
Alhoholihaittoj en hohonaismäärä j o alhoholin
suurhulutt aj ün kohdi stuu at t oimet
Laskuesimerkki

Olisiko mahdollista korv'ata osa rajoittavasta alkoholi-
politiikasta pelkästään suurkuluttajiin kohdistuvilla toi-
milla ja jättää alkoholin käyttäjien pääjoukko rauhaan?
Miten suurkuluttajiin kohdistuvat toimet voisivat vaikut-
taa alkoholihaittojen kokonaismäärään? Tällaisia kysy-

myksiä on viime aikoina esitetty sekä tutkimusraporteissa
että alkoholioloja koskevissa kannanotoissa. Jälkimmäi-
seen kysymykseen vastaa tässä kirjoituksessa esitettävä
laskuesimerkki.

Koko väestöön kohdistuvaa rajoittavaa alkoholipolitiik-
kaa perustellaan sillä, että alkoholihaittojen määrä näyt-
tää olevan yhteydessä kulutustasoon (vrt. Simpura 1985,

luvut 4 ja 9). Kulutuksen säätelykeinoista on Suomessa

tärkein ollut hintapolitiikka,jonka teho on edelleen kiista-
ton, vaikkakin hitaasti heikkenemässä (ks. Ahtola & Ek-

holm & Somervuori 1986). Koko väestöön kohdistuvat
ra.joittavat toimet eivät kuitenkaan ole väestön keskuu-

dessa aina suosittuja. Samalla kun alkoholiongelmien va-
kavuus myönnetään, toivotaan esimerkiksi tiedotusta, kas-

vatusta ja valistusta mieluummin kuin hintapoliittisia toi-

mia (vrt. Alkoholipolitiikka ja kansalaismielipide l9B9).
Valistuksen teho on usein kuitenkin kyseenalainen (ks.

esim. Partanen & Montonen l9BB), mutta ehkä juuri siksi

sitä voidaan puolustaa sellaisissakin maissa, joissa alkoho-

lin tuotantoon.ja myyntiin liittyvät huomattavat taloudel-
liset edut estävät puuttumisen alkoholin saatavuuteen (ks.

esim. EY-maista Fahrenkrug 1986). Yleisesti uskotaan
myös, että pääosa alkoholihaitoista kuitenkin kertyy
"suurkuluttajille"ja että siksi toimet pitäisi kohdistaa hei-
hin. Yhtä hyvin voidaan tosin väittää - varsinkin kun

otetaan huomioon muutkin kuin terveyteen kohdistuvat
haitat - huomattavan osan alkoholihaitoista kertyvän
henkilöille, joita ei voida tunnistaa erityisiksi ongelma-
kä1,ttäjiksi (ks. esim. Kendell l987). Tämän perusteella on

myös esitetty, että toimien kohdistaminen pelkästään ris-

kiryhmiin saattaa olla vähemmän tehokasta kuin puuttu-
minen koko väestön alkoholin saatavuuteen (Kreitman
1986).

Juuri nyt on kehitteillä erilaisia toimintamuotoja, joilla
pyritään vaikuttamaan erityisten riskiryhmien alkoholin
käyttöön henkilökohtaisten kontaktien kautta.ia mieluiten
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tulokset ovat
näyttäneet kokeilussa mukana olleiden raporteissa lupaa-
vilta (vrt. Suokas 1989 a). Myös tuore alkoholikomitean
mietintö suosittaa päihdeongelmien varhaistoteamisen ke-

hittämistä ja laajentamista avoterveydenhuollon rutiini-
toiminnaksi (Yhteiskunnan muutos ja alkoholipolitiikka,
1989, s. 159). Toisaalla komiteanmietinnössä (s. 122) viita-
taan siihen, että tällaiset toimet näyttäisivät juuri nyt
Suomessa poliittisesti helpommin hyväksyttäviltä kuin pe-

rinteiset rajoittavan alkoholipolitiikan keinot. Alkoholipo-
litiikan kehittämisen kannalta on tärkeää arvioida, millai-

nen merkitys suurkuluttajiin kohdistuvilla erityistoimilla
voisi olla alkoholihaittojen kokonaismäärän kannalta.

