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Väestön suhtautuminen alkoholipoliittisiin
rajoituksiin muuttui selvästi l9B0-luvulla.
Kun l980-luvun alussa noin 10 prosenttia
väestöstä oli sita mieltä, että nykyisiä alkoho-
lipoliittisia rajoituksia pitäisi lieventää, oli
vastaava osuus vuosikymmenen lopussa lähes

40 prosenltia (Ahlslröm & Österberg 1990).

Tammikuuss a 1992 suoritetussa mielipidetie-
dustelussa noin 40 prosenttia vastaajista ha-

lusi väIjentää nykyisiä rajoituksia, joten aivan
viime vuosina väljentäjien osuus ei enää näy-

tä lisääntyneen, ja - sikali kuin mielipidetie-
dusteluissa annettujen vastausten jakautu-
maa pidetään sinänsä merkittävänä - edel-
leenkin noin 60 prosenttia vastaajista ilmoit-
tautuu nykyisen alkoholipolitiikan kannatta-
jiksi tai haluaisi tiukentaa nykyisia alkoholi-
poliittisia rajoituksia.

Viime vuosina mielipidetiedusteluissa on

tavattu erikseen kysyä väestön näkemystä vii-
nien ja vahvan oluen myyntitavasta. Esimer-
kiksi tammikuussa 1992 lahes 60 prosenttia
vastaajista oli sita mielta, että viineiä tulisi
myyda elintarvikeliikkeissä. Miehistä tätä

mielta oli 64 prosenttia kantaa ottaneista ja
naisista 49 prosenttia. Vahvan oluen myyntiä
elintar-vikeliikkeissä sen sijaan haluaisi 49
prosenttia kantaa ottaneista. Miehilla vastaa-

va osuus oli 60 prosenttia ja naisilla 38 pro-
senttia.

Suomen Gallupin tammikuussa 1992 sluo-

rittamaan Omnibus-tutkimukseen liitettiin
myös neljä kysymystä vastaajien suhtautumi-
sesta alkoholijuomien mainontaan. Ensiksi
vastaajille esitettiin kysymys "Mitä mieltä
olette seuraavasta väittämästä: Oluen ja viini-
en mainonta tulisi sallia maassamme". Vas-

tausvaihtoehtoina olivat samaa mieltä, jok-
seenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä,
eri mieltä, ei osaa sanoa. Mikäli haastateltu oli
samaa tai jokseenkin samaa mieltä, hänelle
esitettiin lisäkysymys "Missä kaikissa seu-

raavissa välineissä oluen ja viinien mainonta
tulisi sallia: ammattilehdissä, sanoma- ja ai-
kakauslehdissä, ulkomainontana, radiossa,

televisiossa, ei osaa sanoa". Seuraavaksi vas-

taajille esitettiin kysymys "Entä mitä mielta
olette seuraavasta väittämästä: Kaikkien, siis
myös väkevien alkoholijuomien mainonta tu-
Iisi sallia maassamme". Vastausvaihtoehdot

olivat samat kuin oluen ja viinien mainontaa
koskevassa kysymyksessä. ja myönteisesti
vastanneille esitettiin mainosvälineitä koske-
va lisäkysymys. Omnibus-tutkimuksen tark-
ka haastatteluajankohta oli 15.-27. tammi-
kuuta, ja näyte edustaa Suomen 15 vuotta
täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ot-
tamatta. Haastateltujen määrä oli 1 0lB.
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Suhtautuminen oluen ja viinien mainonnan
sallimiseen kay ilmi seuraavasta asetelmasta:
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Samaa mieltä 28
Jokseenkin samaa mieltä 24
Jokseenkin eri mieltä 15
Eri mieltä 28
Ei osaa sanoa 4

nalnen
2l
24
t8
JJ

5

mles
,a

23
13
24

4

Mietojen alkoholijuomien mainontaa kannat-
taa siis hieman yli puolet väestöstä, miehistä
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noin 60 prosenttia ja naisista hieman alle puo-

let. Nur»et suhtautuvat mietojen alkoholijuo-
mien mainontaan suopeammin kuin vanhat,

