
KATSAUKSIA

ALKOHOLIMAINONTA JA INTRESSIRYHMAT

MAzuATTA MONTONEN

Viime vuoden joulukuussa järjestettiin Roo-

massa kansainvälinen seminaari, jonka ai-
heena oli "Alkoholin etiikka ja mainonta".

Seminaarin jarjesti italialainen tutkimuslai-
tos Osseraatorio permanente sui giouani e

l'alcool.
Vuonna l99I perustetun Osservatorion teh-

tävänä on tuottaa tietoa etenkin nuorten alko-
holin kayttistä, ehkäistä alkoholin väärinkayt-
töä etenkin nuorten keskuudessa, edistää vas-

tuullista alkoholin kaytttia ja osallistua toimi-
van alkoholipolitiikan kehittämiseen. Osser-

vatorio on itsenäinen yhdistys, jonka toimieli-
met koostuvat talouselämän, julkisen hallin-
non ja tutkimuksen edustajista. Julkishallin-
non neuvottelukunnassa ovat edustettuina

pääministerin alainen sosiaaliasioiden osas-

to, terveys-, kauppa- ja teollisuus- sekä maa-

talousministeriö. Kahdeksanhenkinen tie-
teellinen toimikunta koostuu akateemisen

tutkimuksen edustajista. Käytännön toimin-
nasta huolehtii sihteeristö, johon pääsihteerin

lisäksi kuuluu pari tiedottajaa, kahden yksi-
tyisen tutkimuslaitoksen (Doxan ja Progetto

Europan) sekä panimoliiton edustajia. Osser-

vatorion paärahoittaja on Italian panimoteol-

lisuus.
Toistaiseksi Osservatorio on keskittynyt

julkaisutoimintaan. Tavoitteena on tuottaa

kaksi monografiaa vuodessa. Neljasta jo il-
mestyneestä kahdessa esitellään Osservatori-

on Doxalta tilaaman italialaisnuorten alkoho-
lin kayttoa kartoittavan kyselytutkimuksen

tuloksia. Kahdessa tarkastellaan Euroopan

maiden alkoholioloja. Näistä varhaisemman

tekijä on Osservatorion pääsihteeri Daniele
Rossi, joka on aiemmin hyödyntänyt tilasto- ja
taloustieteellistä koulutustaan akateemisen

tutkimuksen piirissä. Tuoreemman teoksen

(Alcool: Coruumi e politiche. Strumenti per un

Osseruatorio Europeo. Quaderno 4/1993) on

tuottanut Progetto Europa. Julkaisujen teki-
jänoikeudet ovat panimoliiton hallussa.

Julkaisut ovat italiankielisia. Progetto Eu-
ropan voimin tuotettua julkaisua nro 4 kään-

netään kuitenkin parhaillaan englanniksi.
Teoksen taustalla on Osservatorion yhteistyo-

sopimus Euroopan yhteistijen komission
kanssa. Sopimuksen mukaan Osservatorio

tuottaa venailevaa tietoa nuorten alkoholin-
käyttötavoista ja alkoholin käytön sääntelyn
malleista kautta Euroopan. Tavoitteena on

muotoilla ehdotus alkoholin kayton seuranta-
jarjestelmaksi. Seurannan kannalta keskeis-

ten tietojen määrittelyn lisäksi ehdotus tulee

sisältämään myös nimilistan, jonka avulla

voidaan rakentaa seurannasta huolehtivien
asiantuntijoiden verkosto.

Julkaisun nro 4 yleiskatsausosa kartoittaa

alkoholin kulutuksessa ja alkoholinkäyttöta-
voissa eri Euroopan maissa tapahtuneita
muutoksia. Alkoholiolojen sääntelyä koske-

vassa osassa tarkastellaan EY:n ja WHO:n
roolia sekä maittain ja alueittain vaihtelevia

sääntelymalleja. Teokseen sisältyy lB lyhyttä
tapauskuvausta, jotka kattavat EY:n jäsen-

maat, Skandinavian maista Suomen, Ruotsin
ja Norjan sekä Itä-Euroopan maista T§ekin,

Unkarin ja Puolan. Seuraava yhteistyosopi-
mukseen liittyvä julkaisu tulee koostumaan

syventävistä maakohtaisista analyyseista ja
esittämään hypoteeseja alkoholinkayttötapo-
jen, alkoholipoliittisten toimenpiteiden, ter-

veys- ja hyvinvointinäkökulmien ja taloudel-

listen intressien välisistä yhteyksista. Ehdo-

tus seurantajärjestelmäksi on tarkoitus muo-
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toilla naiden hypoteesien pohjalta.

