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Maassamme on vuodesta 1977 lähtien ollut
voimassa alkoholijuomien mainontakielto. Pa-

rin viime vuoden aikana lehdistössä on vilk-
kaasti otettu kantaa sekä alkoholijuomien mai-
nonnan sallimisen että nykyisen järjestelmän
jatkamisen puolesta. Aiheen ajankohtaisuudes-
ta kertoo myös se, että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö asetti kesällä l9BB työryhmän selvittä-
mään alkoholi- ja tupakkamainontaa koskevan
säännöstön toimivuutta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan pääasiassa
alkoholijuomien mainonnan vaikutuksia käsit-
televiä tutkimuksia ja oluen mainonnan vaiku-
tuksia alkoholijuomien kulutukseen Suomessa.
Artikkeli perustuu Pasi Holmin ja minun teke-
mään tutkimukseen.

Mainonnan vaikutusten tutkimiseksi käyte-
tään eri menetelmiä sen mukaan, mitä nimeno-
maista kulutusvaikutusta on tarkoitus tutkia.

Jos tarkastelun kohteena ovat mainonnan vai-
kutukset kulutuksen tasoon, käytetään kysei-
sen hyödykkeen kysyntää selittävää mallia. Jos
taas tarkastelun kohteena ovat mainonnan vai-
kutukset kulutuksen rakenteeseen, vaatii kysy-
myksen selvittäminen yhtälöjärjestelmän kävt-
töä. Kysyntämalleilla annetaan tutkittavalle il-
miölle matemaattinen muoto, ja mallissa mu-
kana olevat muuttujat riippuvat mallitäsmen-
nyksestä. Analyysi perustuu tavallisesti aika-
sarja-aineistojen käyttöön. Väestöryhmittäisiä
vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa aineistoi-
na käytetään yleensä haastatteluista ja koeti-
Ianteista saatuja tietoja.

Useimmissa ulkomaisissa alkoholijuomien
mainontaa aikasarjojen pohjalta käsittelevissä
tutkimuksissa on analysoitu mainonnan vaiku-
tuksia kulutuksen tasoon. Kiinnostuksen koh-
teena on ollut juomaryhmittäinen kulutus, ja
sitä kautta on pyritty arvioimaan mainonnan
vaikutuksia alkoholijuomien kokonaiskulutuk-
seen. Vaikutuksia kulutuksen rakenteeseen on
analysoitu vähemmän.
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Yhtenä mainonnan määrän mittaamiseen
liittyvänä vaikeutena on pidetty kausaalisuu-
den suunnan tunnistamista: vaikuttaako mai-
nonta kysyntään vai kysyntä mainontaan vai
onko syy-yhteys kaksisuuntainen? Mainonnan
vaikutuksia selvittävän tutkimuksen piiriin
kuuluu myös joukko muita kysymyksiä, joista
mainittakoon joukkotiedotusvälineiden tehok-
kuuden määrittely, mainonnan kohdentami-
nen ja sen kattavuus, mainonnan mahdolliset
kumulatiiviset vaikutukset pitkällä aikavälillä
ja mainonnan tehokkuudessa tapahtuvat vä-
hittäiset muutokset.

M ainonnan j a a alistuks en a aikutuksista
alkoholij uomien j a tupakan kulutuks een

Kun tarkastellaan haitallisten hyödvkkeiden
mainontasäännöksiä, ollaan yleensä kiinnostu-
neita siitä, vaikuttaako mainonta kulutuksen
tasoon, rakenteeseen vai eri väestörvhmien ku-
lutukseen. Yritysten kilpailu markkinaosuuk-
sista, jolla ei välttämättä ole kokonaiskulutuk-
sen tasoa kohottavaa vaikutusta, jätetään usein
huomiotta, sillä se ei haittojen kontrolloinnin
kannalta ole mielenkiintoinen kysymvs.

