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SOSIOEKONOI'IISEN TAUSTAN I{ERKITYS TY6EL,IKE-ESITTEEN PERILLEMENOS-
SA

Keviilli 1985 Eliketunrakeskuksen tutkimusosastolla toteutettiin
informaatiotutkimuksen haastattelutyot. Tutkimuksen otokseen
kuuluivat 31-40-vuotiaat ja 62-53-vuotiaat piikaupunkiseudun
TEL-tyosuhteessa olevat. Tutkinuksen tarkoituksena oli selvitt66
Eliketur:rrakeskuksen esitetiedotuksen tehokkuutta. Vertailun koh-
teina olivat esite rrTunne tyoeliketunrasirr ja didaktisen teorian
sovellutukseen perustuva kokeiluesite. Tutkimusmenetelnini o1irrvain jilkeentr-koeasetelma, jossa o1i edell6nainittuJen eEite-ryhmien liEiksi mukana myos vertalluryhni, Joka el saanut eEi-tettS lainkaan. Koeasetelmalla pyrittiin Baamaan selvLlle esite-
tiedotuksen vaikutus tyoelAkeviestinnissi.
Tutkimuksen tuloksena julkaistiin kaksi tutkirnusraporttia (Forss
Simo & JiiskelAinen Pirkko: Vlesti, viline ja vaikutus. Tutkimus
esitemuotoisen tyoeliketiedotuksen perillemenosta ja siihen vai-
kuttavista tekijoist6; Pakarinen Armi: Kognitiivinen oppimispro-
sessi ja tyoeliketiedotus. Kokeilu kognitiivisen oppirnisnike-
myksen periaatteiden hyodyntimisesti esitemuotoiEen tyoeliketie-
dotuksen kehitt6nisess6. Eliketurrrakeskuksen tutkimuksia 1985:3ja 1987:4). Lisaksi tutkimuksien tuloksia Julkistettiln ilmesty-
nisajankohtina Tyoeldke-lehdessA erillisini artikkeleina (Tyoe-
16ke 3/86, 5/86 1a 5/87). Yksityiskohtaisemmat tiedot tutkimuk-
sen suorittanisesta ja esitteiden suunnittelusta l6ytiiii niistdltihteisti. Timdn artikkelin tarkoituksena on tiydentdd kuvaaesitteesti viestimeni keskittlmalla aineiston analysoinnissa
sellaisiin puoliin, jotka ovat Jiineet em. Julkalsuissa osaksi
tai kokonaan vaille huomlota. [6ss6 artikkelissa selvitetiin
sosioekonomisen aseman nerkitystii tyoelAke-esitteen perillemeno-
prosessissa. Tiedot pohjautuvat siis samaan tutkiurusaineistoon
kuin edellimainitut tutkinukset, mutta tutkimuksen nikokulma on
hieman toisenlainen.
I
VIESTINTATEOREETTIS IA VAIHTOEHTOJA

Viestinnin tutkinuksen alkuvaLheessa oli vallitsevana aJattelu-
tapa, joil<a mukaan viestinti on ensisijaisesti yksisuuntainen
tapahtuma. VlestinnAn rakenne noudattaa kaavaa lihetetty irsyke
- vastaanottaJa - odotettu reaktio. TAmAn mukaan viestinnin vai-
kutukset oval reaktioita tiettyyn irsykkeeseen. Vilineen sis6l-
tindn sanoman Ja vastaanottaJan reaktion vililli voi odottaa
vallitsevan lihelsen yhteenkuuluvuuden. Malli voidaan tiivisttii
muotoon: sanoma (s), vastaanottaja (o) ja vaikutus (R). Niiden
kolmen osan suhteita kuvaa ketju S - O - R. Teorlassa oli kaksi
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piiolettamusta. Kiisitys yleisostd sosiaalisestj. irrallisten yk-
siloiden yhteiskuntana oli toinen ja kisitys voimakkaiden insti-tuutioiden hallitsemista joukkotiedotusvilineisti oli toinen (Mc
Quail & Windahl L981, 42-44).
trNdiden ongelmien tutkimisen varhaisvaiheessa monet sosiologitolettivat, ett6 joukkotiedotusvilineet ovat kaikkivoipia, ettine mi6r65vit ihrnisen ajatuksen ja toini.nnan. Tdllaiset oletta-
mukset perustuj.vat propagandan valtavaan vaikutukseen ensimmd.i-sen maailmansodan aikana sekA JoukkotiedotusvAlinein toteutetun
mainonnan tehokkuuteen. N6iden sosiologien rnielesti vastaanotta-jakunta oli tiysintiedotusvilineillA

passiiv
on

ista. Ttistii piiteltiin, etti joukko-
attonat mahdollisuudet manipuloida ih-ateltiin, ettd joukkotiedotusvilineetmisten kiytt6ytymistA.

ral
Ajvaikuttavat vSlittondsti jokaiseen yhteiskunnan jdseneenrr (Man-

surov L976, 1I9).
LiihettiiJ6keEkeinen n6kokulma on vaihtunut myohemmissi kehitys-
vaiheessa vastaanottajakeskeisemmiksi. T611e tutkimusotteelle onominaista s€r etti tutklmuksen painopiste ei ole viestimlen ai-
kaansaamissa vaikutuksissa vaan vastaanottajien viestintiikiiyt-tiytymisti ohjaavissa tekiJoissi. Lahtokohtana on viestirnen va-linta, joka mi6riytyy yksilon etujen ja tarpeiden pohjalta. Kai-kissa timin suunnan teorioissa on seuraavia yhteisii piirteitti:(1) tarpeilla on (2) soslaalinen ja psykologinen alkuperi ja (3)ne luovat odotuksia (4) joukkoviestimii tai nuita l6hteit6 koh-taan, mikti johtaa (5) erilaisiin viestinndn kulutusmalleihin taikiinnittlnniseen muihin toimintoihin, jonka (6) seurauksena ontarpeiden tyydytys ja (7) muita, enirnmikseen tahattomia seurauk-sia (Mc Quail & Windahl 1981, 75). Yksilollisten tarpeiden mer-kitys tunnustetaan rnyos l6nsimaisesta traditiosta rlippunatto-
massa tiedotustututkirnuksessa. ttKaikki ihmisen toiminnat ovat
suuntautuneet jollakin tavalla tyydyttimSin hinen toiveitaan ja
tarpeitaan. Tosin joskus niitd tarpeita on vaikea paljastaa, iI-maista, joskus ihninen itsekiin ei ole niiti tiedostanut, joskus
ne ovat ristiriitaisia keskeniin, nutta kaikissa tapauksissa
voimme loytAi niirAtyn toiminnan pAimiirdn eli m66rittii henki-lon tarpeen, joka tirn6n toiminnan on aiheuttanutrr (Mansurov
L976, L20-121).

