
asia pclkästään asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Al-
koholipoliittiset erimielisyydet tulisi ratkoa ja pai-
ncidcn tulisi purkautua paikallistasolla tämänhet-
kistä käytäntöä paljon syvällisemmin.

Mitcn alkoholiin tulee suhtautua, sen voi tietää
vain suomalainen omassa ympäristössään ja omana
aikanaan. Siksi kunnanvaltuustojen roolia tulisi
vahvistaa ja kehittää alkoholipoliittisessa päätök-
sentcossa.

Jarmo Heinonen

Myämteönen ü@listns

Alkoholipolitiikka-lehdessä on viime vuosina ollut
olutmainonnasta miclcnkiintoisia artikkeleita,.joissa
esitettyjä ajatuksia voisi soveltaa myös alkoholivalis-
tukseen. Heikki Luostarinen ja Pertti Alasuutari
analysoivat olutmainontaa (Alkoholipolitiikka
2ll9B3) ja arvoja, joihin mainonta vetoaa. Viime
Alkoholipolitiikka-lehdessä Christoffer Tigerstedt
totesi, että arvot, joihin olutmainonta vetoaa, ovat
muuttuneet. Kaikki kirjoittajat ovat yhtä mieltä
siitä, että mainonta vetoaa myönteisiin arvoihin,
jotka Tigerstedtin mukaan ovat aikasidonnaisia.
Samassa lehdessä Matti Virtanen sovelsi olutmai-
nonnan oppeja jo alkoholivalistukseen. Samantyyp-
pistä myönteisiin arvoihin vetoamista sovelsi näh-
däkseni myös Tero Maksimainen raittiusliikkeen
oppeihin (Atkoholipolitiikka 5/1984).

Pyrin jä§empänä soveltamaan cdellä mainittujen
kirjoittajien ajatqksia alkoholivalistukseen. Kuten
Virtanen totesi, rhainonta myy tavaroitaia valistus
ideoita, miksi keinot eivät voisi olla samoja.

Jakaisin valistuksen kahtia. Ensinnäkin tavoittee-
na tulisi olla, cttä alkoholin käyttäjällä on riittävästi
tietoa, jotta hän itsc voi päättää alkoholin käytös-
tään. Näin osoitetaan, cttä häncn kykyänsä tehdä
päätöksiä arvostetaan ja että häneeri luotetaan. Eli
delcgoidaan valtaa ja vastuuta ja sitä kautta myös
lisätään motiivia pyrkiä itsensä kannalta hvviin
päätöksiin aivan kutcn työelämässäkin tällä hetkellä
tapahtuu. Tämä tavoite edellyttää asiallista tiedon
jakamista alkoholin käyttöön liittyvistä vaikutuksis-
ta, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Suomalais-
ten koulutustaso on sen verran korkealla, että tämän
tiedon jakamisen täytyisi olla ehdottoman asiallista
vailla tunteen häivääkään. Tähän haittavalistuk-
seen en puutu, koska siinä ci liene ongelmia.

Mainonnalla ja valistuksclla pyritään ohjaamaan
ihmisten käyttäytymistä. Jotta voitaisiin oh"jata

käyttäytymistä, tulisi myös olla tavoitteita, joita

kohti sitä ohjataan. Kun haittavalistus vetoaa jär-
kcen, vetoaa jäljempänä esittelemäni valistuksen
toinen osa-alue eli alkoholivalistus enemmänkin
tunteescen. Katsoisin, että täI1ä valistuksen puolella
ovat tapahtuneet myös suurimmat epäonnistumiset
tähän mennessä. Onneksi muutos parempaan on jo
alullaan.