Esitän tässä yksinkertaistetun laskuesimerkin, jossa on

kyse jonkin suurkuluttajiin kohdistuvan toimen, vaikkapa
niin sanotun mini-intervention, vaikutuksista alkoholi-
haittojen kokonaismäärään. Esimerkissä käytetyt oletuk-
set perustuvat tietoihin alkoholin kulutusjakauman muo-
dosta Suomessa (vuoden l9B4juomatapatutkimuksen mu-
kaan; ks. Simpura l9B5) sekä eräissä mini-interventioko-
keiluissa saatuihin kokemuksiin (esim. Wallace & al. 19BB;

Kristenson & al. 1983; Suokas 1989 a). Antti Suokas (1989

a) on vastikään esitellyt näitä kaikkia sekä niiden taustaaja
tuloksia.

Oletus 1. Oletetaan, että alkoholin aiheuttamat haitat
jakautuvat väestössä samalla tavoin kuin alkoholin kulu-
tus.

Tämä siis tarkoittaa, että jos jossakin väestöryhmässä
juodaan kaksi kertaa enemmän kuin jossakin toisessa, on

edellisessä ryhmässäjälkimmäiseen verrattuna myös kak-

sinkertainen määrä kyseisiä alkoholihaittoja. Tämän las-

kuesimerkin kannalta ei ole merkitystä sillä, tarkoite-
taanko haitan esiintymisellä esiintymiskertojen määrää

vaiko haitalliseksi katsotussa tilassa elettyä aikaa.
Koko väestössä alkoholin kulutus jakautuu yksinker-

taistaen niin, että eniten juova kymmenesosa juo puolet
kaikesta alkoholistaja eniten juova 2 prosenttia noin vii-
denneksen (ks. Simpura 1985, luku 4 ja liitetaulukko 4.1.).

Olettamamme alkoholihaitan esiintyminen väestössä ja-
kautuu siis samalla tavalla. Tämä jakauma on tiivistetty
alla olevaan asetelmaan:
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Ryhmä B vastaa sitä joukkoa, jota usein kutsutaan
"suurkuluttajiksi"; heitä on noin 250 000ja heistä kymme-
nesosa on naisia. Se on jaettu myöhempiä laskelmia sil-
mällä pitäen kolmeen osaan. Ryhmä Bl on "suurkulutta-
jien" vähiten juova kolmannes, jonka voidaan ajatella ole-

van otollisin kohderyhmä suurkuluttajiin kohdistuville toi-
mille. Ryhmä B3 tarkoittaa edellä mainittua eniten juovaa
kahta prosenttia,jonka osuus kulutuksesta voi ollajopa 20

prosenttia. Ryhmään 83 kuuluu noin 50 000-60 000

henkilöä. Suurin piirtein näin paljon on vuosittain päihde-
huollon erityispalvelujen asiakkaita. Ryhmä 82 on yksin-
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kertaisesti näiden "lievien".ia "äärimmäisten" suurkulut-
tajien väliin jäävä keskiryhmä.

Oletus 2 . Suurkuluttajiksi määritellyistä henkilöistä jää
eniten.juova viidennes suurkuluttajiin kohdistuvien toi-
mien ulkopuolelle.

Tämä oletus vastaa edellä mainituissa mini-interventio-
tutkimuksissa saatuja kokemuksia. Suomessa toteutettuun
kokeiluun saatiin mukaan 7B prosenttia kutsutuista; kokei-
lun aikana pois jääneitten alkoholin kulutus oli runsaam-
paa kuin perusjoukon (Suokas 1989 a). Englannissa teh-
dyssä tutkimuksessa kokeiluun mukaan tulleita oli noin 60

prosenttia alkuperäisestä kohdejoukosta,ja kokeilusta pois
jääneiden pääteltiin edustavan eniten alkoholia käyttäviä
ryhmiä (Wallace & al. l9BB).

