
Virittäu ä alko holiu alistus ULEIa kerran

Pertti Hemdnus

Motto:
"Toisin kuin tavanomaisesti ajatellaan'vastaan-
ottaja'on aina tuottaja. Tosin hän tuottaa useim-
miten enemmän tai vähemmän jäljentöuösti, jälji'
tellen." (Pietilä 1982, ll)

Alkoholipolitiikka-lehden valistusaiheisen
teemanumeron 4/l98l ilmestymisestä on kulu-
nut yli viisi vuotta. Tuntuu tarpeelliselta
palata tähän aiheeseen seuraavista syistä. Suo-
malaisen alkoholipolitiikan käytössä olevat kei-
not tuskin ovat näinä vuosina lisääntyneet, ts.

valistuksen periaatteellinen painoarvo on yhä
suuri. Toiseksi ei ole näyttöä siitä, että alkoho-
livalistusta olisi käytännössä kyetty kehittä-
mään mitenkään merkittävästi tehokkaam-
maksi. Teoretisointia on ollut, vähemmän
konkreettisuutta. Kolmanneksi tiedotusopilli-
nen ja yleensä ihmistieteellinen keskustelu on
tänä aikana edennyt ja saattaa tarjota uusia
näkökulmia myös alkoholivalistuksen toteutta-
miseksi ja arvioimiseksi.

Ihmisenä olemisen kolmij ako

Mainitun teemanumeron artikkeleita yhdisti
se voimakkaammin tai heikommin esiin tuotu
tärkeä näkökohta, että ns. perinteinen alkoho-
livalistus ei ole osoittautunut kovinkaan tehok-
kaaksi. Sillä on saattanut olla oma suhteellinen
merkityksensä - sen tarkka osoittaminen on
tosin perin hankalaa - mutta tyytyväisyyteen
ei ole aihetta.

Perinteisen valistuksen aiheuttamat petty-

Kiitän lämpimästi Marja-Riitta Maasiltaa, joka
on Iukenut ensimmäisen käsikirioitusversion ja
kommentoinut sitä. Suuren osan hänen kommen-
teistaan olen ottanut huomioon. Olen suuressa kii-
tollisuuden velassa myös Matti Virtaselle, jonka
kanssa läpikäymäni tämän artikkelin editointipro-
sessi on pitkän kirjoittajanurani intensiivisimpiä.

mykset ovat selitettävissä ainakin kahdella
tavalla. Voidaan ajatella valistajien itsensä
tehneen strategisesti ja taktisesti vääriä ratkai-
suja: he eivät ole onnistuneet puhuttelemaan
ihmisiä. Toinen vaihtoehto on vielä pessimisti-
sempi: Kenties alkoholi ja ihmisen alkoholi-
suhde ovat niin mutkikkaita ja ankkuroituneet
niin syvälle ihmiseen ja kulttuuriin, että min-
kään toteutettavissa olevan valistuksen keinoin
niihin tuskin pääsee käsiksi. Esim. tupakka- ja
alkoholivalistus eivät ole suoraan toisiinsa ver-
rattavia ilmiöitä. Kirjoitin viisi vuotta sitten,
että "tupakkavalistuksen täytyy olla kiitolli-
sempaa tehdä kuin alkoholivalistuksen, koska
tupakan osuus ihmiselämässä ja koko kulttuu-
rissa ei voi olla yhtä keskeinen kuin alkoholin"
(Hemänus 1981, 197), enkä näe aihetta muut-
taa tässä kohden mieltäni.

Nimenoma an fenomeno logis esti suuntautuneet
ihmistieteet ovat alkaneet korostaa itse ihmisen
kompleksisuutta: ihminen ei ole vain rationaali-
nen eli järkiperäinen vaan myös arationaalinen eli
j ärj es tä riippumato n ja irr ationaalinen eli j ärj en-
vastaisesti toimiva olento. Esim. juuri ihmisen
alkoholisuhde ei tietenkään selity yksinomaan
hänen rationaalisella puolellaan. Perinteinen
valistus on varmaankin kuvitellut ihmisen epä-
realistisen rationaaliseksi.

Ruotsalainen tiedotustutkija Peter Dahlgren
on nimenomaan televisioon paneutuvissa töis-
sään (tärkeimpiä niistä ks. Hemänus & Tervo-
nen I986, lähdeluettelo) operoinut mainitulla
ihmisenä olemisen kolmijaolla. Sopivasti sovel-
taen hänen työnsä saattaisivat antaa ajattele-
misen aihetta mi,ös alkoholivalistajille. Dahl-
grenin kunniaksi on samalla mainittava, että
hän ei vähättele myöskään ihmisen rationaali-
suutta, vaikka hänen töidensä painopiste on
tv:n sellaisten vaikutusten puolella, jotka
lähinnä selittyvät ihmisen a- ja irrationaalisuu-
della.

Tuo kunniamaininta Dahlgrenille on tar-
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peen antaa suomalaisen intellektuaalisen mil-
jöön tuntien: Ajattelun muotien aaltoliike on
meillä poikkeuksellisen voimakas, ja joskus
tuntuu siltä, että pieneen maahan mahtuu vain
yksi idea kerrallaan. Toisin sanoen) kun ihmi-
sen a- ja irrationaalisuus kerran on löydetty,
saatetaan kuvitella, että ihmisessä ei ole lain-
kaan rationaalisuutta, että asiatieto esim. alko-
holin fysiologisista vaikutuksista elimistöön on
hyödytöntä tai jopa naurettavaa jne. Tämä ei
olisi perusteltu kanta. Kuitenkaan kyseinen
tieto ei yksin voi ratkaista ihmisen alkoholisuh-
detta.

I nfo rmaation s 0 s iaalite kno lo gia

Filosofissävyinen pohdiskelu ihmisen ole-
muksesta ei ehkä kuitenkaan ole l980-luvun
suomalaisessa keskustelussa ollut yhtä paljon
esillä kuin eräät yhteiskunnalliset ja yhteiskun-
tatieteelliset kysymykset, joilla on jopa hyvin
välitöntä relevanssia alkoholivalistuksen kan-
nalta. Kenties keskeisin näistä kysymyksistä
koskee ns. informaation sosiaaliteknologiaa.

Jürgen Habermas (1973) on jakanut tiedon-

intressit kolmeen luokkaan: I ) tekninen, 2) her-
meneuttinen (tässä yhteydessä lähinnä :
"ymmärtävä") ja 3) kriittinen. Kolmijaon poh-
jalta voidaan konstruoida sosiaaliteknologian
käsite: Yhteiskunnassa tarvitaan teknisiin
menetelmiin perustuvia järjestelyjä, joiden
avulla yritetään turvata yhteiskunnan toimi-
vuus jollakin elämänalueella. Informaation sosi-

aaliteknologia on mainitun ilmiön erikoistapaus,
ja sen väline on informaatio sanan laajimmassa
mielessä.

Havaintojeni mukaan kukaan ei ole kiistä-
nyt, että kaikissa tähän asti tunnetuissa ihmis-
yhteiskunnissa ehkä kaikkein primitiivisimpiä
lukuun ottamatta on sosiaaliteknologia kat-
sottu ja katsotaan tarpeelliseksi. Otan siitä
vain yhden ajankohtaisen esimerkin: ns. gor-
batshovilainen alkoholin kulutuksen vähentä-
miseen tähtäävä kampanja on sosiaaliteknolo-
giaa varsin puhtaassa mielessä, ja myös infor-
maatiolla on siinä tunnetusti osuutensa.

