
Kaarle· Nordenstreng 

Joukkotiedotus ja kansainvalinen paaoma 

J oukk.otiedotusvalineiden hatjoittamasta asennemuok
kauksesta - manipuloinnista ja indoktrinaatiqsta - on 
me.illa puhuttu viime aikoina niin paljon, et4i luultavasti 
laksy on talta osin jo opittu. Onkin tarkeaa, etta me kaikk.i 
�elvasti huomaamme kuinka ))Vapaan maan vapaa tiedon
valitys>> jatkuvasti ohjailee meidan ajatriksenkulkuamme
yhta johdonmukaisesti kuin »diktatuurimaiden ohjattu. 
tiedonvalitys», vaikkakin yleensa hienovaraisemmin ja 
ovelammin. S allikaa minun kuitenkin kertauksen vuoksi 
viela ke:rran to.�eta, kuinka keskeinen asema joukk.otiedo
ttiksella on nykyaikaisen teollisuusyhteiskunnan kansalais
ten tajunnan saatelijana, ta.Ha kertaa yhdysvaltalaisen pro
fessorin HerbertSchillerin sanoin, jotka on lainattu USA:n 
valtiotieteellisen yhdistyksen vuosikokouksessa Los An
gelesissa viime syyskuussa pidetysta esitelmasta: 

>u" okainen kansainvalisten suhteiden analyysi joka
laiminlyo tiedonvalityksen tarkastelun, unohtaa
yhden aikamme keskeisimmista vallan lahteisrii.
Silla vaeston ajattelutavat auttavat maaraamaan sen
poliittista kayttaytyI?-ista. Ja uskomukset ja mielipi
teet ovat varsin alttiita sen laatuiselle joukkotiedo
tukselle, jota USA:n valtajatjestelma kayttaa niin
suurenmoisella taitavuudella ... Yhdysvaltojen lii
ke-elaman rahoittama ja kaupallisuuden lapitunke-

. ma viestinnan virta, joka vyoryy joukk.otiedotusvali
neiden la.pi, on tarkoitettu suojelemaan USA:n
ulkomailla toimivien. yritysten fyysista toimintaa
seka vahvistamaan yksityisomistuksen ja kulutuksen
arvoja, jotka ovat liike_talouden perimmaisia tuki
pylvaita. »

Julkaistu: Bärlund K. Miksi ei EEC:hen? (pp. 57-79). Helsinki: Otava. 
1971. 
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(Herbert I. Schiller, The Multinational Corpo
ration as International Communicator. Paper deliv
ered at the 66th Annual Meeting of the American 
Political Science Association� Los Angeles, Califor
nia, Sept. 8 - 12, 1970; s. 32-33). 

Nykyaikaista joukkotiedotustoimintaa eli kuten sita ku
vaavasti kutsutaan tajuntateollisuutta tarkastellessamme 
alkaamme kuitenkaan pysahtyko paivittelemaan joukko
tiedotusvalineilla harj oitettavaa tajunnan manipulointia. 
Tqiuntateollisuus on nahtava myos tajuntateollisuutena. 
Kuinka sanoivatkaan Marx ja Engels: ))Ihmisen tietoisuus 
ei maaraa hanen elamaansa vaan painvastoin - yhteiskun
nalliset olosuhteet maaraavat hanen tietoisuutensa. >> >> ••• 
yhteiskunriallisten muutosten ja poliittisten mullistusten 
perimmaisia syita ei ole etsittava ihmisten aivoista ... vaan 
tuotanto- ja vaihtotapojen muutoksista; niita ei ole etsitta
va kysymyksessa olevan ajan filosefzasta, vaan sen taloudes
ta; >> Sen vuoksi on kohdistettava huomio paitsi lehtien 
kirjoituksiin ja yleisradio-ohjelmiin myos tiedonvalityksen 
taloudelliseen perustaan, paaoman valtaan joukkotiedo
tuksessa. Millaiselta siis nayttaa suomalaisen joukkotiedo
tuksen talous? 

