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”You see, there are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was 

once known as humanity. Indeed that's what we provide in our own modest, humble, insignificant... 

oh, fuck it.” 

 

Monsieur Gustave H. 

The Grand Budapest Hotel (2014). Ohj. Wes Anderson. 
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1. Johdanto 

 

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat arvot ja tyyli Alkon monopoliaseman 

puolustuksen välineinä. Tutkielman aineistona on Alkon vuoden 2014 televisiomainos- 

ja verkkovideokampanja. Alkuvuodesta 2014 Taloussanomat uutisoi Alkon näyttävästä 

televisiomainoskampanjasta, joka muistutti katsojia siitä, että Alkossa asioimalla verot 

jäävät Suomeen. Uutisessa haastateltu Alkon markkinointijohtaja Mika-Pekka Miettinen 

kertoi, että kampanjalla pyrittiin lisäämään Alkon hyväksyttävyyttä. Miettinen kertoi 

myös, että Alkon tulos oli supistunut, eikä kasvua odotettu seuraavallekaan vuodelle. 

Heikentyneen tuloksen syiksi nähtiin alkoholin hakeminen Virosta ja tilaaminen 

ulkomaisista verkkokaupoista. Miettisen mukaan Alko pyrki kampanjassa 

erottautumaan Viron viinakaupoista vastuullisuudellaan ja palvelullaan. (Taloussanomat 

2014.) 

 

Lähtökohta tälle tutkimukselle syntyi tunnistamisesta. Tunnistin Alkon kampanjan 

visuaalisen tyylin viittaukseksi elokuvaohjaaja Wes Andersonin tyyliin ja päähenkilön 

pukeutumistyylin samaksi, jota olin muutamaa vuotta aiemmin itse suosinut. Kaiken 

yllä leijui epämääräinen aavistus siitä, että tässä oli jotenkin kyse keskiluokkaisuudesta. 

Kampanjan päähenkilön tyyli vastasi kaltaisteni keskiluokkaisesta taustasta tulevien ja 

kulttuurista kiinnostuneiden korkeakoulutettujen pukeutumistyyliä. Blogina alkunsa 

saanut kirja Stuff White People Like (Lander 2008) määrittelee länsimaista valkoista 

keskiluokkaa tavalla, jolla etnisiä vähemmistöjä usein arkisessa puheessa paikannetaan 

ja merkitään. Valkoisen keskiluokan suosikkiasioiden 136-osaisen listan 10. sijalla ovat 

Wes Andersonin elokuvat. Kampanja antoi minulle tunnistamisesta saatavaa mielihyvää 

ja esitteli minulle estetiikkaa, johon pystyin samastumaan ja joka miellytti omaa 

tyylitajuani. Kampanja tuntui juuri minulle tehdyltä. Saatuani aavistuksen siitä, että olin 

jollain tavalla kampanjan kohderyhmän ydintä, tuntui luontevalta ottaa myös kampanjan 

tutkijan rooli. 

 

Alkon tehtävä on yksinoikeudella hallita ja ohjata alkoholin käyttöä suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tutkimuskohteena olevan kampanjan tehtävä oli lisätä Alkon 

hyväksyttävyyttä, eli puolustaa monopoliasemaa. Tämä tutkielma kysyy, miten 

keskiluokan arvot ja tyyli ilmenevät Alkon vuoden 2014 televisiomainos- ja 
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verkkovideokampanjassa? Miksi Alko perustelee ja puolustaa alkoholikontrollin 

monopoliasemaansa keskiluokkaisen tyylin ja arvojen keinoin? Miten keskiluokkainen 

habitus toimii kampanjassa hallinnan välineenä?  

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on sosiologi Pierre Bourdieun erottautumiseen 

perustuvassa luokkateoriassa ja sen osittain innoittamassa suomalaisessa uuden 

keskiluokan tutkimuksessa. Bourdieun teoria on tässä tutkimuksessa tarpeellinen, jotta 

voidaan ymmärtää habituksen käsitettä ja sen yhteyksiä makuun, arvoihin ja tyyliin. 

Suomalainen uuden keskiluokan tutkimus tarjoaa konkreettisia esimerkkejä arvoja, 

tyyliä ja makua määrittävistä periaatteista. Tutkimusmetodi on arvojen ja tyylin 

representaatioiden sosiosemioottinen analyysi. Teorian ja metodin lisäksi aineiston 

tutkimusta rajaa kaksi tärkeää kontekstia: Alkon tavoitteiden määrittämä kampanjan 

tekohetken konteksti sekä kampanjaan kiinnittyvä historiallinen konteksti. 

Yhteiskunnallisen kontekstin kehyksen muodostaa Hanna Kuusen esittämä narratiivi 

Suomen alkoholipolitiikan liberalisoitumisesta, joka nojaa Michel Foucault’n liberaalin 

hallintalogiikan teoriaan. 

 

Tutkielma koostuu seitsemästä pääluvusta, jotka jakautuvat edelleen alalukuihin. 

Seuraavassa luvussa esitän ensin, miten maun ohjaama habitus tuottaa 

yhteiskuntaluokan. Sen jälkeen havainnollistan suomalaisen uuden keskiluokan 

tutkimuksen avulla, miten uuden keskiluokan habitus ilmenee. Luvussa 3 asetan 

tutkimuskohteen yhteiskunnalliseen kontekstiin, ja esitän miten liberalistinen retoriikka 

ja liberaali hallintalogiikka ovat muokanneet suomalaisen alkoholipolitiikan kehitystä ja 

osaltaan tuottaneet uuden keskiluokan habituksen. Luvussa 4 esittelen tutkimusaineiston 

sekä metodin, jonka avulla nostan aineistosta teorian ja kontekstien rajaamia 

merkityksiä. Luvussa 5 käyn läpi tutkimuskohteen tekijöiden kontekstointihaastattelut, 

joiden avulla tuotan analyysikehikon lopullisen rajauksen. Luvussa 6 esitän analyysin 

tulokset uuden teorian ja kontekstien pohjalta muodostamieni luokkien mukaan 

jaoteltuna. Luvussa 7 kertaan tutkimuksen tärkeimmät tulokset ja tuon ne keskusteluun 

yhteiskunnallisen kontekstin kanssa. Pohdin myös metodia ja esitän mahdollisia aiheita 

jatkotutkimukselle. 
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2. Teoria 

 

Keskiluokkaisen tyylin tunnistaminen oli intuitiivinen havainto, joka toimi tämän 

tutkielman lähtökohtana. Keskiluokka on suomalaisessa yhteiskunnassa kokonsa ja 

asemansa takia havaittava muutosvoima. Jo 1980-luvun lopulla puolet suomalaisista 

määriteltiin osaksi keskiluokkaa. Uuden keskiluokan ytimeen katsottiin tuolloin 

kuuluvan suomalaisten neljäsosa. (Kivinen 1987.) Voimistuttuaan 1900-luvun puolivälin 

jälkeen suomalaisella keskiluokalla on ollut valta vaikuttaa alkoholipolitiikkaan ja lisätä 

omaa vapauttaan. Keskiluokka käsitteellistetään tässä tutkimuksessa sosiologi Pierre 

Bourdieun yhteiskuntaluokkateorian viitekehyksessä. Bourdieu kirjoittaa mausta 

yhteiskuntaa symbolisesti jäsentävänä ja erottelevana voimana. Tässä tutkielmassa 

käsiteltävän keskiluokan osan, eli uuden keskiluokan tarkempi määrittely tehdään 

hyödyntämällä suomalaisia tutkimuksia 1980-luvulta nykypäivään. Keskiluokkaa 

käsitellään tässä tutkimuksessa uuden keskiluokan kautta, sillä uuden keskiluokan synty 

teki keskiluokasta näkyvän toimijan suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutustason ja 

varallisuuden kasvaessa suomeen syntyi ensimmäistä kertaa merkittävä ja itsenäinen 

keskiluokka (Ahola 1988, 18). Teorialuku jakautuu siten, että ensin käsittelen Bourdieun 

teorian ja sitten esittelen uuden keskiluokan määritelmiä, tutkimusta ja tutkimusten 

tuloksia. Ennen Bourdieuta on kuitenkin luotava silmäys luokkateorian klassikkoihin – 

Karl Marxiin ja Max Weberiin. 

 

Yhteiskuntafilosofi Karl Marx tarkoitti yhteiskuntaluokilla suuria ihmisryhmiä, joiden 

välisiä eroja määrittää niiden paikka tuotannon järjestelmässä, niiden suhde 

tuotantovälineisiin ja se osuus, jonka ne saavat työnteolla tuotetusta vauraudesta 

(Jokinen & Saaristo 2004, 159). Yhteiskunta jakautuu omistuksen perusteella kahtia: 

omistavaksi ja omistamattomaksi luokaksi (Edgell 1993, 2-3; Turner 1988, 1-2). Marxin 

mukaan ihmisten sijoittuminen omistaviin ja omistamattomiin luokkiin määrittää sen, 

miten he elävät elämäänsä ja minkälainen maailmankuva heille kehittyy (Frisby & 

Sayer 1986, 91–97; Jokinen & Saaristo 2004, 159–160). Marxia on kritisoitu siitä, että 

hänen luokkateoriansa katsoo yhteiskuntaluokkien olevan pohjimmiltaan vain 

taloudellisen pääoman muodostama rakenne (Edgell 1993, 2-3; Turner 1988, 1-2). 

Sosiologi Max Weberin mukaan luokkaerot eivät ole seurausta ainoastaan siitä, kuka 

omistaa tai ei omista tuotantovälineitä. Weberin mukaan luokan olemus kiteytyy 
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mahdollisuuteen nauttia materiaalisista ja sosiaalisista eduista. (Blom 1987, 127–145.) 

Weber havainnollisti luokkateoriaansa statuksen käsitteen avulla. Status viittaa eroon, 

joka perustuu muilta ihmisiltä saatuun arvonantoon ja kunnioitukseen. Sen tuoma asema 

voi perustua syntyperään, kasvatukseen, elämäntapaan tai ammattiin. Marxin 

määrittämä luokka perustuu taloudelliseen pääomaan, Weberin status taas ihmisten 

subjektiivisiin arvoihin. Statusryhmät tekevät eroa toisiinsa elämäntapojensa ja 

tyyliensä välityksellä. (Jokinen & Saaristo, 2004, 164–165.) Taloudellinen pääoma ja 

status eivät kuitenkaan vielä riitä luokan havaitsemiseksi kaikkein arkisimmissa asioissa 

ja tilanteissa. Siihen tarvitaan Pierre Bourdieun teoria luokista kulttuuria jäsentävinä ja 

tuottavina voimina. 

 

2.1 Pierre Bourdieun distinktioteoria 

 

Ranskalaisen sosiologin ja kulttuuriantropologi Pierre Bourdieun luokkateoria käsittelee 

makua yhteiskuntaluokan tuottajana. Bourdieu laajensi ajatusta yhteiskuntaluokkien 

muodostumisesta ottamalla tarkasteltavaksi kulttuuriset käytännöt, joilla luokkaa 

tuotetaan. Bourdieun luokkateorian pääteos Distinction (1984) esittää, että luokan 

tuottamisen ytimessä on erottuminen ja eron tuottaminen elämäntyyleissä. Bourdieun 

(mts. 250) mukaan luokka on ero, joka tuotetaan kamppailussa. Luokittelut ovat 

luokkataistelun tulosta ja riippuvat luokkien voimasuhteista (mts. 481).  Bourdieun 

käänsi aiemman luokkateorian käsityksen luokan ja elämäntapojen suhteesta ylösalaisin. 

Marxin mukaan luokka tuottaa ja selittää elämäntyylit. Bourdieun teoriassa 

elämäntyyleillä tehdään luokkaa: kulttuurilla merkitään sosiaalisia eroja (mts. 7). 

Luokka on siis päämäärä, josta kilpaillaan (Bourdieu 1998, 23). Kulutusvalinnat ja 

makuarvostelmat ovat keskeisiä luokan tuottamisen keinoja (Lawler 2005, 804). Niiden 

avulla tuotetaan eroja kamppailussa oikeudesta luokitella ja arvottaa ryhmiä (Bourdieu 

1984, 479). Kulttuurisen erottautumisen muodot ovat tapa, jolla luokkajärjestelmä 

yhteiskunnassa havaitaan. Bourdieun kulttuurikeskeisen lähestymistavan avulla voidaan 

ymmärtää luokkaa tuottavia tekoja ja merkityksiä yhtä lailla kulttuurin tuottamissa 

arkipäiväisissä tilanteissa kuin televisiomainoksen kaltaisessa kaupallisessa 

kulttuurituotteessa. 
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Bourdieun sosiologian suosion selitetään johtuvan hänen käsitejärjestelmiensä ja 

oivallustensa laajalla soveltuvuudesta. Bourdieun oma tuotanto on osoitus hänen 

käsitteidensä monikäyttöisyydestä: se kattaa muun muassa taidetta, politiikkaa, urheilua, 

modernin talouden analyysia, kasvatusta ja koululaitosta, kulttuurin kulutusta ja 

kulttuurisia käytäntöjä sekä sukupuolten välisiä suhteita käsitteleviä kirjoituksia. 

Teorian sovellettavuuden takia Bourdieun luomia käsitteitä on levinnyt niin 

antropologian, estetiikan, kirjallisuustieteen, taiteentutkimuksen, kasvatustieteen ja 

kielitieteen kuin filosofiankin keskusteluihin. (Purhonen, Rahkonen & Roos 2006, 30–

31.) 

 

Bourdieun teorian siirrettävyydestä kulttuurista toiseen on keskusteltu paljon ja 

Bourdieun luokkakäsitystä on myös kritisoitu. Luokkien elämäntyylit ja maut sekä 

luokan suhde muihin luokkiin voivat vaihdella huomattavastikin maasta toiseen 

(Jokinen & Saaristo 2004, 184–185). Bourdieu on vastannut kritiikkiin toteamalla, 

etteivät hänen luokkansa ole todellisia, vaan teoreettisia mahdollisuuksia, ja ne on luotu 

selittämistä varten (Bourdieu 1988, 49; 1998, 14–15, 20–22). Bourdieun teorian 

luokkarakenne on sovellettavissa eri yhteiskuntien tutkimiseksi, mutta eri kulttuureissa 

luokkaerot ilmentyvät eri symbolisten muotojen kautta. Bourdieun kirjoituksista ei voi 

orjallisesti kopioida empiiriseen tutkimukseen pohjaavia luokkavastaavuuksia 

suomalaiseen yhteiskuntaan, vaan tärkeintä on rakenteen yhteneväisyys. Kulttuurin ja 

maun paikalliset ilmenemismuodot asettuvat hierarkkiseen rakenteeseen kaikissa 

yhteiskunnissa, mutta legitiimi maku saa erilaisia kulttuurisidonnaisia muotoja. Samat 

suhteet ilmentyvät luokkayhteiskunnissa eri tavoin (Bourdieu 1984, 470). 

 

2.1.1 Pääoman lajit 

 

Marx näki taloudellisen pääoman luokkien muodostajana ja Weberin statusryhmät 

pohjautuvat eroille sosiaalisessa ja kulttuurisessa pääomassa. Bourdieu yhdistää 

teoriassaan nämä käsitteet luokan muodostavaksi kolmeksi pääomaksi. 

Luokkakamppailun kohteena ovat taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma 

sekä niiden yhdessä muodostama symbolinen pääoma. (Bourdieu 1984.) Pääomien 

erilaiset kompositiot tuottavat erot ihmisten välillä, mutta myös koko yhteiskunnan 

luokkarakenteen. Bourdieun yhteiskunta on kärjellään seisova kolmio, joka muodostuu 
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eri pääomalajien kasautumisesta. Ylhäällä pääomaa on kaikkein eniten, alhaalla sitä on 

kaikkein vähiten. (Roos 1985, 11–12, 19.)  

 

Taloudellinen pääoma koostuu toimijoiden aineellisista resursseista, esimerkiksi yksilön 

varallisuudesta ja taloudellisesta vallasta. Taloudellinen pääoma määrittyy etäisyytenä 

välttämättömyydestä ja taloudellinen valta on ensisijaisesti valtaa pitää tarpeelliset asiat 

saatavilla (Bourdieu 1984, 55, 177). Bourdieun mukaan taloudellinen pääoma on 

luokkajärjestelmän perusta ja muut pääoman muodot toimivat vain peittämällä 

taloudellista alkuperäänsä. Muut pääoman muodot ovat johdettavissa suoraan 

taloudellisesta pääomasta silloin, kun asioita tai palveluita voi ostaa rahalla. 

Taloudellisen pääoman ja kulttuurisen pääoman yhteys näyttäytyy myös silloin, kun 

koulutukseen investoiminen tai harrastukseen paneutuminen edellyttävät taloudellisen 

turvallisuuden mahdollistamaa aikaa. Sosiaalinen pääoma ilmenee sosiaalisina 

oikeuksina ja velvollisuuksina sekä niitä ylläpitävinä suhdeverkostoina. Sosiaalisen 

pääoman erityisyys suhteessa muihin pääoman lajeihin piilee siinä, ettei se tavallisesti 

esiinny itsenäisenä. Sosiaalinen pääoma on kotiutettava joko kulttuuriseksi tai 

taloudelliseksi pääomaksi, minkä takia sosiaalisen pääoman rooli on välineellisempi 

kuin kahden muun pääomalajin. Kulttuurisella pääomalla on kolme ilmenemismuotoa. 

Se on ensinnäkin ruumiillistunutta, habitukseen sisäistyneitä ruumiin ja mielen 

toimintataipumuksia. Toiseksi kulttuurinen pääoma ilmenee objektifioituna eli 

kulttuurin piiriin kuuluvana omaisuutena tai kulttuurin ymmärryksenä ja hallintana. 

Esimerkiksi vaatteet, huonekalut ja taideteokset ovat kulttuurisilla merkityksillä 

ladattuja objekteja, joiden kautta voidaan viestiä yhteiskunnallista statusta. 

Kolmanneksi kulttuurinen pääoma on institutionalisoitunutta, joka viittaa toimijan 

hankkimiin tutkintoihin ja oppiarvoihin. Esimerkiksi yliopistotutkinto on kulttuurisen 

pääoman avulla kommunikoitu institutionalisoitu osoitus legitiimisyydestä. 

(Bourdieu 1986, 243–253.) 

 

Kolme pääoman lajia muodostavat yhdessä symbolisen pääoman. Se on kolmen 

pääoman hallinnan yhdessä tuottamaa valtaa muodostaa legitiimejä kulttuurisia 

arvostelmia, eli määritelmiä oikeasta mausta. (Bourdieu 1984.) Hallitsevien luokkien 

pääomakompositio on kaikista suurin. Sen myötä ne pystyvät valtaamaan hallitsevia 
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asemia yhteiskunnan merkittävimmillä kentillä ja sitä kautta määrittelemään oman 

elämäntyylinsä hyvää makua edustavaksi ja arvokkaaksi. (Katainen 2011, 27.) 

 

2.1.2 Luokkamaku ja -hierarkia 

 

Hyvä ja arvokas maku, eli legitiimit pääomat ja niiden hallinta muodostavat 

yhteiskunnan hierarkkisen rakenteen. Bourdieun luokkajako on kolmi- tai neliportainen. 

Bourdieu puhuu useimmiten yläluokasta, keskiluokasta ja työväenluokasta, mutta 

mainitsee toisinaan myös pikkuporvariston, joka kirjoitusten kontekstissa sijoittuu 

alemmaksi keskiluokaksi. Bourdieu oli itse kaikkein kiinnostunein keskiluokista 

(Kivimäki 2008, 7). Bourdieu (1990, 85) yhtyy filosofi Immanuel Kantin käsitykseen 

siitä, että maku ei ole ikinä itsenäinen, vaan sosiaalisesti määräytynyt ilmiö. Bourdieun 

mukaan objektiivinen tapa nähdä ja ymmärtää maailma on sosiaalisesti määräytynyt. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten havainnot maailmasta ovat sosiaalisesti rakentuneita, 

ja ne muuttuvat niiden olosuhteiden ja traditioiden myötä, joille yhteiskunta altistuu. 

Bourdieun jokaisella kolmella luokalla on omaleimainen suhtautuminen kulttuuriin. 

Yläluokan suhdetta kuvaa erottelujen taju, keskiluokan suhdetta hyvä kulttuuritahto ja 

alaluokan suhdetta välttämättömään tyytmyminen. (Roos & Rahkonen 1985a, 258.)  

 

Maku yhdistää yhteiskuntaluokkaa ja sen myötä jaetaan myös käsitykset siitä, mikä on 

tavoiteltavaa ja mikä on torjuttavaa (Bourdieu 1984, 34, 40). Arvostusten 

vastakkaisuudet yhteiskuntaluokkien välillä sekä hienovaraiset erot niiden sisällä eivät 

johda avoimeen konfliktiin, vaan arvottavat kamppailut ovat piilotettuja. (Kahma 2011, 

22.) Maun suhteen yläluokka on asemassa, jossa se voi muodostaa ja määrittää hyvää 

makua. Yläluokalla on käytössään eniten symbolista pääomaa, ja se pystyy siksi 

määrittelemään oman elämäntyylinsä legitiimiksi mauksi. Yläluokan maku määrittyy 

sen etäisyydellä välttämättömyydestä. Yläluokat halveksuvat alempien pyrkimyksiä, 

koska heillä on jo syntymälahjana saadun habituksen myötä se, mitä alemmat luokat 

tavoittelevat. He eivät pidä monia tavoiteltuja asioita tavoittelemisen arvoisena, koska 

osallisuus niihin on itsestään selvää. (Bourdieu 1984, 247.) Keskiluokka pyrkii 

ymmärtämään yläluokan asettamia sääntöjä ja omaksumaan niitä. Tätä pyrkimystä 

kutsutaan hyväksi kulttuuritahdoksi. Se tarkoittaa halukkuutta oppia ja ymmärtää 

yläluokan legitiimin maun mukaisia tapoja ja kulttuurituotteita, ja se ilmenee 
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kunnioituksena ja kuuliaisuutena legitiimiä makua kohtaan (mts. 321). Yläluokka 

muuttaa makuun liittyviä sääntöjä heti, kun keskiluokat ovat omaksuneet legitiimin 

maun liian hyvin. Työväenluokkaa voi pitää pelkkänä vallan kohteena, sillä se on 

luokkien hierarkiassa alimpana (Jokinen & Saaristo 2004, 180–182). Työväenluokan 

ainut tarkoitus erottautumiskamppailussa on monelta osin toimia vain taustana, 

negatiivisena viittauskohtana, johon kaikki esteettiset valinnat suhteutetaan. 