Oletus 3. Suurkuluttajiin kohdistuvien toimenpiteiden
vaikutuksesta kolmannes suurkuluttajista siirtyy suurku-
lutusra.jan alapuolelle.

Joissakin puheenvuoroissa on pidetty mahdollisena,
että näin voisi käydä (ks. esim. Suurkulutukselle suitset...,
19BB). Edellä mainitussa tutkimuksessa (Wallace & al.
19BB) intervention piiriin tulleet suurkuluttajat vähensivät
kulutustaan noin neljänneksen. Suomessa Hämeenlin-
nassa tehdyssä kokeilussa kulutustaso aleni noin 20 pro-
senttia (Suokas l9B9 a, l52B).

Jotta oletuksiin 2 1a 3 sisältyvät seikat sekä tulokset
kulutustason alenemisesta voitaisiin yksinkertaistaa, teh-
dään lisäoletus:

Oletus 4. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että suur-
kuluttajiin kohdistuvat toimet vaikuttavat vain suurkulut-
tajien vähiten juovaan kolmannekseen (ryhmä 81)ja että
vaikutuksena on tämänjoukon alkoholin kulutuksen alen-
tuminen pysyvästi neljännekselläja samalla alle suurkulu-
tusrajan.

Ryhmä Bl on esimerkissä määritelty niin, että kulutuk-
sen väheneminen neljänneksellä kaikkien ryhmään kuulu-
vien kohdalla merkitsisi samalla kaikkien siirtymistä alle
juomatapatutkimuksissa käytetyn suurkulutusrajan (ks.
Simpura 1985, liitetaulukko 4.1.). Esimerkiksi Englannissa
tehdyssä tutkimuksessa (Wallace & al. l9BB) koko kohde-

ryhmä vähensi kulutustaan neljänneksen ja vähennystä
tapahtui eniten siinä joukossa, joka joi tässä ryhmässä
vähiten. Huonoimmin interventioon reagoivat ne, jotka
kuuluivat paljon juoviin ja runsaasti tupakoiviin nuoriin
ikäryhmiin.

Tuloksena tästä menestyksekkäästä operaatiosta olisi siis
suurkuluttajien miiärön oäheneminen ko lmanne ks e l/a. Oletuksen 4
tarkoittaman suurkuluttajien vähiten juovan kolmannek-
sen (ryhmä Bl) osuus haittakuormasta on yllä olevan
asetelman mukaan 10 prosenttia. Oletuksen I mukaan
tarkastelemme haittoja, joiden esiintyminen on suhteessa
kulutusmäärään. Jos suurkuluttajien vähiten .iuova kol-
mannes vähentää kulutustaan neljänneksen, alenee myös
tämän ryhmän haittakuorma samassa suhteessa. Heidän
aiheuttamansa 10 prosentin osuus kokonaishaittakuor-
masta alenee siis 7,5 prosentin osuutta vastaavaksi. Loppu-

tuloksena on siis kokonaishaittakuorman aleneminen 2,5 prosentilla.

Tulos voi tuntua yllättävältä: menestyksellinen suurku-
luttajiin kohdistuva kuivatusoperaatio alentaisi vain vä-
hän kokonaishaittatasoa. Tuloksen uskottavuutta voidaan
arvioida esittämällä erisuuntaisia vastaväitreitä:

Vastaaäite 1. On kohtuutonta olettaa, että suurkulutta-
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jiin kohdistuvat toimenpiteet vaikuttaisivat vain suurku-
luttajien alimpaan kolmannekseen; vaikutukset ulottuvat
myös muihin käyttäjäryhmiin. Siksi esimerkissä vähätel-
lään toimenpiteiden vaikutuksia haittakuormaan.