Alkoholijuomien mainontaa aikasarjojen
pohjalta on tutkittu lähinnä Ison-Britannian
aineistoilla (McGuinness l9B0; Walsh l9B2;
Duffy l9B3 & l9B7). Tutkimusten tulokset
ovat osittain ristiriitaisia. Näyttää kuitenkin
siltä, että alkoholijuomien mainonnalla olisi
enintään lievä kokonaiskulutuksen tasoa kas-
vattava vaikutus (McGuinness 1980, 102;
Walsh 1982,444; Drffy 1983, 132; van Iwaar-
den 1983, 225-228). Vaikutuksia kulutuksen
rakenteeseen pidetään niin ikään pieninä (Duf-
fy 1987, 1068-1069). Tulokset mainonnan
vaikutuksista j uomaryhmittäiseen kulutukseen
ovat kirjavia. Ulkomaisissa tutkimuksissa alko-
holijuomien kulutus jaetaan tavallisesti väke-
viin juomiin, viineihin ja oluihin; "selvimmin"
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näyttävät mainontaan reagoivan oluiden ja vii-
nien kulutus. Monet tutkijat ovat kuitenkin
sitä mieltä, että mainonnan vaikutukset näky-
vät pääosin tuotetasolla eli että mainonta vai-
kuttaa ainoastaan merkkitavaroiden markki-
naosuuksiin.

Hollantilaisessa mainontaa käsittelevässä
artikkelissa (van Iwaarden 1983, 226) kiinnite-
tään huomiota myös siihen, että alkoholijuo-
mien kulutuksen kasvu saattaa johtaa kasva-
viin mainontamenoihin.

Valistuksen vaikutuksia tupakan kulutuk-
seen on tutkittu huomattavasti enemmän kuin
sen vaikutuksia alkoholin kulutukseen. Tiedo-
tusvälineissä tapahtuvan valistuksen ja tupak-
kavalmisteisiin liitetyn haitoista kertovan in-
formaation on todettu olleen tehokasta vasta-
mainontaa. Tupakan mainonnasta Yhdysval-
loissa ja Isossa-Britanniassa tehtyjen tutkimus-
ten mukaan valistuksella voidaan vaikuttaa tu-
pakan kulutukseen tehokkaammin kuin mai-
nonnalla (Hamilton 1972, 406; Abernethy
& Teel 1986, 55). Valistuksen vaikutuksen on
kuitenkin todettu heikkenevän ajan mittaan
(Warner l98l, 730).

Tupakkamainontaa koskeva kielto saattaa
välillisesti myös lisätä tupakan kulutusta. 1'äs-
tä on esimerkkinä tilanne Yhdysvalloissa vuon-
na l9Tl,jolloin tupakan kulutus kasvoi tupa-
kan mainoskiellon tultua voimaan. Vuodesta
l968 Iähtien mainosmediat olivat olleet velvol-
lisia antamaan maksutonta lähetysaikaa tupa-
kan terveyshaitoista kertovalle valistukselle.
Valistukseen käytetty lähetysaika oli noin kol-
masosa tupakkateollisuuden käyttämästä mai-
nosajasta. Tupakan radio- ja televisiomainon-
taa koskevan kiellon tultua voimaan vuonna
l97l myös tupakan terveyshaitoista tiedotta-
mine! Ioppui lähes kokonaan. Tupakkateolli-
suuden otaksutaan pystyneen korvaamaan ra-
dio- ja tv-mainonnan muiden medioiden kaut-
ta tapahtuvalla mainonnalla (Hamilton 1972,

406-409).
Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota mvös

mainontarajoitusten kattavuuteen. Sähköisten
viestinten yleistyessä kansallisilla mainosrajoi-
tuksilla ei voida säädellä monikansallisten vies-
tinten mainontaa, minkä seurauksena kansalli-
set ja monikansalliset tuottajat saattavat jou-
tua eriarvoiseen asemaan markkinaosuuksista
kilpailtaessa.
-Öto