Luokkamaku on pohjimmiltaan hyveen tekemistä välttämättömästä – sen arvostamista 

joka on helpoiten saatavilla. Tämä näkyy selkeimmin alimmissa luokkapositioissa, 

joissa aineellinen puute johtaa pakollisen hyväksymiseen. Työväenluokan maku on 

niiden resurssien arvostamista, jotka ovat taloudellisesti ja kulttuurisesti saatavilla. 

Arvokkaimmaksi on nostettava se, minkä joutuisi muutenkin hyväksymään. (Bourdieu 

1984, 57, 178, 372.) 

 

2.1.3 Habitus 

 

Pääoman lajit, luokkamaku- ja hierarkia toimivat alustuksena tämän tutkimuksen 

kannalta Bourdieun teorian tärkeimpään käsitteeseen – habitukseen. Habitus on 

puuttuva linkki pääomien ja luokkamaun esittämisen välillä. Se on tiedostamaton 

sisäistettyjen asenteiden ja suhtautumistapojen järjestelmä (Roos 1986, 44–45). Habitus 

kokoaa yhteen yksilön elämänhistoriaan sisältyviä kokemuksia ja tämän havaitsemis- ja 

suhtautumistapoja (Bourdieu 1984, 169–175). Habitus toimii mekanismina, jonka kautta 

merkitykset sisäistetään ja ruumiillistetaan. Habitus on vartaloon kirjoitettu sosiaalinen 

rakenne (Bourdieu & Wacquant 1995, 157). Habitus ilmentää tietyn yhteiskuntaluokan 

kulttuurin rakentumista ja vaikuttamista yksilössä. Tämän vuoksi habitus on sekä 

yksilöllinen että yhteisöllinen asia. (Bourdieu 1984, 169–175.) Toisaalta habitus on 

yksilöön varhaisen sosialisaation ja kokemusten kautta ruumiillistunutta, toisaalta se on 

syntynyt yhteisen historiallisen todellisuuden kautta (Jenkins 1992, 78–80). Habitus on 

strukturoitu rakenne ja strukturoiva rakenne: se on ulkoa annettu, ja se tuottaa rakenteen 

mukaisia aktiivisia tekoja ja valintoja (Mäkelä 2000, 250–251; Bourdieu 1988, 48). 

Habitus pitää yllä ymmärrystä sosiaalisesta järjestelmästä. Se asettaa yksilön toiminnan 

ympärille kehyksen, jonka sisällä voi toteuttaa yksilöllistä vaihtelua. Erottuvimman 

hyvän maun osoittaminen on kykyä soveltaa luovasti määrätyn sosiaalisen kehyksen 

sääntöjä. 
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Habitus toimii sosiaalisena orientoijana, tunteena omasta paikasta. Habituksen kautta 

näyttäytyvä sosiaalinen järjestys tuottaa yksilölle käsityksen maailman sosiaalisista 

rajoista, ja täten jakolinjoista tulee itsestään selviä. (Bourdieu 1984, 466–467, 471.) 

Habitus tuntuu subjektilleen luonnolliselta – väärä maku taas epäluonnolliselta, ja siksi 

sitä torjutaan. Eri elämäntyylien välttely on suurin raja luokkien välillä. (Mts. 56.) 

Habitus rajaa valinnan mahdollisuudet hyväksyttäviin ja mahdollisuuksien rajoissa 

oleviin. Habituksen toiminnan myötä ihmiset kokevat oman tahtonsa ja makunsa 

ilmaisuksi sen, minkä heidän sosiaalinen ympäristönsä velvoittaa valitsemaan. Ihmiset 

sallivat itselleen sen, minkä järjestelmä heille sallii, kieltävät sen, minkä järjestelmä 

heiltä kieltää ja täten tuomitsevat itsensä osaansa. (Mts. 466–467, 471.)  

 

2.2 Suomalainen uusi keskiluokka  

 

Bourdieulainen symbolisella tasolla tutkittu luokkataistelu otettiin kiinnostuneina 

vastaan 1980-luvun Suomessa, jonka poliittinen jännitystila oli laskemassa (Alapuro 

2006, 58–59). Muuhun maailmaan verrattuna Bourdieun distinktioteoria omaksuttiin 

suomalaisessa sosiaalitieteessä varhain. Sitä pidettiin alusta asti hyvänä työvälineenä 

osana laajempaa elämätapoihin kohdistuvaa akateemista kiinnostusta. Samaan aikaan 

oli ilmennyt jo laajempaa tyytymättömyyttä selitettäessä ihmisten toimintaa pelkän 

talouden ja yhteiskunnallisen rakennemuutoksen avulla. (Kahma 2011, 33.) 1980-

luvulta lähtien Suomessa tehtiin luokkatutkimusta kulttuurintutkimuksellisesta 

näkökulmasta ja Bourdieun teoriaan nojaten. Tutkimusten kohteina oli usein 

suomalainen uusi keskiluokka. 

 

Uusi keskiluokka ei ole käsitteenä uusi, vaan siitä puhuttiin jo 1800-luvun Ranskassa ja 

1900-luvun alun Saksassa. (Roos & Rahkonen 1985a, 257; 1988, 69) Uusi keskiluokka 

nousi länsimaissa yhteiskunnallisesti havaittavaksi tekijäksi toisen maailmansodan 

jälkeen, ja varsinkin 1980-luvulla se sai osakseen Suomessa suurta akateemista 

kiinnostusta. Kiinnostus johtui osaltaan siitä, että Suomessa ei ennestään ollut 

voimakasta ja autonomista vanhaa keskiluokkaa (Ahola 1988, 18). Jo 1980-lukulaisissa 

tutkimuksissa todettiin, että uutta keskiluokkaa oli vaikea määritellä tarkasti ja 

tyhjentävästi, sillä sen sosioekonominen ja kulttuurinen tausta oli varsin kirjava. Siihen 

kuului luokkahierarkiassa nousseita ja laskeneita ryhmiä, vasemmalle ja oikealle 
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poliittisesti kallistuvaa väestöä sekä yhtä lailla uraohjuksia kuin boheemejakin. (Ahola 

1988, 18). Uusi keskiluokka määriteltiin monesti luokkien kartalla sen vastakohtien 

kautta. Sen jäseniksi luettiin ne ihmiset, jotka eivät olleet perinteistä keski- ja 

työväenluokkaa, maatalousväestöä tai omistavaa yläluokkaa. (Ahola 1988, 12; Mikkola 

2003, 95.) Keskiluokan määrittelyvaikeuksien takia on usein ollut tapana puhua 

keskiluokista, sillä käsite kattaa monia erilaisia ryhmiä. Mikkola (2003, 98) määrittelee 

uuden keskiluokan tietotyötä tekeviksi akateemisiksi ihmisiksi, jotka asuvat 

kaupungissa. Roosin ja Rahkosen (1988, 109) mukaan uuden keskiluokan jäsenet ovat 

juuri nousseet keskiluokkaan, saavuttaneet asemansa koulutuksella, työskentelevät 

ammateissa, jotka ovat yhteiskunnassa uusia tai muutoksessa sekä suhtautuvat luokka-

asemaansa ja työhönsä ambivalentisti. Uuden keskiluokan ja kaupunkilaisen 

pikkuporvariston eli vanhan keskiluokan välille on ollut tapana vetää selvä raja. (Ahola 

1988, 13.)  

 

Tärkein tekijä uuden keskiluokan synnylle Suomessa oli koulutuspohjan laajeneminen 

ja koko kansan mahdollisuus korkeakoulutukseen (Alestalo 1986, 98; Sulkunen 1992, 

10; Mikkola 2003, 88). Koulutusmahdollisuuksien myötä monet suomalaiset pystyivät 

tekemään luokkaretken ja liittyä osaksi uutta keskiluokkaa (Roos 1988, 33). 1900-luvun 

loppupuolella teollisen työn määrä yhteiskunnassa väheni jatkuvasti. Korkeamman 

koulutuksen myötä tietotyön tekijöiden määrä kasvoi, ja yhteiskunta keskiluokkaistui. 

(Alestalo 1985, 111–113; Mikkola 2003, 96–97.) Uuden keskiluokan määrittää 

ammattiasema, ja määritelmään sisältyvät ”professionaalisissa, hallinnollisissa ja 

teknillisissä asemissa olevat ylemmät toimihenkilöt sekä sivistyneistö”. Ero alempaan 

keskiluokkaan on itsenäisempi asema työelämässä. (Ahola 1988, 15.)  

 

Uuden keskiluokan yhdistäviä tekijöitä on määritelty samankaltaisten elämäntyylien, 

makumieltymysten ja kulutuksen avulla toteutetun distinktion avulla. Näitä määrittelyitä 

on alettu käyttää, koska luokan sosioekonominen tausta on niin kirjava. (Sulkunen 

1992; 11–12.) Keskiluokkaiselle elämäntavalle ovat ominaisia arvot kuten 

elämänhallinta, itsekontrolli, autonomia, riippumattomuus, vapaus, dynaamisuus, 

valinnan mahdollisuudet, itsekuri ja halu toteuttaa itseään ja elämäntyyliään (Roos 

1988, 17–19). Uusi keskiluokka pyrkii liikkumaan eteenpäin ja ylenemään. Sillä on 

suunnitelmallinen asenne uraan ja elämään. Se pyrkii liikkumaan eteenpäin ja 
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ylenemään (Roos & Rahkonen 1985a, 260; 1988, 73; Ahola 1988, 124). Koska uuden 

keskiluokan positio on hankittu kouluttautumalla, toteutuu siinä Bourdieun 

performatiivinen luokkakäsitys – se pyrkii tekemään itselleen parempaa luokkaa.  

 

Uuden keskiluokan tärkeimmät arvot kiteytyvät vapauden ja kontrollin väliseen 

jännitteeseen. Tärkeintä on vapaus ulkoisista pakotteista, ja samalla vahva sisäinen kuri, 

jonka avulla elämä pysyy hallinnassa. Uusi keskiluokka pyrkii hallitsemaan elämänsä 

kaikkia osa-alueita ja pitämään yllä moitteetonta julkisivua. Selkeimmin vapauden ja 

kontrollin ristiveto kiteytyy elämäntavan vahvaan ambivalenssiin: pyrkimykseen saada 

sekä seikkailua että turvallisuutta, ja olla välillä kontrolloidusti vapaa – hillitön 

hallitulla tavalla. (Roos 1986, 55; Roos 1988, 30–33; Roos & Rahkonen 1985b; Ahola 

1988, 17; Kivimäki 2008, 8.) Käytännössä uuden keskiluokan ambivalentti habitus 

tarkoittaa sitä, että se rakentaa elämäntyyliään keskenään ristiriitaisista asioista ja tahtoo 

saada kaksijakoisen asian molemmat puolet. Uusi keskiluokka haluaa pehmeitä arvoja 

ja kovaa kulutusta, asua maaseutumaisesti kaupungissa, määrittää ajankäyttönsä 

itsenäisesti ja omistautua työlleen. Se haluaa hyvän uran sekä uraa tärkeämmät asiat, 

kuten perheen ja merkityksellisiä harrastuksia. (Roos 1986, 76.) Se tahtoo olla turvassa 

ja elää vaarallisesti – olla seikkailija arkipäivän elämässä (Roos & Rahkonen 1985a, 

261). Ambivalenssista kielii myös kurinalainen suhde nautintoihin. Uudelle 

keskiluokalle itsekurin harjoittaminen on suuri hyve. Samalla on hyvin tärkeää myös 

laaja mahdollisuus valita erilaisista vaihtoehdoista. (Roos 1988, 17–19; Roos & 

Rahkonen 1988, 74.) 

 

Uuden keskiluokan keskeisin ominaisuus on halu ja tarve representoida itseään – 

määrittää oman elämän kulissit ja pitää niitä yllä. Ambivalentin habituksen takia uuden 

keskiluokan kulissit koostuvat toisilleen vastakkaisista ja ristiriitaisista osista. Tämä on 

niiden vahvuus: vaikka elämässä tapahtuisi suuriakin mullistuksia, jokin osa kulisseista 

jää aina seisomaan. (Roos 1988, 129; Roos & Rahkonen 1988, 75.) Bourdieun 

teoriakehyksestä nähtynä uuden keskiluokan kulissit koostuvat sekä taloudellisista että 

kulttuurisista osista. Taloudellisen pääoman puuttuessa voi toteuttaa sielun sivistystä ja 

askeettista hienostuneisuutta, kun taas kulttuurisen pääoman puutetta voi paikata 

käyttämällä kulttuuriharrastuksiin ja -tuotteisiin paljon rahaa. 
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Bourdieun teoria esittelee habituksen muodostavat käsitteet, eli pääoman lajit ja 

luokkamaun. Suomalainen uuden keskiluokan tutkimus täsmentää, minkälaiset arvot ja 

asiat kuuluvat uuden keskiluokan habitukseen suomalaisessa kontekstissa. Uuden 

keskiluokan habitusta voi paikantaa myös bourdieulaisittain ymmärretyistä luokan 

tekemisen akteista, eli pyrkimyksestä pääomien kartuttamiseen ja etenkin hyvästä 

kulttuuritahdosta. Kontekstista nousevat käsitteet ovat tutkimuksen kannalta hyvä 

lähtökohta uuden keskiluokan habituksen paikantamiseen aineistossa. Näitä käsitteitä 

ovat edellisessä kappaleessa mainitut elämänhallinta, itsekontrolli, autonomia, 

riippumattomuus, vapaus, seikkailullisuus, ambivalenssi, dynaamisuus, valinnan 

mahdollisuudet, itsekuri sekä itsensä toteuttamisen halu. Tämä tutkielma selvittää, miten 

uuden keskiluokan arvot ja tyyli ilmenevät Alkon vuoden 2014 televisiomainos- ja 

verkkovideokampanjassa. Miksi Alko perustelee ja puolustaa alkoholikontrollin 

monopoliasemaansa keskiluokkaisen tyylin ja arvojen keinoin? Miten keskiluokkainen 

habitus toimii kampanjassa hallinnan välineenä? Teorialuku luo pohjan kahdelle 

ensimmäiselle kysymykselle. Jotta viimeisen kysymyksen asettelun voisi ymmärtää, 

tarvitaan vielä laajempaa kontekstuaalista ymmärrystä. Seuraavassa luvussa syvennyn 

tutkimusasetelmaa rajaavasta kahdesta kontekstista ensimmäiseen: suomalaisen 

alkoholipolitiikan historiaan. 
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3. Yhteiskunnallinen konteksti 

 

Tämän tutkielman kohteena oleva Alkon vuoden 2014 kampanja ilmentää tekohetkensä 

alkoholipoliittista tilannetta. Kampanja syntyi olosuhteissa, jossa Alkon tulos oli 

heikentynyt alkoholimarkkinoiden liberalisoitumisen vuoksi, ja jossa julkisen 

keskustelun liberalistiset äänet vaativat monopolin hallinnan karsimista entisestään. 

Alkon kampanja on monopolin puolustus markkinaliberalistista ideologiaa vastaan. 

Tämä tutkielma esittää, miten Alko vahvistaa kontrollitoimiensa ja täten 

monopoliasemansa oikeutusta hyödyntämällä maun ja habituksen avulla. Jotta 

kampanjan syntyyn johtaneita pidemmän aikavälin kehityskulkuja voidaan ymmärtää, 

on luotava katsaus alkoholipolitiikan historiaan. 1900- ja 2000-lukujen aikana Suomen 

alkoholipolitiikka on kehittynyt liberalismin retoriikan ohjaamana ja liberaalin 

hallintalogiikan mukaisesti. 

 

3.1 Liberalismin retoriikka ja liberaali hallintalogiikka 

 

1900-luvun alusta Suomen ja muiden pohjoismaiden alkoholipolitiikassa voi nähdä 

vahvan liberalistisen juonteen, jonka on aiheuttanut liberalismin retoriikkaan tukeutunut 

alkoholimonopolien kritiikki. Alkoholipolitiikkaa kritisoineesta liberalismista voidaan 

erottaa kolme haaraa: poliittinen liberalismi, markkinaliberalismi ja romanttinen 

liberalismi. Poliittinen liberalismi tarkoittaa sitä, että parlamentaariset kansallisvaltiot 

muodostuvat yksilöllisistä ja suvereeneista kansalaisista, jotka ovat tasavertaisia lain 

edessä. Poliittinen liberalismi sallii valtion rajoittavan yksilön toimintaa vain sillä 

ehdolla, että toiminnan tarkoitus on suojella muita haitalliselta toiminnalta. 

Markkinaliberalismi tarkoittaa vapailla markkinoilla toimivaa talousjärjestelmää. 

Kaikissa Pohjoismaissa oikeistopuolueet ovat rinnastaneet vapaat markkinat vapaaseen 

yhteiskuntaan. Romanttinen liberalismi tarkoittaa 1800-luvulta lähtien boheemeissa 

alakulttuureissa kukoistanutta vapauden eetosta. Romantiikka nostaa ihanteikseen 

autenttisen minuuden etsinnän ja sen kirvoittamat taiteelliset pyrkimykset, sekä 

tunteiden korostamisen ja kiinnostuksen päihtymykseen. (Sulkunen 2000, 67–71.)  
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1900-luvulla suomalaista alkoholipolitiikkaa määritti kolme liberalisoitumisen aaltoa, 

jotka aiheuttivat Alkon historian kolmen tärkeintä käännettä. Ensimmäinen aalto 

kiteytyi kieltolain päättymiseen ja Alkon perustamiseen 1932. Toinen aalto koettiin 

vuosina 1963–1974, kun Suomessa siirryttiin julkilausutusti sivistämisen ja haittojen 

vähentämisen politiikkaan, joka kuitenkin johti alkoholinkulutuksen rajuun kasvuun. 

Kolmannen aallon toi 1980-luvun alussa päätään nostanut kulutusyhteiskunta ja Alkon 

valmistus-, tuonti- ja tukkukauppamonopolin purkaminen Suomen liittyessä Euroopan 

unioniin 1995. Kahden ensimmäisen aallon yhteiskunnallisen keskustelun 

pääargumentit tukeutuvat poliittiseen liberalismiin. Kolmas liberalisoitumisaalto sai 

voimansa markkinaliberalismista. Kolmannen aallon alkoholimonopoliin kohdistunut 

kritiikki on kulkenut käsi kädessä Pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kohtaaman 

kritiikin kanssa. (Häikiö 2007, 33; Sulkunen 2000, 68.) Romanttisella liberalismilla ei 

ole ollut minkään aallon alkoholipoliittisessa keskustelussa merkittävää osaa, mutta se 

on hyödyllinen käsite tarkasteltaessa uuden keskiluokan ambivalentin habituksen 

vapauden kaipuuta. 

 

Väitöskirjassaan Viinistä vapautta: alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun 

Suomessa (2004) Hanna Kuusi esittää suomalaisen alkoholikontrollin muuttuneen 

autoritaarisesta kielloilla ja häpeällä ohjaamisesta vapauden ja itsekurin avulla 

toteutetuksi kontrolliksi. Kuusen tutkimus perustuu filosofi Michel Foucault’n teoriaan 

liberaalista hallintalogiikasta. Sen mukaan ihmisiä hallitaan lupaamalla heille vapauksia, 

kunhan he ensin oppivat hallitsemaan itseään. Foucault’n (ks. 1984, 1988, 1998, 2000a, 

2000b) teoretisoima hallintalogiikka (gouvernementalité, governmentality) on 

kokonaisuus käytäntöjä, joiden avulla ulkoinen kuri ja ohjaus korvautuvat itsekurilla ja 

sisäisillä toimintataipumuksilla. Liberaalin hallintalogiikan leviämisen ehtona on ollut 

kansalaisten sivistystason kasvaminen. Kansalaisista oli tehtävä vastuunsa tuntevia ja 

itsekurin ohjaamia yksilöitä, jotka vapaan tahtonsa ilmauksena valitsevat sivistyneiksi ja 

oikeiksi merkittyjä asioita. Sosiologi Nikolas Rose (1999, 88) kutsuu ihmisten hallintaa 

kulutuksen ja markkinoiden avulla ”sivilisaatioksi identifioitumisen kautta”. Kyse on 

”yksilöiden hallitsemisesta heidän oman totuutensa välityksellä” (Varis 1990, 19; tässä 

Kuusi 2004, 46). Tässä tutkielmassa ehdotan, että liberaalin hallintalogiikan käsitystä 

identiteetistä voidaan laajentaa Bourdieun habituksen käsitteen avulla. Identiteetti 

pohjautuu luokkaposition tuottamaan habitukseen. Habitus ei tarkoita samaa asiaa kuin 

identiteetti, mutta identiteetissä on useita habituksen muodostamia osia. Habituksen 



15 
 

 

kautta yksilön sosiaalinen tausta ohjaa tämän automaattisia mieltymyksiä (Bourdieu 

1977, 79). Ihmiset eivät joka hetki tietoisesti päätä minkälainen sisustus heitä miellyttää 

tai minkä pullon he valitsevat Alkon hyllystä. Habituksen liberaali hallinta on 

oikeanlaisen maun opettamista ja vaatimista. Seuraavaksi esitän, miten suomalainen 

alkoholipolitiikka jäsentyy habituksen hallinnan kautta. 

