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Joukkotiedotuksen vaikutusten tutkiminen
on ongelmallista. Tämä ei kuitenkaan saa mer-
kitä sitä, etteikö uusia näkökulmia joukkotiedo-
tuksen vaikutusten tarkasteluun tulisi kehitellä.

Keväällä l9B2 televisiossa lähetetyn Tervey-
den avaimet -terveyskurssin vaikutukset tutkit-
tiin varsin tarkoin. Tässä artikkelissa lähesty-
tään joukkotiedotuksen vaikutuksen problema-
tiikkaa samasta näkökulmasta kuin tuossa tut-
kimuksessa.

Mitä on uaikutus?

Periaatteessa jonkin joukkotiedotussanoman
vaikutukset voidaan nähdä kaikiksi niiksi kysei-
sen informaatiokokonaisuuden vastaanottajien
tietoisuudessa, asenteissa ja käyttäytymisessä
aiheuttamiksi seurauksiksi, joita ei olisi esiinty-
nyt, mikäli vastaanottajat eivät olisi asettuneet
kyseisen sanoman vaikutukselle alttiiksi.

Tämä on yleinen määritelmä. Käytännössä
vaikutuksen käsitettä joudutaan kuitenkin ra-
jaamaan monella tavalla. Voidaan esimerkiksi
todeta, että jonkin informaation mahdollisesti
aikaansaamat vaikutukset vastaanottajan tie-
doissa (tietoisuudessa), asenteissa ja käyttäyty-
misessä ovat joko määrällisiö tai laadullisia. Täs-
sä jaottelussa määrällisillä vaikutuksilla tarkoi-
tetaan jo olemassa olevan asenteen tai käyttäy-
tymismallin vahvistumista tai heikentymistä.
Laadullisella vaikutuksella tarkoitetaan puoles-
taan olemassa olevan käyttäytymismallin tai
asenteen muuttumista.

Voidaan puhua myös jonkin informaatioko-
konaisuude n aälillisistä tai uöliuömislä vaikutuk-
sista. Tässä jaottelussa välillisillä vaikutuksilla
tarkoitetaan tavallisesti sellaisia jonkin infor-
maatiokokonaisuuden yhteiskunnassa tai yksi-
lön ympäristössä aikaansaamia muutoksia, jot-
ka vaikuttavat myös yksilön itsensä elämään.
Välittömillä vaikutuksilla taas tarkoitetaanjon-
kin informaatiokokonaisuuden suoria vaikutuk-

sia vastaanottajan tietoihin, asenteisiin ja käyt-
täytymiseen.

Jonkin joukkotiedotussanoman vaikutukset
voidaan edelleenjak aa pitkäaikaisün ja lyhytaikai-
siiz vaikutuksiin. Määritteleminen, mikä on
jonkin informaation pitkäaikaista ja mikä sen

lyhytaikaista vaikutusta, on ongelmallista.
Käytännössä ratkaisu riippuu useinkin tutki-
jasta.

Joukkotiedotuksen vaikutukset voidaan ja-
kaa myös näk2aün ja piilovaikutuksiin. Jonkin
sanoman aikaansaama vaikutus vastaanottaj an
käyttäytymisessä on aina enemmän tai vähem-
män näkyvää vaikutusta. Sen sijaan asenteissa
tapahtunut sanoman vaikutus voi ilmetä vasta
pitkän ajan kuluttua tai jäädä kokonaan ilme-
nemättä. Joukkotiedotus voi näin muokata yh-
teiskunnallista ilmapiiriä esimerkiksi terveille
elintavoille entistä myötämielisemmäksi. Tie-
detään kuitenkin, että tällaisen vaikutuksen
mittaaminen on käytössä olevin metodologisin
keinoin jokseenkin mahdotonta. Näin siitä huo-
limatta, että joukkotiedotus sinänsä on keskei-
nen osallinen yhteiskunnallisessa diskurssissa.

Edelleen voidaan puhuajoukkotiedotussano-
man sisällön kanssa samansuuntaisista ja erisuun-

taisista vaikutuksista eli niin sanotusta "bume-
rangiefektistä". Tässäjaottelussa käytetyt mää-
ritteetjo sinänsä kertovat, mistä niiden kohdal-
la on kysymys.

