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Terveysvalistuksen luonteesta on l980-luvul-
la esitetty julkisuudessa monenlaisia, erityi-
sesti kriittisia ja pohdiskelevia arvioita. Kaik-
kialla teollisuusmaissa on arvioitu terveyden
edistämisen kasvatuksellisten keinojen mer-

kitystä ja eettisyyttä (Mcleroy & al. l9B7;
Thompson I9BB).

Väestökyselyjen mukaan suomalaiset tun-
tuvat hyväksyvän terveysvalistuksen varsin
varauksettomasti (Wiio 1984; Aarva 1986;

Mantyla 1990). Esimerkiksi liikenneturvalli-
suustyössä väestö pitää valistusta hyvin tärke-

änä (M-tietokeskus 1989), ja alkoholipolitii-
kan keinovalikoimasta valistus on erityisen
suosittu sekä väestön että päättäjien keskuu-

dessa (Piispa 1981, IB2; Hentila 1990). Kay-

tännön terveysvalistus- ja terveyskasvatus-
työtä tekevät suhtautuvat toimintaan epäile-
vämmin (Kujala l9BB, B5--€B; Laitakari &
al. I9B9). Sen sijaan terveysvalistuksen "ter-
rorismina" torjuva ajatussuuntaus ei ole saa-

nut vastakaikua enempää kansalaisten kuin
valistajienkaan piirissä.

Tässä kirjoituksessa selvitetään, mitka
näkökulmat ovat korostuneet terveysvalistuk-

sen kritiikissa 1980-luvulla. Huomiota kiin-
nitetään niihin perusteluihin, joilla toimintaa
on kritisoitu. Selvitys perustuu yhteiskunnal-
listen päättäjien, virkamiesten, tutkijoiden
sekä muiden julkisuudessa kasityksensa il-
maisseiden arvioihin terveysvalistuksesta
viime vuosi kymmenellä.

Terveysvalistus-käsitteelle rinnakkaisina
tai sitä koruaavina on käytetty monenlaisia
käsitteitä, kuten terveysviestintä, -kasvatus

tai -neuvonta, terveyden edistäminen ja ter-
veyskasvatusinformaatio. Naita on kaytetty
varsin hajanaisesti sen mukaan, mikä näke-
mys kayttajallä on terveydestä, mutta myös

sen mukaan, millainen näkemys kayttajalla
on kasvatuksesta tai valistuksesta.

Terveyden edistäminen ymmärretään tässä

kirjoituksessa kattokäsitteeksi, joka sisältaä
sekä yhteiskuntapoliittiset että kasvatukselli-
set toiminnot. Kasvatukselliset keinot ymmär-

retään tavoitteelliseksi terveyden edistämi-

seen tähtääväksi opetukseksi, neuvonnaksi

tai valistukseksi.

Kaauio l

Terveysvalistus

I kohteena suuri joukko

I viestintä yksisuuntaisla

0petus

I opetussuunnitelma
I kohteena ryhmä
I viestintä opetusmuodon mukaista

Neuvonta

I kohteena yksilo
I viestintä henkilokohtaista vuorovaikutusta
I yksilollisten lahtokohtien ja tarpeiden

huomiointi
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Valistusta levitetään yleisölle joukkovies-

tinnän keinoin, joita ovat yleisötilaisuudet,
journalismi, mainonta sekä valistusaineistot
ja -kampanjat (kaavio 1).

AINEISTO JA TARKASTETUTAPA

Thrkasteltavaksi valittiin viime vuosikymme-
nella julkaistut terveysvalistusta käsittelevät

tutkimusraportit sekä kolmen tieteellisen leh-

den ja kahden terveyspoliittisen lehden kirjoi-
tukset, joissa on esitetty jokin mielipide, kan-

nanotto tai arvio terveysvalituksesta. Valituis-
sa lehdissä julkaistiin vuosina 1980-1990
yhteensä 76 kirjoitusta, joiden aiheena oli
terveysvalistus tai joissa siihen viitattiin. Kat-

sauksessa on kuitenkin mukana myös yksi

kirjoitus 1970-luvulta siksi, että Juha Parta-

senja Irja Parviaisen artikkeli (1979) näyttää

olleen alku l9B0-luvun valistuskritiikille.
Kirjoitusten lukumäärä lehdittain oli seuraa-

Alkoholipolitiikka
Duodecim
Sosiaalinen aikakauskirja
Sosiaalilaaketieteellinen aikakauslehti
Tiedotustutkimus

via ja kriittisiä näkemyksiä terveysvalistuk-
sesta. Tässä huomio kiinnitetään kriittisten
näkemysten perusteluihin sekä valistuksen
parantamiseksi tarjottuihin ehdotuksiin.

Kaikkia aiheua kasitelleita kirjoituksia ei

ole mainittu, vaan kustakin perustelutyypistä

on valittu esimerkkejä, jotka on ryhmitelty
viideksi kritiikin perustelujen teemakokonai-
suudeksi:

l.terveysvalistuksen vaikutuksettomuus
2.sen haitallisuus
3.heikko laatu ja valistajien puutteet
4.terveysintoilu
5.valistus vallankäytön välineenä.