 

3.2 Häpeästä vapauteen - suomalaisen alkoholipolitiikan historia 

 

1800-luvulta alkaen länsimäisten yhteiskuntien keskimmäiset luokat hakivat omaan 

sosiaaliseen nousuunsa innoitusta ja perustelua valistusajatteluun pohjautuvasta 

edistysuskosta. Monissa länsimaissa alkoholista tehtiin suurin este keskiluokkien 

nousulle. Suomessakin raittius omaksuttiin tärkeäksi osaksi ihannekansalaisen kuvaa. 

1800-luvun lopun työväenkysymyksen ratkaisuna nähtiin se, että työläiset oppisivat 

kehittämään itseään kohti keskiluokkaista ihannekansalaista. (Apo 2001, 202–203.) 

Raittiusliike tuki päämääräänsä luomalla vuoden 1910 tienoilla suomalaisen viinapään 

käsitteen, joka piirsi rajat vääränlaiselle alkoholinkäytölle, eli väärälle maulle. Käsite 

koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin siihen sisältyy käsitys juomatavan kansallisesta 

erityisyydestä: suomalaiset eroavat ns. sivistyskansoista, joilla on vanhempi kulttuuri. 

Toiseksi siihen kuuluu käsitys alkoholin nautintatavan erityisyydestä: alkoholia 

nautitaan kerralla mahdollisimman paljon. Sen kulutusta ei ohjaa sivistynyt kulttuurinen 

malli, vaan päihtymystarkoitus. Kolmantena osana toimii käsitys humalakäyttäytymisen 

erityisyydestä: humaltuminen tekee suomalaisista erityisen sivistymättömiä tai jopa 

väkivaltaisia. (Peltonen 1988, 3, 7.) 

 

Suomalaisen viinapään käsitteen syntyyn vaikutti suuresti sivistyneistön silmissä 

tapahtunut kansankuvan murros, jonka aiheuttivat vuosien 1905–1907 yhteiskunnalliset 

muutokset: eduskuntauudistus, työväenliikkeen vahvistuminen, vaalivoitto ja vuoden 

1905 suurlakko. Eduskuntauudistuksen tapahtuessa ainoastaan sosiaalidemokraattisella 

puolueella oli valmiuksia ja rakenteita moderniin järjestötoimintaan, ja työväenliike sai 

tästä etulyöntiaseman muihin puolueisiin nähden. Suomenkielisen sivistyneistön 

silmissä järjestäytyvä työväestö alkoi näyttää pelottavalta ja vieraalta. Tilastojen valossa 

alkoholin kulutus oli kuitenkin 1800–1900-lukujen vaihteessa laskussa, ja asenteet 

alkoholia kohtaan olivat muuttuneet kielteisemmiksi. Eliitti reagoi kansankuvan 
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murrokseen määrittelemällä rahvaan heistä erilliseksi omaksi rodukseen. Ylhäisön ja 

rahvaan ero ei ollut enää kieliero, vaan ero sivistyksen tasossa. (Peltonen 1988, 4–10.) 

Rotua ei määrittänyt kieli, uskonto tai ihonväri, vaan luokka.  

 

Suomalaisen viinapään käsitteen kanssa samaan aikaan päätään nosti myös 

raittiusliikkeen vaatimus kieltolaista. Suomen kieltolaki oli voimassa vuosina 1919–

1932. Kieltolain suurimmaksi ongelmaksi koitui se, että vaikka laki säädettiin, 

kansalaisten tottumukset eivät muuttuneet. Kieltolain kritiikki nojasi poliittisen 

liberalismin retoriikkaan, mutta lopulta sen kaatamiseksi tarvittiin myös 

markkinaliberalismin argumentteja. Tilanteessa, jossa suuri osa kansasta harjoitti 

laitonta toimintaa, nähtiin kieltolain loukkaavan yleistä oikeustajua ja heikentävän 

lainkuuliaisuutta. 1920-luvun pula-aika antoi lopullisen kuoliniskun kieltolaille, koska 

kieltolain takia valtio menetti verotuloja (Häikiö 2007, 78). Kieltolaki päättyi 

huhtikuussa 1932 valtiollisen Oy Alkoholiliike Ab:n perustamiseen. Organisaatio 

tunnetaan nykyään nimellä Alko. 

 

Vuoteen 1957 asti Alkossa oli käytössä ostajantarkkailujärjestelmä. Alkossa asioiva oli 

henkilökunnan ankaran valvonnan ja normatiivisen katseen kohteena. Kontrolliprosessi 

alkoi asiakkaan osalta ensin jonottamisena sisään myymälään, sitten 

tarkkailijaviranomaisen tiskille – josta saattoi joutua eristettyyn lasiseinäiseen koppiin 

puhuteltavaksi – ja tarkastuksen läpäistyään lopulta myyntitiskille maksamaan. 

Vääränlainen habitus tai oikeiden asiakirjojen puuttuminen saattoivat johtaa myös 

myyntikieltoon. Ostajantarkkailulla pyrittiin siihen, että ihmiset alkaisivat tarkkailla 

toisiaan. Kyse oli hallinnasta häpeän avulla. Myyntikielto ja häpeällä hallinta kaatuivat 

siihen, että viranomaisten oletuksista poiketen kansa ei pitänyt humalaa erityisen 

häpeällisenä. Myyntikieltoon joutunut sai osakseen herkemmin sympatiaa kuin 

sosiaalista eristämistä. (Kuusi 2004, 66–70.)  

 

1960-luvulle tultaessa alkoholin kontrollipolitiikka alkoi taipua kurin ja häpeän avulla 

toteutetusta kontrollista kohti vapauden avulla toteutettua kontrollia. Lisääntyvä vapaus 

voidaan henkilöidä Pekka Kuuseen, joka työskenteli Alkossa vuosina 1946–1982. 

Vapautuvan alkoholipolitiikan aikana Kuusi toimi Alkon johtokunnan jäsenenä ja 

jakelutoimen johtajana 1952–1971, ja lopulta Alkon pääjohtajana vuodet 1972–1982. 
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Kuusi uskoi syvästi valistukseen ja sivistyksen levittämiseen, ja pyrki 

eurooppalaistamaan suomalaisten juomatapoja. (Warsell 2005, 116.) 1950–1960-lukujen 

alkoholipolitiikassa alettiin liberaalin hallintalogiikan mukaisesti uskoa siihen, että 

alkoholin kontrollointiin liittyvien toimien vähittäinen alasajo toimisi kansalaisille 

kannustimena kehittää sisäistä kontrollia. ”Ihanteena oli rationaalinen, itsekuriin 

kykenevä kansalainen.” (Törrönen 2004, 34–35.) Pekka Kuusen (1952, 276) mukaan 

kaikkien kontrollikeinojen optimistinen tarkoitus oli se, että ne tekisivät itsensä 

tarpeettomaksi. Kansan olisi helpompi hyväksyä olemassa olevat rajoitukset, kun sille 

viestittäisiin tarpeeksi selkeästi alkoholipolitiikan päätavoite: ”Raittius kulkee kohti 

vapautta, eikä kieltoa.” Pekka Kuusen ajatus kansan sivistämiseksi pohjautuu sosiologi 

Norbert Eliasin sivilisaatioprosessiin. Teoksessaan The Civilizing Process I-II (1939) 

Elias esitti, että ”ulkoisten pakkojen vähittäinen sisäistyminen itsekuriksi on 

sivilisaatioprosessin ydin.” Hallitseminen on helpompaa antamalla ihmisille vapauksia, 

kuin kieltämällä, pakottamalla ja rajoittamalla. (Kuusi 2004, 46, 53, 73.) Sivistämisen 

politiikka pyrki siihen, että häpeä saataisiin juurrutettua osaksi kansan habitusta. 

Kansalle piti opettaa sellainen kulttuurinen maku, joka piti väärää käytöstä ei-

toivottavana. Tällaisen maun opettamisen toivottiin onnistuvan kansan vapautta 

lisäämällä. 

 

1950- ja 1960-lukujen taitteessa kansaa ryhdyttiin palkitsemaan kohtuukäytön 

omaksumisesta väärästä humalakäyttäytymisestä rankaisemisen sijaan (Kuusi 2004, 74). 

Alko ryhtyi suosimaan viinejä ja oluita hintapoliittisin toimenpitein vuonna 1959. 

Samana vuonna aloitettiin Alkon ensimmäinen valistuskampanja, nimeltään 

”Mieluummin viiniä kuin väkeviä”. Myymäläjulisteiden sekä myyjien aktiivisen 

asiakaspalvelun keinoin tarjottiin viiniä sivistyneeksi ruokajuomaksi. (Häikiö 2007, 

159–160, 286; Apo 2001, 313.) Asiakkaiden tarkkailun sijaan myyjät oli nyt ohjeistettu 

neuvomaan ja opastamaan asiakkaita. Myyjien tuli jakaa tietoa ja auttaa asiakasta 

löytämään oikea tuote. (Kuusi 2004, 77.) Kampanjan johtoajatuksena oli se, että viinejä 

tunnettiin Suomessa vielä huonosti. Asiakkaiden sivistämiseksi ja oikeanlaisen maun 

opettamiseksi heille tuli jakaa tietoa, jotta he osaisivat jatkossa tehdä oikeanlaisia 

valintoja. (Mts. 74.) Kun aiemmin oli pyritty alkoholinkulutuksen vähentämiseen, nyt 

tähdättiin julkilausutusti ja täsmennetysti alkoholihaittojen vähentämiseen. Sivistämisen 

politiikkaa sai osakseen kritiikkiä siitä, että sen kuva ihannekansalaisesta oli hyvin 

luokkasidonnainen ja kontrollin keinot elitistisiä (Sulkunen 2000, 73–74). Tavoitteista 
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poiketen vuoden 1968 alkoholi- ja keskiolutlait lisäsivät alkoholin kokonaiskulutusta: 

suomalaiset eivät oppineet juomaan viiniä, vaan olutta (Häikiö 2007, 159–160, 286).  

 

Alkoholin kulutuksen kasvun seurauksena 1970-luvun alkoholipolitiikassa siirryttiin 

sivistämisen politiikasta kokonaiskulutuksen hillitsemiseen. Vuoden 1970 alussa 

alkoholin hintaa nostettiin ja anniskeluoikeushakemuksia sekä suunnitelmia uusista 

alkoholimyymälöistä karsittiin (Kaijalainen 1970, 306). Vuonna 1975 julkaistiin 

tutkimusraportti ”Alkoholipolitiikka: kansanterveydellinen näkökulma” (Bruun 1975). 

Raportissa läpimurtoaan tehnyt kansanterveydellinen diskurssi oli askel kohti 

yksilönvapautta korostavaa hallintatapaa. Raportti määritteli tietynlaisen 

alkoholikäyttäytymisen riskejä, mutta jätti yksilölle lopullisen päätäntävallan siitä, 

minkälaisia johtopäätöksiä näistä riskeistä tulisi tehdä. Hallinnan ja yksilön välille 

syntyi täten etäisyyttä ja vapautta. Yksilö ei ollut enää suora kontrollin kohde, vaan 

ainoastaan osa tutkittua ja eri tavoin hallittua väestöjoukkoa. (Tigerstedt 1999, 135; 

2000, 94–95.) Kontrollin tiukennuttua yksilön päätäntävaltaa korostava 

kansanterveysdiskurssi vei taas alkoholikeskustelua liberaalimpaan suuntaan 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

 

1980-luvun lopussa integraatio kohti Euroopan unionia alkoi vaikuttaa Suomen 

alkoholipolitiikkaan ja Alkoon. Suomen jäsenhakemuksen esteenä nähtiin Alkon 

vapaakauppaa rajoittava monopoli. Alko ryhtyi puolustamaan monopoliaan vuosina 

1990–1991 parantamalla palvelua. Lauantaiaukioloa koskevassa perustelumuistiossa 

tosin todettiin, että ”asiakaspalvelulliset ja alkoholipoliittiset näkökannat ovat 

aukiolokysymyksessä jossain määrin vastakkaisia”. Suomen jäsenyysneuvottelut 

ratkesivat joulukuussa 1993, ja niiden lopputuloksena Alko sai pitää 

vähittäismyyntimonopolinsa, mutta joutui luopumaan valmistus-, tuonti- ja 

tukkukauppamonopolistaan. (Häikiö 2007, 288–290, 335–337.) 1990-luvulla muut 

merkittävät muutokset suomalaisella alkoholikentällä olivat väkevien juomien 

suhteellisen osuuden lasku, viinien suosion kasvaminen ja matkustajatuonnin kasvu 

(Häikiö 2007, 33). 1990-luvun alkoholipolitiikassa ja erityisesti uudessa järjestyslaissa 

kontrollin luontevina kohteina nähtiin nuoret ja tietyt marginaaliryhmät. Keskiluokkien 

vapautta ei haluttu kaventaa, vaan järjestyslakiin jätettiin kohta, jossa sallittiin sivistynyt 

viinin nauttiminen puistoissa. (Törrönen 2004, 57, 218–219.) Yhteiskunnallisessa 
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keskustelussa uskottiin taas kontrollin höllentämisen johtavan 

rationalisoitumisprosessiin. 

 

2000- ja 2010-luvut ovat edenneet alkoholipolitiikan yhä suurempaan vapauttamiseen 

tähtäävien markkinaliberalististen yhteiskunnallisten keskusteluiden merkeissä. 2010-

luvun puolivälissä julkisuudessa ja eduskunnassa on käyty useita keskusteluita nykyistä 

vahvempien alkoholijuomien myynnin vapauttamiseksi ruokakauppoihin. Tätä 

tutkielmaa viimeisteltäessä eduskunta äänesti uudesta alkoholilaista. Lakimuutos purkaa 

alkoholilainsäädäntöön liittyvää byrokratiaa ja vapauttaa 5,5-tilavuusprosentin 

alkoholijuomien myynnin päivittäistavarakauppoihin. Lakimuutoksen toteutuessa Alko 

on uhannut myymälöiden sulkemisella, sillä vahvojen oluiden ja lonkeroiden siirtyessä 

ruokakauppoihin Alko menettää myyntitulostaan vähintään 100 miljoonaa euroa, joka 

vastaa 7% Alkon liikevaihdosta (Yle 2017). 

 

Poliittisen liberalismin retoriikka synnytti Alkon kieltolain jälkeen vuonna 1932. Alko 

selvisi 1990-luvun alussa markkinaliberalismista Suomen liittyessä Euroopan unioniin, 

vaikka joutui luopumaan osasta monopoliaan. 2010-luvulla suomalaisen yhteiskunnan 

sisältä nouseva markkinaliberalistinen retoriikka uhkaa kaventaa instituution asemaa 

entisestään. Suomen alkoholin kontrollipolitiikassa on 1960-luvulta alkaen siirrytty 

kohti suurempaa vapautta, mutta kansalaisten vapauden lisäämisen vaatimuksista osa 

uhkaa Alkon asemaa. Tämän tutkielman aineistona on Alkon vuonna 2014 käyttämä 

kampanja, jonka avulla Alko pyrki puolustamaan monopoliaan. Tämä tutkimus esittää, 

että monopolia puolustetaan vetoamalla uuden keskiluokan arvoihin ja makuun. 

Osaltaan kampanja tuo maun ja habituksen osaksi liberaalin hallinnan käytäntöjä. 

Seuraavassa luvussa esitellään tutkimusasetelma, jonka myötä liikutaan kohti 

habitukseen pohjautuvan kontrollin paikantamista aineistossa. 
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4. Tutkimusasetelma ja metodi 

 

Tämän tutkielman aineistona on Alkon vuoden 2014 televisiomainos- ja 

verkkovideokampanja. Tutkimuskohteena ovat aineistossa esiintyvät arvot ja tyyli. 

Tutkimukseni on aineistolähtöinen. Ensikosketus aineistoon antoi minulle vainun 

keskiluokkaisen habituksen läsnäolosta, joka herätti pohdinnan siitä, voisiko Bourdieun 

teoriaa soveltaa tällaisen aineiston tutkimiseen. Sen jälkeen valitsin metodiksi 

sosiosemioottisen teorian, joka painotti kontekstien merkitystä aineiston tulkinnassa. 

Sosiosemioottisen lähestymistavan ohjaamana kokosin tutkimuksen työkaluiksi 

suomalaisen uuden keskiluokan tutkimuksen tuloksia, alkoholipoliittisen 

yhteiskunnallisen kontekstin ja sen liberaalin hallinnan narratiivin, sekä aineistona 

olevan kampanjan tuotannon kontekstin. Viimeksi mainittu konteksti esitetään 

seuraavassa luvussa, ja se toimii siltana metodiluvun ja analyysiluvun välillä. Paikannan 

arvoja kampanjan tekstiaineistosta, eli kertojaäänen puheesta. Tyylin merkkejä 

paikannan aineiston visuaalisesta annista. Analyysissa vien tutkimusaineiston 

keskusteluun tutkimuksen teorian ja kontekstien kanssa. Etsin vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: Miten keskiluokan arvot ja tyyli ilmenevät Alkon vuoden 2014 

televisiomainos- ja verkkovideokampanjassa? Miksi Alko perustelee ja puolustaa 

alkoholikontrollin monopoliasemaansa keskiluokkaisen tyylin ja arvojen keinoin? Miten 

keskiluokkainen habitus toimii kampanjassa hallinnan välineenä?  

 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimusaineistonani toimiva Alkon vuoden 2014 televisiomainos- ja 

verkkovideokampanja koostuu viidestä audiovisuaalisesta teoksesta: 

televisiomainoksesta Vastuullinen palvelu asuu Alkossa (pituus 0:35 min) sekä 

verkkovideoista Viinien maailma on lähelläsi (1:25 min), Huolehdimme 

hankintaketjustamme (1:30 min), Myynninvalvonta on keskeinen osa toimintaamme 

(1:02 min) ja Myymme turvallisia tuotteita (1:07 min). Videot on julkaistu 5.–7.9.2014. 

 

Televisiomainos on kampanjan näkyvin osa. Kampanjan ollessa käynnissä pääteemoista 

tarjottiin lisätietoa neljällä videolla, jotka olivat esillä Alkon verkkosivuilla ja Youtube-

kanavalla. Neljällä verkkovideolla on jokaisella oma teemansa – kattava tuotevalikoima, 
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vastuullinen hankintaketju, tuoteturvallisuus sekä myynninvalvonta – jota ne 

käsittelevät koko kestonsa ajan. Kampanjan kärkenä toiminut mainoselokuva on lyhyt 

yleiskatsaus kaikista verkkovideoiden käsittelemistä teemoista. Televisiomainoksella on 

verkkovideoissa kommunikoitujen teemojen lisäksi oma argumenttinsa Suomen 

verokertymän puolesta alkoholin matkustajatuontia vastaan. Verkkovideot rakentuvat 

samoista elementeistä ja osittain jopa samoista otoksista kuin mainos: niissä on sama 

päähenkilö, kertojaääni, musiikki ja kuvakerronnallinen tyyli sekä samoja 

sivuhenkilöitä ja tapahtumapaikkoja. 

 

Televisiomainoksen tarinaa kuljetetaan kertojaäänen puheen, päähenkilön toiminnan ja 

kuvakerronnan avulla. Päähenkilö on aluksi tarkkailemassa viinitilan ja 

tuotantolaitoksen oloja, palaa sitten Suomeen ja käy Alkon kautta kotiin illastamaan 

puolisonsa kanssa. Kuvakerronnassa käytetään myös otoksia vanhasta 

maailmankartasta, luentosalissa liitutaulua osoittelevasta luennoitsijasta ja satamassa 

olutlavoja kärryissä kiskovista ihmisistä alleviivaamaan ja havainnollistamaan 

kertojaäänen retoriikkaa. Verkkovideot ovat tarinallista televisiomainosta 

esitelmällisempiä. Niissä kerronnan pääpaino on kertojaäänen tekstillä, jota 

havainnollistetaan kuvakerronnalla. Päähenkilön läsnäolo tekee esitelmällisyydestä 

helpommin seurattavaa. Viinien maailma on lähelläsi esittelee kuvallisesti viinitiloja ja -

holveja, sekä Alkon myymälän viinivalikoimaa ja olutlaatujen nimiä. Huolehdimme 

hankintaketjustamme taas kuvaa hankintaketjua yksilöidyn rypälepoimijan, viiniholvien 

sekä pakkauslinjaston kautta. Myynninvalvonta on keskeinen osa toimintaamme -

verkkovideon kuvakerronnan keskiössä on henkilöpapereiden tarkistaminen Alkon 

kassalla. Myymme turvallisia tuotteita esittää tuoteturvallisuutta ensin 

vertauskuvallisesti animoidulla liitutaulukuvalla antiikin kreikasta ja sitten 

konkreettisesti kuvaamalla laboratoriotestejä. Jokaisessa verkkovideossa käytetään 

kuvakerronnallisina havainnollistuksina tyyliteltyjä animaatiokuvia, animoituja 

liitutaulupiirustuksia, lukuja ja kaavakuvia sekä lähikuvia retrohenkisistä esineistä, 

kuten vanhasta herätyskellosta tai passista ja hammasharjasta. Aineistoa esitellään 

yksityiskohtaisemmin luvussa 6. Analyysin selkeyttämiseksi siellä esitetään 

kertojaäänen tekstit sekä valikoidusti kuvia aineistosta. 

 

Alko on historiansa aikana käyttänyt harvakseltaan televisiomainontaa viestinnällisenä 

keinona. Aiemmat televisiomainokset ovat keskittyneet Alkon sosiaaliseen tehtävään 
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yhteiskunnassa: huolen kantamiseen lapsiperheiden ja alaikäisten alkoholinkäytöstä. 

Aineistoksi valitussa kampanjassa on erilainen painotus kuin Alkon mainoksissa 

kymmenen edellisen vuoden ajalta. Sosiaalisen kontrollin sijaan kampanja pyrkii 

puolustaa Alkon monopoliasemaa. 

