielmassa 

läsnäoloon ja poissaoloon keskitytään retorisina valintoina, joiden avulla Suomi-kuvaa rakennetaan.  

 

3.4 Mielikuvat ja niiden rakentaminen 

 

Yritysten, yhdistysten, laitosten, järjestöjen ja puolueiden menestys riippuu paljolti siitä, millainen 

maine niillä on eli millaisia mielikuvia ihmisillä niistä on. Suhdetoiminta- ja 

markkinointikirjallisuudessa puhutaan maineesta pääomana (reputational capital) (Fombrun 1996). 

Tällainen karttunut pääoma näkyy yrityksen menestyksenä ja plusmerkkisenä tuloksena 

tilinpäätöksen viime rivillä. Hyvä maine merkitsee rahassakin mitattavaa lisäarvoa (added value) 

(Karvonen 1999, 19).  

 

Erkki Karvonen (1997 & 1999) on tutkinut imagoa kattavasti eri näkökulmista. Karvonen käsittelee 

teoksessaan ”Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine menestystekijöinä 

myöhäismodernissa maailmassa” mainetta, mielikuvia, imagoa, julkista kuvaa ja laajaa 

´mielikuvallisten ilmiöiden kenttää´. Kaikkia näitä käsitteitä esiintyy mielikuvayhteiskunnassamme. 

Mielikuvayhteiskunnalla tarkoitetaan sitä, että mielikuvallisilla seikoilla on nykyisissä jälkiteollisissa 

länsimaisissa yhteiskunnissa tullut keskeinen menestystekijä mille tahansa organisaatiolle, asialle tai 

henkilölle. Termi viittaa myös siihen, ettei vain materiaalinen vaan myös ideaalinen on 

yhteiskunnassa vaikuttavaa todellisuutta. Nykyisissä runsaan tarjonnan oloissa ihmisillä on vara 

valita kilpailevista tuotteista tai palveluista se vaihtoehto, mikä heistä jostain syystä tuntuu parhaalta. 

Kun mielikuvien muodostusta selvitetään, on hyvä aloittaa aivan yksinkertaisesta perusasetelmasta. 

Yksinkertaisessa perusasetelmassa on läsnä kaksi osapuolta: se josta kuva tai käsitys muodostetaan, 

ja se, jolle kuva muodostuu. Nämä osapuolet kohtaavat toisensa jossakin suhteessa tai ovat toistensa 

kanssa vuorovaikutuksessa jollakin tapaa, niin että henkilö saa informaatiota havainnointinsa 

pohjaksi, ja mielikuvia muodostuu. Tavoitekuvan muodostus taas liittyy kaikkeen tavoitteisiin 
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suuntautuneeseen toimintaan. Kun tavoite on määritelty, tulee toiminnasta määrätietoista ja tehokasta 

(Karvonen 1999, 51–52, 120).   

 

Karvosen (1999, 316) mukaan mielikuvia voidaan kutsua yksilön mielessä oleviksi esityksiksi 

maailmasta. Mielikuva liitetään usein mielikuvitukseen ja imago puolestaan imaginaatioon sekä 

imaginaarisuuteen. Tällöin korostuu imagon fiktiivinen, kuvitelmallinen luonne vastakohtanaan 

tosiasiat todellisuudesta. Ihmiset ymmärtävät maailman mielikuvallisten mallien avulla, eivätkä he 

ilman kognitiivisia malleja käsittäisi maailmasta mitään. Mallit ohjaavat ihmisten havaintotoimintaa 

ja ihmisten käyttäytymistä. Mielikuvat ovat siis todellisuutta, vaikkakin immateriaalia todellisuutta. 

Toisaalta Karvosen (1997, 250) mukaan kirjoitetut ja kuvalliset tekstit, henkilökohtaiset kokemukset 

ja sosiaaliset sekä historialliset tapahtumat leikkaavat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa artikuloiden 

näin vastaanottajalle tiettyjä merkityksiä monien mahdollisten leikkausten joukosta. Henkilökohtaiset 

kokemukset eivät siis määrää kokonaan mielikuvia, vaan ne ovat vain yksi monista tekijöistä, jotka 

vaikuttavat merkityksen artikuloitumiseen.  

 

Mielikuva ei myöskään määräydy organisaation intentionaalisen viestinnän perusteella, vaan riippuu 

paljon myös vastaanottajien aktiviteetista. Tämä tukee väitettä siitä, ettei mielikuvia voida rakentaa 

yksisuuntaisesti yleisöille. Karvonen (1999, 37) kertookin välttävänsä sanontaa ”imagon 

rakentaminen”, joka viittaa tarkoituksellisuuteen, suunnitelmalliseen ja laskelmoituun 

tehtailemiseen. Passiivisella sanamuodolla hän haluaa viestittää, että imago ei ole noin vain 

rakennettavissa lähettäjän mielihalujen mukaisesti. Viestin lähettäjä ei voi muuta kuin antaa ihmisille 

rakennusaineita, joista he itse aktiivisesti tuottavat käsitykset itselleen. ´Image´ on itse asiassa 

visuaalinen vertauskuva, jossa ihmisten tajunnallisia toimintoja mallinnetaan visuaalisen kuvan 

kaltaiseksi. Image, imago tai kuva metaforisina käsitteinä antavat ymmärtää, että ymmärryksemme 

on kuin visuaalinen kuva ulkoisesta todellisuudesta.  

 

Sellaista tietoista vaikuttamista, jossa vaikutetaan kuluttajalle jo aiemmin muodostuneisiin 

mielikuviin voidaan kutsua mielikuvamarkkinoinniksi (Karvonen 1997, 17). Mielikuvayhteiskuntaan 

ja siitä käytävään keskusteluun vaikuttava tekijä oli televisio. Yhdysvallat televisioitui 

räjähdysmäisellä nopeudella 1950-luvun kuluessa. Tämä visuaalinen tiedostusväline todettiin heti 

tuoreeltaan mainostajien parissa ”maailmanhistorian tehokkaimmaksi markkinointivälineeksi”. 

Kaupallinen televisio astui Amerikassa alusta asti myymisen ja markkinoimisen palvelukseen. 

Televisio korosti tavattomasti visuaalisuuden, siis kuvan (image) merkitystä viestinnässä.  
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Ei olekaan sattuma, että myytäviin tuotteisiin liittyvistä käsityksistä ja merkityksistä alettiin puhua 

juuri visuaalisella ´imagen´ termillä. Ylitarjonnan, kovan kilpailun ja ostajan markkinoiden oloissa 

tulee miettiä kaikkia keinoja, millä asiakas saadaan valitsemaan juuri ”meidän” tuotteemme, eikä 

kilpailijan tuotetta. Ei olekaan ihme jos tuottajat käyttävät kaikki mahdolliset keinot tuotteensa 

houkuttelevuuden lisäämiseksi. Hinnalla ja laadulla voidaan kilpailla, mutta yhä useammin 

huomataan kilpailun sujuvan mielikuvien ja merkityksien avulla pienemmin kustannuksin ja 

suurempia voittoja tuoden. (Karvonen 1997, 20–21.) Hyvä mielikuva saa ihmiset tulkitsemaan hyvät 

uutiset erinomaisiksi, neutraalit uutiset hyviksi ja huonot uutiset satunnaiseksi vastoin käymiseksi. 

Missä vain on useita palvelun tarjoajia ja ihmisillä vapaus valita, siellä vallitsee tuottajien kesken 

kilvoittelu tulla ihmisten valitsemaksi. Ja missä vain on valintaa, siellä ihmisten mielissä olevilla 

käsityksillä ja kuvilla on suuri merkitys. (Karvonen 1999, 18, 20, 23.)  

 

Mielikuvien rakentaminen ei siis aina tapahdu niitä rakentavan tahon ehdoilla, sillä välittyvät 

mielikuvat ovat aina vastaanottajan tulkinnan tulosta ja hänen tarkastellessaan viestejä omien 

kokemustensa, kulttuurinsa ja näkemystensä kautta. Lisäksi siinä, missä positiivinen mielikuva on 

kilpailuetu, joka saattaa kasvattaa menestystä sekä taloudellista arvoa, erilaiset markkinointiesitykset 

voidaan myös tulkita väärin, joka saattaa aiheuttaa brändille suurta vahinkoa. Tästä esimerkkeinä ovat 

esimerkiksi rasistiseksi tai vähätteleviksi tulkitut esitykset kuten Dove suihkusaippuan mainos, jossa 

tummaihoinen nainen ottaa paidan pois ja alta paljastuu valkoinen nainen. Brändin kritisoitiin 

tukevan rasistista viestiä, jonka mukaan ”likainen tummaihoinen pesee itsensä valkoiseksi”. Vaikka 

brändien ja mainosten takana on kiistatta työryhmä alan ammattilaisia, tapahtuu tällaisten visuaalisten 

tulkintojen saralla toisinaan virhearviointeja. Tarkoituksena ei varmasti ole ollut viestiä tätä sanomaa, 

vaan pikemminkin huomioida kaikki kohderyhmät ihonväriin katsomatta. Toisaalta tällaisissa 

tapauksissa on keskusteltu myös siitä, tulisiko mainoksen rasistiseksi leimaavan tulkitsijan katsoa 

peiliin tulkitessaan ´viattoman viestin´ syrjiväksi. Entä jos valkoinen nainen olisi ollut tummaihoisen 

naisen paikalla? 

 

Yhtäältä mielikuvien rakentaminen ja tulkinta liittyy olennaisesti retoriikan luonteeseen strategisena 

ja viestinnällisenä toimintana, jossa on kyse taidosta hyödyntää parhaita mahdollisia vakuuttamisen 

ja suostuttelun keinoja eri tilanteissa. Tämän tutkielman kontekstissa retoriikan tavoitteena on 

rakentaa houkuttelevia mielikuvia Suomesta matkailumaana, lisätä brändin kiinnostavuutta ja 

toisaalta tuottaa taloudellista menestystä. 
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4 RETORIIKKA JA VAIKUTTAMAAN PYRKIMINEN 

 

4.1 Retoriikka  

 

Retoriikka on määriteltävissä aristotelisen periaatteen mukaisesti opiksi vaikuttamisesta ja tämän 

opin analysoimisesta. Retoriikan historia on suurelta osin ollut käytännön oppia siitä, kuinka 

puhutaan ja vaikutetaan kuulijaan. Toisaalta jo antiikista lähtien tämän käytännön opin lisäksi on 

kiinnostuttu siitä, miten vaikuttamista käytetään väärin ja miten tämä voidaan osoittaa. (Puro 2005, 

10.) Aristoteles laati ensimmäisen systemaattisen esityksen puhetaidosta, vaikuttamisen perusteista 

sekä puhujan ja kuuntelijoiden suhteesta Retoriikka-teoksessaan, jonka hän kirjoitti 300-luvulla eKr. 

Aristoteles olikin alan pääasiallinen teoreetikko, joka kirjoitti yli 1000 kirjaa aiheesta (Larson 2012, 

16). Aristoteleen Retoriikka-teoksesta on peräisin retoristen vaikutuskeinojen kolmijako: eetos 

(ethos), paatos (pathos) ja logos. Aristoteleen mukaan ihmisiin voi vedota näillä kolmella eri 

ulottuvuudella. Koska retorinen tavoite on sama kuin argumentaation tavoite, kaikki kolme 

vaikutuskeinoa tähtäävät samaan tavoitteeseen eli pääväitteen tai tekstin sanoman uskottavuuden 

lisäämiseen (Kakkuri-Knuuttila 1998, 233).  

 

Eetos liittyy puhujan itsensä ominaisuuksiin, siihen, että viestijä itsessään on jo viesti. Usein 

uskottavuuden kannalta on ratkaisevaa, kenen suusta viesti tulee sekä kuinka hän ilmentää 

luonnettaan, uskottavuuttaan ja luotettavuuttaan (Karvonen 1999, 74). Se liittyy myös siihen, 

millaisen tulkinnan ihmiset tekevät itse viestijästä. Eetos viittaa siis kollektiivisesti kaikkiin 

suostutteleviin ominaisuuksiin, jotka yleisö voi vastaanottaa puhujalta sekä eritoten niihin 

ominaisuuksiin, jotka näyttävät todistavan, että puhujaan voidaan luottaa ja uskoa.  

 

Paatos viittaa yleisön ´liikuttamiseen´ sekä tuntemisen että toimintaan saattamisen mielessä. 

Aristoteleen näkemyksen mukaan ihminen saadaan toimimaan halutulla tavalla juuri tunteisiin 

vetoamalla (Karvonen 1997, 218). Terminä paatos, kuten eetoskin, on siirtynyt moderniin kieleen, 

mutta sen nykyinen käyttötapa viittaa usein tunteisiin kuten suruun, sympatiaan ja sääliin. On tärkeää 

ymmärtää, että Aristoteles tarkoitti liittää siihen kaikki tunteet, joilla voi olla vaikutusta puhujan 

vastaanottoon tai argumentaatioon.   

 

Kolmantena vaikuttamisen keinona logos viittaa tekstin asiasisältöön, asialliseen perusteluun. 

Suostuttelun keinona se viittaa kaikkiin niihin argumentteihin, jotka suoraan tukevat tai vastustavat 

väitteitä, jotka liittyvät keskeiseen kysymykseen kahden puhujan välisessä retorisessa mittelössä 
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(Vancil 1998, 13–16). Artistoteleen Retoriikan ollen puhetaidon oppikirja, se on kirjoitettu 

pikemminkin puhujan eli viestin lähettäjän kuin vastaanottajan tai analyytikon näkökulmasta. Siten 

Aristoteles määrittelee puhetaidon taidoksi valita kussakin puhetilanteessa sopivat vaikuttamiskeinot. 

Tämä painotus on säilynyt retoriikassa tähän päivään asti.  

 

Puro (2005, 7) katsoo, että retoriikan historiasta voidaan erottaa kuusi keskeistä aaltoa: 1) antiikki, 2) 

kristillinen retoriikka, 3) ranskalaisen, brittiläisen ja saksalaisen kielialueen retoriikka, 4) 

yhdysvaltalainen retoriikka, 5) uusi retoriikka ja 6) yhteiskuntafilosofinen retoriikka. Retoriikka on 

pitkän historiansa aikana toisinaan noussut pinnalle ja välillä taas mielenkiinto sitä kohtaan on eri 

syiden vuoksi vähentynyt. Retoriikan historian aallot ovat Puron (2005, 7–8) mukaan itsenäisiä, mutta 

niillä on selkeä vuorovaikutussuhde. Voidaankin sanoa, että retoriikka tulkitsee itseään yhä niiden 

muodon ja sisällön perusjäsennysten mukaisesti, jotka luotiin jo antiikissa. Se kivijalka, jonka 

Aristoteles, Platon, Cicero ja Quintilianus aikoinaan rakensivat, on osoittautunut hyvin aikaa 

kestäväksi.  

 

Kun retoriikkaa ja argumentointia kyseenalaistettiin, syntyi käsite uuden retoriikan nimellä 

kulkevasta argumentaatioteoriasta, joka jatkaa ja laajentaa Aristoteleen retoriikkaa. Uuden retoriikan 

yksi uutuus oli näkökulman muutos puhujasta analyytikkoon (Kakkuri-Knuuttila 1998, 235). Sen 

kolme keskeistä teoreetikkoa ovat Kenneth Burke, Chaïm Perelman ja Stephen Toulmin. Perelmanin 

(1996, 7) mukaan retoriikkaa pidettiin vielä 1970-luvulla ihmistieteitä koskevassa akateemisessa 

keskustelussa epäolennaisena, pinnallisena ja harhaanjohtavana. Nykyään retoriikan tärkeys 

akateemisessa tutkimuksessa on kasvanut. Tätä korostaa viestintävälineiden kehitys, joka on 

globalisoitumisen välttämätön osatekijä. Teknologian kehitystä tukeekin uuden retoriikan laaja 

retorisen tilanteen näkemys, jossa retorinen tilanne voi olla mikä tahansa viestintätilanne.  

 

Puron (2005) mukaan jako uuteen ja klassiseen retoriikkaan on selkeä vedenjakaja alan historiassa. 

Klassiseen retoriikkaan sisältyi näkemys alan käytännöllisestä luonteesta. Klassinen retoriikka lähti 

liikkeelle itse puhujasta ja hänen sanomansa perille menemisestä: oli puhuja, aihe, puhe ja yleisö. 

Uudessa retoriikassa tämä tulkittiin uudelleen. Uusi retoriikka kuvasi ja tulkitsi uutta aikaa: se vastasi 

muuttuneen maailman tarpeisiin, jossa yleisöpuhelähtöinen perinne alkoi tuntua väistämättä naiivilta 

ja yksipuoliselta. Uusi ajattelutapa syrjäytti vanhan ja muodosti uuden ytimen retoriikan tarkastelulle. 

Klassinen retoriikka ja siihen sisältyvä käsitys yleisöpuheesta elävät toki omana aikanammekin 

etenkin yhdysvaltalaisessa koulutusjärjestelmässä, mutta tieteellisessä keskustelussa sen asema on 

pitkään ollut alisteiden uuden retoriikan saamalle valta-asemalle. Tätä tulkintaa voi toki kritisoida.  
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Uuden retoriikan kehittäjät ovat tietoisesti pyrkineet irtautumaan klassisen retoriikan hengestä. 

Perelman totesi vuonna 1971 ilmestyneessä The New Rhetoric -artikkelissaan seuraavasti: ”Uuden 

retoriikan erityislaatuisuus näkyy sen tavassa tarkastella puhujan ja kuulijan välistä suhdetta – 

suhdetta vaikuttajan ja vaikutetuksi tulevan välillä. Uuden retoriikan tulee olla luonteeltaan yleistä, 

eikä sen tule rajoittua joihinkin tiettyihin tekniikoihin, viestinnän kanaviin, tilanteisiin tai sisältöihin. 

Retoriikassa ei ole kyse julkisesta esiintymisestä tai kaunopuheisuudesta, vaikka nämä ovatkin 

retoriikan teorian tärkeitä sovellusalueita”. Uusi retoriikka kattaa kaikki vakuuttamiseen tai 

suostutteluun tähtäävät esitykset yleisöstä ja käsitellyistä asioista riippumatta. Toisaalta Aristoteles 

toi esille Retoriikka-teoksessaan, että kullakin retoriikan lajilla on siihen sopiva tyylinsä. Kirjoitetun 

puheen tyyli ei ole sama kuin suullisen väittelyn tyyli, ja poliittisen puheen tyyli eroaa oikeuspuheen 

tyylistä (Aristoteles 1997, 139).  

 

Karvonen (1999, 63) huomauttaa, että retoriikan tutkimukselle on ominaista se, että muodostettavan 

viestin, esityksen tai tekstin tuottaminen perustuu valintaan. Merkityksen tuottaminen käsitetään 

retoriikassa perustavasti valinnoista riippuvaksi. Samoin tapahtuu semiotiikassa. Kaikkea 

merkityksen tuottamista luonnehtii se, että jotakin valitaan esityksessä eksistoivaksi eli läsnä olevaksi 

ja samalla jotakin valittavaksi mahdollista jää poissaolevaksi. Mistä tahansa yksityiskohdasta 

esityksen rakenteessa voidaan ainakin hypoteettisesti kysyä: miksi tekijä on tahtonut valita juuri 

tämän merkitysyksikön eikä jotain muuta? Mitä sillä tarkoitetaan? Entä mitä se viestii?  

 

4.2 Identifikaatio ja narratiivit identiteetin rakennusaineena 

 
Kenneth Burke oli yksi uuden retoriikan keskeisimmistä teoreetikoista. Hänen antinsa retoriikasta 

kiinnostuneelle paljastuu ennen kaikkea hänen tavassaan tulkita mitä erilaisimpia ilmiöitä retoriikan 

kautta ja nähdä retorisuutta siellä, mistä sitä ei odottaisi löytyvän. Burken retoriikkateorian keskeinen 

käsite on identifikaatio, samastaminen. (Summa 1996, 56, 61.) Burken (1950) retoriikkaa käsittelevä 

pääteos A Rhetoric of Motives lähti siitä, että identifikaatio on samanlainen perustavasti retoriikkaa 

määrittelevä termi kuin suostuttelukin (persuasion). Retoriikassa on Burken (1950, 21–24) mukaan 

kyse juuri identifikaatiosta ja sen hyväksikäyttämisestä. Identifikaatio on erottamaton osa 

ajatteluamme: kun tunnistamme jonkin esineen, henkilön tai ilmiön joksikin, kyse on 

identifikaatiosta. Samastamme jonkin näkemänne henkilön joksikin, poliitikoksi, virkamieheksi tai 

lääkäriksi, minkä pohjalta muodostamme itsellemme ymmärryksen siitä, miten kyseinen henkilö 

käyttäytyy. Identifikaatiota hyväksikäyttävää retoriikkaa ilmenee päättymättömästi joka puolella 
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ympärillämme, emmekä useimmiten huomaa sitä lainkaan (Puro 2005, 124). Burken ajattelun 

mukaan voimme tavoittaa ainakin kolmentasoista myönteistä identifikaatiota: materiaalista, 

idealistista ja vakiintuneisiin tapoihin ja muotoihin ulottuvaa. (Puro 2005, 124, 128).  

 

Summa (1996, 57) kuvaa, kuinka retorinen identifikaatio on Burken mukaan ihmisten erillisyyttä 

kompensoiva ja sen takia väistämätön prosessi. Jos ihmiset ”olisivat yhtä” (truly one substance), 

ideaalinen ja täydellinen viestiminen olisi mahdollista, eikä retoriikkaa tarvittaisi. Retoriikka on 

olemukseltaan ei-harmonisten tilanteiden ilmiö, siinä esiintyy aina jonkinlaista puolueellisuutta tai 

valtapyrkimyksiä. Burken mukaan retoriikkaa on kaikessa, missä identifioituminen ja sen vastinpari, 

erottautuminen, esiintyvät rinnan. Puhdas samastuminen, yhteisyys, ei tarvitse retoriikkaa – puhdas 

erillisyys, erottautuminen ei puolestaan tarjoa lainkaan edellytyksiä retorisuudelle. Retorisuus kuuluu 

kaikkeen, missä tarjoutuu tilaisuus kilpaileviin identifiointeihin ja erotteluihin (divisions). Burken 

lähtökohtana on siis ihmisryhmien erillisyys ja heidän ristiin menevät tai vastakkaiset intressinsä. 

Retoriikalla voidaan häivyttää ihmisten keskinäistä erillisyyttä tai lisätä erillisyyttä. Jos puhuja 

lausuu: ”Me suomalaiset…”, hän luo yhteistä identiteettiä kaikille Suomessa asuville henkilöille. 