Progetto Europan kayttamat dlastotiedot

ovat peräisin hyvinkin erilaisista kansallisista
ja kansainvälisista lahteistä. Alkoholiolojen
sääntelyä koskevat tiedot on koottu tarkaste-
lemalla dokumentteja ja lähettämälla kysely

B0 kansalliselle asiantuntij alle, jotka toimivat
tutkimuksen, hallinnon, politiikan, kuluttaj a-
järjestöjen tai panimoteollisuuden piirissä.
Asiantuntijoiden nimiä ei vielä julkaisussa

nro 4 ole paljastettu. Tilastolahteet käyvät

ilmi taulukoista, mutta muuten julkaisulle on

ominaista kirjallisuus- ja tutkimusviitteiden
totaalinen puuttuminen.

KANSAINVALINEN SEMINAARI

Joulukuussa kokoontunut mainonta-aiheinen

seminaari oli jo kolmas Osservatorion jarjes-

tämä kansainvälinen kokous. Kansainväli-
syyttä seminaariin toi kolme ulkomaista pu-

hujaa. Alain Cercl6 esitteli ranskalaista sosi-

aalipsykologista alkoholitutkimusta. Griffith
Edwardsin puheenvuoro pohjautui piakkoin
ilmestyvään alkoholipolitiikan keinoja ja
mahdollisuuksia kartoittavaan kirjaan "Alco-
hol Policy and the Public Good". Marjatta

Montonen esitteli alkoholimainonnan vaiku-
tuksia ja sääntelyä koskevan tutkimuksen
tuoreimpia tuloksia.

Isäntämaata edustivat seminaarissa Osser-

vatorion puheenjohtaja Giuseppe De Rita,

pääsihteeri Daniele Rossi, Progetto Europan

tutkija Livio Barnabö ja Osservatorion tieteel-
lisen toimikunnan jäsen, Torinon yliopistossa

toimiva Amedeo Cottino. Amedeo Cottino tar-
kasteli alkoholikysymystä kulttuurisen j a his-
toriallisen kontekstin myötä vaihtelevana

konstruktiona. Muiden italialaisesiintyjien
puheenvuorot käsittelivät alkoholimainontaa.
Ohjelmaan sisaltyi myös italialaisvoimin käy-

ty paneelikeskustelu, jonka aiheena oli niin
ikaän alkoholimainonta ja sen sääntely Itali-
ASSA.

Seminaarin italialaisen yleisön joukkoon

kansainvälisen ripauksen toi ranskalaisen pa-

nimoteollisuuden yhteistytijärj estön tiedotta-
ja. Osapuilleen viisikymmenpäinen yleisö

pysyi sinnikkaasti paikalla pitkan ja tiiviin
seminaaripäivän loppuun asti. Keskustelu-

kin, jolle ei tosin jarin paljon ollut varattu ai-
kaa, oli vilkasta, suomalaisnäkökulmasta
ajoittain suorastaan kiivasta. Tirohtumusta

yleisön joukossa aiheutti muun muassa se,

että kaikki eivät ennalta tunteneet seminaarin
jarjestajalaitoksen luonnetta eivätkä olleet

varautuneet siihen, että ohjelma tarjoaisi run-
saasti tilaa juomateollisuuden näkökulmille.

KANSAINVALISTA TOIMINTAA

Seminaarin alkoholimainontaa käsittelevä

osuus oli päällisin puolin hyvin Italia-keskei-
nen; pohjimmiltaan aiheet, näkökulmat ja ar-

gumentit olivat kuitenkin tuttuja kansainväli-
sestä keskustelusta. Jarjestajainstituution,
juomateollisuuden rahoittaman tutkimuslai-
toksen, olemassaolo sinänsä on osa kansain-

välistä suuntausla.
Alkoholimainontaa on parinkymmenen vii-

me vuoden aikana ryhdytty sääntelemään yhä

useammissa maissa joko lainsäädänntillisin
keinoin tai teollisuuden ja viestimien vapaa-

ehtoisten sopimusten kautta. Saantely ei kui-
tenkaan ole toivotulla tavalla siistinyt mai-
nonnan kuvaa tai vähentänyt sen määrää.

Mainontarajoitusten tiukentamista on viime
vuosina vaadittu useissa maissa. Muutoksia

sääntelyjärjestelmiin on itse asiassa tehty

koko niiden olemassaolon ajan, jopa siinä
määrin että ajan tasalla pysytteleminen maa-

kohtaisten rajoitusten suhteen on hankalaa.