Rosengren on esittinyt yksitylskohtaisen vastaanottajakeskeisen
viestinc6'na111n, jota on kAytetty melko palJon. Perustana ovattarpeet, joilla on yhdysvakutus yksilon ja hAnen lanpiristonsdelementt: rn kanssa. Yksilollisii ongelmia syntyy yksilollisten
luonteengi:-rteiden Ja ympEir6ivien sosiaalisten olosuhteiden sekd
tarpeiden yhteisvaikutuksena. Ongelmat Ja niiden ratkaisuyri-tykset antavat motiivin toiminnalle, joka voi ilmetti viestinti-
kulutuksena tai muina kaiyttiiytymismuotoina. TimiintylppisissiviestintinalleisEa on nihty myos puutteellisuuksia. Um. rnalli
on todettu liian yksil6lliseksi. Viestinten kaiyttoii ohJaavatpsykologiset osat vaihtelevat yksilon sosiaalisen aseman mukaanja suhteellisen aktiivin vastaanottajajoukon olemassaolo on ase-
tettu kyseenalaiseksi. Myos on todettu mallin huomioivan vtili-
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neen sis6,11on vain hyvin yleise1l6 tasolla. Lisdksi on huomau-tettu, ettd se on konservatiivinen ja toirnii verukkeena sisil-loltiin rrhuonontt viestinnin tuottamisesasa, kun vditet66n , ettiyleiso saa sitd rniti haluaakin (Mc Quail & Windahl 1991, 76-79).
Viestintitutkimuksessa on havaittu nerkitykselliseksi vieraantu-misen ja tiedotusvAlineiden kiyttosyiden suhde. Vieraantuneidentiedotusvi.lineisiin kohdistarnat odotukset ovat viihteellisiai ja
vieraantumattomien tiedollisia (V. Pietilii 1969 , 2O5l . taurpere-laisessa kunnallista tiedonv6litysti koskeneessa tutkinuksessa
PTS-sanoman vSlttinisen ja vieraantumisen vAli115 todettiin
riippuvuussuhde (nuokoranti & Raihala Lg76, 47-49).
Vieraantuminen on moniaineksinen ja tulkinnaltaan vaj.keasti mii6-riteltdvi kAsite. Vieraantuminen merkitsee yksiloiden ja ryhrnien
kokemaa viilinpitinittomyyden Ja epivarmuuden tunnetta. Allardt
on esittinyt seuraavan vieraantumisluokittelun, jossa vieraantu-misen eri muodot ovat toisiaan edelt6viS: episelvi tilanteenmiirittely (tllapiilnen vieraantuminen), episelvit rooliodotukset(itsevieraantuminen tai roolivieraantuminen), epivarmuus nor-meista (normittomuus/anomia), epivarmuus arrroista- (tarkoitukset-
tomuus). Tilaptiinen vieraantuminen on lievin muoto ja tarkoituk-settomuus vakavin. Vieraantumisen seurauksi.a ovat sosiaalinenpassiivisuus, rnobilisoitavuus joukkoliikehdintidn ja tyytlmratto-myyst joka.on ennen kaikkea passiivista tyytymrittornyyltal epa-kohtien esiintuomista ilnan yhteiskunnan pidrntiilrien frlwafsymiita(Allardt L966, 71-91).
Jos pidetiin l6htokohtana sit6, ettA erilaiset tarpeet, niidenluomat ongelmat ja ongelmien ratkaisukiyttdytyminen ohjaavatviestintAvalintoja, niin vieraantuminen liittyy Lyoel6keviLstin-
ndss6. seki viestintihetkelli vallitsevaan tilanteeseen etti tu-levaisuudessa odotettavissa olevaan tilanteeseen. Tyoeliiketiedonvoi arrrioida olevan ratkaisun kahteen eri tarvetyydytysongel-maan: toimeentulon ja elintason turvaamiseen (tyoeliikfeen mite-riaalinen puoli) Ja itsenEi toteuttamisen tarpeeieen (Iisddnty-nyt vapaa-aika). El6ke nerkitse muutosta yksilon elArndntilan-
teessa ja tirnin muutoksen olemassaolon tiedostaminen voi osal-taan vaikuttaa tiedon vastaanottoon.
Elikkeelle siirtlminen merkitsee ainakin statuksen laskua. Enti-sen anurattiaseman suoma arvonanto menett6i merkityksens6 ja yk-silo on vain osa elikeliisten yhA laajenevaa joukkoa. Tini mer-kitsee toisin todettuna muutosta roolissa, siis itsevieraantu-mista. Myos tyo lakkaa olemasta itsensi toteuttamisen muotona.Siirtyniseen vol liittyii myos anomisia piirteit6, mit6 osaltaanosoittavat elAkeliiisjirjestojen joukkoesilntyuriset ja toimintaelikepolitiikassa ohi varsinaisten puoluekanavien. Keskeisen it-
sensA toteuttamiseen liittWiin toininnan pysdhtyminen vAhentii
korkeammanasteisten tarpeiden tyydytysta Ja synnyttAi yksiloissi
vieraantuneisuutta, jos tarjolla ei o1e konraavia itsensi to-
teuttamisen muotoja, esim. sopivia harrastuksia. El6ke merkitsee
rnyos elintason osittaista alenemista ja sopeutumista vaatimatto-
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mampaan kulutukseen. vastaanottaJakeskeinen viestintdmalli olet-
taa tarpeiden hierarkkisuuden, jaon puutostarpeisiin ja kehitys-tarpeisiin. Itsens6 toteuttaminen - vieraantuminen on todettuyhdeksi hyvinvoinnin ulottuvuudeksi ja s11I5 on korostunut mer-kitys eriteltiessi elAkkeelle siirtymisen aiheuttamaa muutosta(vrt. Allardt L976, 46-49, 52-54 1a 231-238).