Vaikutuksen käsitteen viipalointia voitaisiin
jatkaa edelleen. Tämä kuitenkin jo riittänee
osoittamaan, kuinka vaikeasti selitettävissä ole-
va käsite vaikutus itse asiassa on.

P erillemeno s ta s anoman tuo t t amis e en

Sitä, millä tavoinjonkin informaatiokokonai-
suuden vaikutukset ilmenevät yhteiskunnassa,
voidaan tarkastella esimerkiksi niin sanotun
dffiusiotearian avulla (ks. esim. McQuail &
Windahl l98l, 5f-59). Tämän teorian mu-
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kaan joukkotiedotus vaikuttaa ensin ensisijais-
yleisöön (primary audience) ja sitten heidän
kauttaan toissijaisyleisöön (secondary audi-
ence). Yhtenä esimerkkinä tämän teorian toteu-
tumisesta käytännössä esitetään usein tiedon
leviäminen presidentti Kennedyn murhasta
vuonna 1963. Viiden tunnin sisällä 99,8 pro-
senttia amerikkalaisista oli kuullut tapahtu-
masta. Kuitenkin vain noin puolet yleisöstä
kuuli siitä tiedotusvälineiden kautta. Toinen
puoli väestöstä kuuli siitä joltakin toiselta hen-
kilöltä (Greenberg & Parker 1965).

Paljon on ollut esillä myös niin sanottu agaz-
da-setting-malli (esim. McQuail & Windahl
l98l, 62-64). Tämän ajattelun mukaan jouk-
kotiedotuksen vaikutus ilmenee ensisijaisesti
sen kykynä ohjailla keskustelua yhteiskunnassa
ja määrätä ihmisten päiväj ärj estyksestä.

Tämäntapaisten mallien tarkastelua hedel-
mällisempi lähtökohta on kuitenkin tutkia, mi-
ten joukkotiedotuksen on ajateltu toimivan ni-
menomaan yksilötasolla, yksilön tajunnassa.

Näistä lähestymistavoista informaatiokam-
panjoiden tutkimuksessa laajalti esillä ollut C.
I. Hovlandin ajattelu (esim. Hovland & al.
1949) voidaan keskeisiltä osin yhdistää behaui-
oris tis än tai ne o b e hauio ri s tis iin käs ityksiin, j oiden
mukaan sanoman vaikutuksessa on asetelmaa
yksinkertaistaen kysymys palkintoihin ja ran-
gaistuksiin perustuvasta oppimistapahtumas-
ta. Voidaan pelkistää, että behavioristisen ajat-
telun mukaan ne sanomat ja se informaatio,
jotka taijoka koetaan palkitseviksi, omaksutaan
paremmin kuin sellainen informaatio, jonka
vastaanottaminen koetaan ei-palkitsevaksi.

Ajattelun taustalla on behaviorismin keskei-
nen väite, jonka mukaan käyttäytyminen on
organismin vastaus lähiympäristön ärsykkei-
siin. Tätä inhimillisen toiminnan kuvausta voi-
daan nimittää ärsyke-reaktio-malliksi tai S-R-
malliksi. Uusbehaviorismin osalta sitä voidaan
täydentäen kuvata $-G-R-malliksi. Näiden
kahden lähtökohdan välinen ero on siinä, että
uusbehavioristit katsovat myös organismilla it-
sellään olevan vaikutusta reaktion määräytymi-
sessäja lisäävät näin ollen alkuperäiseen kaavi-
oon vielä organismin odotuksia, toiveita, tarpei-
ta ja taitoja kuvaavan tekijän.

Behavioristista lähtökohtaa voidaan aryos-
tella siitä, että se tuo esiin vain havaittavissa
olevat ja mitattavissa olevat asiakokonaisuudet

ja jättää vaille huomiota tajunnan ilmiöt, jotka
eivät johda reaktioihin. Vaikka tämä teoria
toimisikin käytännössä, perusongelmaksijää -mikälijollakin sanomalla halutaan vaikuttaa -se, eltei tarkkaan tiedetä, mitkä sanoman sisäi-
set seikat toimivat loppujen lopuksi yksilön
tajunnan tasolla palkitsevina, reaktioihinjohta-
vinaja mitkä ei-palkitsevina, ei-reaktioihinjoh-
tavina tekijöinä.

