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ALKOHOLIMAINONTA
SOSIAALISESSA MEDIASSA –

VOIDAANKO LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ
VAIKUTTAA?



TÄSSÄ ESITYKSESSÄ

• Miten alkoholia mainostetaan 
sosiaalisessa mediassa?

• Miten some-mainontaa rajoitetaan 
Suomessa ja onko rajoituksilla ollut 
vaikutusta?

• Minkälainen päihdeviestinnän 
kanava some on alkoholin 
markkinoijille?   



ALKOHOLIMAINONTA 
SOSIAALISESSA MEDIASSA –
MITÄ SE ON?

• Ei vain näkyvyyttä, vaan kuluttajien osallistamista markkinointiin.

• Kuluttajien tuottamien sisältöjen valjastaminen markkinointitarkoituksiin.

• Kuluttajat levittämään mainontasisältöjä, ns. orgaaninen leviäminen.

• Kontakti kuluttajiin kanssa -> alkoholibrändit osaksi some-vuorovaikutusta

• Sosiaalisen median markkinoinnin tyypillisiä keinoja:

• Kuluttajia kiinnostavien sisältöjen käyttö: sosiaalisen identiteetin jakaminen

• Kilpailut ja muut osallistavat ja kuluttajia sitouttamaan pyrkivät keinot

• Kohdentaminen







SOMERAJOITUKSET SUOMESSA

• Alkoholilain yleiset, mainonnan sisältöjä 
koskevat rajoitukset

• Sosiaaliseen mediaan erityisesti 
kohdistuvat rajoitukset (2015):

• Kuluttajien tuottamat sisältöjen käyttö 
(kuluttajien kuvat, videot, 
tuotesuositukset)

• Sisältöjen saattaminen kuluttajien 
jaettavaksi (jakamisen esto)

• Vuoden 2015 lakimuutos ei estä 
sosiaalisen mediassa tapahtuvaa 
alkoholimainontaa, mutta pyrkii 
rajoittamaan kuluttajien osallistamista ja 
nuorten altistumista mainonnalle.

http://eevakolu.fi/pikkujouluk
auden-korkkaus-baileys-
piparijuustokakku/ (2016)

http://eevakolu.fi/pikkujoulukauden-korkkaus-baileys-piparijuustokakku/


ONKO RAJOITUKSILLA OLLUT 
VAIKUTUSTA?

• Kuluttajien tuottamien sisältöjen käyttö on vähentynyt 
2016 -> 2017

• Rajoitukset eivät estä alkoholimarkkinoijia tuottamasta 
kuluttajia puhuttelevaa ja helposti leviävää sisältöä.

• Kaikki markkinoijat eivät ole ottaneet käyttöön 
ikärajavalvontaa.

• Uudet markkinointikeinot: some-vaikuttajien 
palkkaaminen sisältöjen tuottajiksi.

Katainen A, Kauppila E, Lindeman M, Svensson J & Hellman M (2018) Miten vuoden 2015 
alkoholilakiuudistus vaikutti alkoholituotteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa? 
Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimarkkinoinnista Suomessa ja Ruotsissa. 
Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6), 483–494.



ALKOHOLIN MARKKINOINTIA – VAI 
JOTAIN MUUTA?

• Some-kanavat yhteisöjen rakentajina: myös muita sisältöjä kuin tuotemainontaa

• Sisältöjen tuottaminen kuluttajien arkiseen some-viestintään

• Yrityskuvan rakentaminen

• Poliittiset sisällöt



TILANNE SUOMESSA NYT

• Valtaosa alkoholin some-markkinoinnista ei erityisen taitavaa.

• Kuluttajat eivät tykkää, kommentoi tai jaa

• Sisällöt perustuvat perinteiseen mainoskuvastoon: eivät erotu uutisvirroissa

• Kohdennettu, maksettu mainonta ei houkuttele kuluttajia osallistumaan

• Some-yhteisöjen valjastaminen poliittiseen vaikuttamiseen

• Nykyiset rajoitukset eivät estä some-alustojen hyödyntämistä, potentiaalia paljon
enemmän kuin alkoholin markkinoinnissa ollut tähän menessä panostusta.



KIITOS!


