
Ensimmäinen kans aina älinen onnettomuuksien j a
a ammoj en ehkäisykonfer ens si

Yksittäisissä esitelmissä ja keskuste-
luissa esiintyi toki muitakin paino-
tuksia.

Konferenssin käytännön järjeste-
lyt toimivat - oltiinhan Ruotsissa.
Pienenä kauneusvirheenä merkittä-
köön kuitenkin muistiin, että niin
organisaatiokomiteaa kuin avausis-
tuntojen puheenvuoron käyttäjiä esi-
teltäessä kokousyleisö näki edessään
pelkhiä miehiä - oltiinhan kuiten-
kin Ruotsissa.

Yksinomaan tai erityisesti alkoho-
Iia ja onnettomuuksia käsitteleviä
esityksiä konferenssissa ei ollut mon-
takaan. Eipä tosin paikalla ollut
alkoholitutkijoitakaan. Kettil Bruun
Societyn jäseniä paikalla oli yksi;
kolme muuta osallistujaa hakenee
jäsenyyttä lähitulevaisuudessa. Var-
sinaisten alkoholitutkijoiden poissa-
oloa voidaan toki selittää usealla
tavalla. Lapsille ja vanhoille sattu-
vissa tapaturmissa, jotka tulivat
esityksissä painokkaasti esille, alko-
holi ei näyttele suurta osaa. Sama
voidaan todeta työtapaturmista (ai-
nakin Suomessa ja useimmissa ke-
hittyneissä maissa). Rakennusten ja
kulutustavarain turvallisuusnäkö-
kohdat eivät välttämättä kiinnosta
alkoholitutkijaa, ellei sitten pyritä
luomaan turvallista ympäristöä juo-
polle siinä kuin eri tavoin vammau-
tuneille. Alkoholitutkijain poissaoloa
voitaisiin myös selittää sillä, että
Maailman terveysjärjestön ohjel-
massa pannaan suurta painoa on-
nettomuuksien ehkäis1yn paikallis-
tasolla, kun taas alkoholitutkimuk-
sessa on parin viime vuosikymme-
nen aikana keskitytty kansantervey-
den edistämiseen valtiollisella ta-
solla tapahtuvan alkoholin saata-
vuuden säätelyn avulla. Selitys ei
kuitenkaan ole aivan tyydyttävä,
sillä alkoholitutkimuksessakin on
viime vuosikymmenen aikana kiinni-
tetty paljon huomiota erilaisiin com-
munity response ja emergency room
-tutkimuksiin, ja näitä käsiteltiin
Tukholmassa monissa esityksissä.
Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyssä
on kyse myös raportointisystee-
meistä ja tilastojen keräämisestä
sekä niiden luotettavuuden arvioin-
nista. Onnettomuuksien ehkäisyyn
liittyy usein myös kysely- ja haastat-
telututkimusten suorittamista sekä
onnettomuuksiin kytkeytyvien kult-
tuuristen ja sosioekonomisten teki-
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The First World Conference on
Accident and Injury Prevention
järjestettiin Tukholmassa 17.-20.
syyskuuta 1989. Konferenssiin osal-
listui noin 500 tutkijaa 50 maasta, ja
sen järjestäjinä toimivat Karolinska
Institutet, Socialstyrelsen, vakuutus-
yhtiö Folksam, European Consumer
Product Safety Association, Centers
for Disease Control ja Center for
Environmental Health and Injury
Control yhteistyössä Maailman ter-
veysjärjestön kanssa. Konferenssin
yleisteemana oli Safety - a Univer-
sal Concern and the Responsibility
of All.

Konferenssin järjestäminen perus-
tui neljään seikkaan. Ensiksikin on-
nettomuudet ovat merkittävimpiä
kansanterveyden ongelmia; monissa
maissa onnettomuudet ovat tärkein
lasten ja nuorten aikuisten kuole-
mansyy. Toiseksi Maailman terveys-
järjestö on ohjelmassaan priorisoi-
nut onnettomuuksien ehkäisyn; ta-
voitteena on onnettomuuksien vä-
hentäminen 25 "/":lla vuoteen 2000
mennessä. Kolmanneksi onnetto-
muuksien ehkäisy edellyttää koor-
dinointia yhteiskunnan eri tasojen
välillä ruohonjuuritason vapaaeh-
toistoiminnasta kansainvälisiin sopi-
muksiin; se edellyttää myös yhteis-
työtä eri viranomaisten välillä ja eri
intressiryhmien kesken mukaan luet-
tuna hallintokoneisto, vapaaehtois-
organisaatiot, teollisuus, vakuutus-
laitokset, massatiedotus ja pienyh-
teisöt. Neljänneksi konferenssin jär-
jestäminen perustui uskoon, että
tiedeyhteisön panoksella on merkit-
tävä vaikutus onnettomuuksien eh-
käisyssä; konferenssin välitön tavoite
olikin murtaa raja-aitoja eri asian-
tuntijaryhmien välillä ja tarjota foo-
rumi vapaalle ja luovalle keskuste-
lulle mahdollisuuksista ja keinoista
luoda turvallinen yhteiskunta ja
tietenkin myös siitä, miten olemassa
oleva tutkimustieto voidaan hyödyn-
tää turvallista yhteiskuntaa luota-
essa.