2
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA VIESTINTJIRESURSSIT

Yhteiskuntaluokkien viliset erot viestinn6n vaikutusten suhteen
ovat osoittautuneet merkityksellisiksi useissa tutkimuksissa.
Sanomalehtien jakaman tiedon kasvun on todettu olevan suhteelli-sesti suuremman korkeamman sosioekonomisen aseman omaavilla so-
sioekonomiselta asemaltaan alempiin verrattuna, kun sosiaalisen
statuksen m6AritteliJini on ktiytetty koulutusta (Tichenor, Dono-hue & O1ien 1970). Sama ilnio on todettu myos toj.sessa sanoma-
lehtitutkimuksessa, vaikkakin vain ei-paikallisia uutisia koske-
vana (Tichenor, Rodenkirchen, Olien & Donohue 1973). Uuutisen
osakseen saama huomio, sen muuttuminen yleiseksi puheenaiheeksi,
esti tutkijoiden mukaan rrtiedon kuilun[ esiintymisen paikalli-
suutisten kohdalla. Kehitysrnaatietoutta koskevassa suomalaisessa
tutkimuksessa havaittiin kuilun olemassaolo erittiin johdonrnu-
kaisesti. uita korkeaurpi oli objektiivinen luokka-asema, 6.lTrmEt-tin anrostus, tulotaso, peruskoulutus tai ammattikoulutus, sitd
suurempi oli kehitysnaatietouden suhteellinen kasvu (K. Pietild
L977, 256-257r.
Sosiaalisen aseman ja viestinnin suhteesta toteaa Nowak seuraa-vasti: "Nykytilaa kuvaa, ettd ihrniset, oilla on matala koulu-sti vAhemmin peril15tustaso, tulot
yhteiskunnallis

a asema, ovat keskim66ri lLl
Lsta asioista ja vihemmdn kiinnostuneita 'rinfor-rnatiivisistarr viestimisti ja niissi vilitetyistS sanomista. Heovat myos muita vihernm6n se1villi rnahdollisuuksistaan hankkiatillaista tietoa, he eivit kykene ymntirtiirniiSn tai hyodynttimiSn

olemassaolevaa tietoa, eivAtkai pysty tai oLe halukkaita kiyttii-
rnidn kielti tai viestimii ilmaistakseen itseiin tai vaikuttaak-
seen nuihin ihnisiintr (Nowak L978, 258) . Johdonmukainen ero
viestintiikEiyttiiytlmrisessi eri sosiaaliluokkien vAlillA osoittaatrtietovaj eenrr olemassaoloa.

Edell6mainituissa anerikkalaisissa tutkimuksissa on puututtu
vain lyhyesti ittietokuilunrt syntlmekanismin taustaan. Niissi to-
detaan tlrn.7 etti koulutetummilla on parenmat viestintitaidot, jo
laajemmat tiedot ennestiin ja useampia sosiaalisia kontakteja,jotka ovat nerkittiviA viestittivdn aiheen kannalta. Ruotsalai-
sessa viestintitutkimuksessa on t6ssi yhteydessi kAytetty kiisi-
tettii viestintioikeudet, jotka muodostavat viestintEipotentiaa-
Iin. Yhteiskunnan rakenne ja viestinnin rakenne riippuvat toi-
sistaan. Niilla, Joilla on oikeus ndiriti muitar oD nyos suurem-
mat viestintiioikeudet.
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Koulutuksen epitasaisessa jakauturnisessa on nihty eris syy eri-laisiin viestintiresursseihin. Koulutus jakaa vilillisesti vies-tintiresursseja ja luJittaa yhteiskunnan epitasa-araioa. Sosiaa-linen ja ilyllinen kehitys m6ir6ytyy sosiaalisen ymp6riston ja
siind saatujen kokemusten mukaan. Kou1u suosii vain yhti kiisit-teellisen kehityksen mallia. Sosiaalisen taustan vaiicutus nikyytoisilla oppilailla lujempana sosiaalisuutena ja toisilla sosi-aalisena kodittomuutena. Koulussa puuttuu osalta lapsia yhteys
oman elimintilanteen ja koulutyon v61ilti. Koulu suosii tiettyii
Iahjakkuustyyppia, jonka mukaan myos opetuksen sisilto muovau-tuu. Lisiksi koulussa kiytetty kieli tuottaa vaikeuksia, vie-
rauden ja sivullisuuden tunteita seki epiilyn omaa viestintid
kohtaan niiIIe, joiden sosiaaliseen taustaan kuuluu toisenlainen
puheilnaisu ja kokemusmaailma (Thunberg, Nowak, Rosengren, Si-gurd 1982, 74-8O, I05-L22).
Informaatiokuilun olemassaolo on nihty demokraattisen yhtelskun-nan esteeni, Jonka poistanlEeen on ryhdytty 11stiiim6115 yhtels-
kuntalnformaatlota JoukkovlestimLssA. Tavoitteena on ollut ln-fonnolda kanEalaisia heidin olkeuksistaan ja velvollisuuksis-taan, antaa heille ndkenys politiikan ja hallinnon piStoksente-
koprosessista ja erllaisista piititteiJien suosituksj,sta. Myos kan-salaisten kasvava ilyllinen ja sosiaalinen aktiivisuus korostuutavoitteen asettelussa. Kansalaistieto on vain vAline yhteis-
kunnan jS.senten osallistumisnahdollisuuksien parantamiseksi ja
k5ytinnon demokratian toteuttauriseksi. Kuitenkin joukkoviestin-
tikampanjoiden menestys marginaaliryhmien, rrvdhiresurssistenrr,
saavuttamiseksi riippuu paljolti toteutuksesta, sisiIlon, asia-yhteyden ja vdlineeen valinnasta. Oikea toteutus vol vihentidsuuresti eroja tarkoin rajatun erityistiedon tasossa (Nowak; ilu-
Iander, Lundberg, dlander 197L-1972, Nowak L978, 280-285).
On todettu, ett6 viestint6 ei johda vain tietokuiluihin vaan
myos kiiyttAytymis- ja asennekuilujen esiintlmiseen, vaikutuskui-luihin. Tietokuilu on tavallaan erSdnlainen yksinkertaistus,
sil,16 on useita erilaisia tietokuiluJa. Maailnanpolitiikan tie-tokuilu on mahdollisesti laajernpi kuin ruokatavaroiden kohonnei-ta hintoja koskeva tietokuilu. Atkuperiisen tietokuilun kaven-
tuminen on mahdollista, jos viestinti on ollut rajoitettua. Hy-vin viestintipotentiaalin omaavilla ei ole aJan mittaan enii mi-
t66n'rpoimittavaarr aiheen viestinnisti. Tietokuilujen tarkaste-Iussa ei ole kuitenkaan t6rkeinti viestinnin nri6'ri vaan
vastaanottaJan viestintiresurssit. Varsinkin ttyleishyodyllisis-
sairr aiheissa on tdrke6S se, millaisia tietoja kyetiAn vastaanot-
tamaan (Mc Quail & Windahl 1981, 70-74).
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3
PERI LLEI,IENO TUTKIMUSKOHTEENA