Karkea arvio maamme tajuntateollisuudessa vuosittain 
pyorivista rahavirroista - siis radian, television, sanoma
ja aikakauslehdiston, kirjankust_annustoiminnan, elokuva
ja aanikvyteollisuuden seka suoran mainonnan kokonais
kustannuksista - on runsaat 900 miljoonaa markkaa (ks. 
liitetta)_. Perhetta kohti ta.ma merkitsee la.hes 700 markkaa. 
Tama 900 miljoonaa on noin 2,3 % koko kansantaloudes
tamme (bruttokansantuote 38,8 miljardia mk). Sitapaitsi 
900 miljoonan arvio on varsin varovainen: luku olisi 
paljon yli miljardin, jos myos kerrannaisvaikutukset (ku
ten esim. radioteollisuus) otettaisiin huomioon. Rahassa 
mitattuna tajuntateollisuus on samaa luokkaa kuin teks
tiiliteollisuutemme; esimerkiksi sahkotekninen teollisuus 
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jaa sita pienemmaksi. Nailla nakymilla joukkotiedotus ei 
ole huomionarvoinen tekija yhteiskunnassa ainoastaan 
psykologisten vaikutustensa vuoksi, vaan my6s erittain 
merkittavaria yritystoiminnan lohkona, voittoa tuottavana 
paaornana. 

Tajuntateollisuutemme on vankasti yksityisen paaoman 
kasissa: arviolta vain viidesosa joukkotiedotuksen talou
desta on yhteiskunnan tai eri kansalaispiireja edustavien 
jarjest6jen valvonnassa. N oin 80 % tajuntateollisuuden 
paaomavirroista on yksityisten intressipiirien kasissa. 
J oukkotiedotusta omistava yksityinen paaorna on enim
makseen kotimaista, vaikka esimerkiksi aikakauslehdiston 
piirissa myos kansainvalinen paaoma on merkittavissa 
asemissa - onhan maamme neljanneksi suurin kaupallis
ten· aikakauslehtien kustantaja, sarjakuvalehtiin ja luke
mistoihin erikoistunut Kuvajulkaisut, yhdysvaltalaisen yri
tyksen sisaryhtio. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, etta 
omistussuhteiden kannalta katsottuna suomalaista jouk
kotiedotuksen kenttaa ei ole mitenkaan menetetty ulko
maiselle paaomalle - aivan kuten yleensakaan talousela
mamme ei ole sanottavarnmin luisunut vieraisiin kasiin. 

Mutta kotimainen paaoma ei tassa(kaan) tapauksessa 
kovin ratkaisevasti poikkea ulkomaisesta paaomasta. Kan
sainvalisen kilpailun maailrnassa olennainen raja ei suin
kaan kulje pelkastaan kotimaisen ja ulkomaisen paaoman 
valissa, vaan se kulkee myos yksityisen ja yhteiskunnan 
hallitseman paaoman valissa. Yksityisen paaoman edut 
ovat melko pitkalle yhteisia yli kansallisten rajojenkin. 
J oukkotiedotuksen alalla ta.ma ilmenee siten, etta suoma
lainen paaoma lyo katta kansainvaliselle paaomalle valit
tanialla sen ulkomailla valmistettuja tuotteita omien kana
viensa kautta suornalaiselle yleis6lle. Kun suomalainen 
lapsi lukee Aku Ankkaa (levikki 235 000), kun suomalai
nen isa lukee Valittuja Paloja (levikki 228 000), kun 
suomalainen aiti katsoo Peyton Placea (katsojamaara n. 2 
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miljoonaa) ja kun suomalainen nuori kuuntelee Led 
Zeppelinin poplevya, rikastuu seka suomalainen paaoma 
(Sanoma Oy., Scandia-Musiikki ja Mainos-TV) etta kan
sainvalinen paaoma (esimerkiksi Valittt�en Palojen 
emayhtyrna Reader's Digest keraa tuloja 28 miljoonan 
kappaleen kokonaislevikista yli 100 maassa ja 13 kielella). 