Mikä on olennaista informaation sosiaalitek-
nologialle? Mahdollisesti pyrkimys ihmisten
hallitsemiseen ' suullisissa keskusteluissa sitä jos-
kus on tarjottu avaimeksi puheena olevan
käsitteen ymmärtämiseen. Usein tähän liite-

tään /hi)riltä alaspäin tapahtuaan aaikuttamisen

käsite, mikä lähentää informaation sosiaalitek-
nologiasta käytävää keskustelua länsiberliini-
läisen, W. F. Haugin johtaman ns. ideologia-
teoria-projektin eli PIT:n synnyttämään
debattiin. Kirjassa Totuuksista utopioihin
(Hemänus & Tervonen 1986) Ilkka Tervonen
ja minä selostamme PIT:n työtä ja myös sen
osakseen saamaa, paikoin armotontakin kri-
tiikkiä; arvostelemme tuota projektia itsekin.

On myönnettävä yhteiskunnassa olevan
ilmiöitä, joihin hyvin soveltuvat informaation
sosiaaliteknologian määreet. Tyypillinen täl-
lainen alue on mainonta: Se on ylhäältä alas-
päin tapahtuvaa vaikuttamista, j onka tarkoitus
on kuluttajien hallitseminen, ts. ihmisten saa-
minen kuluttamaan maksimaalisen paljon
tavaroiden valmistajien ja markkinoijien hyö-
dyksi.

Sen sijaan ongelmallisempaa on ratkaista,
mitä on kuluttajavalistus, mainonnan eräänlai-
nen vaihtoehto. Sen taustalla ei ole ainakaan
yhtä selvästi kuin mainonnan takana pyrki-
mystä hallita ihmisiä. Kuluttajavalistuksessa
on jo eräänlaista väljyyttä: Se esim. testaa
tuotteita mutta ei ainakaan yleensä ota selvää
kantaa siihen, mikä kilpailevista tuotteista on
"paras"; se jättää tilaa kuluttajan harkinnalle.
Se voi myös problematisoida jotakin kulutusta
sinänsä, esim. tarjota aineistoa, joka avaa
näkökulmia siihen, onko järkevää omistaa hen-
kilöautoa.

Kenties informaation sosiaaliteknologiaa
todellakaan ei olisi sellaisten virikkeiden tarjoa-
minen, jossa "kaikki" ratkaisuvalta jätetään
vastaanottajalle itselleen. Sana "kaikki" vain
on tällöin pantava sitaatteihin, jotta vältettäi-
siin illusorinen usko siihen, että tuollainen
ihannetila olisi joillakin konkreettisilla kei-
noilla saavutettavissa. Jos yritetään kuvitella,
mitä "kaiken" ratkaisuvallan vastaanottajalle
itselleen jättävä vaikuttaminen olisi, kriitti-
sessä analyysissa saattaisikin paljastua, että
juuri tuontyyppinen vaikuttaminen toimii pii-
lovaikuttamisen ovelimmin keinoin (piilovai-
kuttamisesta ks. Hemänus 1973). (Asiaa
valaissee seuraava analogia. Tämän hetken
suomalaisessa yliopistomiljöössä Iienevät kaik-
kein eniten piilovaikuttavia ja kieroimpia ne

opettajat, jotka itse verbalisoivat lähtökoh-
tansa suunnilleen seuraavasti: "Olen vain yksi
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teistä. En tiedä enkä ymmärrä enempää kuin
te. Minulla ei ole totuuksia tarjottavana. Etsi-
käämme totuuksia yhdessä." Juuri tällaisen
opettajan opiskelijoiden saattaa olla erityisen
vaikea päätyä muihin tuloksiin kuin niihin,
joihin he tietävät tai arvelevat opettajansakin
tosiasiassa päätyneen. )

Joukkotiedotuksen toimintatapoja kahlitse-
vat jotkut tekniset muodot. Kirjapaino-, radio-
ja tv-tekniikka eivät nykyisellään eivätkä näkö-
piirissä olevissa uusissakaan muodoissaan tee
tö1 sin tasav ertaisia sosiaalisia suhteita mahdol-
lisiksi. Sen sijaan lähettäjien ja vastaanottajien
etäisyyttä voidaan ja minusta ehdottomasti
pitääkin lyhentää, mutta se on toinen asia kuin
pyrkiä illusorisen uskon varassa täyteen tasa-
vertaisuuteen.

Tilanteen tekee paradoksaaliseksi se, että
informaation sosiaaliteknologian kritikoimi-
seksi tai tuomitsemiseksi on käytetty julkisia
puheenvuoroja joukkotiedotuksen tekniikkaa
hyväksi kävttäen (esim. Halonen 1985), jolloin
myös nämä puheenvuorot itsessään voidaan
tietenkin tulkita informaation sosiaaliteknolo-
giaksi (vrt. Hemänus l9B5 c). Informaation
sosiaaliteknologiahan on muodon kysvmys, ei
materiaalin eikä sisällön, eikä tuon ilmiön kri-
tikoimiseksi julkisuudessa ole tarjolla mitään
sui generis -tyyppisiä muotoja, jotka synnyttäisi-
vät tasavertaisen suhteen osapuolten välille.
Esim. Alkoholipolitiikka-lehtikään ei kykene
sitä synnyttämään.

Autenttisuuden kaipuu

Mikä neuvoksi? Yritys löytää keskustelusta
ehdotuksia, joissa informaation sosiaalitekno-
logian käsitettä olisi edes vähän di{Ierentioitu
ja vivahteistettu. Tällaisen yrityksen on tehnyt
V. Pietilä (l98l). Tosin hän ei kertaakaan
käytä puheena olevaa avainsanontaa) vaan
puhuu sen sijaan PIT:n hengessä ideologisuu-

desta, mutta tulkintani mukaan kyseessä poh-
jimmiltaan on sama informaation sosiaalitek-
nologian ongelma.

V. Pietilän mukaan joukkotiedotuksen
"ideologisuus ei piilisi niinkään sen sisällössä

sisältönä tai tietona sinänsä kuin siinä thtelt-
dessä, johon se ihmiset sitoo, ja tämän yhteyden
luonteessa" (Pietilä l98l, 46-47). Hän jatkaa,
että ideologisuus voisi piillä yhteydessä kah-
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della eri tavalla: "Ensiksikin siinä mielessä että
tuo yhteys kytkee ihmiset osaksi sellaista 'esi-
tystä', jonka'esiQkselliseslä' luonteesta he sen
enempää kuin esittäjätkään eiaät heuin tule tietoi-
siksi, ja toiseksi siinä mielessä, että kytkeytymi-
nen nykyisen tyyppisen joukkotiedotuksen
välityksellä sen kautta reprodusoitavaan vallit-
sevaan interaktio- ja organisaatiomuotoon eslää

muunlaisten interaktio - j a organisaatiomuotoj en kehit-

fitmistä" (Pietilä L9Bl, 47; kursivointi P. H:n).
Luettelon edellinen kohta on ongelmallinen:

väite joukkotiedotuksen "esityksellisen" luon-
teen tiedostamattomuudesta on esitetty ilman
hyviä perusteluja. Otan esimerkiksi tv 2:n
taannoisen terveyskasvatus- tai terveysvalis-
tussarjan Terveyden avaimet, ei muusta syystä
kuin siitä, että juuri tätä sarjaa on käytetty
esimerkkinä tuomittavasta informaation sosi-
aaliteknologiastaja että sen perusteella on osit-
tain mitätöity myösJ. Wiion (1984) väitöskir-
jaa (Halonen l9B5); kirjan aiheenahan oli juuri
tuon sarjan vastaanotto ja vaikutukset. Irma
Halonen myös tukeutui V. Pietilän lainattuün
artikkeliin.