Alkoholiteollisuudelle markkinointimah-
dollisuuksien turvaaminen on avainkysymyk-

sia. Sita mukaa kuin paine mainonnan rajoit-
tamiseen on kasvanut, teollisuus on ryhtynyt
aktiivisesti puolustamaan mainonnan vapaut-

ta (Mosher & Jernigan l9B9). Suosittuja tak-
tiikoita ovat olleet voimien kokoaminen yh-

teisten päämäärien saavuttamiseksi, uusien
etujärjestöjen perustaminen ja niiden kautta

tapahtuva mielipiteenmuokkaus eri tasoilla
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toimivien päätöksentekijoiden keskuudessa.

Toinen hyväksi havaittu taktiikka on ollut ak-
tiivisen roolin omaksuminen tiedontuotan-
nossa, yhtäältä tutkimuksen, toisaalta laajoil-
le ioukoille suuntautuvan tiedottamisen alal-
la. Tütkimus ja valistus määrittelevät alkoho-
liongelmien luonnetta, laajuutta ja korjaus-
keinoja. Tieto on valtaa.

Juomateollisuuden näkökulmasta alkoholi-
haittoja painottavaa tutkimusta ja valistusta
voi luonnehtia "negatiiviseksi julkisuudek-

si". Markkinointitutkimuksen havaintojen
mukaan tehokkain tapa torjua vahingollista
negatiivista julkisuutta on ryhtya korjaaviin
toimiin (Griffin & al. 1991). Kritiikin kiistä-
minen tai huomiotta jättäminen ei tuota tulos-
ta. Positiivinen, kuluttajan suojeluun tähtää-
vä toiminta sitä vastoin parantaa kritiikin
kohteeksi joutuneen yrityksen kuvaa, jopa
vahvistaa sitä tulevaisuuden varalta. Tehokas

korjaava toiminta ei välttämättä edellytä edes

vastuunottoa ongelmien syntymisestä. Alko-
holiteollisuuden ponnistukset rattijuoppou-
den vähentämiseksi, nuorison holtittomien
juomatapojen hillitsemiseksi ja kuluttajien
opastamiseksi kohtuukayttöön ovat siis vallan
viisasta kokonaismarkkinointia.

Moniin maihin on alkoholiteollisuuden va-

roin perustettu valistus-, tiedotus- ja tutki-
mustoimintaa harjoittavia laitoksia (Ruther-

ford 1993). Usein rahoittajana on koko teolli-
suus viinin- ja oluentuottajista väkevien juo-
mien tuottajiin tai tuojiin. Osa laitoksista toi-
mii myös rahoittajien etujärjestönä kuten ai-
emmin syntyneet teollisuusliiton luonteiset
yhteistyoelimet. Yhteistä laitoksille on muun
muassa se, että alkoholihaittojen nähdaan
johtuvan siitä, että pieni vähemmistö käyttää
u äärin alkoholituotteita.

Vanhimpia kansallisia laitoksia on vuonna
1980 perustettu hollantilainen STIVA. Talla
hetkella tunnetuin lienee Englannissa toimi-
va, vuonna 1989 perustetlu Portman Group,
joka rahoittaa alkoholitutkimusta, kampanjoi
kohtuukaytön puolesta yhdessä terveysviran-
omaisten kanssaja osallistuu näkyvästi alko-
holiasioista kaytavaan julkiseen keskuste-

luun. Portman Group on ollut innoittajana ja
mallina samankaltaisen toiminnan kehitte-
lyyn muissakin maissa - ja on yksi italialaisen
Osservatorion esikuvista. Vuosikymmenen
vaihteen molemmin puolin alkoholiteollisuu-
den rahoittamia tiedotus- ja tutkimuslaitoksia
perustettiin Euroopan maista ainakin Sak-

saan, Belgiaan, Ranskaan, Espanjaan, Porlu-
galiin ja Kreikkaan. Samoihin aikoihin uusia
Iaitoksia perustettiin myös Yhdysvaltoihin,
Kanadaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin.
Sama suuntaus näkyy myös juomateollisuu-

den kansainvälisessä toiminnassa. Jo 50lu-
vulla perustetun kansainvälisen viinin ja vä-

kevien valmistajien liiton FIVS:n rinnalle
ovat syntyneet eurolobbaamiseen erikoistu-
nut Amsterdam Group (1991) ja alkoholiteolli-
suudelle tutkimustietoa välittävä infokeskus
CIBA (1986). Myös Amsterdamin ryhmän toi-
minta on ollut italialaisen Osservatorion
suunnannäyttäjänä.

Tütkimus- ja tiedotustoiminnan ohella lai-
tokset saattavat osallistua myös alkoholi-
mainonnan itsesääntelyyn. Hollannissa
STIVA:lla on ollut keskeinen osuus alkoholi-
mainonnan sisältöä rajoittavien sääntöjen ke-
hittämisessä. FIVS:n kansainväliset mainon-
tasäännöt ovat olleet monien kansallisten
sääntöjen ja myös EY:n suositteleman alkoho-
limainonnan sisalttia koskevan säännöstön

pohjana.