 

4.2 Representaatioiden sosiosemioottinen analyysi 

 

Tutkimusmetodini on representaatioiden sosiosemioottinen analyysi. Sosiosemiotiikka 

eroaa Ferdinand de Saussuren ja Roland Barthesin edustamasta perinteisestä (sic) 

semiotiikasta siten, että sosiosemiotiikassa merkki nähdään aina lähettäjien intentioiden 

motivoimana, eikä koskaan muodoltaan arbitraarisena. (Kress & van Leeuwen 2006, 6-

8.) Sosiosemiotiikka tutkii ideologian materiaalista ilmenemistä arkipäiväisessä 

elämässä (Gottdiener & Lagopoulous 1986, 14). Ideologian painottaminen on auttanut 

sosiosemiotiikan erottumista muista semiotiikan haaroista (Kress & van Leeuwen 2006, 

47; Randviir & Cobley 2010, 118). Sosiosemiotiikan taustalla on kielitieteilijä Michael 

Hallidayn (1978, 1985) systeemis-funktionaalinen teoria, jonka mukaan kommunikaatio 

perustuu yhteisön sosiaalisten konventioiden motivoimille valinnoille. Systeemis-

funktionaalinen lähtökohta sopii hyvin mainonnan ja sidosryhmäviestinnän 

tutkimukseen, sillä niiden tarkoituksena on tavoittaa ja vakuuttaa kohderyhmä 

mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisessa viestinnässä kohdeyleisön sosiaalisiin 

konventioihin liittyvät merkit ja merkityskokonaisuudet ovat keskeisiä työkaluja. 

 

Metodi on aineistolähtöinen. Jotta sosiosemioottinen merkityksellistäminen onnistuu, 

täytyy mediatekstin ja sen rajattujen merkkikokonaisuuksien ympärille koota perusteltu 

kontekstien kehikko. Sosiosemiotiikka näkee mediatekstit sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

muodostuneina konstruktioina, jotka kuvastavat arvoja ja normeja (Räsänen 2015). 

Sosiosemiotiikan tarkoitus on kuvailla, kuinka tekstit rakentavat todellisuuksia eli 

representaatioita, ja perustella merkitysten muodostuksen sosiohistoriallinen luonne 

(Iedema 2001, 198). Ihmisen havaintokyky ja -mahdollisuudet määrittyvät suurelta osin 

kielen ja kielipohjaisten merkkijärjestelmien kautta. Sosiosemiotiikan mukaan ihmisten 

havaitsema todellisuus on täten aina jollain tavoin välitettyä ja medioitunutta. (Randviir 

& Cobley 2010, 126.)  Sosiosemiotiikassa mediatekstejä tutkitaan niiden sosiaalisessa 

kontekstissa, ja sen ytimessä on merkkien ja niiden käyttäjien suhde (Jewitt & van 
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Leeuwen 2001, 3; Randviir & Cobley 2010, 118, 130). Merkki kantaa mukanaan sen 

sosiaalisen ryhmän historiaa ja merkityksiä, joka merkin on tuottanut (Kress 2001, 80). 

Konteksti on kiinteä osa metodin tapaa katsoa ja tulkita aineiston merkityssisältöjä. 

Representaatiot eivät sellaisinaan merkityksellisty pelkän teorian valossa, vaan 

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen representaatioiden tulkitsemiseksi on esiteltävä myös 

se sosiokulttuurinen konteksti, jonka viitekehyksessä representaatiot on tuotettu, ja jossa 

niitä tarkastellaan. Tutkimuksen lähtökohta oli Alkon vuoden 2014 kampanja ja 

Bourdieun luokkateoria. Jotta ne saatiin keskustelemaan, tuli tutkimuksen liittää 

aineiston sosiokulttuurinen konteksti. Suomalaisen uuden keskiluokan tutkimuksen 

empiria, liberaalin hallintalogiikan käsite, alkoholipolitiikan historian yhteiskunnallinen 

konteksti ja seuraavan luvun kontekstointihaastatteluissa esitetyt tuotannon tavoitteet 

luovat kehikon, jonka sisällä aineisto jäsentyy ja merkityksellistyy. 

 

Metodin avulla tutkin aineiston arvoja ja tyyliä, eli representaatioita ja kompsitiota. 

Sosiaalitieteissä representaatio itsessään ymmärretään merkiksi tai merkkien joukoksi, 

joka viittaa johonkin itsensä ulkopuoliseen. Representaatioiden kautta ymmärrämme 

todellisuutta. (Lahti 2002, 11–13.) Representaatioiden sosiosemioottinen tutkimus 

tapahtuu intentionaalisesta ja konstruktivistisesta näkökulmasta. Intentionaalisuus 

tarkastelee sitä, mitä tekijät ovat pyrkineet viestimään, ja konstruktivistisuus sitä, 

millaisen todellisuuden mediateksti tuottaa ja millä keinoin (ks. Hall 1997, 24–26). 

Sosiosemiotiikassa representaatio tarkoittaa tapaa, jolla kielellä ja mediateksteillä 

tuotetaan ja uusinnetaan kuvaa maailmasta (Halliday 1978, 128). Representaatio ei 

toista maailmaa objektiivisesti, vaan tulkitsee ja muokkaa sitä. Representaatioissa on 

kyse jatkuvasti käynnissä olevasta todellisuuden käsittelemisestä ja uudelleen 

merkityksellistämisestä (Lehtonen 1996, 45–46). Kressin ja van Leeuwenin teoriassa 

mediatekstit ovat materiaalisten sosiaalisten prosessien semioottisia ilmentymiä eli 

representaatioita (Iedema 2001, 187). Mediatekstien tuottajat rakentavat representaatiot 

pyrkimyksenään välittää haluamiaan merkityksiä soveliaimmin ja parhaimmin keinoin 

(Kress 2001, 72–73). Kommunikaation onnistumisen ehto on, että siihen osallistuvat 

henkilöt muodostavat viestinsä mahdollisimman ymmärrettäviksi kyseiseen kontekstiin 

(Kress & van Leeuwen 2006, 13; van Leeuwen 2005, 48–49). Sosiosemiotiikassa 

merkityksen muodostuminen kommunikaatiossa on kontekstuaalinen ilmiö. Merkkeihin 

kiinnittyvät merkitykset eivät ole ennalta määrättyjä, vaan merkit sisältävät useita 
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mahdollisia merkitysresursseja, joista tietty merkitys aktivoidaan ympäröivän 

kontekstin ehdottamalla tavalla (Kress & van Leeuwen 2006, 266). Merkin 

käyttömahdollisuuden määrittävät siinä piilevät eri merkitysresurssit, joista on tietyissä 

konteksteissa mahdollista aktivoida vain tietty merkitys (van Leeuwen 2005, 3-5). 

Merkkeihin kiinnittyneet semioottiset resurssit ovat kulttuurihistorian tuotosta (Jewitt & 

Oyama 2001, 136). Representaatio ja viestintä ovat valintojen tekemistä olemassa 

olevista merkitysresursseista (Halliday 1978, 1985; Kress 2001, 78). 

 

Tutkimusmetodiin liittyy tietyiltä osin myös Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin 

(2006) kehittämä kuvallisen kieliopin teoria. Teoria jaottelee kuvallisen viestinnän 

tutkimuksellisesti representationaaliseen, vuorovaikutukselliseen ja kompositionaaliseen 

tasoon. Esittelen teoriaa analyysin lomassa, silloin kun se on argumentaation kannalta 

olennaista. Representaatioiden tutkimuksessa käytän laajempaa sosiosemioottista 

lähestymistapaa, mutta vuorovaikutuksen ja komposition tutkimiseen kuvallisen 

kieliopin teoria tarjoaa hyödyllisiä käsitteitä. 

 

4.3 Metodin haasteita 

 

Sosiosemioottiseen teoriaan perustuvan metodin suurimmat haasteet ovat tulkinnan 

validiteetissa. Miten hyvin tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä 

tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata? Tässä tutkielmassa 

tutkimuksellisena mittalaitteistona toimivat ne kulttuuris-historialliset kontekstit, joiden 

kautta aineisto merkityksellistyy suhteessa käytettyihin teorioihin. Koska tutkimuksen 

analyysi on tulkintaa, on tärkeää rajata tulkinnan konteksti mahdollisimman tarkkaan. 

Täten tulkinta on mahdollista perustella analyyttisen johdonmukaisesti. Tällaisessa 

tutkimusasetelmassa tutkimuksen validiteetti on siis valituista konteksteista johdetun 

tutkimuksellisen narratiivin johdonmukaisuutta ja uskottavuutta. Kuvallisen viestinnän 

tulkinnassa erityinen haaste on se, että tuotettuja merkityksiä on hankala lopullisesti 

paikantaa tai lukita. (Messaris 1997, 184; Kress & van Leeuwen 2006, 14, 20.) Kuviin 

sisältyy laaja joukko semioottisia resursseja, joiden pohjalta katsoja voi tuottaa 

mieleisiään merkityksiä ja ohittaa muut (Barthes 1986, 76–79). Kuvien lukeminen on 

aina tulkintaa ja tulkinnat kilpailevat keskenään. Se mitä kuvassa on, ei kerro suoraan, 

mitä kuva kenellekin tarkoittaa. Representaatioiden synnyttämät tulkinnat eivät 
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kuitenkaan ole vain katsojasta kiinni, vaan teksti on rakennettu tuottamaan tietynlaisia 

tulkintoja. Tekstejä voi merkityksellistää monella eri tavalla, mutta ei millä tavalla 

tahansa (Culler 1980, 51–52). Useimmista teksteistä on löydettävissä ensisijainen, 

etusijalle asettuva lukutapa. 

 

Valitun metodin käytössä on tärkeää kysyä myös, minkälaista erityisarvoa juuri kyseisen 

tutkijan tulkinnalla on verrattuna kenen tahansa arkijärkeen perustuviin pohdintoihin. 

Maallikkoselittäjästä hyvän tutkijan erottavat perustellut mahdolliset tulkinnat (van 

Leeuwen & Jewitt 2001, 5). Uskottava perustelu vaatii sen teorian ja sosiaalisen 

kontekstin kattavaa esittelyä, jonka kehyksessä tulkinta on tuotettu. Kun teoria ja 

kontekstit on esitelty tarpeeksi kattavasti, ja tutkija tuottaa niistä aineiston analyysissa 

johdonmukaista perustelua, on tutkija toimillaan lisännyt tutkimuksen validiteettia. Eri 

teoriat ja kulttuuriset kontekstit voivat tuottaa samasta aineistosta erilaisia tulkintoja 

samalla tavoin kuin sosiosemioottisen teorian mukaan eri kontekstit aktivoivat 

merkeissä erilaisia mahdollisia merkitysresursseja (ks. Panula 1997, 281–282). 

Uskottavasti perusteltu tutkimus tarjoaa teoreettisen ja sosiohistoriallisen luennan, jonka 

avulla voi nähdä monitahoisesta ilmiöstä uusia puolia (Fornäs 1998, 18–20). 

 

Kulttuurintutkimuksen kohteena on oikeastaan tutkittavan kulttuurin piirissä elävien 

ihmisten tiedostamaton ja alitajunta. Mediatekstejä tutkittaessa tutkitaan samalla sitä 

yhteiskuntaa, jonka kehyksessä teksti on tuotettu. (Maffesoli 1989, 13, 16.) Tutkijan 

positio vaikuttaa tehtyyn tulkintaan, mutta sosiosemiotiikka näkee sen vahvuutena 

(Iedema 2001, 186). Lähimmäs objektiivisuutta laadullisessa tutkimuksessa päästään, 

kun tutkija on tietoinen subjektiivisesta positiostaan ja suhtautuu siihen kriittisesti 

(Malmelin 2001, 175–176). Atomeita laboratorioinstrumenteilla havainnoiva tutkija 

koostuu myös itse atomeista. Tilanteessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että atomit 

yrittävät ymmärtää toisia atomeita. Tämä tutkimus on uuden keskiluokan näkökulmasta 

tehty tutkimus uuden keskiluokan kulttuurista. 
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5. Aineiston kontekstointihaastattelut 

 

Tutkielmassa olen tähän mennessä esitellyt teoreettisen taustan, yhteiskunnallisen 

kontekstin sekä tutkimusasetelman ja metodin. Metodi osoitti yhteiskunnalliset ja 

kulttuuriset kontekstit tutkimuksen tärkeimmiksi työkaluiksi. Ennen analyysiin 

siirtymistä esittelen tässä luvussa vielä viimeisen tärkeän kontekstin: Alkon kampanjan 

tekijöiden tavoitteet. Olen selvittänyt tavoitteita niin kampanjan laajemman käytön kuin 

yksittäisten sisällöllisten elementtien kohdalla tehtyjen valintojen kannalta. Tekijöiden 

tavoitteiden ymmärtämiseksi haastattelin mainoksen tilaajaa, Alkon viestintäjohtaja 

Maritta Iso-Ahoa, kampanjan suunnitellutta mainostoimisto Sek & Greyn copywriteria 

Juha Viljasta ja mainoselokuvan ja verkkovideot ohjannutta Osmo Waldenia. 

 

Kampanjassa Alkon tavoite oli vahvistaa monopoliaseman hyväksyttävyyttä, yhtiön 

mainetta ja mielikuvaa sen vastuullisuudesta (Maritta Iso-Aho, haastattelu 5.6.2015; 

Juha Viljanen, haastattelu 2.6.2015). Kampanjan tekohetkellä Alkon asiakkaat ja muut 

sidosryhmät eivät olleet tarpeeksi hyvin tietoisia Alkon toiminnan vastuullisista 

puolista. Ihmisten olisi helpompi hyväksyä monopoli, jos he tietäisivät mitä kaikkea 

Alko tekee monopoliaseman säilyttämisen motivoimana. Kampanjan 

julkilausumattomana johtoajatuksena toimi väite siitä, että Alko on yhtiönä ja 

monopolina hyväksi suomalaiselle yhteiskunnalle. Tätä väitettä ei voitu kuitenkaan 

sanoa suoraan, koska vastaanottaja voisi tulkita viestin niin, että alkoholi on hyväksi 

ihmisille. Kampanjassa haluttiin myös kumota monopolin käsitteeseen usein yhdistetyt 

ennakkoluulot suppeasta valikoimasta ja huonosta palvelusta. (Juha Viljanen 2.6.2015.) 

 

Kampanjassa päätettiin toteuttaa televisiomainos, jotta kampanjan aiheet tulisivat 

paremmin kansan tietoisuuteen. Lyhyt mainos oli mediakäytössä tärkein, ja 

verkkovideot tehtiin televisiokampanjan tueksi ja syventämään mainoselokuvan eri 

aihealueita. Verkkovideoiden toteuttaminen liittyi myös resurssien tehokkaaseen 

käyttöön: televisiomainoksen tuotannon kustannusten hintaa ei merkittävästi nostanut 

verkkovideoiden tuottaminen osittain samasta materiaalista. Verkkovideoiden koettiin 

olevan myös nykyaikainen viestintäkeino. (Juha Viljanen, 2.6.2015.) 
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Tutkimuksen alkuoivallukseen sisältyivät havaintoni päähenkilön tyylistä omaa 

pukeutumistyyliäni vastaavana sekä kampanjan kompositioiden ja representaatioiden 

samankaltaisuudesta elokuvaohjaaja Wes Andersonin tuotantoon. 

Kontekstointihaastattelussa Alkon viestintäjohtaja totesi, että hän oli heti ajatellut minua 

päähenkilön kaltaiseksi, kun kävelin ovesta sisään (Maritta Iso-Aho, 5.6.2015). 

Kampanjan copywriter mainitsi Wes Andersonin tyylin, kun tiedustelin kampanjan 

tyylillisiä esikuvia (Juha Viljanen, 2.6.2015). Mainoselokuvan ja verkkovideoiden 

ohjaaja tarkensi, että tyylillisten valintojen pyrkimyksenä oli saada mainos ilmeeltään 

omaleimaiseksi. Wes Andersonin tyyli on selkeä ja omaperäinen, jonka takia sitä on 

helppo käyttää viittauskohteena asiakkaalle kommunikoitaessa. Kampanjan 

kuvauksessa käytetty Wes Andersonin tyyliin viittaava keskitetty rajaus tuottaa 

koomisen vaikutelman, ja saa aikaan viihdyttävyyttä ja kepeyttä. Visuaalinen 

erottuminen herättää mielenkiintoa, ja saa yleisön katsomaan mainoksen loppuun 

saakka. Kampanjan ollessa sisällöiltään vakava ja asiapitoinen, saatiin kepeällä 

estetiikalla lisättyä sen kiinnostavuutta ja viihdyttävyyttä. Kepeydellä luotiin myös 

Alkoon yhdistyvää mielikuvaa: Alko on helposti lähestyttävä ja mukava. (Osmo 

Walden, 26.8.2015) Alkon viestintäjohtajan mukaan visuaalisella tyylillä haettiin 

tavanomaisuutta, joka ei kallistuisi liikaa mihinkään määriteltävään tyylisuuntaan. 

Sisällöllisesti haettiin helppoa visuaalista samastumista ja tunnistettavia elementtejä. 

Tyylin ei haluttu olevan liian modernia, vaan tietoisen rustiikkista. Vanhahtavat esineet 

kuten liitutaulut ja kartat herättivät Alkossa positiivisia mielikuvia. (Maritta Iso-Aho, 

5.6.2015.) Kampanjan visuaalinen tyyli ei saanut olla liian trendikäs tai räväkkä. Alkon 

on oltava kaikkia suomalaisia palveleva yhtiö ja kaikkien on voitava kokea Alkon 

lähestymistapa itseään puhuttelevaksi (Juha Viljanen, 2.6.2015).  

 

Päähenkilö auttoi tekemään kampanjasta selkeän ja havainnollisen. Päähenkilöstä 

haluttiin puvustuksen avulla tuottaa hahmo, joka olisi tunnistettava samaksi hahmoksi 

eri tilanteissa ja elokuvissa. Mainoksesta ja verkkovideoista saatiin kiinnostavampia 

seurata, kun niissä oli selkeä narratiivi. Käsikirjoituksessa päähenkilö kulki nimellä 

kokija. Pelkän dokumentaarisen kuvauksen sijaan kampanjaan haluttiin henkilö, joka 

näkee ja kokee esitettävät asiat. (Juha Viljanen, 2.6.2015) Päähenkilöstä haluttiin tehdä 

helposti samastuttava ja päähenkilön osaan hieman boheemi henkilö. Ulkoisesti 

päähenkilön haluttiin olevan rento, mutta asiallinen. Boheemisuus perusteltiin sillä, että 

liian sliipattu tyyli olisi vienyt huomiota pois kampanjan pääviesteiltä. Koska Alko 
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tahtoo puhutella koko kansaa, koettiin päähenkilöksi sopivan hahmon, joka ei ollut 

habitukseltaan liian ylevä, muttei myöskään liian kansanomainen. Mielikuvien tasolla 

mainoksen hahmoista haluttiin hauskoja ja viihdyttäviä, mutta ei koomisia. Päähenkilön 

tärkeimmiksi ominaisuuksiksi mainittiin sympaattisuus, lähestyttävyys, nykyaikaisuus, 

nuorekkuus ja trendikkyys. Tyylillisesti suuntaa-antaviksi käsitteiksi mainittiin retro, ja 

hieman hipsteri. Valinnoilla haettiin positiivisia mielikuvia ja hyväksyttävyyttä etenkin 

nuoremman yleisön kohdalla. (Juha Viljanen, 2.6.2015; Maritta Iso-Aho, 5.6.2015; 

Osmo Walden, 26.8.2015.) 
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6. Aineiston analyysi 

 

Tässä luvussa esitän aineiston analyysin tärkeimpiä osuuksia ja tuloksia. 

Kontekstointihaastatteluista nousi esiin käsitteitä, jotka liittyvät uuden keskiluokan 

tyyliin: ei liian ylevä, muttei liian kansanomainen habitus viitaa luokkakartan 

keskimmäiseen positioon. Boheemisuus sekä asiallisuuden ja rentouden yhdistelmä 

viittaavat uuden keskiluokan habituksen ambivalenssiin – tasapainoiluun kontrollin ja 

vapauden välillä. Tämän havainnon pohjalta olen muodostanut aineiston analyysin 

rakenteen. Analyysi jakautuu kolmeen alalukuun: kontrolli, vapaus ja ambivalenssi. 

Aineiston analyysi eteni siten, että ensin etsin aineiston arvoista ja tyylistä 

yhtymäkohtia suomalaiseen uuden keskiluokan tutkimuksen tuloksiin. Seuraavaksi 

keskustelutin aineistosta nousevia uuden keskiluokan arvoja ja tyyliä yhteiskunnallisen 

kontekstin kanssa. Sen lisäksi merkityksellistin uuden keskiluokan tyyliä erityisiin 

aihealueisiin kuten pukeutumiseen tai rustiikkiseen estetiikkaan keskittyvällä 

kulttuurihistoriallisella kontekstoinnilla. Alaluvut kontrolli ja vapaus käsittelevät 

aineiston puheessa ja kuvakerronnassa representoituja arvoja. Kyseiset alaluvut 

jäsentyvät siten, että ensin esitellään kertojaäänen teksti ja analyysin rinnalla näytetään 

tarvittaessa kuvankaappauksia videoista ja televisiomainoksesta. Ambivalenssi eli 

kolmas alaluku käsittelee aineiston kuvallisesti kommunikoimaa tyyliä, eikä siinä ole 

mukana kertojaäänen tekstin analyysia. 

 

6.1 Kontrolli 

 

6.1.1 Sosiaalinen kontrolli 

 

 

Verkkovideo: Myynninvalvonta on keskeinen osa toimintaamme 

Arvaapa kumpi heistä on täysi-ikäinen. Entä heistä? Tai heistä? Aivan. Ulkonäön 

perusteella on hankala päätellä ihmisen ikää. Siksi kaikkia nuoria pyydetään Alkossa 

näyttämään paperit.  