Terveyden avaimet -sarjan pelisäännöt teh-
tiin sen alkaessa selviksi: Kyseessä oli ryhmä
ihmisiä, jotka halusivat saada terveytensä
paremmin omaan hallintaansa, ja asiantuntijat
asettivat tietämyksensä heidän käyttöönsä.
Pyrkivätkö asiantuntijat "hallitsemaan" tuota
ryhmää ihmisiä, jääköön muiden tulkittavaksi.
Sarjan jännite joka tapauksessa syntyi katsojan
mahdollisuudesta seurata henkilö henkilöltä,
miten hän yrityksessään onnistui. Sarjan "esi-
tyksellinen" luonne oli varsin selvä - varmaan
myös sen katsojille.

Myöhemmin V. Pietilä on yksityisesri kom-
mentoinut artikkeliaan toteamalla, että
puheellaan "esityksellisyydestä" hän lähinnä
tarkoittikin uutisjournalismia.

Nyt lainaan katkelman Pasi Falkin ajatus-
kulkuja (1895, B), "Kun Lumiöre-veljekset
esittivät vuonna I 895 elokuvan, jossa juna saa-
pui asemalle, joutui vleisö paniikkiin, koska se

piti kuvaa lähestyvästä junasta täytenä totena.
Kun Orson Wellesin kuunnelma'Maailmojen
sota' singottiin eetteriin 30-luvun Yhdysval-
loissa, herätti todelliseksi naamioitu fiktio
todellisen joukkohysterian. Mutta kun kolman-
nen maailmansodan kauhuja kuvaava fiktiivi-
nen dokumentti ('The Day After') esitettiin



vuoden l9B3 syksyllä amerikkalaisessa ABC-
televisiossa, jäivät reaktiot paljon odotettua
vaisummiksi. Oireellinen oli erään nuoren kat-
sojan kommentti, jonka mukaan elokuva 'Hal-
loween III' oli paljon jännittävämpi kuin'III
maailmansota'."

Falkin esimerkit eivät tietenkään sinänsä
riitä todistamaan, että vastaanottajien kyky
tiedostaa joukkotiedotuksen "esityksellinen"
luonne olisi ratkaisevasti parantunut. Joka
tapauksessa tarjolla on järjestelmällisen tutki-
muksen tarpeisiin kiintoisa hypoteesi - ehkä
osittain vastakkainen V. Pietilän ajatuskululle,
vaikka muukin tulkinta lienee mahdollinen.

Myös V. Pietilän luettelon toinen kohta vaa-
tii kommentteja. Estikö Terveyden avaimet
-sarja "muunlaisten interaktion- ja organisaa-
tiomuotojen" kehittymistä? V. Pietilä ei tieten-
kään väitä mitään tuosta sarjasta artikkelis-
saan, joka ilmestyi kolme vuotta ennen

J. Wiion tutkimusta. Mutta jos tulkitsemme
V. Pietilän ideologisuus-käsitteen informaation
sosiaaliteknologian sukulaisilmiöksi, pitäisi
olla jotenkin osoitettavissa, että esim. televi-
sion lähettämä terveysvalistuskurssi saa aikaan
niin tuhoisia seurauksia kuin V. Pietilä kirjoit-
taa. On myös J. Wiion tutkimuksen valossa
täysin mahdollista, että mainittu kurssi sai
kansalaisyhteiskunnassa aikaan terveyden
kysymyksiin kohdistuva a v apaata keskus telua,
edisti koti- ja itsehoitoa ja johti tiedostamis- ja
käyttäytymisprosesseihin, joiden tuloksena
katsojien siihenastinen vieraantuminen omasta
ruumiistaan ja omista elämäntavoistaan lie-
veni, ellei suorastaan poistunut. J. Wiio ei
suoraan osoita näin tapahtuneen, mutta
mikään ei hänen tuloksissaan tee tätä mahdot-
tomaksi.

Nyt esitän oman tulkintani informaation
sosiaaliteknologiaa koskevasta keskustelusta.
Siihen on sisältynyt ja yhä sisältyy toive tai
haave koko "nykyisentyyppisen joukkotiedo-
tuksen" - sanonta siis V. Pietilän - vaihtoeh-
dosta, joistakin täysin uudenlaisista joukkotiedo-
tuksen muodoista. Noille joukkotiedotuksen
maailmanhistoriassa ennennäkemättömille
muodoille olisi ominaista "esityksellisen" luon-
teen puuttuminen sekä joukkotiedotuksen
muodostaman sosiaalisen suhteen osapuolten
tasavertaisuus. Pohjimmiltaan kysymys on toi-
veesta, joka kohdistuu autenttiseen - aitoon,

alkuperäiseen, väärentämättömään - todelli-
suussuhteeseen. Ottaessaan tämäntyyppisen toi-
veen tai kaipuun realistiseen ja kriittiseen tar-
kasteluun Ilkka Niiniluoto (1982, 140) vertaa
sitä nasevasti utopistiseen ajatukseen, jonka
mukaan "pitäisi löytää kapitalistinen yhteis-
kunta, jossa ei esiinny aieraantumisla" (kursi-
vointi P. H:n). Kukaan ei ole kyennyt osoitta-
maan) miten tuollainen paradoksaalinen
yhteiskunnallinen tila saavutettaisiin.

Analyttinen j a normatiiainen käsite

Johdatukseni airittäaän alkoholivalistuksen
problematiikkaan on kieltämättä ollut pitkä,
mutta mielestäni tarpeellinen. Noihin luonnos-
telemiini puitteisiin asetettuna virittävyyden
idea ehkä alkaa avautua uudesta näkökul-
masta.

Alkoholivalistuksessa sovellettavan virittä-
vyyden idean kehittelijät ovatJuha Partanen ja
Irja Parviainen (1979 a & b), jotka luonnehti-
vat peruskäsitettään näin: "Yksilövaikutusten
asemasta perillemenotutkimus on kohdistet-
tava vaikutuksiin, jotka tiedotus ja valistus
saavat aikaan alkoholiongelmien yhteiskunnal-
lisessa tiedostamisessa - -. Valistuksen vai-
kutusten asemasta on tutkittava sen virittä-
vyyttä. Virittävyys on käsite, joka ilmentää
valistuksen pyrkimystä herättää keskustelua ja
täsmentää näkemyksiä" (Partanen & Parviai-
nen 1979 a; vrt. Partanen l98l; vrt. myös
virittävyyden idean yhden tärkeän kehittelijän
Matti Virtasen tekstejä [9Bl a & b, 1985,
le86l ).