ALKOHOI.IMAINONNAN SAANTELY ITALIASSA

Kansainvälisten esimerkkien lisäksi Osser-

vatorion perustamisen taustalla on ollut kan-
sallinen tarve. Lähes kaikissa Länsi-Euroo-
pan maissa alkoholimainontaa, ainakin tele-
visiomainontaa, on rajoitettu jollain tavoin.
Silmiinpistävä poikkeus on Kreikka, jossa

mainonta on lähes rajoittamatonta. Italiassa-
kin alkoholimainontaan on toistaiseksi suh-
tauduttu sallivasti. Televisiomainontaa kos-
kevat yleiset säännökset rajaavat mainosten
sijoittelua etenkin julkisen palvelun kanavil-
la. Yli 2l-prosenttisten juomien mainontaa
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rajoitettiin 90-luvun taitteessa: väkevien juo-

mien valmistajat ja myyjät eivät saa mainos-

taa televisiossa tai radiossa eivätkä myöskään

sponsoroida ohjelmia. Samoihin aikoihin vah-

vistettiin EY:n televisiodirektiivin mukaisesti

myös alkoholimainonnan sisältöä koskevat

raj at. Alkoholintuottajien omat sisältösäännöt

ovat jotakuinkin yhteneviä lainsäädännöllis-

ten rajoitusten kanssa. Sopimatonta on muun

muassa rohkaiseminen kohtuuttomaan käyt-

töön, mainonnan kohdistaminen nuorisoon,

alkoholin kayton yhdistäminen autoiluun tai
fyysiseen suorituskykJyn ja alkoholipitoisuu-
den ilmoittaminen mainoksissa.

Mainontarajoitusten tiukentamista on vaa-

dittu toistuvasti. Aivan B0-luvun lopulla vä-

kevien juomien mainonnan kokonaan kielta-
vän lakiesityksen kannatus parlamentissa jäi
vain muutaman äänen päähän hyväksymises-

tä. Toukokuun1992 ja maaliskuun 1993 vä-

lilla parlamenttiedustajat tekivät peräti kah-

deksan esitystä alkoholimainonnan rajoitta-
miseksi. Ehdotusten tekijat edustivat puolue-

kenttää lahes laidasta laitaan, kristillisdemo-
kraateista liberaaleihin ja vasemmistoon.

Puoluetaustasta riippumatta esitysten tekijat
ovat kiinnittäneet huomiota samoihin ongel-
miin. Useimmin on ehdotettu kaikkien (yli
1,2-prosenttisten) alkoholijuomien sponso-

roinnin sekä televisio-, radio- ja elokuvamai-

nonnan kieltamista. Painetun viestinnän ja
julistemainonnan suhteen linja ei ole yhtä sel-

keä; jonkinasteinen yksimielisyys näyttää

vallitsevan siitä, että alkoholimainonta tulisi
kieltaa nuorille suunnatuissa lehdissä ja
nuorten suosimissa paikoissa. Joissakin laki-
esityksissä puututaan myös alkoholin saata-

vuuteen ja useimmissa vaaditaan alkoholin
terveyshaitoista varoittavaa tekstiä pulloihin
ja tölkkeihin (yhdessä myös mainoksiin).

Kotoperäisiä paineita alkoholimainonnan
rajoittamiseen ruokkii vielä naapurimaan esi-

merkki: vuoden 1990 lainmuutoksen jalkeen

Ranska on ollut alkoholimainonnan suhteen

Länsi-Euroopan tiukkapipoisin maa.

TAVOITTE ENA NEUVOTTEI.UMALI.I

Yksityinen alkoholiteollisuus on kaikkialla
asettunut vastustamaan alkoholimainonnan

sääntelyä lainsäädännöllisin keinoin. Teolli-
suus kannattaa vapaaehtoisiin sopimuksiin
perustuvaa sääntelyä. Siinä, missä kansanter-

veysnäkökulman kannattajat painottavat al-
koholimainonnan mahdollisia kielteisia vai-
kutuksia, j uomateollisuuden edustajat koros-

tavat mainonnan mahdollista kasvattavaa roo-

lia.
Rooman mainontaseminaarissa nimiaihet-

ta, etiikkaa, kasitteli Giuseppe De Rita. Alko-
holimainonnan etiikan luomiseksi tarvitaan