Parannusehdotukset on ryhmitelty neljaksi
teemakokonaisuudeksi :

l.virittävyys
2.tavoitteiden tarkistus
3.valistuksen moniarvoisuus ja monimuotoisuus
4.uudet keinot, yhteistyö ja koulutus.

VAI KUTUKSETIOMUUS

Valistuksen heikot tai mitättömät vaikutukset
ihmisten käyttäytymiseen olivat varsin

yleinen perustelu kritiikille (Heinonen 1981,

17; Partanen l9BI; Dorn 1986; Partanen &
Montonen 19BB). Suhteellisen vaikutuksetto-

muuden on selitetty johtuvan siita, etta l)
joukkoviestintä toimii markkinamekanis-

mien mukaan, että 2) valistajat eivät saa sano-

maansa riittävästi esille tiedotusvälineissä ja
että 3) valistusviestit ihmisten huomiosta kil-
paillessaan ovat jo määrällisesti heikommas-

sa asemassa kuin muut, mahdollisesti vastak-
kaiset viestit. Nain valistus hukkuu päivit-
täiseen joukkoviestinnän viriketulvaan (He-

mänus l98l, 193; Heinonen 1982,367;Yer-
tio 1985,66; Partanen & Montonen 19BB).

Henkilokohtaisten vuorovaikutuskeinojen
kayttamista on pidetty tehokkaampana kuin
joukkoviestintää (Puska 1985, 2284). Valis-

tuksen tehottomuuden on perusteltu johtuvan
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Tarkasteltavat kirjoitukset valittiin otsikon
perusteella lukemalla lehtien vuosikerroista
sisällysluettelot. Duodecimin artikkelit loy-
tyivät vuosittain julkaistavista aiheenmukai-

sista hakemistoista. Mukana on myös kirjoi-
tuksia, joista ei voinut otsikon perusteella

päätellä, että ne sisältävät asiaa terveysvalis-
tuksesta. Nama ltiytyivat lehtia selailemalla.
Kasitteiden kayttin hajanaisuus heijastui sii-
nä, että kirjoituksissa on vain harvoin erotettu

terveysvalistus muista terveyskasvatuksen
keinoista, opetuksesta ja neuvonnasta.

Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millai-
sia perusteluja käytettiin kritisoitaessa ter-
veysvalistusta. Aineistoa tarkasteltaessa kävi
ilmi, että samassa kirjoituksessa saatettiin
esittää useita erilaisia, neutraaleja, puolusta-



siitä, että vastaanottajan tilannetta tai vaiku-
tuksen ehtoja ja mahdollisuuksia ei kunnolla
analysoida. Lisäksi tietopainotteisuuden on

katsottu estävän valistuksen perille menon

(Upanne l9BB.22).
Valistuskampanjoiden on ar.reltu voivan

johtaa jopa passiivisuuteen, esimerkiksi tele-
vision välittämän asiantunt ijapai notteisen va-

listuksen vieraannuttavan ihmiset omasta

ruumiistaan ja omista elintavoistaan. Vas-

taanottajien on ajateltu katselevan tavallaan
"valistusnäytelmää" eli asiantuntijoiden esi-

tystä. Runsas tiedon tarjonta voisi siis synnyt-

tää ihmisissä väärän turvallisuuden tunteen
siitä, että joku hoitaa asiat heidän puolestaan

(Halonen 1985, 81).

HAIIAtI.ISUUS

Ei-toivottujen sivuvaikutusten vuoksi valis-
tuksen on arvioitu olevan haitallista silloin,
kun se loukkaa, syyllistää, ahdistaa ja morali-
soi ihmisia (Lindqvist 1985,7; Vertio l9BB,
28I). On puhuttu terveysterrorismista ja ihmi-
sistä valistuksen uhreina (Aro 1986, ll07;
Simpura 1990, 153). Holhoamista ja pakko-
yhteiskunnallistamista on myös pidetty yksi-
lön vapautta rajoittavina terveysvalistuksen
haittoina (Partanen 1990, 43).

Nykyistä valistusta on pidetty myös sävyl-

tään kielteisenä ja sairauksilla pelottelevana.

Esimerkiksi Marjatta Montonen (1990, 237)

pitää perinteistä alkoholivalistusta varsin
alkoholismipainotteisena. Haitalliseksi on

nähty myös se, että tieto on usein pirstaleista,
joten se ei anna kokonaiskuvaa ihmisen ter-
veydestä (Raivio l9BB, 2O7 ). Haitallista, j opa

vaarallista valistuksen on katsottu olevan

myös siksi, että se voi yllyttää vastaanottajia
kokeilemaan epäsuotavaa vaihtoehtoa, esi-
merkiksi huumeita (Raivio 1987, B0).