Mainonnan sääntely Suomes sa
1970- ja 1980-luaulla

Vuoden 1969 alkoholilain uudistuksen vh-
teydessä lievennettiin vuodesta 1960 voimassa
olleita Alkon hallintoneuvoston ohjeita alkoho-
lijuomien mainonnasta. Ohjeita kiristettiin
vuonna 1972 mainonnan valvonnan osoittau-
duttua vaikeaksi ja eduskunnan vaadittua mai-
nonnan rajoittamista. Mainosten kokoa rajoi-
tettiin ja taustakuvien käyttö kiellettiin. Uu-
sien ohjeiden mukaan oli sallittua antaa tietoja
ainoastaan juomien alkuperästä, merkistä, tyy-
pistä, alkoholipitoisuudesta ja hinnasta.

Vuonna 1977 tuli voimaan nykyinen laki,
joka kieltää alkoholijuomien mainonnan ja
muun kuluttajiin kohdistuvan myynninedistä-
mistoiminnan. Lain mukaan mainonta on sal-
littua ainoastaan majoitus- ja ravitsemisalan
ammattÜulkaisuissa ja alkoholijuomien annis-
kelu- ja vähittäismyyntipaikoissa. Mainonta
on kuitenkin kiellettyä keskioluen myynti- ja
anniskelupaikoissa.

Alkoholijuomien mainonnalla - nvkyisen
lain voimassaoloaikana - tarkoitetaan tässä
artikkelissa I-oluen mainontaa ja sitä pidetään
samoja tuotenimiä käyttävien vahvempien
oluiden piilomainontana.

O luiden m ainont a S uorn e s s a

Valtaosa I-oluiden mainonnasta välittyy te-
levision ja lehdistön kautta: vuonna l9B7 näi-
den viestinten olutmainonta muodosti 83
7o oluen mainonnan arvosta. Panimot käytti-
vät mainontaan vuonna l9B7 kaikkiaan IB,9
miljoonaa markkaa; se oli noin 2 'Ä IV-oluen
ja | % III-oluen vähittäismyynnin arvosta.
Vertailun vuoksi mainittakoon, että Englan-
nissa, jossa oluen mainonta on hyvin voima-
kasta, mainoskulut olivat lähes 96 miljoonaa
puntaa vuonna 1986. Tämä merkitsee sitä, että
kulutettua olutlitraa kohti lasketut mainonta-
menot olivat Suomessa kyseisenä vuonna noin
puolet Englannin vastaavista mainontame-
noista. Laskettaessa panimoiden mainosmeno-
j.r osuutta I-oluen kulutuksen arvosta

- myynninedistämisen tulee mainossäännös-
tön mukaan kohdistua nimenomaan tähän
tuotteeseen - saadaan vuonna l987 osuudeksi
lähes 20 7o. Muun muassa tämän perusteella
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näyttää siltä, että I-oluiden mainontaa voi-
daan perustellusti pitää vahvempien oluiden
piilomainontana.

Vuodesta 1969 voimassa ollutta mainos-
säännöstöä tiukennettiin vuonna 1972, jolloin
alettiin ilmeisesti pelätä mainonnan kieltämis-
tä kokonaan. Kuviosta I näkyykin, että mai-
nontamenoja supistettiin aina vuoteen 1977
saakka. Osittain tämä johtui myös öljykriisien
seurauksena syntyneestä lamakaudesta.ja alko-
holijuomien hintojen korotusten aiheuttamista
epäsuotuisista menekkinäkymistä.