Jos toimenpiteellä vaikutetaan suurkuluttajaan x, joka
juo yleensä henkilöiden y, z, u, v ... kanssa, on luultavaa,
että näidenkin alkoholin käyttö muuttuu. Henkilö x jää
useammin pois juomaseurasta ja näin vähentää y:lle, z:lle,
u:lle ja v:lle tarjolla olevia juomiskertoja. On myös kiista-
tonta, että interventiotoimilla on vaikutuksia kaikilla kulu-
tustasoilla, vaikkakin sitä vähemmän, mitä korkeammalle
mennään. Interventiotoimilla on myös muuta kuin väli-
töntä vaikutusta; niitä voidaan pitää valistusoperaatioi na,

.jotka laajemminkin tukevat alkoholin käyttäjien pyrki-
myksiä juomisen itsekontrolliin.

Vastaaäite 2. Ei voida olettaa, että suurkuluttajiin koh-
distuvien toimenpiteiden vaikutukset olisivat pysyviä.
Siksi esimerkissä liioitellaan toimenpiteiden vaikutuksia
haittakuormaan.

Tämä väite on kaikkien yksilöihin kohdistuvien toimien
arvioinnissa keskeinen. Vaikutukset tuskin ovat pysyviä,

.ia niiden vahvistamiseksi tarvitaan toistuvia jatkotoimia.
Toimien on lisäksi koko ajan uudistuttava ja muututtava.

Jos "pysyvällä" haittakuorman muutoksella tarkoitetaan
esimerkiksi vuoden kestäviä vaikutuksia ja jos interventiot
"purisivat" keskimäärin vain puoli vuotta, pienentyisi
edellä arvioitu kokonaishaittakuorman vähennys 1,25 pro-
senttiin.

Vastatäite 3. Alkoholihaittojen tarkasteleminen pel-
kästään alkoholin kulutuksen kautta on liian rajoittavaa;
suurkuluttajia ja ongelmakäyttäjiä voidaan seuloa esiin
muutenkin, niin että toimenpiteet voidaan paremmin koh-
distaa niihin, joilla todella on ongelmia ja jotka haluavat
niihin lievitystä. Siksi esimerkissä vähätellään suurkulut-
tajiin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia haitta-
kuormaan.

On totta, että pelkästään kulutettuun alkoholimäärään
tuUottaminen ei riitä. Tarvitaan erilaisia keinoja niiden
henkilöiden tunnistamiseksi, joihin interventiotoimet ehkä
parhaiten tehoavat. Tästä voi syntyä kuitenkin pulmia,
sillä tehostunut ongelmakäyttäj ien tu n nistaminen sisältää
myös siemenen lisääntyvällc yksilöön kohdistuvalle val-
vonnalle. Antti Suokas (1989 b) on käsitellyt näitä ongel-
mia lähemmin.

Vastaaöite 4. Ei voida olettaa, että alkoholihaitatjakau-
tuisivat väestössä samalla tavoin kuin alkoholin kulutus,
vaan suurkuluttajien osuus haitoista on suurempi kuin
heidän osuutensa kulutuksesta. Esimerkki siis vähättelee
interventioiden vaikutuksia haittakuormaan.

On varmasti niin, että erilaiset alkoholihaitat kohdistu-
vat eri tavoin eri kulutustasoilla oleviin käyttäjäryhmiin.
On myös muistettava, että interventiokokeiluissa on täh-
dätty nimenomaan terveyshaittojen vähentämiseen. Ter-
veyshaittojen torjunnassa interventiot voivat olla tehok-
kaampia kuin sosiaalisten haittojen torjunnassa. Tämän
esimerkin mukaiset interventiotoimet olisivat tehokkaim-
millaan sellaisten haittojen kohdalla, joitten esiintymisto-
dennäköisyys nousee jyrkästi suurkulutusrajan ylittyessä.
Sen sijaan oletusten mukaisessa tilanteessa interventioi-
den vaikutus on vähäinen sellaisissa haitoissa, joita esiin-
tyy etupäässä vain äärimmäisillä suurkuluttajilla (ryhmä
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83). Samaten vaikutus jäisi pieneksi sellaisissa haitoissa,
joita nautittua litramäärää kohti kertyy paljon alhaisilla
kulutustasoilla oleville, usein harjaantumattomille alko-
holin käyttäjille.