HEIKKO TAATU JA

VATISIAJIEN PUUTTEET

Terveysvalistuksen laatua ja toteutustapaa on

arvosteltu vanhakantaisuudesta ja käskymuo-

toisuudesta. Matti Virtasen (1983, 280) mu-
kaan perinteinen valistus on ylhaalta alaspäin
tapahtuvaa ohjeiden jakelemista. Yhteiskun-
nan modernistuttua kansa ei kuitenkaan totte-

le kaskyja, joten valistuskin on tehotonta
(Virtanen 1983, 28l). Valistuksen tyylillisen
yksipuolisuuden on arveltu liittyvän myös

keskiluokkaisten, hyvin toimeentulevien

ihmisen ajatusmallien markkinoimiseen
(Lassila \989,112-l l5). Sen on todettu saa-

neen jopa saarnanomaisia piirteita (Aukee

t984,17).
Perinteisillä valistajilla on arvioitu olevan

mekanistinen kasitys ihmisestä epärealisti-
sen rationaalisena olentona, joka toimisi aina

annettujen ohjeiden mukaisesti (Hemänus

1986,324; Laaksovirta t9B7). Lisäksi valis-
tajien on väitetty käsittävän tiedon merkityk-
sen ja joukkoviestinnän vaikutusmahdolli-
suudet virheellisesti: uskotaan naiivisti tie-
don kaikkivoipaisuuteen asenteiden ja kayt-
täytymisen muuttamisessa (Falk 1990, 317).
Montosen (1990, 240) mielestä valistajilla on

vääristynyt suhde joukkoviestintään, nämä

kun pitävät esimerkiksi televisio-ohjelmia
turmiollisena uhkana alkoholivalistuksen
kannalta, vaikka niitä olisi pidettävä myöntei-
senä potentiaalina.

Kritiikissä tuli näkyviin myös valistuksen

vastustaminen sillä perusteella, että sen kat-

sottiin korvaavan yhteiskunnan rakenteellis-
ten tekijöiden muuttamista (Dorn 1986,22;
Raivio 1988,200).

TERVEYSINTOITU EtI

TERVEYSARVON YTIKOROSIUS

Terveys, ruumiin kunto ja pitka ika korkeim-
pana, rahaan verrattavana arvona oli kriittis-
ten näkemysten mukaan tyypillistä nykyva-

listukselle (Alasuutari l9BB, 137). Sen on
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myös tulkittu olevan varsin yksilökeskeistä
(Alasuutari I 990, I :10).

Niin ikaan terveysvalistuksen on nähty
i lmentävän yhteiskunnan medikalisoi tumista.

Se on ymmärrettävissä todellisuuden arvioi-
miseksi pelkästään terveyden näkiikulmasta
(Vuori 1983, 86). Vaikka ilmiota ei ole varsi-
naisesti pidetty valistuksen vikana, valislus-
toiminnan on kuitenkir.r katsottu tukevan arki-
elämän medikalisoitumista, mikä näkyy

terveysintoiluna (Alasuutari I 989, 4l ; Lassila
1989,24-25).

Valistukseen omaksutun terveysarvon ylen-
määräisen korostamisen on esitetty johtavan
jopa moraaliseen syrjintään ja terveyden pal-
vontaan. Terveysaatteesta olisi näin tullut
maallistuneen yhteiskunnan uskonto (Aukee

1984,17). Tama nakyy M. Myllykankaan ja R.

Tuomaisen (1986, 4-6) rnukaan terveyden-
pal vontaryhm issä, joiksi k i rjoittajat mainitse-
vat mm. tupakastavieroitus- ja laihdutusryh-
mät.

VAttAN VATINE

'ferveysvalistuksen on arveltu voivan muodos-

tua itsetarkoitukseksi, jolla toteuttajat
pönkittävät vain omaa arvovaltaansa (Upanne

1988, 25; Raivio 1987, B0). Silla on nähty siis
olevan kok«rnaan muita, merkittävämpiä roo-

leja kuin terveyden edistämistehtävä, esimer-

kiksi yhteiskunnan valtarakennelmien yllapi-
täminen. Tällaisten näkemysten mukaan va-

listus on varsin irrelevantti asia terveyden
edistämisen kannalta.

Valistuksen piilevia pyrkimyksia painotti-
vat kannanotot, joiden mukaan esimerkiksi
raittiusvalistus voi näyttää pyrkimykselta li-
sätä ihmisten oman elämänsä hallintaa. mutta
tosiasiallisesti se voikin olla sosiaalisen kont-
rollin väline (Partanen & Parviainen 1979,

203).

Ongelmaksi on nähty myös perille menon

vaikeus, jonka on esitetty johtuvan kansan

(vallan keytt;n kohde) ja valtion (vallan kayt-
täjä) eriarvoisesta asemasta. Myös muut yh-

teiskunnalliset voimat voivat alistaa valistuk-
sen taloudellisille intresseille ja poliittiselle
vallankayti;lle (Partanen & Parviainen 1979,

202). Terveysholhoaminen ja pakkoyhteis-
kunnallistaminen onkin nähty osittain tämän

vallan käytön tulokseksi (Partanen 1990,43).

VIRITTAVYYS

Parannuseh<lotuksista eniten keskustelua he-

rätti 1980-luvulla virittävän valistuksen idea.

Virittävyys tarkoittaa valistuksen kykyä he-

rättää yhteiskunnallista keskustelua, jolloin
vaikuttavuutta. tehokkuutta tai onnistunei-

suutta ei mitata ihmisten asenteitlen tai käyt-

täytymisen muuttumisella, vaan arvioimalla
syntynyttä yhteiskunnallista keskustelua.