Vuoden 1977 jälkeen mainontaan alettiin
panostaa aiempaa enemmän.ja jo nykyisen lain
voimassaolon alkuvuosina oluen mainonnan
määrä kasvoi lähes sille tasolle, jolla se on
säilynyt koko l980-luvun ajan. 198O-luvulla
kasvu on ollut keskimäärin noin 2,5 7o:n luok-
kaa vuodessa. Vuonna l9B0 mainontaan käy-
tettiin rahaa poikkeuksellisen paljon ja mai-
nonnan määrä kasvoi 2,S-kertaiseksi edellis-
vuodesta. Kyseisen vuoden alkupuolella mark-
kinoille tuli uusi tuote, jota mainostettiin voi-
makkaasti etenkin pääkaupunkiseudun sano-
malehdissä. On luultavaa, että tämä lisäsi
myös muiden panimoiden mainoskampanjoin-
tia. Ensimmäinen kevytolut tuli markkinoille
vuoden l9B2 syksyllä, ja kyseisen vuoden mai-
nonnan määrä osoittaakin 12"/o:n kasvua edel-
lisestä vuodesta.

Mainonnan sisällöstä - ailli ja uapaa mies

Oluen mainonnassa Suomessa on kvse eri
olutmerkkeihin liittyvien mielikuvien luomises-
ta (Luostarinen I983, 84; Tigerstedt l9BB, 5l).
Olutmerkkien samankaltaisuuden takia mai-
nonnassa joudutaan hylkäämään tuotteiden
välisistä eroista kertovien tosiasioiden esittämi-
nen; poikkeuksena tästä voidaan pitää kevyto-
luen mainontaa, jolla etenkin kevvtoluen
markkinoinnin alkuaikoina pyrittiin veto-
amaan erityisesti terveistä elämäntavoista kiin-
nostuneisiin kuluttajiin.

Artikkelissaan oluen tv-mainonnasta l9B0-
luvulla Christofler Tigerstedt analvsoi mainos-
ten sisältöä. Hän tarkastelee mainoksia kerto-
muksina, joissa liikutaan olueen liittyvän tee-
man ympärillä. Kertomusten rakenne muodos-
tuu päähenkilöstä, subjektista, ja pyrkimvsten
kohteesta, objektista, joiden välillä vallitsee
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Kuaio l. Oluen mainonnan volvvmin kehitt,s 1969-1987
ja 7o-muutokset edelliseen vuoteen (1969 = l0{l)

volyymin kehitys

log
140

ast

100

50

30

20

l0

170

150
130
ll0
90
70

50
30

10

-10
-30
-50
-70

1969 71 73 75 77 79 8l 83 85 t7

1969 7t 73 75 77 79 8l 83 85 87

volyymin 7o-muutokset edelliseerr vuoteen

r-, rrr-ja
mainonta

IV-oluen

III- ja IV-oluen

malnonta

I-oluen

marnonta

/\=-r 
-

t
V

eräänlainen jännite. Tarinoiden objektina on
usein tilanne tai ominaisuus, johon olut liite-
tään. Tigerstedt on analysoinut yksittäisiä
olutmainoksia vuosilta l98l-1986 ja tehnyt
mainosten välisiä vertailuja. Analyysin mu-
kaan olutmainonta on suurimmaksi osaksi ol-
lut mieskeskeistä ja miehille suunnattua, ja
Tieerstedt luonnehtiikin olutmainosten maail-
maa "miehen tasapainoiluna villin ja kesvn
välillä".

Suomen aineisto j a tutkimusmenetelmät

Alkoholijuomien mainonnan vaikutuksia
Suomessa tutkittiin sekä yhden yhtälön mal-
lien että kysyntäjärjestelmien avulla. Vaiku-
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differenssi-
malli

dynaaminen
malli

Rotterdam-
malli

Dalids-
malli

IV-olutr
IV-olut2

II I-olutr
IV-olut2

IV-olutr
IV-olut2

IV-olutr
I I I-olutl

IV-olutr
II I-olutr

0.003

- 0,000

0,000
0,0r3

0,029

- 0,015

Taulukko 1. Kysyntäanalyysin tuloksista johdetut .jousto-
kertoimet

malli rvhmä rnarnontalousto

la tutkittiin lisäksi mainonnan mahdollisia ly-
hyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia kulutuk-
seen. Kysyntäjärjestelmien avulla pyrittiin sel-
vittämään myös mainonnan dynaamisia vaiku-
tuksia.