Myönteistö thteiskunnallista mainontaa

Kaupallinen mainontahan on nyky-yhteiskun-
nassa laajin ja tehokkain asenteisiin vaikuttamisen
muoto. Mainonnan katsotaan kuitenkin kuuluvan
olennaisena osana kapitalistiseen yhteiskuntajärj es-

telmään. Kuitenkin on niin, että isossa sosialistises-
sa naapurissamme pyritään yhteiskunnallisessa
asennekasvatuksessa mainonnan keinoin yhteiskun-
nan kannalta suotuisiin tavoitteisiin. Mitäpä muuta
työläisten kuvatja iskulauseet ovat kuin yhteiskun-
nallista mainontaa.

Tutkijoiden mukaan nimenomaan nykyisessä län-
simaisessakin yhteiskunnassa on yhteiskunnallinen
mainonta ja markkinointi pinnalla. Elintasoa pyri-
tään korvaamaan elämisen tasollaja laadulla. Tämä
asenne kaipaa tuekseen tietoisuutta elämän laatuun
vaikuttavista seikoista, kuten esim. luonnon saastu-
misesta. Niin liiketaloudellisessa kuin yhteiskunnal-
lisessakin mainonnassa pyritään aina myönteiseen
vaikutukseen, jonka tavoitteena on joko ostopäätös
tai tavan muutos.

Perinteisesti alkoholivalistuskampanjat 
- 

ehkä
joitain nuorisokampanjoita lukuun ottamatta 

-ovat vedonneet nimenomaan huonoon omaantun-
toon ja muihin negatiivisiin seikkoihin. Muistatte-
han tytön,jonka vatsa alkoi kasvaa alkoholin käytön
seurauksena. Valistus on ollut lähinnä moralisoin-
tia. Perinteisesti erityisesti raittiusliikkeen harjoitta-
ma valistus on ollut hyvin mustavalkoista. Kulutta-
jille ei ole tarjottu muita vaihtoehtoja kuin täydelli-
nen pidättäytyminen tai terveytensä tuhoaminen.
Uusi suuntaus ei sano, ettäjosjuot, tuhoat terveyte-
si, vaan että juomalla vähemmän sinullaja ystävillä-
si voisi olla vieläkin hauskempaa. Raittiusliikekään
ei enää aja täydellistä pidättäytymistä muuta kuin
tupakan ja huumeiden osalta.

Olutmainonta on sävyltään hyvin myönteistä ja
on keskittynyt kuvailemaan niitä haluja ja toiveita,
jotka voidaan tuotteen avulla mahdollisesti saavut-
taa. Aikaisemmin näitä myönteisiä arvoja olivat
vähäkalorisuus (Light-oluet), kansalliset symbolit
(Karjala, Döbeln, Sandels), puhtaus, luonto, miehi-
syys ja positiivinen yksinäisyys (Luostarinen 1983,

85-87). Tigerstedtin mukaan nämä arvot ovat
kahdessa vuodessa korvautuneet kansainvälisyydel-
lä, intiimisyydellä, kahdenkeskisyydellä, sukupuol-

90



ten tasa-arvolla, tyylillä ja cnnen muuta keskiluok-
kaistumisella (Tigerstedt 1985, lB-2 l). Luostari-
nen totesi kaksi vuotta sittcn, että tulevaisuudessa
mainoksissa korostetaan aisti-iloja ja elämän nau-
tintoja. Nythän raittiusliikekin mainostaa päihty-
mystä ilman viinaa.

M1 önteinen'jt ri t1 s kuu a "

Yleinen mielipide pitää Alkoa edelleenkin jossain
määrin kaksinaismoralistisena niuhottajana ja suo-
malaisten elämän kaikinpuolisena rajoittajana seu-
raavaan tyyliin: Jos juot, tapat aivosolusi, aikanaan
syntyvät jälkeläisesi ja aivan varmasti terveytesi.
Sama koskee raittiusliikettä, vaikka se, kuten Alko-
kin, on muuttanut jo sur.rrrtaansa.

Instituutioon, johon emme luota, emme myös-
kään usko. Jotta mainonta menisi perille, on tärke-
ää, että sitä täydentää myönteinen yrityskuva. Vaik-
ka tuote olisi kuinka hyvä, sitä ei juurikaan osteta,
jos yrittäjä on suuren saastuttajan maineessa.