Virittavyyden ajatusta sovelsi alkoholivalis-
tuksen tutkimuksessa ensimmäisenä Matti
Virtanen. Pertti Hemänus ja Matti Piispa ke-
hittelivat ja kritisoivat käsitettä. Alkujaan
ajatus lienee peräisin gruusialaiselta psyko-

logian tutkijalta D. N. Uznadzelta (Koski-

Jännes 1984, 146-[60). Suomessakin aihe
oli esilla jo 1970-luvun alussa, jolloin Veikko
Pietila puhui viestinnän virittävistä vaiku-
tuksista (Pietila 1972).

Vaikka virittävyyden käsite on kehitetty
teoreettiseksi apuvälineeksi valistuksen vai-
kutustutkimuksen tarpeisiin, sitä on käytetty

myös normatiivisesti eli "hyvän valistuksen"
ohjeena. Virittävyyden periaatteella toimitta-
essa valistusta ei pida suunnata suoraan käyt-

täytymisen ohjaamiseen, vaan sitä yllapita-
vien mekanismien paljastamiseen, niir.len

"näkyväksi" tekemiseen. Ollakseen virittävä
sanoman on "ylitettävä" vakiintunut asennoi-
tumis- ja ajattelutapa (Virtanen l98la, Bl &
1981b, 190; Immonen 1984,55).

Virittavan valistuksen on väitetty poikke-
avan perinteisestä siinä, että valistajien ja
valistettavien välinen ylhaalta alas suuntau-

tuva käskysuhde korvautuu virikesuhteella.
Se tarkoittaa, että valistaja tarjoaa ihmisille
ideoita ja näkt;kulmia vapaasti kaytettäväksi.
Valistajan ei pidä lainkaan kantaa huolta vi-
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rikkeiden perille menosta sellaisinaan. Huo-

miota on kiinnitettäva valistuksen herättä-

miin tulkintoihin ja reaktioihin (Virtanen

I986, l9).
Tallaisella valistuksella uskotaan voitavan

käynnistää yhteiskunnassa laajoja prosesse-

ja, joiden avulla voi löytyä vastauksia siihen,

miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin kayttay-

tyvät (esimerkiksi juovat alkoholia). Tama

puolestaan voisi merkitä tietoisuuden lisään-

tymistä, jolla sitten saattaisi olla merkitystä

mytis käyttäytymisen muuttumisessa. Ei-vi-
rittävä valistus sen sijaan yrittaisi vaikuttaa

suoraan ihmisten kayttaytymiseen (Virtanen

1984 & 1986).

Kysymys on siis ajattelemaan auttamisesta

ja tiedostamisen virittämisestä. Valistuksen

avulla ihmiset voisivat oppia tarkastelemaan

esimerkiksi alkoholikysymystä alkoholipoli-

tiikan kannalta (Piispa 1982,50). Laajemmin

sovellettuna tämä merkitsisi sitä, että terveys-

valistus voisi antaa terveyspolitiikan käsitte-

lemisessä tarpeellisia ajattelun välineitä.

TAVOIITEIDEN TARKISTUS

Uudenlaisia tavoitteita ja uusia vaikuttavuu-
den kriteereitä on suositeltu romuttamaan

uskoa valistuksen liian suuriin vaikutuksiin.
Tällaisen ajattelun mukaan kasvatustoimet

eivät voi vaikuttaa siihen, millaisia terveyden

kannalta olennaisia valintamahdollisuuksia
(ympäristö, ravitsemus, työ- ja asuinolot jne.)

yhteiskunta kansalaisilleen suo. Siksi ter-

veysvalistuksen tavoitteeksi ei pidä ensisijai-

sesti asettaa käyttäytymisen muuttamista

(Pekkala & al. 198I, 160). Tasta nakokulmas-

ta tarkasteltuna valistus voi vaikuttaa joiden-

kin terveysriskejä koskevien tietojen lisään-

tymiseen (esim. tupakoinnin ja runsaan ras-

van syönnin vaarat tai sukupuolitaudeilta
suojautuminen) (Poikolainen 1989, 1790).

Kun terveysvalistuksen tavoitteena on tieto-
j"n tai ymmärryksen lisääminen eikä

kayttaytymisen muutos, valistus on onnistu-

nutta, kun ihmiset valistuvat.

Uudenlaisia tavoitteita esittivät myös Par-

tanen ja Parviainen (1979) mallissaan valis-

tuksesta politiikan välineenä. Se painottaa

yhteiskuntapolitiikan merkitystä teweyden

edistämisessä. Tällainen epäsuora valistus ei

pyri vaikuttamaan yksityisen ihmisen elinta-
poihin, vaan se toimii politiikan välineenä.

Valistuksen merkittävin rooli on poliittisen

tuen saaminen lainsäädänniillisille ratkaisuil-

le. Ne taas määrittävät ehdot, joiden rajoissa

ihmiset valintojaan tekevät. Nain siis valistus

voisi vaikuttaa ihmisten elintapoihin kierto-

teitse (Partanen & Parviain en 197 9, 2O4; P ar-

tanen 198I, 164; Heinonen 1981,20).

Joukkoviestinnän portinvartijoihin vaikut-

taminenonideanaPartasenja Montosen (1 9BB,

58) välillisessä valistuksessa. Sen pitäisi

pyrkia vaikuttamaan joukkotiedotusvälinei-

siin, jotka sitten vähitellen omalla toiminnal-
laan vaikuttaisivat suureen yleisöön.