Mainonnan vaikutusten tutkiminen kvsvn-
täjärjestelmien avulla tapahtuu Rotterdam-
mallissa ja Dalids-mallissa erilaisten hypotee-
sien pohjalta. Edellisessä mallissa hypoteesi
perustuu oletukseen, jonka mukaan mainonta
vaikuttaa positiivisesti ns. kuluttajien rajahyö-
tyyn, ja jälkimmäisessä mallissa oletukseen,
jonka mukaan hinta/laatu-suhde vaikuttaa ku-
lutukseen ja mainonta vaikuttaa positiivisesti
kuluttajien käsitykseen hyödykkeen laadusta
(tarkemmin asiasta ks. Holm & Salo 1989,
9l 

-99\--1.
Koska mallitäsmennysten parametrit poik-

keavat tulkinnaltaan toisistaan, myös niissä
mukana olevien muuttujien sisältö on hieman
erilainen. Periaatteena on kuitenkin, että kulu-
tuksen oletetaan riippuvan kuluttajien reaali-
tuloista ja alkoholijuomien reaalihinnoista.
Kulutuksen riippuvuus alkoholijuomien mai-
nonnasta otettiin huomioon lisäämällä mallei-
hin mainonnan määrää mittaava muuttuja,
jonka parametrointi riippuu mallin muodosta
(mallien tarkemmasta spesifioinnista ks. Holm
& Salo 1989, 19-23).

N y kym ainonnalla ei u aikutusta
h.ulutuhseen Suomessa

Suoritettujen analyysien valossa näyttää sil-
tä, ettei oluen mainonnalla ole Suomessa ollut
mainittavaa vaikutusta olutryhmien vähittäis-
myynnin tasoon eikä rakenteeseen. Mainon-
nan vaikutuksia mittaavat kertoimet eivät ni-
mittäin tulleet tilastollisesti merkitseviksi vh-
dessäkään mallissa, vaikkakin niiden vaikutus-
suunta suurimmaksi osaksi oli odotusten mu-
kainen. Mainonnan dynaamisten vaikutusten
analyysin mukaan mainonnalla on enintään
samaan ajankohtaan liittyviä vaikutuksia, ts.
mainokset unohdetaan nopeasti.

Taulukossa I näkyvät mainontaparametrien
estimaateista johdetut kysynnän joustokertoi-
met. Joustokerroin ilmoittaa, miten suuri on
kulutuksen prosenttinen muutos selittävän
muuttujan arvon muuttuessa yhdellä prosen-
tilla. Esimerkiksi jouston arvon 0,1 mukaan
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III-olutr
I I I-olut2

0,059
0,018

pitkän aikavälin
jousto

- 0,063

- 0,031

ehdolliset
mainon ta.joustotrt

0,020
0,014

lVuosiaineisto.
2Vuosikolmannesaineisto

Jousto mittaa ;uuttujan vaikutusta kulutuksen raken-
teeseen sillä ehdolla, että alkoholijuomien kulutusmeuot
eivät muutu.

Joustot eivät tilastollisesti poikkea nollasta.

tuksia tutkittiin alkoholijuomien vähittäis-
myyntiin viinojen, muiden väkevien juomien,
viinien, IV-oluen ja III-oluen ryhmissä. Ai-
neistona käytettiin vuosikolmannes- ja vuosi-
pohjaisia tietoja vuosilta 1969-1987. Mainon-
nan määrää mitattiin muuttujalla, jossa käy-
pähintaiset tv- ja lehtimainontamenot deflatoi-
tiin niiden hintaindeksillä.