toimihenkilöt ja yrittajat suopeammin kuin

työväestö ja maanviljelijat (oista peräti 77

prosenttia v{stustaa mainonnan sallimista),

ylioppilaat suopeatnmil't kuin vähemmän kou-

lutusta saaneet, eteläsuomalaiset suopeam-

min kuin pohjoissuomalaiset. pääkaupunki-

seudulla asuvat suopeammin kuin muualla

Suomessa asuvato hyvätuloiset suopeammin

kuin huonommin ansaitsevat ja usein alkoho-

lia kayttavat suopeammin kuin harvoin alko-

holia kayttevät ja raittiit.
Seuraavassa asetelrnassa on ilmoitettu,

kuinka suuri osuus nrietojen alkoholijuomien
mainonnan sallijoista eli 5lJ prosentista kysy-

mykseen n'ryönteisesti kantaa ottaneista salli-
si mietojen alkoholijuomien mainonnan eri

mainos väl i n e issä:

kaikki nainen mies
Sanoma- ja aikakaus-
lehdissä
Ammattilehrlissä
'lblevisiossa

Ulkomainontana
Radiossa

muuttujien osalta suhteet eivät ole ollenkaan

selvät.

SUHTAUTUMINEN KAIKKIEN
ALKOHOLIJUOMIEN MAINONTAAN

Suhtautuminen kaikkien alkoholijuomien
mainonnan sallimiseen kay ilmi seuraavasta

asetelmasta:
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Asetelmassa kiintyy ensiksi huomio siihen,

että mietojen alkoholijuomien mainonnan sal-

lijoista vain puolet sallisi sen televisiossa ja

alle puolet ulkomainontana tai radiossa. Jos

siis gallupkyselyissä esiin tulevaan kansa-

laismielipiteeseen on uskomista, ei edes mie-

tojen alkoholijuomien mainonnalle sanoma-

ja aikakauslehdissä ltiydy suomalaisten

enemmistiin tukea.

Asetelmasta kay myös ilmi, että mietojen

alkoholijuomien mainontaan suhtautuvien
joukossa miehet ovat hieman useammin kuin

naiset sallimassa mainonnan eri mainosväli-

neiden osalta. Vastaavasti myt)s mietojen al-
koholijuomien mainontaan sallivasti suhtau-

tuvien keskuudessa alkoholia usein käyttävät

ovat useammin sallimassa mainonnan eri

mairrosvälineiden kohdalla kuin alkoholia
harvoin käyttavat. Sen sijaan muiden tausta-
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Samaa rnieltä 19

Jokseenkin samaa mieltä 14

Jokseenkin eri mieltä 20
Eri mieltä 44
Ei osaa sanoa 4
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Asetelma osoittaa. että noin kolmasosa vas-

taajista olisi valmis sallimaan kaikkien alko-

holijuomien mainonnan. Naisista mainonnan

sallijoita on noin neljäsosa ja miehistä vajaa

puolet. Samoin kuin mietojen alkoholijuomi-
en mainonnan kohdalla myös kaikkien alko-

holijuomien osalta nuoret suhtautuvat mai-

nontaan suopeammin kuin vanhat, toimihen-
kiltit ja yrittajät suopeammin kuin työväestö ja

maanviljelijat, ylioppilaat suopeammin kuin
vähemmän koulutusta saaneet, eteläsuoma-

laiset suopeammin kuin pohjoissuomalaiset,

pääkaupunkiseudulla asuraI suopeammin

kuin muualla Suomessa asuvat, hyvätuloiset

suopeammin kuin huonommin ansaitsevat ja

usein alkoholia kayttavat suopeammin kuin
harvoin alkoholia kayttävät ja raittiit.

Seuraavassa asetelmassa on ilmoitettu,
kuinka suuri osuus alkoholijuomien mainon-

nan sallijoista eli 34 prosentista kysymykseen

myönteisesti kantaa ottaneista sallisi mainon-

nan seuraavissa mainosvälineissä:

kaikki nainen mies

Sanoma- ja aikakaus-
lehdissä
Arnmattilehdissä
Televisiossa
Ulkomainontana
Radiossa
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Suhtautuminen eri mainosvälineisiin on kaik-
kien alkoholijuomien mainontaan suopeasti

suhtautuvien osalta samanlainen kuin mieto-
jen alkoholijuomien mainontaan suopeasti

suhtautuvien kohdalla, eli sanoma- ja aika-
kauslehdistöön suhtaudutaan suopeimmin ja
radiota pidetään vähiten sopivana.