MONIARVOISUUS JA -MUOTOISUUS

Valistuksen monimuotoisuutta on ehdotettu

vaihtoehdoksi keskiluokkaisten, hyvin toi-

meentulevien ihmisten ajatusmallien valitta-
miselle. Nuorekkaammat ja rajummat olteet

saattaisivat esimerkiksi tehota perinteistä

valistusta paremmin (Lassila 1989, ll2-
11s).

Uudenlaista valistuksen taustafilosofiaa on

esitetty vanhan, ihmisen biologista puolta pai-

nottavan ajattelutavan sijaan. Ihmisen

subjektina olemisen kannalta näet psykologi-

set ja sosiaaliset arvostustekijät voivat painaa

enemmän kuin biologiset (W'eckroth 1988,

24).

Suostuttelevan, tunteisiin vetoavan viestin-

nän sijaan on esitetty asiallisiin argumenttei-

hin tukeutuvaa valistusta. Tällaisen rationaa-

lisen valistuksen on katsottu vastaavan par-

haiten kehittyneen yhteiskunnan vaatimuksia
ja voivan tarjota ihmisille aineksia omaa har-

kintaa varten (Partanen & Parviainen 1979,

202, 204; Raivio l9BB, 2O2, 205). Erityisesti

valtiollisen valistuksen pitaisi jakaa vain tosi-
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asioihin perustuvaa tietoa ja olla informatii-
vista vastakohtana suostuttelevuudelle tai
tunteisiin vetoavuuclelle. Arvoarvostelmiin
pohjautuva ja moraaliin vetoava valistus pitäi-
si Mikko Immosen (1984, 56) mukaan jattaa
sellaisille yhteisoille, joiden toiminta perus-
tuu ideologisiin, moraalisiin ja eettisiin näkö-
kohtiin.

Toisaalta myös suostuttelevia, mainonnasta
lainattuja keinoja on ehdotettu rationaalisen
valistuksen sijaan. Niiden kayttoa on perus-
teltu sillä, että nyky-yhteiskunnan tietotulvas-
sa on muutoin vaikeaa herättää ihmisten moti-
vaatiota terveystiedon vastaanottamiseen
(Pelkonen ja Koivusalo 1989, 1745; Sax6n

1989, 17 87). Myönteisyyttä kampanjoihin ja
aineistoihin seka yliampuvan ja ahdistavan
tiedottamisen välttämistä on esitetty lapi koko
l980-luvun (Virtanen 1985, 38-39; Hakala
l9B5; Aro 1986, 1106; Montonen 1990).

UUDET KEINOT, YHTEISTYö JA

KOU TUTUS

Televisio-ohjelmien entistä aktiivisempaa
kayttoa ja mainonnan taitavaa soveltamista on
ehdotettu terveysvalistuksen tehostamiseksi
(Aro 1986, 1106). Jorma Hentilän (1990) mu-
kaan laajoja r.alistuskampanjoita pitaisi tay-
dentää kohdennetulla tiedottamisella. Uusik-
si tavoiksi on ehdotettu myös joukkoviestin-
nän keinojen yhdistämistä muihin toimiin,
esim. yksilölliseen neuvontaan tai yhteiskun-
nallisiin terveyden edistämisen toimiin
(Warsell l9BB, 235). Esimerkiksi tervey-
denhuoltohenkilöstö ja työmarkkinajärjestöt
on nähty merkittaviksi yhteistyökumppaneik-
si alkoholivalistuksessa (Koski 1983a, 248 &
1983b,2). Niin ikään on toivottu valistustoi-
minnan organisoimista paikallisyhteisöissa
(Heinonen I9Bl, 17 ; Partanen 1990, 43).

Tälle vuosikymmenelle tultaessa on valis-
tuksen parantamiseksi esitetty mm. ko-opera-
tiivista konsultaatiota positiivisena strategi-
ana. Perinteinen negatiivinen strategia tar-
koittaisi joukkoviestinnän tuottamista (tietois-

kut, kampanjat jne.) vastapainoksi television
yleisilmeeltään alkoholimyönteiselle kuval-
le. Ko-operatiivisen konsultaation avulla tut-
kijat kouluttaisivat ohjelmatuotannossa työs-
kenteleviä henkilöitä" esimerkiksi esitele-
malla TV-ohjelmia koskevien sisällöneritte-
lytutkimustensa tuloksia (Montonen 1990,
237).

Huumevalistuskampanjoitakritisoidessaan
Kari Raivio (1987) esitti ajatuksen rakenteel-
lisesta terveyskasvatuksesta. Silla han viittaa
yhteiskuntapolitiikkaan, jossa ihmisten ter-
veyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä
pyritaän poistamaan kollektiivisella toimin-
nalla. Rakenteellisen terveyskasvatuksen
laatuvaatimuksia olisivat informatiivisuus ja
pyrkimys totuudellisuuteen sekä periaatteita
suvaitsevaisuus, poikkeavuuden hyväksymi-
nen ja yhteisvastuullisuus (Raivio 1987,
B0-81).

Myös täydennyskoulutusta terveydenhuol-
tohenkilOstölle viestintäasioissa ja toimitta-
jille terveysasioissa on esitetty terveysvalis-
tuksen parannuskeinoksi (Vuori 1985, 2359).