Laki on selkeä. Se kieltää alkoholin myynnin alaikäisille. Myymälöissä pelataan 
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kuitenkin varman päälle. Myyjät on ohjeistettu tarkistamaan ikä kaikilta, jotka näyttävät 

alle 25-vuotiailta. Alkossa käy vuosittain yli 60 miljoonaa asiakasta. Ja heistä noin 3 ja 

puolen miljoonan ikä tarkistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Alkojen ollessa 

auki likimain joka kolmas sekunti jossain päin Suomea pyydetään nuorta asiakasta 

näyttämään paperit.  

Alkossa noudatetaan tinkimätöntä linjaa myös silloin, jos asiakas on selvästi päihtynyt. 

Samaten myyjä tyrmää ostoaikeet, jos hänellä on aihetta epäillä alkoholin välittämistä.  

Myynninvalvonta on keskeinen osa Alkon toimintaa. Tarkka linja saa runsaasti kiitosta, 

myös nuorilta. 

 

Videon pääaihe, alkoholin sosiaalinen kontrolli on aiheena sinänsä kiistämätön ja 

ristiriidaton, koska se perustuu lakiin. Asiapitoisen aiheen esitystapaa on kevennetty 

leikittelevällä kuvailmaisulla: videon alussa kertojaääni ja kuvakerronta arvuuttelevat 

nuorten passikuvilla, lakiin viitatessa laki konkretisoidaan näyttämällä lakikirja, 

papereiden tarkistamista joka kolmas sekunti jossain päin Suomea on havainnollistettu 

tikittävällä retroherätyskellolla, ja päihtyneiden ja alkoholin välittäjien myyntikieltoa on 

elävöitetty animaatiokuvituksella. 

 

Kuva 1. Päihtyneille ei myydä, eikä luokatonta alkoholikulttuuria suvaita. 
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Analyysin kannalta Myynninvalvonta on keskeinen osa toimintaamme -videon tärkein 

sisältö on nuorten ja päihtyneiden esittäminen kontrollin keskiössä. Heidät osoitetaan 

kontrollin kohteiksi sekä kertojaäänen tekstissä, että kuvallisessa representaatiossa. 

Videon alussa näytetään nuorten asiakkaiden henkilötodistusten tarkastamista Alkon 

kassalla. Loppupuolen animaatio-osuudessa esitetään päihtyneitä asiakkaita. 

Verkkovideon historiallinen viittauskohta alkoholipolitiikan luokkakontrollin sijoittuu 

1990-luvulle. Silloin alkoholipolitiikassa ja erityisesti uudessa järjestyslaissa kontrollin 

luontevina kohteina nähtiin nuoret ja tietyt marginaaliryhmät. Keskiluokkien vapautta ei 

haluttu kaventaa, vaan lakiin jätettiin kohta, jossa sallittiin sivistynyt viinin nauttiminen 

puistoissa. Yhteiskunnallisessa keskustelussa katsottiin edelleen kontrollin 

höllentämisen johtavan rationalisoitumisprosessiin. (Törrönen 2004, 57, 218–219.)  

 

Kontrolli on keskiluokalle tärkeä osa habitusta, mutta ulkoisena pakkona kontrolli on 

vastustettava ilmiö. Vaikka Alko harjoittaa alkoholin saatavuuden kontrollia, se 

kohdistuu korostetusti vain luokattomaan alkoholinkäyttöön, jossa habituksen 

kontrolloidut rajat eivät pidä ja hillittömyys muuttuu hallitsemattomaksi. Sosiaalinen 

kontrolli on siirtynyt kattamaan vain alaikäiset ja päihtyneet kontrolloimattomien 

luokkien sijaan. Liberaali hallintalogiikan onnistunut soveltaminen on johtanut 

tilanteeseen, jossa esivallan suoria hallintakeinoja tai valtiollista byrokratiaa ei enää 

tarvita, kun yksilöt ovat omaksuneet sosiaaliset normit omaa sisäistä haluaan ohjaaviksi 

periaatteiksi. Sisäinen hallinta vähentää tarvetta ylläpitää yhteiskunnan 

hallintarakenteita. (Rose 1999, 88.) Liberalisoituneessa politiikassa keskiluokkaisten 

kansalaisten kompetenssi itsekontrolliin on hyväksytty, ja suoraa hallintaa käytetään 

vain poikkeusryhmien kohdalla. 
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6.1.2 Turvallisuus 

 

 

Verkkovideo: Myymme turvallisia tuotteita 

Antiikin maailmassa keisareilla oli omat viininmaistajansa. He eivät kuitenkaan 

arvioineet viinin rakennetta tai bukeeta, vaan sitä, olivatko vallantavoittelijat kenties 

myrkyttäneet juoman.  

Nykyään olet Alkon asiakkaana keisarin asemassa. Kun ostat juomasi Alkosta, voit olla 

varma että sen turvallisuuden eteen on tehty kaikki voitava.  

Ensin juoman tuoksu ja maku tutkitaan aistinvaraisesti. Haju- ja makuaisteja ei mikään 

laite ole toistaiseksi pystynyt täydellisesti korvaamaan. Sitten turvallisuus varmistetaan 

Helsingin Salmisaaressa sijaitsevassa ACL:ssä, joka on Alkon organisaatioon kuuluva 

Pohjoismaiden vanhin virallinen alkoholintarkastuslaboratorio.  

Kemiallisissa ja mikrobiologisissa tutkimuksissa selvitetään muun muassa 

vierasaineiden, kuten homemyrkkyjen ja säilöntäaineiden pitoisuudet. Vuosittain 

analyysejä tehdään yli 80 000. Laboratorien mittatarkkuus on yksi nanogramma, joka 

vastaa pisaraa uima-altaassa.  

Mikäli tuoteturvallisuudessa havaitaan ongelmia, ei tuotteella ole asiaa myyntiin. 

Saatavilla on siis vain tutkitusti turvallisia tuotteita. 

 

Myymme turvallisia tuotteita -videon retoriikassa viitataan keskiluokan ruumiillistettuun 

kulttuuriseen pääomaan, eli tietoon. Turvallisuudesta todistetaan videon 

representaatioissa kulttuurisen, tieteellisen ja institutionaalisen legitimiteetin avulla. 

Videon argumentoinnin pohja rakentuu luonnontieteellisen ja institutionaalisen 

todistamisen varaan. Representaatioissa esiintyy käsitteitä kuten kemialliset ja 

mikrobiologiset kokeet, laboratorio, nanogramma, ACL ja instituution pitkä historia. 

”Epätieteellinen” aistinvarainen testaaminen on kuvitettu animoiduilla anatomisiin 

kuvituksiin viittaavilla liitutaulupiirroksilla nenistä ja haistamisesta. ACL:ää ja 

laboratoriokokeita kuvitetaan otoksilla laboratoriossa työskentelevästä naisesta ja 

laboratorion käytössä olevista laitteista. Mittaustarkkuutta havainnollisestaan 
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animoidulla kaavakuvalla. Vaikka argumentointi rakentuu luonnontieteellisen ja 

institutionaalisen todistamisen varaan, vakuuttaminen aloitetaan humanistisen kulttuurin 

päädystä. Videon kuvakerronta alkaa hienostuneessa ja tiedon legitiimisyyttä 

vahvistavassa yliopistoympäristössä. Tämän jälkeen tekstuaalinen ja kuvallinen kerronta 

sukeltavat antiikin maailmaan: videon alussa representaatioita hallitsevat keisari, 

viininmaistajat ja vallantavoittelijat. Tekstuaalisen asemoinnin keinoa hyödyntäen 

kertojaääni muistuttaa, että Alkon asiakkaana olet keisarin asemassa. Alun sivistyneisiin 

representaatioihin kuuluu myös viininmaistelusanastoa kuten rakenne ja bukee. Tärkein 

tekijä uuden keskiluokan synnylle Suomessa oli koulutuspohjan laajeneminen ja koko 

kansan mahdollisuus korkeakoulutukseen (Alestalo 1986, 98; Sulkunen 1992, 10; 

Mikkola 2003, 88). Yhteiskunnan korkeasta koulutustasosta johtuen sivistyksen ja 

älyllisyyden arvostus on lisääntynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietotyön 

lisääntyminen on osaltaan kasvattanut tiedon ja osaamisen merkitystä ja arvostusta. 

(Mikkola 2003, 96.) Turvallisuus on uuden keskiluokan habituksen ydinosa. Vakuuttelu 

tehdään kovalla tiedolla, jota koulutettu väki osaa arvostaa. Humanistiseen sivistykseen 

viittaava aloitus vetoaa tyylillisesti keskiluokan enemmän kulttuurista pääomaa 

hallitsevaan osaan. 

 

Myymme turvallisia tuotteita kiinnittyy kontrolliin turvallisuuden käsitteellä. Jos 

myynninvalvonnassa kontrolli on pakollinen paha, tuoteturvallisuudessa se on 

kiistämätön hyvä. Turvallisuus on uuden keskiluokan ambivalentissa habituksessa 

seikkailuiden kaipuun vastinpari (Roos & Rahkonen 1985a). Vaikka uusi keskiluokka 

tahtoo olla välillä hillitön ja kokea seikkailuja, on tärkeää kuitenkin tiedostaa, että 

oikeasti kaikki on hallinnassa ja turvallisuudesta on huolehdittu. Tuoteturvallisuus on 

osa alkoholin mahdollistaman hallitun hillittömyyden hallittua puolta. Mikäli arkipäivän 

seikkailija tahtoo itsekontrollin osoituksena koetella rajoja, olennaista on, että nuo rajat 

ovat ensisijaisesti yksilön sisäisiä rajoja. Turvallinen, kontrolloitu ja valvottu päihde 

varmistaa, ettei suurta vaaraa oikeasti ole. Bourdieu ja Beverley Skeggs pitävät sisäistä 

kontrollia tärkeänä keskiluokkaista habitusta uusintavana tekijänä. Skeggsin (2004, 23, 

104–105) käsite hallittu hillittömyys viittaa keskiluokkaiseen aktiin irrottautua 

hetkellisesti tiukasta kontrollista – kontrolloidulla tavalla. Käsitteestä voidaan puhua 

myös laskelmoituna hallitsemattomuutena tai rajoitettuna hedonismina. Koska 

keskiluokkainen habitus tunnistaa omat rajansa, se pystyy myös rikkomaan niitä 
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hallitusti. Ajoittainen humalahakuinen juominen viestii keskiluokan kyvystä hallita 

äärimmäisiä olosuhteita ja pitää omat halut kurissa, kun sama toiminta työväenluokassa 

viestii heikosta elämänhallinnasta. 

 

 

Kuva 2. Humanistista sivistystä: yliopiston uusklassinen luentosali ja liitupiirros antiikin 

maailmasta. 

 

Kuva 3. Kovaa luonnontiedettä: laboratoriotutkimuksia, kaavakuvia ja lukuja. 
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6.1.3 Kontrolli maun avulla 

 

 

Mainoselokuva: Vastuullinen palvelu asuu Alkossa 

 

Viinirypäle. Viiniköynnöksen hedelmä. Tie tilalta pulloon ja pöytään on pitkä. Varsinkin 

Suomeen.  

Kun ostat juomasi meiltä, on turvallisuutta ja vastuullisuutta vaalittu läpi 

hankintaketjun.  

Ja ehkä yllättäen, vaikka rypäle viihtyy täällä, paras juomien kirjo löytyy täältä.  

Emme pyri myymään enemmän, vaan palvelemaan paremmin. Ikärajoista tinkimättä.  

Eikä hassumpaa ole sekään, että verot jäävät Suomeen, hyödyttämään meitä kaikkia. 

 

 

 

Vastuullinen palvelu asuu Alkossa on kampanjan suurimman yleisön tavoittanut 

televisiomainos ja sen tärkein osa. Kampanjan kärkenä sen viesti saa verkkovideoita 

suuremman painoarvon. Sen argumentointi on tiivistys verkkovideoiden teemoista. 

Siinä viestityt tärkeimmät arvot ovat valinnanvapaus, palvelu ja solidaarisuus. Ne kaikki 

edustavat vapautta. Mainittujen arvojen painokkuus mainoksessa syntyy siitä, että 

niiden kommunikoimiseen käytetään sekä kielellistä että kuvallista retoriikkaa. 

Kertojaäänen puhuessa Alkon mahdollistamasta valinnanvapaudesta kuvakerronta 

käyttää humoristista tyylikeinoa ja tekee hyppyleikkauksen lämpimiltä viinipelloilta 

routaiselle suomalaispellolle. Palvelusta kerrotaan kuvallisesti rinnastamalla kylmässä 

satamassa olutlavoja kärryillä kiskova ihmisjoukko ja yksilöllistä palvelua laajan 

viinivalikoiman keskellä saava päähenkilö. Solidaarisuus on läsnä mainoksen 

loppuosassa, mutta toisin kuin Huolehdimme hankintaketjustamme -verkkovideossa 

solidaarisuus ei mainoksessa kiinnity hankintaketjun alkupäähän, vaan verotuloihin ja 

suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Tästä lisää seuraavassa kappaleessa. Myös 

kontrollin käsitteet eli sosiaalinen kontrolli ja turvallisuus ovat mainoksessa läsnä, mutta 

jäävät pienempään osaan, koska esiintyvät vain puheen tasolla. Televisiomainos viestii 

vapauden käsitteitä vahvemmin kuin kontrollin käsitteitä. Koska televisiomainos on 
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kampanjan tärkein osa, tästä voidaan johtaa myös yleistettävä havainto koko 

kampanjasta. 

 

Mainoselokuva käsittelee itsenäisesti verotulojen jäämistä Suomeen tärkeänä tekijänä 

matkustajatuontia vastaan. Tässä Alko painottaa tärkeää rooliaan suomalaisessa 

yhteiskunnassa, jota asiakas tukee ostaessaan juomansa Alkosta. Argumentti on 

painokas, koska se on mainoksen viimeinen argumentti ja sitä on tuettu visuaalisella 

havainnollistuksella ja metaforalla. Veroargumenttia ei kuitenkaan avata kampanjassa 

laajemmin, eikä siitä ole tehty omaa verkkovideota, joten se jää kokonaisuudessa 

sivuhuomion asemaan. Huomionarvoista on, että ajatus verotulojen menettämisestä oli 

lopullinen kuolinisku vuosien 1919–1932 kieltolaille. Tätä ajatusta seuraten alkoholin 

matkustajatuonti Virosta on samalla tavalla vahingollista suomalaiselle yhteiskunnalle, 

kuin kieltolaki oli. Alkoholipolitiikassa ihanteellinen tilanne ei synny liiallisesta 

kontrollista tai vapaudesta, vaan sijaitsee jossain niiden välissä. 

 

Kertojaäänen kommunikaatio on koko aineistossa kaikkein suorinta viestintää. 

Mainoselokuvassa kertoja sinuttelee katsojaa ja puhuu Alkosta käyttäen me-pronominia. 

Viimeisessä virkkeessä ” Eikä hassumpaa ole sekään, että verot jäävät Suomeen, 

hyödyttämään meitä kaikkia” me-pronomini viittaa sekä Alkoon että katsojaan. 

Sosiosemioottisen teorian mukaan kirjoitetussa ja puhutussa kielessä etäisyyttä voidaan 

kasvattaa tai pienentää vastaanottajan asemoinnilla (Kress & van Leeuwen 2006, 127-

129). Televisiomainoksen kertojan puheessa asemoinnin muutos hävittää etäisyyttä 

Alkon ja vastaanottajan välillä, ja osoittaa näiden edun yhteneväksi. 
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Kuvat 4 ja 5. Kuvallista argumentaatiota vastakohtien kautta.  

 

Mainoselokuvan otospari satamassa ja Alkon myymälässä on aineiston 

monisemioottisesti merkityksellisin osuus. Satama- ja myymäläkuvat ovat toistensa 

representaatioiden kontrastisia vastapareja. Myymälä on kuvana monin tavoin sitä, mitä 

satama ei ole. Satamakuva on väriltään sinertävä ja vihjaa kylmyydestä, myymäläkuvan 

värisävyt vihjaavat lämmöstä. Satamassa ihmiset joutuvat palvelemaan itseään ja 

raahaamaan alkoholia, myymälässä päähenkilöä palvellaan. Satamassa ihmisillä on 

kärryissään samoja tuotteita, myymälässä näyttäytyy Alkon hyllyjen laaja 

valinnanvapaus. Satamassa ihmisten välillä ei ole kontaktia, mutta myymälässä tapahtuu 

päähenkilön ja myyjän välinen yksilöllinen kohtaaminen. Kertojaäänen retoriikassa 
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kahden kuvan kohdalla lausuttu argumentti käyttää myös kontrastista vahvistamista: 

”Emme pyri myymään enemmän, vaan palvelemaan paremmin.” Mainoselokuvan 

mukaan alkoholikulttuurissa laatu on tärkeämpi arvo kuin määrä. Toteamuksen 

vahvistamiseksi laatua vahvistetaan kuvallisessa kerronnassa positiivisin mielikuvin ja 

määrää negatiivisin mielikuvin.  

 

Matti Peltosen (1988) esittämänä suomalaisen viinapään kulttuurinen myytti koostui 

kolmesta osasta: juomatavan kansallisesta erityisyydestä, alkoholin nautintatavan 

erityisyydestä ja humalakäyttäytymisen erityisyydestä. Mainoselokuvan argumentaatio 

koskee kansallista ja nautintatavan erityisyyttä. Nautintatavan erityisyys viittaa siihen, 

että alkoholia nautitaan kerralla mahdollisimman paljon ja kansallinen erityisyys 

kiteytyy suomalaisten eroavaisuuteen sivistyskansoista. Mainoselokuvan satamakuva 

osoittaa nautintatavan erityisyyttä: suomalaiset haalivat mahdollisimman halvalla 

mahdollisimman suuria määriä alkoholia. Myymäläkuva viittaa nautintatavan ja 

kansalliseen erityisyyteen: se ehdottaa pienempää ja kulttuurisesti tiedostavampaa 

alkoholinkulutusta ja parempaa kansallista alkoholikulttuuria. 

 

Keskiluokka ei Suomessa ole yksi yhdenmukainen massa, vaan myös sen sisällä 

tehdään erontekoja. Luokat, jotka ovat toisiaan kaikkein lähimpänä sekä sosiaalisessa 

että fyysisessä tilassa, osoittavat toisiaan kohtaan kaikkein suorinta arvostelua, 

erottautumista ja luokkakamppailua. (Roos & Rahkonen 1988, 103.) Erottautuminen ja 

eronteko eivät arkisissa tilanteissa ilmene luokkien nimeämisenä ja arvottamisena. Sen 

sijaan eroa tehdään määrittelemällä sitä, kuka tai ketkä edustavat oikeanlaista makua. 

(Katainen & Seppälä 2008, 51.) Makua määrittävät esteettiset valinnat muodostetaan 

yleensä vastakkaisiksi, kuin ryhmillä, jotka ovat sosiaalisessa tilassa lähimpänä ja joita 

vastaan kilpailu on kaikkein suorinta ja tärkeintä (Bourdieu 1984, 60). 

Mainoselokuvassa olutlavoja raahaavia ihmisiä ei ole ulkoisen habituksen kautta 

määritelty alaluokkaisiksi, vaan heidän representaationsa voi katsoa edustavan 

suomalaista tavallista keskiluokkaa. Myös uusi keskiluokka osallistuu alkoholin 

matkustajatuontiin. Mainoselokuvan retoriikassa Alko osoittaa matkustajatuonnin 

luokkapositiota alentavaksi toiminnaksi. Kyse ei ole työväenluokka-keskiluokka-jaosta, 

vaan luokkaperformaatiosta keskiluokan sisällä. 
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Alkon vuoden 2014 kampanja osoittaa maun kautta toimivaa kontrolliia. Vuosina 1943–

1957 Alkon ostajantarkkailijoilla oli erilainen ohjeistus eri sosiaaliryhmiä koskien: 

päivittäin ruoan kanssa likööriä nauttiva henkilö sai ostaa enemmän alkoholia kuin 

harvakseltaan humalahakuisesti juova. Työväkeä myös rankaistiin parempiosaisia 

useammin myyntikielloilla. (Kuusi 2004, 69.) Televisiomainoksen puheen ja 

kuvakerronnan argumentoinnin lopputuloksena on Bourdieun distinktioteorian ja 

Foucault’n liberaali hallintalogiikan yhdistyminen. Suvereenien ja itseään 

kontrolloivien yksilöiden hallinta toteutuu habituksessa toimivan luokkasidonnaisen 

maun avulla. Habitus ohjaa ihmisiä toimimaan yhteiskuntaluokassaan legitiiminä 

pidetyn maun mukaan. Ehdottamalla oikeiden arvojen ja oikean tyylin avulla tiettyyn 

habitukseen kuuluvaa sosiokulttuurista käytösmallia, voi onnistuneen suostuttelun 

avulla muuttaa yksilöiden tiedostamattomia mieltymyksiä. 

 

6.2 Vapaus 

 

6.2.1 Valinnanvapaus ja palvelu 

 

 

Verkkovideo: Viinien maailma on lähelläsi 

Niin mukavaa kuin matkustaminen onkin viinien perässä sinun ei tarvitse matkustaa 

tänne, tänne tai tänne. Riittää kun tulet tänne.  

Kaukaisetkin viinimaat löytyvät läheltäsi sillä Alkolla on kolme ja puolisataa myymälää 

ja yli sata tilauspalvelupistettä. Kolme neljäsosaa suomalaisista asuu alle viiden 

kilometrin päässä Alkosta. 

Monet ulkomaiset viininharrastajat ovat hämmästelleet Alkon valikoimaa, joka onkin 

yksi parhaista koko maailmassa. Jo 1500 viinin vakiovalikoimamme on 

poikkeuksellisen kattava. Hyllyille on nostettu maailmanluokan harvinaisuuksia, joita 

saatetaan saada myyntiin vain muutama pullo.  