Yhden yhtälön malleina käytettiin dynaa-
mista mallia ja dillerenssimallia (esim. Harvey
l98l, 2BB). Kysyntäjärjestelminä käytettiin ns.

Rotterdam-mallia (Theil 1976, l2) ja Dalids-
mallia (Deatonin ja Muellbauerin v. l9B0 esit-
tämän Alids-mallin di{ferenssiversio, s. 317).
Mallien voidaan katsoa muodostavan hierark-
kisen järjestelmän, jossa yhden yhtälön mallit
muodostavat ns. ylätason ja kysyntäjärjestel-
mät vastaavat alempaa tasoa: ylemmällä tasol-
la tutkitaan mainonnan vaikutuksia kulutuk-
sen tasoon ja alemmalla sen vaikutuksia kulu-
tuksen rakenteeseen. Dynaamisen mallin avul-
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mainontamenojen yhden prosentin suuruinen
kasvu lisää kulutusta 0,1 7o muiden tekijöiden
säilyessä muuttumattomina.

Kertoimien lukuarvot näyttävät pieniltä,
mutta koska mainontamenoien.ja oluen kulu-
tuksen arvon tasoero on suuri, aiheuttaa luku-
arvoltaan pieni mainontajousto melko suuren
absoluuttisen lisäyksen kulutuksen arvoon,.jos
mainontamenot kasvavat. Maista, joissa oluen
mainonta on voimakasta, on ulkomaisissa tut-
kimuksissa raportoitu olutta koskevia mainon-
tajoustoja, jotka ovat suuruusluokaltaan
0,05-0,17 (Du§ 1987, 1067). Suomea koske-
vassa tutkimuksessa mainontajoustojen luku-
arvot ovat huomattavasti pienempiä.

Vaikka mainontajoustor eivär poikkea tilas-
tollisesti merkitsevästi nollasta, voidaan niille
laskea luottamusvälit, ts. väli, johon paramet-
rin arvo jollakin todennäköisyydellä sisältvv.
Keskiolutta koskevista, pitkän aikavälin vaiku-
tuksia kuvaavista mainontaparametreista, joi-
den keskivirheet eivät ole "kovin suuria", muo-
dostettiin uusi tunnuslukur ja laskettiin tälle
luottamusväli. Sen mukaan, karkeasti arvioi-
den, keskioluen pitkän aikavälin mainonta-
jousto 95 "/":n todennäköisyydellä sijaitsee
-0,00:n ja 0,06:n välillä.

Yhteenaeto

Tutkimuksen tulokset perustuvat 1970- ja
1980-luvulla vallinneeseen tilanteeseen. Silloin
mainonta on ollut suurimmaksi osaksi säännel-
tyä. Vuoden 1977 mainontakiellosta lähtien
oluen mainontana on pidetty I-oluen mainon-
taa.

Tulosten mukaan oluen mainonnalla ei ole
ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta I\'-
oluen ja III-oluen kulutuksen tasoon. Ainoas-
taan hyvin pitkän ajan kuluessa mainonta
saattaa lievästi lisätä keskioluen kulutusta. Al-
koholijuomien vähittäismyynnin rakenreeseen
mainonta ei myöskään näytä vaikuttaneen.
Sen todettiin myös unohtuvan nopeasri kulut-
tajien mielistä.

Koska oluen mainonnalla ei nvkvisin nävtä
olevan alkoholijuomien kulutusta lisäävää vai-

lTunnusluku laskettiin parametriestimaattien paino-
tettuna keskiarvona kävttäen painoina estimaattien kes-
kivirheiden käänteislukuj a.
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kutusta, rajoittunee mainonnan merkitvs pani-
moiden väliseen kilpailuun IV-oluen ja III-
oluen markkinaosuuksista. Alkoholijuomien
vähittäismyynnin rakenteeseen sillä ei kuiten-
kaan ole vaikutusta. Lisäksi on täysin mahdol-
lista, että nykymainonnalla on vaikutusta I-
oluen kulutuksen tasoon ja että mainonnalla
voidaan vaikuttaa I-oluiden merkkikohtaisiin
markkinaosuuksiin. Haittojen kontrollin kan-
nalta nämä kysymykset eivät kuitenkaan ole
mielenkiintoisia.