ARVIOITA KRITIIKISTA

Varsin yleinen terveysvalistuksen kritiikin
perustelu viime vuosikymmenellä on ollut
uaikutuksettomuuteen vetoaminen. HenkilO-
kohtaisen vaikuttamisen keinoja ja yhteis-
kuntapolitiikkaa on esitetty valistuksen vaih-
toehdoiksi. Henkiltikohtaisten ja joukkovies-
tinnän vaikuttamiskeinojen tehokkuutta ei
kuitenkaan ole syytä arvioida samoin perus-
tein, koska toimintatavat ja siten myös vaiku-
tusmahdollisuudet ovat erilaiset. Myöskaan
yhteiskunnallistenpäätöstenpsimerkiksi hin-
tapolitiikan, ja valistuksen vaikutukset eivät
voi olla suoraan toisiinsa verrattavia. Tehotto-
muudella perusteltu valistuksen vaihtaminen
muihin keinoihin ei tunnukaan jarkevalta.

Vaikutustutkimuksen kehityslinjoista olen
yhta mielta Partasen (1990, 40) kanssa, jonka
mukaan terveysvalistuksen vaikuttavuuden
yleisten näkökulmien, teorioiden ja ajatus-
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mallien ohella olisi tärkeää ymmärtää, mitä
jossakin nimenomaisessa viestintätilanteessa
yksityiskohtaisesti tapahtuu. Johtuneeko tä-
mäntapaisen tutkimuksen puute ajatteluta-
vasta, jonka mukaan valistustutkimuksen ai-
noa tehtävä olisi selvittää, millainen sanoma

on tehokaso samaan tapaan kuin kokeellisesti
selvitettäisiin, mika lääke parantaa sairauden
parhaimmin. Valistuksen vaikutusten "injek-
tiomalli" on kuitenkin jo kauan sitten hylatty
puutteellisena. Toinen tutkimussuuntaus,
joka saattaisi auttaa ymmärtämään joukko-
viestinnän vaikutusmahdollisuuksia ter-
veyden edistämisessä, on terveysvalistuksen
kulttuuristen edellytysten analysointi.

Kymmenen viime vuoden aikana tyypillisiä
terveysvalistuksen kritiikin teemoja ovat ol-
leet holhoamiskritükki ja puhe valistuksen
pelottavasta, ahdistavasta ja ihmisia syyllistä-
västä vaikutuksesta. Kritiikkia on kyseena-

laistettu (Hemänus l9BB, 48-49) arvioimal-
la tutkijoiden esittämät holhous- ja medika-
lismiväitteet ääritapauksissa elitistiseksi
spekulaatioksi, joka aiheetta näkee kansan

valtiollisen holhouksen uhrina. Kaiken huo-
Ienpidon eliminoiminen merkitsisi sellaista
utopistista ajatusta, että ihminen itse ulko-
puolisista virikkeistä vapaana, "omaehtoises-
ti" löytäisi täydelliset ratkaisut terveyspul-
miinsa.

Terveysvalistuksen syyllistäayyskritiikki
ansaitsee erityistä huomiota, sillä yleinen va-

listuksen ilme näyttää nykyisin enemmän

myönteiseltä kuin kielteiselta. Olen ollut
huomaavinani, että ilmiselvästi pelottelevat
kampanjat ovat olleet poikkeuksia valtavir-
rasta ainakin viidentoista viime vuoden aika-
na. Valistusaineistotkin (esitteet, julisteet, av-

materiaali) ovat lahes kaikki mieluumminliian
myönteisiä kuin pelottelevia.Tassrbnkin ehkä

kysymys kulttuurisestaviipeestäKriitikot ovat

aistineet valistuksessa B0-luvullakin pelotte-
levuutta, jota siinä on luultavasti ollut paljon
vähemmän kuin aiempina vuosikymmeninä.

Kun "Jos otat, et aja" -kampanja B0Juvun
puoli välissä palki ttiin hyvänävalistusmainon-
tana siksi, että palkitsijat pitivät sitä tavalli-
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suudesta poikkeavanapositiivisuutensa vuok-
si (Warsell 1986, 5l), kulttuurin muistissa
näyttävät säilyneen Turmiolan Tommin ajat.
Niistä on kuitenkin kulunul jo sala vuolta.

Positiivinen yleisilme ei tietenkään poista
valistuksen mahdollista syyllistävyyttä:
myönteinenkin esitystapa voidaan kokea ah-

distavaksi. varsinkin jos viestinnän vastaan-

ottaja pitää ylipositiivisuutta itselleen kovin
vieraana. Nuorten, terveiden, kauniiden ja
onnellisten ihmisten esittäminen esimerkiksi
mainoksissa ja tietoiskuissa voi tuntua ikäväl-
tä ihmisestä, joka ei tunne kuuluvansa tuohon
joukkoon. On kuitenkin muistettava, että
syyllisyyden ja ahdistuneisuuden tunne on
yksiltillinen tila, jonka lopullisen voimakkuu-
den ratkaisevat yksilön sisäiset tekijat (Poh-
janheimo l9B7,2Ol).

Terveysvalist uksen pir stale jsuzs puolestaan
liittyy siihen, että joukkoviestintä yleensäkin
valittaa sykayksittain, nopeatempoisesti ja
pieninä paloina kuvaa ympäröivästä todelli-
suudesta. Valistuksen pirstaleisuus liittyy siis
modernin tiedonvalityksen luonteeseen, joten
sitä on hyvin vaikeaa nykyoloissa muuttaa
"kokonaiseksi".

