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1. Huumori mainonnassa

Vangitsee huomion
Helpottaa viestin ymmärtämistä

Luo myönteisiä mielikuvia
Rakentaa yhteyttä ja yhteisöllisyyttä

Auttaa ohittamaan vastustuksen
Auttaa peittämään väärän informaation



2. Huumoriteoriat

Yhteensopimattomuus
Ylemmyys
Huojennus

Rod Martin: The Psychology of Humor (Elsevier 2007).



Yhteensopimattomuus

Absurdius, nonsense, yllätyksellisyys.



Sidney: ‘Geordie, do you think we have a 
problem with alcohol?’
Geordie: ‘Absolutely, our glasses are empty.’ 

Grantchester



Ylemmyys

“Nauru ja huvittuneisuus kumpuavat siitä, että
ihminen näkee itsensä toista ylempänä, oikeassa
olevana ja voitokkaana. Toinen puolestaan kokee
alemmuutta ja tuntee itsensä lyödyksi.”

Buijzen, M. & Valkenburg: ‘Developing a Typology of Humour in Audiovisual
Media’, Media Psychology 2004(6): 147–167.



‘Hmm, mauton tuo uusi pikkutakkisi,

…. mutta sopii sinulle.’



Huojennus

Huumorin nautinnollisuus kumpuaa psyykkisen
energian säästöstä tai vapautumisesta.

(Freud 1905)



Yhteensopimattomuus
Ylemmyys
Huojennus





Vattuako siinä tuijotat?
Ihan vatun hyvä lonkero.
Uusi vattumainen maku.

Se on yks vatun maku miltä tämä lonkero 
maistuu!



Va/ittuako siinä tuijotat?/!



Freud 1983 [1905], 



Hyvän tavan vastainen?



Valmistajan vastine kanteluun
”Jos vattu sanan käyttö katsottaisiin hyvän tavan 
vastaiseksi, samalla tulisi hyvän tavan vastaiseksi 
tulkita useimmat yleisessä käytössä olevat v-
kirjaimella alkavat sanat. Tällöin myös ilmaisut, 
kuten kahvituttaa, viluttaa jne. pitäisi tulkita hyvän 
tavan vastaisiksi.”
”Normaalissa arkikielessä vattu-sanaa käytetään 
vadelman sijaan yleisesti. Kun äiti kysyy kaupassa 
tai huoltoasemalla lapseltaan lapsen toivoman 
pillimehun makua käyttäen vattu-sanaa, hänelle ei 
tule mieleenkään käyttävänsä rivoa kirosanaa.”



3. Huumorimielihyvän lähde

Freud: Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan (1905).

i. Leikki sanoilla tuottaa lapselle mielihyvää.
ii. Vitsi voittaa rationaalisen argumentin.
iii. Vitsit osa sosiaalista vuorovaikutusta.

iv. Vitsi palautuu tuttuun.





4. Huumori kritiikkinä



"Siinä missä argumentti yrittää saada kuulijan 
kritiikin omalle puolelleen, siinä vitsi pyrkii 
sysäämään kritiikin kokonaan sivuun. Ei ole 
epäilystäkään siitä, että vitsi on valinnut 
psykologisesti tehokkaamman tien.”

Freud 1983 [1905], 120.











5. Huumori ja sukupuoli



Tanja Karpela,
kulttuuriministeri
2003–2007





6. Paluu tuttuun?

Löytyykö huumorista aina se, minkä jo 
tiedämme ja tunnistamme?



7. Huumori

Tehokas viestinnän keino.
Riskaabeli.

Voi vahingoittaa sisältöä.
Vaatii tarkkaa kohdeyleisön psyykkistä

tunnistamista.
Operoi vakiintuneilla tunnemielikuvilla ja 

stereotypioilla.



OLE TOSIKKO:
OTA HUUMORI VAKAVASTI!