Kognitiaistinaz eli kognitiivisen perinteen mu-
kainen, hahmopsykologiaan sekä balanssi- ja
kongruenssiteoriaan pohj autuva tapa tarkastel-
la sanoman vaikutuksia lähtee siitä, että ihmi
selle on ominaista pyrkiä havainnoimaan vah-
voja hahmoja. Sanoman vastaanottotilanteessa
tämä tarkoittaa sitä, että vastaanottajan olete-
taan pyrkivän muodostamaan vahvoja tiedolli-
sia kokonaisuuksia. Mikäli vastaanotettu sano-
ma on ristiriidassa vastaanottajan tiedollisen
kokonaisuuden kanssa, se ei tämän näkemyksen
mukaan mene perilie eikä saa aikaan vaiku-
tuksia.

Tähän lähestymistapaar, kuuluu keskeisesti
ajatus siitä, että vastaanottaja tietoisesti pyrkii
havainnoim aan ja vastaanottamaan informaa-
tiota, joka on hänen olevaista koskevien koko-
naiskäsitystensä kannalta konsonanttia ja toi-
saalta mahdollisimman vähän dissonanttia
(kognitiivisen dissonanssin käsitteestä ks. Fes-
tinger 1957),

Joukkotiedotuksen vaikuttavuuden kannalta
kognitiivisen lähtökohdan perusprobleemaksi
muodostuu se, ettei vastaanottajan ja vastaan-
ottajien tiedollisesta rakenteesta voi olla kos-
kaan olemassa tarkkaa tietoa.

Sanoman niin sanottua perillemenoa ja vai-
kutuksia voidaan analysoida myös kulttuurisen
perinnön kannalta. Tosiasiassahan kaikki viestin-
tä tapahtuu jossakin kulttuurisessa kentässä
eikä suinkaan missään tyhjiössä. Tämä kulttuu-
rinen kenttä koostuu enemmän tai vähemmän
toisistaan poikkeavista osakulttuureista. Näin
joukkotiedotuskin on osa kulttuurista kokonai-
suutta.

Seuratessaan j oukkotiedotusta vastaanottaj a
ikään kuin astuu mukaan kulttuuriinja samalla
harjaantuu elämään todellisuudessa. Kulttuu-
risen perinnön näkökulmasta sanomanja infor-
maation vaikutukset ovat yksilötasolla sitä suu-
remmat, mitä enemmän yksilö on tekemisissä
joukkotiedotuksen kanssa. Mikäli sanomalla ai-
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otaan saada aikaan vaikutusta, sen on tämän
ajattelun mukaan oltava ympäröivän kulttuuri-
sen kokonaisuuden kanssa mahdollisimman yh-
densuuntainen. Mikäli sanoman sisältö poikke-
aa ratkaisevasti vallitsevasta kulttuurista, sillä
ei ole vaikutusta, ennen kuin siitä on hyväksy-
misprosessin kautta tullut osa vallitsevaa kult-
tuuria.

Näiden lyhyesti esiteltyjen näkökulmien li-
säksi on olemassa vielä useita muita tapoja
lähestyä sanoman perillemenon ja vaikutuksen
problematiikkaa. Voitaneen kuitenkin sanoa,
että mainitut kolme lähestymistapaa ovat vai-
kuttaneet kenties keskeisimmin käsityksiin sa-
noman niin sanotusta perillemenosta sekä sen
mahdollisista vaikutuksista. Yhteistä näille kai-
kille lähestymistavoille on se, että ne pyrkivät
tarkastelemaan viestinnän prosessia pitkälti pe-
rinteisen, C. Shannonilta ja W. Weaveriltä vai-
kutteita saaneen lähettäjä-sanoma-vastaan-
ottaja-asetelman näkökulmasta (Shannon &
Weaver 1949).