Väitteet terveysvalistajien mekanistisesto

ihmiskasiryksestä ja naiivista uskosta tiedon
kaikkivoipaisuuteen eivät perustu minkään-
laiseen tutkimustietoon ja siksi kaipaisivat
täsmennystä. Ei tiedetä, millä arvopohjalla,
minka ihmiskuvan, millaisen valistusnäke-
myksen ja millaisen vaikutuskäsitteistön
mukaan valisluskampanjoita luoletaan.
Useimmiten on tutkittu vain toteutettujen
kampanjoiden havaittavuutta. Väitteitä olisi-
kin tarpeen selvittää empiirisesti. Tämä mer-

kitsee ihmisteno sekä valistajien että valistet-
tavien, mielipiteiden ja ajatusten tutkimista
sekä systemaattista terveysvalistuksen teks-
tien, äänen ja kuvien semioottista tai muuta
sisällön ja muodon analyysia.

Terveysvalistuksen tyylien historian ja sosi-

aalihistorian empiirinen tutkimus saattaisi
selvittää sitä, miksi nyt valistetaan niin kuin
valistetaan. Samalla voitaisiin pohtia, millai-
nen nykyvalistuksen suhde on menneeseen ja



millainen se on tulevaan. Näin tulisi ehka

tarkistetuksi, onko perinteiseksi kutsuttu va-

li stus, kuten on väi tetty, tod ella s auy lman kie I -

teistä ja muodoLtaan küskeutiti.

Lisäselvitystä kaivannee myös terveysvalis-

tuksen tarkasteleminen osana yhteiskunnal-

list a " u ah apr oj e ktia" . Luitavaa on, että valis-
tuksella vallan välineenä on huomattavasti

vähemmän merkitystä kuin muulla, pääasias-

sa taloudellisesti määräytyneella ja julkisen
kontrollin ulkopuolella toteutuvalla vallan-
kaytolla.

Valistuksen aruopohjan (terveys ja pitka ika
tärkeimmät arvot) kritiikki antaa aihetta ana-

lysoida, mitä esimerkiksi väite "terveydestä

on tullut hyvän elämän synonyymi, johon liit-
tyy selvä moraalinen lataus" (Partanen 1990,

42) voisi merkita ihmisen arkielämässä. Miten
se mahdollisesti näkyy terveyspoliittisessa
päätöksenteossa, mitä se merkitsee ter-

veysvalistuksessa ja mitä muussa joukkovies-

tinnässä? Entä millainen arvopohja heijastuu

ympäristövali stuksessataidekasvatuksessa tai

viestintäkasvatuksessa?

Terveysarvo liittyy jo l980-luvun alussa

esiin nostettuun teraeysideologian käsittee-

seen (Makela & Partanen 1982, B0-Bl). Silla
on tavallisesti viitattu yleiseen terveyden kor-

keaan statukseen yhteiskunnassa. Terveys on-

kin yksi suomalaisten elämässään eniten ar-

vostamia asioita (Suhonen 1988,37,46). Poh-

tia kannattaisi, mitä erilaisia terveysideolo-

gioita kulttuurissamme on erotettavissa. Mita
erityistä on terveysvalistuksen kannalta anti-
terveysi deolo giassa (vrt. Karisto 1989, 27 B) j a

millaista ideologista latausta liittyy esimer-

kiksi luontaisparannusaatteisiin, kasvissyön-

tiin, laskettelu- tai aerobic-elämäntapaan,

keskikaljakulttuuriin jne.?

Virittauyyden käsitteen soveltamista valis-
tuksen käytännön suunnitteluun on innostu-

neen vastaanoton ohella myös epäilty.

Hemänuksen mukaan valistajilla on vain vä-

haiset mahdollisuudet vaikuttaa joukkotiedo-

tuksen sisaltöön ja siten myös virillävien vies-

tien leviämiseen. Virittävyyden idean kaytta-

minen saattaa sitä paitsi sisältää riskin pila-

ta kampanjat synnyttämällä tavoitteiden kan-

nalta vastakkaisia virityksia (Hemänus l98l,
196 & 1986,329).

Toiseksi virittävyyden käsite on niin abst-

rakti, että se ei juuri anna eväitä suunnitella
tai käytännössä toteuttaa virittävää valistusta.

Periaatteessa virittävä viesti pystyisi vastaa-

maan ihmisten unelmiin, tiivistämään ajassa

Iiikkuvat ilmiot ihmisiä koskettavaan muo-

toon ja tukemaan ja aktivoimaan ihmisia it-
sensä ymmärtämisessä. Periaate on hyvä,

mutta se ei kuitenkaan vastaa kysymykseen,

millainen viestintä jostakin konkreettisesta

asiasta, jollekin kohderyhmälle ja jossakin

tilanteessa olisi virittävää.
Matti Piispa toteaakin, että virittävyyden

käsitettä ei pitaisi lainkaan kayttaa valistuk-
sen suunnittelun yhteydessä, vaan ainoastaan

tutkimuksellisena käsitteenä ja siinäkin sup-

peassa merkityksessä eli puhuttaessa valis-
tuksen kyvystä herättää yhteiskunnallista
keskustelua (Piispa 1988, 106). Virittavyy-
den ajatus johti vilkkaaseen tutkijoiden mie-

lipiteenvaihtoon ja 1980-luvun lopulla muu-

tamaan terveysvalistuksen empiiriseen virit-
tävyystutkimukseen (Maasilta l9BB; Piispa

I990; Aarva 1990). Ajattelumallin teoreettis-

ta kehittelya on syytä edelleen jatkaa, vaikka
käytännön suunnittelussa käsite voikin toi-
mia vain yleisenä periaalteena.