Sanoman liihetttijin kannalta on tirkeinti s€r onko viestinnalletoivottua vaikutusta vastaanottajaan. Suomalaisessa viestinti-tutkinuksessa on 70-1uvu11a ollut sanoman perillemeno erityisennielenkiinnon kohtena, varsinkin sAhkoisten joukkoviestirnien oI-lessa kysynyksessd. sanoman perillemenolla tarkoitetaan proses-sia, jossa sama sanoma voi tuottaa erilaisen lopputuloksen eri-laisten edellytysten vallitessa ja jossa sanoman vastaanottajaitse aktiivisesti vaikuttaa lopputuloksen muodostumiseen.

Havainnon syntyminen, yleistivin tukinnan muodostumien ja tul-kinnan arrriointi ovat perillemenoproEessin perustekijat. Vastaa-ngttglan tietoLsuus tai maailmankuva vaikuttaa siihen, hlruiksy-t55nko vai hylit66nko sanoma. Tietoisuuden kanssa ristiri-itainln
sanoma voi johtaa viine kidessi tletoisuuden Jarjestelmien, uB-komuksien, norrnien Ja aryoJen muutokElln. TimA toilasloLden pal-ne on kuLtenkin toisEijainen tekiJri lyhytalkaiEten tledotuilm-pulssien kohdalla maailmankuvan pysryyyaen ollessa ensisiJalnentekijii (K. PietilA & I{ytomiki L97s, 141:149).
Perillemenoprosessi voidaan purkaa seuraaviksi toisiaan ed,e1td,-viksi osavaiheiksi: sanoman havaitseminen, siihen perehtyminen,ymnirtininen, ilyrrinen aktivoituminen, tiedon risaantyrninen jatoirninnallinen aktivoituminen. YhdeEsi toininnallisen lftivoiti-misen kanssa tapahtuvat asennemuutokset voidaan lukea rnyos pe-rillemenoon kuuluviksi. Perlllemenoa voidaan tarkastetla eriX-seen kunkin osatekijin suhteen ja niiden muodostamana kokonai-suutena (Ruokoranta & Raihala L976, 3, 44). yleensA urkomaisis-sa tutkimuksisssa ei ole kiiytetty erillisti perillernenon kdsi-tetti, vaan on tutkittu viestinnin vaikutuksia ja silloinkin onusein rajoituttu vain perillernenon yhteen osaterijiin, tiedonmuutokseen. Tietoisuuteen ja naailmankuvaan liittyvii perilleme-
noprosessi on monj.mutkainen ihrnisen Ja prpairiston - (jouffotiedo-tusvilineet) v6linen vuorovaikutussuhde, johon sopii-paremminkink6site tiedostusprosessi tai maailmankuvan kehittyminen. Peril-
remenon kisite on lciyttokelpoiseurpi, kun kysyrnyksessi ovat ryhy-
en aikavAlin muutokset.

Tietoisuuden jarjestermien, uskomuksien, normien ja arvojen muu-toksina trava-ittiva perillemeno on siis'pitkAaii.i="" kefiityis,ntulos. Kaikki viestint6tapahturnat eivdt kuitenkaan kytkeydy v6-Iitt6misti ndihin tietoisuuden jarjestelmiin. ue-vaikultavatsilti vastaanottajaan, vaikka ne eivit olekaan suoranaisestl
maailmankuvan suuntaisia tai tosiasioiden paineen lisiitijiri. pe-
rustarpeiden tyydyttainiseen tihtiitivi toiminta (toineentuloturva)
on verraten riippumaton uskomus-, ano- tai normiJarjestermisti.Lyhytaikaisissa perillemenoprosesseissa on todennakoi.sesti ensi-sijaisena tekijinA tanretyydytyksen etsiminen ja ongelmanratkai-sukdyttiytlminen, nikd antaa vaikuttimen olennaisen tiedon va-1innalIe, tiedolliselle motivaatlolle.
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4
SOSIAALIRYI{MJI, KOULUTUS JA ESITEVIESTINTA TIEDONTASON SELITTJIJI-
NA