Uuden mahdollisuuden tarkastella joukko-
tiedotuksen vaikutuksia antaajoukkotiedotus-
sanomien ymmärtäminen auditiivisista, ling-
vistisistä ja visuaalisista koodeista sekä mer-
keistä rakentuviksi kokonaisuuksiksi, jotka ei-
vät sellaisenaan vielä merkitse vastaanottajalle
mitään ilman vastaanottajan taj unnassa tapah-
tuvaa koodien ja merkkien tulkintaa, sanoman
uudelleen tuottamista tajunnan kielelle. Tämän
näkökulman ymmärtäminen edellyttää lyhyttä,
lähinnä semiotiikasta ja elokuvatutkimuksesta
lähtökohtansa ammentavaa merkin ja koodin
käsitteiden problematisointia.

Merkit ja koodit sanomossa

Merkin voidaan katsoa esiintyneen tässä tar-
koitetussa mielessä inhimillisessä kulttuurissa
niin kauan, kuin inhimillistä kulttuuria on ollut
olemassa. U. Econ mukaan (1971,25) inhimilli-
nen kulttuuri eli viestintä, ja sen myötä merkki,
syntyi silloin, kun alkuihminen liitti funktion
johonkin esineeseen, nimitti sitä tämän funkti-
on sisältäväksi esineeksi ja tunnisti tämän jäl-
keen sen esineeksi, jolla on määrätty funktio ja
määrätty nimi.

Merkki on siis tavallaan kolmen tekijän, mer-
kin itsensä, sen kohteen ja sen merkityksen,
välinen suhde,joka ei ole palautettavissa parien

246

väliseksi toiminnaksi. Analysoitaessa joukkotie-
dotussanomia merkin voidaan katsoa koostu-
van kahdesta "olemuksesta". Merkki ei ole
ainoastaan se, mitä se näyttää olevan, vaan se

on kahden puolensa ykseys. Sitä puolta merkis-
tä, joka välittyy aistinelimiemme kautta jajon-
ka perusteella syntyy havainto, kutsutaan mer-
kin ilmaisuksi eli ilmiasz*si (signifier). Tämän
merkin ilmaisun voidaan sanoa olevan fyysinen
ilmiö, se on "merkin materiaa", vaikka se ei
aina saakaan fyysistä muotoa sanan konventio-
naalisessa mielessä.

Merkin toisen puolen muodostavat sen tarkoi-
te ja sille tuotettu merkitlts. Jokin tarkoite voi-
daan ilmaista jollakin tietyllä merkillä. Merki-
tys (signified) on puolestaan tulkinta, jonka
annamme merkille. Merkitys onjotakin, minkä
analysoinnissa tarvitsemme useimmiten jotakin
muuta kuin kohteen omaa kieltä (useimmiten
verbaalia, luonnollista kieltä). Kun yksilö oppii
jonkin merkin, siitä tulee hänelle juuri kyseisen
merkin molemminpuolinen kulttuurinen yk-
seys. Merkit ovat siis kytkennässä kulttuuriin.
Verbaalin, luonnollisen kielen sanat, joita voi-
daan pitää kulttuurisina konventioina, ilmentä-
vät hyvin tätä merkin kulttuurista yhteyttä.

Merkkejä voidaan ryhmitellä niiden olemuk-
sen mukaan. Tunnetuin ryhmittely on merk-
kien jako ikoneihin, indekseihin ja symboleihin
(Wollen 1972, 123; Peirce 1932, 157-169).
Ikoni on merkki, joka esittää kohdettaan sa-
manlaisuuden kautta huolimatta siitä, mikä sen
olomuoto on. Esimerkiksi taulun ja sen esittä-
män henkilön välillä on ikoninen suhde.

Indeksi on merkki, joka ei ilmaise kohdettaan
samankaltaisuuden kautta vaan jolla on eksis-
tentiaalinen suhde kohteeseensa. Esimerkiksi
eläimen jälki maassa on indeksi. Se kertoo
jonkin olion olemassaolosta. Symboli on puoles-
taan merkki, joka ei esitä kohdettaan samankal-
taisuuden eikä eksistentiaalisen suhteen vaan
kulttuurisen sopimuksen kautta. Kaikkein tyy-
pillisin esimerkki symbolista on luonnollinen
kieli.

