
Alkoholin kulutuksen kasvuun liittyy
huoli lisääntyvistä haitoista. Haitto-
jen vähentämisen kannalta on olen-
naista ehkäistä niitä ennalta tai
päästä hoitamaan niitä mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa,

Suomessa voidaan hyödyntää
omasta väestöstä tehtyjä mittauksia,

joiden luotettavuutta ja yleispäte-
ryyttä voidaan arvioida laajan kan-
sainvälisen aineiston ja asiantunte-
muksen tuella. Näin monikeskustut-
kimuksessa saatavaa tietoa voidaan
Suomessakin käyttää hyväksi alkoho-
liongelmien ehkäisyssä, varhaistotea-
misessa ja hoidossa.

Tutkimuksen Suomen osuuden ra-
hoituksesta vastaavat alustavien
suunnitelmien mukaan sosiaali- ja
terveysministeriö, Suomen Akatemia
ja AIko.

Kalcrao Küanmaa

- Reino Ylikahri

Ed.uskunnan mietteet

Eduskuntaan kertomus päihdeolo-
jen kehityksestä 1987 lähetettiin jou-
lukuussa l9BB. Talousvaliokunta sai
sen käsiteltäväkseen helmikuussa
1989. Sen mietintö valmistui loka-
kuussa. Joulukuussa tasavallan presi-
dentti määräsi eduskunnan kannan
merkittäväksi pöytäkirjaan hallituk-
sen tietoon saatetuksi.

Päihdeolokertomukseen tutustu-
misen lisäksi talousvaliokunta kuuli
25:tä asiantuntijaa, ennen kuin se

laati oman mietintönsä.
Talousvaliokunta pohdiskeli pe-

rusteellisesti maamme huumausaine-
kysymystä. Sen mielestä tilanne on
sekava, koska toisaalta asiat lienevät
paremmin kuin kymmenkunta vuotta
sitten ja toisaalta huumeiden käytön
odotetaan voimakkaasti lisääntyvän.
Valiokunta haluaisi saada asiasta
yhdenmukaisen kuvan.

Alkon toimintaan talousvaliokunta
puuttui toteamalla, että Alkon teh-
tävä alkoholia myryvänä ja valmista-
vana yhtiönä sekä toisaalta raittius-
kasvatuksen järjestäjänä on ristirii-
tainen.

Alkon vähittäismyymälöitä perus-
tettaessa olisi talousvaliokunnan mie-
lestä tärkeätä, että kuntiaja kunnan
osia käsiteltäisiin tasapuolisesti. Yh-
tiön myymäläverkostollahan on mer-
kitystä taloudellisen toimeliaisuuden
kannalta' 

Jyrki Laisi

Kansane dustaj ille tüydellisempi kuaa
pöihde oloj en kehityks e stä

Kansanedustajien mahdollisuuk-
sia vaikuttaa tehokkaammin toteutet-
tavaan päihdepolitiikkaan lisättiin
keväällä 1987. Silloin tuli voimaan
laki, jonka mukaan valtioneuvosto
antaa vuosittain eduskunnalle kerto-
muksen päihdeolojen kehityksestä
sekä päihdehaittojen ehkäisystä ja
vähentämisestä.

Ensimmäinen uusimuotoinen ra-
portti koskee vuotta 1987. Kokoajana
toimi sosiaali- ja terveysministeriö.
Mukana olivat myös opetus-, sisäasi-
ain-, valtiovarain- ja työvoimaminis-
teriö sekä niiden alaiset keskusviras-
tot.

Kertomuksessa on keskeisin sosi-
aali- ja terveydenhuollon näkökulma,
koska päihteiden käyttö heijastuu
yhteiskunnan kannalta ensisijaisesti
näiden alojen kysymyksinä.

Uutta päihderaporttia edelsi Al-
kon hallintoneuvoston kertomus val-
tioneuvostolle alkoholiolojen kehityk-
sestä; nyt se on liitteenä eduskunnalle
annettavassa kertomuksessa.

seikkoihin.
Muilla päihdeaineilla, kuten huu-

meilla, keskushermostoon vaikutta-
villa lääkkeillä tai liuottimilla, on
maassamme ainakin kertomuksen
mukaan vähemmän merkitystä kuin
alkoholilla. Myös korvikealkoholien
käyttö on suhteellisen vähäistä.

Huumausaineiden käyttö on kerto-
muksen mukaan pysynyt viime vuo-
sina ennallaan. Käyttäjien keski-ikä
on noussut, mutta ongelmaryhmänä
ovat nuoret aikuiset.

Lääkeaineita suosii ns. ongelma-
käyttäjä. Väärinkäytön määristä ei
ole tarkkoja tietoja. Niiden oletetaan
pysyneen viime vuosina ennallaan.

Tinnerin ja muiden liuotinainei-
den imppaaminen on lähinnä alle
l6-vuotiaiden epidemian omainen
ongelma. Erään selvityksen mukaan
kouluissa vuonna l9B5 todetuista
päihdetapauksista liuotinaineiden
osuus oli tytöillä t3 ja pojilla 10

prosenttia.
Korvikealkoholeja, kuten partave-

siä, jäänestoaineita ja eau de Colog-
nea, j uovat lähinnä kroonikkoalkoho-
listit. Heille korvikkeiden saanti voi
olla helpompaa. Halvempi hinta
saattaa myös vaikuttaa ostopäätök-
seen.

Alhoholi suosituön päihde

Alkoholijuoma on suomalaisten
päihde numero yksi. Tämä näkyy
myös kertomuksesta, josta suurin osa
keskittyy alkoholiin ja siihen liittyviin
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