Aikaisemmissa tutkinuksissa on tiedon kuilun selvityksen yhtey-
dessd korostettu sosioekonomisen taustan merkitystii. Viestinndntiedollisen eriarvoisuuden osoittajana on kiytetty koulutusta(Tichenor et aI. L973, Ettema et aI. 1983). Tiedon muutoksissatodettu perillemenoero, rrtiedon kuilurr, on havaittu rnyos muiden
sosioekonomiseen asemaan liittyvien tekijoiden yhteydess6 (K.Pietili 1977). Tyoeliketietoja kdsittelevdssi tutkimuksessa on
aiemmin havaittu ylempien sosiaaliryhmien paremmat tiedot alem-piin sosiaaliryhmiin verrattuna (Tuominen L979, 4B-5S). Niidentulosten perusteella pitidyttiin tarkastelemaan esitetiedon pe-rillemenoa sosiaaliryhnin, koulutuksen ja esitteen muuttujayh-distelmilla.
Sosioekonomiset muuttujat korreloivat melko voimakkaastL keske-n55n, Joten muuttuJavallntaa voi perustella tutklmuksen kohteenaolevan tLedon aLhealuee1la. Kun kysymyksessi on tyoeliketieto,
voidaan olettaa, ett6 ammattiin pohjautuvalla sosiailiryhniijaot-telulla on merkitystEi tiedon omaksumisessa. Saavutettu sosiaali-
nen asema ja turotaso liittyviit amrnattiin ja ne ehki sopivattaste syysti hyvin ty6eldketiedon perillenenon selventimiseen.
Anmatti ja siihen pohjautuva sosiaaliryhniijako on rnyos yleisestlkiytetyin sosioekonomisen aseman osoittaja. toisaalla Lutkirnuk-sjssa yleisestl ktiytetty koulutusmuuttuja on myos keskeinen,sillii se liittyy vAlittom6sti viestint6resursseihin, jo hankit-tuihin viestintitaitoihin.
Koevariaabelin, esitteen, kohdalla oli kiytossi kaksi vaihtoeh-toa. rrTunne tyoeliketutrrasirr-esite seki kognitiivisen opplmis-prosessin sovellutukseksi laadittu erityinen esite. tttolenpienesitteiden sis6,lto o11 yhtenevS pienehkojti poikkeuksia lukuunot-tamatta. Kognitiivisen oppinisprosessln sisiltoon voi perehtyivaikkapa Engestromin esitykseni (Engestrorn L982). ltolivoivinristiriidan herittinlsen perusteita on tarkasteltu em. tutkirnuk-
sessa rrMierekis oppiminen ja opetusrt lyhyesti ja tiivistetystija tissi julkaisussa esitettyjii ideoita pyrittiin soveltamaan
esitetiedotukseen. Jeljernpin6 on tekstissi kiytetty tavanomai-sesta esitteesti, rrTunne tyoelAketunrasitr, nimikettii rrvanha esi-terr ja motivolvasta kokeiluesitteestii nirniketti [uusi esitetr.
Tirkeirnmin tarkasteltavan nuuttujan, eldketietojen, mittaamisek-si muodostettiin ]<umrnallekin esitteelle yhteisisti tietoaiheista
lS-osioinen esitetietoasteikko. Tinrin reliabiliteetti laskettiinpainottamalla jokaista osiota sen korrelaatiolla aEteikkoon.
Asteikon Cronbachrin alfakerroin sai arvon .68. Sosiaaliryhrnidikotonisoitiin luokiksi tyontekijait/toirnihenkilot. Peruskoulu-tus oli koluriluokkainen: kansakoulun tai osan keskikoulua ktiy-neet, keskikoulun tai osan lukiota kiyneet ja ylioppilastutkin-
non suorittaneet. Sosiaaliryhrnin, peruskoulutuksen ja esitteen
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seka esitetietoasteikon varianssianalyysit ikiryhmittiiin on esi-tetty taulukossa 1.

raulukko r' ;ffiili*iillT3;. f:xil:::i."3iii3r. ja esitetieto.

sosiaaliryhmA
peruskoulutus
esiteryhmi
sosiaaliryhm€i
x peruskoulutus
sosiaaliryhnix esiteryhmi
peruskoulutus
x esiteryhmd
sosiaaliryhni
x peruskoulutus
x esiteryhm6

22p =.111 F=2.59 p=.0006 R =.102 F=3.31 p=.OOO1

Tulosten mukaan seki koulutus ettA esite vaikuttavat tiedonta-soon, kun taas sosiaa1iryhm6ll6 ei ole tilastollisesti merkitse-v56 vaikutusta kummassakaan ikiiryhmtissii. Kun sosiaaliryhrnai jakoulutus esiintyvit toisistaan riippumattomina, vain peru-stcouti-tuksella on merkitsevi riippuvuus tyoeldketietoihin. Deruskoulu-tus on siis sosiaaliryhrn66 merkityksellisempi sosioekonominentekiji esitetietojen kohdalla.
Peruskoulutus on erittiin merkitsevi kummassakin ikairyhntissi Japeruskoulutuksen luokkien erot ovat samansuuntaisia kurnmassakinikAryhrndsia. Luokkien viliset erot testattiin parittaisin .r"i-tailuin, Jollotn vertailut olivat toisistaan riilpumattonia (rna-xilyn.experimentwise error rate - epsilon=alfalmiiraoffisten ier-
9ailgjen mi6ri) (sAs userrs Guide 1ges, 470-'472). Nuoremmirrakeskikoulun kiynellli on erittiln merkitsevisti huonommat tiedotk91t ylioppilastutkinnon suorittaneilla. Vanhemmassa ikiryhmassdalle keskikoulun kiyneillii ja keskikoulun suorlttaneilla 6n huo-
nommat tiedot kuin yrioppilastutkinnon suorittaneirra.
Esitteen vaikutus on oireellinen nuoremmassa ja rnerkitsevi van-hemmassa iktiryhniissS. Vertailujen perusteella vanhanmallisenesitteen saaneilla on oireellisesti plremmat tiedot kuin vertai-1uryhm6116. Yleistii elikeikiii lihestyvien ikiryhmissi puolestaanuudennallisen esitteen saaneilla on melkein neikitsevaiti parem-mat tiedot kuin vanhanmallisen esitteen saaneilla. nsittee-n saa-minen slis vaikuttaa tietoihin, nutta vaikutukset ovat erilaisiaeri ikiryhrnissii. Motivoivan sls6.llonsuunnittelun vaikutus ilne-nee vain vanhemmaasa ikAryhnrdssd uuden esitteen tehokkuutena.