Mallasjuomien maailma on yhtä lailla rikas. Valikoima ulottuu luostareissa pannuista 

trappistioluista suomalaisten pienpanimoiden kunnianhimoisiin kokeiluihin.  

Periaatteena on, että Alko kohtelee kaikkia tavarantoimittajia tasapuolisesti. Valikoimiin 
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on yhtä lailla isojen kuin pientenkin toimittajien mahdollista saada tuotteitaan.  

Eikä sinun tarvitse tehdä valintaasi yksin. Alkossa saat tutkitusti hyvää palvelua 

myyjiltä, jotka osaavat suositella juomia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Käyttäähän Alko 

vuosittain viisikymmentätuhatta tuntia myyjien tuote- ja palvelukoulutukseen ympäri 

Suomea.  

Nämä ovat niitä monopolijärjestelmämme ehdottomia etuja asiakkaidemme hyväksi. 

 

Viinien maailma on lähelläsi -verkkovideon tekstin representaatioiden tarkastelu 

osoittavaa viini- ja olutvalikoimien kuvailun rakentuvan valinnanvapauden mielikuvan 

vahvistamisesta: Alkon valikoima on yksi parhaista koko maailmassa, tarjolla on 

harvinaisuuksia ja mallasjuomien maailma on rikas. Laaja valinnan mahdollisuus on 

tärkeä uutta keskiluokkaa määrittävä arvo (Roos 1988, 17–19). Vakuuttelua väritetään 

myös mielikuvilla luostareissa pantujen trappistioluiden ja pienpanimoiden 

kunnianhimoisten kokeilujen arvosta kulttuurista erottumista tuottavina ominaisuuksina. 

Teksti esittelee mahdollisuuksia distinktioon – kulutuksen keskittämistä johonkin, jolla 

voi erottua. Kulttuurisen eksklusiivisuuden lisäksi verkkovideon kuvallinen anti tarjoaa 

myös taloudellista eksklusiivisuutta: päähenkilö lähestyy viiniä, jonka hinnaksi on 

merkitty 10 000 euroa. Erottautua voi osoittamalla kulttuurista pääomaa tai 

muuntamalla taloudellista pääomaa kulttuuriseksi. Hyvän maun osoittaminen on 

ruumiillistetun kulttuurisen pääoman esittelyä. Ylellisyyksien ostaminen on 

objektifioidun kulttuurisen pääoman kartuttamista ja siitä saatu tieto taas ruumiillista 

kulttuurista pääomaa. Viinien ja erikoisoluiden esitteleminen ja viiniharrastukseen 

kutsuminen on myös vetoamista keskiluokan hyvään kulttuuritahtoon. Mikäli katsojalla 

ei aiheeseen liittyvää sivistystä tai harrastusta vielä ole, Alko tarjoaa siihen 

ensiluokkaiset puitteet. 

 

Kulttuurista laatua vahvistetaan verkkovideon tekstissä positiivisten representaatioiden 

lisäksi myös tekstuaalisesti käyttämällä ulkomaisia asiantuntijoita auktoriteettina. 

Suomalaisessa alkoholikeskustelussa määrittelemättömät ulkomaat on nähty 

sivistyneemmän alkoholikulttuurin edustajana, ja Suomessa sivistynyt juominen on aina 

tarkoittanut länsieurooppalaista keskiluokkaista alkoholikultturia (Sulkunen 2000, 73; 
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Apo 2001, 328). Verkkovideon mukaan Alkon valikoima on ulkomaitakin parempi. 

Täten se kääntää päälaelleen myyttiä, jonka mukaan muissa maissa on Suomea parempi 

alkoholikulttuuri. 

 

Palvelusta verkkovideo kertoo toteamalla, että sitä on saatavilla, ja että myyjät ovat 

koulutettuja. Palvelu on uuden keskiluokan palkinto itsekontrollista. Korkean 

pääomakomposition muodostamaan habitukseen kuuluu taito osata vaatia ja ottaa 

vastaan palvelua. Korkea positio mahdollistaa luontevan suhtautumisen palveluun ja 

hierarkiaeron hyväksymisen itsenä ja palvelijan välillä. Hierarkiaeroon tottumattomat 

habitukset pyrkivät pienentämään eroa esimerkiksi tuttavallisella jutustelulla tarjoilijan 

kanssa. Habitus on luonteva tunne omasta paikasta. Kun oma paikka on luontevasti 

palvelusväkeä ylempänä, palvelutilanne ei ole vaikea. (Bourdieu 1984, 374.) 

 

Vuosina 1990–1991 Alko ryhtyi parantamaan asiakaspalvelua puolustaessaan 

monopolia EU:n vaatimuksia vastaan. Eija Aholan (1988) tutkimuksessa uuden 

keskiluokan alkoholiasenteista oli jo ilmennyt vahvaa kontrollivihamielisyyttä ja 

vaatimuksia paremmasta, luokan mukaisesta palvelusta. Monopoliaan puolustaessaan 

Alko ryhtyi jo tuolloin mukautumaan keskiluokan ydinarvoihin. Vuonna 2014 

monopolia puolustettiin edelleen liberalisoinnin edessä palvelun ja valinnanvapauden 

avulla. Valinnanvapaus ja palvelu ovat uudelle keskiluokalle tärkeitä arvoja, joita 

esittämällä Alkon monopolia ja instituutiota voi heille ”myydä”. Valinnanvapaus ja 

palvelu ovat myös suhteellisia arvoja, sillä monopolin purkaminen mahdollistaisi 

toisenlaisen valinnanvapauden ja palvelun. Alkoholia olisi silloin saatavilla useammasta 

paikasta vapaammin aukioloajoin, mutta tässä tilanteessa yksilöllinen palvelu, myyjien 

asiantuntevuus, ja laaja valikoima erilaisia viinejä ja oluita kärsisivät. Diversiteettiä 

ydinarvona pitävänä instituutiona Alko haluaa osoittaa säilyttävänsä keskiluokan 

valinnanvapautta tuotteiden suhteen paremmin kuin vapaille markkinoille päästetty 

alkoholin myynti. Valinnanvapaus esitetään keskiluokalle ennen kaikkea valikoiman 

laajuutena ja kulttuurisena laatuna. Alkoholin ympärivuorokautinen saatavuus ja 

ruokakaupoissa tarjottuna sen maantieteellisesti parempi saatavuus rinnastuvat 

tilanteessa vain määrälliseen laatuun. Suomalaisen viinapään myyttiin vedoten Alko 

tahtoi kampanjassa osoittaa, että sivistyskansaksi noustaan omaksumalla kulttuurinen 

laatu määrällistä laatua arvokkaammaksi.  
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Uuden keskiluokan suhde alkoholiin kiteytyy Pekka Sulkusen (2000, 85) 

määrittelemässä rahvaan omaksumassa eliitin näkökulmassa. Suomalaista 

alkoholipolitiikkaa on sadan vuoden ajan liberalisoitu poliittisen liberalismin 

argumenteilla. Poliittinen liberalismi perustuu ajatukseen kansalaisista tasa-arvoisina, 

suvereeneina ja autonomisina yksilöinä. Rahvaan omaksuman eliitin näkökulman 

mukaan uuden keskiluokan jäsenet kokevat muuttuneensa sellaisiksi sivistyneiksi, 

kykeneviksi ja itseään kontrolloiviksi kansalaisiksi ja kuluttajiksi, joiden esioletukseen 

poliittinen liberalismi perustuu, ja joita sivistämisen politiikalla pyrittiin tuottamaan. 

Tästä näkökulmasta ulkoisen auktoriteetin suorittama holhoaminen on loukkaus 

saavutettua sivistynyttä positiota kohtaan. Holhoaminen myös estää muita ryhmiä 

kehittämästä tällaista itseohjautuvaa sisäistä kontrollia tulevaisuudessa. Keskiluokka 

vierastaa sosiaalipolitiikassa ulkoista kontrollia. Hyväksyttävinä koetaan ennen kaikkea 

palvelut, joissa keskiluokka voi osoittaa erinomaisuuttaan itsekontrollin ja hyvän 

elämänhallinnan avulla. Esimerkiksi neuvolapalvelut ovat tällaisia keskiluokalle sopivia 

sosiaalipalveluita. (Roos & Rahkonen 1988, 108.) 

 

Eija Aholan lisensiaattityö Uusi keskiluokka ja alkoholi (1988) käsittelee uuden 

keskiluokan suhdetta suomalaiseen alkoholipolitiikkaan. Keskeiseksi teemaksi nousee 

holhoamisen kritiikki. Aholan mukaan uuden keskiluokan suhtautumista 

alkoholipolitiikkaan leimasi kontrollivihamielisyys, joka kohdistui ennen kaikkea 

julkiseen valtaan. Haastatellut painottivat yksilön vastuuta ja henkilökohtaista 

kontrollia. He uskoivat ”vapaamman alkoholipolitiikan myötä mannermaisen tyylin 

leviävän laajemminkin Suomeen”. (Mts. 83-85.) Haastatellut toivoivat esimerkiksi 

viiniä elintarvikeliikkeisiin, mutta holhoamisen konkreettisena henkilöitymänä 

ravintolakulttuurissa ilmenivät eteisvahtimestarit eli portsarit, jotka olivat vakiintuneet 

suomalaisiin ravintoloihin. Uusi keskiluokka inhosi portsareita, ja toivoi koko 

ammattikunnan pikaista häviämistä. He kuitenkin olettivat, että lähiöravintoloissa 

portsarit olivat tarpeellisia järjestyksen ylläpitämiseksi. Portsarin roolissa inhottiin 

kontrollia ja holhoamista, mutta arvostettiin palvelua. (Mts. 49–50.) Muutamaa vuotta 

ennen Aholan lisensiaattityötä valmistuneesta Lähiravintola-tutkimuksesta käy ilmi, että 

työväenluokkaisissa lähiöravintoloissa vahtimestaria pidettiin jonkinlaisena 

”isähahmona”. ”Portsarin auktoriteettia kyllä testataan ja hänen kykyään kantaa sitä 
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arvioidaan jatkuvasti, mutta itse instituutiota ei aseteta kyseenalaiseksi varsinkaan 

kanta-asiakkaiden keskuudessa. Heille portsari on välttämätön osa ravintolan sosiaalista 

järjestelmää.” (Alasuutari ym. 1985, 87, 90.) Ravintolakulttuurin muutoksessa uuden 

keskiluokan asema vahvistui ja eteisvahtimestarit – etenkin keskiluokan suosimissa 

ravintoloissa – vähenivät huomattavasti. 

 

Satu Apo (2001, 324) tutki suomalaista juomiseen liittyvää suullista kansanperinnettä 

1930-1960-luvuilta. Kansanomaisissa humoristisissa kertomuksissa käsiteltiin huumorin 

keinoin eri viranomaisten valtaa ja sitä, keihin vallankäyttö kohdistuu. Kertomuksissa 

esiintyneistä yhteiskunnallisista auktoriteeteistä vain Alkon myyjän ja ravintoloiden 

eteisvahtimestareiden katsottiin harjoittavan luokkakontrollia. Kertomuksissa käsiteltiin 

sitä, kuinka näiden auktoriteettien tehtävä oli estää liian huono-osaisten alkoholiostokset 

tai pääsy ravintolaan. Enää Alko ei moiti siellä asioivien kansalaisten luokkaa, vaan 

palvelee asiakkaitaan näiden arvolle sopivalla tavalla. Alko ja suomalainen 

alkoholipolitiikka ovat monelta osin myöntyneet rahvaan omaksumasta eliitin 

näkökulmasta nouseviin vaatimuksiin. 

 

Viinien maailma on lähelläsi kertoo Alkon tarjoamasta palvelusta, valinnanvapaudesta 

ja laajan valikoiman kulttuurisen pääoman potentiaalista. Uusi keskiluokka on saanut 

autonomiaa palkintona itsekontrollista, ja sitä palkitaan antamalla sen loistaa 

itsekontrollin, suvereniteetin ja autonomian osoittamisessa. Uuden keskiluokan habitus 

on luotu liberaalilla hallintalogiikalla: itsekontrollia on kasvatettu antamalla vapautta. 

Liberaali hallintalogiikka tuottaa vapauden ja kontrollin välisen ambivalenssi, johon 

uuden keskiluokan habitus kietoutuu. Niinpä uusi keskiluokka haluaa yhä suurempaa 

itsekontrollia ja mahdollisuuksia osoittaa sitä, eli yhä laajempaa ulkoista vapautta. 
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6.2.2 Solidaarisuus ja Ekologisuus 

 

 

Verkkovideo: Huolehdimme hankintaketjustamme 

 

Hän on Okkie, 46-vuotias kolmen lapsen isä. Okkie työskentelee eteläafrikkalaisella 

viinitilalla, paikassa, josta toimitetaan viinejä myös Alkon hyllyille. Siksi Alko on 

välillisesti vastuussa Okkiesta ja hänen perheensä hyvinvoinnista.  

 

Alkolle on tärkeää, että kaikki sen myymät tuotteet valmistetaan ihmis- ja työoikeuksien 

kannalta mahdollisimman hyvissä oloissa. Siksi Alko edellyttää kaikilta 

tavarantoimittajilta vakuutusta siitä, että tuotteiden valmistuksessa noudatetaan eettisiä 

periaatteita. Lisäksi Alko tekee tuotantolaitoksiin tarkistuskäyntejä, joilla varmistetaan, 

että asiat ovat luvatussa kunnossa. 

 

Vastuulliseen hankintaketjuun kuuluu myös ympäristö. Kun rypäle kulkee viinitilalta 

pöytään, aiheutuu siitä väistämättä ympäristövaikutuksia. Niistä osa syntyy viljelystä ja 

tuotannosta, osa taas kuljetuksista ja esimerkiksi pakkauksista.  

 

Näitä ympäristövaikutuksia, isoja ja pieniä, pyritään puristamaan niin vähäisiksi kuin 

mahdollista. Esimerkiksi Alkon muovikassit on tehty 60-prosenttisesti 

kierrätysmuovista, joka on osittain peräisin kuljetuslavojen ympärillä käytetystä 

muovista. 

 

Alkon myymälöille on hiljattain myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti. Sen voi 

saada yritys, joka tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja sitoutuu 

ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen. Siispä, tervetuloa vihreään 

myymäläämme. 

 

 

 

Huolehdimme hankintaketjustamme kertoo Alkon vastuullisuudesta. Vastuullisuus 

koostuu verkkovideossa temaattisesti kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa 

viestittävää ydinarvoa kutsun tässä solidaarisuudeksi, sillä vastuullisuudesta 
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todistaminen yhdistyy siinä ihmis- ja työoikeuksiin. Toisessa osassa kommunikoitava 

ydinarvo on ekologisuus. 

 

 

Kuva 6. Okkie antaa solidaarisuudelle kasvot. 

 

Solidaarisuutta representoidaan verkkovideon puheessa ja kuvallisessa ilmaisussa. 

Hankintaketjun alkupäätä ilmentävä yksilö saa kasvot: Alko asetetaan tekstissä 

vastuuseen viinitilan työntekijä Okkiesta ja hänen perheestään. Alkon, katsojan ja 

Okkien välille luodaan puheen retoriikalla ja kuvakerronnalla sosiaalinen suhde. 

Katsojan ja verkkovideossa esiintyvän hahmon välistä vuorovaikutussuhdetta voidaan 

avata sosiosemioottisen kuvallisen kieliopin teorian avulla (ks. Lister & Wells 2001, 83; 

Kress & van Leeuwen 2006, 127–129, 143). Teoria jakaa vuorovaikutuksen kontaktiin, 

etäisyyteen ja näkökulmaan. Kontakti tarkoittaa sitä, ottaako mediaesityksen osallistuja 

katsojaan kontaktia esimerkiksi katsellaan, vain onko hän vain katsojalle tarjolla. Okkie 

katsoo hieman ohi kamerasta, eikä ota kontaktia katsojaan. Etäisyys viittaa siihen, 

millaisen sosiaalisen suhteen välimatka katsojan ja osallistujan välille muodostaa. 

Esimerkiksi lähikuvassa tuntematon hahmo tuodaan etäisyyteen, jossa olemme tottuneet 

katsomaan ystäviämme ja läheisiämme. Okkie on päähenkilön lisäksi aineiston ainut 

ihminen, joka nähdään puolikuvassa ja suoraan edestä kuvattuna. Okkie on myös 

aineiston ainut ihminen, joka nimetään. Näkökulmassa on kyse siitä, mitkä puolet 

osallistujasta näyttäytyvät katsojalle, ja millaista valtasuhdetta valinta ilmaisee. Suoraan 

edestä kuvattu osallistuja on samastuttavampi kuin takaa tai sivulta kuvattu hahmo 

Etäisyys tuottaa tuttavallisen vaikutelman ja kuvakulma tasa-arvoisen aseman suhteessa 
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katsojaan. Okkien suhde katsojaan on läheinen ja tuttavallinen, mutta kontaktin 

puuttumisen takia katsojan katseelle alisteinen. 

 

Kuvakerronnassa solidaarisuutta ja ekologisuutta representoidaan myös niitä edustavilla 

symboleilla. Solidaarisuudesta todistavat erilaiset reilun kaupan symbolit. 

Ekologisuudesta todistetaan ISO 14001 ympäristösertifikaatin mainintana tekstissä ja 

kuvassa ja kuvallisesti esitettyinä kierrätyssymboleina. Solidaarisuudesta ja 

ekologisuudesta todistavat symbolit ovat lähellä Bourdieun (1986, 243–248) 

kuvailemaa kulttuurisen pääoman institutionalisoitunutta muotoa. Niiden läsnäolo 

todistaa asemasta tai tunnustuksesta, jonka Alko on saanut. Symbolit ovat oikoteitä 

solidaarisuudesta ja ekologisuudesta vakuuttamiseen. 

 

 

 

Kuvat 7 ja 8. Sertifikaattien institutionaalinen pääoma todistaa hyvistä työoloista ja 

ympäristöystävällisyydestä. 



47 
 

 

 

 

Korkeasti koulutetut ovat maailmankatsomukseltaan usein väestön keskiarvoa 

liberaalimpia. (Bell 1974, 15; 146–147.)  Pääteema vähemmistöjen oikeuksien ja 

ympäristönsuojelun taustalla on ihmisten vapauden lisääntyminen (Jallinoja 1983, 257; 

Mikkola 2003, 148). Uuden keskiluokan korkea koulutustaso on resurssi, joka 

mahdollistaa uuden keskiluokan aseman kulttuurisen muutoksen etujoukoissa (Mikkola 

2003, 96–97). Huoli ihmisistä ja ympäristöstä näyttäytyivät rinta rinnan Teija Mikkolan 

(2003, 35, 197) tutkimuksessa uuden keskiluokan arvoista. Mikkola käyttää 

havainnollistuksena uutta keskiluokkaa läpäisevää punavihreys-uuskonservatiivisuus -

akselia. Akselilla uuskonservatiivisuus määrittyy vastustavana suhteena ulkomaalaisiin 

ja ympäristönsuojeluun. Punavihreys taas määrittyy ihmisten välisen tasa-arvon sekä 

ympäristön hyvän kohtelun edistämiseen tähtäävinä arvoina. (mts. 164.) Solidaarisuus 

ja ekologisuus ovat toisiaan vahvistavia eetoksia. Ihmisen vapaus suhteessa 

ympäristöön on alettu nähdä liian suurena, ja pyrkimystä vahingollisen toiminnan 

rajoittamiseen on kutsuttu yhteiskunnan vihertymiseksi (mts. 21). Alkon kampanja 

asettuu Mikkolan akselilla punavihreälle alueelle. Kampanjan solidaarisuudesta kertoo 

myös se, että Alkon globaalin solidaarisuuden esimerkiksi on otettu ei-valkoinen mies. 

Toisaalta historiallinen konteksti tuo verkkovideon kuvastoon myös kolonialistisen 

vivahteen. Vaikka video viestii puhutun tekstin tasolla Alkon olevan globaalin vastuunsa 

tunnustava instituutio, nähdään videon kuvastossa silti länsimaisen älymystön tyyliin 

puettu valkoinen mies, joka kulkee viinitilalla tarkastamassa ei-valkoisten 

työntekijöiden hoitamia tiluksiaan. 

 

Solidaarisuuden ja ekologisuuden avulla Alko vetoaa kulttuurisesti ryhmään, jonka 

edustajat ovat kulttuurisia edelläkävijöitä. Arvomuutos lähtee keskiluokassa 

todennäköisemmin kulttuuripääoman kuin taloudellisen pääoman hallitsijoilta. 

”Arvomuutoksen edelläkävijät ovat pikemminkin humanisteja kuin teknokraatteja” 

(Mikkola 2003, 97-98). Kontekstointihaastatteluissa mainittiin, että kampanjan 

tekohetkellä Alkon asiakkaat ja muut sidosryhmät eivät olleet tarpeeksi hyvin tietoisia 

Alkon toiminnan vastuullisista puolista. Solidaarisuutta ja ekologisuutta arvossa pitävät 

uuden keskiluokan jäsenet ovat tässä suhteessa yksi kampanjan tärkeimmistä 

kohderyhmistä. 
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Aatehistorioitsija Isaiah Berlin esitteli esseessään Two concepts of liberty (1958) 

vapauden käsitteen negatiivisen ja positiivisen ulottuvuuden. Negatiivinen vapaus on 

vapautta ulkoisista pakoista, ja positiivinen vapaus on vaputta johonkin, esimerkiksi 

eettisyyteen. Valinnanvapauden ja palvelun voi nähdä edustavan negatiivista vapautta: 

vapautta huonosta tarjonnasta ja holhoamisesta. Toisaalta ne voi nähdä myös 

positiivisen vapauden edustajina: vapautta laajaan tarjontaan ja ylemmän luokkaposition 

tarjoamaa vapautta tulla palvelluksi. Markkinaliberalismin ajama monopolin 

purkaminen olisi negatiivista vapautta, vapautta ulkoisesta holhouksesta. Solidaarisuus 

ja ekologisuus edustavat puhtaasti positiivista vapautta.  Alko edustaa positiivista 

vapautta, joka on mahdollista monopolin eli perustellun kontrollin vuoksi. Kontrollista 

luopuminen lisäisi negatiivista vapautta, mutta vähentäisi positiivista vapautta, eli niitä 

ei-markkinaehtoisia palveluita ja arvoja, joita se tällä hetkellä tarjoaa. 