Identifikaation kääntöpuolena syntyy samalla ero ei-suomalaisiin, ”ulkomaalaisiin”. (Karvonen 1997, 

223.) Identifikaatio on jonkin lukemista osaksi itseään ja itsensä lukemista osaksi tuota jotain. Jälleen, 

samalla kun samastutaan, väistämättä myös erottaudutaan jostakin muusta eli on jotakin sellaista mitä 

ei lueta osaksi itseä (Karvonen 1997, 213). 

 

Kaikkea retoriikkaa voidaan tarkastella sen mukaan, minkälaista identifikaatiota ja erottautumista se 

ehdottaa. Summa ja Palonen (1996, 59) toteavatkin: ”kaikenlainen joukkoon kuuluminen on 

pohjimmiltaan retorista, ja edellyttää samalla erottautumista jostain muusta. Retoriset identifikaatiot 

ovat siis poliittisuutta parhaimmillaan”. Kansalliset luonteenpiirteet ovatkin sosiaalisina elementteinä 

mukana rakentamassa ryhmäidentiteettiä ja maabrändiä. Kansalliseksi luonteenpiirteiksi voidaan 

määritellä sellaisia luonteenpiirteitä, jotka ovat korostuneessa asemassa kansalaisten keskuudessa. 

Samanlaisia termejä ovat kansalliset stereotypiat, kansallinen identiteetti, kansalliset määrittelyt ja 

kansanluonne. Kansalliset luonteenpiirteet ovat tiukasti kulttuurisidonnaisia ja yleistäviä. Ne eivät 

voi päteä koko kansaa, mutta ne voivat olla heijastumia siitä, mitä kansan halutaan olevan. (Hytönen 

2012, 60.)  

 

Browningin (2007, 26) mukaan identiteetit tarvitsevat voimistuakseen ja kehittyäkseen myös niitä 

tukevia narratiiveja. Näiden kertomusten tulee toistua ja ne täytyy olla hyväksytty yleisön 

keskuudessa, jotta yksilön tai ryhmän identiteetti vahvistuisi. Tarinankerronta on aina sosiaalinen 
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tapahtuma, jossa on läsnä sekä kertoja että kuuntelija. Aiempi tutkimus osoittaa, että tarinankerronta 

narratiivisessa mainonnassa ”vangitsee” yleisönsä siirtämällä heidät samankaltaisiin tapahtumiin, 

niin sanotusti kuljettamalla heidän narratiiviseen maailmaan (Escalas 2004). Escalaksen mukaan 

kuluttajan asettuessa alttiiksi narratiiviselle tarinalle hän kokee tarinan hahmojen maailman 

välillisesti, ja jää lopulta ”koukkuun”. Aiempi kirjallisuus ehdottaa, että katsojat, jotka ovat 

”siirtyneet” narratiiviseen tarinaan ovat vähemmän kriittisiä faktojen ja argumenttien vahvuudesta, 

he esittävät vähemmän vasta-argumentteja sekä ovat ylipäätään myönteisempiä mainosta, tuotetta ja 

brändiä kohtaan (esim. Chang 2009).  

 

4.3 Audiovisuaalisuus retoriikassa  

 

Visuaalisella kuvastolla on retorista arvoa, joka on paljon merkittävämpää kun on aiemmin ajateltu.  

Mainonta, radiomainontaa lukuun ottamatta esittää tuotteen kuluttajalle sekä visuaalisesti että 

verbaalisesti. Tiedetään kuitenkin vain vähän siitä, kuinka visuaalinen sisältö vaikuttaa kuluttajan 

harkintakykyyn ja lopulta suostuttelee häntä ostamaan mainostettavan tuotteen (Rossiter & Percy 

1980, 10). Tuotteen visuaalisen ilmeen tulee pysäyttää kuluttaja pohtimaan tuotetta ja sen sanomaa 

eli brändiä. Tällöin brändin fyysinen puoli on merkittävä. Brändin ymmärtäminen visuaalisen ilmeen 

kautta on kuitenkin liian yksipuolista. Brändin ulkoasu antaa informaatiota, mutta sen 

perusominaisuuksien tulee olla kunnossa, jotta tuote myisi (Hytönen 2012, 46–47). Rossiter ja Percy 

(1980, 10–12) nimeävät kaksi keinoa, jotka vaikuttavat mainostettavaan tuotteeseen suhtautumiseen. 

Ensimmäisenä he tuovat esille ´visuaalisen kuvaston´ (visual imagery) ja toisena ´äänellisen 

kuvaston´ (auditory imagery). On hyvä ottaa huomioon myös se, että sanat ja musiikki voivat 

itsessään tuottaa visuaalista kuvastoa esimerkiksi, kun luemme kirjaa tai kuuntelemme tuttua 

musiikkia. Tällöin katsoja yhdistää näkemänsä ja kuulemansa kuvaston henkilökohtaisen kuvastonsa 

kanssa. 

 

Vaikka visuaalisella viestinnällä on merkittävä strateginen rooli brändien menestyksessä Bulmerin ja 

Buchanan-Oliverin (2006, 49) mukaan siitä on verrattain vähän empiiristä tutkimusta globaalin 

mainostulkinnan kontekstissa. Globalisaatio, uusi teknologia ja muutokset vähemmän kehittyneissä 

talouksissa kasvattavat mahdollisuuksia suunnitella rikkaampaa visuaalista viestintää potentiaalisille 

kuluttajille maantieteellisesti laajoilla markkinoilla. Visuaalisen viestinnän on oletettu olevan 

vähemmän moniselitteistä, kun taas sanallisen viestinnän ja kuvien enemmän tai vähemmän 

universaaleja. Teoreettisesti visuaalisen mainonnan monimutkaisuus ja rikkaus ilmenee useamman 
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eri lähteen kautta. Liike, teksti, puhe, äänet ja musiikki lisäävät monimutkaisuutta visuaaliseen 

kuvastoon esimerkiksi mainonnassa.  

 

Scottin (1994, 253) mukaan visuaalisten elementtien tulee esittää konsepteja, abstraktioita, toimintaa, 

metaforia ja muita muuttujia, jotta retoriikkaa voidaan tulkita. Yksi kuva saattaa sisältää useita 

toisistaan irrallisia merkkejä ja useita merkityksen tasoja katsojille ja lukijoille. Monimutkaisuus 

nousee esille, kun mainonnassa käytetään esimerkiksi toistoa ja monia muita kielen keinoja, kuten 

metaforia, sanaleikkejä, ironiaa ja paradokseja. Todellisuudessa monet näistä tehokeinoista ovat 

nivoutuneet visuaaliseen materiaaliin niin, että ´sanalliskuvalliset´ (verbopictorial) metaforat eli 

visuaaliset metaforat sekä kielelliset metaforat voivat esiintyä yhdessä (McQuarrie & Mick 1996). 

 

Komposition tutkimus merkitsee kuvien muodollisten tunnuspiirteiden ja sisällön tarkastelua. 

Visuaalista retoriikkaa tutkineen Cara Finneganin (2010, 255) mukaan kuvien tulkinnassa tulee ottaa 

huomioon niiden kompositio, värimaailma, valo sekä tilallinen (spatial) järjestys. Värit erottavat 

kuvan elementtejä toisistaan, painottavat toisia elementtejä, luovat tunteen harmoniasta tai 

epäsopuisuudesta ja tilan tunnusta. Värit itsessään voidaan jakaa sävyyn (itse värisävyyn), 

saturaatioon (tietyn värin puhtauteen) ja arvoon (värin kirkkauteen ja tummuuteen). Tämän 

tutkielman kannalta on syytä muistaa, että värit ovat myös kulttuurisesti tulkittavia.  

 

Valoa voidaan käyttää korostaakseen kuvan tiettyjä osia ja toisaalta hälventää toisia. Valon avulla 

voidaan esimerkiksi rakentaa tunnelatautunutta ilmapiiriä, tuoda ilmi suhteita ja luoda varjoja. Se voi 

tuoda kuvan elementtejä yhteen tai luoda kontrasteja. Myös valon lähteellä on merkitystä. 

Esimerkiksi sisätiloissa salamavalolla kuvattu kuva saattaa näyttää keinotekoiselta ja rajulta. 

Tilallisen järjestyksen tulkinnalla selvitetään, kuinka objektit on aseteltu kuvissa suhteessa toisiinsa. 

Tällöin huomio suunnataan siihen, kuinka linjat ja muodot tuovat esille sen, mikä on kuvassa 

tärkeintä, ja kuinka kuva aktivoi perspektiivin geometriaa luodakseen vaikutelman etäisyydestä ja 

läheisyydestä tai tasapainosta ja epätasapainosta (Finnegan 2010, 255). Kuten värien tulkinta riippuu 

tulkitsijasta, myös tilallisen asettelun tulkitsijan tulee pohtia sitä, kuinka objektit on aseteltu kuvan 

tilassa sen tulkitsijan näkökulmasta.  

 

Tämä tutkielma käsittelee The Symphony of Extremes -videokampanjan audiovisuaalisuutta, joten 

tarkasteluun tulee ottaa myös videoiden äänimaisema. Äänimaisemaksi voidaan kutsua kaikkia niitä 

ääniä, joiden vaikutuspiirissä olemme. Äänimaisemaan voi kuulua niin melu, luonnon äänet, ihmisten 

äänet tai musiikki. Äänellinen brändääminen pyrkii pääsemään käsiksi kollektiivisiin alitajuisiin 
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viesteihin sekä tunnepohjaisiin viesteihin (Jackson 2004, 32 Aronczykin ja Powersin 2010, 297 

mukaan). Äänibrändäämisellä pyritään nostamaan esille tunteita, vaikuttamaan käytökseen, 

vahvistamaan tulkintoja sekä tehostamaan brändiarvoa (Aronczyk & Powers 2010, 297–298).  

 

Audiovisuaalisten elementtien tulkinnan kulttuurisidonnaisuuden ohella maabrändin voidaan sanoa 

olevan kulttuurisesti tuotettu, sillä siihen liitetään sosiaalisia käytäntöjä, tietynlaisia yleisöjä, paikkoja 

sekä identiteetti. Brändin kulttuurisidonnaisuutta lisäävät myös sen esittämistavat (du Gay ym. 1997, 

24–40). Bulmer ja Buchanan-Oliver (2006, 51–52) painottavat, että kuvat ovat kulttuurisidonnaisia, 

symbolisia sekä subjektiivisia katsojan tulkinnalle. Tästä huolimatta mainonnan kirjallisuudessa 

ajatellaan, että on olemassa eräänlainen ”visuaalinen esperanto” (Callow & Schiffman 1999), jonka 

mukaan symbolit ja kuvat puhuvat samalla tavalla kaikille. Mainonnan tutkimuksen näkökulmasta 

kulttuurinen paradigma vastustaa tätä oletusta ja näkee mainonnan informaation sijasta 

määrittelemättömänä semioottisena resurssina, josta tulee merkityksellistä ja konkreettista vasta sen 

mukaan, kenen kulttuurisen linssin läpi sisältöä tarkastellaan (Holt & Mulvey 1997).  

 
Kotlerin ja Dubois´n (1997) mukaan tarve motivoida ostamiseen sisältää sekä realiteetin että 

unelman. Tarve syntyy tunteesta siitä, että jotain puuttuu, ja paras tapa tyydyttää tämä tarve on ostaa 

unelmien tuote. Tarpeet ovat rajoittuneita, mutta tapa tyydyttää ne vaihtelee valtavasti kulttuurista 

toiseen. Myös Villeneuve Anaudin (2012) on Holtin ja Mulveyn kanssa samaa mieltä. Hänen 

mukaansa kompromissi mainonnan tarjoamien unelmien ja todellisuuden välillä on vaikea saavuttaa, 

sillä se voi vaihdella merkittävästi yksilöiden, kulttuurien ja maiden välillä. Mainonnan 

ammattilaisten vastuulla olisikin ratkaista tämä niin kutsuttu ´unelmat vastaan todellisuus -dilemma´ 

(Villeneuve Anaudin 2012, 79). 

 

Yleisöt eivät ole passiivisia, homogeenisia vastaanottajia, vaan kuluttajien kokemukset mainonnasta 

kehittyvät synteesissä, johon vaikuttavat sekä sosiaaliset tekijät että yksilölähtöisyys, eli se, kuinka 

yksilö tulkitsee mainontaa riippuu käsityksistä, joita henkilöllä on ennalta hänen uniikkien 

kokemustensa kautta (Ritson & Elliott 1995). Se, kuinka katsojat tulkitsevat visuaalista kuvastoa 

mainonnassa, on yhteydessä heidän tietoresursseihinsa. Katsojat tuottavat uniikkeja tulkintoja 

mainonnan merkityksistä, usein tulkiten sitä huomattavan eri tavoilla kuin oli tarkoitettu (Bulmer & 

Buchanan-Oliver 2006, 52).  

 

Audiovisuaalisen mainonnan voidaan täten sanoa olevan monimutkaista markkinointiviestintää, jolla 

on potentiaali esittää katsojalle suuri määrä tietoa lyhyessä ajassa. Audiovisuaalisen retoriikan 



	 	 	 26	

	

tutkimuksella voidaan saada selville, millaiset elementit nousevat aineistosta kaikista kuvailevimpina 

ja retorisesti voimakkaimpina mainoksen tulkitsijan perspektiivistä. Tämän tutkielman aineistosta 

tehdyn retorisen analyysin avulla pyritään selvittämään, millä tavoilla mielikuvia Suomesta ja 

suomalaisuudesta rakennetaan kampanjan videoilla tulkitsijan näkökulmasta. 

 
4.4 Audiovisuaalinen retoriikka vaikuttamaan pyrkivänä viestintänä 

 

Edellisessä alaluvussa tarkastelin audiovisuaalisuutta retoriikassa: mitä se tarkoittaa ja millä tavoilla 

sitä voidaan tulkita. Tässä alaluvussa tarkastelen audiovisuaalista retoriikkaa vaikuttamaan 

pyrkimisen eli suostuttelun näkökulmasta. Edellisessä alaluvussa esiteltiin äänen avulla 

brändäämistä. Suostuttelun kannalta relevantti tutkimus keskittyy siihen, millaisia aistilopputulemia 

erilaiset äänien yhdistelmät tuottavat. Tutkimusta tämän tason kielestä vaikuttavuuteen ei tiettävästi 

ole paljoakaan.  

 

Suostuttelevat viestit sisältävät monia elementtejä, joista yksi kriittisimmistä on kieli (Dillard & Pfau 

2014, 371). Karvosen (1999, 36) mukaan kieli ja yhteiskunta eivät ole kaksi toisistaan riippumatonta 

asiaa, vaan ne ovat toisiinsa vahvasti sidoksissa. Mainonta voidaan nähdä retoriikan muotona, jossa 

mainostaja yrittää käyttää kaikista tehokkaimpia keinoja informoidakseen, muistuttaakseen ja 

pyrkiäkseen vaikuttamaan kohdeyleisöönsä.  

 

Suostuttelevien symbolien, kuten kuvien käyttö on visuaalista retoriikkaa. Televisio- tai printtimainos 

taas on kuvallinen alue, joka koostuu merkeistä ja symboleista, jotka on rakennettu päämääränään 

pyrkiminen vaikuttamaan katsojaan (Scott 1994).  Visuaalista retoriikkaa voidaan kuvailla viestinnän 

muodoksi, joka käyttää kuvia luodakseen merkityksiä tai muodostaakseen argumentin. Näin ollen 

visuaalisen retoriikan analyysi ottaa huomioon, kuinka kuvat toimivat itsessään ja yhdessä muiden 

elementtien kanssa luodakseen argumentin, joka on suunniteltu liikuttamaan tiettyä yleisöä. 

Visuaalisen retoriikan lähestymistapa ottaa huomioon myös sen, kuinka kuvat ja kieli toimivat 

yhdessä ja millaisia retorisia seurauksia niillä on (Bulmer & Buchanan-Oliver 2006, 55). 

 

Jeong (2007) tuo esille artikkelissaan, kuinka visuaaliset metaforat ovat verrattavissa sanallisiin 

metaforiin. Visuaalisia metaforia voidaan kutsua visuaaliseksi argumentaatioksi. Jeongin (2007, 60) 

mielestä retoriikalla ja visuaalisen argumentaation retorisella tyylillä, joita molempia voidaan kutsua 

epäsuoraksi argumentoinniksi, on mahdollista kasvattaa yleisön kognitiivista prosessointia silloin, 

kun he prosessoivat viestiä. Tämä taas voi johtaa parempaan suostutteluun. Siispä viestit, jotka 
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sisältävät visuaalisia metaforia voivat olla suostuttelevia liittyen retoriikan metaforiseen tyyliin 

(Jeong 2007, 61).   

 

Tietyllä elementtien järjestyksellä tähdätään retoriseen vaikuttamiseen. Percyn (1988) mukaan 

mainoksen välittämän viestin laatu riippuu kielen komponenteista ja siitä, kuinka ne on järjestetty. 

Useimmat ovatkin yhtä mieltä siitä, että kielellä on kaksi keskeistä komponenttia: rakenteellinen 

komponentti ja käyttökomponentti. Rakenteellinen komponentti keskittyy kielen hierarkiseen 

järjestykseen ja koostuu useasta eri osasta, kuten esimerkiksi fonologiasta eli äänneopista, syntaksista 

eli lauseopista, sanastosta, tekstistä ja narratiiveista.  

 

Äänneoppi käsittelee kielen äänimaailmaa, lauseoppi taas käsittelee lauseiden rakennetta. Sanastolla 

eli lexikonilla on alun perin tarkoitettu sanoista koostuvaa sanastoa, mutta hiljattain sen tutkimus on 

laajentunut ja se sisältää myös kielen sanoja ja merkityksiä, sanontoja, lyhenteitä, kiertoilmauksia ja 

muita tekijöitä. Dillardin ja Pfaun (2014, 371) mukaan suurin osa tutkimuksesta ehdottaa, että kielen 

variaatiot vaikuttavat yhteen kolmasosaan elementeistä suostutteluprosessissa: puhujaan 

suhtautumiseen, viestin ymmärtämiseen ja muistamiseen tai asenteeseen viestiä kohtaan. Näin ollen 

tutkimukset esittävät, että jos tietynlaisella kielellä on positiivinen vaikutus puhujan uskottavuuteen, 

sillä on usein myös positiivinen vaikutus asenteeseen viestiä kohtaan.  

 

Äänneopin lisäksi ääntä voidaan tutkia lauseopin tasolla. Tällöin tutkitaan lauseiden rakennetta ja 

sääntöjä. On todettu, että lauseet, jotka ovat kieliopiltaan haastavampia, ovat vaikeampia ymmärtää 

ja tulkita. Vaikea tulkittavuus saattaa vaikuttaa suostutteluprosessiin negatiivisesti, koska viestin 

ymmärtäminen on olennainen osa suostuttelua ja asenteenmuutosta. (Dillard & Pfau 2014, 372–373.) 

Motes, Hilton ja Fielden (1992) taas ovat selvittäneet, että lukijat tulkitsivat aktiivimuodossa 

kirjoitettuja viestejä myönteisemmin kuin passiivirakenteisia viestejä.  

 

Lowrey (1998) puolestaan on tutkinut syntaktista kompleksisuutta mainonnan suostuttelevuudessa ja 

eritoten sitä, kuinka mainonnan kielen kompleksisuus on yhteydessä asenteisiin mainostettavaa 

tuotetta kohtaan. Eräässä tutkimuksessaan hän sai selville, että yksinkertaiset viestit jäivät paremmin 

mieleen kuin viestit, joissa lauserakenne oli monimutkainen. Toisaalta hänelle selvisi, että 

monimutkaisuus ei ollutkaan yhteydessä siihen, miten katsoja suhtautuu tuotteeseen.  

 

Mainonta voidaan eritellä kahteen alaluokkaan: argumentatiiviseen mainontaan sekä narratiiviseen 

mainontaan.  Argumentatiivisella mainonnalla on tapana suostutella loogisten argumenttien avulla 
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(ks. Deighton, Romer & McQueen 1989, Lien & Chen 2013), kun taas narratiivinen mainonta kertoo 

tarinaa tuotteen käyttämisestä liittäen sen kokemuksiin tai toisaalta seurauksiin, joita tuotteen 

käytöstä voi syntyä. Reynoldsin, Genglerin ja Howardin (1995) mukaan mainonta onkin 

markkinoinnin fundamentaalinen elementti, sillä se suostuttelee kuluttajia kuluttajalle relevantein 

viestein.  

 

Visuaalista retoriikkaa tutkineen Thatcherin (2009, 5) mukaan kuvien retorinen vaikutus on usein 

merkittävämpi kuin sanallisilla teksteillä. ´Eläväisyys´ (vividness) kuvaa visuaalisten ja sanallisten 

tekstien ominaisuutta, jota käytetään suuntaamaan erityistä huomiota tekstiin, tavoitteena tehdä siitä 

mieleenpainuvampi ja suostuttelevampi. Eläväiset tekstit voidaan määritellä värikkääksi tai 

voimakkaasti muotoilluksi kieleksi tai huomiota herättäviksi kuviksi, joiden tarkoituksena on 

”kiihdyttää mielikuvitusta”. Nisbettin ja Rossin (1980, 45) mukaan eläväinen informaatio houkuttelee 

katsojaa, ja pitää yllä heidän huomiotaan sekä saa heidän mielikuvituksensa laukkaamaan. Lisäksi se 

vaikuttaa positiivisesti viestin ymmärtämiseen ja tekee informaatiosta helpommin muistettavaa. 

Mooradianin, Matzlerin ja Szykmanin (2008) mukaan mainonnan eläväisyys on yksi 

huomattavimmista mainonnan ominaisuuksista, joka vaikuttaa kuluttajan emotionaaliseen 

vastaanottavuuteen. Toisten tutkijoiden mukaan eläväisillä kuvilla ei ole suurta eroa vaikuttamaan 

pyrkimisessä verrattuna ei-eläväisiin kuviin (Taylor & Thompson 1982, Frey & Eagly 1993, 

Thatcherin 2009, 6 mukaan).  

 

Narratiivisen suostuttelun tutkimuksen kiinnostuksesta huolimatta empiirinen tutkimus narratiivis-

pohjautuneesta mainonnasta on rajallista (Ching ym. 2013, 415). Useimmat tutkimukset ovat 

analysoineet narratiivisia mainoksia perinteisissä medioissa kuten lehdissä ja televisiossa (esim. 