Ulkomaiset tutkimustulokset antavat viittei-
tä siitä, että mainonnan voimakas kasvu saat-
taa lisätä kulutusta myös Suomessa. Suomea
koskevan tutkimuksen perusteella näyttää kui-
tenkin siltä, että mainontasäännöksiä voidaan
maassamme lieventää. Jos mainontasäännös-
töä Suomessa lievennetään, saattaa alkoholi-
juomien haittojen kontrolloinnin kannalta olla
tarkoituksenmukaista kerätä mainonnan arvon
perusteella veroa, joka käytettäisiin valistuk-
seen.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin ajatella mainon-
tamenojen verovähennysoikeuden poistamista
alkoholijuomateollisuudelta, jollaista menetre-
lyä on esitetty mm. Enelannissa ja Yhdvsval-
loissa.

Tässä tutkimuksessa ei ole otettu huomioon
alkoholijuomien käytön mahdollisista haitoista
kertovan valistuksen vaikutuksia. Alkon hait-
tavalistukseen käyttämä rahamäärä oli vuonna
l987 noin kolmasosa panimoiden I-oluen mai-
nontaan käyttämäsrä määrästä. Tutkimukses-
sa käytetystä assresaattiaineistosta johtuen ei
mainonnan vaikutuksia eri väestöryhmien ku-
lutukseen voitu tutkia.
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English Sumrnary

Maöja Salo: Vaikuttaako mainonta alkoholijuomien
hulutuhseen? (Does adaefüsing haae any elfects on the
consum|tion of alcoholic beaerage s? )

This article is based on the study by P. Holm and M.
Salo in 1989. The study examines the eflects of adverti-
sing on the consumption ol alcoholic beverages (retail
sales) in Finland.

Since 1977 the advertising ofalcoholic beverages has

been banned in Finland. However, the advertising o[low-
strength beer (less than 2.8 per cent pure alcohol) is

allowed. The main motive lor advertising low-strength
beer seems to be the promotion of sales of stronger beers

with identical labels and brand names. Before 1977 the
advertising of alcoholic beverages was allowed under
certain restrictions.

Sales data lrom the years 1970-1987 are analysed.
Both yearly data and data for four-month periods are

used. Consumption is divided into five categories: vodka,

spirits, wine, class IV beer (strong beer) and class III
beer (medium-strength beer). To obtain a real adverti-
sing variable, nominal advertising expenditure has been

deflated by the price index for TV and press advertising.
The variable also includes expenditure on advertising for
alcoholic beverages belore the ban in 1977.

The effects of advertising have been examined using

dynamic regression models and demand svstems. Di{'-

ferenced data models and dynamic models are used to
determine the effects of advertising in the short and long
run. Both the Rotterdam model and the Dalids model (a
dillerenced data version of the specification presented by
Deaton and Muellbauer) have been applied in order to
uncover the advertising e{Iects on the structure of the
consumption of alcoholic beverages.

We lound that advertising had no statistically signifi-
cant eflects either on the level or the structure of con-
sumption. There is, however, some slight indication of its
influence on sales of medium-strength beer. Therefore,
the role of advertising seems to be confined to brand
competition for market shares.

One ol the duties ol alcohol policy in Finland is to
control the alcohol consumption. The results olthe study
suggest that the liberalization ol advertising would not
lead to any noticeable increase in comsumptiou. ;\ dra-
matic increase in the level ofalcohol advertising. horvet'er,
could cause some unexpected changes in consumption.
We propose that a duty be levied on alcohol advertising
expenditure to cover the costs ofpublic health education.
Alternatively, the deductibility of advertising costs could
be abolished.
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