Tässä kohden on hyödyllistä tuntea virittä-
vyyden lyhyt käsitehistoria tiedotustutkimuk-
sessa yleensä, ei siis nimenomaan alkoholiva-
listuksen alalla. Käsite palautuu V. Pietilän
väitöskirjaan (1972), kuten Matti Piispa
(1982) toteaa. Tuossa kirjassa, jonka aiheena
oli lehdistökirjoittelun vaikutus Yleisradiota
koskevaan mielipiteenmuodostukseen, V. Pie-
tilä erotti toisistaan virittävät ja ohjaavat vai-
kutukset. Hän kirjoitti mm.: "Virittävät vaiku-
tukset tarkoittavat sellaisia joukkotiedotuksen
antamia sysäyksiä, jotka aktivoivat yksilöä
kä1 t t ämään maailmankua aans a sis äl Qaiä krite ereitä

mi e lipi t e ens ä muo do s t ami s e k s i. Ohjaavas ta vaiku -
tuksesta on kysymys silloin. kun joukkotiedo-
tus lisää yksilön maailmankuvan mukaisiin
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kriteereihin omia'ulkoperäisiä' kriteereitään"
(V. Pietilä 1972, 165; kursivointi P. H:n). Kir-
joittaja ei missään kohden kirjaansa edes väitä,
että esim. juuri lehtikirjoitukset jakaantuisivat
.jotenkin muotonsa tai sisältönsä osalta kahteen
luokkaan: sellaisiin, jotka virittävät, ja sellai-
siin, jotka ohjaavat.

Mistä sitten johtuu se, että me virittävyyden
käsitteeseen alkoholivalistuksessa jonkin ver-
ran epäilevästi suhtautuvat olemme tulkinneet
tuon idean kehittelijöiden jakaneen valistuksen
karkeasti kahteen luokkaan: sellaiseen, joka
ohjaa, ja sellaiseen, joka virittää? Se johtuu
mm. mainittujen kehittelijöiden eräistä omista
teksteistä.

Matti Virtanen (1986) katsoo, että ainakin
periaatteessa on olemassa myös käsk2suhteeseen

perustuvaa valistusta. Sen tilalle "virittäjät
ehdottavat uirikesuhdetta; valistajan tehtävä on
tarjota ihmisille ideoita ja näkökulmia vapaasti
käytettäväksi. Valistajan ei pidä kantaa huolta
siitä, menevätkö virikkeet sellaisenaan'perille';
järkevämpää on kysyä, millaisia tulkintoja ja
reaktioita sanoma todella herättää. Valistuk-
sen vaikutustapa olisi hahmotettava saman-
tyyppiseksi kuin elokuvien. Ei ole mielekästä
kysyä, meneekö Rauni Mollbergin Tuntema-
ton sotilas 'perille', vaan millaisia tunteita,
ajatuksia, ideoita, uudelleenarviointeja, elä-
myksiä se käynnistää - millainen suhde elo-
kuvan ja katsojan välille rakentuu" (kursi-
vointi P. H:n).

Puhe käskysuhteesta virikesuhteen vasta-
kohtana on kovaa puhetta: se viittaa aiempien
valistajien kehnouteen. Minusta olisi kiintoisaa
pyrkiä empiirisesti selvittämään niin alkoholi-
kuin esim. terveysvalistuksen kehitystä Suo-
messa, jotta emme joutuisi puhumaan aiem-
masta valistuksesta mahdollisten ennakkoluu-
lojemme pohjalta. Joka tapauksessa Virtanen
(l98l b, 2) lainaaAlkon syksyllä 1979 toteutta-
man Kohtuus on olemassa -kampanjan pääil-
moitusta, jossa on "lukuisia alkoholin käyttöä
koskevia käytännön neuvoja (lopeta ajoissa,
älä pidä kiirettä, mieluummin pitkiä juomia
jr..)". Mutta samassa yhteydessä hän toteaa,
että Alkossakaan ei uskottu kampanjan välittö-
miin suoriin vaikutuksiin, vaan tärkeimmiltä
vaikuttivat välilliset tavoitteet: "pyrkimys
'vireyttää alkoholipoliittista keskustelua' ja
'a\taa konkreettista tosiasiapanosta' tähän
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keskusteluun" yms. (Virtanen l98l b, 3).
Ehkäpä lainatut käskysuhteen näköiset muo-
toilut eivät olleetkaan kampanjan olennainen
panos.

Ei ole itsestään selvää, minkälaiseksi käsit-
teeksi Partanen, Parviainen ja Virtanen ovat
virittävyyden tarkoittaneet. Tuotannostaan
päätellen he eivät kuitenkaan välttämättä ajat-
tele, että kyseessä olisi reaalimaailmaa kuuaaua

käsite, ts. että valistus tosiasiassa jakaantuisi
(yksioikoisesti) esim. juuri kahtia: toisaalta
käsky- ja toisaalta virikesuhteeseen perustu-
vaan. Pikemminkin he operoivat virittävyy-
dellä analy2ttisena käsitteenä, jonka avulla pysty-
tään teoreettisesti jäsentämään ja empiirisesti
tutkimaan valistuksen vaikutusten mutkikkaita
prosessej a.

Samalla he liittävät virittävyyteen voimak-
kaan myönteisiä mielteitä, eräänlaisia lupauk-
sia - 

joskaan eivät ehdottomassa muodossa
vaan muodoissa "saattaa" lai "voi". Seuraa-
vassa näyte niistä (Virtanen l98l b, B0):
"Alkoholin käyttöä ohjaavien tiedostamatto-
mien syiden ja sosiaalisten rutiinien paljasta-
minen käynnistää tiedostusprosesseja mielipi-
deilmaston eri tasoilla, jotka vähitellen voivat
johtaa alkoholin käytön tietoisempaan yksilöl-
liseen ja sosiaaliseen hallintaan - -". Qn
vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että virittä-
vyys ei olisi sen kehittelijöille myös voimak-
kaasti arvoväritteinen, normatiiuinen käsite.
Siinä ei tietenkään sinänsä ole moittimista -vastaavasti esim. objektiivisuus ongelmineen-
kin on minulle voimakkaasti arvoväritteinen,
normatiivinenkin käsite, mitä en häpeä.

On aihetta tarkastella, miten virittävyys toi-
saalta analyyttisena ja toisaalta normatiivisena
käsitteenä tuntuu alkoholivalistukseen sovel-
lettuna toimivan.

Mitä uutta auringon alla?

Ensimmäinen ongelma on aineiston vähyys
ja tulkinnanvaraisuus. Silloin kun Kohtuus on
olemassa -kampanjaa tehtiin, saati vasta suun-
niteltiin, virittävyyden ideasta ei ollut ole-
massa kuin alkioita Partasen tutkimusryhmän
tajunnoissa. Virtasen (l98l b) erittely tuon
kampanjan vaikutuksista on siis yritys tutkia
mahdollisia virittäviä vaikutuksia,.joita ei suo-
raan yritetty suunnitella niiksi. Piispa (l98l)



on Suomen sanomalehdistön vuosien
l95l-1978 alkoholikirjoittelua tutkiessaan
joutunut menettelemään samoin. Virtasen
oman arvion mukaan hänen kirjansa Ankyrä,
tuiske, huppeli muuttuva suomalainen
humala (1982) on ehkä ainoa tuotos, joka
alusta alkaen on yritetty rakentaa virittävyy-
den periaatteen mukaiseksi. Vaikka siitä kirjoi-
tettiin paljon, sen vastaanottoa ei kuitenkaan
ole tutkittu.