 

6.3 Ambivalenssi 

 

Kahdessa edellisessä alaluvussa arvojen representaatiot osoittivat merkkejä sekä 

vapaudesta että kontrollista. Tyyliä tutkittaessa sekä vapauden että kontrollin 

representaatioita on niin paljon, ettei niitä olisi mielekästä käsitellä erikseen. Kuten 

keskiluokan habitusta, voi tyyliä siksi kuvata parhaiten ambivalentiksi. Tyylissä voi 

nähdä tavan, jolla elämäntyyliä rakennetaan keskenään ristiriitaisista representaatioista. 

 

6.3.1 Kuvakerronnan representaatiot 

 

Tässä osiossa käsittelen aineiston kuvallisia representaatioita yleisesti. Aineiston 

kuvalliset representaatiot pyrkivät tuottamaan vanhahtavan, lämpimän, nostalgisen ja 

rustiikkisen vaikutelman. Vaikutelma tuotetaan tavaroilla, paikoilla, vaatteilla, 

värimaailmalla ja musiikilla. Nämä ovat asioita, jotka voidaan lukea bourdieulaisittain 

aineiston objektivoiduksi pääomaksi. Seuraavassa osiossa on vuorossa aineiston tärkein 

yksittäinen kuvallinen representaatio – kampanjan päähenkilö. Käsittelen päähenkilön 

habitusta yleisesti jo tässä osiossa, koska se on temaattisen narratiivin kannalta 

mielekästä. Päähenkilön laajemmalle materialistiselle analyysille on varattu oma osio. 
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Kuvat 9 ja 10. Nostalgiaa ja retroestetiikkaa. 

 

Kontekstointihaastattelut kertoivat, että representaatioilla haettiin helppoa visuaalista 

samastumista ja tunnistettavia elementtejä. Representaatioiden tyylin ei haluttu olevan 

liian modernia, vaan tietoisen rustiikkista. Vanhahtavat esineet kuten liitutaulut ja kartat 

herättivät Alkon edustajissa positiivisia mielikuvia. Rustiikkinen estetiikka edustaa 

Bourdieun kirjoituksissa uuden keskiluokan osaa, jonka hallussa on enemmän 

kulttuurista kuin taloudellista pääomaa. Bourdieu (1984, 286) kutsuu tätä ryhmää 

askeettien aristokratiaksi. Pääoman lajien epätasainen jakautuminen tuottaa luokkaerot 

yhteiskunnassa. Samalla tavoin se tuottaa myös eroja luokkien sisällä. Taloudellisen ja 

kulttuurisen pääoman kasautuminen eri tahoille tuottaa uuteen keskiluokkaan 
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askeettisemman kulttuurisesti suuntautuneen osan ja kulutukseen suuntautuneen osan 

(Roos & Rahkonen 1988, 77). Bourdieu (1984, 116, 260) kutsuu pääomien jakautumista 

kiastiseksi, eli käänteisen symmetriseksi: keskiluokan talous- ja kulttuurieliitillä on 

molemmilla runsaasti sitä pääomaa, mitä toiselta joukolta puuttuu. Kulttuurieliitti tekee 

välttämättömästä hyveen ja arvostaa yli kaiken sitä mihin heillä on mahdollisuus ja 

kompetenssi, mutta halveksuu talouseliitin arvostamia tuotteita ja valintoja. (mts. 317.) 

Kulttuuripääomalla dominoiva, mutta taloudellisesti köyhä habitus toteuttaa askeettista 

estetiikkaa ja suosii olosuhteiden pakosta esimerkiksi antiikin sijaan rustiikkista tyyliä 

(mts. 287).  

 

Päähenkilön habitukseen viitattiin kontekstointihaastatteluissa käsitteellä boheemi. 

Boheemi tyyli on tyypillistä habituksille, jotka koostuvat niukasta taloudellisesta mutta 

runsaasta kulttuurisesta pääomasta (Berger 1986, 1445 - 1449). Kuten luokka-käsitteen 

ja keskiluokkien alkujuuret, myös boheemisuuden käsite on peräisin 1700- ja 1800-

luvuilta. Samalta ajalta on peräisin myös boheemisuuden kulttuurinen vastinpari – 

porvarillisuus. Porvarillinen elämäntapa syntyi länsimaisen porvariston vahvistumisesta 

ja aateliston heikkenemisestä. Vaurastunut porvaristo harjoitti hyvää kulttuuritahtoa ja 

kasvatti kulttuurista pääomaansa omaksumalla aateliston tapoja. Boheemisuus taas 

syntyi 1800-luvun romanttisesta eetoksesta vastareaktiona porvarillisuuteen. 1800-

luvulla eläneen kirjailija Gustave Flaubertin mukaan viha porvaristoa kohtaan oli 

kaikkien hyveiden alku. 1700- ja 1800-luvuilla rikastuva porvaristo alkoi panostaa 

kotiensa estetiikkaan ja pöytäjuhliensa etikettiin. Porvaristo hamusi kulttuurista 

pääomaa, jonka boheemit taiteilijapiirit katsoivat etuoikeudekseen. Taloudellisen 

pääoman puuttuessa boheemit tarttuivat välttämättömään, syleilivät köyhyyttä ja 

kohottivat sen hyveeksi. Boheemit samastuivat muihin porvarillisen hegemonian 

uhreihin: köyhiin, rikollisiin, rodun tai kansallisuuden takia marginalisoituihin. He 

muuttivat asumaan yhteiskunnan laita-alueille työväen ja köyhälistön joukkoon. (Schildt 

1972, 91; Brooks 2000, 66–67.) Porvarit pyrkivät omaksumaan oikeanlaisen etiketin, 

mutta boheemit hylkäsivät sen. Heidän hallussaan oli taiteen ja kulttuurin aura, joka oli 

autenttisempi kuin porvariston hyvä kulttuuritahto. Habituksen osalta porvaristo arvosti 

ryhtiä ja järjestystä, boheemit taas pitivät arvossa autenttisuutta ja luonnollisuutta (Mts. 

69). Bourdieulaisittain voidaan sanoa, että boheemit valitsivat välttämättömään 

tyytymisen ja tekivät siitä kulttuurisesti kiinnostavaa. Boheemit olivat taloudellisesti 

porvarillisen keskiluokan alapuolella, mutta kulttuurisesti yläpuolella, joten 
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porvarillisen keskiluokan hyvä kulttuuritahto ohjasi sitä ajan myötä omaksumaan 

boheemien tyyliä. 

 

Kulttuurikamppailua boheemien ja porvariston välillä käytiin koko teollistumisen ajan 

(Brooks 2000, 73). Porvarillisuus hallitsi hegemoniaa ja boheemisuus kukoisti 

marginaalissa ilmentyen 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa eri alakulttuurien kuten 

dandyjen, prerafaeliittien, hipsterien ja beatnikien habituksessa. 1960-luvulle tultaessa 

kulttuurivallankumous ja hippiliike nostivat boheemin eetoksen valtakulttuurin 

asemaan. Kulttuurivallankumouksen aiheuttamat sosiaaliset ongelmat aiheuttivat 

kuitenkin porvarillisuuden vastaiskun 1970-luvulla, ja 1980-luvulla porvarillisuus oli 

taas voimissaan. (Mts. 75–81.) David Brooksin (2000) ehdottama käsite boheemit 

porvarit sitoo yhteen uuden keskiluokan vastakkaiset kulttuurit. Yhdistämällä 

boheemisuutta porvarillisuuteen uusi keskiluokka voi saada kaiken: turvallisen ja 

vakaan porvarillisen elintason sekä boheemisen kulttuuripääoman ja seikkailullisen 

hedonistisen asenteen. 1990- ja 2000-lukujen bopot sekä 2000- ja 2010-lukujen hipsterit 

ovat boheemisuuden ja porvarillisuuden synteesi. Uuden keskiluokan läpeensä 

ambivalentissa boheemissa porvarillisuudessa yhdistyvät romanttinen eetos sekä hyvä 

kulttuuritahto – tarve olla aito oma itsensä ja omaksua hallitsevan luokan kulttuuria. 

Itseilmaisun ja -määrittelyn tarve saa käyttöönsä taloudellista pääomaa, joten 

itseilmaisun voi suunnata kulutukseen. 

 

Rustiikkisuuden lisäksi myös retro mainittiin kontekstointihaastatteluissa aineiston 

tyyliä määrittäväksi käsitteeksi. Retro on menneisiin aikakausiin tai lähimenneisyyteen 

kiinnittyvää nostalgiaa ja sen kautta tapahtuvaa kulttuurisen arvon kasvua. 

Menneisyyttä hyödynnetään mielikuvien tuotannossa yhdistämällä mediateksteihin 

ajallisen etäisyyden tuottamaa eksotiikkaa. Näitä tuotteita käyttämällä kuluttaja voi 

yhdistää omaan habitukseensa viitatun aikakauden ominaisuuksia. Vanhojen 

tyylisymbolien avulla kuluttaja voi ilmaista hyvää makua ja tuottaa distinktiota. (Stern 

1992, 13–15.) Retron ja nostalgian käyttöön liittyy myös entisaikaisen autenttisuuden 

tavoittelu. Autenttisuus tarkoittaa aitoutta ja alkuperäisyyttä. Autenttisuus on tärkeässä 

osassa keskiluokkaisen habituksen tuotannossa, koska hyvän kulttuuritahdon ohjaamana 

keskiluokka pyrkii kopioimaan jotain, mitä ei täysin ymmärrä. Autenttisuuden 

saavuttaminen on osoitus täydellisestä suorituksesta. Pinnalliseksi jäänyt muodon 
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kopiointi paljastaa jäljittelijän teennäisyyden. Täydellinen suoritus on autenttinen – yhtä 

hyvä kuin oikea (ks. Fox 2016). Myös romanttiseen liberalismiin kuuluu autenttisen 

minuuden etsintä. Porvarillista keskiluokkaisuutta ohjaa hyvä kulttuuritahto, 

boheemisuutta autenttisuus. Boheemissa porvarillisuudessa on tärkeä pitää autenttisen 

oloinen julkisivu pystyssä.  

 

Retro ja rustiikkisuus ovat verkkovideoissa ja mainoksessa läsnä tavaroiden ja tilojen 

tasolla. Tällaisia tavaroita ovat aineiston maailmankartta, liitutaulu sekä herätyskello, ja 

tiloja ovat luentosali ja viiniholvit. Kuvallisen maailman lisäksi rustiikkisuudesta 

puhuttaessa on syytä ottaa esiin myös mainoselokuvan ja verkkovideoiden 

taustamusiikki. Se on soitettu klassisella kitaralla ja oboella tai klarinetilla. Rytmiltään 

se asettuu unkarilaisen tai romanimusiikin kehykseen. Klassisen kitaran ja klarinetin tai 

oboen yhdistelmä korostaa maanläheisyyttä: siinä on luonnollisia ääniä ja inhimillinen 

rytmi. Kampanjassa on paljon vanhahtavuutta, mutta myös moderneja elementtejä, 

kuten Alkon myymälä, liukuhihna ja pakkaamo sekä laboratorio. Modernisuus liudentaa 

rustiikkista ja retroa kokonaisuutta. Kyse ei ole epookista, vaan tyylitellystä 

nykypäivästä. Luvussa 3 esitetyistä liberalistisen argumentoinnin muodoista 

romanttinen liberalismi ei ole koskaan ohjannut alkoholipolitiikkaa. Sen sijaan 

romanttisen liberalismin ihanteet autenttisen minuuden etsinnästä, taiteellisista 

pyrkimyksistä, tunteiden korostamisesta ja kiinnostuksesta päihtymykseen ovat olleet 

tärkeitä vaikuttajia boheemien alakulttuurien taustalla. Alkon kampanja ei vapautta 

painottaessaan vetoa rationaalisin argumentein romanttiseen liberalismiin ja boheemiin 

dekadenssiin, mutta viittaa niihin representaatioiden estetiikan avulla. 
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6.3.2 Päähenkilön ruumis ja vaatteet 

 

 

Kuva 11. Estetisoitu ja kontrolloitu ruumis. 

 

Edellisessä osiossa käsittelin yleisesti useita aineiston representaatioita. Tässä käsittelen 

kuvallisen maailman tärkein kuvallinen representaatio – kampanjan päähenkilö. 

Päähenkilön avulla televisiomainokseen ja verkkovideoihin syntyy kuvallinen narratiivi. 

Päähenkilö tuottaa myös katsojille samastumiskohteen. Voidaan ajatella, että Alkon 

tavoitteiden kannalta päähenkilö on representaatio kampanjan ideaalikatsojasta.  

 

Kampanjan päähenkilön ruumis kertoo tämän habituksesta ja ruumiillistetusta 

kulttuurisesta pääomasta. Ruumiita merkityksellistetään ja arvotetaan kulttuurisella 

kielellä, joka perustuu sosiaalisessa järjestelmässä toimivaan arvon hierarkiaan (De La 

Haye & Wilson 1999, 3). Ruumista katsomalla voi päätellä, minkälainen luokkapositio 

sen on tuottanut (Bourdieu 1984, 190, 202). Kehon tyylittely on avainasemassa 

osallistuttaessa ja kuuluttaessa uuteen keskiluokkaan. (Skeggs 2004, 75.) 

Mainoselokuvan ja verkkovideoiden päähenkilö on ruumiinrakenteeltaan hoikka, noin 

30–40-vuotias valkoihoinen mies. Hiukset ovat siistit ja lyhyet. Kasvoillaan hänellä on 

pulisongit ja ohuet viikset. Klassisessa tyypittelevässä kuvastossa parta vähentää 

poikamaisuutta ja lisää auktoriteettia. Konservatiivisen hiuspituuden yhteydessä parta 

viittaa kypsyyteen. Parta myös peittää kasvoja ja voi täten heikentää vaikutelmaa 

luotettavuudesta. (Lurie 1981, 52, 173–174). Mainoksen päähenkilön hiukset viestivät 
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kontrollista ja konventionaalisuudesta, kun taas parta ja viikset vihjaavat 

huolettomammasta asenteesta. Muotoiltuna parta on hillityn vapauden symboli. Tukka 

on funktionaalinen ja viikset sekä parta ovat estetisoituja. Päähenkilön trimmatut 

pulisongit ja ohuet viikset lisäävät auktoriteettia, mutta paljastavat hyväntahtoiset 

kasvot. Päähenkilön habitus ilmentää konventioon nojaavaa kontrollia, mutta tyylittely 

tuottaa myös huolettomuuden ja hillityn vapauden ilmaisuja. 

 

 

Kuva 12. Boheemis-asiallinen vaateparsi. 

 

Päähenkilön vaatteista tehdyt huomiot voi Bourdieun teoriassa sijoittaa kulttuurisen 

pääoman objektifioiduiksi ilmenemismuodoiksi. Myös vaatteilla viestitään 

erottautumista ja sosiaalista järjestystä (Relph 1993, 92). Saman pukeutumisen kieltä 

puhuvat voivat pienillä vihjeillä kommunikoida ja lukea merkkejä luokkapositioista, 

elämäntyyleistä ja kulttuurisesta mausta (Lurie 1981, 154). Pukeutuminen on tapa 

kiinnittää merkityksiä ruumiiseen. Vaatetus artikuloi ihmiskehon paljasta ruumista 

merkityksellisemäksi muodoksi (Silverman 1986, Lemoine-Luccioni 1983). 

Päähenkilön vaatetukseen kuuluvat ruskea lakki, vaaleanruskea pikkutakki, harmaa 

liivi, vaaleansininen kauluspaita, siniset farkut, ruskea vyö, ruskeat matalavartiset 

nahkasaappaat, olkalaukku ja siniharmaa kaulahuivi. Päähenkilön vaatteet ovat miehen 

vaatteita. Huivi on asun ainut osa, joka ei ole ilmiselvän maskuliininen. Se tuo asuun 

hieman taiteellista, pehmentävää ja feminiiniä vivahdetta. Päähenkilön käyttämä huivi 

on osoitus vapaammasta liikkumavarasta sukupuolen kentällä.  Erot sukupuolten 
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välisessä hierarkiassa pienenevät liikuttaessa luokka-asteikolla ylöspäin, ja ylemmissä 

luokissa miehet voivat ilmaista naisellisempaa käytöstä. Pienemmän kokonaispääoman 

luokissa miehiltä on kulttuurin, kielen ja vaatetuksen kentillä koristautuminen kielletty. 

(Bourdieu 1984, 382–383.) Alaluokkien maku on usein funktionaalista. 

Funktionaalisessa maussa vaatteen, sisustuksen tai ruoan on ”tehtävä se minkä tekee 

kunnolla, mutta ei enempää”. (Bourdieu 1984, 16, 177, 128–129, 376.) Muodollisuus 

vaatteissa on ylemmän luokkaposition ilmentämistä. Mitä muodollisempi vaate, sitä 

hankalampi siinä on tehdä mitään käytännöllistä (Lurie 1981, 139). Päähenkilön 

vaatteissa housut, kengät ja lakki ovat epämuodollisia. Huivi on muodollinen, jopa 

koristeellinen. Vaaleanruskea pikkutakki on rennompi kuin puku, mutta muodollisempi 

kuin neule (Lurie 1981, 148). Liivi ja kauluspaita ovat muodollisia osia. Tarpeeksi 

vanhan vaatekappaleen yhdistäminen uudempaan pukeutumiseen tuo asuun arvokkuutta 

(Lurie 1981, 6-7). Päähenkilön asussa on yhdistelty vanhoja ja uusia elementtejä. Lakki 

ja takki viittaavat menneisyyteen. Kauluspaita ja farkut ovat ajattoman moderneja. 

Pukeutumisen tutkimuksesta kirjoittanut Alison Lurie (1981, 193, 198, 203) esittää 

vaatteiden väreille kulttuurissa eläviä yleistyneitä merkityksiä: päähenkilön asussa 

vaalean ruskea viittaa käytännöllisyyteen, harmaa vaatimattomuuteen, vaaleanisininen 

arvokkuuteen, kepeyteen ja luotettavuuteen, sininen harmoniaan ja rauhoittavuuteen 

sekä ruskea maanläheisyyteen ja vakauteen.  

 

Päähenkilön asusta puhuttaessa boheemi pukeutumistyyli tarkoittaa tyyliteltyä, harkiten 

rakennettua huolettomuutta. Kokonaisuuden eteen nähdään vaivaa ja kannetaan huolta, 

jotta lopputulos olisi huoleton. Kyseessä on keskiluokkainen tapa osoittaa vapautta: 

tiukalla kontrollilla tuotetaan sopiva kontrolloimattomuuden representaatio. Päähenkilö 

on tuotettu symbolisesti kontrollin ja boheemisuuden vaihtelulla. Hän ei ole sliipattu 

eikä nukkavieru, vaan harkitun boheemi. Boheemisuus on muotina turvallinen valinta. 

Se viittaa taitelijaelämäntapaan muodon tasolla, ilman että subjektin tulisi elää myös 

boheemisesti. Päähenkilön representaatio on luotu yhdistämällä sekä vapauteen, että 

kontrolliin viittaavia merkkejä. 
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6.3.3 Kuvakerronnan muoto 

 

Kuvakerronnan tyylin muodostaa sisällöllisten representaatioiden lisäksi sen muoto eli 

kompositio. Sosiosemioottiseen teoriaan sisältyvä, Gunther Kressin ja Theo van 

Leeuwenin (2006) muotoilema kuvallisen kerronnan kielioppi jakaa kuvallisen 

kerronnan representaatioihin, kompositioon ja vuorovaikutukseen katsojan kanssa. 

Tämä tutkielma käsittelee katsojaan vaikuttamista representaatioina ja kompositiona 

ilmenevien arvojen ja tyylin kautta. Analyysin edellisissä osissa on käsitelty 

representaatioita, ja nyt keskitytään kompositioon. Teoriassa kompositio jakautuu 

rajaukseen, informaatioarvoon ja huomioarvoon. (Kress & van Leeuwen 2006, 177; 

Jewitt & Oyama 2001, 147-150.) 

 

Aineiston kuvakerrontaan liittyy olennaisesti huomioarvon käsite. Tärkeiden 

representaatioiden huomioarvoa on nostettu valaisemalla ne ympäristöään paremmin, 

keskittämällä niiden tarkennus ja usein laittamalla ne hyvin lähelle linssiä, kuten 

päähenkilön asemointia tarkastelemalla voi havaita. Myös ennalta tuttu tai liikkeessä 

olevan asian huomioarvo on ympäristöään korkeampi. (Kress & van Leeuwen 2006, 

185, 201–202.) Päähenkilön asemointi noudattaa myös teorian informaatioarvon 

logiikkaa: kuvassa uusi on vasemmalla, tärkeä on keskellä ja jo tuttu on oikealla (Kress 

& van Leeuwen 2006, 180–192). Päähenkilö on mainoksen alkupuolella aina kuvan 

keskellä tai vasemmalla puoliskolla. Mainoksen lopussa hänet asemoidaan oikealle 

puoliskolle. Informaatioarvo on tärkeä arvo kuvataiteessa, mutta liikkuvassa kuvassa 

huomiopistettä ohjaava leikkaus saa salienssin, eli huomioarvon korostumaan kuvan 

tärkeimpiä alueita määriteltäessä. Kuvaavaa on silti se, että vaikka konservatiiviseen 

kuvakerrontaan liittyvä informaatioarvon käsite ei tuota aineistosta syvällisempää 

analyysia, on se kuitenkin relevantti käsite aineiston tärkeimmän representaation eli 

päähenkilön asemoinnissa. 

