
Onho alkoholipolitükalla mitään airkaa?

Alkoholipolitükka, hoito ja tiedotus -
oaöhtoehtoj a aai toistensa töydentäj iö?

Suomessa käytävässä keskustelussa esitetään alkoholi-
politiikka, alkoholin käyttöä ehkäisemään pyrkivä valis-
tus ja tiedotus sekä erilaiset hoidon ja huollon ponniste-
lut usein toistensa vaihtoehtoina. Ajatusten takana on
sekä pelkoja että toiveita. Yhtäällä pelätään sitä, että
mahdollisuudet käyttää alkoholipolitiikkaa haittojen
ehkäisyssä vähenevät, jolloin katseet kääntyvät valistuk-
sen, hoidonja huollon puoleen.Ja toisaalla toivotaan, että
valistus, kasvatus, hoito ja huolto voisivat kehittyä niin,
että ne tekisivät alkoholipolitiikan tarpeettomaksi.

Käsittääkseni olisi parempi tarkastella alkoholipolitiik-
kaa, hoitoa ja huoltoa sekä valistusta toisiaan täydentä-
vinä toimintamalleina. Silloin voitaisiin myös asiallisin
perustein arvioida, millaisia mahdollisuuksia ja rajoituk-
sia kunkin toimintamallin käyttöön Iiittyy.

Alkoholipolitiikalla tarkoitan lähinnä alkoholin saata-
vuuteen ja alkoholijuomien hintoihin vaikuttamaan
pyrkiviä toimia. Kummankin toimenpideryhmän käyttö
perustuu siihen ajatukseen, että alkoholin kokonaisku-
lutuksen säätely on tehokas keino alkoholihaittojen
torjunnassa. Suomessa ajatus siitä, että alkoholin
kokonaiskulutusta pitäisi säädellä, jos halutaan torjua
alkoholihaittoja, näyttä'ä eri syistä olevan monille
vastenmielinen. Vaikka väestön enemmistö on edelleen

rajoittavan alkoholipolitiikan kannattajia, katsotaan
varsin laajalti, että niin sanottujen mietojen juomien
myrynnin säätely on turhaa holhousta. Kuitenkin
tutkimukset osoittavat selvästi, että sekä alkoholin
saatavuuden muutoksilla että hintojen muutoksilla on
vaikutus kulutustasoon. Toisista tutkimuksista taas

tiedetään, että kulutustason noustessa sekä juoppojen
määrä että alkoholiongelmien kokonaismäärä nousevat,
kulutuksen laskiessa taas ongelmatkin vähenevät (ks.

esimerkiksi Ruotsia koskevia tietoja Romelsjö 1987).

Tämä yleinen tulos perustuu hyvin erilaisissa maissa -
viini-, olut- ja viinamaissa - eri aikoina ja erilaisissa
väestöryhmissä tehtyihin tutkimuksiin (ks. erityisesti
Skog l9B5).

Jos siis keskikulutus on suurempi, on väestössä myös
enemmän juoppoja. Sama perushavainto tuli näk1wästi

esiin Helsingin Sanomien tammikuun 1990 lääkäripäivien
aikana .julkaisemassa uutisessa. Siinä kansainvälisen
tutkimusryhmän johtaja julisti: Kertokaa minulle, pal-
jonko maassa syödään rasvaa henkeä kohden, niin minä
kerron, paljonko on sydän- ja verisuonitautisia; kertokaa,
paljonko henkeä kohdenjuodaan, niin kerron, paljonko on
alkoholiongelmia. Tämän väittämänsä hän perusti 32

maassa 52 eri alueella tehdyn laajan Intersalt-tutkimuk-
sen tuloksiin (ks. The Intersalt Co-operative Research

Alustus Alkoholitutkijain seuran seminaarissa 28.2.1990.
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Group, 19BB). Näin siis eri tahoilla tehdyt eri
lähestymistapoihin nojaavat tutkimukset vahvistavat
käsityksen alkoholin kulutustason ja alkoholihaittojen
määrän välisestä yhteydestä. Juomalla lisää saadaan siis

enemmän.juoppoutta ja alkoholihaittoja. Päinvastaisesta
tapauksesta ei ole yhtään esimerkkiä. Missään maassa ei
juoppoutta ole saatu torjutuksi juomalla enemmän,
olivatpa juomat kuinka mietoja tahansa.

Alkoholipolitäkan mahdollisuudet j a raj at

Alkoholipolitiikan keinojen tepsirryys on osoitettu
lukuisissa tutkimuksissa (ks. esim. Kortteinen 1989

eräitten teollisuusmaiden kokemuksista). Saatavuuden
säätelyyn sisältywät mlyntipaikkojen lukumäärän ja
aukioloaikojen säännöstely sekä ostoikärajat. Hintapoli-
tiikan vaikutukset ovat eri maissa erilaisia. Suomessa

alkoholin reaalihintojen nostaminen yhdellä prosentilla
vähentää alkoholin kulutusta noin 0,7 prosenttia.
Toisaalta tulotason nousu lisää Suomessa väestön
halukkuutta kuluttaa myös alkoholia, niin että yhden
prosentin kasvu reaalituloissa johtaa samaten noin 0,7

prosentin alkoholin kulutuksen kasvuun (ks. Ahtola &
Ekholm & Somervuori 1986).