Virtanen ja Piispa ovat mainituissa rapor-
teissaan halunneet löytää virittävyyttä ja myös
löytäneet sitä. Analyyttisena käsitteenä virittä-
vyys tuntuu toimivan siinä kuin muutkin väljät
ja abstraktit käsitteet, jollaisia toki esim. itse-
kin käytän.

Mutta olisi tarvittu ja yhä tarvittaisiin myös
toisentyyppisiä käsitteitä, jotka selventäisivät
virittävyyden prosessin kulkua. Otan esimer-
kin Piispalta. Hän totesi kirjoittelun sisällössä
tapahtuneen muutoksia (ks. esim. jaksoa libe-
ralismin ristiriitaistumisesta, l98l, 78-80, ja
loppulukua, l9Bl, 126-136). Virittävyyttä sai
aikaan mm. sellainen lehtikirjoittelu, jonka
kiintoisin aspekti mielestäni on sen sisällön
suhde todellisuuteen' "Haittakeskustelun pää-
paino siirtyy (vuodesta 1974, P. H.) järjestys-
ja turvallisuusongelmista nuorison alkoholin-
käyttöön sekä kansanterveydellisiin.ja kansan-
taloudellisiin haittoihin" (Piispa l98l, 135).
Saman asian voisi sanoa toisinkin: kirjoittelu
muuttui ainakin alkoholin ja kansanterveyden
välisten yhteyksien kannalta paremmin todelli-
suutta vastaavaksi eli objektiiaisemmaksi (tästä
vaikeasta ja kiehtovasta käsitteestä ks. Hemä-
nus & Tervonen l9B0 & 1986).

Väärinkäsitysten välttämiseksi totean, että
virikkeiden sisällön suhteellinen objektiivisuus

- absoluuttisesta vastaavuudesta todellisuu-
den kanssa ei voi olla kysymystäkään - ei
tietenkään voi olla mikään virittävyyden toimi-
vuuden tae. Aforistisen kärjistyksen muodossa
myönnän, että.joissakin tilanteissa valhe toimii
paljon paremmin kuin totuus. Silti ei sanomien
todellisuussuhde ole samantekevä, jos on usko-
minen tämän artikkelin mottoa.

Muutoin jää tulkinnanvaraiseksi, missä
määrin virittävyyden idea johtaa aivan toisen-
laisiin tutkimusasetelmiin kuin mikään muu.
Kieltämättä tämä idea vaatii ottamaan huomi-
oon virikkeiden moninaisuuden ja kirjavuu-

den, kuten jo lainattu Virtasen Tuntematon
sotilas -analogia osoitti. Provokatiivisesti väi-
tän kuitenkin, että ns. positivistinen yhdysval-
talainen tiedotustutkimus on jo vuosikymme-
niä sitten ollut varsin hyvin selvillä vaikutusten
moninaisuudesta ja kirjavuudesta; Joseph
Klapperin (1965) klassisen perusteoksen uusi
lukeminen osoittaa tämän. Suunnilleen sama
pätee virittävyyden toimivuuden ymmärtämi-
seen sosiaalisena prosessina, joka toimii - 

jo.
toimii 

-jossakin 
sosiaalisessa tilanteessa. Virittä-

vyyden kehittelijät ovat tämän ymmärtäneet,
mutta eivät suinkaan ensimmäisinä.

Ei mitään uuttako auringon alla? Useimmi-
ten ei mitään täysin uutta, vaan vanhojen ide-
oiden enemmän tai vähemmän uusia kehi-
telmiä.

Toki "ualistus " airittää

Luultavasti konkreettiset esimerkkitapauk-
set auttavat tässä vaiheessa virittävyyden poh-
diskelua parhaiten eteenpäin. Juuri alkoholiva-
listuksen alalta ei esimerkkejä paljon löydy,
mutta siitä etäällä olevat aiheetkin lienevät
sopivasti soveltaen valjastettavissa virittävän
alkoholivalistuksen kehittämiseen.

Syksyllä l9B3 vieraili Suomessa luennoi-
massa ja mm. haastatteluja antamassa yhdys-
valtalainen tiedotustutkija Herbert Schiller.
Hän eritteli etenkin eteläkorealaisen matkusta-
jalentokoneen KAL 007 alas ampumisen syn-
nyttämiä reaktioita Yhdysvalloissa, ja hän erit-
teli niitä nimenomaan virittävyyden kannalta

- tietenkään tätä sanaa käyttämättä. Aivan
virtaslaisittain voimme nyt kysyä, minkälaisia
"tunteita, ajatuksia, ideoita, uudelleenarvioin-
teja, elämyksiä" maan tiedotusvälineistö käyn-
nisti. Schiller kertoi asiasta: Se käynnisti ajat-
telun prosesseja, joiden sisältö oli Neuvostoliit-
toa kohtaan tunnettava viha ja aggressiot; mat-
kustajakoneen alas ampuminen selitettiin näet
tahalliseksi teoksi, ei kohtalokkaaksi matkusta-
jakoneen sekoittamiseksi tiedustelukoneeseen.
Kolmas maailmansota ja ihmiskunnan tuho
olivat Schillerin mukaan tuolloin verraten lä-
hellä.

Toiseksi esimerkiksi soveltuu Günter Wall-
raffin, tunnetun länsisaksalaisen ns. tutkivan
journalistin ja kirjailijan, tuore teos Pohjalla
(1986), kuvaus turkkilaiseksi Aliksi muuntau-
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tuneen kirjoittajan kokemasta epäinhimilli-
sestä alistuksesta, riistosta ja sorrosta, joka
ilmentää Saksan liittotasavallassa työskentele-
vien siirtotyöläisten asemaa yleisesti. Tämän
keinoiltaan klassisen, kaikkia muotokokeiluja
kaihtavan kirjan menestys sen alkuperämaassa
on ylittänyt kaikki ennätykset, ja kirja on käyn-
nistänyt prosesseja, joihin sisältyy mm. saksa-

laisten tuntemaa häpeää, natsiajan muistumia
ja ilmeisesti vilpitöntä halua parantaa siirto-
työläisten oloja.

Marja-Riitta Maasilta (l9BO) on tutkinut
Nestle-boikotin Suomen tiedotusvälineissä,
järjestö- ja virkamiestasolla sekä yleisön kes-

kuudessa virittämiä reaktioita. Tutkimuksen
mukaan käytännössä hyvin harvat osallistuivat
Nestlen tuotteiden aktiiviseen boikotointiin.
Sen sijaan kampanja herätti melko runsaasti
keskustelua sekä joukkotiedotuksessa että ylei-
sön piirissä. Vaikuttava tekijä olikin Maasillan
mukaan julkisuus, joka piti yhtiön yllä uhkaa
taloudellisista menetyksistä.

Lähemmäksi alkoholivalistusta tuleekin sit-
ten jo mainittu J. Wiion terveyskasvatustutki-
mus. Sen mukaan Terveyden avaimet -sarjan
virittämät vaikutukset olivat varsin rajallisia,
mutta niitä kuitenkin syntyi: osa sarjan katso-
jista oppi hallitsemaan aiempaa paremmin elä-
mäntapojaan ja suhdettaan omaan tervey-
teensä.