Norris & Colman 1992, Gulas ym. 2010) ja tutkimukset ovat keskittyneet narratiivisen mainonnan 

etuihin ennemmin kuin argumentatiivisen mainonnan tutkimiseen. Chingin ym. (2013, 415) mukaan 

verkkomainonnan tutkimuksessa tulisi suunnata huomiota verkkonarratiivisten mainosten 

suunnitteluun ja niiden vaikuttavuuteen. Vaikka verkkomainonta jakaa joitain samoja ominaisuuksia 

perinteisen mediamainonnan kanssa, sillä on huomionarvoisia piirteitä, joita olisi syytä tutkia, jotta 

saadaan aikaan yhä tehokkaampaa mainontaa.  

 

Mainonnassa voidaan hyödyntää tiettyjä visuaalisia elementtejä kuten kameran kuvakulmia, 

valotusta ja kirjasintyyppejä korostaakseen viestin merkityksiä. Katsojat käyttävät näitä visuaalisia 

elementtejä arvioidakseen mainostettavan tuotteen esteettistä arvoa ja sitoutumalla mainontaan 

taiteena, saaden tyydytystä sen piilomerkityksistä (Csikszentmihalyi ja Robinson 1990, Bulmerin ja 
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Buchanan-Oliverin 2006, 55 mukaan). Myös esityksen väreillä voi olla merkitys vaikuttamaan 

pyrkimisessä. Värit voivat rauhoittaa tai innostuttaa, tehdä meistä melankolisia tai optimistisia tai 

herättää iloa tai surua. Saturaation ja värikkyyden käyttö on osa esteettistä strategiaa, jonka 

tarkoituksena on stimuloida näköaistia ja herättää tunteita, jotka yhdistetään tiettyihin väreihin 

muistissa.  

 

Barry (1997, 128) korostaa värien painoarvoa retorisessa selonteossa. Hänen mukaansa väri on 

subjektiivinen ilmiö, jota ei koskaan rekisteröidä erillään ja joka vastaanotetaan vain dynaamisessa 

vuorovaikutuksessa. Värit edustavat tunnetason ominaisuuksia, jotka ovat sekä sosiaalisia että 

henkilökohtaisia. Barryn (1997, 255) mukaan kuvat ovat varmin tie tunteisiin ja näin ollen 

ensisijainen tapa vaikuttaa asenteisiin ennen kriittistä ajattelua.  

 

Lopulta, audiovisuaalisella retoriikalla pyritään vaikuttamaan viestin vastaanottajaan eri tasoilla. 

Kieli on kiistatta merkittävässä roolissa vaikuttamaan pyrkimisessä. Toisaalta on osoitettu, että 

visuaalinen retoriikka voi olla jopa merkittävämpi vaikutuskeino kuin kieli itsessään. Lisäksi, 

Rossiterin ja Percyn (1980) mukaan visuaalisen kuvaston ohella äänellisen kuvaston kuten musiikin 

käytöllä on vaikutus viestin tulkintaan ja asenteen muodostamiseen. Mainonnan visuaalisuuden roolia 

onkin käsitteellistetty monilla eri tavoilla. Yleisesti tutkijat ovat käyttäneet ehdollistamis- tai 

assosiointimalleja sekä informaation prosessoinnin malleja selittääkseen visuaalisen kuvaston roolia 

(McQuarrie & Mick 1997, Bulmerin ja Buchanan-Oliverin 2006, 54 mukaan). Klassisen 

ehdollistamisparadigman mukaan vetoavaa visuaalista kuvastoa voidaan käyttää parantamaan 

asenteita brändiä kohtaan. Seuraavassa alaluvussa syvennyn näihin malleihin tarkemmin. 

 

4.5 Prosessimallit ja retoriset keinot audiovisuaalisen retoriikan tulkinnassa 

 

Jos kielellä, kuvilla ja äänellä on potentiaali vaikuttaa suostutteluprosessiin, on tärkeää ymmärtää, 

kuinka ja miksi näin tapahtuu. Tässä alaluvussa tarkastelen kolmea suostutteluprosessimallia, 

esittelen kuvan ylemmyysefektin käsitteen sekä avaan retorisia keinoja ja niiden hyödyntämistä 

audiovisuaalisen retoriikan tulkinnassa. 

 

Allan Päiviön (2007) laatiman kaksoiskoodausteorian (Dual Coding Theory) mukaan on olemassa 

kaksi kognitiivista prosessointijärjestelmää: verbaalinen ja nonverbaalinen. Molempien funktioiden 

tehtävänä on koodata ja säilyttää informaatiota, jota on koottu vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. 

Verbaalinen järjestelmä saavuttaa päämääränsä prosessoimalla kieltä ja symboleja. Kehystäminen 
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taas voidaan sen kielellisen vaihtelun takia liittää verbaaliseen järjestelmään. Nonverbaalinen 

järjestelmä on paljon laajempi, sillä se keskittyy ei-symbolisiin informaatiotyyppeihin kuten ääneen, 

kosketukseen, tunteisiin sekä kuviin. Täten kaksoiskoodausteoria ehdottaa kahta tasavertaista tapaa, 

joilla kuvasto voi vaikuttaa asenteenmuutokseen: joko tunteellisen vaikutuksen kautta nonverbaalisen 

järjestelmän avulla tai täydentämällä viestin sisältöä, joka on prosessoitu verbaalisen järjestelmän 

kautta (Dillard, Seo & Shen 2013, 566). Kuvio 2 osoittaa representationaalisten yksiköiden sekä 

niiden viittaavan (järjestelmänvälisen) sekä assosiatiivisen (systeeminsisäisen) yhteyden. Päiviö 

ehdottaa, että on kahdenlaisia representationaalisen prosessin yksikköjä: ´imogens´ henkisille kuville 

sekä ´logogens´ verbaalisille.  

 

 
 

KUVIO 2. Kaksoiskoodausteorian verbaaliset ja nonverbaaliset symbolijärjestelmät (suomennettu 

kuvio Clark & Päiviö 1991, 151). 

 

Belch ja Belch (2001, Bulmerin ja Buchanan-Oliverin 2006, 54 mukaan) viittaavat visuaalisuuden 

rooliin vihjeinä, ehdottaen, että yllättävän visuaalisen sisällön käyttäminen vangitsee katsojan 

huomion ja saa heidät sitoutumaan harkitsevampaan prosessointiin. Visuaalisuudella nähdään olevan 

sekä suora että epäsuora vaikutus ja tästä johtuen monet mainonnan tutkimukset eivät ole ottaneet 

huomioon visuaalisuuden kontekstia. Toisen kahden prosessin mallin ovat kehittäneet 1980-luvulla 
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Richard E. Petty sekä John Cacioppo. Heidän teoriansa harkinnan todennäköisyyden teoria 

(Elaboration Likelihood Model eli ELM) ehdottaa, että kuvat ovat usein perifeerinen ominaisuus, joka 

vaikuttaa asenteisiin silloin, kun ihmiset eivät ole motivoituneita prosessoimaan mainonnan 

informaatiota.  

 

Nelson, Reed ja Walling (1976) ovat puolestaan esitelleet ´kuvan ylemmyysefektin´ (Picture 

Superiority Effect) käsitteen, jonka mukaan teksti kuvan yhteydessä tekee viestistä muistettavamman 

verrattuna siihen, kun teksti esitetään ilman kuvaa. Jotkut tutkijat, kuten Dillard, Seo ja Shen (2013) 

eivät tahdo liittää muistia ja suostuttelua toisiinsa, mutta kuvan ylemmyysefekti osoittaa, että kuvat 

tuottavat perusteellisempaa prosessointia, avustavilla merkityksillä vahvistaakseen sanallisia 

suostuttelukeinoja. Rossiter ja Percy (1980) ovat tutkineet asenteenmuutosta visuaalisen kuvaston 

kautta mainonnan kontekstissa. Heidän laatimansa Klassisen ehdollistamisen mallin avulla voidaan 

havaita sen avulla muodostettuja tai tuotettuja asenteenmuutoksia mainossisällöissä. Mallin mukaan 

mainoksen sisältö kuten väite, kuva, video tai musiikki johtaa ehdollistamisprosessiin ja 

lopputulokseen eli mainostettavaan tuotteeseen suhtautumiseen. Mainoksen sisällöllä oletetaan 

olevan suotuisia tunneseurauksia, minkä johdosta ne liitetään lopulta itse tuotteeseen. Tunneseuraus 

voi kuitenkin olla myös neutraali tai negatiivinen. 

 

Toisena mallina klassisen ehdollistamisen ohella Rossiter ja Percy esittelevät ´visuaalisen ja 

verbaalisen silmukan´, jonka tehtävä on havainnollistaa, että visuaalinen sisältö mainonnassa stimuloi 

todennäköisemmin visuaalisen kuvaston silmukkaa, kun taas verbaalinen sisältö mainonnassa on 

todennäköisempää stimuloida verbaalisen uskomuksen silmukkaa. Rossiterin ja Percyn (1980, 12) 

kaksoissilmukkateorian mukaan sekä visuaalinen että verbaalinen mainossisältö voi vaikuttaa 

asenteisiin verbaalisen silmukan ja visuaalisen silmukan kautta. Tämä teoria jatkaa Päiviön 

kaksoiskoodausteoriaa, jonka mukaan visuaalinen silmukka aktivoituu todennäköisemmin 

visuaalisen sisällön kanssa ja verbaalinen silmukka verbaalisen sisällön kanssa. 

 

Suostuttelumallien ohella retorista analyysiä tehdessä on syytä kiinnittää huomiota myös retorisiin 

keinoihin ja niiden hyödyntämiseen tutkittavassa aineistossa. Phillipsin ja McQuarrien (2008, 86) 

mukaan retorinen työ on mitä tahansa visuaalista tai sanallista viestintää, joka hyödyntää retorisia 

keinoja kohentaakseen yleisön prosessointia ja suostuttelua. Kakkuri-Knuuttilan (1998) mukaan 

retorisista keinoista esimerkit ovat tärkeitä perustelu- ja havainnollistamiskeinoja erilaisissa 

teksteissä. Myös rinnastus eli asioiden vertailu on hänen mukaansa tavallinen tapa muodostaa 

perusteluja. Hän mainitsee myös analogian, jossa on kyse siitä, kun etsitään yhtäläisyyksiä joissain 
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luonteenomaisissa piirteissä erityyppisistä asioista. Takauksen tehtävä on lisätä perustelujen 

hyväksyttävyyttä viittaamalla terveeseen järkeen, auktoriteettiin tai mahdollisuuteen perustella 

perusteita edelleen. Suojauksen avulla suojataan argumentin perusteita vastaanottajan kritiikiltä 

heikentämällä asiaväitteen sisältöä. Vahvistus taas on vastakohta suojauksille, se korostaa 

perusteiden uskottavuutta vakuuttamalla puhujan tai kirjoittajan varmuudesta tai korostaa perusteiden 

painoa vahvistamalla asiasisältöä. Muina keinoina hän mainitsee muun muassa konjuktiot, 

argumentatiivisen performatiivin, metaforan sekä värittävät ilmaisut ja kielelliset tehokeinot. 

Kielellisten tehokeinojen analyysissä voidaan halutessa kiinnittää huomiota esimerkiksi jokaisen 

yksittäisen sanan valintaan, lauseiden rakentamistapaan tai kappaleiden kokoonpanoon. (Kakkuri-

Knuuttila 1998, 242–298.)  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Visit Finlandin The symphony of Extremes -kampanjan 

videosisältöjen audiovisuaalista retoriikkaa ja kuinka sen avulla pyritään vaikuttamaan katsojaan. 

Tällaisessa vaikuttamaan pyrkivässä esityksessä ei välttämättä ole kyse asenteenmuutokseen 

tekemisestä, vaan kenties jonkin näkökulman vahvistamisesta. Toki jonkun mielikuva Suomesta voi 

muuttua kampanjan myötä, riippuen hänen aiemmista tiedoistaan ja henkilökohtaisista 

mieltymyksistään. Seuraavassa luvussa esittelen tutkielman tavoitteen, tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymykset tarkemmin sekä avaan tutkimusprosessia ja sen lähtökohtia.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

5.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset  

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia mielikuvia Visit Finlandin The Symphony of 

Extremes -kampanjan videot rakentavat Suomesta ja suomalaisuudesta, sekä millä tavoilla yleisöön 

pyritään vaikuttamaan retoriikan avulla. Tästä johdetaan tutkimusongelma:  

 

Millä tavoilla Visit Finland rakentaa mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta The Symphony of 

Extremes -kampanjassaan?  

 

Retoriikka on strategista ja vaikuttamaan pyrkivää toimintaa ja retoriikan tutkimukselle on ominaista, 

että merkitysten tuottaminen käsitetään perustavasti valinnoista riippuvaksi (Karvonen 1999, 63). 

Näin ollen ensimmäinen tutkimuskysymys on:  

 

T1 Millä retorisilla valinnoilla mielikuvia muodostetaan? 

 

Hyvä brändi ja maine tuovat lisäarvoa ja hyvä mielikuva on selvä kilpailuetu, jolla voidaan erottua 

muista. Maabrändäämisen avulla kohteeseen liitetään haluttuja mielikuvia ja rakennetaan ulkoista 

imagoa. Toiseksi tutkimuskysymykseksi muodostuu: 

 

T2 Millaista Suomi-kuvaa ja brändiä Suomesta rakennetaan kampanjassa? 

 

Tässä tutkielmassa haluan selvittää, miten mielikuvia rakennetaan Visit Finlandin kampanjassa. 

Edellisten tutkimuskysymysten avulla pyrin selvittämään, millaisia keinot mielikuvien 

muodostumiseen Suomesta ja suomalaisuudesta ovat sekä mikä niiden tavoite on. Analysoituani 

aineistoa on mielestäni tärkeää peilata tuloksia myös kampanjan määriteltyihin tavoitteisiin. En koe 

saavani vastausta tutkimuskysymyksiini tekemällä aineistosta ainoastaan oman analyysini, vaan 

haluan haastatella kampanjan vastuuhenkilöä ja verrata omia löydöksiäni hänen näkemyksiinsä. 

Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys kuuluu: 

 

T3 Kuinka välittyvät mielikuvat vastaavat Visit Finlandin The Symphony of Extremes -projektille 

määrittelemiä tavoitteita? 
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5.2 Tutkielman aineisto 

 

Tutkielman aineistoksi valittiin Visit Finlandin The Symphony of Extremes – Born from Finnish 

DNA -kampanja. Visit Finlandin verkkosivujen (2017) mukaan ”Suomen juhlavuoden kunniaksi 

kehittämä kampanja pureutuu mukaan suomalaisuuteen näyttävämmin kuin koskaan ennen, tehden 

jotain sellaista, mitä ei ole ennen maailmalla nähty – tai kuultu”. Kampanjan tarkoituksena on 

havainnollistaa ulkomaalaisille, mistä suomalaisuudessa on konkreettisesti kysymys. Tämän lisäksi 

kampanja pyrkii vastaamaan kysymyksiin: mikä on suomalaisuuden ydin? Millaisia suomalaiset 

ovat? Mikä suomalaisessa luonnossa on erityisen suomalaista? Sekä miltä tämä kaikki kuulostaa? 

Kampanjan päätavoitteena on lisätä Suomen kiinnostavuutta matkakohteena, tarjota 

matkailuyrityksille liidejä sekä tätä kautta kasvattaa Suomeen suuntautuvaa matkailua ja 

matkailutuloja. 

 

Visit Finlandin (2017) mukaan aitous on yksi matkailualan suurimmista trendeistä. Tätä nykyä 

matkailijat eivät tyydy olemaan pelkkiä turisteja, vaan he haluavat sulautua joukkoon ja kokea maan 

paikallisten tapaan. The Symphony of Extremes – Born from Finnish DNA -kampanja on Visit 

Finlandin mukaan vastaus tähän kysyntään. Yrityksen mukaan kampanja on ”kiehtova sukellus 

todelliseen suomalaisuuteen. Tositarina, joka vangitsee mukaansa ja omaa poikkeukselliset ainekset 

kansainväliseksi puheenaiheeksi yli toimialarajojen”. Visit Finlandin päämarkkinoina kampanjassa 

ovat Kiina, Japani, Saksa, Iso-Britannia ja muina markkinoina Venäjä, Yhdysvallat, Ranska, Italia ja 

Espanja.  

 

Kampanjan idea on lähtöisin siitä, että Suomalaisilla on poikkeuksellinen geeniperimä ja 

äärimmäisyys on kirjaimellisesti suomalaisten verissä. Esimerkiksi itä- ja länsisuomalaiset eroavat 

toisistaan enemmän kuin saksalaiset ja englantilaiset. Kampanja toteutettiin kesä-joulukuussa 2017 

ja sen tekoon osallistuivat Visit Finlandin oma markkinointitiimi, metalliyhtye Apocalyptica, 

professori Jonathan Middleton, DNA-asiantuntija Janna Saarela sekä Suomen molekyylilääketieteen 

instituutin tutkimusjohtaja ja Helsingin yliopiston genetiikan professori Päivi Onkamo. Kampanjan 

luovasta suunnittelusta vastasi mainostoimisto SEK ja verkkosivujen teknisestä toteutuksesta Creuna. 

Kampanjan lopputulemana syntyneen Äärimmäisyyksien sinfonian sävelsi metalliyhtye 

Apocalyptican Eicca Toppinen. Musiikkivideon ohjasi Musuta ja tuotti Director’s Guild. Mukana 

toiminnassa oli myös Mediatoimisto Voitto. Ulkomailla PR- ja mediasuhteista vastasivat Visit 

Finlandin PR-toimistot. 
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Toppisen säveltämää sinfoniaa varten kerättiin suomalaisten DNA:ta eri puolilta maata ja 

geneettisestä datasta sävellettiin musiikkia. Sinfonian rakennusaineksina käytettävät näytteet 

äänineen kerättiin Nuorgamissa, Hattuvaarassa ja Hiittisten saaristossa asuvista ihmisistä. 

Äärimmäisyyksien sinfoniaksi nimetty teos julkaistiin 13 marraskuuta 2017. Kampanja seurasi 

sävellystyön etenemistä koko vuoden ajan esitellen samalla matkailuun liittyviä teemoja, suomalaista 

kulttuuria ja eri vuodenaikoja.  

 

Kampanjan videoita on yhteensä kymmenen kappaletta (ks. Taulukko 1). Ensimmäinen aineiston 

kymmenestä videosta on ladattu YouTubeen 12. kesäkuuta 2017 ja viimeisin 10. elokuuta 2017. 

Ensimmäiset kaksi videota ovat kampanjan traileri ja tiiseri. Trailerin ja tiiserin jälkeen kampanjassa 

on neljä toisistaan erillistä tarinaa: Yksinäisyyden DNA (DNA of Solitude), Vapauden DNA (DNA of 

Freedom), Rajuuden DNA (DNA of Roughness) ja Pimeyden DNA (DNA of Darkness), jotka kertovat 

Suomesta neljän eri henkilön näkökulmista. Loput neljä videota ovat nimeltään Saariston DNA (DNA 

of Archipelago), Järvi-Suomen DNA (DNA of Lakeland), Lapin DNA (DNA of Lapland) ja Helsingin 

DNA (DNA of Helsinki). Nämä neljä videota ovat enemmänkin markkinointivideon kaltaisia 

esityksiä, jotka esittelevät Suomen moninaisuutta kertoen katsojalle tietoa Suomesta. Jotta aineisto ei 

jäisi liian suppeaksi ja saadakseni uutta näkökulmaa, haastattelin Visit Finlandin kampanjasta 

vastannutta työntekijää kampanjan lähtökohdista ja päämääristä sekä peilasin omia havaintojani 

heidän määrittelemiin tavoitteisiinsa. 

 

TAULUKKO 1. Tutkimusaineisto: The Symphony of Extremes – Born from Finnish DNA -

kampanjan 10 videota. Kampanjan pääkieli on englanti, videoiden nimet ja kuvaukset on 

suomennettu YouTubessa esitettyjen englanninkielisten kuvausten pohjalta.  

 

Video (V) Nimi Sisällön kuvaus YouTubessa 

 

V1 

Kampanjan virallinen 

traileri 

 

Suomalaisten DNA on kaikista monimuotoisin koko 

Euroopassa. Äärimmäisyydet ovat kirjaimellisesti meillä 

verissä. Juhlistaaksemme satavuotista Suomea olemme 

ottaneet ihmisten DNA:ta tämän maan äärimmäisimmistä 

kolkista. Suomalainen metallimusiikkiyhtye Apocalyptica 

muuttaa geneettisen datan musiikiksi. 



	 	 	 36	

	

V2 
Kampanjan virallinen 

tiiseri 

Suomalaisten DNA on kaikista monimuotoisin koko 

Euroopassa. Äärimmäisyydet ovat kirjaimellisesti meillä 

verissä. Juhlistaaksemme satavuotista Suomea olemme 

ottaneet ihmisten DNA:ta tämän maan äärimmäisimmistä 

kolkista. Suomalainen metallimusiikkiyhtye Apocalyptica 

muuttaa geneettisen datan musiikiksi. 

V3 Yksinäisyyden DNA  

Asuminen luonnossa ilman sähköä kuulostaa taivaalliselta 

ihmisille, kuten Tinja Myllykangas, joka on kotoisin 

Suomen Lapista. 

V4 Vapauden DNA  
11-vuotias Johan asuu yhdellä Suomen saariston 50 

000:sta saaresta. 

V5 Rajuuden DNA  
Suomalainen metallimusiikki on syntynyt metsistä. 

Lyhytelokuva Apocalyptican Eicca Toppisesta. 

V6 Pimeyden DNA  
Sukella syvälle suomalaiseen talveen Johanna Nordbladin 

kanssa. 

V7 Saariston DNA 

Suomen rannikolla on maailman suurin saaristo. Itse 

asiassa, siellä on enemmän saaria kuin ihmisiä. Alati 

muuttuva meri luo ainutlaatuisen vapauden tunteen. 

V8 Järvi-Suomen DNA 

Retki Järvi-Suomeen, Euroopan suurimpaan 

järvialueeseen on kuin matka Suomen identiteetin 

sydämeen. 

V9 Lapin DNA 

Vastakohdat ovat avainasemassa Lapin vetovoimassa, 

jossa kesän ympärivuorokautinen auringonvalo korvaa 

tummanpuhuvat talvipäivät. 

V10 Helsingin DNA 

Helsinki, Suomen pääkaupunki ja värikäs rantakaupunki 

kauniine saarineen ja vihreine puistoineen. Kaupungin 

rytmi on rento, ollen samalla virkistävän aktiivinen. 