Johtopäätöksenäkoko laskuesimerkistä on, että pelkästään
suurkuluttajiin kohdistuvat toimet eivät välttämättä vai-
kuta ratkaisevasti alkoholihaitoista aiheutuvaan kokonais-
haittakuormaan. Koko väestöön ulotettu esimerkin mu-
kainen toimenpide voisi ainakin joksikin aikaa alentaa
haittakuormaa enintään 5 prosentin verran, kun edellä
esitetyt vastaväitteet otetaan huomioon. Vaikutus olisi
samansuuruinen kuin se, joka on saavutettavissa noin
B- 10 prosentin suuruisella alkoholin reaalihintojen koro-
tuksella muiden taloudellisten seikkojen pysyessä ennal-
laan. Viiden prosentin tilapäinenkin vähennys haittakuor-
maan on tietysti arvokas saavutus sekä koko yhteiskunnan
että ongelmista kärsivien ihmisten kannalta.

Suurkuluttajiin kohdistuvat toimet eivät voi korvata
muita alkoholihaittojen torjuntaan tähtääviä toimia,
mutta ne ovat ilman muuta tärkeä lisä. Interventiotoimia
ei pidä kuitenkaan tarkastella yksinomaan alkoholihaitto-
jen torjunnan näkökulmasta; ne ovat myös selkeästi osa
yksittäisille kansalaisille tarjottavia terveydenhuoltopal-
veluja, ja niihin näyttää myös kohdistuvan aitoa kiinnos-
tusta ja kysyntää. Siksi niiden kehittämiseen on suhtau-
duttava vakavasti.
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Jussi Sirnpura

Anopille kelpaauaa olutta?

Suomessa vierailevan ulkomaalaisen huomio kiinnittyy
melkein e nsimmäiseksi ilmiöön, jota voidaan kutsua "olut-
kulttuuriksi". Kun on selvinnyt alkoholiiuomien hintojen
aiheuttamasta alkujärkytyksestä, rupeaa vähitellen alistu-
neena hyväksymään nautinnosta perityn korkean hinnan
ja sitten, ainakin minun tapauksessani, kiinnostumaan
siitä, miten käyttää taloudelliset resurssinsa parhaalla
mahdollisella tavalla. Tietysti käsitykseni optimaalisesta
oluenkulutuksesta heijastelee ikääni, sukupuoltani ia en-
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nen kaikkea kansallisuuttani. Koska olen skotti, olen mal-
lasjuomien harras ystävä. Tässä esityksessä tuon esiin

eroia.ia yhtäläisyyksiä maidemme oluenjuonnissa.
Ikäni on tärkeä tekijä (4O-vuotiaana katson kuuluvani

pikemminkin myöhäisnuoruuteen kuin varhaiseen keski-
ikään), sillä tämän hetken Skotlannissa nuorilla on olu€sta

erilaiset käsitykset kuin minulla. Skotlannissa fia Englan-
nissa) nuoret suosivat nykyään hyvin voimakkaasti olutta,
jota kutsutaan vahvaksi lageriksi. Koko englantilainen
"1ager-ilmiö" on tiedotusvälineiden paisuttelua. Vahvoja
lagereita ovat esimerkiksi saksalainen Holsten Pils, t§ekki-

läinen Pilsner Urquell, hollantilainen Grolsch, amerikka-
laiset tuontioluet ja brittipanimoiden omat sovellukset
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