Viides ja viimeinen esimerkki on alkoholin
alalta: siitä miten Suomen tiedotusvälineistö
vuosina 1983-84 käsitteli "henkilökohtaista
ongelmaa" eli alkoholiongelmaisia yksilöitä ja
ryhmiä. Tämän tutkimukseni tuloksia olen
aiemmin tiivistetysti selostanut Alkoholipoli-
tiikka-lehdessä (Hemänus l9B5 a & b). Tiedo-
tusvälineistömme ylti ilmeisesti virittävyyteen:
se sai aikaan alkoholiongelmien käsittämistä
aiempaa yksinkertaisemmin, moralisoimisen
lisääntymistä, niin tiedollista kuin moraalista
taantumista.

Tämän jälkeen on tarpeen lyhyesti eritellä,
mitä osaa virittävyyden idea ja käsite näytteli
kussakin mainituista esimerkkitapauksista.
Nestle-boikotti oli poikkeus: siinä ja vain siinä
mainittu idea oli kampanjan teoreettisena läh-
tökohtana. Maasillan raportissa myös vaiku-
tuksia kartoitetaan niitä virittävyyden avulla
käsitteellistäen, kun taas J. Wiio (1985,

2+8-249) on sitä kohtaan kriittinen vaikka ei
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täysin kielteinen: myös hän katsoo virittävyy-
den idean kehittelijöiden antaneen ns. perintei-
sestä valistuksesta epäoikeudenmukaisen
kuvan.

Ja mikä olennaista, meillä on viisi esimerkki-
tapausta jonkintyyppisen ja -asteisen virittä-
vyyden toimimisesta: aivan pietiläläisittäin
yksilöt aktivoituivat käyttämään maailmanku-
vaansa sisältyviä kriteereitä mielipiteensä
muodostamiseksi. Eikö tämä ole pelkästään
hyvä?

Moni meistä lienee valmis vastaamaan kysy-
mykseen myöntävästi Nestle-boikotin, siirto-
työläisten ja ehkä myös Terveyden avaimien
tapauksissa, mutta tuskin KAL 007:stä ja alko-
holiongelmaisista kyseen ollen. Meitä ei tyy-
dyttänekään mikä tahansa ihmisten aktivoitumi-
nen käyttämään maailmankuvaansa sisältyviä
kriteereitä. Virittävyys saattaa toimia analyyt-
tisena käsitteenä, mutta normatiivisesti se ei
tyydytäkään.

Niinpä erittelyä tulisi jatkaa siitä, mitä tä-
hänastisessa tutkimuksessa ja keskustelussa on
tehty. Luulen Wallraflin epäakateemisena käy-
tännön miehenä ymmärtäneen virittävyyden
idean eräät aspektit tutkijoita paremmin. Kari
Varvikon tekemässä haastattelussa (1986, 4)

kirjailija sanoo mm.: "En pyri kirjallisuuteen,
mikä on taidetta, vaan todellisuuteen. Todelli-
suudella on taidetta parempi ilmaisuvoima ja
vaikutusmahdollisuus. Todellisuus on sitä
paitsi väestön enemmistölle paremmin tajutta-
vissa ja sillä on enemmän seurauksia kuin
runoilijan mielikuvituksella, "

Tämä vastaa koko laajan haastattelun hen-
keä. Todellisuudenmukaisuuden eli siis objek-
tiivisuuden ensisijaisuutta korostaessaan Wall-
ra{f lienee vielä paljon tinkimättömämpi kuin
minä.

Nestle-boikotin käynnistäjät panivat alulle
virittävyyttä muun muassa ns. lennäkillä
(Maasilta 1986, liite 2), joka oli kouluesimerkki
objektiivisuuteen pyrkivästä tiedotteesta; siinä
annettavaa tietoa Nestlen äidinmaitovastikkei-
den tuhoisuudesta kehitysmaissa ei asiallisin
argumentein ole pystytty kiistämään. Maasilta
ei käsittele tiedotteen sisältöä eikä sen suhdetta
todellisuuteen, mutta tämä ei tietenkään
muuta asiaa. Terveyden avaimet -sarjan teki-
jät perustivat työnsä mahdollisimman päte-
vään lääketieteelliseen ja muuhun tietoon,



mikä on osa J. Wiion kirjan peruslogiikkaa
vaikka ei hänen varsinainen tutkimuskoh-
teensa.

Suomen sanomalehdistön 1970-luvun alko-
holikirjoittelu ankkuroitui ainakin eräiltä osin
aiempaa tukevammin todellisuuteen; tämän
Piispa edellä todetulla tavalla osoittaa, vaikka
se ei hänen tutkimuksensa varsinainen näkö-
kulma olekaan.

Sen sijaan on nykyisen tiedon valossa erit-
täin kyseenalaista, pitikö KAL 007 -tapauk-
sesta Yhdysvalloissa etenkään aluksi tarjottu
kuva paikkansa. Suomen alkoholiongelmai-
sista yksilöistä ja ryhmistä annettuun kuvaan
pätee sama: pinnallisuudessaan, yksipuolisuu-
dessaan ja osittaisessa virheellisyydessään se

oli syvästi manipulatiivinen eli harhaanjoh-
taYa.

Onko asia sitten niin, kuin Piispa (1982,43;
kursivointi P. H:n) ilmeisesti ounastelee Ilkka
Tervosen ja minun ajattelevan: "- - 11s5i2

ajattelun ja toiminnan tapoja voi virittää uain

sellainen journalismi, joka välittää vastaanot-
tajille todellisuutta todenmukaisesti ja asioiden
olennaiset yhteydet paljastaen"? Ei toki, kuten
jo edellä sanoin. "Kampanjoina" kirjoittelut
KAL 007:stä ja alkoholiongelmaisista yltivät
tehokkaaseen virittävyyteen todellisuutta olen-
naisesti vääristäenkin, tai juuri siksi. Kysymys
on siitä, mikä arvo virittävyydellä näissä
tapauksissa oli.

Toiminta ja tietoisuus

Jos tietoisuus johtaisi automaattisesti toi-
mintaan, tieto alkoholin fysiologisista haitta-
vaikutuksista elimistössämme raitistaisi mei-
dät kaikki. Alkuperäinen, klassisen behavioris-
tinen tietoisuus-toiminta-malli jäi historiaan
toisen maailmansodan aikoihin tutkijapii-
reissä, vaikka ei välttämättä maallikkojen kes-
kuudessa.

Partanen (1983, 30) on kritikoinut tuota
mallia kolmesta puutteesta tai virhcestä: l) se

on käsittänyt vaikutusprosessin liian yksilölli-
seksi, ei yhteiskunnalliseksi, 2) se ei ole ottanut
huomioon, että "valistuksen tapaa vaikuttaa ei
voida täsmentää yleisten sosiaalipsykologisten
mekanismien perusteella, riippumatta sano-
mien aiheenvalinnasta ja sisällöstä", ja 3) ei
tarvita selvitystä vain sanomien vaikutuksesta

vaan myös siitä, miten ne syntyvät, ja niistä
tekijöistä, jotka vaikuttavat sanomien muotou-
tumiseen.