 

Aineisto on saatavilla ja tarkasteltavissa kokonaisuudessaan YouTubessa. Tutkimusaineisto sekä 

haastattelu litteroidaan, jonka jälkeen tekstiä sekä pienoisdokumenttien audiovisuaalisuutta 

havainnoidaan laadullisesti retorisen analyysin näkökulmasta. Haastatteluaineistoa hyödynnettiin 

kampanjan videoiden analyysiä tukevana elementtinä.  
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5.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston analyysi  

 

Aineiston analyysillä pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: Millä tavoilla Visit Finland rakentaa 

mielikuvia Suomesta ja suomalaisuudesta The Symphony of Extremes -kampanjassaan? Lisäksi 

tavoitteena on vastata kolmeen tutkimuskysymykseen: T1 Millä retorisilla valinnoilla mielikuvia 

muodostetaan sekä T2 Millaista Suomi-kuvaa ja brändiä Suomesta rakennetaan kampanjassa? 

Analyysin jälkeen suuntaan huomioni kolmanteen tutkimuskysymykseen T3 Kuinka välittyvät 

mielikuvat vastaavat Visit Finlandin The Symphony of Extremes -projektille määrittelemiä 

tavoitteita, johon pyrin saamaan vastauksen haastattelun avulla.  

 

Tämä tutkielma pohjautuu puheviestinnän retoriseen tutkimustraditioon. Tutkimusmenetelmänä on 

retorinen analyysi, jonka avulla pyritään tunnistamaan sekä erittelemään vaikuttamisen keinoja ja 

muita elementtejä kampanjan videosisällössä. Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat ovat 

laadulliset eli kvalitatiiviset. Tutkielman laadullisista lähtökohdista kertoo esimerkiksi se, että 

aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen 

pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta (Alasuutari 1999, 39).  Tutkielman aineistoa eritellään 

luokittelemalla ja tyypittelemällä analyysistä tehtyjä havaintoja, jonka lisäksi aineistoa analysoidaan 

kokonaisuutena.  

 

Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan tekemällä aineistosta retorinen analyysi hyödyntäen 

eritoten uutta retoriikkaa. Retorinen analyysi soveltuu tässä tutkielmassa hyödynnettäväksi siksi, että 

uusi retoriikka kattaa kaikki vakuuttamiseen tai suostutteluun tähtäävät esitykset yleisöstä ja 

käsitellyistä asioista riippumatta (Perelman 1996, 12). Retorisen analyysin lähtökohtaista laajaa 

tulkintaa hyödynnetään analyysissä, jolloin retoriikan perustana on argumentaatio ja muut retoriset 

tehokeinot rakentuvat sen varaan (Kakkuri-Knuuttila 1998, 233).  

 

Palosen ja Summan (1996, 10) mukaan retoriikkaa voi luokitella sen mukaan, mihin kielenkäytön 

tasoon huomio suunnataan. Tällöin voidaan erottaa esimerkiksi puheiden tai esitysten retoriikka, 

argumentoinnin retoriikka tai trooppien tai kielikuvien retoriikka. Ensimmäisessä tapauksessa 

tarkastellaan puheita, tekstejä, kuvia ja muita esityksiä kokonaisuutena, arvioiden niiden tehokkuutta 

tai ”vaikuttavuutta” suhteessa yleisöön. Tässä tutkielmassa huomio kohdistetaan videoesitysten 

retoriikkaan ja huomio on kaikissa esittämisen muodoissa, kielellisissä, visuaalisissa sekä 

äänellisissä. Aineistossa tarkastellaan ja analysoidaan kampanjassa käytettyä kieltä, visuaalista 

kuvastoa sekä äänimaisemaa, joiden kaikkien nähdään vaikuttavan suostutteluprosessiin. 
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Vaikka retorisessa analyysissä tutkitaan tekstin vaikutuskeinoja, kyse ei ole 

argumentaatioanalyysistä. Retorinen analyysi eroaa argumentaatioanalyysistä tai argumenttien 

arvioinnista siinä, että retorisen analyysin tekijä ei samalla tavoin eläydy viestin vastaanottajan 

asemaan, vaan hän seuraa tilannetta kolmantena, ulkopuolisena henkilönä. Hän on kiinnostunut 

kuvaamaan keinoja, joilla meihin yritetään vaikuttaa. Taustakysymys on tällöin muotoa: Millä eri 

keinoin tekstin lähettäjä pyrkii vaikuttamaan yleisöönsä. Retorisen analyysin tekijä voi selvittää 

myös, miksi puhuja käyttää tiettyjä tehokeinoja. Selitystä on tällöin etsittävän puheen tavoitteen eli 

sen sanoman ja itse puhetilanteen pohjalta. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 239.)  

 

Ohjaavina taustakysymyksinä ovat: Miksi tekstin lähettäjä käyttää niitä retorisia keinoja kuin käyttää 

ja kuinka onnistuneita tekstin lähettäjän keinot ovat aiotun yleisön kannalta? Yksityiskohtaisempi 

tekstin vaikutusten selvittäminen jää kuitenkin empiirisen tutkimuksen tehtäväksi. Kakkuri-

Knuuttilan (1998, 234–235) mukaan analyysin tekijältä edellytetään empiiristä tietoa tekstin 

käsittelemästä asiasta, tekstin tuottamisen tavoitteista ja menettelytavoista, samoin kuin erilaisista 

aiotuista ja mahdollisista yleisöryhmistä ja heidän vastaanottotavoistaan. Lisäksi häneltä edellytetään 

kohteena olevan alan kielen ja siihen sisältyvien argumenttitapojen tuntemusta.  

 

Vaikka retorinen analyysi eroaa argumentaatioanalyysistä, sitä voidaan kuitenkin kutsua 

argumentaatioteoriaksi. Kakkuri-Knuuttila (1998, 234) täydentää tätä väittämää toteamalla, että 

tekstin retorinen analyysi voidaan nähdä argumenttien ja väittelyn analyysin täydennyksenä sekä 

kohteeltaan että tutkimustavaltaan. Siinä missä argumenttianalyysi pelkistää argumentin kielellisen 

ilmiasun ja tarkastelee argumentin asiasisältöä, retorinen analyysi palauttaa ilmiasun tarkastelun 

kohteeksi. Se on kiinnostunut sekä asiasisällöstä että ilmiasun erittelystä. Kakkuri-Knuuttilan (1998, 

234–235, 239–240) mukaan retorisella analyysimenetelmällä eritelläänkin tekstien sisältöä, ulkoasua 

ja vaikutuskeinoja, mutta sen kohteena on myös laajempi sosiaalinen yhteys. Retorinen analyysi 

voidaan myös nähdä osana kulttuuritutkimusta. Koska argumentaatio ja muut kielelliset 

vaikutuskeinot ovat oleellinen osa sosiaalista viestintää, niiden tutkimus paljastaa yhteiskunnallisia 

arvoja ja uskomuksia sekä näiden keskinäisiä suhteita.  

 

Retoriikan lähtökohtana on ajatus, että argumentaatio muodostaa tekstin rungon, jonka ympärille 

muut tekijät punoutuvat. Aiemmin esitellyt ethos-, pathos- ja logos -keinot sekä kielelliset keinot 

muodostavat keskenään kokonaisuuden. Ne joko tukevat tai eivät tue toisiaan tekstin laatijan taidoista 

ja yleisön vastaanottamisen tavoista riippuen. Kakkuri-Knuuttilan (1998, 238) mukaan tämä on 
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vastakkainen kanta kuin niillä retoriikan koulukunnilla, jotka jättävät argumentaation retorisen 

analyysin ulkopuolelle. Tällöin retoriikka ymmärretään kielellisinä keinoina ilman argumentaatiota. 

Vaikuttamispyrkimysten ei silti tarvitse olla tiedostettuja, suuri osa viestintäkeinojen käytöstä on 

tiedostamatonta. Tiettyjen keinojen valinta ei välttämättä osoita yksilöllisiä tahdonilmaisuja vaan 

pikemminkin viestintään sisäänrakennettuja yhteiskunnallisia arvostuksia. Nämä kuvaus- ja 

selitystehtävät asettavat retorisen analyysin tekijän kauemmas itse viestintätilanteesta, joten voimme 

puhua etäisyyttä ottavasta näkökulmasta tekstiin. (Kakkuri-Knuuttila 1998, 239.)  

 

Tässä tutkielmassa analysoin retorisen analyysin avulla Visit Finlandin The Symphony of Extremes 

-kampanjan sanallista, kuvallista ja äänellistä retoriikkaa. Aristoteleen retoriikan avainkäsite on 

´pisteis´, argumentaation keinot. Retoriikassa tulee analysoida, mihin suostuttelu käytännössä 

perustuu. Pisteis on jaettavissa, tyypillisen aristotelisen ajattelun mukaisesti eetokseen, paatokseen ja 

logokseen (Puro 2005, 32). Sen sijaan, että keskittyisin tähän Aristoteleen määrittelemään 

vaikutuskeinojen kolmijakoon, kiinnitän tässä tutkielmassa huomiota myös aineiston tyylillisiin ja 

kielellisiin vaikutus- ja tehokeinoihin. Visit Finlandin visiona on ”Suomi matkailijan sydämen ja 

järjen valintana” ja yrityksen ensisijaisena tavoitteena on matkailutulojen kasvu.   

 

Koska aineiston videomateriaali on tehty markkinointitarkoituksessa, on niissä pohjimmiltaan kyse 

mainonnasta, argumentoinnista ja vaikuttamaan pyrkimisestä. Tätä tukee Perelmanin (1996, 19) 

huomautus siitä, että argumentaatiolla ei tavoitella ainoastaan älyllistä hyväksyntää, vaan varsin usein 

tähtäimessä on toiminta tai ainakin toiminta-alttiuden luominen. Kuten aiemmin todettua, tässä 

kontekstissa ei välttämättä ole tavoitteena asenteenmuutoksen kautta syntyvän toiminta-alttiuden 

luominen vaan kampanjan retoriikalla Suomesta syntyviä mielikuvia saatetaan esimerkiksi vahvistaa 

erilaisten retoristen valintojen avulla.  

 

Retorisen analyysin lisäksi täydennän tutkimusaineistoani tekemällä puolistruktuoidun 

teemahaastattelun. Nimensä mukaan puolistruktuoitu haastattelu on osittain järjestelty ja osittain 

avoin haastattelu, joka sijoittuu formaaliudessaan täysin struktuoidun lomakehaastattelun ja 

teemahaastattelun välille (Hirsijärvi & Hurme 2001, 47). Haastattelussa kysymykset jaettiin kolmeen 

teemaan: kampanjan tietoihin ja omaan osallistumiseen, kampanjan sisältöön ja tavoitteisiin sekä  

lopputulokseen. Yhteensä haastateltavalle esitettiin 21 kysymystä. Puolistruktuoitu teemahaastattelu 

sopii tässä tutkimuksessa hyödynnettäväksi siksi, että vastauksia etsitään tiettyihin kysymyksiin, 

mutta haastateltavalle halutaan antaa vapaus vastata omin sanoin. Haastattelen Visit Finlandin 

työntekijää, joka on ollut vastuussa The Symphony of Extremes -kampanjan toteutuksesta. Aion 
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suorittaa aineiston analysoimisen ennen haastattelun tekemistä välttääkseni sitä, että haastateltavalta 

kuulemani informaatio vaikuttaisi analyysiini ja sen tuloksiin. 
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6 TULOKSET  

 

Retorisen analyysin teossa oletuksena on se, että retoriikka on strategista vaikuttamaan pyrkivää 

viestintää. Tässä tutkielmassa analysoitavan The Symphony of Extremes -kampanjan retoriikan 

tavoitteena on lisätä Suomen kiinnostavuutta matkailukohteena sekä brändinä. Kampanjan retorinen 

analyysi toteutetaan tarkastelemalla retoriikkaa audiovisuaalisesta näkökulmasta sekä tutkimalla 

kielen retoriikkaa. Verbaalisen retoriikan tutkiminen aloitetaan litteroimalla videoiden puhuttu kieli, 

jonka jälkeen tarkastellaan kielen retorisia vaikutuskeinoja, videon visuaalista kuvastoa sekä 

äänimailmaa. Analyysin jälkeen aineistosta esille nousseet teemat luokitellaan alaluokkiin, joissa 

analysoidaan aineiston sisältöä, retorisia valintoja ja vaikuttamiskeinoja tarkemmin. 

 

6.1 Teemat 
 
 6.1.1 Yksinolo, hiljaisuus ja rauha  

 

Suomalaisuus on kampanjan kantava teema. Kampanjan ja sen toteutuksen keskiössä ovat Suomi ja 

Suomen kansan monimuotoisuus. Suomalaisten kerrotaan jo kampanjan trailerissa olevan hyvin 

erilaisia suhteessa toisiinsa. Eroavaisuutta korostetaan vertaamalla suomalaisia muihin 

eurooppalaisiin. Suurten kontrastien Suomi näkyy myös ihmisissä ja elintavoissa. Suomen kerrotaan 

olevan Euroopan monimuotoisin maa, jossa on ”eniten metalliyhtyeitä asukaslukuun nähden”. 

Trailerissa suomalaisten kerrotaan olevan tehty ”äärimmäisistä vastapareista, kuten hiljaisuudesta ja 

melusta sekä rohkeudesta ja vaatimattomuudesta”. Lisäksi suomalaiset on tehty ”melankoliasta, 

ekstaasista ja DNA:sta”.  

 

Kampanjan pienoisdokumenteissa esitellään neljä suomalaista, jotka kertovat tarinansa. 

Ensimmäinen pienoisdokumentti, Yksinäisyyden DNA, kertoo Lapissa asuvan Tinja Lehtikankaan 

tarinan. Videon kuvauksessa Lehtikankaan kerrotaan asuvan Lapin erämaassa ilman sähköä. Videon 

perusteella saa kuvan, että Lehtikangas asuu yksin eläinten kanssa, rekikoirayritystä pyörittäen. Hän 

puhuu ”meiän pihasta” ja siitä, kuinka ”he” tykkäävät tehdä pitkiä rekikoirareissuja: ”Niin kauas vaan 

ku asiakkaat jaksaa lähtee niin me lähdetään todella mielellään”. Jää epäselväksi, asuuko hän todella 

yksin, ainoana ihmisenä. Toisaalta hän tuo esille, että on itse perustanut yrityksen. Lehtikangas kuvaa 

ainoana ihmisenä olemisen olevan hänelle rauhallinen olotila. Hän ei koe olevansa yksin, sillä vaikka 

hän olisi ainoa ihminen, hän saa seuraa eläimistä: 
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Mä tykkään hirveesti olla yksin. Tosin yksin merkitsee sitä, et mä oon kuitenkin koirien ja eläinten kanssa, 
hevosten kanssa. Mutta yksinolo ainoana ihmisenä on mulle jotenkin sellanen rauhallisin olotila kyllä. 

 

Vapauden DNA -pienoisdokumentissa 11-vuotias Johan kertoo elämästä saaristossa. Tässä videossa 

nousee esille toistuvasti termi ”rauhallinen”. Tämä tarina eroaa positiivisella ja aurinkoisella 

tunnelmallaan Lehtikankaan tarinasta. Elämä saaristossa on turvallista, mukavaa, nautinnollista ja 

rauhallista. Täähän on hyvin rauhallinen saari, että täällä ei ole poliisia – ei edes merivartiostoa 

tarvittu, nuori Johan kertoo. Videolla esitetään seesteistä, aurinkoista saaristolaismaisemaa 

lintuperspektiivistä. Muuttolinnut lentävät taivaalla. Ihmisiä ei kaupungissa näy lapsiporukkaa 

lukuun ottamatta. Videolla esitetään myös kuvaa lasten koulunkäynnistä. Siinä ei esiinny aikuisia, 

vaan lapset tekevät itsenäisesti puutöitä, opiskelevat, seikkailevat ja urheilevat ilman valvontaa. Tämä 

teema tuodaan esille myös kampanjan viimeisissä videoissa kerrotun faktatiedon kautta. Videoilla 

esitetään tekstin avulla, kuinka Suomen saaristo on suurin laatuaan maailmassa, siellä on myös eniten 

saaria maailmassa, lähes 50 000, jos kaikki kivet ja luodot lasketaan mukaan. Suomen saaristossa 

kerrotaan olevan enemmän saaria kuin ihmisiä. Myös Lapin asukkaita kerrotaan olevan ”yhtä monta 

kuin siellä asustavia poroja”. 

 

Rajuuden DNA -videolla, pienoisdokumenttisarjan kolmannella videolla Apocalyptican Eicca 

Toppinen kertoo suomalaisen metallimusiikin syntyneen metsistä. Toppinen on ainoa ihminen 

videolla, jos mukaan ei lueta alun videokuvaa Apocalyptican konsertista, jossa muu yhtye soittaa 

taustalla. Toppista kuvataan mäntymetsässä, hän puhuu kameralle ja soittaa selloa valkean usvan 

ympäröimänä auringon pilkottaessa puiden latvojen katveesta. Häntä kuvataan lintuperspektiivistä, 

kun hän kävelee sellokotelon kanssa karussa kalliomaisemassa. Videon lopussa Toppinen kertoo, 

kuinka hänelle on aina ollut hyvin tärkeää päästä metsään. ”Silloin ymmärtää että on niin paljon 

suurempia asioita kun minä itse.”  
 

Kampanjan neljäs tarina Pimeyden DNA kertoo vapaasukeltaja Johanna Nordbladista. Hänkin on 

ainoa ihminen videolla. Videollaan hän lämmittää saunaa, kantaa vettä järvestä ja sukeltaa mustassa 

märkäpuvussa jääpeitteen alla. Häntä kuvataan läheltä sekä kaukaa luonnon ympäröimänä. Nordblad 

puhuu videolla ”talvesta”, ”kovasta kelistä”, ”kylmästä” ja ”pimeydestä” vapaasukelluksen 

näkökulmasta. Hän kuvaa pimeyttä ”rauhalliseksi ja hitaaksi”. Pimeys liittyy hänestä 

kiireettömyyteen. Nordbladin puheessa toistuukin eritoten rauhallisuuden korostaminen. Video 

loppuu seuraavaan virkkeeseen: 
 

Sukellus, aina, on tosi rauhallinen. Siinä ei oo mitään pelottavaa. Siinä ei oo mitään mikä jännittäis. Se 
tunne mikä siitä tulee… se on tosi hyvä. Se kylmä tuntuu hyvältä ja sen jälkeen ku sieltä tulee pois niin se 
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tuntuu tosi hyvältä. Tulee sellanen tosi lämmin ja… ja varmaan nestekierto lähtee käyntiin ja... Ja tuntuu 
siltä et on tosi elossa [nauraa]. 
 

Yksinolo, hiljaisuus ja rauha ovatkin vahvasti esillä teksteissä. Yksinolo ei kuitenkaan välttämättä 

liity yksinäisyyteen. Hiljaisuus ja rauhallisuus voidaan liittää myös turvallisuuteen. Rauhallisuuden 

ja kiireettömyyden tunne taas liitetään pimeyteen. Toinen asuu erämaassa seuranaan koiria ja hevosia 

ja toinen nautiskelee auringosta pienessä, rauhallisessa ja turvallisessa saaristolaiskylässä muiden 

lasten kanssa näennäisesti ilman aikuisten läsnäoloa. Johania lukuun ottamatta kaikki tarinoiden 

henkilöt esiintyvät videolla pääasiassa ainoina ihmisinä luonnon ympäröimänä ja sen keskellä. 

Videoilla esitetään kaikkia vuodenaikoja, mutta etenkin talvea korostetaan suomalaisten mielen- ja 

sielunmaisemana.  
 
 

6.1.2 Äärimmäisyys, kontrastit ja ainutlaatuisuus 

 

Kuten jo kampanjan nimestä käy ilmi, Suomen äärimmäisyys ja omintakeisuus ovat selkeästi 

kampanjan kantavia teemoja. Ääripäät näkyvät kontrasteina ja vastinpareina ja ovat merkittävästi 

esillä niin teksteissä, kampanjan kuvastossa kuin äänimaailmassakin. Suomea kuvaillaan mahtavien 

kontrastien maaksi ja suomalaisten erilaisuutta muihin kansakuntiin korostetaan. Tämä on olennaista 

kampanjassa siksi, että kampanjan lopullinen tuotos, itse sinfonia, joka on tehty DNA-sekvenssien 

avulla perustuu juuri suomalaisten perimien erilaisuuteen. Erilaisuutta tuodaan esille kampanjan 

trailerissa seuraavalla tavalla: 

 
Me suomalaiset olemme hyvin erilaisia keskenään. Joten ne, jotka asuvat Itä-Suomessa ovat geneettisesti 
varsin erilaisia kuin ne, jotka elävät länsiosassa. Vielä erilaisempia kuin Britannia ja Hollanti.  

 

Trailerissa kerrotaan kampanjasta prosessina, jonka lopputuloksena on äärimmäisyyksien sinfoniaksi 

kutsuttu musiikkiesitys. Apocalyptican Eicca Toppinen, joka toimii sinfonian säveltäjänä, käyttää 

omaa suosikkimusiikkiaan kuvaillessaan ilmaisuja kuten ”äärimmäinen kauneus”, ”äärettömän 

brutaali” sekä ”julma”. Toisaalta hän käyttää kuvailussaan sanoja ja sanapareja kuten ”hyvin puhdas”, 

”yksinkertainen” ja lopulta ”hyvin erilainen” sekä ”eeppinen”. Kampanjan tekijät kertovat olevansa 

innokkaita kuulemaan, mitä DNA:sta sekä sen ”yksinkertaisten kirjainten jonosta” saa irti, ja kuinka 

mielenkiintoista on lopulta nähdä, kuinka Suomen ainutlaatuisuus kääntyy lopulta musiikiksi.   

 

Järvi-Suomen DNA videolla katsoja viedään matkalle Järvi-Suomeen, jonka kerrotaan olevan ”laajin 

järvialue Euroopassa”. Videon kuvauksen mukaan järvialueella vierailu on kuin matka suomalaisen 

identiteetin sydämeen. Jälleen puhutaan suomalaisesta sielunmaisemasta. Lapin DNA -videossa 
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korostetaan kontrasteja, jotka ovat ”avainasemassa Lapin vetovoimassa”. Videolla Lapin kuvataan 

olevan ”tavanomaisen yläpuolella”. Helsingin DNA -videolla pääkaupunkia kuvaillaan ”eloisaksi 

merenrantakaupungiksi, jossa on kauniita saaria sekä mahtavia, vihreitä puistoja”. Lisäksi 

kaupungissa kerrotaan olevan ”rento, mutta virkistävän aktiivinen meininki”. Tässäkin videossa 

kontrastit ja vastakohdat ovat esillä. Eritoten yhteen on rinnastettu urbaani kaupunkielämä ja luonto, 

joka on vain ”kivenheiton päässä” kaupungin sykkeestä. Muita videossa kuultuja termejä ovat 

”pohjoinen”, ”kaunis” ja ”puhdas”. Suomen omintakeiset luonnonolot ovatkin avainasemassa 

kampanjan retoriikassa, ja niitä on lähestytty juuri äärimmäisyyksien, kontrastien ja vastakohtien 

näkökulmista.  
 