Koodi voidaan sen sijaan nähdä viestinnällis-
ten konventioiden järjestelmäksi, jossa termi
yhdistyy termiin ja ilmaisujen sarja semanttis-
ten yksikköjen sarjaan ja joka luo molempien
järjestelmien rakenteellisen perustan; molem-
pia hallitsevat kombinaatiosäännöt, jotka luo-
vat sen tavan, jolla sanoman ainekset liittyvät



lähettäjä ottaJa
vastaan-

Kaaaio 1. Viestintäprosessin malli

Kry

yhteinen merkitys jollekin määrälle tulkitsi-
joita.

Vastaanottaja puolestaan tuottaa lähettäjän
sanomasta, joka on siis vastaanottajalle raaka-
ainetta, sanoman oman tulkinta- ja merki-
tysjärjestelmänsä ja siihen kuuluvien koodien
(K V)ja alakoodien (Ak V) avulla samoin siinä
todellisuudessa ja siinä kulttuurissa, jossa hän
elää. Se, millainen on lähettäjänja vastaanotta-
jan tuottamien sanomien vastaavuus, ilmaisee,
kuinka paljon sanomasta on niin sanotusti men-
nyt perille.

Keskeistä on, että joukkotiedotuksen vas-
taanottotilanteessa sanoman tuottaminen, joka
voi ollajoko reprodusoinaa tai produsoiuaa, tapah-
tuu lähes aina automaattisesti, mikä merkitsee
sitä, että joukkotiedotusta vastaanottava yksilö
ei itse asiassa tiedosta tuottamisprosessia, vaan
toteuttaa sen useimmiten esitietoisessa tilassa.
Reprodusoivaa sanoman tuottaminen on sil;
loin, kun vastaanottaj a antaa sanoman sisällöl-
le tai osalle siitä samansisältöisen tulkinnan
kuin lähettäjäkin on antanut. Produsoivaa
tuottamista on puolestaan kaikki se, mitä syn-
tyy vastaanottajan tajunnassa mutta mikä ei
sisälly itse sanomaan. Toiminta on tulkinnan
seuraus.

Terueyden aaaimet 1982

TV 2:ssa lähetettiin kevään 1982 aikana l5-
osainen Terveyden avaimet -terveyskurssi, jon-
ka tavoitteena oli vaikuttaa kansalaisten tupa-
kointi-, ruokailu- ja liikuntatottumuksiin tun-
nettuihin faktatietoihin ja lääketieteellisiin
yleistyksiin perustuvien, yleisesti hyväksyttyjen
terveitä elintapoja koskevien käsitysten mukai-
sesti ja tarjota sosiaalista tukea vastaanottajille
heidän toteuttaessaan muutoksia elintavois-
saan. Kurssin vaikutusten analysoinnissa pyrit-
tiin soveltamaan edellä lyhyesti esiteltyä näkö-
kulmaa (Wiio l9B4).

Tulokset osoittivat yleisellä tasolla, että mai-
nitun kaltaisilla terveyskasvatussanomilla voi-
daan saavuttaa laajoja yleisöjä ja edesauttaa
sitä, että katsojissa syntyy päätöksiä, jotka
muuttavat arkikäyttäytymistä myönteisesti.
Samoin tulokset osoittivat, että television kaut-
ta välitetty tenreyskasvatusinformaatio voi
myös toimia otollisissa olosuhteissa varsin te-
hokkaasti rällaisten muutospäätösten tukena.
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syntagmaattisiksi keduiksi (Eco 1972, 108).
Koodi rakentuu sanomassa aina joidenkin il-
maisujen varaa. Se ei ole kuitenkaan sidottu
johonkin erityiseen ilmaisuun tai joihinkin eri-
tyisiin ilmauksiin. Sama koodi voi ilmetä esi-
merkiksi televisio-ohjelmassa auditiivisella ja
julisteessa visuaalisella tasolla.

Koodi on siis jotakin, mikä liittää luonnolli-
sen kielen ja muut merkitysjärjestelmät yhteen
ja mitä tarvitaan toisaalta myös liittämään
yhteen merkin ilmaus ja sen merkitys. Ne ovat
kulttuurista määräytyviä ilmiöitä eivätkä si-
nänsä j onkin joukkotiedotussanoman tuotteita.
Kukin kulttuuri ja kukin alakulttuuri tuottavat
"erilaisia tapoja nähdä asioita". Sanomien si-
sällä koodit voivat rakentua kaikille kielille,
joita sanomissa käytetään.