Kuten kaikissa muissakin suurissa
konferensseissa suuren esiintyjäjou-
kon esitelmien seuraaminen tuottaa

ylipääsemättömiä ongelmia. On
mahdotonta kuunnella kolmen päi-
vän aikana lähes 300:aa esitystä -
pahimmillaan, ja näin tapahtui var-
sin usein, sillä toiminnassa oli kah-
deksan rinnakkaisistuntoa. Kun rin-
nakkaisistuntojen aihepiirit lisäksi
oli valittu lähestymistavan mukaan
(onnettomuuksien tilastointi, onnet-
tomuuksien epidemiologia, ehkäisy-
strategiat ja ehkäisytoimien tulok-
set), onnettomuuksien tavanomaisen
luokittelun mukaan (liikenne-, koti-,
urheilu-, vapaa-ajan ja työtapatur-
mat) tai erityisonnettomuuksien mu-
kaan (hukkuminen, väkivaltaiset on-
nettomuudet, tulipalo ja myrkytys)
oli esimerkiksi alkoholia tavalla tai
toisella käsittelevien tai sivuavien
esitysten seuraaminen kaksin ver-
roin ongelmallista. Onnettomuuk-
sien ehkäisyssä oman istunnon oli-
vat saaneet rakennus-, tuote- ja
yhteiskuntasuunnittelu.

Konferenssi päätyi tietenkin ko-
rostamaan onnettomuuksien vähen-
tämisen tärkeyttä (Manifesto for
safe communities. Adopted in Stock-
holm 20 September, 1989). Toiseksi
sekä esitelmissä että loppujulkilau-
sumassa korostui kehittyneiden mai-
den ja kehitysmaiden erilainen ti-
lanne tavalla, joka oli omiaan koros-
tamaan pienyhteisötason merkitystä.
Kun kehittyneissä maissa pienyhtei-
söjen merkityksen korostaminen
näyttää painopisteen siirtämiseltä
keskushallinnolta paikallisyhteisölle,
on paikallisyhteisön painottaminen
kehitysmaissa usein vasta paikalli-
sen hallintokoneiston luomista. Pai-
kallistasolla tapahtuvan ehkäisytoi-
minnan korostaminen ei kuitenkaan
perustunut vain kehitysmaiden ti-
lanteeseen; yleiseksi malliksi nostet-
tiin paitsi Thaimaan Whan Khoi
myös Ruotsin Lidköping ja Falkö-
ping. "Falköpingissä onnistuttiin
paikallistason toiminnalla vähentä-
mään onnettomuuksia 25-30 pro-
senttia, esikoululaisten onnetto-
muuksia jopa 48 prosenttia. Ja tämä
kaikki saatiin aikaan ilman taloudel-
lisia lisäkustannuksia", kuten kon-
ferenssin lehdistötiedote painottaa.
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jöiden osuuden arviointia. Näissä
suhteissa alkoholitutkimuksella olisi
ollut annettavana oma merkittävä
panoksensa myös Tukholman-kon-
ferenssille. Lisäksi onnettomuuksien
ehkäisyssä koti- ja vapaa-ajan tapa-
turmat ovat vähiten tutkitut alueet,
ja juuri näiden tapaturmien yhtey-

dessä alkoholilla on - tai ainakin
arvellaan olevan merkittävä
osuus. Voisi myös arvella, että
alkoholitutkimuksella olisi sanansa
sanottavanaan silloinkin, kun kes-

kustellaan institutionaalisista tai ta-
loudellisista esteistä tehokkaaksi ha-
vaitun ehkäisytoimenpiteen toteutta-

misessa.
Lopuksi: niin alkoholin parissa

kuin muillakin aloilla työskentele-
ville tutkijoille on terveellistä aika
ajoin osallistua konferensseihin,
joissa kehitysmaiden ongelmat ovat
korostuneesti esillä.

Esa Österberg

dän juomatapojaan kotona ja ravin-
tolassa, heidän suhtautumistaan työ-
hön ja vapaa-aikaan jne. Valtaosa
haastatelluista (70 %) on 25-44-
vuotiaita, miehet ovat keskimäärin
vanhempia kuin naiset; koulutustaso
on korkea, kahdella kolmasosalla
asiakkaista on korkeakoulu- tai
ylempi opistotasoinen koulutus;
haastateltujen ammattijakauma on
heterogeeninen, mutta eri alojen
toiminnanjohtajat ja sihteerit, yksi-
tyisyrittäjät, mainosalan ihmiset ja
erityyppiset taiteilÜat dominoivat.
Näyttää siis siltä, että ravintoloiden
on onnistunut tavoittaa juuri se

kohderyhmä, joka oli tarkoitus ta-
voittaa, eli uusi keskiluokka. Tässä
on onnistuttu, ainakin näiden ravin-
toloiden henkilökunnan mukaan, yl-
läpitämällä hyvää palvelutasoa, an-
tamalla erityisiä etuja kanta-asiak-
kaille sekä valitsemalla ravintolalle
sellainen nimi, että'Jo nimen vaikea
lausuttavuus valikoi asiakkaita".