Kun huomio suunnataan videon visuaalisiin tyylikeinoihin, kontrastit ja vastakohdat ovat näkyvästi 

esillä. Pimeyden DNA -videolla Johanna Nordbladia kuvataan yläviistosta, kun hän sukeltaa 

valkoisen lumen ja jään ympäröimänä kolmionmuotoiseen ”mustaan aukkoon” mustassa 

märkäpuvussa (Kuva 1). Kontrastit näkyvät kuvissa myös esimerkiksi Lapin DNA -videolla, kun 

tumma auto ajaa jäällä valkoisen, lumisen maiseman ympäröimänä. Äärimmäisyydestä kertovat 

myös maisemanvaihdokset videoilla: katsoja näkee maisemia karuista ja lumisista maisemista aina 

pikimustiin öihin, joita valaisevat vihreät revontulet. Toisaalta videoilla esitetään lapin ruskaa, jylhiä 

tunturimaisemia ja oranssinpunaisia auringonlaskuja ja auringonnousuja saaristossa sekä Järvi-

Suomessa.  

 

 
                    KUVA 1. Johanna Nordblad valmistautuu sukellukseen Pimeyden DNA  

-videolla.  

 

Kontrastit havainnollistavat Suomen luonnon monimuotoisuutta. Kampanjan trailerissa talvinen 

Suomi esitetään yläpuolelta kuvattuna, jolloin tummat puut erottuvat selkeästi valkoista lumihankea 

vasten. Toisessa kuvassa maisema on yhä luminen, mutta puiden latvat alkavat punertaa. 
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Kolmannessa kuvassa kuvataan ruskaista syysmaisemaa, jossa taustasta erottuva valkoinen koira 

katsoo horisonttiin, jossa Lehtikangas ratsastaa hevosella (kuva 2). Kesäinen maisema jää tässä 

vaiheessa katsojalle näkemättä, vaikka aurinkoista rannikkomaisemaa, leppoisaa saaristolaiselämää 

ja Järvi-Suomea kimmeltävine vesineen esitetäänkin muissa videoissa. Jokainen kolmesta trailerissa 

esille tuodusta maisemasta on omalla tavallaan karun kaunis, aivan kuten Toppinen kuvaa 

Suomalaista metsämaisemaa videossaan Rajuuden DNA juuri ”karuksi” ja ”raffiksi”. Toppinen pohtii 

trailerissa muiden asiantuntijoiden kanssa suomalaisten DNA:n äärimmäisyyden vaikuttavan 

syntyvään musiikkiin. Se voi kuulostaa ”yhdistelmältä jotain hyvin puhdasta ja yksinkertaista, mutta 

myös sellaiselta, joka voi kasvaa todella eeppiseksi”, aivan kuten Suomen luontokin on kampanjassa 

sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti esitetty. 

 

 
     KUVA 2. Suomi on suurten kontrastien maa/ Kampanjan traileri. 
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6.1.3 Luonto, luontosuhde ja luonnollisuus   

 

Kampanjan teksteissä voidaan havaita selkeä linja, jolle kaikki markkinointimateriaali perustuu. 

Kenties merkittävimpänä teemana esille nousi luonto. Luontoa on kampanjassa lähestytty juuri 

edellisessä kappaleissa käsiteltyjen äärimmäisyyksien, kontrastien ja vastakohtien näkökulmista. 

Onhan Suomi ”suurten kontrastien maa”. Luonnossa esille nousevat teemat ovatkin juuri suomalaisen 

luonnon ainutlaatuisuus, monimuotoisuus ja puhtaus.  

 

Lapin DNA -videolla kerrotaan, kuinka aurinko ei nouse talvella 52 päivään. Kesä taas kuvataan 

satumaisena aikana, jolloin ”24-tuntinen auringonpaiste korvaa tummansiniset talvipäivät”. Videolla 

jatketaan: ”Paikalliset sanovat, etteivät nuku kesäisin. Se on ajan tuhlausta”. Valon ja pimeyden 

lisäksi esille tuodaan revontulet, marjojen poiminta, kalastus, saunominen, mökkeily, veneily ja 

hiljaisuus. Suhde luontoon näkyy tarinoissa myös eläinrakkautena ja omavaraisuuden korostamisena. 

Lehtikangas kertoo elinkeinostaan rekikoirapalvelujen tarjoajana seuraavassa otteessa:  

 
Tää koko homma lähtee mun eläinrakkaudesta. Et mä en oo ikinä ajatellu et mä perustaisin 
rekikoirayrityksen bisnesmielessä vaan oma intressi on luonto ja elämä siellä. Mullei oo minkäänlaista 
tarvetta mihinkään materiaan tai mihinkään sellaseen, et luonnosta saan kaiken mitä vaan elämiseen 
tarvitsee. 

 

Rajuuden DNA -videolla Toppinen kertoo omasta musiikkimaustaan ja musiikin yhteydestä 

suomalaiseen luontoon. Toppinen kertoo pitävänsä ainoastaan musiikista, joka on mollissa. Hän 

kuvailee yhtyeensä Apocalyptican musiikkia ja musiikillista maailmaa ”tummaväritteiseksi” ja 

”rujoksi”. Rujouden hän näkeekin liittymäkohtana suomalaiseen metsään. Hän tuo esille, kuinka 

suomalainen metsä on hänen mielestään juuri karuutensa takia niin kaunis, ja siitä voi aistia rankasta 

talvesta selviytymisen. Seuraavassa katkelmassa Toppinen kertoo suomalaisen metsän merkityksestä 

hänelle:  

 
…Ei tää kaikkien mielestä oo kauheen kaunis [nauraa]. Mutta, mut mun mielestä tää on kaunis just sen 
takii koska tää on tietyllä taval niin karu. Tää on aika raffi. Tää on erilainen ku joku viidakko. Täs on tiettyy 
sellast jylhyyttä. Täst niinku aistii sen et nää puut on selvinny sen kovan talven ja… ehkä se, tulee jostain 
sellasesta että se niinku sellanen karun ja kauniin arvostaminen, ja miks se tuntuu läheiseltä. 

 

Pienoisdokumentissaan Lehtikangas kertoo talvesta Suomen Lapissa, sekä mitä talvi ja kylmyys 

merkitsevät hänelle. Jälleen toistuu näkemys talvesta mielen- ja sielunmaisemana. Kyllä mun 

mielenmaisemassa talven valkoinen ja jäinen maisema on kaikista kaunein, Lehtikangas kuvailee. 
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Talven hän kertoo olevan ”upeeta aikaa” ja talvea ja kylmyyttä hän kuvaa termeillä kuten ”raikas” ja 

”piristävä”. Seuraavassa otteessa hän kertoo suhteestaan talveen:  

 
Mä oon todella rakastunu talveen. Talvi on aivan upeeta aikaa, koska kaikki on raikasta. Hengitys tuntuu 
niin raikkaalta ku on pakkasta ja viileys vaan piristää. Mitä enemmän on pakkasta niin mulla on vaan 
pirteempi olo. 

 

Kampanjassa on erilaisten musiikkivalintojen ohella hyödynnetty myös luonnon ääniä. Kuullaan 

esimerkiksi miltä kuulostaa, kun jäätä hakataan rikki, polttopuita pilkotaan, saunaa lämmitetään tai 

kuinka lumi narskuu kenkien alla. Maisemakuvat on usein yhdistetty lintujen tai muiden eläinten 

ääntelyyn tai veden ääniin, esimerkiksi, kun aallot lyövät rannikkoa vasten mieshahmon 

lainelautaillessa, soutuveneellä soudettaessa tai kun purjevene lipuu vedessä. Usein luonnon äänet 

kuuluvat musiikin läpi korostettuina. 

 

Kuten todettua, suomalaisten suhde luontoon on vahvasti esillä jokaisessa videossa. Kahdessa 

neljästä pienoisdokumentista haetaan vettä järvestä tai merestä. Puita pilkotaan kirveellä ja lapset 

kiipeilevät puissa ja lähtevät keskenään veneretkille. Myllykangas tekee töitä paitsi rekikoirien, myös 

hevosten kanssa. Rekikoiria kuvataankin paljon ja korostetaan sitä, että ne eivät ole vain työvälineitä: 

niistä pidetään huolta ja niille osoitetaan hellyyttä. Eläimet esitetään kampanjassa ystävinä ja 

kumppaneina. Kampanjan trailerissa suomalaisten erityistä eläinsuhdetta tuodaan esille myös 

esittämällä kuvaa ilmeisesti mediastakin tutuista ystävyksistä: Kuusamon Suurpetokeskuksen 

karhunhoitajasta Sulo Karjalaisesta ja Juuso-karhusta. Suhde luontoon tulee myös esille, kun 

Myllykangas jatkaa: ”Mullei oo minkäänlaista tarvetta mihinkään materiaan tai mihinkään sellaseen, 

et luonnosta saan kaiken mitä vaan elämiseen tarvitsee”. Myllykangas on tehnyt luonnosta ja 

eläimistä itselleen ammatin rekikoirayrittäjänä.  

 

Saaristossa elävän Johaninkin elämä pyörii luonnon ympärillä sekä sen ehdoilla. Nordblad harjoittaa 

vapaasukeltamista luonnon vesissä ja yhdistää harrastuksensa eritoten rauhallisuuteen, hiljaisuuteen 

ja kiireettömyyteen. On merkityksellistä, että luonnon ja veden läheisyys kuvataan olennaisena ja 

kiistattomana osana Suomi-kokemusta. Luonto esitetään sekä visuaalisesti että kielellisesti aina 

puhtaana, vedet kirkkaina ja ilma raikkaana. Nordblad kuvaa seuraavassa kokemusta, jolloin hän 

tuntee olevansa yhtä luonnon kanssa:  

 
Tää koko vapaasukeltaminen liittyy osaks siihen että mun ei tarvii välttämättä oikeesti mennä edes 
sukeltamaan et ku mä meen merelle tai mä meen järvelle se on niinku jo osa sitä kokemusta ja se hiljaisuus 
ja rauha ja se luonto. Minä kuulun sinne. Mä kuulun vähän niinkun osaks sitä luontoo. 
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Luonnon puhtaus ja luonnollisuus näkyy ja kuuluu läpi kampanjan videoilla sekä kuvissa että 

äänimaailmassa. Kuten sanottua, eläinten ja luonnon äänet täydentävät musiikkivalintoja, jotka 

vaihtelevat menevämmästä, iloisemmasta ja rytmikkäämmästä musiikista tummansävyiseen 

sellometallimusiikkiin sekä rauhalliseen tunnelmamusiikkiin. Laulua ei videoilla juurikaan kuulla. 

Kantavana teemana luonnon puhtaus näkyy esimerkiksi veden puhtauden korostamisessa. Pesuvettä 

voidaan hakea suoraan järvestä tai merestä, vedessä voidaan kahlata ja siellä voidaan uida tai vain 

kastella varpaat. Raaka-aineita kuten syöntiin kelpaavia marjoja taas voidaan poimia suoraan 

luonnosta (Kuva 3). Videoilla suomalainen ruoka esitetään puhtaana, terveellisenä ja luonnollisena, 

ja nähtävillä on esimerkiksi mätiä, kalaa, tummaa leipää ja karjalanpiirakkaa. Myös ruuanlaittoa 

voidaan harrastaa luonnossa.  

 

 
               KUVA 3. Marjanpoimintaa Saariston DNA videolla.  

 

 
             KUVA 4. Ruuanlaittoa taivasalla/Saariston DNA. 

 

Saariston DNA -videolla ruokaa tehdään kalliolla (Kuva 4) ja Järvi-Suomen DNA -videolla illallisen 

kalastus hoituu puukepillä, siimalla ja koholla (Kuva 5), ruuan kypsentäminen taas hoituu avotulella. 

Saunassa käytetään koivunoksista punottua saunavihtaa. Lisäksi huomionarvoista on, että etenkin 

kampanjan neljällä viimeisellä videolla esitetyt ihmiset ovat lähes poikkeuksetta pukeutuneet rennosti 
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villapaitoihin, farkkuihin, maanläheisiin väreihin ja luonnonmateriaaleihin, ottamatta huomioon 

esimerkiksi talven vaellusvaatteita, jolloin kirkkaan oranssit ja siniset asut erottuvat kontrastina 

valkoisessa tunturi- tai lumimaisemassa.  

 

Ihmiset ovat luonnollisia ja pääosin vaaleita. Vapaana olevat hiukset hulmuavat tunturituulessa. 

Helsingin DNA -videolla näytetään festivaalikansaa kuitenkin asianmukaisessa vaatetuksessa. 

Videolla esitetään myös kampanjasta poiketen oletettavasti aasialaisturisteja kokemassa Helsinkiä 

turistin silmin. Kun trailerissa kerrotaan projektista ja suomalaisten erilaisuudesta, esitetään myös 

nopeutettu kuvasarja eri näköisiä- ja ikäisiä ihmisiä, jotka eivät kaikki ole lopuilla videoilla esitettyjä 

niin sanotusti perinteisten suomalaisten näköisiä vaaleita ihmisiä.  

 

 
          KUVA 5. Kalastusta Järvi-Suomen DNA videolla. 

 

6.1.4 Vapaus, rohkeus ja itsenäisyys  

 

Jo edellisten alalukujen päätelmistä voidaan huomata, että vapaus ja itsenäisyys ovat merkittävä osa 

kampanjan sanomaa sekä Suomea ja suomalaisuutta. Sanoma tuodaan esille jo kampanjan tiiserissä, 

jossa kerrotaan suomalaisten olevan tehty hiljaisuudesta, melusta, rohkeudesta, vaatimattomuudesta, 

melankolista, ekstaasista ja DNA:sta. Myllykangas on nuori nainen ja rekiyrittäjä Lapin erämaassa. 

Hän hakee vettä avannosta ja kantaa hevoselle heinää. Seuraavaksi hän hakkaa kirveellä polttopuita, 

Nordblad kantaa hänkin vuorostaan vettä ja lämmittää saunaa. Merenkäyntitaitoinen 11-vuotias 

Johan ja hänen ystävänsä taas leikkivät keskenään saaristossa niin puissa kiipeillen, veneillen kuin 

jalkapalloa koulun pihalla pelaten. Saaristossa on Johanin mukaan niin turvallista, ettei siellä tarvita 

poliisia tai edes merivartiostoa. Lapset voivat kulkea vapaasti ilman aikuisten valvontaa. Vapautta ja 

turvallisuutta korostetaankin erityisesti Johanin piendokumentissa, joka on nimetty osuvasti 

Vapauden DNA:ksi. Saariston lapset ovat vapaita ja itsenäisiä, eikä aikuisia tarvita valvomaan lasten 
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leikkejä tai toimintaa lintukotomaisessa ympäristössä. Johan tiivistääkin videolla ajatuksiaan 

turvallisesta ja vapaasta elämästä saaristossa: täällä voi hyvin antaa lasten olla pikkasen vapaana ja 

vaan – olla.  

 

Kampanjan neljällä viimeisellä videolla esitetään erilaisia aktiviteetteja, joita matkailija voi 

Suomessa harrastaa. Videon teemasta riippuen niissä esitetään toimintaa seikkailunhaluisen 

matkailijan makuun. Tästä esimerkkeinä esitetään lumikenkäilyä, moottorikelkalla ajoa, vaeltamista, 

veneretkeilyä tai lainelautailua. Suomessa on siis mahdollisuus nauttia rohkeammista ja  

eksoottisemmistakin aktiviteeteista. Videolla lumikenkäilyä eivät harrastaneet vain aikuiset, vaan 

aktiviteetin osoitettiin sopivan myös lapsille. Seikkailunhaluisen matkailijan intressien vastapainona 

tuotiin esille nautiskelijan makuun sopivia aktiviteetteja, kuten saunomista ja kulinaristisia 

ruokaelämyksiä. Näitä rauhallisempia aktiviteetteja esitettiin videoilla runsaasti aina ”city-

saunomisesta” marjojen poimimiseen sekä trendikkäissä ravintoloissa illastamiseen ja viinilasien 

kilistelyyn. 

 

6.2 Katsojan osallistaminen  

 

Aineistossa katsoja osallistetaan osaksi toimintaa erilaisten visuaalisten tyylikeinojen avulla. 

Kuvakulmia, asettelua ja perspektiivejä hyödyntämällä videoilta välittyy katsojalle tunne, kuin hän 

olisi mukana toiminnassa. Katsoja sijoitetaan esimerkiksi purjeveneen tai jäänmurtajan kyytiin, 

melojan taakse kajakkiin tai koiravaljaiden ohjaksiin (Kuva 6).  

 

Visuaalisten tyylikeinojen ansiosta katsojalle tulee tunne siitä, että hän seuraa paikallista opasta 

Suomen luonnossa erilaisiin aktiviteetteihin ja seikkailuihin, kuten soutamaan järvelle tai 

vaellusretkelle. Yksinäisyyden DNA -videolla kamera kuvaa näkymää Myllykankaan perspektiivistä, 

kuin katsoja olisi itse reessä, hämärtyvässä talvimaisemassa rekikoirien ohjaksissa. Helsingin DNA -

videolla iloisen ja mukaansatempaavan musiikin tähdittämänä katsoja näkee raitiovaunun ikkunasta 

ulos, kuin istuisi itse sen kyydissä Helsingin pimeillä, mutta valaistuilla kaduilla. Audiovisuaalisten 

multimediasisältöjen, kuten videoiden hyötynä voidaankin nähdä juuri tarinankerronta, johon yleisö 

voi samastua, tai johon yleisö haluaisi samastua. 
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   KUVA 6. Katsoja sijoittuu videoilla muun muassa koiravaljaiden  

   ohjaksiin ja veneen kyytiin visuaalisen osallistamisen seurauksena. 

 

6.3 Faktatieto, luvut ja me-retoriikka 

 

Kampanjan neljä viimeistä videota ovat selkeämmin markkinointivideoita Suomesta. Näissä 

videoissa ei kuulla puhetta, vaan kaikki teksti on sijoitettu liikkuvan kuvan päälle. Jokainen 

kampanjan videoista alkaa joko Visit Finlandin logolla ja kampanjan nimellä tai pelkällä kampanjan 

nimellä. Suomen ainutlaatuisuutta nostetaan esille neljässä viimeisessä videossa kertomalla 

faktatietona esitettyä tietoa. Videoissa korostetaan superlatiivein Suomen erinomaisuutta ja 

erottuvuutta. Kampanjan Saariston DNA -video kertoo tietoa suomalaisesta saaristosta. Videon 

teemana on Saariston käsitteen uudelleenmäärittely: saaristo ei aina merkitse paratiisisaaria ja 

valkoisia hiekkarantoja. Videon kuvauksen mukaan Suomea reunustaakin maailman suurin saaristo. 

Ainutlaatuisuutta ja vapauden tunnetta korostetaan jälleen tekstissä: ”Itse asiassa, siellä [saaristossa] 

on enemmän saaria kuin ihmisiä. Alati muuttuvat meriolosuhteet luovat ainutlaatuisen vapauden 
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tunteen”. Suomessa on videon mukaan myös eniten saaria maailmassa, joka saattaa yllättää katsojan. 

Ahvenanmaan kerrotaan olevan autonominen alue, jossa 88 % puhuu ruotsia äidinkielenään. 

Seuraavassa otteessa kerrotaan saaristolaiselämän ainutlaatuisuudesta: 

 
Saaristossa asuvat ihmiset eivät koskaan juutu ruuhkaan, koska he kulkevat veneillä. Suomessa on yli 250 
000 soutuvenettä. Se on globaalisti eniten asukaslukuun nähden. Suomalainen tapa kokea 
saaristolaiselämää on vierailla saaristossa.  

 

Järvi-Suomi kuvataan Euroopan suurimpana järvialueena ja suomalaisten sielunmaisemana. Videon 

teemana on ”hidastaminen”. Tämä on meidän sielunmaisemamme -teksti on sijoitettu maisemakuvan 

päälle. Seuraavaksi tekstin alle ilmestyy pienemmällä printillä selitys sielunmaiseman merkityksestä. 

Videon mukaan termi ”sielunmaisema” viittaa ympäristöön, jota kannetaan aina sydämessä.  

 

Videolla kerrotaan, kuinka suurin osa Suomen 500 000:sta kesämökistä sijaitsee Järvi-Suomessa, sen 

55 000 järven rannoilla. Suomalaiset viettävät 79 päivää vuodesta kesämökeillään (Kuva 7). ”Ei ihme, 

että meillä on niin syvä suhde luontoon.” Tiedon ja tekstien voidaankin päätellä korostavan esille 

tuotuja teemoja, esimerkiksi luontosuhdetta havainnollistetaan prosentteina ja lukuina. Usein 

luvutkin sijoittuvat jompaankumpaan ääripäähän: joko esille tuotua on todella runsaasti tai 

vaihtoehtoisesti todella vähän. Suomen saariston 50 000 saarta on yllättävän paljon. Se, että talvella 

aurinko ei nouse 52 päivään tai laske 70 päivään kesällä tuntuu uskomattomalta. Myös kolme 

miljoonaa saunaa viiden ja puolen miljoonan asukkaan maassa on merkittävä luku. Lapin 

keskilämpötilan tammikuussa kerrotaan olevan -18 celsiusastetta, mikä varmasti sekin hätkähdyttää 

ulkomaista yleisöä. 

 

Huomionarvoista on, että Saariston DNA -videolla, saariston asukkaista ja ahvenanmaalaisista 

puhuttaessa puhutaan monikon kolmannessa persoonassa ”heistä”. Järvi-Suomen DNA -videolla 

suomalaisista puhutaan monikon ensimmäisessä persoonassa eli me-muodossa. Suomalaisten 

luontosuhteesta ja uniikkiudesta kerrotaan me-muodossa, tiedon ja lukujen kera: 

 
Yli 50 % meistä poimii marjoja. 30 % rakastaa kalastamista. 100 % saunoo ainakin kerran viikossa. 
Epävirallisesti Suomessa on yli 3 000 000 saunaa. 0,5 saunaa asukaslukuun nähden on melko paljon. Meillä 
on sama määrä autoja. Suomalainen tapa rentoutua on vierailla Järvi-Suomessa.  
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KUVA 7. Tietoa suomalaisten kesämökkitottumuksista Järvi-Suomen DNA -videolla. 
 