Alko ja raittiusliike ovat pitkälti lähteneet siitä,
että kun tavoite on haittojen minimointi, täytyy
vedota käyttäjän huonoon omaantuntoon. Tulokset
ovat usein päinvastaisia kuin tarkoitettiin. Alkoholi-
juomien kulutusta koskevan kielteisen asenteen
vuoksi Alkostaja myös raittiusliikkeestä on muodos-
tunut kielteinen kuva. Ne lähtevät omista lähtökoh-
distaan, eivät asiakkaan. Mainonnassa vastaava
piirre on tuottaja- eikä asiakaskeskeisyys.

Perinteisesti kaikki yritykset pyrkivät luomaan
itsestään myönteisen kuvan, jotta heidän mainon-
tansa menisi perille. Kyse on pitkälti alkoholipoliit-
tisten keinojen uskottavuudesta. Rajoitukset ja hol-
hous eivät lisää uskottavuutta. Terve ihminen kai-
paa itsensä kannalta positiivisia asioita; eihän hänen
alkoholinjuontinsa tavoitteena ole krapula vaan
hauskanpito.

Jotta syntyisi myönteinen yrityskuva, on tunnus-
tettava realiteetit reilusti ja vielä julkisesti. Alkoho-
lia juodaan jatkossakin, ja sillä on myös myönteisiä
puolia. Tämä on ollut aina totta, vaikka se on
uskallettu tunnustaa vasta viime aikoina. Kuluttajat
uskovat mielestään järkevän alkoholipolitiikan har-
joittajan valistusta, sellaisen,joka hyväksyy sen, että
he käyttävätja haluavat edelleenkin käyttää alkoho-
lia. Käyttötapojaan he kuitenkin ovat varmasti val-
miita muuttamaan. Tämä tosiasia tulisi tunnustaa

.ia sen jälkeen käyttää sitä hyödyksi valistuksessa.
Pois kulutuksen kasvun promilleilla keikailu ja hait-
tojen liioittelu.

Myönteisyys ei kuitenkaan saisi olla Alkon kes-
kushallinnon tai raittiusliikkeenjohdon oikeus, vaan
siinä tulisi hyödyntää myös kenttäorganisaatiota.
Tarvitaan markkinoinnin kielellä puhuen sisäistä

markkinointia myönteisen yrityskuvan tukcmiscksi.
Sisäisellä markkinoinnilla pyritään luomaan organi-
saation sisällc scn tavoitteiden kannalta myönteincn
ilmapiiri.

Keskiluokkaistuminen

Miten esimerkiksi myönteisen Alkon suorittama
myönteinen valistus tapahtuisi? Katsotaanpa, miten
se tapahtuu mainonnan keinoin. Mainontahan on
kykyä olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Mainonta on perinteiscsti pyrkinyt käyttämään hy-
väksi yhteiskunnassa tapahtuvat muutoksct. Alko-
holivalistuksen kannalta hyvin tärkeä yhtciskunnal-
linen muutos on suomalaisen yhteiskunnan keski-
luokkaistuminen.

Yhteiskunnallinen kchityksemme on vaihccssa,
jossa maaseutuväestö ja perinteinen "kurjalistotyö-
väestö" ovat korvautumassa keskiluokkaistumisella.
Suurin tekijä tässä on elintasomme ja koulutusta-
somme voimakas nousu. Suuret ikäluokatkin ovat
selviämässä asunnon hankinnan ja perheen muo-
dostuksen aiheuttamista taloudellisista rasitteista j a

alkavat etsiä itselleen elämisen tasoon liittyvää sa-

mastumisen kohdetta. Ihmiset pyrkivät yleensä sa-

mastumaan yhteiskuntaluokkaan, joka kohottaisi
heidän arvostustaan. Tällainen yhteiskuntaluokka
on yleensä lähinnä yläpuolella oleva luokka eli keski-
luokka. Taloudellisten seikkojen lisäksi suurten ikä-
Iuokkien koulutuksenja uran kehitys saattaa siirtää
heidät suoraan tähän yhteiskuntaluokkaan.

