
- Työsuojelu ja myös työnjohto
ovat tällaisia toimijoita. Näille ta-
soille ajatuksia on vietävä. Jotain
kokemusta on jo olemassa. Helsingin
kaupungin omien tvöpaikkojen työ-
suojelu- ja työterveysjärjestelmillä on
käytettävissään erilaista aineistoa.
Yksi noin tuhannen hengen virasto
on työyksiköittäin käyty lävitse yh-
teistyössä päihdehuollon edustajien
kanssa. Työpaikkakokouksissa on
esitetty meidän mielestämme uuden-
laisen alkoholivalistuksen jäsennyk-
siä,.ioissa on ollut hyvin keskeisenä
teemana se, miten itse kukin voi
vaikuttaa alkoholin käyttöönsä. Työ-
paikoille tuskin kuitenkaan kannat-
taa tarjota itsehallintaryhmien muo-
dostamista, vaan parempi on tiedot-
taa eri kanavien kautta esimerkiksi
raittiustoimiston yhteydessä toimi-
vista ryhmistä.

Myös teraeyskeskuksün

Entä sitten tulevaisuuden näky-
mät?

- Tulevaisuudessa on tarkoitus
jollakin terveysasemalla saada liik-
keelle projekti, jolla voitaisiin yrittää
kehittää mallia siitä, miten itsehallin-
tamenetelmiä voitaisiin soveltaa sen

työkäytännöissä, esimerkiksi kahden-
keskisissä asiakaskeskusteluissa. Ter-
veysasemille kuten sosiaalitoimistoi-
hinkin sopii kahdenkeskinen ote
ryhmiä paremmin.

- Ryhmien toimintaa pyritään
tutkimaan ja tältä pohjalta kehittä-
mään sitä tulevaisuudessa. Ilmeisesti
pitäisi saada erityyppisiä ryhmiä,
jotta ne vastaisivat mahdollisimman
monenlaisiin tarpeisiin.

- Lisäksi meillä on syksyllä alka-
nut puhelinpäivystys, johon ihmiset,
jotka ovat huolissaan alkoholin käy-
töstään, voivat soittaa. Se on ikään
kuin yritys vielä mataloittaa kyn-
nystä. Puhelinpäivystys toimii yh-
tenä iltana viikossa,.ia se on osoittau-
tunut siinä määrin kiinnostavaksi
työmuodoksi, että ainakin toistaiseksi
sitä jatketaan.

- Yksi alue on aineistot. Niiden
käytöstä on ulkomaisissa tutkimuk-
sissa saatu vllättävän myönteisiä
tuloksia. Meilläkin on syytä kehittää
erilaisia aineistoja, esimerkiksi tieto-
koneohjelma, jolloin voi ruudun
kanssa keskustella omasta alkoholin
käytöstään ja saada sieltä niin
yksilökohtaisia neuvoja, että ne ovat
kirjan yksilökohtaisuuden ja ryhmän
yksilökohtaisuuden välissä.

Ei koraaa alkoholipolitükan
heinoja

Eikö tällaisten itsehallintamenetel-
mien kehittelyyn liity se vaara. ertä
vastuu alkoholiongelmasta ja sen

hoidosta sysätään yksilön harteille?

- Jo. tällaiset lähestymistavat
yleistyvät, kuten todennäköisesti ta-
pahtuu, näen erittäin problemaatti-
sena sen, jos alkoholipolitiikassa
aletaan ajatella, että näinhän on-
gelma hoidetaankin. Minusta olisi
onnetonta, jos sillä perusteella luo-
vuttaisiin laaja-alaisemmista alkoho-
lipoliittisista keinoista, sillä nämä
tuskin pystyvät yksin vaikuttamaan.
Mutta jos toimitaan monella tasolla,
makrotasolla perinteisillä alkoholipo-
liitiikan vaikutuskeinoilla, ja mikro-
tasolla kehittyy tällaisia ratkaisukes-
keisiä lähestymistapoja, ja jos välita-
solle tulee vielä yhteisöllisiä, mm.
työyhteisöissä käytettävissä olevia
keinoja - esimerkiksi otetaan yhtei-
siä alkoholin käyttöä koskevia tavoit-
teita niin silloin näistä voi
muodostua samansuuntainen toi-
siaan vahvistava kokonaisuus, jolla
voi olla aivan olennaista vaikutusta.

Jorma Hentilä

Alkoholin aaikutuksia
Helsingissä

aiaoihin pohdittün
että alkoholi ainakin jossain määrin
vaikuttaa samoihin reseptoreihin
kuin rauhoittavat lääkkeet, bentsodi-
atsepiinit (mm. DiapamR). Bentsodi-
atsepiinien vastavaikuttajilla ei kui-
tenkaan voida poistaa paljoakaan
alkoholin vaikutuksista, joten sillä
täytyy olla muitakin vaikutuskana-
via. Yksi niistä on Lovingerin käsitte-
lemä hermosolujen toimintaa kiih-
dyttävä happamien aminohappojen
reseptori. Sen vaikutuksia alkoholi
vähentää.