De Ritan mukaan mainosalan professionalis-

mia laajempaa näkökulmaa. Mainostajat voi-
vat viestiensä kautta osallistua sen kollektii-
visen moraalin rakentamiseen, jota yksiltit
tarvitsevat itsehallinnan pohjaksi. Demo-

kraattinen yhteiskunta ei kuitenkaan hänen

mukaansa voi luoda mainonnan etiikkaa lain-
saadännöllisin keinoin; pienen valitun joukon

tehtavaksi normien muotoilu voidaan antaa

vain keskusjohtoisessa ja autoritaarisessa yh-

teiskunnassa. Demokratian periaatteiden mu-

kaista on edetä epäsuorasti, itsesääntelyn
kautta. Kollektiivisen moraalin luominen ja
siihen sitoutuminen edellyttävät kaikkien asi-

anosaisten tahojen yhteistyota. Mainonnan

etiikkaa eivät voi muotoilla lainsäätäjien tai
älymystön kaltaiset pienryhmät, eivät myös-

kään suuret ja hajanaiset joukot; muotoilu on

annettava välittävien toimijoiden, kansalaisia

edustavien yhdistysten ja Iiittojen tehtäväksi.

Nämä voivat yhdessä punnita niitä arvoja, joi-
ta alkoholiin yhteiskunnassa liitetään. Mai-
nonta ei De Ritan mukaan voi asettua jaettuja
ja julkituotuja arvoja vastaan; kulttuurisia to-

siseikkoja on muun muassa se, että alkoholi
kuuluu juhlaperinteisiin ja toimii sosiaalisen

kanssakäymisen ja erottautumisen välineenä.
Mainonta ei hänen mukaansa myöskään voi

luoda uusia arvoja, sen sijaan se voi valita joi-
takin ja korostaa niitä omien päämääriensä

mukaisesti. Valinnassa piilee kuitenkin vää-

ristymisen vaara; esimerkkinä De Rita mai-
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nitsi sen, että nuorten hahmojen poistaminen

alkoholimainoksista saattaa valitettavalla ta-

valla korostaa alkoholin kayttoa siirtymariitti-
nä aikuisuuteen.

Alkoholimainonnan sääntelyn malleja arvi-

oi seminaarissa Livio Barnabö. Naktikulma ja

pääargumentit olivat samat, joita Osservatori-

on julkaisussa nro 4 on sovellettu yleisen al-

koholipoliittisen sääntelyn tarkasteluun. Eu-

roopan maat voidaan alkoholimainonnan

sääntelyn tason ja tavan mukaan jakaa kol-

meen ryhmään: Pohjois-Euroopan maille on

ominaista vahva lainsäädäntöön perustuva

sääntely, Etelä-Euroopan maissa sääntely on

vähäistä tai olematonta ja Keski-Euroopalle

on ominaista vapaaehtoisiin rajoituksiin pe-

rustuva sääntely. Barnabön mukaan sääntely-

mallit ovat konvergoitumassa: keskieuroop-

palainen itsesääntelymalli voittaa alaa ja va-

paaehtoisten rajoitusten sisallot samankal-

taistuvat. Esimerkkeinä maista, joissa itse-

sääntely on tehostumassa, Barnabö mainitsi

Italian, Saksan ja Hollannin. Belgia ja Sveitsi

ovat hänen mukaansa siirtymässä tiukasta it-
sesääntelystä kohti liberaalimpaa kaytantoa
ja esimerkiksi Suomi tiukasta lainsäädännös-

ta kohti vahvaa (itse)sääntelyä.

Keskieurooppalainen malli pyrkii Barna-

bön mukaan "taloudelliseen demokratiaan",

tasapainoon taloudellisten intressien ju yh-

teiskunnallisen solidaarisuuden välilla. Poli-

tiikan muotoiluun osallistuvat yhtäaltä alko-

holiteollisuus etuj ärj estöjensä kautta, toisaal-

ta raittiusjarjestöjen työtä jatkavat organisaa-

tiot, joiden toiminta tosin ei Barnabönkaan

mielestä ole ollut yhtä tehokasta kuin teolli-
suuden. Poliittinen prosessi on pitkään raken-

tunut lobbauksen varaan, mutta nyt kehitys on

Barnabön mukaan käymäs säkohti newottelu'

mallia. Neuvottelumallissa valtiolla on hänen

mukaansa "aito" sääntelytehtävä: ratkaisut

syntyvät eri osapuolten neuvottelun tulokse-

na, valtion tehtävänä on taata, etlä neuvotteli-
joilla on käytettävissään tarpeelliset tutki-
mus- j a menettelytapatiedot.