Jokaisella yhteiskuntaluokalla on omat kulutus-
mallinsa. Uusi keskiluokka mm. syö tervecllisesti ja
kevyesti, juomina ovat kivennäisvedet, viini ja kevyt
olut. Elämänlaatuun kuuluu myös huolehtiminen
psyykkisestä ja fyysisestä kunnosta. Keskiluokan
elämäntyyli on hillittyä ja hallittua. Niin myös
alkoholin käyttö, varsinkin kun sitä verrataan työ-
väestön aikaisempaan tapaan juoda rajusti viikon-
loppuisin. Alkoholin käytöllä voi osoittaa, mihin
luokkaan katsoo kuuluvansa. Näin kuluttajat pyr-
kivät samastumaan uuteen luokkaan .ja saamaan
sosiaalista hyr,äksyttävyyttä. Miksi emme käyttäisi
tätä valistuksessa hyväksemme.

Keskiluokan kulttuurisen pätemisen ja erottautu-
mishalun seurauksena juomatavat tulevat rikastu-
maan. Pekka Sulkusen mukaan (1983, 323) "on
todennäköistä, että juuri tämän väestönosan (keski-
luokka -J.H.) alkoholin käytössä ilmenee kulttuu-
rinen pätemisen tarve, joka näkyy käyttötapojen
eriytymisenä, monipuolistumisena ja ehkäpä uutena
ritualisoitumisenakin".

Usein tarpeet ovat tiedostamattomia ja tehokkaat
mainokset kätkevät sisälleen tiedostamattomia -seksuaalisia, maskuliinisia.jne. - viestejä, joita me
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emme havaitse, mutta jotka vaikuttavat alitajun-
taamme.

Alasuutarin mukaan (1983, 94) "kulttuurinen
identitcctti on siis se kokonaisrakennelma, joka
muodostuu ihmisen suhteesta esincisiinja asioihin...
Homologisen kulttuurisuhtecn olcnnainen perusta
on siinä, cttä tuotteella tai objcktilla (esim. alkoho-
linkäyttötavoilla 

- J.H.) on kyky heijastaa sen
kanssa tckemisissä olevan ryhmän keskeisiä arvoja,
tilojaja ascntcita, tuottaa niille vastakaikuaja tiivis-
tää niitä. Tuotteen tai objcktin onjohdonmukaiscsti
anncttava ryhmälle scn kaipaamia merkityksiä,
ascnteitaja vakaumuksia, ja sen täytyy kannattaaja
heijastaa takaisin ja täyteläistää keskeisiä elämiscn
merkityksiä".

Tigerstedtin mukaan (1985, 20) keskiluokkaistu-
minen ilmence olutmainonnassa mm. seuraavasti:
"Karjalasta ei nimittäin enää kajahda, kun yllyttä-
minen kerran kiellcttiin vuonna 1984. Scn sijaan
sicllä soi sivistynyt saksalainen sinfonia, Bccthove-
nin ncljäs. Vaihtochtoiscsti Karjalasta kaikuu kan-
sainväliscn kapitalismin kauppauutisia, Financial
Timesin ääni... Vicressä olcvat korvalappustereot
korostavat nykyaikaiscn nautinnollisen elämän si-
säistynyttä luonnctta. Jälkimmäincn mainos kosis-
kelee vähän toiscnlaista ryhmää: olutlasin seurana
on nyt manumaisct johtajarillit ja arvostettu talous-
lehti. Painotctaan cnsisijaisesti kaupan piirissä toi-
mivan hyvinvoivan kcskiluokan arvoja."