Yksilö käsittelee sekä merkkejä että koodeja
omaan olevaista koskevaan kokonaiskäsityk-
seensä sisält1vän tulkinta- ja merkitysjärjestel-
män avulla. Tämä tulkinta- ja merkitysjärjes-
telmä ei ole pysyvä ilmiö vaan muuttuu koko
ajan samalla, kun yksilö tuottaa ympäröivästä
todellisuudesta aistimilleen havainnoille merki-
tyksiä ja sisäistää nämä merkitykset osaksi ole-
vaista koskevaa kokonaiskäsitystään.

Sitä, miten viestinnän prosessin ajatellaan
tässä tapahtuvan, voidaan havainnollistaa kaa-
violla (kaavio l). Tämän kaavion mukaan lä-
hettäjä tuottaa, konstruoi todellisuuden kanssa
enemmän tai vähemmän yhteneväisen sano-
man eli antaa sen sisältämille merkeille sisällöt.
Hän tuottaa sanoman oman tulkinta- ja merki-
tysjärjestelmänsä ja siihen sisältyvien koodien
(K L) ja alakoodien (Ak L) avulla siinä todelli-
suudessa ja siinä kulttuurissa, jossa hän elää.
Tässä kieletja koodit, joita viestintäprosessi on,
koostuvat juuri merkeistä, joilla on yleensä



Tulosten mukaan selvästi yli puolet (60 %)
suomalaiseen aikuisväestöön kuuluvista henki-
löistä seurasi ainakin yhtä kurssin jaksoa. Erit-
täin aktiivisesti kurssia seurasi noin
250 000-300 000 henkeä. Käytännössä kurs-
sin aktiivisimpia seuraajia olivat keskimääräis-
tä vähemmän koulutusta saaneet, keskimää-
räistä heikommassa sosioekonomisessa asemas-
sa olevat naiset. Myös iäkkäiden henkilöiden
osuus korostui Terveyden avaimet -kurssin kat-
sojakunnassa. Kurssia seurattiin ensisijaisesti
halusta saada lisätietoja terveistä elintavoistaja
seurata kurssin aikana studiossa mukana olleen
vapaaehtoisen ryhmän onnistumista oman ar-
kikäyttäytymisensä muuttamisessa.

Absoluuttisina lukuina tarkastellen voitiin
varsin luotettavalla tasolla arvioida, että kaik-
kiaan noin 15 00G-18 000 suomalaiseen ai-
kuisväestöön kuuluvaa henkilöä yritti enem-
män tai vähemmän lopettaa tupakoinnin kurs-
sin avulla. Heistä kuitenkin vain noin l0 000
yritti vakavasti lopettaa tupakoinnin kurssin
aikana. Kurssin avulla kahden, kolmen tuhan-
nen tupakoinnin lopettamista yrittäneen lopet-
tamispäätöksen voitiin katsoa muodostuneen
pysyväksi ainakin suhteellisen pitkäksi aikaa.

Kurssin voitiin myös katsoa vaikuttaneen
ainakin ensi alkuun merkittävästi noin neljän-
nesmiljoonan suomalaisen aikuisen ruokailu-
tottumuksiin. Heistä arviolta 50 000-75 000
onnistui pudottamaan painoaan kurssin avulla
3--4 kilon verran. Lisäksi noin 50 000 suoma-
laista lisäsi vapaa-ajan liikuntaansa merkittä-
västi ainakin joksikin aikaa. Näitä tuloksia voi-
taneen pitää suhteellisen luotettavina, koska
niitä tukivat myös eräät muut tutkimustiedot
(Wiio & al. l9B5).

Kevään l9B2 Terveyden avaimet -kurssin
vaikutusten analyysi (Wiio l9Ba) osoitti lisäksi,
että kurssin aikaansaamat muutokset olivat
huomattavalta osin \hytaikaisia. Ottaen huo-
mioon vastaavien inhimillisten käyttäytymis-
muutosten heikon pysyvyyden yleensä voitiin
kurssin vaikutuksia kuitenkin pitää kokonai-
suutena varsin kestävinä.