Lappia mainostava video Lapin DNA kertoo arktisuuden tarkoittavan paljon muutakin kuin vain 

sääolosuhteita. ”Meille se on elämäntapa.” Jälleen puhutaan me-muodossa, mutta paikallisista 

puhutaan ”heinä”. Äärimmäisistä sääoloista ja Suomen ainutlaatuisuudesta kerrotaan tietoa, kuten: 

”talviaikaan aurinko ei nouse horisontin ylle 52 päivään”. Kuvassa ihmiset vaeltavat pilkkopimeässä 

metsässä lampun valossa. Lapin kerrotaan olevan tavanomaisuuden yläpuolella. Siellä kerrotaan 

olevan yhtä paljon poroja kuin ihmisiä ja keskimääräisen lämpötilan olevan -18 celsiusastetta. 

Videolla esitetään myös maailman tunnetuin suomalainen eli Joulupukki, luonnollisesti 

Korvatunturilla tonttuineen. Suomen Lapista kerrotaan muun muassa seuraavasti:  

 
Revontulisesonki kestää 200 päivää elokuusta huhtikuuhun. Kesällä aurinko ei laske 70 päivään. Paikalliset 
kertovat, etteivät he nuku kesällä. Se olisi ajanhukkaa. Suomalainen tapa mennä äärimmäisyyksiin on 
vierailla Lapissa.  

 

Helsinkiä kuvataan Helsingin DNA -videossa urbaaniutta ja luontoa sekoittavana, trendikkäänä 

kaupunkina. Videon teemana onkin urbaani luonto. Esille tuodaan se, että viidesosa suomalaisista 

asuu pääkaupungissamme. Helsingissä on maailman pohjoisin metro, jossa on ”vain yksi kaunis 

linja”. Videossa puhutaan Helsinkiläisistä ihmisistä ”heinä”, mutta toisaalta myös monikon 

ensimmäisessä persoonassa, kuten seuraavassa katkelmassa käy ilmi. Helsingistä kerrotaan jälleen 

myös vaikuttavin luvuin: 

 
Meillä on 3000 vuosittaista tapahtumaa. 1053 ravintolaa. 72 museota. 315 saarta. 10 julkista saunaa. 125 
kilometriä rantaviivaa. Puhdas luonto on lähellä, vain kivenheiton päässä keskustasta. Suomalainen tapa 
sekoittaa urbaania luonnon kanssa on vierailla Helsingissä.  

 

Saunominen ja elämä saunan ympärillä on esillä lähes kaikissa videoissa. Saunoa voi niin Järvi-

Suomessa kuin Helsingissäkin, jossa matkustaja voi valita mieleisensä kymmenestä eri julkisesta 

saunasta. Pienoisdokumenteissa nähdään tarinoiden päähenkilöt saunanlämmityspuuhissa. 

Suoranaista alastomuutta ei kuitenkaan nähdä yhdelläkään videoista, vaan esimerkiksi saunasta 
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juostaan lumeen tai hypätään veteen aina uima-asussa. Löylyissä taas istutaan pyyhe päällä (kuva 8) 

Järvi-Suomen DNA -videolla Suomessa kerrotaan olevan epävirallisesti yli 3 miljoonaa saunaa. Niitä 

kerrotaan olevan yhtä paljon kuin Suomessa on autoja. Lisäksi videolla kerrotaan kärjistäen, kuinka 

100 % suomalaisista saunoo vähintään kerran viikossa (Kuva 8). 

 

 
            KUVA 8. Tietoa saunomisesta/Järvi-Suomen DNA. 

 

6.4 Kampanjan tavoitteet ja onnistuminen  

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Kuinka välittyvät mielikuvat vastaavat Visit Finlandin The 

Symphony of Extremes -projektille määrittelemiä tavoitteita?” lähdin selvittämään vastausta 

haastattelemalla projektin vetäjää Visit Finlandilta.  

 

Kampanjan suunnitteluvaiheessa työryhmä pohti kysymyksiä kuten, mitä suomalaisuus tarkoittaa, 

sekä miten siitä tulisi kertoa maailmalle. Haastattelussa selvisi, että Suomen maaidentiteetin nähdään 

kumpuavan luonteenlaaduista, joiden varaan alettiin rakentamaan poikkeuksellista Suomi-kuvaa. 

Kampanjan suunnitteluvaiheessa vastaan tuli uutisia DNA-säveltäjä Jonathan Middletonista sekä 

Suomen erityisestä geeniperimästä. Helsingin Sanomat (viitattu 29.4.2018) kertoi Middletonista 

artikkelissaan ”Datasäveltäjä muuttaa vaikka kasvin perimän musiikiksi”. Middleton on mukana 

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) rahoittamassa hankkeessa Tampereen 

yliopiston ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimuskeskuksessa (TAUCHI). ”Palaset 

alkoivat loksahtaa paikoilleen.” Yksi haastateltavan mainitsemista ”valovoimaisista 

luonteenpiirteistä” oli teema, jolle koko kampanja rakentuu: vastakohtat. 

H: Suomi on ääripäiden ja äärimmäisyyksien maa. Täällä kohtaavat toisensa valo ja pimeys, itä ja länsi, 
kesä ja talvi, trendikkyys ja juurevuus. Poikkeuksellisen voimakkaat kontrastit näkyvät niin luonnossa, 
kulttuurissa kuin ihmisissäkin. 
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Kampanjan kasvona esiintyi näkyvästi Apocalyptican Eicca Toppinen. Visit Finland lähti tekemään 

yhteistyötä Toppisen ja Apocalyptican kanssa siksi, että Apocalypticassa ”yhdistyvät juuri ne erilaiset 

ääripäät ja teemat, joille koko kampanja rakentuu”: klassinen musiikki ja metalli, luonto ja urbaanius, 

herkkyys sekä kovuus. Seuraavassa otteessa haastateltava perustelee Toppisen valintaa kampanjan 

keulakuvaksi:  

H: Valintaan vaikutti myös se, että yhtye on maailmalla yksi Suomen tunnetuimmista ja musiikillisesti niin 
ammattitaitoinen, että se kykenee näin poikkeavaan sävellystyöhön. Tärkeää oli myös Eicca Toppisen 
henkilökohtainen innostus projektia kohtaan. 

Kampanjan tavoitteeksi määriteltiin Suomen tunnettuuden lisääminen matkailumaana 

mahdollisimman laajassa yleisössä. Toisaalta yleisöä rajattiin Visit Finlandin päämarkkinoihin, joista 

ostetun median markkinat kampanjassa olivat Kiina, Japani, Iso Britannia, Saksa, Ranska, Italia, 

Espanja sekä Yhdysvallat. Lisäksi tavoitteena oli saada ihmiset tutustumaan Suomen 

matkailutarjontaan kampanjan verkkosivuilla. Toisaalta tärkeänä nähtiin myös ainutlaatuinen ajatus 

tieteen, taiteen ja matkailun yhdistämisestä.  

H: Musiikki puhuttelee kaikkia ja herättää suuria tunteita yli kieli- ja kulttuurirajojen. Musiikki myös 
kestää aikaa, se jää elämään. 

Haastattelusta kävi ilmi, että aitous on yksi matkailualan suurimmista trendeistä. Matkailijoita 

kiinnostavat aidot ihmiset sekä paikalliset elämäntavat. Nykypäivän mediahälyssä tarvitaan 

uudenlaisia ideoita, jotka ylittävät raja-aitoja saavuttaakseen ihmisen huomion. ”Nämä ovat ideoita, 

jotka tuntuvat oikeasti tuoreilta, ja jotka herättävät tunteita.” Kampanjan toteutuksen päämääränä oli 

se, että matkailu kohtaa tieteen ja taiteen kiehtovalla tavalla. Vaikuttamaan pyrittiin eritoten 

korostamalla suomalaisia luonteenpiirteitä ja ääripäitä. Samoja keinoja käytettiin myös näkyvyyden 

lisäämiseksi.  

Projektin ensimmäisessä vaiheessa seurattiin sävellystyön valmistumista ja esiteltiin joukko 

kiinnostavia ihmisiä geenien takana pienoisdokumenttien kautta. Jokaisessa ihmisessä näyttäytyi 

”jokin äärimmäinen ja leimallisesti suomalainen ominaispiirre, kuten esimerkiksi periksiantamaton 

sisu ja vahva yhteys arktiseen luontoon”. Heistä kukin edustaa myös eri alueita Suomessa: Lappia, 

Järvi-Suomea, saaristoa ja pääkaupunkiseutua. Näitä piirteitä Visit Finland halusi korostaa 

kampanjassa: 

H: Geneerisen matkailukuvaston sijaan se [kampanja] sukeltaa syvälle suomalaiseen kulttuuriin 

havainnollistaen ulkomaalaisille, mistä suomalaisuudessa on pohjimmiltaan kysymys ja mikä tekee tästä 

maasta omintakeisen – ja vierailun arvoisen.  
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Haastateltavan mukaan Suomi on kiinnostava matkailukohde erityisesti aitouden ja matkailijoita 

kiehtovien ääripäiden ansiosta. Ääripäät näyttäytyvät ihmisissä, vuodenajoissa ja luonnossa valona 

ja pimeytenä, kylmänä ja kuumana sekä veden eri elementteinä. Nämä pidettiin mielessä, kun 

lähdettiin rakentamaan mielikuvia Suomesta sekä suomalaisuudesta. Esittämisen keinoista aidot 

tarinat ihmisistä nähtiin toimivimpina.  

Visit Finlandin omasta näkökulmasta The Symphony of Extremes -kampanja onnistui erittäin hyvin 

esimerkiksi PR-arvolla, katsotuilla videokerroilla ja kampanjasivuston kävijämäärillä mitattuna. 

Kampanjalla tavoitettiin 583 mediaosumaa ympäri maailman ja osumien PR-arvo oli 11.58 miljoonaa 

euroa. Videota katsottiin yli 30 miljoonaa kertaa ja visitfinland.com -verkkosivun kävijämäärä kasvoi 

+16 %. Kampanjasivulla vierailtiin yli 130 maasta. MyStay-matkailutuotteisiin tutustuneiden 

kävijöiden määrä taas kasvoi +38 %. Haastateltavan mukaan kampanjan voidaan sanoa onnistuneen 

globaalisti.  

Toisaalta, kun kampanjan päätavoitteena on lopulta kasvattaa Suomeen kohdistuvaa matkailua, olisi 

kiinnostavaa tietää kuinka nämä luvut näkyvät konkreettisesti Suomi-matkailun, matkailutulojen ja 

kiinnostuksen kasvussa. Lisäksi olisi kiinnostavaa saada selville tarkemmin, kuinka kampanja 

onnistui sosiaalisessa mediassa, kampanja kun toteutettiin täysin Visit Finlandin digitaalisilla 

kanavilla: verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Mainonnan tavat ovat muuttuneet medioituneessa 

maailmassa sosiaalisten medioiden nousun myötä, joten relevantti kysymys on se, hyödynnettiinkö 

kampanjassa kohdennettua mainontaa tavoittaakseen kohdemarkkinat paremmin esimerkiksi 

YouTubessa ja Instagramissa. Ja jos näin tehtiin, kuinka siinä onnistuttiin?  
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7 POHDINTA  

 

7.1. Tulosten tarkastelu 

 

Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, millä tavoilla Visit Finland rakentaa mielikuvia Suomesta 

ja suomalaisuudesta The Symphony of Extremes -kampanjassaan? Tutkielmassa on keskitytty 

tarkastelemaan sekä kielellisiä että audiovisuaalisia retoriikan keinoja. Retorisia vaikutuskeinoja on 

peilattu tutkimusaineistoon kokonaisuutena ja pyritty sitä kautta rakentamaan kuvaa niiden 

vaikuttamaan pyrkivyydestä. Esittelen seuraavassa tutkielmani tuloksista kokoamani pohdinnan, 

jossa tarkastelen syvemmin kampanjan retorisia valintoja sekä pohdin niiden vaikuttavuutta 

mielikuvien muodostamisessa. 

 

Tehdyn tutkielman perusteella tarkastellun retoriikan tavoite on ensisijaisesti rakentaa Suomesta 

ainutlaatuisia, aitoja mielikuvia äärimmäisyyksien, vastakkainasetteluiden ja tarinoiden kautta, joiden 

tiedettiin kiinnostavan kohderyhmiä.  Kampanjan videoiden retoriikka rakensi Suomesta mielikuvaa 

muista erottuvana, karuudessaan kauniina maana, jonka kansa on monimuotoista. Visit Finland pyrkii 

kampanjallaan vetoamaan ennalta määritellyn kohdeyleisön tunteisiin, mutta tavoittelee toisaalta 

myös määrittelemättömiä yleisöjä, joilla on potentiaali innostua Suomi-matkailusta. Yleisölle 

viestiessä videoissa on hyödynnetty suomalaiselle kulttuurille ominaiseksi tulkittuja arvoja ja 

ominaispiirteitä, kuten hiljaisuutta, puhtautta ja luonnollisuutta. Videoilla esitettyjä vastakohtia ja 

toistensa ääripäitä ovat esimerkiksi valo ja pimeys, kylmä ja kuuma, klassinen musiikki ja metalli, 

kesä ja talvi sekä vahva suhde luontoon ja toisaalta urbaani elämäntyyli. Kampanjassa puhutaan 

rankoista talvista ja niistä selviytymisestä sekä periksi antamattomuudesta, sisusta. Voimakkaat 

kontrastit näkyvät sekä Suomen luonnossa, kulttuurissa että kansassa.  

 

Aineistosta voidaan luokitella neljä pääteemaa, joita kampanjassa korostetaan. Ensinnäkin 

kampanjassa korostuu yksinolo, hiljaisuus ja rauha. On huomionarvoista, ettei yksinololla tässä 

kontekstissa tarkoiteta yksinäisyyttä. Hiljaisuuden ja rauhan kunnioitus on selvästi esillä. Toisena ja 

koko kampanjan sanomalle pohjautuvana teemana on Suomen äärimmäisyys, kontrastit ja 

ainutlaatuisuus. Kolmantena teemana kampanjassa korostetaan Suomen luontoa, suomalaisten 

luontosuhdetta ja luonnollisuutta, johon liittyy myös puhtaus. Puhtaus liitetään luontoon ja etenkin 

raikkaaseen ja kylmään, kirpeään talveen ja pakkaseen. Neljäntenä teemana videoilla korostetaan 

suomalaisten vapautta, rohkeutta ja itsenäisyyttä. Nämä tulevat esille eritoten pienoisdokumenteissa, 
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joissa tehdään ruumiillista työtä äärimmäisissäkin sääoloissa, harrastetaan extreme -urheilulajeja ja 

joissa lapset seikkailevat ilman aikuisten valvontaa.  

 

Retoristen valintojen avulla kampanjan videoilla pyrittiin luomaan mielikuvia Suomesta 

kiinnostavana, aitona ja erilaisena matkakohteena. Korostettuna olivat erityisesti ääripäät, joiden 

nähdään tekevän Suomesta omintakeisen ja matkailijoille vierailun arvoisen kohteen. Brändin 

rakentamisen näkökulmasta Olins (2003, 157) toteaa vahvan maabrändin rakentamisen nojaavankin 

juuri vahvuuksiin, ylivoimaisuuteen omalla alallaan ja vahvan identiteetin myötä rakentuvaan 

erilaisuuteen. Visit Finlandin valitsemalla lähestymistavalla pyritään selkeästi erottautumaan 

tyypillisestä matkailukuvastosta, kuten valkoisista hiekkarannoista ja rantatuolissa löhöilystä 

palmujen alla. Huomionarvoista on paitsi pyrkimys erottautua alan kilpailijoista, myös 

erottautuminen mediahälystä persoonallisten esittämisen keinojen ja valintojen avulla. 

 

Videoformaatin sekä digitaalisten alustojen hyödyntäminen kampanjassa on perusteltua, sillä 

videoilla on mahdollista saavuttaa Visit Finlandin havittelemia laajoja yleisöjä. Sosiaalisen median 

alustat, kuten kampanjassa hyödynnetty YouTube mahdollistaa kommentoinnin, muuttaen katsojan 

roolia aktiivisemmaksi. Sosiaalisen median mainonnan kohdentamisen avulla voidaan tavoittaa 

tarkoin rajattuja yleisöjä sen perusteella, keitä käyttäjät ovat, mistä he ovat kiinnostuneita ja millaista 

sisältöä he tarkastelevat. Tämä tukee myös Forbesin (viitattu 4.11.2017) tulkintaa, jonka mukaan 

sisältö toimii ainoastaan silloin, kun se tarjoaa kuluttajille heidän suosimassaan formaatissaan sen, 

mitä he haluavat. Internetissä julkaiseminen mahdollistaa näin niche-yleisöjen tavoittamisen, sillä 

kuluttajien kiinnostuksenkohteita on helpompi seurata esimerkiksi evästeiden ja klikkausten 

perusteella. Lisäksi YouTube mahdollistaa videoiden omatoimisen tekstittämisen, jonka lisäksi The 

Symphony of Extremes -kampanjan tiiserivideo oli tekstitetty eri kohdemaiden kielille. 

 

Suuri osa mainonnan ja brändäämisen tutkimuksesta keskittyy tuotteisiin, tässä tutkielmassa 

markkinoitavana tuotteena on kuitenkin Suomi-brändi eli maasta muodostettavat mielikuvat ja 

asenteet kuluttajille, tässä kontekstissa matkailijoille. Visuaalisuuden tutkimuksessa on tärkeää 

peilata esitettyä retoriikkaa muuhun aiheeseen liittyvään kuvastoon. Imagoa ja mielikuvia tutkinut 

Karvonen (1997, 21) on sitä mieltä, että kilpailun logiikan mukaan toimijan erottautuakseen massasta 

tämän on joko otettava käyttöön vastaavat tai vaihtoehtoisesti paremmat houkutuskeinot voittaakseen 

kuluttajat puolelleen. Erottuakseen muista kampanjan laatijat ovat tehneet tietoisen valinnan 

keskittyessään Suomen äärimmäisyyksiin ja erilaisuuteen. Toisaalta haastattelusta kävi ilmi, että 
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muita maita oli myös hankala haastaa budjetin suhteen, joten erilainen lähestymistapa Suomen 

markkinointiin oli luonteva päätös.   

 

Kampanjan tavoitteena on videoiden audiovisuaalisten sisältöjen retoriikan avulla suostutella katsojia 

muodostamaan houkuttelevia mielikuvia Suomi-brändistä, kehittää positiivinen asenne Suomesta 

tuotteena ja yhtäältä kannustaa toimintaan joko konkreettisesti tai alitajuisesti. Mainonta kun ei 

välttämättä vaikuta kuluttajaan heti mainosta katsoessa, vaan viesti saattaa jäädä kytemään 

alitajuntaan. Perelmanin (1996, 19, 53) mukaan argumentaatiolla tavoitellaan älyllisen hyväksynnän 

lisäksi toiminta-alttiuden luomista. Koska sanat eivät yksin voi taata viestin virheetöntä 

ymmärtämistä, joudumme hakemaan niiden ulkopuolelta sellaista lisäinformaatiota, jonka avulla 

voimme vähentää väärinkäsityksiä ja ymmärtää viestin siten kuin sen esittäjä sen tahtoo 

ymmärrettävän. Kaikki esitykset ovat retoriikan ohella myös semiotiikan oppien mukaan valinnasta 

syntyviä kokonaisuuksia. Kuten mainosten kuvamaailmassa yleensäkin, myös tässä kampanjassa 

kierrätetään Suomen kulttuurille ominaisia kuvia kuten esimerkiksi luontoa.  

 

Kun tutkitaan visuaalisuutta, tulee ottaa huomioon, onko kuva jollain tavalla poikkeuksellinen 

aikaansa nähden, millaista muu kuvasto on aiheen ympärillä, sekä mitä historiaa kuvaston taustalta 

on löydettävissä. Valaskiven (2014, 195) mukaan yksittäiset kansallisen brändäämisen prosessit ja 

käytännöt kiinnittyvätkin tavalla tai toisella aiempiin kansallisen kuvittelun tapoihin (ks. Anderson 

2007). Koska oletuksenani on, että kampanjan videoiden avulla markkinoidaan modernia Suomi-

kuvaa, on mielestäni tarkoituksenmukaista palata ajassa taaksepäin ja tutkia sen historiaa, jotta 

nykytilannetta voidaan tarkastella kriittisesti ja asiantuntevasti. Brändin, mielikuvien, imagon ja 

identiteetin tutkimuksessa historian tarkastelua kannattaa myös sosiologi ja kulttuurintutkija Stuart 

Hall, jonka mukaan kulttuuriset identiteetit voidaan ymmärtää nimenomaan yhteisön historian kautta 

sekä erilaisten valtasuhteiden määrittäminä (Hall 1990, 225–226).  

 

Kansainvälisesti maabrändäämisen historia alkaa toisen maailmansodan ajasta, mutta toisaalta 

valtion näkeminen merkittävänä resurssina nähtiin jo 1600- ja 1700-luvuilla (Aronczyk 2013, 3). 

Suomessa keskustelu Suomi-kuvasta alkoi ennen itsenäistymistä. Haasteina Suomen brändäämisen 

historiassa ovat olleet mielikuvat Suomesta osana itäblokkia sekä suomettumismielikuva. Itä ja länsi 

voidaan nähdä aineistossakin vastinparina. Tämä kävi ilmi myös haastatteluaineistosta.  

 

Brändätessä käytetään tyypillisesti hyväksi luovaan talouteen ja innovatiivisuuteen liittyvää 

retoriikkaa ja kuvastoa (Valaskivi 2014, 205). 1980-luvulta eteenpäin Suomen markkinoinnissa 
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lähdettiinkin korostamaan teollisuutta, muotia, kauneutta, viihdettä ja taidetta. 

Matkailumarkkinoinnissa korostettiin kaupunkielämän ja eksoottisen luonnon yhdistelmää. 