Kalervo Kiianmaa, Peter Eriksson
ja Esa Korpi Alkosta kertoivat Alkon
rottakannoilla tehdyistä tutkimuk-
sista keskittyen erityisesti aivoissa
tietoa hermosolusta toiseen siirtävien
välittäjäaineiden aineenvaihdunnan
eroihin alkoholia hyvin sietävissä
(AT = alcohol tolerant) ja alkoholille
herkissä (ANT : alcohol nontoler-
ant) rottakannoissa.

A. D. Le Kanadasta ja P. L.
Hoffman USA:sta luennoivat niistä

Alkon tutkimuslaboratorion bio-
lääketieteen osasto ja Päihdehuollon
Lääkärit ry järjestivät Helsingissä
Lääketiede 90 -tapahtuman yhtey-
dessä 10.-11. 1. 1990 tieteellisen
symposion aiheesta Alcohol and
Brain. Symposio oli kaksipäiväinen.
Siihen osallistui 15 ulkomaista ja B

suomalaista esitelmöitsijää. Kuuli-
joita oli 50-80.

Symposion ensimmäisenä päivänä
käsiteltiin lähinnä alkoholisoitumis-
alttiuden periytymistä ja alkoholin
vaikutuksiin liittyviä teoreettisia ky-
symyksiä. Toinen päivä oli omistettu
käytännönläheisemmille kliinisille ai-
heille .

Symposion avausluennossa C. M.
Fraser USA:sta käsitteli yleisesti
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hermosolukalvojen reseptoreita eli
välittäjäaineiden vaikutuskohtia,
joilla näyttää olevan yhä suurempi
merkitys myös alkoholin aivovaiku-
tuksia selitettäessä. Tämän jälkeen
Matti Virkkunen Helsingistä esitteli
eri alkoholistityyppejä kiinnittäen
erityisesti huomiota väkivaltaisiin
tyypin 2 alkoholisteihin. Tämä alko-
holismityyppi periytly vahvasti, ja
siihen kuuluvilla on todettu muutok-
sia tärkeän hermosolujen välittäjäai-
neen, serotoniinin, aineenvaihdun-
nassa.

M. K. Ticku ja D. M. Lovinger
USA:sta käsittelivät nimenomaan
hermosolujen pinnalla olevia resep-
toreita, joiden kautta alkoholi saattaa
aiheuttaa humalan. Näyttää siltä,
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tekijöistä, joilla pitkäaikainen alko-
holinkäyttö johtaa alkoholitolerans-
siin eli lisääntyneeseen alkoholinsie-
toon. J. C. Crabbe USA:sta ju D.J.
Nutt Englannista taas käsittclivät
alkoholiriippuvuuden ja alkoholin
vieroitusoireiden syntymekanismej a.

Varsinkin Nuttin luennossa tuli sel-
västi esiin tarve kiinnittää huomiota
aktiiviseen alkoholin vieroitusoirei-
den hoitoon, koska toistuvat hoita-
mattomat vieroituksel saattavat si-
nänsä johtaa aivosolujen tuhoon.

N. E. Nolby Kanadasta esitteli
uusia mielenkiintoisia tekniikoita,
joilla voidaan tutkia aivojen toimin-
taa ja aineenvaihduntaa humalan ja
vieroitusoireiden aikana. NäiUä tek-
niikoilla saattaa olla merkitystä alko-
holinkäytön aiheuttamien aivovauri-
oiden varhaistoteamisessa ja palau-
tumisen seurannassa. Myös yhdys-
valtalainen M. J. Eckardt kertoi
uudesta ns. positroniemissiotomo-
grafiasta, jolla saadaan lietoja mm,
aivojen glukoosinkäytöstä. Myös
täIlä tekniikalla voidaan paljastaa
aivovaurioita, jotka eivät muilla
tekniikoilla näy.

Matti Hillbom Helsingistä esitteli
tutkimustuloksiaan alkoholinkäytön
ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteyk-
sistä. Yllättävän usein joko aivoveri-
suonen tukos tai aivoverenvuoto on
halvaukseen johtavan aivovaurion

syynä nuorilla ihmisillä. Aivoveren-
vuodon ainakin yhtenä syynä lienee
alkoholin aiheuttama verenpaineen
nousu. Alkoholi edistää myös veren
hyytymistä ja voi näin johtaa aivove-
risuonen tukokseen. Usein oireet
puhkeavat vasta runsasta alkoholin-
käyttöä seuraavana päivänä.