Edelleen tulokset osoittivat, että tämänkal-
taiset muutokset ovat varsin usein samojen
yksilöiden kohdalla toistuuia ja että ne ovat myös
varsin usein 7 ksidimensionaalisia.Toisin sanoen
samat yksilöt ovat taipuvaisia sekä pyrkimään
usein muutoksiin elintavoissaan että yrittä-

mään useanlaatuisia muutoksia yhtä aikaa.
Kokonaisuutena voitiin päätellä, että ne si-

sällöt, jotka vastaanottajat keskimäärin tutki-
muksen kohteena olleille sanomille tuottivat,
olivat merkittävässä määrin hallitsevan koo-
daustavan mukaisia eli yhteneväisiä lähettäjän
roolissa toimineiden henkilöiden aiemmin ky-
seisille sanomille tuottaman sisällön kanssa.
Samoin voitiin olettaa, että vallitsevan terveys-
kasvatuskäytännön mukaisen terveyskasvatus-
informaation tulkinnassa tarvittavat peruskä-
sitteet sisältyvät suomalaisen aikuisväestön kes-

kimääräiseen tulkinta- ja merkitysjärjestel-
mään. Tutkimuksen mukaan näytti siltä, että
kurssin asiantuntijavetäjät tarjosivat tässä sa-

noman uskottavuutta lisänneen koodausmah-
dollisuuden. Merkittävää oli myös kurssin aika-
na tapahtunut identifikaatiomahdollisuuden
tarjoaminen katsojille.

Lisäksi tutkimuksen perusteella voitiin pää-
tellä, että kevään l9B2 Terveyden avaimet
-kurssi vaikutti omalta osaltaan vastaanottajien
keskimääräisiin asenteisiin ja näin ollen myös
koko yhteiskunnan sosiaaliseen ilmapiiriin.

Ky tkentö airittäu2y teen

Erityisesti alkoholipoliittisen tutkimuksen
yhteydessä on tuotu esille ideaa, johon kuuluu
tiedon ymmärtäminen yhteisölliseksi prosessik-
si, jonka tavoitteena on saada dialogiin tai
konfrontaatioon erilaiset näkökohdatja toimen-
pidevaihtoehdot sekä niiden inhimilliset ja ta-
loudelliset seuraukset yksilön ja yhteiskunnan
kannalta. Tämän airittäuyden idean mukainen
tiedotus ei pyri kieltämään eikä käskemään
vaan pyrkii hahmottamaan jajäsentämään ih-
misissä uinuvia epämääräisiä näkemyksiä ja
toiveita sekä avaamaan uusia näkökulmia asioi-
hin ja virittämään keskustelua (Päihdehuollon
tiedotus ja vaikutus, l9B3; ks. myös Virtanen
le8l ).

Virittävyysajatuksella on yhtymäkohtia niin
sanotun uudcn j ournalismin kanssa. Sehän ei täh-
tää sen enempää tietoihin kuin ajatuksiinkaan,
vaan asettaa tähtäimeensä yhteiskunnallisen
"tuonpuoleisen" kehittämisen kuluttajien/vas-
taanottajien toiminnalliseksi kentäksi joukko-
tiedotuksen vastaanotossa, sen aikana (K. Pie-
tilä kirjassa Hemänus & Pietilä l9B2).

Näiden näkemysten kannalta on mielenkiin-
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toista todeta, että tässä esillä olleen tutkimuk-
sen yhteydessä kävi myös selvästi ilmi, että
kansalaiset hyväksyvät elintapoihin vaikutta-
misen joukkotiedotuksen keinoin. Yli yhdek-
sänkymmentä (93) prosenttia kaikista tutki-
muksessa mukana olleista oli sitä mieltä, että on
oikein pyrkiä vaikuttamaan television avulla
kansalaisten tupakointi-, ruokailu- ja liikunta-
tottumuksiin. Tämä osaltaan osoittaa, että mai-
nitun kaltainen objektiivisenjournalismin ihan-
teiden mukaan helposti "yksisuuntaiseksi yh-
teiskunnalliseksi diskurssiksi" leimattavissa
oleva yritys vaikuttaa vastaanottajien elintapoi-
hin hyväksytään täysin.