31-40 v.
(n = 373)
Fp

0. 05
5.84 .0032
2.38 .0940

o.29

0.45

L.32

L. 68

62-63 v.
(n = 515)
Fp

0.85
10.04 .0001
3.64 .0269

1.82

1. 13

L.97 .O97 6

o.75
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Vanhemmassa ik6ryhnissi on kyllii kenties kiinnostusta elikeasiaa
kohtaan mutta nyos kohtuullinen perustiedontaso aiemman tiedo-
tuksen tuloksena. Uusi esite on ehki tarjonnut niit6 jo osittaintuttuja asioita houkuttelevammin vastaanottajille. Vanhanmalli-
sessa esitteessi asiat oli esitetty laajemnin ja perusteellisem-
min kuin uudessa, rniki on ehki keski-ikii liihestyvien ikiryhmis-si ilmenevdn esitevaikutuksen taustalla. Kahdesta suunnilleeyhtii kiinnostavasta vaihtoehdosta valitaan asiapitoisempi.
Sosiaaliryhrnilli ja esitteelli ei ole tilastollisesti merkitse-vii yhdysvaikutusta, joten sosiaaliryhmdn mukainen tiedon kasvu-
ero jAi todentamatta. Sosiaaliryhrndlli ei ole merkitysti esite-tiedon perillemenoon. Myos koulutuksen yhdysvaikutukset ovatyhtii poikkeusta lukuunottamatta tilastollisesti nerkityksetto-
mi6. ElikeikA6 lihestyvien ikiryhmiss6, on koulutuksella ja esit-teelld oireellinen yhdysvaikutus. Tissi tapauksessa yhdysvaiku-tus merkj.tsee esiteryhmien v6listen erojen erilaiEuutta perua-
koulutuksen luokLssa. Parittaisten vertailuJen perusteella voi-daan havaita, etti ylioppil.astutkinnon Euorittaneilla on uudeneEitteen teho oireelll,eesti parernpl kuln vanhan. ltullla perus-
koulutuksen tasoilla ero on samansuuntainen mutta ei rllttivinsuuri tullakseen tilastollisesti varmennetuksi. Uuden ja vanhanesitteen ero on siis suurimmillaan koulutetuimmassa ryhm6.ssi.
Esitetyyppi yhdessi iin kanssa tuottaa havaittavan rrtiedon kui-Iunrr. Esitteen sanomaa hyodyntivit parhaiten ne uuden esitteensaajat, joilla jo ennestiinkin on korkein peruskoulutuksen tasoja eniten kokemusta ja valmiuksia erityyppisen viestinnin vas-
taanottamiseen.
5
E LiIKEJjIR*TESTE LMiiJN ASENNoITWIS EN s os IoEKoNoMI SET EDELLYTYKS ET

Tutkimuslomakkeessa o11 viisi viitt6niS, joilla selvitettiinvastaajien asennetta elikejdrJestelmiin ts. tyoelikejerjestelni-tyytyviiisyyttS. Niiden viiden muuttujan pohjalta laadittiin
tyytyviiisyysasteikko painottamalla jokaista osiota sen korrelaa-tiolla asteikkoon ja niin asteikon reliabiliteetiksi saatiin .60
Cronbachrin alfakertoinella anrioituna. Jokalnen osio kodattiin
myonteiseen suuntaan, jolloin koettu tyytyviiisyys kasvoi astei-
kon pistemSirin mukana. Asteikon vaihteluvAli o1i 3.oG 15.3Ipistetti.
Viestinti voi tuottaa tietokuilujen lisiiksi rnyos asenne- tai
kaiyttiiytymlskuiluja. Kielteinen asenne sanoman liihetttijtitin on
erds perillemenon este. Suhtautuminen tyoelikejarjestelmin koko-
naisuuteen on olennainen osa tiedotustoimintaa ja ansaitsee sik-si erillisen tarkastelun. Sukupuolen, sosloekonomisten tekijoi-
den, itsensi toteuttamisen, esitetiedon ja esitteen vaikutus
tyoeliketyytlrueiisyyteen on ndhtiviss6 taulukon 2 ikiiryhnittai-sissi regressioanalyyseissa.
Vieraantumis- ja esitetietoasteikkoja kdytettiin analyyseissapainotettuina. Vieraantumisasteikko koostui. seitsemisti osiosta,
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Sosioekonominen tausta ja tyoelAketyytyvtiisyys.Ikiryhmittiiset regressionanlyysit
Taulukko 2.

31-40 v.
(n = 340)

sukupuoli (mies=I)
sosiaaliryhmd
(toinih.=1)
kuukausitulot
op isto-/korkeak . tutk.
ammatti-/kauppak.
ammattikurssi/vast.
itsens6, toteuttaminen
eEitetiedot
vanha esite
uusi esite
vakio

62-63 v.
(n = 453)

sukupuoli (nies=t)
sosiaaliryhni
(toinih. =t)kuukausitulot
opisto-/korkeak. tutk.
anmatti-/kauppak.
ammattikurssi/vast.
itsensd toteuttaminen
esitetiedot
vanha esite
uusi esite
vakio

0.21I 0.056 ,233 3.776
0.849 0.330 .L92 2.57L
0.349 0. 334 . 065 I. 043
o.759 0.336 . I39 2.260
0. 186 0. 156 .067 L. Ig4
0.413 0. 094 .2Lg 4.404

-0.037 0.276 -.009 -0.1340.200 0.277 .045 0.72L
5.753 0.517 11. I24
2

R =.232 F=9.915 p=.0001

regr.
kerroin
-0. 106
0.360

regr.
kerroin
-o.223
o.242

. I12

.26L

.L22

.201

.210

.288

.802

.669

.592

keski-
virhe
o.240
o.269

keski-
virhe
o.202
o.229

0. 056
0. 383
0.289
0.278
0. 143
0. 094
0.258
0.255
0.413

stand.
regr.
kerroin
-.o25

.076

stand.
regr.
kerroin
-. 048

.o52

.114

.202

.02L
-.036

.079

.139

.165

.139

t
-0. 44L
1.337

t
-1. r00
1.059

.005

.293

.423

.723

.47L

.055

.113

.6L7

.959

.0002

.0r05

.0245

.000r

. oool

.0454

.0011

.0023

.0020

.0092

.0001

p

p

0
1
0
0
0
0
0
0
6
2

2
3
0

-0I
3
3
2

I5
R = .181 F = 9.778 p = .0001

joista osa o1i vAittinie Ja osa rrtekemistirr mittaavia harrastus-
kyslmryksi6. Vieraantumisasteikon reliabillteetti oli Cronbach-tin alfakertoiurella anrioituna .53. Selittajissi on nelji dum-
ny-uruuttujaa: sukupuoli, sosiaaliryhmd, ammattikoulutus ja esi-te. Niiden kertolmet tulkitaan suhteessa poisjitettyyn luokkaanmiehiin, tyontekijolhln, ammattikoulutusta vailla oleviln jaesitetti vaille jdSneisiin. Peruskoulutus ja ammattikoulutusolivat sisilloltiAn osittain piillekktiisiti, joten ne korreloivat
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melko voimakkaasti keskenddn. Alustavien tarkastelujen jilkeen
peruskoulutus jaitettiin pois regressioyhtSloistii ja koulutuksenvaikutuksen selventdminen jai vain amrnattikoulutuksen osalle.
Peruskoulutuksen mukaantulo malleihin ei olisi lisinnyt mallienselityskykyti mitenk66n olennaisesti (Btalock L979, 534-538) .