Ta.Ha tavoin kotimaisella myotavaikutuksella ilmeneva 
kansainvalisen paaoman' vaikutus Suomen joukkotiedo
tusvalineisiin on kaiken kaikkiaan varsin huomattava. 
Maassamme soitettavasta aanilevymusiikista - johon ra
dion valittama musiikki valtaosaltaan perustuu - puolet 
on peraisin suoraan ulkomailta, ja kotimainen puolisko
kin on vain osaksi kotimaista, koska useimmiten kvseessa 
on ulkomaisen savellyksen kotimainen sovitus, josta kan-
sainvalinen paaoma saa omat prosenttinsa. Televisiomme 
ohjelmistosta kolmannes on ulkomaista tekoa, tasta val
taosa lansimaisen paaoman sarjatuotteita. Elokuvateatte
reissa pyorivista filmeista 95 % on ulkomaisia, naista 90 % 
lansimaisen paaoman tuottamia. Aikakauslehdistossa ku
koistavat kansainvalisten syndikaattien suomeksi kaanne
tyt sarjakuvalehdet ja lukemistot, ja kotimaassa tuotetut 
aikakauslehdet turvautuvat ulkomaisiin j atkokertomuksiin 
ja horoskooppeihin. Sanomalehtien uutissivut puolestaan 
perustuvat ratkaisevasti ulkomaanuutisia valittavien kan
sainvalisten uutistoimistojen palveluksiin; myos sanoma
lehtien sarjakuvat ovat kansainvalisen paaoman tuotetta. 

Saman kaavan mukaan toimii myos mainonta kansain
valisen paaoman palvelijana. Takalainen mainosteollisuus 
- joka kylla on 80-prosenttisesti kotimaisessa omistukses
sa - levittaa joukkotiedotusvalineittemme kautta suoma
laiselle yleisolle mainontaa, jonka kansainvalinen paaom<1.
valtaosaltaan maksaa. Ulkomaisen paaoman hallitseva
osuus paivittaisessa mainonnan virrassa kay ilmeiseksi,
kun tiedamme ensinnakin, etta parisenkymmenta prosent
tia mainostoimistojemme liikevaihdosta kaytetaan suo-
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raan ulkomaisten tuotteiden mainontaan, ja kun lisaksi 
viela muistamme etta huomattava osa muista mainostetta
vista kulutustavaroista on vain naennaisesti kotimaisia, siis 
ulkomaisten tuotteiden takalaisia muunnoksia. Mairionta 
ei ainoas taan tyylillisesti tuoksahda »arnerikkalaiselta>> ; se 
tosiasiassakin on paljolti kansainvalisen paaoman palve
luksessa. 

Tahan mainosmiehet aivan oikein huomauttavat, etta 
kansainvalisen paaoman hallitseva osuus johtuu tuontim
me rakenteesta, jossa juuri mainonnan avulla markkinoi
tavilla kulutustavaroilla on merkittava osuus - oma vien
timme puolestaan kaipaa ulkomailla vain vahan mainon
taa, koska uusvientia lukuun ottamatta kyseessa eivat ole 
kulutustavarat. En pyrika_an osoittelemaan syytellen kan
sainvalisen paaoman kytkyeessa olevaa mainosteollisuut
tamrne; mainonta ei toki ole talouselamassa mikaan 
perimmainen liikkeelle paneva voirna, vaan ainoastaan 
paaomaa palveleva apuvaline. Asia on yksinkertaisesti 
siten, etta siella missa on yksityista ja kansainvalista 
paaomaa on myos mainontaa, ja painvastoin: siella missa 
on mainontaa on myos yksityista ja kansainvalista paa
omaa. 

Ta.man toteaminen ei kuitenkaan riita tarkasteltaessa 
mainonnan ja tajuntateollisuuden valisia suhteita. Mai
nonnan kohdalla on syyta viipya pitempaan, varsinkin kun 
tietaa etta tajuntateollisuutta pyorittavasta rahasta la.hes 
40 % eli noin 350 milj oonaa mk on peraisin mainonnasta, 
siis mainostilan myynnista saaduista tuloista (jos kirjan
kustannustoiminta jatetaan ulkopuolelle mainonta peittaa 
suunnilleen puolet joukkotiedotuksen rahoituksesta). Ta
ma nakyma paljastaakin, etta juuri mainonta on se side, 
joka tiukimmin kytkee tajuntateollisuutemme kansainvali
seen paaomaan; mainonnan rinnalla joidenkin lehtiyh
tioiden ulkomaiset omistussuhteet tai elokuvien, aanilevy
jen ja lehtiaine'istojen ulkomainen alkupera ovat suhteelli-
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sen vahapatoisia ilmioita. On syyta korostaa, etta mainon
nan merkityksesta puhuessani en tarkoita lehdissa ja 
televisiossa nakyvia mainoksia, vaan sita joukkotiedotus
valineiden taloudellista perustaa, joka ratkaisevasti riip
puu juuri mainonnasta saatavista tuloista. J a taloudellinen 
perustahan ratkaisee, millaista toimituspolitiikkaa nouda
tetaan eli mita yleisolle tatjotaan. 