Toisaalta on syytä muistaa, että samassa
yhteydessä kävi varsin selvästi ilmi, että eri
asiat ovat ihmisten mielissä eriarvoisissa ase-
missa. Esimerkiksi tupakointiin liittyvät asiat
toimivat ihmisten mielissä erilakisesti kuin esi-
merkiksi ravintokäyttäytymiseen kytkeytyvät
asiat. Tupakointi on ikään kuin dikotominen
muuttuja, johon kytkeytyy varsin vahvoja tun-
nepohjaisia asenteita. Tästä syystä tupakointiin
näyttäisi joukkotiedotuksen keinoin olevan vai-
keampaa vaikuttaa kuin vaikkapa juuri ruokai-
lutottumuksiin.

Vielä kärkevämmin tämä erilakisuus näyt-
täytyy alkoholin kohdalla. Alkoholi on kulttuu-
ri- ja tapasidonnaisuuksiltaan huomattavasti
voimakkaamman kertaluokan asia kuin tupak-
ka. Se palautuu tapakulttuurin määreenä aina
arkaaisen yhteiskunnan riitteihin saakka. Alko-
holin käyttöä ja käytön subjektiivista hallintaa
pidetään erittäin merkityksellisenä, kiinteänä
asiana. Tämän vuoksi myös asennoituminen
alkoholiin muodostuu erittäin kiinteäksi. Lisäk-
si alkoholiin kytkeytyy voimakkaita fyysisiä
seurausvaikutuksia.

Muun muassa näistä syistä ei voida lähteä
siitä, että se, mikä pätee ruokailu-, liikunta- ja
jopu tupakointitottumuksiin vaikuttamiseen
joukkotiedotuksen keinoin, pätisi sellaisenaan
pyrittäessä vaikuttamaan tiedotuksella alkoho-
linkäyttötottumuksiin. Esillä ollut tutkimus ei
siis tue ajatusta siitä, että virittävyyden idean
kehittelystä ja kokeilusta tulisi kokonaan luo-
pua. Kriittisin kysymys virittävyyden osalta on
se, millä tavalla ne yksilöt ja ne henkilöt, joihin
alkoholivalistuksella tulisi voida vaikuttaa, saa-
daan "kieltämättä ja käskemättä mukaan kes-
kusteluun elintapoihin liittyvistä ongelmista ja

niiden ratkaisumalleista".
Toisaalta tässä esitelty tutkimus ei kuiten-

kaan tukenut vähäisimmässäkään määrin sitä,
että terveyskasvatuksessa tulisi pyrkiä koko-
naan pois kommunikaatiorakenteesta, jossa lä-
hettäjä pyrkii osaltaan organisoimaan yhteis-
kunnassa käytävää keskustelua ja jopa tietoises-
ti toimimaan terveyskasvatuksen auktoriteetti-
na. Sinänsähän Terveyden avaimet -kurssilla ei
pyritty autoritaariseen vastaanottajien ohjai-
luun siinä mielessä, kuin autoritaarisuus on
joukkotiedostustutkimuksessa totuttu ymmär-
tämään.

Olihan selvästi osoitettavissa, että Tervey-
den avaimet -kurssi suuntautui huomattavassa
määrin niihin vastaanottajiin, joiden voidaan
katsoa hyötyvän kaikkien eniten mainitun kal-
taisesta informaatiosta, eli yhteiskuntaryh-
mään, josta on totuttu käyttämään yleistäen
myös nimitystä heikot kuluttajat.
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English Summary

Juhani Wiio: Perillemeno, uaikutus, uirittäa1ys-
Eräön tutkimuksen näkökulma (Penetration, and Im-
mediate and Long-Term Effict)

There are many problems involved in evaluating
the effects of mass communication. However, it is
valuable to attempt to assess its impact. This article
outlines the study 'Television in national health
promotion in Finland: development and devaluation
of a theory-based method'.

Several national health promotion programmes
have been broadcast on Finnish TV. The latest and
also the most comprehensive was in 1982. When this

Alkoholipolitäkka vol. 50: 244-250, I9B5

was planned, a model for the evaluation of its elnects

was also developed. This model interprets the viewer
as a'producer' who decodes the message. In it, the
behavioural process extends from exposure to the
message through to maintenance of the new be-
haviour patterns.

The TV series showed ways of stopping smoking,
losing weight, changing diet and being physically
active. This article presents some of the findings and
tries to assess the various e{fects ofmass communica-
tion.
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