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“Sõnad loovad asju, tekitavad

fantaasiaid, hirme, foobiaid või lihtsalt

vääraid ettekujutusi.”

- Pierre Bourdieu -



Mõjutamine 

Võib olla avalik ja positiivne nähtus, mille 
eesmärgiks on tõele vastav (faktidel 
põhinev) ja veenev suhtlus kodus, koolis, 
tööl jne. Inimene areneb, omandab 
sotsiaalsed normid ja praktilised oskused



Meedia sotsiaalne roll

Teavitada inimesi sellest, mida nad võivad 
oodata ühiskonnalt ja mida ühiskond 
ootab neilt



Meediasõnumite ülesanne

Informeerimine ja selle kaudu veenmine, 
et auditooriumi tegevust, hoiakuid või 
arvamusi suunata/muuta

Kui edastatav teave on tõene ja 
hinnanguvaba, on mõjutamine eetiline

Inimene otsustab ise, kas ja kuidas ta 
teabele reageerib



Ebaeetiline mõjutamine

Sageli on ka näiliselt neutraalses tekstis 
peidus mõni hinnang

Lugeja, kuulaja või vaataja teadmistest ja 
kogemustest sõltub, kas ta jääb saadud 
teavet uskuma või püüab hankida lisainfot 
ja teeb alles siis oma järeldused



Mõjutamine 

…toimubki suures osas hinnangu andmise 
läbi: 

hea-halb, 

vale-õige, 

normaalne-ebanormaalne



Reklaamsõnum 

Üks kõige avalikum mõjutamise võte

Vormilt võib olla

Üleskutse

Väide

Pöördumine

Soovitus

Keeld 



Reklaamsõnumid 

Reklaamitava headust rõhutatakse nii pildiga 
(McDonalds nt)

Pikkade tekstidega (infovoldikud)

Isikud, kes reklaamis esinevad ja toodet 
kiidavad

Toetumine autoriteetidele (tuntud sportlane, näitleja 
jne: avaliku elu tegelastega soovitakse samastuda

Toetumine teaduse saavutustele (Eesti Hambaarstide 
Liit soovitab)



Ebaeetiline mõjutamine

Kui pakutava neutraalseid omadusi 
kujutatakse positiivsetena

Negatiivsed omadused vaikitakse maha 
jne

Sellisel juhul tegemist manipuleerimisega 
(pr k manipuler – käsitsema, menetlema)



Keel on keerukas märgisüsteem

milles sisalduvad kindlad kokkulepped

kuidas edastada tundeid, hoiakuid, 
suhteid jne



Meedia sõnumid

Meedia püüab edasi anda tõest ja veenvat 
teavet

sõnumi mõistmine on väga erinev: 
inimesed näevad ühes ja samas lauses 
täiesti erinevaid asju

miks?



Keeleline mõjutamine võib olla kas 
tahtmatu või tahtlik

üks põhjustest see, et info on juba 
mitmekordselt vahendatud (ei pärine 
esmaallikast)

allikale viidates võib anda talle ka varjatud 
hinnangu, eriti verbides ---->



Verbid 

Neutraalsed: ütles, sõnas, lausus, rääkis, 
lisas

hinnangulised: torises, kokutas, vihjas, 
halises, sõimas, vingus

sama võivad teha tegevust kirjeldavad 
verbid (nt “ta rehmas käega ja ütles: 
“Mina ka enam ei tea…”)



Verbid II

Verbid võttis omaks, tunnistas, arvas, 
möönis, tõdes, nentis, konstateeris, 
märkis, kinnitas võivad anda lisainfot, 
millest järeldub, et kõneleja on teinud 
midagi halvasti või pole artikli autor 
avaldatud arvamusega nõus



Määrsõnad 

Autoripoolne hinnang võib tulla välja ka 
saatelauses olevatest määrsõnadest

nt: X ütles irooniliselt, põlglikult, 
üleolevalt, alandlikult, tigedalt, kaeblikult



Nimisõnad 

Kurjategija, terrorist, mäss (võivad 
tekitada negtiivseid tundeid)

vang, vabadusvõitleja, streik (võivad 
pigem tekitada kaastunnet)

sõnade pettur, varas, enne kohtulikult 
karistatud kasutamine enne 
süüdimõistmist annavad ennatlikult 
negatiivse hinnangu





Manipulatsioon 

Võtteid on tohutult palju

tavaliselt kasutatakse neist vaid väikest 
osa

võtted võivad ühes sõnumis kattuda ja 
omavahel seguneda



Manipuleerimise 7 

klassikalist võtet

Sildikleepimine

sädelev umbmäärasus

enesekindel väide

“omad poisid”

ühine platvorm

kaarditrikid

hinnangu ülekandmine



Sildikleepimine 

Inimese maine kujundamiseks kasutatakse

negatiivse varjundiga nimetust. Keegi

kuulutatakse kellekski põhjendusi esitamata.

Sildid võivad olla näiteks:
 eetilised (rongaema)

 poliitilised (kommunist)

 juriidilised (pettur, varas)

 jne jne



Sädelev umbmäärasus

Esineb nii otseses sõnakasutuses kui ka

tekstide üldises ülesehituses. Liialdatakse

õilsate mõistetega, kasutades neid

inimesest rääkides valimatult.

Näiteks: “meie kodumaa rajaja ja vaimne isa”; “kurjategija kui  

vaba turumajanduse produkt ja demokraatia alustalade

kõigutaja”



Enesekindel väide

Antakse suuliselt edasi vastava

hääletooniga, tekstis kindla kõneviisiga,

kuigi väidet oleks vaja ka tõestada.

Näide: “asjatundjad (või nt briti teadlased) väidavad, et 61%-l

esineb vähem kaariest”



“Omad poisid”

Selle võttega püütakse vähendada distantsi

auditooriumiga, end publikuga samastada.

Näidata, et ka esineja on inimene.



Ühine platvorm

Liitumine populaarse käitumisega. Meie-

tundele rõhumine. Kui käitute nii, nagu

meie, siis teete õigesti ja kuulute meie

hulka. Ja meie võidame.



Kaarditrikid 

Tegelikkuse otsene moonutamine või

võltsimine. Osa fakte jäetakse kõrvale ja

kujundatakse tegevusest või isikust seeläbi

soovitud pilt.



Hinnangu ülekandmine

Uusi nähtusi seostatakse sobival viisil.

Positiivse hinnangu taotlemisel luuakse seos

millegi vana ja äraproovituga. Võte töötab

ka vastupidisel moel: kui piisavalt kaua

poriga loopida, jääb midagi ikka külge. 



Argumentum ad hominem

Ladina keeles “inimesest lähtuv 
argument”

rünnatakse konkreetset isikut

vastane viiakse endast välja näiteks 
süüdistustega, millele vastata oleks 
naeruväärne. Siis saab aga viidata, et 
tegemist on ebamugava teemaga ja küllap 
on vastasel midagi varjata



Võtete kolm rühma

Argumenteerimise asemel asetatakse vaidluses 
rõhk vastasele või iseendale (süüdistamine, 
ähvardamine, apelleerimine enamusele, faktide 
väänamine)

rikutakse teadlikult argumenteerimise reegleid 
(esitatakse tõde ja vale vaheldumisi, aetakse 
segi valdkonnad, peidetakse ära allikad)

mängitakse kuulaja tunnetel (paatos ja 
lööklaused, suured numbrid jne)