Toimijoiden suhteiden rakentuminen lob-

baamisen varaan on Barnabön mukaan omi-

naista tilanteille, joissa yleiset ja yksityiset

intressit erottuvat selvästi. Alkoholin ja alko-

holimainonnan kaltaiset kysymykset ovat kui-
tenkin niin monitahoisia, ettei yksinomaan

oman edun ajaminen enää käy päinsä. Lob-

baaminenkin tarj oaa eri osapuolille mahdolli-
suuden kommunikoida keskenään mutta mat-

kan päästä. Kypsälle demokratialle on sen si-
jaan ominaista pyrkimys kohti valitontä dialo'
gia mahdollisesti ristiriidassa olevien intres-

sien sovittelemiseksi. Neuvottelumallille on

ominaista lapinalcyayys: se, mikä aiemmin ta-

pahtui kulissien takana, tuodaan avoimesti

yhteiseen neuvottelupöytään.

Kypsä demokratia antaa Barnabön mukaan

teollisuudelle, poliitikoille ja muille intressi-

ryhmille mahdollisuuden päästä omin avuin

ongelman ratkaisuun, sopia säännöistä ja nii-
den toimeenpanoon parhaiten soveltuvista

keinoista. Valtion tehtavänä on valvoa neuvot-

telujen kulkua. Valtiolla voi myös olla omia

intressejä valvottavanaan, esimerkiksi alko-

holin tai sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotta-
jan ominaisuudessa. Valtion tehtävänä on

myös taata, etteivät ratkaisut sodi voimassa

olevaa lainsäädäntöä vastaan eivätkä aiheuta

yhteiskunnalle kohtuuttomia kustannuksia.

Varsinaisilta neuvotteluosapuolilta edellyte-

tään vilpitöntä neuvottelutahtoa ja ennakko-

luulottomuutta, toisen osapuolen kantojen

kunnioittamista, joustavuutta omissa kan-

noissa ja halua päästä sitovaan sopimukseen.

Vaikka neuvottelumalli ei viela ole jarin

laajalti käytössä, Barnabö uskoi sen voittavan

alaa ja tulevaisuudessa palvelevan sekä neu-

votteluosapuolia että yhteista hyvää.

MONOIOGIEN RETORIIKKAA

Osservatorion mainontaseminaari oli neuvot-

telumallin konkreettinen sovellus: Osservato-

rio tarjosi mainostajille ja mainonnan vastus-

tajille neuvottelupöydän ja tutkimustietoa.

Rakenteeltaan ja aiheiltaan samankaltaisen

suuren mittakaavan seminaarin järjesti aiem-

min samana vuonna Impact International
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-lehti Lontoossa (Impact..., 1993). Impactin
markkinointiseminaari kokosi suurten kan-

sainvälisten alkoholiyritysten johtajia, alko-
holiteollisuuden yhteistytijärjestöj en edusta-
jia seka WHO:n ja kansallisten terveysviran-

omaisten edustajia keskustelemaan yhteisistä
päämääristä alkoholin väärinkäytön vähentä-
miseksi. Myös Impactin seminaariin sisaltyi
paneelikeskustelu, johon osallistui muun mu-

assa johtavien amerikkalaisten ja englanti-
laisten viestimien edustajia.

Impactin seminaarissa avoimen ja aidosti
ratkaisuun pyrkivän dialogin meriittejä esit-
teli Portman Groupin edustaja. Livio Barna-

bönkin vaikeaksi tehtaväksi toteaman luotta-
muksen luomiseksi Portman Groupin edusta-
jalla oli käytännön ehdotus, jonka mukaan

kummankin osapuolen tulisi osoittaa "hyvä
tahtonsa" konkreettisin toimin: kansanterve-
ysosapuoli voisi myöntäa kohtuullisen alko-
holin käyttin edistävän terveyttä ja alkoholi-
teollisuus voisi lopettaa kehitysmaissa sellai-
sen mainonnan, joka sotii kehittyneissä mais-
sa noudatettavia periaatteita vastaan.

Osservatorion seminaari onnistui kokoa-
maan mainontakiistan osapuolet samaan ti-
laan, mutta dialogia tilaisuudessa ei syntynyt.
Yleis- ja paneelikeskustelut olivat pikemmin-
kin sarja pontevia monologeja ja osapuolten

näkemykset olivat alussa ja lopussa yhta

etäälla toisistaan. Siinä, missä Osservatorion
edustajien seminaariesitelmät olivat varsin
sofi stikoitunutta argumentointia, paneelikes-

kustelussa esitettyja puheenvuoroja leimasi-
vat poleemisuus ja populistisuus. Mainostaji-

en - alkoholiteollisuuden - edustaja todisti
italialaisen itsesääntelyjärjestelmän tehok-
kuudesta luettelemalla mainoslauseita, joi-
den kayttamisestä vastuullinen mainontapoli-
tiikka on tehnyt lopun (esim. "Viskillä X otat