Nuoremmassa ikiiryhmissi osoittautuvat rnerkityksellisiksi tyyty-viisyyden selittiijiksi tulot, korkeakoulu- tai opistotutkinnon
suorittaminen, ammattikurssin tai vastaavan kdyminen ja esite-tietojen taso. Esitteelli ei ole tissi ikdryhrniissi merkitsev6,6
vaikutusta elikejerjestelmii kohtaan tunnettuun tyytyv6isyyteen.
Tulojen voinakas kytkeytyminen tyytyviisyyteen tuo esille tyoe-likkeen materiaalisen puolen, toimeentuloturvan ja elikeodotus-
ten merkityksen suhtautumisessa tyoelAkkeeseen ja elikkeisiinyleensS. ElAkkeen nieltiminen konkreettiseksi materiaaliseksi
hyodyksi painottuu tuloksessa selvisti. l{lta suuremmat ovat tu-Iot, siti suurempi on odotettavissa oleva el6ke Ja sit6 nyontei-
sempJ. on aEenne tyoelikejiirjeEtelmiAn. TulomuuttuJa o11 - Iuokl-teltu Il-luokkaiseksi Ja sen kohdalla oli katoa klmmenkunta pro-senttia tapaukslsta varianssianaryyseihin verrattuna. Kyslmyk-
seen vastaamatta jAttiiminen oli hieman yleisernp6d, vanhemmassakuin nuoremmassa ikiryhurissai. Kaikkea katoa ei voi kuitenkaan
lukea yhden muuttujan syyksi, si116 analyyseissa o1i joukko mui-takin ruuuttujia, joiden puuttuvat havainnot vdhensivd,t kdytettd-vissi olevien tapausten lukumidrii.
Esitetiedoilla Ja tuloilla on lihes yhtai suuret standardoidut
regressiokertoimet ja eritt6in merkitsevit t-arvot. Nimi muuttu-jat vaikuttavat eniten asenteeseen, mutta myos opisto- tai kor-keakoulututkinnolla on kerroin samaa suuruusluokkaa. Erilaisistaviestimistii hankitut tiedot muovaavat siis asennoitumista nuo-
renmassa ik6ryhmEissi. Tyytymeittornyyteen liittyvit usein joko
virheelliset tai jopa vidrit tiedot. Tyoelikkeisti saatu yksi-tyiskohtainen tieto ja sen perusteella muodostettu kiisitys toi-
meentuloturrrasta poistaa episelvii tai vtiiiriii tietoja ja lisiiainyontelsti suhtautumlsta. Tiedon perillernenon yhteni kriteerind
oleva tiedon kasvu on niin ollen ensisijaisen tirke6 asenteidenja tyoelikkeeseen kohdistetun arvostelun muotoutumisessa.

Arunattikoulutuksella on myos rnerkitsevd riippuvuus tyytyviiisyy-teen. Korkeakoulu- tai opistotutklnnon suorittaneilla riippu-
vuuus painottuu erityisen selvAsti, nutta myos pelk6n ammatti-
kurssin ktiyneilli on rnyonteisempi kisitys elikkeistii ja tyoelii-kejArjestelmisti. Laajemman koulutuksen omaavilla on paremmat
viestintiresurssit, kyky kisitel16 olemassaolevaa tietoa seki
muodostaa kokonaiskuva sanoman sisiIlost6. Toisaalta ammatti-
koulutulisella on ehkA jossain rndirin sopeuttava funktionsa, jon-
ka seurauksena kAsitys tyosti, toimeentuLosta ja sosiaalipoli-tiikan kokonaisuudesta voi muodostua myonteisemmiksi. Tyoel6k-
keen mieltinrinen pallcan jatkeeksi saattaa vahvistua juuri ammat-
tikoulutuksessa.



L2

Vanhemmassa ikiryhmdssA painottuvat osittain samat muuttujatkuin nuoremmassa ikdryhm6ssikin. TuLot ja korkeampi ammatillinenkoulutus osoittautuvat merkitseviksi tyytyviiisyyden selittiijik-si, samoin esitetiedot. Korkeamman ammatillisen koulutuksen re-gressiokerroin on suurin tissi ikdryhmiissi.
Esitteen vaikutus asenteeseen ilmenee eltikeikii6 l6hest1ryi1Ia,niti ei voitu havaita nuoremmj.lla. Kumpikin esite saa positiivi-
sen regressiokertoimen. Tulos osoittaa siis henkilokohtaisentiedotuksen lis66vin myonteisti suhtautumista juuri siini ika-
ryhmdssi, joka on tiedotuksen ensisijainen kohderyhmi. Esitetie-
dotuksen merkityksettomyys nuoremmassa ikiryhmissi selittyneee1im6ntilanteella, JoIIe tyoeldke on etdinen Ja vasta kaukana
turevaisuudessa. Tarpeet ja niiden synnyttirnit ongermat sekiniiden ongelmien ratkaisuyritykset sopivat elikeiktiii lihestyvil-Ia esiintyvin esitteiden vaikutuksen teoreettiseksl viitekehyk-
seksi.
RegressLoanalyysien muuttujaJoukko pystyi selltt6m66n IB 23 ttyytyvtilsyysasteikon varlanssista. Esitteen vaikutus olL vanhem-massa ik6ryhmissi tilastollisesti merkitsevi, mutta heikko. Kun
sama regressioanalyysi tehtiin ilman esitemuuttuJaa, saatiin se-litysasteiden erotuksesta anrio vaikutuksen suuruudelle. Vanhanja uuden esitteen osuus tyytyveiisyyden variansslsta oli 2.O t,joten esitteen merkitys jAii viiheiiseksi talla tavoin arlrloituna.Sekd nuorten ettA vanhojen ikdryhmiissd ovat sosioekonomisten
muuttujien regressiokertoimet etumerkiltidn positiivisia yhtti
poikkeusta lukuunottamatta, miki osoittanee niiden muuttujien jakoetun tyytlviiisyyden vilisen riippuvuuden johdonnukaisuutta.
Tulokset niytt6,v6t, nissd rniirin erilaiset sosioekonomisen ase-man osoittimet vaj.kuttavat tyoeliikejerjestelmii kohtaan tunnet-
tuun tyytyviiisyyteen, kun muiden mukana olevien muuttujien vai-
kutus on vakioitu.
6
TUTKIMUKSEN ANTI KAYT,NN6N TIEDOTUSTYoLLE