Norjalainen A. Torvik kertoi, min-
kälaisia muutoksia patologi löytää
alkoholistin aivoista. Loukkaantumi-
sista on seurauksena aivoruhjeita ja
aivosurkastumia, ja erityisesti eräissä
solukerroksissa ne ovat tavallisia. .f.
West USA:sta esitteli mielenkiintoi-
sia tutkimustuloksia siitä, miten
alkoholi eräässä raskauden vaiheessa
vaikuttaa aivojen kehitykseen. Tämä
selittää varmasti osittain sen, miksi
alkoholistiäitien lapset ovat usein
pienipäisiä ja vajaamielisiä. Hänen
tulostensa mukaan raskauden aikana
ei ole missään vaiheessa turvallista
nauttia alkoholia ainakaan suurina
määrinä.

Antti Hervonen Tampereelta ker-
toi alkoholista ja vanhenemisesta.
Alkon "juopoilla" rotilla pitkä, yli
vuoden kestänyt, vapaa alkoholin-
käyttö ei aiheuttanut mainittavia
muutoksia aivoissa tai käyttäytymi-
sessä eikä rottien elinikä lyhentynyt
alkoholin juottamisen vuoksi.

Z. Amit Kanadasta luennoi niistä
mekanismeista, jotka voivat johtaa

vlenmääräiseen alkoholinkäyttöön,
ja David Sinclair Alkosta kertoi
lääkkeistä, jotka voivat vähentää
ainakin eläinten alkoholinkäyttöä.
Eläinkokeissa on todella saatu lupaa-
via tuloksia, ja jotkut lääkkeet ovat
tulossa jo ihmiskokeisiin.

L. A. Pohorecky USA:sta kertoi
alkoholista ja stressistä. Vaikka alko-
holia nautitaan usein rentotumistar-
koituksessa, elimistö kokee sen stres-
siksi, mikä näkyy mm. pulssin
kiihtymisenä ja verenpaineen nou-
suna. I. P. Anokhina Neuvostoliitosta
esitteli tutkimustuloksia, joiden mu-
kaan rottaemolle raskauden aikana
annettu alkoholi sai aikaan sen, että
poikasetkin alkoivat vapaaehtoisesti
juoda alkoholia. Runsas alkoholial-
tistus saattaisi hänen tutkimustensa
mukaan johtaa jopa pysyviin perintö-
tekijöiden muutoksiin, jotka voisivat
sitten siirtyä seuraavalle sukupol-
velle .

Lopuksi M. Mattila Helsingistä
kertoi eri lääkkeiden .ja alkoholin
yhteisvaiku tuksista.

Suurin osa symposion esitelmistä
tullaan vuoden 1990 aikana julkaise-
maan suomalaisessa Annals of Medi-
cine -lehdessä. joten symposiossa
esitetyt tärkeät, uudet tiedot tulevat
laajemmaltikin asiantuntijoiden
käyttöön.

Reino Ylikahri - Esa Korpi

Tietoj a üuoden 19 89 anniskelutoiminnasta
tukset, mutta kunnilla on sielläkin
veto-oikeus. Myöntämisperiaatteet
vaihtelevat kunnittain ja lääneittäin
elinkeinoelämän suosimisesta rait-
tiuspolitiikkaan. Ravintoloitsijat va-
Iittavat joutuvansa eriarvoiseen ase-

maan sijaintikuntansa perusteella.
Alkoholiliikenne on vilkasta kuivan ja
kostean kunnan rajalla. Suomessa
anniskeluoikeuksien myöntämisperi-
aatteet ovat valtakunnallisetja perus-
tuvat pelkästään alkoholipoliittisiin
lähtökohtiin.

Yleensä luvanmyöntäj äviranomai-
nen valvoo poliisin ohella anniskelua.

Jos luvat on myönnetty määräajaksi,
arvioidaan ravintolan toiminta lupaa
uudelleen myönnettäessä. Tämä luo
epävarmuutta yri tystoimintaan.

Myös eri maiden anniskelumää-
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hansainoälisyydestä

Anniskeluun Iiirtyvät alkoholihal-
lintojärjestelmät ovat kansainväli-
sesti hlwin samankaltaisia. Suurim-
mat erot eri maiden välillä ovat
alkoholij uomien vähittäismyynnissä
ja valmistuksessa.

Kaikissa monopolivaltioissa sekä

osassa vapaita alkoholijärjestelmiä
anniskelu edellyttää lupaa. Anniske-
lulupa voidaan maasta riippuen
myöntää määräajaksi tai toistaiseksi
kuten Suomessa. Lupien määrä saat-
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taa olla sidottu väestökiintiöihin.
Lupaprosessi voi olla myös hyvin
monimutkainen. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa vapaan alkoholijärjestel-
män osavaltioissa lupa on maksulli-
nen ja se myönnetään vain vuodeksi
kerrallaan. Monissa osavaltioissa on
monimutkaiset määräykset kansan-
äänestyksistä. Jokainen lupahake-
mus tulee julkistaa kaksi kertaa ja
niistä tulee joka vuosi järjestää
julkinen kuulustelu, jossa väestö voi
esittää mielipiteitään.

Norjassa kunnat myöntävät an-
niskeluluvat ja Ruotsissa lääninhalli-