Suomesta kertovissa matkailufilmeissä esitettiin kauniita maisemia sekä  kaupungin nähtävyyksiä, 

urheilumahdollisuuksia ja kulttuuritarjontaa kehuvan selostuksen kera. Lähteenkorvan ja Pekkarisen 

(2008, 61) mukaan ongelmana nähtiin Suomen näkökulmasta se, että ulkomaiset tiedotusvälineet 

halusivat jatkuvasti kuvia ”eksoottisesta Lapin luonnosta ja kansallispukuihin sonnustautuneista 

saamelaisista, vaikka pressi olisi mieluummin esitellyt jälleenrakennettua, modernia ja teollistunutta 

Lappia sekä iloisia turisteja kuin porojen parissa puuhastelevaa alkuperäiskansaa”. Vanha Suomi-

kuva ei ulkoministeriön mielestä enää vastannut todellisuutta, vaan ryhdyttiin rakentamaan uutta 

näkemystä, jossa metsät, järvet ja muu eksotiikka heitettiin syrjään. Uusi Suomi-kuva rakentui 

puolueettomasta, demokraattisesta, teollistuneesta ja kulttuuriorientoituneesta 

hyvinvointiyhteiskunnasta. Hytösen (2012, 16–17) mukaan puhdas luonto, turvallisuus ja toimiva 

infrastruktuuri on kuitenkin aina nähty Suomen kestovaltteina, lisäksi myös kansalliset 

luonteenpiirteet, kuten hiljaisen kansan stereotypia, ovat säilyneet muuttumattomina vuosikymmeniä. 

Hänen (2012, 60) mukaansa kansalliset luonteenpiirteet ovatkin sosiaalisia elementtejä, jotka ovat 

mukana rakentamassa ryhmäidentiteettiä ja maabrändiä.  

 

Tutkielman perusteella The Symphony of Extremes -kampanjassa hyödynnetään yhä Suomi-brändin 

markkinoinnin historian eri painopisteitä. Luonnehdinnat, kuten syrjäisyys ja pohjoisuus on 

käännetty kampanjassa maabrändimme vahvuuksiksi. Alkuperäiskansaa ei videoilla nähdä, 

vaikkakin niillä puhutaan ahvenanmaalaisista sekä lappalaisista. Mielikuvat teollistuneesta 

sivistysmaasta ja historian tapahtumista kuten itsenäistymisestä ja velanmaksusta on jätetty syrjään. 

Suomi on hyvinvointivaltion mallimaa, jossa ihmiset ovat onnellisia ja koulutusjärjestelmä 

maailmanluokkaa. Koulutusteemaa tuodaan esille vain hieman Johanin tarinassa, jossa lapset 

opiskelevat. Johan kertoo lempiaineensa olevan maantieto. Kenties suomalaisen yhteiskunnan 

toimivuutta ja edistyksellisyyttä pidetään nykykatsojien näkökulmasta jo itsestäänselvyyksinä.  

 

Retoriikka on aspektointia, asian tuottamista, jossakin suhteessa ja jostakin näkökulmasta ihmisten 

mieliin. Kampanjan keskiöön valittu teema ääripäät näyttäytyy tämän tutkielman pohjalta 

mielenkiintoisena alueena. Kuten sanottua, ääripäitä esitetään vastakohtaparien kautta. Videoilla 

esitetään talvea sekä aurinkoisena, valoisana ja kauniina, että arktisena, harmaana ja pimeänä. 

Toisaalta myös kesän lämpö, aurinko ja valoisat kesäyöt näkyvät aineiston Suomi-kuvastossa. 

Vastinpari kylmä-lämmin esitetään myös esimerkiksi jäisessä vedessä vapaasukeltamisena ja 

toisaalta saunomisena.  
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Läsnäolon ja poissaolon valinta voidaan liittää myös identifioitumiseen ja yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen. Summan ja Palosen (1996, 59) mukaan kaikenlainen yhteisöllisyys onkin retorisesti 

tuotettua. Ihmisryhmien erillisyys ja toisistaan poikkeavat intressit ovat myös Burken retoriikan 

lähtökohtana. Retoriikalla voidaan häivyttää tai lisätä ihmisten keskinäistä erillisyyttä. Kun videoilla 

puhutaan ”meistä” eli suomalaisista, voidaan luoda yhteistä identiteettiä suomalaisille. Toisaalta 

samalla syntyy myös erittely muihin. Kampanjan sisältö viittaa siis identifikaatioon ja eetos-keinona 

me-retoriikkaan. Brändityöllä on joko tietoisesti tai tiedostamatta rakennettu kuviteltua yhteisöä ja 

yhteisöllisyyttä, jota brändi edustaa. Aineistosta voidaan havaita, että Suomi-kuvaa sekä kuvaa 

suomalaisuudesta tuotetaan retorisesti yhteisöllisyyttä rakentaen. Kenties tunne ”meistä” tulee esille, 

jos suomalainen katsoja kokee identifioituvansa videon sanomaan. Toisaalta, sillä kampanjan 

kohderyhmä ei suinkaan ole suomalaiset, voi ulkomaalaisen kuvitella haluavan identifioitua videoilla 

esitettävään elämäntyyliin ja olla osa kampanjan narratiivia uniikista maasta ja sen kansalaisista. 

Kiinnostava havainto aineistosta olikin se, että puhuttelutapa vaihteli ja välillä aineistossa esiintyi 

toiseuttavaa retoriikkaa, kun puhuttiin suomalaisista me-muodossa sekä esimerkiksi ”niistä” 

ahvenanmaalaisista ja lappalaisista. 

 

Gutmanin (1982) mukaan kuluttajat valitsevat ensisijaisesti tuotteita, joiden kautta heidän on 

mahdollista saavuttaa haluttu tila. Kampanjan retoriikassa on kiinnitetty erityistä huomiota 

erottautumiseen ja sen kautta katsojien tunteisiin vetoamiseen. Katsojaa pyrittiin osallistamaan 

kampanjan narratiiviin visuaalisten tyylikeinojen avulla. Suomeen tulevia matkailijoita kiinnostaa 

matkakohteen ainutlaatuisuus. Myös uusien kokemusten ja seikkailujen haaliminen voi olla  

Suomeen matkustamisen motiivi. Escalaksen (2004) mukaan silloin, kun katsoja asettuu alttiiksi 

tarinalle, hän kokee niistä välittyvän maailman välillisesti, siirtyen esitettyyn maailmaan osaksi 

narratiivia.  

 

Suostuttelun kannalta katsojat, jotka ovat niin sanotusti siirtyneet tarinaan ovat suotuisampia sen 

sanomaa kohtaan. Katsojan osallistaminen näkyy kampanjan visuaalisuudessa siinä, kun hänet 

sijoitetaan tilallisesti mukaan tekemiseen. Tämä toiminta ikään kuin tekee katsojan roolista 

aktiivisemman, jolloin hän on osana narratiivia ja haluttua tilaa. Haastattelussakin kävi ilmi, että 

aitous on yksi matkailualan suurimmista trendeistä. Nykyisin matkailijoita kiinnostavat aidot ihmiset 

sekä paikalliset elämäntavat. Visit Finland lähestyi tätä tarvetta omintakeisella kampanjatoteutuksella 

aitojen tarinoiden kautta. Retoriikan voidaan myös ajatella olevan toimintaa, jolla pyritään 

tuottamaan sosiaalista todellisuutta. Kotlerin ja Dubois´n (1997) mukaan tarve motivoida ostamiseen 
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sisältää sekä realiteetin että unelman. Tarve syntyy tunteesta siitä, että jotain puuttuu, ja paras tapa 

tyydyttää tämä tarve on ostaa unelmien tuote – tai matkustaa unelmien matkakohteeseen kokeakseen 

sen ainutlaatuisuuden.  

 

Teema, joka on säilynyt Suomi-brändäämisen alkuajoista tähän päivään saakka on eksoottisen 

luonnon ja kaupunkielämän yhdistäminen ja korostaminen. Ensinnäkin, vesi on vahvasti läsnä 

kampanjan kuvastossa. Esiin tuodaan veden eri elementit eri vuodenaikoina: jäähän hakattu tumma 

avanto, kimmeltävä ja sininen saaristomeren aallokko tai tyyni, auringonlaskun värjäämä järvi. 

Haastateltavan mukaan kampanjan tarinoissa näyttäytyy aina jokin suomalainen ominaispiirre. 

Pienoisdokumenttien päähenkilöistä kukin edustaa myös eri alueita Suomessa. Kuten on käynyt ilmi, 

kampanjan narratiiviseen toteutustapaan kannusti tieto siitä, että aidot tarinat, kiinnostavat ihmiset ja 

paikalliset elämäntavat vetävät matkailijoita puoleensa. Tätä tukee myös ajatus yhteisöllisyyden 

retorisesta rakentamisesta ja identifikaatiosta sekä Visit Finlandin (2017) huomio siitä, että 

matkailijat eivät enää tyydy olemaan pelkkiä turisteja, vaan he haluavat sulautua joukkoon ja kokea 

maan paikallisten tapaan. 

 

Haastateltavan mukaan kampanjan neljä viimeisestä videota sukeltavat syvälle suomalaiseen 

kulttuuriin havainnollistaen ulkomaalaisille, mistä suomalaisuudessa on pohjimmiltaan kysymys ja 

mikä tekee maasta omintakeisen ja vierailun arvoisen. Mediahälinästä haluttiin erottautua vetoamalla 

tunteisiin omintakeisuudella ja aitoudella. Tunteiden herättämisen tarve nousikin esille haastattelussa 

puhuttaessa kampanjan tavoitteista ja vaikutuskeinoista. 

 

Jo Antiikin Roomassa Ciceron lähtökohtana oli, että puhujan tehtävä on suostuttelu. Puheen 

esittämisen tehtävä oli lopulta taata se, että kuulijassa herää puhujan tavoitteiden näkökulmasta 

tarkoituksenmukaisia tunnetiloja (Puro 2004, 37, 39). Tunteisiin vetoaminen, paatos, on myös yksi 

Aristoteleen määrittelemästä vaikutuskeinoista, joilla yleisöihin voidaan vaikuttaa. Aitojen tarinoiden 

ohella kampanjassa merkittävässä roolissa olleen musiikin kuvattiin herättävän tunteita ”yli kieli- ja 

kulttuurirajojen”. Haastateltava perusteli myös Apocalyptican soveltuvuutta yhteistyöhön 

kampanjassa juuri ääripäiden yhdistymisellä: klassinen musiikki ja metalli, luonto ja urbaanius, 

herkkyys ja kovuus. Videoiden äänimaisema vaihteli metallimusiikista klassiseen ja toisaalta herkkiin 

luonnon ääniin, jolloin myös hiljaisuudelle annettiin tilaa. Henkilökuvissa Myllykangas, Johan, 

Toppinen ja Nordblad kertoivat tarinaansa musiikin ja muun äänimaailman säestäessä taustalla. 

Äänimaailmalla on merkittävä rooli tunteisiin vetoamisessa ja tunnelmaan virittäytymisessä.  
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Paatoksen eli tunteisin vetoamisen ohella kampanjassa on selvästi havaittavissa myös kaksi muuta 

Aristoteleen vaikuttamisen keinoa. Eetos, liittyen puhujan ominaisuuksiin, on merkittävässä roolissa 

kampanjan uskottavuudessa. Jos viestivä taho on jo itsessään viesti, on sen oltava luotettava, jos 

pyritään pääsemään tavoitteeseen vaikuttaa katsojan asenteeseen markkinoitavaa tuotetta eli Suomi-

brändiä kohtaan.  

 

Aiemmin sivuttu me-retoriikka voidaan sekin nähdä eetos-keinona, jonka avulla rakennetaan 

mielikuvaa ja tuotetaan yhteisöllisyyttä sekä houkutellaan katsojaa osaksi tuotettua ”unelmaa”. 

Karvosen (1999, 261) mukaan puhujan uskottavuutta parantaakin se, kuuluuko hän ”meihin” vai 

”heihin”. Jo kampanjan alussa tehdään selväksi, että kampanjan tuotanto koostuu eri alojen 

asiantuntijoista. Visit Finland toimii valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja on vastuussa 

ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Videoilla esiintyvät asiantuntijat 

pääsevät ääneen työnimikkeensä kera. Henkilökuvissa esiintyvät ihmiset taas kertovat ääneen omaa 

tarinaansa. Heidän tarinansa on taltioitu heidän luonnollisissa, aidoissa elinympäristöissään. 

Uskottavuudesta kielii myös kampanjan laadukas toteutus.  

 

Kolmas vaikutuskeino logos viittaa tekstien asiasisältöön: tekstin sanomaa tukeviin tai vastustaviin 

argumenttehin. Aineistosta nousi tästäkin vaikutuskeinosta useita esimerkkejä etenkin kampanjan 

neljässä viimeisessä videossa, joissa ei kuulla lainkaan puhetta, mutta liikkuvan kuvan päälle on 

lisätty teksti vahvistaakseen videon sanomaa. Tuotannon ja videoilla esiintyvien asiantuntijoiden 

työnimikkeiden esittäminen voidaan lukea tähänkin kategoriaan. Kuvan ylemmyysefektin mukaisesti 

(Nelson ym. 1976) tekstin ja kuvan yhdistäminen tekee informaatiosta muistettavamman.  

 

Tarkastellun aineiston perusteella tulkitsen, että katsojalle esitetyllä informaatiolla, jossa kuva ja 

teksti on yhdistetty, pyritään tuomaan esille paitsi ammattimaisuuden eetosta, myös korostamaan 

Suomen eksotiikkaa matkailumaana. Videoilla esitetään tietoa Suomesta ja suomalaisesta 

elämäntyylistä lukujen ja kärjistetyn faktatiedon avulla. Videoilla kerrotaan muun muassa, että sata 

prosenttia suomalaisista saunoo viikoittain, sekä pilke silmäkulmassa, kuinka silloin, kun kesällä 

aurinko ei laske 70 päivään, paikalliset kertovat, etteivät he nuku lainkaan. Se olisi ajanhukkaa.  

 

Suomen luonto ja suomalaisten luontosuhde ovat kantavia teemoja jokaisella kampanjan videolla, ja 

teema on tuttu myös Suomi-brändin rakentamisen historian eri vaiheista. Luonnon monimuotoisuutta 

havainnollistetaan esittämällä jokaista neljää vuodenaikaa ja niiden ominaispiirteitä: ruskaista 

syksyä, valkoista, lumista ja kylmää talvea, aurinkoista kevättä ja valoisia sekä lämpimiä kesäpäiviä- 
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ja öitä. Suomalaisuudessa ja suomalaisessa elämäntavassa esille nousevat yksinolo, rauhallisuus, 

itsenäisyys ja rohkeus tai periksiantamattomuus, jota sisuksikin voisi kutsua.  

 

Jokainen kampanjan videoista käsittelee luontoa eri näkökulmasta. Kampanjan retoriikalle 

tunnusomaiset äärimmäisyydet ja vastakohdat ovat vahvasti korostettuina myös kampanjan 

visuaalisessa ulosannissa. Vastakohtia esitetään kontrastien avulla. Kylmästä avannosta siirrytään 

kuumaan saunaan, lumen peittämä mäntymetsä vaihtuu ruskaiseen, karuun tunturimaisemaan ja 

saariston rauhasta siirrytään musiikkifestivaaleille urbaaniin kaupunkiympäristöön. Konkreettisesti 

kontrastit näkyvät ensimmäisessä kuvassa (Kuva 1), jossa Johanna Nordblad valmistautuu 

sukellukseen mustaan avantoon mustassa märkäpuvussaan lumisen maiseman ympäröimänä. 

Tällaisia esimerkkejä esiintyy aineistossa runsaasti. 

 

Rauhallisuutta, avaruutta ja eritoten hiljaisuutta voidaankin pitää Suomen markkinointivalttina 

ulkomaille. Hiljaisuuden tuotteistamisesta ja brändäämisestä onkin tullut liiketoimintaa etenkin Lapin 

matkailussa. Ihmiset matkustavat niin läheltä kuin kaukaa hiljaisuuden ja rauhan kokemuksen 

perässä. Hiljaisuus ja rauha tuovat vastapainoa arjen kiireeseen. Helsingin Sanomien (viitattu 

10.10.2018) mukaan hiljaisuus kiinnostaa turisteja ja tätä on opittu hyödyntämään Suomen 

matkailussa. Äänimaisematutkija Noora Vikman sanoo kertoo artikkelissa, ettei aasialaisessa 

suurkaupungissa kasvanut ole ehkä koskaan hengittänyt raikasta ilmaa tai kuunnellut metsässä 

linnunlaulua. Hiljaisuus voidaan nähdä Suomi-matkailun valttikorttina, sillä nykyihminen kaipaa 

paikkoja, jossa rauhoittua. Tämä tukee myös Visit Finlandin kohdemarkkinavalintaa, joka keskittyy 

esimerkiksi juuri Aasian maihin. 

 

Saarenmaa (2014) tuo esille, kuinka kansalliset ikonit ovat usein maskuliinisia, ja painotus 

maskuliinisuuteen näkyy myös kulttuuriviennissä ja puheenvuoroissa. Nämä ovat aiemmin mainitun 

läsnäolon ja poissulkemisen valintoja. Kun suomalaisesta omaleimaisuudesta on viestitty ulkomaille 

miesten kautta, se tulkitaan ennen kaikkea miehisenä ominaisuutena (Saarenmaa 2014, 223). Tässä 

kampanjassa teemaa lähestyttiin kuitenkin eri näkökulmasta: kahdessa neljästä henkilökuvasta 

esiintyi nainen, joka esitettiin poikkeuksellisen ainutlaatuisena, vahvana ja rohkeana. Jopa 

itsenäisempänä kuin miehet. Kenties tätä lähestymistapaa suomalaiseen naiseuteen voidaan pitää 

myös tasa-arvoviittauksena. 

 

Lehtikangas on nuori yrittäjänainen, joka asuu Lapin erämaassa ja saa luonnosta kaiken 

tarvitsemansa. Lehtikangas nähdään hakkaamassa jäätä, pilkkomassa puita sekä rekikoirien 
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ohjaksissa. Nordblad taas harrastaa extreme-urheilulajia: vapaasukeltamista. Hän hakee pesuvetensä 

järvestä ja lämmittää itse saunansa. Kaksi muuta tarinaa kertovat Johanista ja Toppisesta, eikä 

tarinoissa esiinny suoraan verrattavaa sisukkuutta. Toisaalta Toppisen henkilökuva on enemmänkin 

haastattelunomainen, jossa näkökulmana on Suomen luonnon ja musiikin yhteys. Saaristossa asuvan 

Johanin tarinassa taas korostuvat suomalaisten lasten itsenäisyys ja vapaus sekä saariston 

turvallisuus. 

 

Komposition tutkimus tarkastelee kuvien muodollisia tunnuspiirteitä ja sisältöä. Tällöin huomio 

suunnataan väreihin, valoon sekä avaruudelliseen järjestykseen (Finnegan 2010, 255). Kress ja Van 

Leeuwen (2006, Finneganin 2010, 255 mukaan) ehdottavat, että värit vaikuttavat tunteisiimme 

kuvien todellisuudesta. Esimerkiksi kuva rannasta ja kirkkaasta, vahvasti saturoidusta sinisestä 

vedestä saattaa synnyttää vaikutelman fantasiamaailmasta tai paratiisista. Tarkastellussa kampanjassa 

on kuitenkin lähdetty päinvastaiseen suuntaan ja hyödynnetty Suomen synkkyyttä, arktisuutta ja 

äärimmäisyyksiä. Toisaalta vastapainona esitetään myös lämmintä, aurinkoista kesämaisemaa ja 

värikäs ruska-aika. Näin ollen Kressin ja Van Leeuwenin esimerkki, jossa värien avulla syntyy 

vaikutelma paratiisista kirkkaine vesineen, on tässä kampanjassa korvattu usein päinvastaisella 

uniikilla lähestymistavalla. Toisaalta aurinkoiset saaristo- ja järvimaisemat ja yöttömät yöt voidaan 

kenties laskea tähän esimerkkiin kuuluviksi.  

 

Kuten yllä käy ilmi, kampanjassa ei korosteta sitä, että Suomessa olisi aina äärimmäisen kylmä ja 

pimeä. Videoilla ei esitetä kuvaa kylmistä, sateisista juhannuksista tai lumettomista joulusäistä. 

Katsojalle rakennetaan Suomesta vetovoimaista, mutta muusta matkailukuvastosta poikkeavaa 

mielikuvaa Suomen vetovoimaisimpien äärimmäisyyksien, kuten arktisen, lumisen Lapin ja 

valkeiden kesäöiden kautta. Komposition tutkimuksen näkökulmasta kampanjassa on hyödynnetty 

sekä tummanpuhuvaa että vaaleaa ja kirkasta värimaailma – toistensa vastinpareja. Myös harmonia 

ja toisaalta epäsopuisuus näkyvät videoilla, esimerkiksi, kun kuvataan hidastettua kuvaa Toppisesta 

metsässä, jonka jälkeen siirrytään Apocalyptican konserttiin, jossa yhtyeen jäsenet heiluttavat 

hiuksiaan kiivaasti musisoidessaan. Videot ovat myös poikkeuksetta kuvattu näennäisessä 

luonnonvalossa, joka korostaa mielikuvia luonnollisuudesta.  

 

Usein videoilla ei nähdä kuin muutama ihminen. Kuvissa hyödynnetään myös paljon tyhjää tilaa, eikä 

ihmispaljoutta ole videoissa nähtävillä lukuun ottamatta Helsingin DNA -videota. Kuvien tilallinen 

asettelu tarkastelee muun muassa, kuinka objektit on aseteltu kuvissa suhteessa toisiinsa ja mikä 

asettelun avulla on tuotu esille tärkeänä kuvissa. Se tutkii myös läheisyyden ja etäisyyden tuntua ja 
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sitä, kuinka tämä kaikki näyttäytyy kuvan vastaanottajan näkökulmasta. Tutkielman 

haastatteluaineistosta kävi ilmi, että aidot tarinat ihmisistä nähtiin toimivimpina esittämisen keinoina, 

sillä ihmiset kiinnostavat matkailijoita. Ihmiset ja kaikki tekeminen onkin videoissa sijoitettu lähes 

poikkeuksetta kuvan keskelle. Etäisyyksissä ja kuvakulmissa on paljon vaihtelua. Toisinaan kuvataan 

kaukaa, toisinaan erittäin läheltä. Maisemia kuvataan usein lintuperspektiivistä, vapauden, rauhan ja 

tilan tuntua korostaen. Luonnon mahtavuutta ja ihmisten pienuutta tuo verbaalisesti esille Toppinen, 

kun hän toteaa luonnossa kävellessään, että metsässä hän ymmärtää, että on ”niin paljon suurempia 

asioita kun hän itse”. Toisaalta Nordblad kuvaa tuntevansa kuuluvansa luontoon – olevansa osa sitä. 

Katsojan näkökulmaan liittyy sijoittumisen näkökulmasta myös aiemmin mainittu osallistaminen, 

jolloin katsoja osallistetaan osaksi toimintaa asettelua ja perspektiivejä hyödyntämällä, jolloin hänelle 

välittyy tunne, kuin hän olisi mukana tekemisessä.  