YHTEENVETO JA KESKUSTELU

Mielipidetiedusteluissa esitettyihin kyry-
myksiin saadut vastaukset ovat pulmallisia,
koska haastattelutilanteessa vastaaja kohtaa
ne hieman yllättäen, eikä hanellä välttämättä
ole valmiina harkitLua ja perusteltua vastaus-

ta (ks. esim. Makelä 1976). Siksi joihinkin
kysymyksiin myönteisesti vastanneiden pro-
senttiosuudet eivät sinänsä ole niin merkittä-
viä, kuin mielipidetiedustelujen esiin tuomat
kehityspiirteet tai eri kysymyksiin annetuissa

vastauksissa ilmenneet erot.

Vaikka olisikin varsin hauskaa esittää pit-
källe meneviä spekulointeja kansan enem-

mistön tahdosta, on rehellisyyden vuoksi tyy-
dyttävä vain toteamaan, että esitettyjen pro-
senttilukujen suuruudella ei tulisi olla kovin
suurta merkitystä päätettäessä alkoholi-
mainonnan kohtalosta. Toki jotakin oirearvoa
on sillä, että kaikista kantaa ottaneista hie-
man yli puolet (54 prosenttia) sallisi mietojen
alkoholijuomien mainonnan ja noin kolmas-
osa (34 prosenttia) kaikkien alkoholijuomien
mainonnan. Yhta lailla mielenkiintoista on

se, että kaikista kantaa ottaneista vain hieman
alle puolet (46 prosenttia) sallisi mietojen al-
koholijuomien mainonnan sanoma- ja aika-
kauslehdissä ja viidesosa (20 prosenttia) radi-
ossa. Mutta kuten sanottu, pelkästään näiden
Iukujen varassa olisi kovin liioiteltua väittää
suomalaisten vaativan mietojen alkoholijuo-
mien mainonnan sallimista tai olevan selvästi
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nykyisten mainontaa koskevien rajoitusten
kannalla.

Kovin paljon pitemmälle ei päästä myös-

kaan silloin, kun verrataan toisiinsa samassil

mielipidetiedustelussa esiin tullutta suhtau-
tumista miet«rjen ja kaikkien alkoholijuomien
mainontaan sekä viinien ja oluen myyntita-
paan; tammikuussa 1992 keskioluen nykyi-
sen myyntitavan kannattajia oli 82 prosenttia
kantaa ottaneista, viinien myyntiä elintarvi-
keliikkeissä halusi 64 prosenttia, mietojen
viinien mainontaa 54 prosenttia, vahvaa olut-
ta elintarvikeliikkeisiin 49 prosenttia ja kaik-
kien alkoholijuomien mainontaa 34 prosent-
tia. Tuskin kuitenkaan on liioiteltua todeta,

että alkoholipolitiikkaan kriittisesti suhtautu-
vatkaan eivät pida vallitsevaa mainontakiel-
toa päällimmäisenä ongelmana.

Jos mielipidetiedustelun tuloksista ei voida
tehda kovin pitkalle meneviä päätelmiä siitä,
miten väestö suhtautuu alkoholijuomien mai-
nontaa nykyisin rajoittaviin säännöksiin, on

sen sijaan helppo todeta, että väestö tekee
jokseenkin selvän eron mietojen alkoholijuo-
mien mainonnan ja kaikkien alkoholijuomien
mainonnan valilla; kun 54 prosenttia kantaa
ottaneista olisi sallimassa mietojen alkoholi-
juomien mainonnan, olisi vain 34 prosenttia
sallimassa kaikkien alkoholijuomien mainon-
nan,

Toinen yhtä selva-ja ehka hieman yllättävä

- tulos on väestön suhtautuminen eri mainos-
välineiden suotavuuteen alkoholijuomien
mainonnassa. Sanoma- ja aikakauslehtiä pi-
detään selvästi suotavampina mainoskanavi-
na kuin televisiota ja ulkomainontaa, ja radi-
oon suhtaudutaan mainosvälineenä kaikkein
varauksellisimmin. Suhtautuminen eri mai-
nosvälineiden suotavuuteen on hyvin saman-

kaltainen oli sitten kyse mietojen alkoholijuo-
mien tai kaikkien alkoholijuomien mainon-
nasta.

Makela, Klaus: Väestiin alkoholipoliittisia mie-
lipiteita Suomessa vuosi na I 953- 1974. Iutkimus-
seloste n:o 97. Helsinki: Alkoholipoliittinen tutki-
muslaitos, 1976.
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