eteen, takaamme 45 asteen tyytyväisyyden").
Viestimien edustajat turvautuivat huomion
toisaalle kääntämisen taktiikkaan. liUnitä-
päivälehden päätoimittajan mielestä alkoho-
limainoksia ei voida karsia silla perusteella,
että ne esittävät paikkansa pitämättömiä väit-

teitä. Jos nain tehtaisiin, samaa periaatetta

j ouduttaisiin soveltamaan myös artikkeleihin
eikä esimerkiksi tutkimustulosten esittely kä-
visi päinsä, koska toimittajat eivät voisi lar-

kistaa niiden paikkansapitävyyttä. Aiemmin
RAI:ssa työskennelleen Monte Carlon televi-
sion johtajan mielestä alkoholin televisiomai-
nonnan kieltäminen mahdollisten haitallisten
vaikutusten vuoksi ei kay päinsä, koska sa-

malla perusteella jouduttaisiin televisiosta

poistamaan esim. elokuvat, joissa Humphrey

Bogart juo viskia ja vielä sauhutteleekin.
Alkoholimainontaa vastustavien puheen-

vuorojen rasitteena oli perinteiselle alkoholi-
valistuksellekin ominainen piirre. Kun alko-

holimainonta poimii kulttuurivarannosta
käyttöönsä positiivisia aineksia, se ltiytaa kai-
kupohjaa niin arkielämästä kuin viestinnän

valtavirrastakin. Alkoholin terveyshaitoista
varoitteleva valistus taistelee useimmin vas-

tavirtaan. Alkoholimainontaa on helppo puo-

lustaa positiivisin termein puhumalla sanan-
j a yksiltinvapaudesta, kuluttaja-informaatios-
ta, kohtuudesta tai vaikkapa mainosammatti-

laisten luovuudesta, joka tarvitsee toteutus-
kanavia. Alkoholimainontaa on vaikea vas-

tustaa puhumatta negatiivisista asioista, sosi-

aalisista ongelmista, juoppoudesta, sairau-

destaia kuolemasta, mainonnan valheellisuu-
desta ja vääristyneisyydestä.

MAINONNAN SAANTELY JA SAANTELIJAT

Osservatorion edustajille alkoholimainonnan
sääntelyn mallimaita on Englanti, liberaalin
demokratian, lobbauksen ja sittemmin neu-

vottelumallin kehto. Englannissa alkoholi-
mainonnan sääntely rakentuu useiden vapaa-

ehtoisten sopimusten varaan. Järjestelmä on

syntynyt pari kymmentä vuotta sitten reaktio-

na lainsäädännöllisen kontrollin uhkaan, ja
saman paineen takia sitä on myöhemmin laa-
jennettu ja täsmennetty. Larry Harrisonin ja
Christine Godfreyn (1990) kuvauksen pohjal-
ta englantilaista järjestelmää ei ainakaan voi
luonnehtia yksinkertaiseksi, aukottomaksi

eika tehokkaaksi.
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Harrisonin ja Godfreyn mukaan itsesäänte-

lyjärjestelmän tavoitteita ei ole koskaan seli-
tetty, mutta selvää on, että se ei tähtää mai-
nonnan määrän tai alkoholin kulutuksen vä-

hentämiseen. Järjestelmän ei ole todettu ta-
kaavan, että mainoksissa ei esitetä harhaan-
johtavia tietoja. Kun riippumattomia evaluaa-
tioita jarjestelmän toimivuudesta ei ole tehty,

on vaikea arvioida, missä määrin mainosten
sisalltit pysyvät sallitun rajoissa. Paatelmia ei

voi tehda sääntörikkomuksista tehtyjen vali-
tusten määrän pohjalta muun muassa siksi,
että kuluttajat ryhtyvät vaivalloiseen valitus-
prosessiin lahinna silloin, kun ovat menettä-
neet rahojaan kalliiden ostosten yhteydessä.

Televisiomainoksia koskevien valitusten kä-
sittely on hidasta; sääntöjä rikkoviksi todetut
mainokset ehtivät tavoittaa laajan yleisön en-

nen pois vetämistä. Painetun viestinnän alu-
eella vahvin sanktio on lehtialan liittojen
kautta jaettu kehotus olla myymättä mainosti-
laa sääntöjä rikkoneelle yritykselle; liittoihin
kuulumattomien lehtien mainontaan ei voida
puuttua.

Niin lainsäädänttiön kuin vapaaehtoisiin
sopimuksiin pohjautuvilla sääntelymalleilla
on etunsa ja haittansa (Harrison & al. 1990).