Tauoitteideru uudelLe en määrittely nopeista,

suorista kayttaytymismuutoksista hitaisiin,
monivaiheisiin tajunnallisiin vaikutuksiin
näyttää perustellulta. Kuitenkin valistuksen

vaikutuksia on yhtä vaikea eristää muiden

toimien synnyttämistä seurauksista kuin esi-

merkiksi mainonnan vaikutuksia muista

markkinointitoimenpiteistä.
Aj atus valistuksen käyttämisest a politükan

ud,lineenä on ristiriitaisuudessaan kiinnosta-
va. Yhtaalta se on nähty kielteisenä valtapoli-
tiikkaa tukevana ilmitina ja toisaalta hyvänä

vaihtoehtona vanhoille, valitttimiin kayttayty-

mismuutoksiin tähtääville tavoitteille. Jäl-
kimmäistä ajatusta voi myös kritisoida mani-

pulatiivisuudesta. Voidaan nimittäin väittää,

että ihmisten tiedostetut keinot elämänsä ym-
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märtämiseksi ja hallitsemiseksi eivät lain-
kaan lisäänny, jos he valistuksen vaikutuk-
sesta hyväksyvät esim. rajoittavan alkoholi-
politiikan, mutta eivät muutoin, arkielämäs-
sään tietoisesti valiten, haluaisi rajoittaa omaa

alkoholin kayttöaan.

IOPU KSI

Terveysvalistusta koskenut keskustelu l9B0-
luvulla kavi vilkkaimpana virinävyys-teeman
ymparilla. Sen suurin merkitys lienee ollul
siinä, että valistussanoman "perille meno"

alettiin ymmärtää aiempaa vivahteikkaam-
min.

Partasen ja Parviaisen kahdentoista vuoden

takainen kirjoitus (L979) puolestaan oli mer-

kittava siksi, että se käynnisti pohdinnan ter-
veysvalistuksen yhteiskunnallisesta luon-

teesta. Tama seka virittevyyden idea lienevät
johtaneet siihen, että valistukselta alettiin
odottaa mielipideilmastossa näkyviä vaiku-
tuksia nopeiden, yksilollisten elintapamuu-
tosten sijaan.

Viime vuosikymmen onkin muuttanut yleis-

tä valistusajattelua niin, että tiedon mahtiin ei

enää juuri uskota. Ehka tyypillisin päätelmä

terveysvalistuksen luonteesta on ollut, että

pelkka tiedon jakaminen ei muuta asenteita
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ENGLISH SUMMARY
Pauläna Aarao: Citicßm of heahh etlucation
in the 79BOs (Terueysoalistuksen kritükki
79BO-lut:ullo)

This article is a review of critir:isms of Finnish
health edu<:ation made rluring the last <lecatle. Of
parti<:ular interest are the bases on whir:h research
reports and articles in three scientific an<l two
health poli<:y journals criti<:ized health education
in F'inland in the l9B0s.
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The <:riticisrns are coloured by evaluations o['the
i neffectiveness, detri mental effet:t and ptx»' qual ity
ol health erlucation, shortcomings of health
education personnel, over-emphasis on health
values and etlur:ation as lx)wer politics. lnelf'er:-
tiveness is linkecl to the nature of lhe mass rnerlia,
the passive-making efläcts ol education, and its
emphasis on inlbrmation. The detrinrents ol'health
etlucation are seen as inclutling guilt, anxiety antl
overproter:tion. [n regarcl to quality, it was <:laimerl
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that health education was old-fashioned, tended to
take the form of commands, and took a very one-
sided approach. The concepts that health educa-
tors had of people were also criticized. The over-
emphasis on the value of health was seen as even
leading in extreme cases to a damaging worship of
health. Criticism of health education as power
politics saw that it could also be used as a means of
social control.

Suggestions made for improving conventional
health education included the idea of generative
education, the resetting of goals, and the develop-
ment of new methods of health education. Most
public debate centred on the idea of generativity,
which was one of the most interesting suggestions
of the decade.

Although the concept of generativity is fairly
abstract, it was brought up because it was seen that
getting home the message of health education, in

practice as well as in theory, was more complex
than had previously been thought. Opinions on the
social nature ofhealth education seemed to incline
to the belief that health education should produce
visible effects on the climate of public opinion
rather than immediate changes in the lifestyles of
individuals. The concept of education has in fact
changed in that hardly anyone believes in the
power of information any more. This change has
also led to a rethinking of the need for research. By
studying what health education is Iike in forrn and
content, we can obtain information on the set of
values embodied in health education. In studies of
health culture, education could be one example of
cultural modes of talking about health. Another
important object of study from the point of view of
health culture could be advertising and its values.
Athird could he journalistic publicity about health.
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