Tajuntateollisuus siis tarvitsee rahoittajakseen mainon
taa, ja mainonta puolestaan tarvitsee tajuntateollisuutta 
sanomiensa levitykseen (mainonnan kokonaiskustannuk
sista kaksi kolmannesta kaytetaan joukkotiedotusvalineis
sa tapahtuvaan mainontaan). Eiko siis kaikki ole OK? 
Tavallaan: tajuntateollisuus ja mainontaa hyvakseen kayt
tava paaoma voivat kylla hyvin. Ne eivat kuitenkaan ole 
ta.man pelin ainoat osapuolet: on viela yleiso, jonka 
tajunnan tayttamiseen kaikki tahtaa. Tajuntateollisuuden 
kuluttajat ovat kuitenkin paaasiassa sen tatjonnan varassa, 
jonka yksityinen ja kansainvalinen paaoma on hanelle 
varannut. Tietysti paaoman tuottama tarjonta on monen
kirjavaa ja yltakyllaista, mutta valinnan varaa on vain 
niissa puitteissa, jotka paaoman edut ovat sanelleet. Yksi
tyisen tajuntateollisuuden piirissa paaomalla on kaksin
kertainen valta sa:i:J.ella ehdot sille mita yleisolle kerrotaan: 
omistavan paaoman valta ja mainostavan paaoman valta. 

Usein paaoma alkaa nakyvasti vaikuttaa joukkotiedotuk
sen sisaltoon vasta toisessa vaiheessa, mainonnan valityk
sella. Yksityinen paao:ma on perustanut esimerkiksi lehden 
siina vakaassa tarkoituksessa, etta kyseessa on yleison 
palvelu tiedon ja virkistyksen valityksessa. Sitten paaoman 
ote tiukkenee levikin j a mainonnan kasvun myota, kunnes 
tiedonvalittajaksi itseaan kutsuva paaoman haltija on 
muuttunut kansainvalisen paaoman uskolliseksi palveli
jaksi, usein tahtomattaan, ehka tietamattaankin. Mainon
nan vatjossa yha eteenpain tyontyvan paaoman luonnetta 
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kuvaa osuvasti alussa lainaamani yhdysvaltalainen profes
sori Schiller nain: 

»Mainonta vaatii rajoittamatonta paasya joukkotie
dotusvaline1siin ... J os mainonta haluaa menestya,
se ei voi suvaita joukkot_iedotuksen kanavia, jotka
eivat pa.a.Sta sisaansa mainoksia seka kaupallisesti
savyttynytta ))Viihdyttavaa» aineistoa. Sen vuoksi se
pyrkii vasymattomasti tunkeutumaan jokaiseen ka
silla olevaan joukkotiedotussanomia kuljettavaan
valineeseen, jolla vain on laajahko yleiso. Mainon
nan ruokahalu on tyydyttamaton eika sen paamaara
ole koskaan vahempi kuin jokaisen tiedotusvalineen
taydellinen hallinta. Tultuaan alistetuksi tiedotusva
line muuttuu kaupallisen kulttuurin valikappaleek
si, riippumatta siita mika oli sen toiminnan alkupe
rainen tarkoitus. >>
(Schiller, s. 4)

Mainonnan ote tajuntateollisuudesta ei siis ole mikaan 
tasapainotila, vaan paaoma kohdistaa joukkotiedotusvali
neisiin j atkuvaa painetta vaikutusalansa laajentamiseksi. 
Yhtena puhuvana todistuksena tasta paineesta on mainon
nan leviaminen yksityisen paaoman omistaman tajunta
teollisuuden ulkopuolelle, yhteiskunnan omistuksessa ole
viin tiedotusvalineisiin, kuten meilla televisioon. Televi
siomainonnan aloittaminen Suomessa on samalla oivalli
nen osoitus siita hiipivan huomaamattomasta tavasta, jolla 
mainonta tajuntateollisuuden piirissa leviaa: kaupallista 
televisiotoimintaa ei ole koskaan paatetty tassa maassa 
aloittaa eduskunnan hyvaksymalla, perusteelliseen harkin
taan ja keskusteluun pohjautuvalla lainsaad3:nnolla, vaan 
sarjalla toisiaan seuraavia pikku hiljaa tehtyja paatoksia 
Yleisradion hallintoelimissa. 