Tämä kritiikki aüttaa eteenpäin. Kiintoisaa
on havaita, että ilmeisesti Partanenkin kakkos-
kohdasta päätellen kritikoi niitä, jotka valis-
tuksesta j a yleensä joukkotiedotuksesta keskus-
tellessaan yliarvioivat muoddn merkitystä
sisällön kustannuksella.

Sen sijaan Partanenkaan ei selvästi sano,
että motiaaaliotekijöiden j ättäminen huomiotta

- mikä tosin olisi liioittelevaa a1y651slua -tai liian vähälle huomiolle on tietoisuus-toi-
minta-mallin ehkä suurin heikkous. Jos ihmi-
nen motivoituu muuttamaan todellisuutta,
esim. alkoholisuhdettaan tai muuten omaa elä-
määnsä, hän myös alkaa inventoida siihen
sopivia keinoja. Automaattisesti ei nytkään
tapahdu mikään: keinot voivat osoittautua
myös soveltumattomiksi, tehottomiksi, illusori-
siksi; silloin on etsittävä uusia keinoja.

Mutta jos ja kun motivaatiotekijöiden mer-
kitys todellisuuden muuttamisen vaikeassa
prosessissa on keskeinen, seuraavaksi on kysyt-
tävä, miten motiuoida ihmisiä.

Matti Hyvärinen (1985, 303) puhuu "poliit-
tisesta muutostoiminnasta" tarkoittaen selvästi
varsin samoja ongelmia, joista virittävässä
alkoholivalistuksessa on kysymys. Hän siteeraa
Wolfgang Beeriä (tämän kirja on nimeltään
Okologische Aktion und ökologisches Lernen,
Opladen l9B2), jonka mukaan pätevää teoriaa
poliittisen muutostoiminnan synnystä ei ole
olemassakaan.

Joka tapauksessa poliittisen muutostoimin-
nan kehittyminen on Beerin uskottavan
kuvauksen mukaan "epäyhtenäinen, milloin
spontaani, milloin suunnitellusti etenevä,
takaiskujen ja suurten läpimurtojen, voittojen
ja tappioitten, psyykkisen ja yhteiskunnallisen
vastarinnan voimien leimaama ilmiö" (Hyvä-
rinen 1985, 303).

Kun muutostoiminnan kehkeytymisen
teoriaa yritetään luoda, yhä Beerin
mukaan - tulisi sisältää ainakin seuraavat
neljä tasoa:

l. kognitiiuinen taso eli tiedon omaksuminen,
tietoisuuden kehitys ja arvovalinnat,

2. affektäais-emotionaalinen taso eli toiminta-
kykyyn vaikuttavat pelot ja ahdistukset, kyvyn
ja kyvyttömyyden tunteet,
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3. k@tt@t2misen eli konkreetin toiminnan
taso,

4. thteiskunnallisten e htoj en analyysi.
Erityisen tärkeää on havaita, että Beer ei

vähättele tietoa eikä tietoisuutta. Tietenkään
ne eivät yksin riitä muutosten edellytyksiksi,
mutta sitä ei kukaan väittänekään. Toisaalta
Hyvärisen (1985, 303) tulkinnan mukaan kiin-
toisinta ja poikkeavinta on "Beerin johdonmu-
kainen kiinnostus a{Iektiivis-emotionaaliseen
tasoon". Beer ky.yy muuttumattomuuden
kehän murtamista. Se on relevantti kysymys
myös alkoholivalistuksen kannalta.

Kaiken.jälkeen Ilmari Rostila (1982,

173-17*) on ilmeisen oikeilla jäljinä eritelles-
sään illuusiottomasti koulujen terveyskasva-
tusta tupakan ja päihteiden osalta. Ns. perin-
teinen valistus ei hänen mukaansa toimi,
mutta siihen verrattuna "harkintaa virittä-
vämpi, elämyksiä pohtivä ja keskustelevampi
opetus osoittautui kuitenkin myös ongelmia
täynnä olevaksi". Rostilan mukaan opetuksen
merkitys oli sidoksissa opettajan ja oppilaiden
välisiin keskeisiin sosiaalisiin suhteisiin. Koulu
sosiaalisena kokemuspro se s sina oli ratkaisevan tär-
keä kehys opetuksen toimivuudelle. Tässä on
langan pää myös tulevalle mahdolliselle yrityk-
selle eritellä ja arvioida tähänastista kriittisem-
min virittävyyden mahdollisuuksia ja edelly-
tyksiä.

Pohjimmiltaan on kysymys myös tahdon

muodostuksesta. Mikä virittävyys yltäisi sitä
edistämään? Toistan: mikä?

U s ko ttau uudes ta oikeutuk s e en

Asiaa on mahdollista problematisoida yhä

pitemmälle. Jos ja kun virittävyys jossakin

mielessä on mahdollinen, sen toimimaan saa-

miseen vaikuttavat ilmeisesti tekijät, jotka ovat
paljolti kontrollimme tuolla puolen. Yksi niistä
on uskottaauus. Jos ja kun Piispan erittelemässä
esimerkkitapauksessa tapahtui virittävyyttä,
voidaan kysyä, tapahtuiko sitä Alkon ansiosta

- monopoliyhtiö vaikutti suoraan tai epäsuo-
rasti lehdistöön - vai Alkosta huolimatta.

Raittiusliike lienee löytänyt jyvän kysyes-

sään jatkuvasti, luontuuko alkoholivalistus
parhaiten juuri Alkolle. Kysymys on erityisen
ajankohtainen tänä aikana, jona ns' viralliset
tahot ovat vakavassa uskottavuuskriisissä.
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Edelleen on muistettava se toki virittävyy-
den kehittelijöidenkin korostama seikka, että
silloin, kun virittävyys saadaan toimimaan,
kysymys on tyypillisestä sosiaalisesta prosessista,

joka saattaa olla erittäin tilannekohtainen. Wall-
ra{I-esimerkissä tuskin riitti se, että kirjoittajan
uskottavuus oli ilmeisen suuri; oli vaikea kuvi-
tella tai väittää, että hänellä oli pelissäjoitakin
erityisiä omia pyyteitä. Lisäselittäjäksi tarvi-
taan tietynlainen sosiaalinen tilanne. Pohjalla-
kirja niin sanotusti "iski ajan hermoon" mm.
siksi, että rasismi oli Saksan liittotasavallassa
alkanut tulla tavallista pitemmälle päivänva-
loon, ja tämä taas oli käynnistänyt myös vasta-
voimia, kuten siirtotyöläisiä koskevan solidaa-
risuusliikkeen.

Viimeinen problematisointini koskee virittä-
vyyden oikeutusta. Miten pitkälle virittävän-
kään valistuksen on sopivaa pyrkiä? Maasilta
on kiinnittänyt huomiotani siihen, että käyt-
täytymiseen saakka ulottuvat pyrkimykset
ehkä ovat joidenkin arvostusten kannalta
kyseenalaisia. Valistuksen lähtökohtana
olkoon itsenäisesti ajatteleva ihminen rationaa-
lisine ja vähemmän rationaalisine piirteineen.
Hän tekee käyttäytymistään koskevat päätök-
sensä itse - tietysti erinäisten ulkoapäin tule-
vien vaikutusten alaisena - 

joko valistuksen
avulla tai siitä huolimatta.