 

Edellä esiin tuotujen retoristen valintojen ohella kampanjasta on löydettävissä erilaisia retorisia 

keinoja. Toisto on Kakkuri-Knuuttilan (1998, 238) mukaan yksi tavanomaisimpia retorisia 

vaikutuskeinoja. Toistamisen teho perustuu periaatteisiin: se mitä toistetaan, on tärkeää ja se mitä 

toistetaan, on totta. Äärimmäisyydet, vastakkainasettelu, luonto ja muut kampanjan keskeisimmät 

teemat toistuvat tiiserivideosta alkaen kampanjan jokaisella videolla.  

 

Perelmanin (1996, 161) mukaan toistolla voidaan vahvistaa argumentin läsnäoloa, mutta se voi 

toisaalta muuttua pitkästyttäväksi. Tässä kampanjassa luonnon moninaisuutta esitetään kuitenkin 

runsaasti, eikä koko kampanja perustu esimerkiksi pelkästään talvimaisemien esittelyyn. Rytmiltään 

videot ovat melko nopeatempoisia ja jokainen niistä kestää alle kolme minuuttia. Äänimaisema sekä 

kuva saattavat olla toisinaan seesteisiä, mutta videoiden kuva vaihtuu usein ja nopeasti. Toisaalta 

henkilökuvissa, joiden tyyli on dokumentaarisempi kuin kampanjan neljässä viimeisessä videossa, 

tapahtumat etenevät luonnollisemmin ja hitaammalla temmolla, kun pääkohde on yksi henkilö ja 

keskitytään hänen tarinaansa.  

 

Kakkuri-Knuuttilan (1998, 251) mukaan esimerkit ovat nekin tärkeitä perustelu- ja 

havainnollistamiskeinoja erilaisissa teksteissä. Ne ovat ominaisia erityisesti havainnollistavalla 

tyylille ja niillä on vakuuttamista edistävä retorinen tehtävä. Aineistosta voidaankin päätellä, että 

koko kampanja perustuu sanomaa havainnollistaviin, niin verbaalisiin kuin nonverbaalisiinkin 

esimerkkeihin omaleimaisesta Suomi-kuvasta, jollaista yleisölle halutaan muodostaa.  
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Toisaalta kampanjassa on hyödynnetty myös rinnastusta eli asioiden vertailua, sillä vastakohtaparien 

esittäminen on videoilla enemmän sääntö kuin poikkeus. Luonnon ollessa merkittävässä roolissa, 

kampanjassa on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten siitä puhutaan. Teksteistä on mahdollista 

havaita personifikaatioita, eli kielikuvia, jolloin jokin eloton esitetään elollisena tai muu kuin ihminen 

inhimillisenä. Luontoon yhdistetään esimerkiksi hiljaisuus ja rauhallisuus.  

 

Densin, Puttemansin ja De Persmackerin (2012) mukaan brändistrategia vaikuttaa verbaalisten ja 

visuaalisten elementtien vaikuttavuuteen mainonnassa. Haastatteluaineiston perusteella kampanja 

onnistui erittäin hyvin myös globaalisti esimerkiksi PR-arvolla, katselukerroilla ja verkkosivun 

kävijämäärillä mitattuna. Tutkielman aineistosta tehdyn analyysin perusteella voidaan sanoa, että 

halutut mielikuvat äärimmäisyydestä, ainutlaatuisuudesta ja aitoudesta välittyivät katsojalle. 

Toisaalta epäselväksi jäi, mikä motiivi käytetyllä me-retoriikalla on esimerkiksi ahvenanmaalaisten 

verbaalisessa ”erottamisessa” valtaväestöstä. Onko tämä ollut lainkaan tarkoituksenmukaista vai 

oliko tarkoitus puhua heistä erillisenä eksoottisena suomalaisten ryhmänä. Myös Lapin paikallisesta 

väestöstä puhuttiin ”heinä”. Neljän viimeisen videon kärjistetty faktatieto, kuten se, että 100 % 

suomalaisista saunoo päivittäin, kuulostaa epäuskottavalta, vaikka se on esitetty faktana ja perustuu 

epäilemättä johonkin otantaan. Toisaalta uskottavuuteen voi vaikuttaa se, että aineiston tulkitsija on 

itse suomalainen.  

 

Retorinen työ on aina visuaalista tai verbaalista viestintää, joka hyödyntää retorisia periaatteita 

tehostaakseen viestin prosessointia ja suostuttelevuutta (Phillips & McQuarrie 2008, 86). The 

Symphony of Extremes -kampanja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan katsojiin muodostamalla 

toivottua Suomi-kuvaa. Tässä kontekstissa kyse ei ole ainoastaan puheen avulla vaikuttamisesta, vaan 

kampanja itsessään on vaikuttamistilanne.  

 

Verbaalisen ja nonverbaalisen retoriikan avulla pyritään vaikuttamaan yleisöön ja lopulta 

muodostamaan Suomesta mielikuva kiinnostavana, erilaisena ja uniikkina matkakohteena, tarinoiden 

ja omaleimaisen faktatiedon kautta. Kampanjan videot näyttäytyvät tutkielman aineiston perustella 

foorumina, jossa Suomi-brändiä tuotetaan retorisesti kohdeyleisölle eritoten omaleimaisuuden, 

vastakohtien ja tarinoiden kautta, muodostaen mielikuvia Suomesta houkuttelevana, eksoottisena 

matkailumaana. Kovan kilpailun aikana markkinoinnin ja mainonnan avulla syntyneet mielikuvat 

ovat keskeinen menestystekijä, joiden avulla Suomi-brändi voi erottua massasta. 
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7.2 Tutkielman arviointi  
 

Videokampanjan retorinen analyysi aloitettiin tarkastelemalla aineistoa eritellen, tyypitellen ja 

luokitellen. Analyysissä verbaalista ja nonverbaalista retoriikkaa käsiteltiin rinnakkain. Aloitin 

analyysin tarkastelemalla videoista litteroitua aineistoa, toisin sanoen kielen retoriikkaa ja 

vaikutuskeinoja. Lähdin koodaamaan aineistosta nousevia erilaisia teemoja. Koodauksen 

seurauksena määriteltyjen koodien avulla tarkastelin verbaalisessa aineistossa käytettyjä 

sanavalintoja eli kampanjaa, Suomea ja suomalaisuutta kuvailevia sanoja ja ilmaisuja. Verbaalisen 

tekstin ohella tarkastelin aineiston audiovisuaalisuutta edellä mainituilla tavoilla, tavoitteenani 

selvittää, millaisilla kuvallisilla ja äänellisillä keinoilla mielikuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta 

rakennetaan aineistossa. Aineistoa tulkitessa analysoin videoita sekä yksittäin että niiden 

muodostamana kokonaisuutena. Tämä lähestymistapa todettiin tutkielmassa toimivaksi. 

 

Retorista analyysiä tehtäessä oletuksena on, että retoriikka on strategista vaikuttamaan pyrkivää 

viestintää, joka mukautuu erilaisiin konteksteihin ja tilanteisiin. Tässä kontekstissa retoriikan 

tavoitteena on lisätä Suomen kiinnostavuutta brändinä sekä matkailukohteena, ja lopulta tuottaa 

taloudellista hyötyä Suomeen suuntautuvista matkailutuloista. Retoriikan kautta välittyvät mielikuvat 

ovat aina tulkinnan tulosta. Retorisen analyysin tulkinnallista luonnetta tukee se, että argumentaatio 

tapahtuu luonnollisella kielellä, jossa tulkinnallisuutta ei voida sulkea pois (Perelman 1996, 16). 

Retorinen analyysi eroaa argumentaatioanalyysistä siinä, että sen tekijä ei eläydy ainoastaan viestin 

vastaanottajan asemaan, vaan seuraa tilannetta ulkopuolisena henkilönä, tulkiten tekstin 

vaikutuskeinoja.  

 

Retorista analyysiä on hyödynnetty analysoitaessa poliittisia esityksiä, puheita ja mainontaa. Uuden 

retoriikan lähestymistapa soveltuikin hyvin The Symphony of Extremes -kampanjan videoiden 

tarkasteluun, sillä sen avulla on mahdollista tutkia mitä tahansa vakuuttamiseen tai suostutteluun 

tähtääviä esityksiä yleisöstä ja aiheesta riippumatta. Mainoskuvien analysointi taas on mielekästä, 

koska silloin päästään syvälle kuvan vaikuttavuuden tutkimiseen. Tämä tutkielma osoittaa, että 

retoriikan tutkimuksessa voidaan yhä soveltaa jopa antiikin aikaista retoriikan teoriaa, sillä jo 

aristotelisen periaatteen mukaisesti retoriikka on oppi vaikuttamisesta ja tämän opin analysoimisesta. 

On mielenkiintoista, kuinka mainos- ja verkkovideoita voidaan yhä tutkia klassisen retoriikan 

näkökulmasta uuden retoriikan ohella.  
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Retorinen analyysi on laaja tutkimusmenetelmä ja se jätti tilaa omille tulkinnoille, mikä koettiin 

hyödylliseksi aineiston analyysivaiheessa. Aineisto nähdään kokonaisena esityksenä, retorisen 

analyysin avulla tulkittavana tekstinä. Toisaalta tekijän näkökulmasta koettiin hieman 

ongelmalliseksi kampanjan määritteleminen, kun markkinoitavana tuotteena on maabrändi, ja 

kampanjan tavoitteena on yhtäältä viestiä Suomen brändiä ja toisaalta kasvattaa taloudellista hyötyä.  

 

Mielenkiintoinen huomio on maabrändäämisen määritteleminen toiminnaksi. Valaskiven (2014) 

mukaan yksittäisten promootiotemppujen ja markkinoinnin avulla kansakuntaa ei voida brändätä. 

Visit Finlandin kampanja on vain yksi esitys muiden joukossa, vaikka se onkin osa Suomen valtion 

omistamaa yhtiötä ja julkishallinnollista organisaatiota, jonka tavoitteena on edistää vientiä. Näin 

ollen kampanjan tulosten voidaan toisaalta sanoa viestivän vain kyseisen kampanjan ja Visit 

Finlandin välittämää Suomi-kuvaa, eivätkä tulokset näin kerro koko Suomi-brändistä tai millaisia 

mielikuvia siitä on maailmalla tänä päivänä.  

 

Toisaalta ongelmallisena voidaan nähdä myös imagonrakennuksen käsite, sillä se viittaa 

tarkoituksellisuuteen, suunnitelmalliseen ja laskelmoituun tehtailemiseen. Onko imago noin vain 

rakennettavissa lähettäjän mielihalujen mukaisesti? Karvosen (1999, 51) mukaan viestin lähettäjä ei 

voi muuta kuin antaa ihmisille rakennusaineita, joista he itse aktiivisesti tuottavat käsitykset itselleen. 

Mielikuvia voi muodostua tai niitä voidaan rakentaa myös tiedostamatta. Toisaalta tutkielman 

tekemistä helpotti tieto siitä, että retorisen analyysin tekijän ei ole tarkoituskaan eläytyä viestin 

vastaanottajan asemaan, vaan hän seuraa tilannetta ulkopuolisena henkilönä, ollen kiinnostunut 

kuvaamaan keinoja, joilla meihin yritetään vaikuttaa. 

 

Kuitenkin, vaikka retoriikan analysoija ei asetu viestin vastaanottajan asemaan, sen tulkitsijalla on 

aina ennakkokäsitys tulkittavasta asiasta, jonka pohjalta tulkinta aloitetaan. Tulkintaprosessi ei ala 

tyhjiöstä vaan perustuu aina aikaisemmalle ymmärrykselle. Samaa tekstiä voidaan tulkita monesta 

eri näkökulmasta, joten sille voidaan esittää useita, toisiaan täydentäviä tulkintoja, joiden ei tarvitse 

kilpailla keskenään. Kuten mainonnan viestien tulkitsemisessa, myös retoriseen analysoimiseen 

vaikuttaa se, kenen kulttuuristen linssien läpi aineistoa tarkastellaan. Onkin kiinnostavaa pohtia, 

kuinka objektiivisesti suomalainen tulkitsija voi analysoida ulkomaalaisille yleisöille suunnatun 

markkinointitekstin retoriikkaa ja vaikutuskeinoja, sekä sitä, millaisia mielikuvia muodostuu 

esimerkiksi aasialaiselle yleisölle, sillä aiemmassa tutkimuksessa osoitetaan, että myös 

visuaalisuuden tulkinta on kulttuurisidonnaista. Olisikin tarpeen tuntea mainosten takana olevia 
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kulttuuriperinteitä, jotta voi tulkita mainosten viestejä, jotka pyrkivät vaikuttamaan katsojiin joko 

tietoisesti tai tiedostamatta. Kampanja tosin testattiin kohdemarkkinoilla etukäteen. 

 

Aineistosta tehdyn retorisen analyysin ohella analyysiä tukevana elementtinä hyödynnettiin myös 

puolistruktuoitua teemahaastattelua. Tämä haastattelutyyli sopi sinänsä hyvin tarkoitukseen, jossa 

etsittiin vastauksia tiettyihin kysymyksiin, mutta haluttiin silti antaa haastateltavalle vapaus vastata, 

kuten hän parhaaksi näki. Kompastuskivenä haastattelussa oli se, että aikataulusyiden takia se 

jouduttiin suorittamaan sähköpostitse. Tällöin kysymyksiin saatiin kattavat vastaukset, mutta 

mahdollisuus tarkennuksiin ja lisäkysymyksiin oli rajoittunut. Lopulta haastattelukokonaisuus jäi 

muusta aineistosta hieman irralliseksi, vaikka sen avulla saatiinkin arvokasta lisätietoa etenkin 

kampanjan suunnitteluprosessista, tarkoitusperistä ja käytännön asioista. 

 

Barryn (1997, 255) mukaan kuvat ovat varmin tie tunteisiin ja näin ollen ensisijainen tapa vaikuttaa 

asenteisiin ennen kriittistä ajattelua ja Aronczykin ja Powersin (2010, 297–298) mukaan 

äänivalinnoilla taas voidaan muun muassa herättää tunteita, vaikuttaa käytökseen ja tehostaa 

brändiarvoa. Huomio tutkielmassa onkin ollut sekä sen kielellisessä eli verbaalisessa että 

audiovisuaalisessa eli nonverbaalisessa vaikuttamisessa. Sekä visuaalisen että äänellisen kuvaston 

tarkastelu oli oleellista etenkin siksi, että tutkielman aineisto koostuu Visit Finlandin kampanjan 

sosiaalisessa mediassa jaetuista videosisällöistä, joita voidaan tulkita mainoksina ja joiden tavoitteena 

on vedota yleisön tunteisiin ja kannustaa toimintaan, tai ainakin luoda toiminta-alttius. Vaikka 

aineiston videoita voidaan tulkita eräänlaisina mainoksina, ei kaikkien videoiden tyyli ollut 

perinteisen mainosmainen, vaan osa videoista oli tyyliltään pienoisdokumentteja ja henkilökuvia.  

 

Tekijän näkökulmasta katsottuna tutkielmassa on syntynyt käsitys tutkittavasta ilmiöstä ja siinä 

käytetyistä vaikutuskeinoista. Yhdistämällä erilaisia retorisia, suostutteluun ja asenteenmuutokseen 

liittyviä lähestymistapoja kampanjan videosisältöjen arvioinnissa on pyritty saamaan 

mahdollisimman perusteltu kuva. Käyttämistäni metodeista Aristoteleen vaikuttamisen kolmijako 

nousee esille teksteistä. Myös Burken identifikaatioteoria soveltuu tähän tutkielmaan antaen lisätietoa 

kampanjan retorisista tyylivalinnoista. Lisäksi kuvan ylemmyysefekti ja kuviteltu yhteisöllisyys 

nousivat esille aineistosta mielikuvien rakennuksessa. Sen sijaan kaksoiskoodausteoriaa, harkinnan 

todennäköisyyden teoriaa, klassisen ehdollistamisen mallia ja kaksoissilmukkateoriaa ei 

analyysitarkoituksessa hyödynnetty. Toisaalta ne kuitenkin havainnollistavat audiovisuaalisuuden 

roolia suostutteluprosessissa ja selventävät, kuinka asenteenmuodostus tapahtuu 
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markkinointikontekstissa, osoittaen, että visuaalisella kuvastolla ja auditiivisella sisällöllä todella on 

potentiaali vaikuttaa suostutteluprosessiin ja asenteisiin. 

 

Tutkielman tarjoamat näkökulmat antavat lisätietoa audiovisuaalisen retoriikan vaikuttavuudesta. 

Lisäksi aineistosta tehdyn analyysin perusteella voidaan kertoa, millaista modernia Suomi-kuvaa 

halutaan markkinoida ulkomaille. Tämän takia tutkielmassa ilmi tulleilla havainnoilla on myös 

yhteiskunnallista merkitystä. Peilaamalla kampanjasta muodostuneita mielikuvia Suomi-kuvan ja 

maabrändäämisen historiaan voidaan tutkielman perusteella muodostaa käsitys siitä, miltä moderni 

Suomi-brändi näyttää tai miltä sen halutaan näyttävän tänä päivänä. Toisaalta kampanja on vain yksi 

esitys, jonka avulla viestitään Suomen maabrändiä.  

 

Lopulta, tutkielman näkökulmat avaavat viestinnän retorista tarkastelua mainosvideoiden 

kontekstissa, jossa mainostettavana tuotteena on Suomen brändi. Kampanjan tutkiminen oli myös 

siinä mielessä ajankohtaista, että se julkaistiin satavuotisen Suomen juhlavuonna. Tehty tutkielma 

osoittaa, että audiovisuaalisen retoriikan tutkimuksella on potentiaali tuottaa teoreettisesti hyödyllistä 

tietoa globaalille viestinnän ja mainonnan tutkimukselle.  

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset  

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin audiovisuaalista retoriikkaa ja vaikuttamaan pyrkimistä Visit 

Finlandin The Symphony of Extremes -videokampanjassa. Tutkimusaineistoa tarkasteltiin 

laadullisesti tekemällä retorinen analyysi kampanjan videosisällöistä tutkien niiden kieltä ja 

audiovisuaalisuutta ulkopuolisena henkilönä.  

 

Tutkielmassa ei kuitenkaan selvitetty, kuinka erilaiset kohdeyleisöt, jotka tulevat eri kulttuureista, 

tulkitsevat kampanjan retoriikkaa. Visit Finland kertoo kampanjan kohdemarkkinoiden olleen Kiina, 

Japani, Saksa ja Iso-Britannia sekä muina markkinoina olleen Venäjä, Yhdysvallat, Ranska, Italia 

sekä Espanja. Olisikin kiinnostavaa tutkia, kuinka eri kohdeyleisöjen taustat vaikuttavat viestinnän 

tulkintaan. Kohdemaiden yleisöt esimerkiksi Kiinassa ja Saksassa ovat kiistatta erilaisia kulttuuristen 

taustojensa takia. Jos ei mietitä lainkaan maabrändikontekstia tai maabrändäämisviestinnän tulkintaa, 

olisi mielenkiintoista perehtyä kulttuurienväliseen mainostutkimukseen ja mainosviestinnän 

interkulttuuriseen tulkintaan.  
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Jos siirrytään vielä syrjemmäs maabrändikontekstista, olisi nykymainonnan tyylilajeihin 

mielenkiintoista paneutua. Aiempi kirjallisuus mainonnan ja markkinointiviestinnän tutkimuksesta 

keskittyy lähinnä printti- ja televisiomainontaan. Toki radiomainontaakin on tutkittu. Viime vuosina 

uudenlaiset kohdennetun mainostamisen muodot ovat yleistyneet sosiaalisen median alustoilla kuten 

Instagramissa ja Snapchatissa. Olisikin mielekästä suunnata huomio näihin uusiin personoidun 

viestinnän, mainonnan ja markkinoinnin tapoihin viestiä potentiaalisille kuluttajille.  

 

Kolmantena kiinnostavana tutkimuskohteena voisi olla mainonnan vastaanottajanäkökulma, kun 

uudistuvat algoritmit ja toisinaan epäonnistuva kohdennettu mainonta ovat saaneet aikaan myös 

valtavasti negatiivista mediahuomiota sekä palautetta sosiaalisen median käyttäjiltä. Aihetta voisi 

kenties lähestyä myös yksityisyyden ja tietosuojan näkökulmasta. Neljäntenä tutkimuskohteena 

visuaalisen retoriikan tutkimukseen ja tulkintaan perehdyttyä olisi mielenkiintoista tutkia visuaalisen 

retoriikan yhteyttä tunteiden herättämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tutkimuskohteena 

voisi olla esimerkiksi ilmastonmuutosta tai kulutusyhteiskuntaa kritisoiva retoriikka, jonka painotus 

olisi retoriikan visuaalisuudessa. 
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LIITTEET   

      

Liite 1. Haastattelurunko. 

 

KAMPANJAN TIEDOT JA OMA OSALLISTUMINEN  

• Mikä oli oma roolisi kampanjassa?  

• Miksi päätitte toteuttaa kampanjan? 

• Mistä saitte idean juuri tällaiseen omintakeiseen toteutukseen? 

• Millä aikavälillä kampanja toteutettiin? 

• Mitä tahoja kampanjan tekoon osallistui? 

• Miksi valitsitte Apocalyptican Toppisen kampanjan ”kasvoksi”? 

• Minkä määrittelitte kampanjan tavoitteeksi? / Mikä sinusta oli kampanjan tärkein tavoite? 

• Mihin halusitte vaikuttaa kampanjalla? 

• Miten ajattelitte pystyvänne parhaiten vaikuttamaan? 

 

KAMPANJAN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 

• Millaisia kanavia päätitte hyödyntää kampanjassa?  

• Millaisia keinoja kampanjassa käytettiin näkyvyyden lisäämiseksi?  

• Kuinka rajasitte yleisön? Miksi teitte valinnan juuri näihin markkinoihin? 

• Mitä teemoja halusitte tuoda kampanjassa esille? 

• Millaista mielikuvaa pyritte rakentamaan Suomesta ja suomalaisista kampanjan avulla? 

• Mitkä esittämisen keinot (teemat, tarinat ym.) ovat mielestäsi toimivimpia? Miksi? 

• Millaiset valinnat eivät olisi toimineet tässä kampanjassa? 

 

LOPPUTULOS 

• Minkälaisen mielikuvan kampanja kokonaisuudessaan pyrki sinusta luomaan Suomesta 

matkakohteena ja suomalaisista kansana? 

• Kuinka kampanja sinusta onnistui? 

• Miten mittasitte sen onnistuneisuutta? 

• Kuinka hyvin kampanjassa päästiin toivottuun lopputulokseen? 