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella erityisesti sosioekono-
misen taustan Ja tyoelAke-esitteen perilleurenon suhdetta aikai-
sempien tutkimustulosten antamien viitteiden perusteella. Peril-
Iemeno oIi niiritelty usean toisiaan edeltivin osatekijrin mudos-
tauraksi viestintiprosessiksi, jonka jokaista osavaihetta voitilntarkastella erikseen. Tietojen ja asenteiden lisiksi tutkittiin
esitteiden perillemenoa erityisen perillemenoasteikon avulla.
Asteikon nruodostivat esitteen havaitseminen, lukeminen, ymmirti-
minen ja toiminnallinen aktivoituninen (tiedustelukortin l6het-
timinen tai muu toinenpide). NimA osiot korreloivat erittiiin
voimakkaasti dikotonisoiduista osavaiheista muodostettuun summa-
-asteikkoon. Perillemenoasteikon reliabiliteetiksi saatiin Cron-bachrin alfakertoimella .85, nitA on pidettivi varsin h1ru6nA.
Asteikko dikotomisoitiin siten, ett6 pistearvo neljii (kaikki
osavaiheet tapahtuneet) sai arnron rrhy\rarr ja nuut arvon rrhuonorr.-
Kumpaankin niiihin kahteen luokkaan sijoittui Iikinain puolet



13

vastaajista. Perillemenoasteikko taulukoitiin sen jSlkeen sosi-
aaliryhmin, tulojen, vieraantumj.sen seki idn mukaan.

MikiSn nAisti taulukoinneista ei osoittanut merkitsev66 riippu-
vuutta niiden kahden muuttujan vililli. Esitteen perillemeno onsiis riippumaton ndist6 tekijoistti. Myoskiin tietojen kohdalla
ei esitteelli ollut kuin yksi oireellinen yhdysvaikutus kaikista
sen, peruskoulutuksen ja sosiaaliryhmin vilisistS, nahdollisistayhdysvaikutuksista. Sosioekonomisten tekijoiden aiheuttamaaviestinnin rrperillemenokuiluarr ei voitu juuri todentaa kiytetyl-Ii aineistolla. Er66ni syyni tih6n on luultavasti esitteen nuu-toinkin lievi vaikutus. Tiedon kuilua koskevat tulokset on tehty
sanomalehti- tai televisiotutkimuksissa, joissa perillemenoa ontutkittu pitkien tiedotuskanpanjoiden yhteydessi. Niissi ta-pauksissa tiedotus on voimakkuudeltaan toista suuruusluokkaakuin tyoelAkelaitokselta saatu henkilokohtainen posti, joka huk-
kuu helposti postiluukusta tulvivan ilmaisjakelun virtaan.
EEltteeIIA on kuitenkln vaLkutuksia vastaanottaJi,ln, vaikkakln
ne ovat tyolAiisti havalttavissa. Eslte llstiti tietoJa kummassakintutkittavassa ikiryhurissi seki vaikuttaa elikeikii lihestyvienasenteisiin. Esitteiden v61iL1i on rnyos eroJa. Uusi eslte on
vanhaa tehokkaampi tiedon llsA6ji tiedotuksen varsinaisessa koh-deryhnissi el6keiki6 lihestyvien joukossa. Kun sosiaaliryhmija vieraantuminen vakioitiin, todettiin uuden esitteen vievin
paremmin tyoelikesanoman perille nuorenmassa tyontekijdryhmissi.
Vanha esite taas osoittautui tehokkaammaksi nAisti kahdesta van-
hojen toimihenkiloiden kohdalla. Kun vieraantuminen oli vakioituloytyi myos eroja. Vieraantumattomat nuoremmat suosivat uuttaesitetti ja vieraantumattomat vanhemmat vanhanmallista esitettd.Lisiksi uusi esite aktivoi toiminnallisesti paremmin kuin vanhaesite nuoremmassa ilciryhmiissii. NimA havainnot eiv6t ole kuiten-
kaan suoria vaikutuksia vaan iin, sosiaaliryhmin, vieraantumisenja esitteen yhdysvaikutuksia.

Esitteen suunnittelun nerkltys ei ole tulosten mukaan mitenkiin
itsestiin selv6i, mutta esitteilli on eroja, joita voi hyodyntii
tiedotukEessa. Esitteet eivd.t ole yleensi niin lopullisesti el-
tyja viineisteltyji tuotteita, etteiko totutusta poikkeava pa-
neutumj.nen esitteen sisiiltoon hyodyttiiisi tiedotusta. Sovelta-
malla notivoivaa sisAllonsuunnittelua esitetuotantoon, saavute-
taan etua joissakin tapauksissa entiseen kiytint6on verrattuna.
Vaikka esitteen perillemeno oli lihes riippumaton sosioekonomi-
sista tekiJoistii, eivit perillemenon keskeiset osatekijat - tie-
to ja asenne - olleet riippumattomia sosioekonomisesta taustas-
ta. Koulutus, arnmattikoulutus ja tulot osoittautuivat tissi suh-
teessa merkityksellisimmiksi. Asenteiden yhteydessi todettu esi-
tetiedon ja tyoeliikejirjestelniS kohtaan tunnetun tyytyviiisyyden
korostunut nerkitys tuloksissa alleviivaa tiedotuksen ttirkeytti
sanoman vastaanottajien kisitysten muotoutumisessa. Tulokselli-
nen tiedotus kasvattaa myos myonteisti suhtautumlsta sanoman I5-
hetteij 66 kohtaan.
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