Lainsäädännölla on vahva symbolinen merki-
tys, se määrittelee selkeästi sopivan ja sopi-
mattoman rajat ja osoittaa viranomaisten suh-
tautuvan asiaan vakavasti. Lainsäädännön
puuttuminen tulkitaan herkasti olemassa ole-
van tilanteen hyväksymiseksi. Vapaaehtoisiin
sopimuksiin perustuva sääntely saattaa olla
poliittisesti helpoin ja nopeimmin toteutetta-
vissa oleva ratkaisu. Lakeihin liittyvät sankti-
ot ovat yleensä voimakkaampia mutta eivät
silti takaa sitä, että lakeja noudatettaisiin.
Vapaaehtoiset sopimukset saattavat olla mo-

raalisesti sitovampia, ainakin silloin kun kyse

on teknisistä yksityiskohdista. Vapaaehtoiset

sopimukset siirtävät valvontavastuun ja val-
vonnan kustannukset mainostajille ja viesti-
mille.

Sen suhteen, missä määrin neuvotteluosa-
puolen asema hyödyttää sääntelyn kohteena

olevaa teollisuutta, lainsäädäntöön ja itse-

sääntelyyn perustuvien järjestelmien valilla
näyttää olevan vain aste-ero. Toteutustavasta

riippumatta mainontaraj oitukset saattavat vä-

hentää yritysten välistä kilpailua ja markki-
nointikustannuksia. Lainsäädäntökin edellyt-
tää teollisuuden ja viranomaisten yhteistoi-
mintaa, konsultaatioita ja jonkinasteisen yk-
simielisyyden saavuttamista. Mitä kiinteäm-
min teollisuus on neuvotteluprosessissa mu-
kana, sitä suuremmat mahdollisuudet sillä on

vaikuttaa lopputulokseen. Neuvotteluihin
osallistuminen saattaa vahvistaa teollisuuden
etujärjestöjen ulkoista asemaa ja sisäistä yh-
tenäisyyttä. Englannin poikkeuksellisen te-
hokkaasti organisoitunutta mainosalaa edus-

taa Ad.aertising Association, mainostoimisto-
jen, viestimien ja suurimpien mainostajien
yhteistyti- ja etuj ärj estö. Saantelykysymyksis-
sä järjestö on pystynyt ajamaan tahtonsa läpi
muun muassa tavoitteista vallitsevan sisäisen

yksimielisyyden ansiosta.

Huomionarvoinen näkökohta on myös se,

että viranomaisosapuolen toiminta saattaa ra-
kentua teollisuuden luovuttamien tai hankki-
mien tietojen varaan. Tüttu juttuhan on, että
viranomaisten terveysvalistusbudjetit ovat

häviävän pieniä alkoholiteollisuuden markki-
nointibudjettien rinnalla. Etenkin kutistuvien
resurssien aikana tämä näyttää pätevän myös

tilasto- ia tutkimustiedon tuotantoon. Vailla
merkistyslä ei liene sekään. että viranomais-
ten ja kansanterveysjärjestöjen varoin tuote-
tun tutkimuksen tulokset ovat pääsääntöisesli
julkisia; teollisuuden rahoittaman taloudelli-
sen ja markkinointitutkimuksen tuloksista
suuri osa lienee liikesalaisuuksia. Vaikka al-
koholiteollisuus ja kansanterveydestä huo-
lehtivat viranomaiset ja järjestöt asettuisivat-
kin Livio Barnabön kaavailemaan tapaan yh-

teisen neuvottelupöydän ääreen, osapuolet

eivät välttämättä olisi samassa asemassa käy-
tettävissä olevan tietovarannon suhteen. Ko-
kemuksia tästä oli Rooman kokoukseen osal-

listuneella Luciana Michelinilla, alkoholin
mainontakieltoa Italiassa ajavan Solidaari-
suus-yhteistyöjärjestön toiminnanjohtajalla;
hänen työajastaan suuri osa kuluu alkoholi-
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mainontaa koskevan tutkimustiedon metsäs-

tämiseen.

Alkoholiteollisuuden ja kansanterveysnä-

kokulman edustajien välinen kansainvälinen
mielipiteenvaihto on ajoittain näyttänyt pi-
kemmin propagandasodalta kuin dialogilta
(esim. ystävä vai vihollinen -kiista Addiction-
lehden nroissa Bl92 jal-2193). Kansanterve-

ysosapuolen näkökulmasta alkoholiteollisuu-
den toimet haittojen vähentämiseksi eivät ole

olleet riittävän vakuuttavia (esim. Hawks
1992). Alkoholiteollisuuden näkökulmasta

ehdotukset, jotka tähtäävät kokonaiskulutuk-
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