Keskustelua ansaitsisi minusta s€, voiko
tämä riittää alkoholivalistuksen tavoitteeksi.
Aina on mahdollista, että tämä itsenäisesti
ajatteleva ihminen ei edes halua hallita alkoho-
lisuhdettaan aiempaa paremmin tai ei halus-
taan huolimatta siihen pysty.

9}-luuun kiintoisin idea

Päätän puheenvuoroni arvioon virittävän
alkoholivalistuksen ideasta sellaisena, kuin se

viiden vuoden välitilinpäätöksessä mielestäni
näyttäytyy.

l. Virittävyys on alkoholivalistukseen liitty-
vistä tällä vuosikymmenellä esitetyistä ideoista
kiintoisin. Muutoin ei olisi ollutkaan aihetta
kirjoittaa siitä näin pitkästi.

2. Idean teoreettinen kehittely on ollut sel-

kiintymätöntä ja jäänyt puolitiehen, mikä
puheena olevien asioiden tavattoman vaikeu-
den vuoksi on toki myös erittäin ymmärrettä-
vää. Kehittelyjen suurin puute ehkä on ollut



niiden abstraktisuus: Epäselväksi on jäänyt,
minkälaisia olisivat virittävien sanomien sisäl-
lön ominaisuudet, muodon ominaisuudet ja
niiden toimivuuden sosiaaliset edellytykset.

3. Virittävyyden kehittelijät ehkä ovat moti-
voineet itseään työhön mustamaalaamalla
mielessään ja jonkin verran julkisestikin aiem-
paa alkoholivalistusta, vaikka he eivät ilmei-
sesti olekaan kuvitelleet valistuksen jakaantu-
van yksioikoisesti kahtia:joko käsky- tai virike-
suhteeseen perustuvaksi.

Varhempi alkoholivalistus on helppo todeta
varsin tehottomaksi, niin kuin itse olen useissa
yhteyksissä todennut. Väärinkäsitysten uhalla-
kin on sanottava, että tuo perinteinen valistus
silti saattoi toisenlaisessa yhteiskunnassa ja
joillakin sosiaalisilla edellytyksillä - äärita-
pauksessa jopa käskysuhteen n-1ue1el5sn2 -saada aikaan joitakin tuloksia. Tämä valistuk-
sen eri vaihtoehtojen tehon suhteellistaminen
on tarpeen tehdä jo nyt, ennen 1990-luvun
tutkimusta ja arvioita. Kestääkseen niiden
valossa virittävällä valistuksella ehkä tulisi olla
tähänastisia parempia näyttöjä esitettävänään.

4. Jos virittävän alkoholivalistuksen lähtö-
kohdat voidaan - niin kuin minusta on asian
laita - palauttaa informaation sosiaalitekno-
logian kritiikkiin, ollaan käsitteellisesti vaike-
assa tilanteessa. Kenties kaikki informaation
sosiaaliteknologian piirteet eivät millään kei-
noin ole eliminoitavissa yhteiskuntaelämästä?

5. Virittävä alkoholivalistus on varsin ratio-
nalistinen idea, minkä vuoksi se tältä osin on
miellyttänyt ja miellyttää meitä rationalisteja.
Kun otetaan huomioon ihmisen olemus sekä
rationaalisena että a- ja irrationaalisena olen-
tona, virittävyyden mahdollisuudet mutkistu-
vat entisestään.

Rationaalisuuden näkökulmasta katsottuna
yksi virittävien sanomien tärkeä ominaisuus on
niiden suhde todellisuuteen, jos on uskominen
tämän artikkelin mottoa ja sen takana olevaa
vaikutusteoreettista ajattelutapaa. Tältä kan-
nalta on yllättävää, että virittävyysraporteissa
on puheena olevan suhteen pohtiminen lyöty
laimin. Osaselitykseksi soveltuu se, että virittä-
vyys usein operoi sanomilla, jotka eivät ole
luonteeltaan todellisuuden kuvauksia eivätkä
siten alistu vertailuun todellisuuden kanssa.
Syvemmässä tarkastelussa ehkä kuitenkin voi-
taisiin osoittaa, että myös virittävyysyrityk-

sissä on takana jonkinlainen julkilausumaton
kognitiivinen näkemys todellisuudesta. Esi-
merkiksi soveltuu kesän l9B5 Nasse-serä-kam-
panja - oli se virittävyyttä tai ei. Sitä tuskin
olisi voitu suunnitella ilman mitään kuvaa
humalan ja veneilyn yhteyksistä.

Niin pitkälle kuin ihminen on rationaalinen,
on tärkeää, että virittäväksi tarkoitettu sanoma
kestää, ts. että sitä ei voida asiallisin argumen-
tein osoittaa virheelliseksi. Toinen aspekti on
ihmisen a- ja etenkin irrationaalisuus: asiatto-
mat argumentit saattavat painaa asiallisia
enemmän. Tässä on kysymys myös sosiaali-
sista tilanteista, jotka voivat edistää rationaali-
suutta tai sen vastakohtaa.

6. Virittävyyden arvioimisen tulee minusta
pitkälle perustua empiiriseen tutkimukseen.
Mutta lopuksi, tavallaan näytön tuolla puolen,
kysymys on myös maailmankatsomuksellisista
valinnoista. Jos tämä oma skepsikseni virittä-
vyyden edessä tuntuu kohtuuttomalta, on
parasta, että paljastan hieman omia valinto-
jani ja uskoani tai sen puuttumista. En usko,
että - esitettyyn sitaattiin viitaten - alkoho-
lin käytön tietoisempi yksilöllinen ja sosiaali-
nen hallinta on kovinkaan paljon valistuksen
kysymys, ei vanhakantaisen eikä uuden valis-
tuksen, ei minkään toistaiseksi kehitellyn valis-
tuksen vaihtoehdon.
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English Summary

Pertti Hemdnus: Virittäuä alkoholiualistus aielä

kerran (Generatiuit2 in Alcohol Education Once

Again)
The most interesting idea in alcohol education in

the l9B0s is that of generativity. Accordinglv, edu-
cation should be conceived as a means of influ-
encing social consciousness generally rather than
individuals. The most valuable quality of genera-

tive education is its ability to give fresh impetus to
ideas about alcohol on a social level.

In the Finnish debate the concept ofgenerativity
was introduced at the beginning of the l980s, and
so we can now ask how well it has begun to work in

practice. Currently, there are very few attemPts to
operate according to generativitv in actual alcohol
education, but in some cases a previous campaisn
has later been analyzed from this point of view. In
general terms these results are quite relative.

We can hardly believe that generativity is suc-

cessfullv operable as a real concept. Instead, we can

use it as an analytical concept. There is also a

normative aspect of generativity. In many cases in
social life in general some kind of generativitv is

visible. This takes the form of the effects and influ-
ences of mass communication, but on a normative
level perhaps the content of such communication
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does not correspond to, say, the accepted values in
alcohol policy or in some other field of policy.

The idea of generativity is hardly clear enough as

yet. The contents of generative ideas are still to- be
defined and so are their forms. Therefore further
research and empirical attempts are needed to
make generativity operational. By means of both

theoretical work and field studies we can also learn
more about the social processes, within the
framework of which generativity may br may not
work. However, we may well ask if any form of
education is su{ficiently effective to enable people to
master their relationship with alcohol.
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