 

Rajauksessa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä kuvissa on ja mitä niissä ei ole (Iedema 

2001, 188, 201). Kuvakerronta on toteutettu laajoin ja sommitelluin kuvin. Otokset on 

pääsääntöisesti kuvattu lyhyen polttovälin linssillä: kuvissa nähdään laajoja tiloja, 

joiden kaikki yksityiskohdat erottuvat. Kaikki erottuvat yksityiskohdat ovat hallitussa 

järjestyksessä. Kuvailmaisun hallitsevia keinoja ovat keskeiskompositio ja symmetrinen 

sommittelu. Kuvan tärkeimmät representaatiot osat on asemoitu kuvissa joko kuvan 
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äärimmäiseen keskipisteeseen, keskiviivalle tai symmetrisesti keskiviivan molemmin 

puolin. Useimmat kuvat voi jakaa keskelle sijoitetulla pystyviivalla kahteen 

peilikuvamaiseen puoliskoon. Otoksissa, joissa symmetria on rikottu, kuva saattaa 

muuten olla symmetrinen, mutta vain toisessa kuvapuoliskossa on jotain 

huomionarvoista. Toisen peilikuvamaisen puoliskon tyhjyys lisää huomiopisteen 

painoa. Keskeiskompositio, symmetrisyys sekä yksityiskohtien tarkkuus ja 

järjestelmällisyys vahvistavat komposition kontrolloitua vaikutelmaa. 

 

 

 

Kuvat 13 ja 14. Symmetrian havainnollistamiseksi olen piirtänyt aineiston kuviin punaiset 

viivat. Pystyviivan vasen ja oikea puolisko ovat symmetriset. Päähenkilö (13.) tai kuvan muu 

tärkein osa (14.) on usein sijoitettu aivan kuvan keskustaan.  
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Myös aineiston värimaailmaa voi havainnoida rajauksen käsitteen avulla. (ks. Kress & 

van Leeuwen 2006, 204) Aineiston kuvissa toistuu rajattu väripaletti: väreillä on 

tuotettu kuvallisen maailman rajat. Aurinkoisissa ja lämpimissä paikoissa korostuvat 

kellertävät, oranssit ja ruskeat, kun taas kylmemmissä ja hämärämmissä paikoissa esiin 

nousevat siniset ja harmaat sävyt. Värimaailman sekä kylmät että lämpimät 

pääelementit yhdistyvät päähenkilön asussa – hän on visuaalinen elementti, joka sitoo 

teoksen osat yhteen. Värien hallittu ja järjestelmällinen käyttö tuottaa mainoksen 

kuvakerrontaan selkeyttä. Peräkkäiset otokset, jotka toistavat samaa värikokonaisuutta 

sijoittuvat selvästi samaan paikkaan. Otos, joka eroaa värimaailmaltaan selvästi 

edellisestä, sijoittuu uuteen paikkaan. Valaistuksen ja vaatetuksen synkronoiminen on 

osoitus kontrolloidusta tyylistä, joka sitoo kokonaisuuden yhtenäiseksi. Värimaailmassa 

murretut ja lämpimät sävyt vahvistavat nostalgista ja rustiikkista vaikutelmaa. 

Lämpimissä otoksissa on vanhan kellastuneen valokuvan tunnelma. 

 

Tutkimuksen alkuoivallukseen sisältyi havainto kampanjan kompositioiden ja 

representaatioiden samankaltaisuudesta elokuvaohjaaja Wes Andersonin tuotantoon. 

Kontekstointihaastattelut vahvistivat tämän havainnon. Bourdieun (1984, 293) mukaan 

luokan tai luokan osan määrittelee sen valitsema taitelija. Kampanjan visuaalinen tyyli 

viittaa Wes Andersonin tyyliin symmetrian, sommitelmallisuuden, värien, nostalgisten 

representaatioiden ja puvustuksen osalta. Andersonin elokuvien henkilöhahmojen 

habitukset sekä elokuvien visuaalinen tyyli ovat kompositioltaan sommitelmallisia, 

hallittuja, kontrolloituja ja jopa humoristisen jäykkiä. Kontekstointihaastatteluiden 

mukaan Wes Andersonin tyyli toimi mainoksen esikuvana ja referenssinä. Tältä 

matkitulla estetiikalla asiapitoiseen kampanjaan saatiin lisättyä kiinnostavuutta ja 

viihdyttävyyttä. Tyylin koettiin sopivan mahdollisimman laajalle yleisölle, sillä se oli 

trendikäs, mutta ei räväkkä. Kampanjan representaatioiden rustiikkisuus ja nostalgisuus 

ovat suoraa perua Wes Andersonin estetiikasta. Anderson tekee elokuvia valkoiselle 

keskiluokalle. Hänen omat vaikutteensa ovat peräisin 1900-luvun eurooppalaisesta ja 

aasialaisesta art-house-elokuvasta: François Truffaut, Jean Renoir, Yasujirō Ozu, 

Satyajit Ray, Jacques Demy ja Federico Fellini. 1900-luvun art house -elokuva on 

globaalin keskiluokan kulttuurin kaanonia, jonka tyyliin Anderson viittaa.  

 

Vähäisen pääomakomposition luokkien kulttuurimakua määrittää funktionaalisuus, 

yläluokan makua taas esteettisyys. Kulttuurimaku taiteessa rinnastuu homologisesti 
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luokkien makuun pukeutumisessa. Funktionaalisen taiteen on esitettävä asioita 

kuvaavasti tai kerrottava ymmärrettävä tarina, mutta yläluokan taiteessa asioita voidaan 

tehdä vain muodon vuoksi. Keskiluokkien luokkaposition tuottama koulutus tarjoaa 

työkalut esteettisen kokemuksen ymmärtämiseen. (Bourdieu 1984, 32, 41, 43, 53.) Wes 

Andersonien elokuvien kuvakieli on sommitelmallista ja jäykkää. Sen ei ole tarkoitus 

kuvata maailmaa funktionaalisen realistisesti, vaan tyylitellysti ja estetisoiden. Silti Wes 

Andersonin elokuvat eivät ole korkeakulttuuria, vaan viihdeteollisuuden funktionaalisia 

tuotteita. Myös Alkon kampanjan televisiomainos ja verkkovideot ovat esteettisesti 

tyyliteltyjä viestinnän käyttötuotteita, eivät korkeakulttuuria. Kulttuurituotteista, jotka 

sekoittavat viihteellisyyttä ja legitiimiä kulttuuria käytetään käsitettä middle-brow. Ne 

ovat viihdyttävää taidetta, joka on tehty hyvän kulttuuritahdon maulle. Ne ovat helposti 

omaksuttavia, mutta sisältävät myös mahdollisuuden kulttuuripääoman kartuttamiseen. 

(Bourdieu 1984, 323, 327.) Middle-brow vihjaa myös korkean ja matalan kulttuurin 

arvohierarkian purkautumiseen. Kulttuurista pääomaa on nykyisin kaikkien kulttuurien 

lajien, ei vain korkeimpien tuntemus (Skeggs 2004, 143).  

 

Tyylin tarkoitus on helpottaa suunnistamista sosiaalisessa maailmassa. Tyyli yhdistää 

joukon merkkejä kokonaisuudeksi, joka viittaa tiettyyn sosiaaliseen ryhmään (Gronow 

1997, 163). Wes Andersonin estetiikka on tyyli, joka viittaa kulttuurista pääomaa 

omistavaan keskiluokkaan. Tyylissä olennaista ovat sekä representaatiot että 

kompositio, eli sisällöt ja muoto, jotka viittaavat keskiluokkaiseen habitukseen. Hyvää 

makua edustavaa tyyliä hyödyntämällä kampanja osaltaan harjoittaa kontrollia maun 

avulla. Tyylin edustajat tunnistavat kampanjan viestivän heille. Muille Alko näyttäytyy 

sivistyneiden ja nostalgisten representaatioiden sekä hallitun ja omaleimaisen tyylin 

edustajana. 
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7. Johtopäätökset 

 

7.1 Tulokset kootusti 

 

Tutkielman tärkeimmät tulokset arvojen ja tyylin kohdalla osoittavat kampanjan 

palvelevan otollisesti uuden keskiluokan habitusta. Arvojen kohdalla keskeisimmät 

käsitteet ovat vapaus ja kontrolli, tyylin kohdalla tärkein käsite on ambivalenssi. Arvoja 

kommunikoitaessa aineiston argumentointi on kirjallista, suoraa ja rationaalista. Tyyliä 

kommunikoitaessa vaikuttaminen on epäsuoraa ja kuvallista. 

 

Aineistossa esiintyvä sosiaalinen kontrolli edustaa valtion Alkon monopolille suomia 

oikeuksia harjoittaa pakkokeinoja, joissa näkyvät ostajantarkkailujärjestelmän viimeiset 

jäänteet. Pakkokeinot ovat poliittisen ja talousliberalismin argumentein rajattu niin, 

etteivät ne enää juurikaan koske keskiluokkaa. Henkilökunta on opetettu tunnistamaan 

keskiluokkaiset habitukset ja palvelemaan näitä. Lisääntyvä sosiaalinen vapaus ja 

palvelu ovat liberalistisen hallintalogiikan mukainen palkinto itsekontrollin 

harjoittamisesta. 

 

Keskiluokan on helppo hyväksyä tuoteturvallisuus kontrollin muotona, koska se on osa 

luokan perusarvoja. Turvallisuus on hillittömyyden hallintaa eli itsekontrollin 

osoittamista. Se on uuden keskiluokan habituksessa seikkailullisuuden kaipuun 

vastinpari. Turvallisuudesta vakuutetaan vetoamalla tieteelliseen tietoon. Koulutus on se 

pohja, jonka varaan useimman uuden keskiluokan edustajan habitus on rakennettu. 

Tieto on sekä ruumiillista että institutionaalista kulttuurista pääomaa. Keskiluokka pitää 

sen esittelystä ja sillä operoimisesta. Luonnontieteiden lisäksi turvallisuudesta 

vakuutetaan esteettisesti myös vetoamalla humanistiseen sivistykseen. Tyylivalinta 

vetoaa keskiluokan liberaalimpaan osaan. 

 

Kontrolli makuun vetoamalla tiivistyy aineistossa televisiomainoksen kohtaan, jossa 

kerrotaan Alkon pyrkivän palvelemaan paremmin, eikä myymään enemmän. Mainos 

viestittää, että Alkon edustama positiivinen vapaus edustaa itsehillintää ja sivistystä. 

Markkinaliberalismin negatiivinen vapaus taas edustaa viinanhimoa ja tyylittömyyttä. 

Bourdieun mukaan oikeaa makua ilmaisemalla omaa asemaansa ja pääomien määrää 



61 
 

 

voi kasvattaa. Väärää makua ilmaisemalla on taas tuomittu pysymään nykyisessä 

asemassa, tai alenemaan luokka-asteikolla. Aineiston mukaan alkoholin 

matkustajatuonti on negatiivista luokkaperformanssia. Keskiluokka hyväksyy makuun 

perustuvan kontrollin, koska kukaan ei hallitse keskiluokkaista tyyliä ja sivistystä 

paremmin kuin ne kansankerrokset, joihin keskiluokan jäsenet kuuluvat tai haluavat 

kuulua. Kampanjassa kontrolli maun avulla ei näyttäydy keskiluokalle niinkään 

kontrollina, vaan sen oman elämäntavan ja ihanteiden esittämisenä. Ihanteista poiketaan 

vain esitettäessä tuontiviinojen raahaamista satamassa. Tässä representaatiossa on kyse 

luokkakontrollista ja alkoholipolitiikan ohjaamisesta habituksen avulla. 

 

Valinnanvapaus ja palvelu edustavat positiivista vapautta. Ne tarjoavat ylellisyyttä, joka 

negatiivisen vapauden alkoholipolitiikassa jää kansan enemmistöltä uupumaan. 

Kuratoitu viinikokoelma on kulttuurinen resurssi. Hyvä kulttuuritahto on kunnianhimoa, 

joka ohjaa keräämään tällaisia resursseja – eli pääomia – ja siten parantamaan 

luokkapositiota. Viinivalikoiman osoitetaan lisäävän myös kansanluonteen sivistystasoa, 

koska se murtaa suomalaisen viinapään kolmatta rakennusosaa eli kansallista 

erityisyyttä. Suomessa on Alkon ansiosta parempi tarjonta kuin ulkomailla. Palvelu on 

palkinto itsekontrollista. Keskiluokka on tietyin osin vapautettu sosiaalisesta kontrollista 

eli se on saanut negatiivista vapautta. Jäljelle jääneitä kontrollin rakenteita perustellaan 

niiden mahdollistamalla positiivisella vapaudella. Eteisvahtimestarista on tehty 

palvelija. Ostajantarkkailijasta on tehty aktiivinen myyjä. Uudella keskiluokalla on 

rahvaan omaksuma eliitin suhde alkoholiin. Se haluaa lisää vapautta, jotta se voi yhä 

uudelleen osoittaa ansioitaan itsekontrollin harjoittamisessa. 

 

Solidaarisuus ja ekologisuus edustavat myös positiivista vapautta. Ne ovat 

kohderyhmälle tärkeiksi oletettuja arvoja, joita Alko voi monopoliasemansa avulla 

puolustaa markkinaliberalismia vastaan. Solidaarisuus ja ekologisuus ovat poliittisesti 

arvoliberaaleille ihmisille tärkeitä arvoja. Korkeasti koulutetut keskiluokan jäsenet ovat 

arvoiltaan väestön keskiarvoa liberaalimpia. Yhteiskunnan arvomuutos myös yleensä 

lähtee liberaaleista. Talousliberaalin väestön keskuudessa Alkon kannatus on 

heikompaa, mutta arvoliberaalien arvoja puolustamalla se voi vahvistaa kannatustaan 

muutoksen etujoukossa. Kaikki aineiston positiivista vapautta edustavat käsitteet ovat 

Alkon kannalta monopolin puolustamisen välineitä. Palvelun korostaminen oli osa 
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monopolin puolustamista jo 1990-luvun alussa. Valinnanvapauden korostaminen on osa 

Alkon puolustusta markkinaliberalismia vastaan. Solidaarisuuden ja ekologisuuden 

avulla vahvistetaan kulttuuristen edelläkävijöiden myötämielisyyttä. Ne ovat 

arvoliberaaleja kantoja, joita Alkon kaltainen instituutio voi puolustaa. Alko asettuu 

poliittisen liberalismin puolelle, markkinaliberalismia vastaan. 

 

Tämän tutkielman tärkein teoreettinen oivallus on Pierre Bourdieun habituksen 

käsitteen ja Michel Foucault’n identiteetin käsitteen yhteensopivuus. Niistä johdettujen 

teorioiden yhdistäminen tuottaa mielekkään tulkinnan Alkon vuoden 2014 kampanjasta 

ja sen makuun pohjautuvasta kontrollista. Aineiston suoraan kommunikoiduissa 

arvoissa on neljä vapautta edustavaa käsitettä: valinnanvapaus, palvelu, ekologisuus ja 

solidaarisuus. Suoria kontrollin edustajia on vain kaksi: sosiaalinen kontrolli ja 

turvallisuus. Vaikka aineisto puhuu enemmän vapaudesta kuin kontrollista, on sillä 

käytössään habituksen hallintalogiikan eli maun salainen ase. Tyyli kutsuu 

kohderyhmää epäsuorasti ja vaatii erotteluiden tajua. Se on positiivinen signaali tietyn 

sosiaalisen ryhmän sisällä. Tyylin kautta merkitään oikeanlainen maku – se on siis 

luokkakontrollia. Aineiston tyyli on tutkimuksessa merkityksellistetty ambivalenssin 

käsitteen avulla, sillä kontrollin ja vapauden yhdistäminen paljastaa miten 

keskiluokkainen habitus rakentuu. Tyyliä esittelemällä kampanja asettuu kohderyhmän 

habituksen kentälle. Merkittyä oikeaa makua edustavat habitukset kokevat 

tyytyväisyyttä, ja oikean maun ulos rajaamat habitukset saavat esimerkin johon pyrkiä. 

 

7.2 Metodin pohdinta ja jatkotutkimus 

 

Aineiston rajallisuuden takia tutkimuksen alkuvaiheessa oli haastavaa saada Bourdieun 

teoria, sosiosemioottinen analyysi sekä aineisto tuottamaan tarpeeksi kattavia tuloksia. 

Tutkimusinstrumentti kehittyi käyttökelpoiseksi, kun ymmärsin rakentaa 

tutkimusasetelman metodiin liitetyistä konteksteista. Hyvin rakennetun 

tutkimusasetelman sisällä Bourdieun teoria on helposti sovellettavaa. Esimerkiksi 

ruumiillistetun ja objektifioidun kulttuurisen pääoman kaltaisia käsitteitä on helppo 

käyttää representaatioiden analyysissa. Sosiosemioottinen katse sopii hyvin habitusten 

ilmenemismuotojen havainnoimiseen, sillä sosiosemiotiikka tarjoaa hyvin vapaan 

kehikon tutkimusmenetelmän rakentamiseksi. Kuvallisen kieliopin teoria oli 
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tutkimuksessani aluksi paljon suuremmassa osassa, mutta rajautui lopulta pienemmälle 

alueelle. Teoria on itsessään jo niin vahvasti tutkimusta ohjaava, että sen rinnalle on 

paras ottaa teorialle alisteisia tavoitteita. Tässä tutkimuksessa kuvallisen kieliopin teoria 

ei olisi ainoana metodologisena teoriana tuottanut tarpeeksi tutkimuskysymysten ja 

Bourdieun luokkateorian kannalta arvokkaita tuloksia. 

 

Tutkielman arvoihin ja tyyliin liittyvien tulosten syventävä tutkimus olisi oivallinen 

jatkotutkimuksen paikka. Arvoista voisi ryhtyä tuottamaan tarkempaa tutkimusta 

käyttämällä Alkon tuottamaa, tätä aineistoa laajempaa viestinnällistä aineistoa ja 

soveltamalla siihen Teija Mikkolan (2003) kehittämiä uuden keskiluokan 

arvotutkimuksen menetelmiä. Tyyliä voisi jatkossa tutkia tarkemmin ottamalla 

lähtökohdaksi Alkon pidemmän aikavälin kuvallisen viestinnän aineiston ja aloittamalla 

sen tutkimisen kuvallisen kieliopin teoriaa soveltamalla. Yleisimmistä löydöksistä voisi 

tehdä jatkotutkimusta estetiikan ja muiden aineiston vaatimien 

kulttuurintutkimuksellisten teorioiden avulla. Ylipäänsä näkisin mielelläni 

sosiosemioottista teoriaa sovellettavan enemmän suomalaisilla viestinnän, 

markkinoinnin, sosiologian ja kulttuurintutkimuksen kentillä. Teoreettisen tutkimuksen 

osalta olisi kiinnostavaa lähteä tutkimaan, minkälaisia esityksiä Bourdieun habituksen 

käsitteen ja Foucault’n identiteetin käsitteen välisestä yhteydestä on aiemmin tehty. 

Ensimmäinen askel olisi selvittää, onko tätä yhteyttä aiemmin edes tutkittu. 

 

7.3 Diskussio 

 

Alkoa ei ole ilman sen monopoliasemaa ja alkoholipolitiikkaan pohjautuvaa kontrollia. 

Alkon tasapainoilu liberalismin parissa on taistelua sen olemassaolosta instituutiona; 

vapauden lisääntyminen uhkaa Alkon asemaa. Uuden keskiluokan habitusta repivät 

kahtaalle toisaalta kontrolli, toisaalta vapaus. Tutkielma osoittaa, kuinka aineistossa 

vedotaan keskiluokkaiseen habitukseen, silitetään sitä myötäkarvaan ja osoitetaan sen 

maku oikeaksi. Koska keskiluokkainen habitus rakentuu kontrollin ja vapauden 

ristivedolle, sille on mahdollista osoittaa myös kontrollin hyvät puolet. Alkon yksilöihin 

kohdistuva kontrolli on hyväksyttyä, kun se korostaa yksilöiden vapautta. Toisaalta 

vapauden korostaminen saa yhteiskunnassa aikaan myös ääniä, jotka vaativat vapauden 
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laajentamista Alkon monopolisoimille alueille. Tämän tutkimuksen mukaan Alko 

korostaa viestinnässään vapautta palvelun, valinnanvapauden, solidaarisuuden, 

ekologisuuden ja boheemis-porvarillisen tyylin avulla. Kontrollin puolesta puhuttaessa 

korostetaan kontrollin edustavan myös hyviä arvoja, kuten turvallisuutta ja järkevästi 

mitoitettua sosiaalista kontrollia, josta keskiluokka saa vapautuksen. Keskiluokkainen 

itsekontrolli on kansanterveydellinen ja -sivistyksellinen tavoite, mutta onnistuessaan se 

vähentää ulkoisen kontrollin tarvetta.  

 

Kun kansan sivistäminen on tehnyt sivistävän kontrollikoneiston tarpeettomaksi, täytyy 

Alkon instituutio perustella kulttuurin suojelijana markkinavoimia vastaan. Alko tarjoaa 

kontrollin ja vapauden väliseen ristiriitaan ratkaisuksi sitä, että asiakkaille tarjotaan 

kontrollin avulla paljon positiivista vapautta. Positiivinen vapaus on kulttuurisen 

pääoman osalta rikkaampaa kuin markkinaliberalismin tarjoama negatiivinen vapaus. 

Alkon tarjoama mahdollisuus pääomien kasvattamiseen ja luokan tekemiseen on 

keskiluokkaisen habituksen kannalta paras ase monopolin puolustamiseksi. Mikäli Alko 

onnistuu jatkossa toteuttamaan onnistuneesti makuun perustuvaa habitusten kontrollia, 

on sillä paremmat mahdollisuudet säilyttää asemansa taistelussa markkinaliberalismia 

vastaan. 
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