Ta.Ila.kin hetkella olemme todistamassa sita kuinka kan
sanvaltaisesti hallittu yleisradiotoiminta on luovuttamassa 
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tilaansa yksityisen paaoman hyvaksi: rahapulassaan Yleis
radio myy Mainos-TV:lle yha enemman lahetysaikaa ja
radiomainonnankin aloittamisesta keskustellaan. J a sita
mukaa kun paaoman ote kiristyy, ohjelmisto kay yha
yksipuolisemmin paaoman nakokulmaksi maailmaan -
esimerkiksi tana alkuvuonna on tv-ohjelmiston yleissavy
viime vuoteen verrattuna merkitsevasti viihteellisempaa ja
vahemman yhteiskunnallista tietoa sisaltavaa. Tiedon vali
tys ei nakojaan ole paaoman etujen mukaista, harmitto
man viihteen valitys on:

Sama kehityksenkulku on nahtavissa myos le�distossa,
tosin hitaampana ja vaikeammin havaittavana. Lehdis
tomme keskittyy ja kaupallistuu kaiken aikaa, mika mer
kitsee painetun tajuntateollisuuden yha laheisempaa kyt
keytymista yksityiseen ja kansainvaliseen paaomaan. Ko
konaan uuden lupauksen tajuntateollisuuden paaomalle
tarjoavat lisaksi kasetti- ja kaapelitelevisio. Suotta ei Mai
nos-TV ole viime aikoina ahkeroinut naiden tulevaisuu
denlaitteiden esille tuomisessa, suotta ei Rautatiekirja
kauppa ole osakkaana kansainvalisessa kasettiyrityksessa
Nord Cassette, eivatka suomalaiset kustantajat suotta ole
ryhtyneet uudelleenarvioimaan niita perinteellisia kirja
painomenetelmia, joilla ne tana sahkoisen tiedonvalityk
sen aikana paaomaansa kartuttavat.

Tilanteen arvioinnin ei todellakaan pitaisi tuottaa vai
keuksia. Enta j ohtopaatokset, toimintaohjeet? Asiaintilaa
on tietysti edelleenkin suureen aaneen valiteltava, kuten
tahan mennessa onkin melko yleisesti tapahtunut, koska se
lisaa tosiasioiden tiedostamista. Mutta paaomaa on vas
tustettava - jos niin todella halutaan - myos teoissa,
lainsaadannollisin toimin, esimerkiksi pian edessa olevan
radiolain saatamisen yhteydessa. J a ennen kaikkea: on
tehtava selvaksi, mihin suuntaan tajuntateollisuuden halu
taan kulkevan. 0 n hahmotel tava kansallinen taj untateolli
su uspolitiikka, paaoman vaikutusvaltaa vahattelematta,
mutta myos tajunnan merkitysta yliarvioimatta.
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Virkamiehemme piipahtavat vahan valia Brysselissa 
neuvottelemassa Suomenja EEC:n suhteista, mutta he 

eivat halua kertoa julkisesti, mita he Suomelle oikeas
taan yrittavat hankkia, mita he ovat tekemassa palkka
pussillemme esimerkiksi kymmenen vuoden tahtayksella.

Tassa pamfletissa selitetaan, mita virkamiesten hilai
suuden tai korulauseiden takana piilee. Mika EEC onja 
mita mahdollinen sopimus sen kanssa tarjoaa suomalai
sille. Mihin suuntaan elintasomme kaantyy,jos solmim
me sopimuksen EEC:n kanssa? Onko meilla kansana 
olemassaolon edellytyksia nykyisissa integraatioympy
roissa. 

Taloudelliset asiat eivat ole olleet eivatka ole suoma
laisille kovin laheisia. J okainen palkkapussi on tietenkin 
sydanta Iahella - seuraava tili ja ehka sita seuraava -
mutta pitemmalle mielenkiinto on harvoin kantanut. 
Senkin vuoksi Suomessa on niin vahan puhuttu EEC:sta. 
On korkea aika ruveta puhumaan. Tama kirjanen pyr
kii antamaan keskustelulle seka sysayksen etta aineistoa. 
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