Kuluttajan ehdoilla

Mainonnassa ollaan siirtymässä vuorovaiku-
tukscn ja viestinnän malliin. Massamainonnan kor-
vaa konsensus kuluttajan ja mainostajan välillä, cli
ts. asiakkaan merkitys kasvaa. Häncn rcasointiaan
ja kulutustottumuksiaan scurataan entistä tarkem-
min. Mainontaa tchdään kuluttajan ehdoilla.

Tällä hetkellä yksilöllisyyden arvostus on kasvus-
sa. Pankkimainoksissakin korostetaan ihmisen mer-
kitystä. Asenteesecn liittyvät myös auktoriteettien
hylkääminen ja byrokratian vastustaminen. Ylhääl-
täpäin tulevaa ohjailua pidetään kielteisenä. Ollaan
kuitenkin uteliaita kokeilemaan esimerkiksi uusia
kulutusmalleja. Vanhoilliset asentcct ovat laskussa
ja vapaamieliset kasvussa. Valistuksen tulisi sopeu-
tua näihin asioihin, jotta se olisi tehokasta. Samasta
syystä rajoittava ja holhoava alkoholipolitiikka ei
juuri tällä hetkellä saa kannattajia.

Käteeni osui Alkon uusin valistusnappi "Viina on
rähinävettä". Minusta se on csimerkki kielteisestä,
mustavalkoisesta ja huonoon omaantuntoon vctoa-
vasta valistuksesta. Lause herättää useita kysymyk-
siä. Onko kaikki viina todella rähinävettä? Viinikin?
Eikö viinaa todella rähinättäjuoda? Edes yhtä pauk-

kua? Onko todella niin, että kaikki rähisevät, kun he
juovat viinaa? Entä sittcn, kun nuoretjuovat vähän
viinaa eivätkä alakaan rähistä, vaan saavat hyvän
olon? Valehtelceko joku? Jos viina on rähinävettä,
nTiksi AIko sitten myy sitä? Väite ei varmastikaan
pidä paikkaansa kaikkien osalta eikä yhden paukun
jälkeen.

Joukkoviestinnästä tekemäänsä väitöskirjaa kos-
keneessa artikkelissa (Raittiussanomat) Juhani
Wiio tiivistää tutkimuksensa tuloksia seuraavasti:
"Elintavat, kuin arkikäyttäytyminen yleensäkin,
ovat ensisijaisesti yksilön henkilökohtaisesta elä-
mäntilanteesta, persoonallisuudesta sekä hänen ja
ympäröivän sosiaalisen yhteisön välisestä suhteesta
(keskiluokka 

- J.H.) määräytyvä ilmiö, johon on
sinänsä erittäin vaikea vaikuttaa joukkotiedotuksen
keinoin."

Wiio toteaa, että valistuksen vaikutukset ovat
usein väliaikaisia. Toisaalta kuitenkin saattaa käyt-
täytyminenkin muuttua, jos mainonnalla aikaan-
saatu muutos tuo positiivisen lopputuloksen. Jos
minulla on hyviä kokemuksia autostani, jonka olen
mainosten perusteella hankkinut, kehun sitä muille-
kin ja ostan samanmerkkisen uudenkin auton. Mai-
nonta on todennäköisesti jakanut asiatietoa tämän
auton ominaisuuksista (vrt. haittavalistus). Auton
väri, urheilullisuus ja muotoilu vetoavatkin taas jo
enemmän tunteeseen, itsetunnon kohottamiseen ja
näyttämisen haluun (vrt. alkoholivalistus).

Wiio pitää "myönteisiä esimerkkejä ja samaistu-
mismallej a tarjoavaa terveyskasvastusinformaatiota
tehokkaampana kuin pelotteluun perustuvaa uh-
kainformaatiota". Wiion mukaan "vastaanottajaa
eli ihmistä, hänen mahdollisuuksiaan ja elämänti-
lannettaan ei oteta riittävästi huomioon erilaisia
terveyskampanjoita suunniteltaessa".
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