Edustaako uusi keskiluokka uutta
alkoholikulttuuria, uutta ravintola-
elämää, uutta naisten ja miesten
välistä tasa-arvoa?

Haastatellut katsovat, ryhmähaas-
tattelujen mukaan, että heidän juo-
matapansa poikkeaa keskivertosuo-
malaisen juomatavasta: He käyvät
kantakapakassaan 2-3 kertaa vii-
kossa, tavallisesti arkipäivinä töiden
jälkeen, ja juovat 2-3 olutta käynti-
kertaa kohden. Juopuminen on poik-
keus, ei sääntö. Alkoholinkäyttö on
"normaalia" mutta maltillista myös
kotona: viiniä ruoan kanssa, olutta
saunan jälkeen, drinkki TV-uutisia
katsellessa. He eivät pidä todennä-
köisenä, että he itse tai muut heidän
oman ryhmänsä jäsenet voisivat
saada alkoholiongelmia. Alkoholis-
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H"FPy Hours

Ahoh., Eija: Hapfu Hours - uu-
den heskiluofun ravintolaclämää.
Helsinki : Honhi ja täö Oy, 1989, 1 11

siun
Suomalainen sosiologi Eija Ahola

on kirjoittanut "Happy Hours -
uuden keskiluokan ravintolaelämää"
-nimisen kirjan. Kirja on muokattu ja
lyhennetty versio hänen sosiologian
lisensiaattitutkimuksestaan.

Ahola kuvaa aluksi uutta keski-
luokkaa, J. P. Roosia siteeraamalla,
seuraavasti: IJuteen keskiluokkaan
kuuluvat ty'ypillisimmillään ne mie-
hetja naiset - useimmiten av(i)opa-
reina - joilla on akateeminen tai
ylioppilaspohjainen opistotasoinen
koulutus ... jotka asuvat kaupungissa,
jotka ovat toimihenkilöitä, hallinnon
alalla, suunnittelun tehtävissä ...
koulutuksen, kulttuurin, sosiaali- ja
terveyshuollon alalla ... Uutta keski-
luokkaa käsitellään (tunnettua rans-
kalaista esikuvaa käyttäen) "sosiaali-
sena muodostumana eli samanaikai-
sesti sekä elämäntapaan ja elin-
olosuhteisiin että tietoisuusmuotoi-
hin viittaavana käsitteenä". Uuden
keskiluokan keskeinen yhdysside on
"kulttuuri, kulttuurinen malli". Nais-
ten asema tässä luokassa on - tai sen

pitäisi ainakin olla - vahva; naiset
ovat, miesten tavoin, hyvin koulutet-
tuja, aktiivisia ammatissaan ja itse-
näisiä. Itse asiassa uutta keskiluok-
kaa voidaan kuvata (tässä Ahola
siteeraa jälleen Roosia) "naisvaltai-
seksi, kulttuurisessa mielessä", tä-
män yhteiskuntaluokan naisilla on
voimakas "kulttuurinen innovaatio-
halu, halu olla erilainen".
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Miten uusi suomalainen keski-
luokka suhtautuu "perinteiseen suo-
malaiseen juomatapaan", kysyy
Ahola. Tämän juomatavan - myyt-
tinen tai ei-myyttinen - sisältö on se,

että työväestöön kuuluva mies juo
alkoholia mahdollisimman nopeasti,
mahdollisimman halvalla tullakseen
mahdollisimman humalaan j a räyhä-
täkseen sitten mahdollisimman voi-
maperäisesti. Missä määrin tämä
juomatapa on murenemassa tämän
päivän keskiluokkaisessa Suomessa;
mitkä ovat erityiset keskiluokan alko-
holinkäytön mallit, jos niitä nyt
ylipäänsä on olemassa; sekä viimei-
senä, vaikkakaan ei toki vähiten
tärkeänä, mitkä ovat samankaltai-
suudet tai erot miesten ja naisten
juomatavoissa? Ovatko uuden keski-
luokan eteenpäin pyrkivät ja itsenäi-
set naiset ottaneet vallan alkoholi-
kulttuurissa; ovatko he kehittäneet
uusia juomatapoja, jotka voivat kil-
pailla perinteisten juomatapojen
kanssal ovatko he horjuttaneet kuu-
luisaa, miehistä "suomalaista huma-
laa"?

Ahola on valinnut tutkittavakseen
kolme Helsingin keskustassa sijaitse-
vaa ravintolaa: olutpubin, ruokara-
vintolan ja viihderavintolan. Näillä
ravintoloilla on, ilmoituksista, hin-
noista jne. päätellen, kohderyhmä-
nään taloudellisesti hyvin toimeentu-
levat ihmiset. Nais- ja miespuolisten
ravintola-asiakkaiden ryhmähaastat-
teluihin pohjautuen (19 ryhmää,4-7
henkilöä kussakin ryhmässä) Ahola
analysoi asiakkaiden suhtautumista
alkoholiin ja alkoholiongelmiin, hei-