Verrattuna tiedotukseen, kasvatukseen sekä hoidon ja
huollon toimenpiteisiin näyttää siltä, että hintoihin ja
saatavuuteen kohdistuvat toimet ovat ainakin yhtä
tehokkaita kuin hoitoja tiedotus. Laajoihin väestöryhmiin
kohdistuvien valistus- ja tiedotustoimien vaikutuksia
koskevasta Maailman terveysjärjestölle tehdystä katsauk-
sesta ilmenee, että valistustoimilla ei yleensä ole juuri
mitattavissa olevia vaikutuksia (ks. Partanen & Monto-
nen lgBB). Valistusta voi pikemminkin tarkastella
julkisen vallan keinona käydä alkoholia koskevaa
yhteiskunnallista keskustelua (vrt. Partanen 1 990) . Paljon
toivoa on kiinnitetty niin sanottuihin terveydenhuollon
mini-interventioihin, jotka ovatkin tuottaneet lupaavia
tuloksia. Kun tuloksia suhteutetaan alkoholihaittojen
kokonaismäärään, näyttää kuitenkin siltä, että vaikutuk-
set jäävät muutaman prosentin suuruisiksi, eikä vielä ole
tietoa vaikutusten pysyqydestä (ks. mini-interventiotut-
kimusten tuloksiin perustuvaa laskuesimerkkiä, Simpura
1989). Vertailun vuoksi voi mainita, että 10 prosentin
reaalihintojen korotus tuottaisi luultavasti suuremman ja
pysyvämmän vaikutuksen alkoholihaittojen kokonais-
määrään kuin maksimaalinen mini-inten'entio-operaatio.
Hoidon tuloksellisuus ei sekään anna aihetta suureen
optimismiin: Suomessa tehdyssä vertailevassa hoitotutki-
muksessa (Keso l9BB) todettiin, että käänteentekeväksi
mainostetussa myllyhoidossa ei saavutettu ratkaisevasti
parempia tuloksia kuin perinteisemmissä hoitomuo-
doissa. Paljon julkisuudessa esillä olleet 1ääketieteellisen
tutkimuksen uudet keksinnöt vaatinevat nekin vielä
paljon aikaa johtaakseen huomattaviin edistysaskeliin
hoidon alalla.
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Tällä kaikella tahdon korostaa sitä, että lähes mikä
tahansa alkoholiin liittwä uusi asia nävttää helposti
herättär,än suurta huomiota ja innokasta toiveikkuutta.
Uusien keinojen mahdollisuuksia lievittää alkoholiongel-
mia liioitellaan l-relposti. Toisaalta haluan korostaa, että
on ilman muuta tarpeen tutkia ja kehittää kaikkia edellä
lueteltuja toimintamuotoja. koska monet niistä kuitenkin
lupaavat parannuksia nvkvisiin toimiin verrattuna.

Alkoholihaittoihin vaikuttamaan pyrkivillä toimilla on
erilaisia rajoituksia. Valistus-, kasvatus- ja tiedotus toimet
joutuvat kamppailemaan joukkotiedotuksen tulvassa
vastaanottajien huomiosta. Tenevdenhuollon sektorilla
alkoholiongelmat ovat vain vksi monista huolenaiheista.
Tilanteessa, jossa kasvavat vanhusjoukot kuormittavat
henkilökuntapulan kanssa painiskelerraa terveydenhuol-
toa, voi olla vaikeaa vaatia suurempaa huomiota ja
iisäresursseja alkoholiongelmien torjumiseen. Samat
vaikeudet koskevat sosiaalihuollon puolella juopoille
tarkoitettujen eritvispalvelujen kehittämistä. Lisäksi on
nimenomaan tavoitteena pvrkiä ohjaamaan mahdollisim-
man suuri osa erilaisista avuntarvitsijoista vleisten
palvelujen piiriin mieluummin kuin ongelmatyypin
mukaan erivtettien eritvispalvelujen asiakkaiksi.

Varsinaisia alkoholipoliittisia toimia, saatavuuden
säätelyä ja hintapolitiikkaa, koskevat vielä aivan omat
rajoituksensa. Ensimmäinen niistä on poliittisen tahdon
määräja väestön kannatus alkoholipolitiikan harjoittami-
selle. Liioittelematta voi sanoa, että Suomessa sekä

poliittinen kiinnostus alkoholipolitiikkaa kohtaan että
väestön kannatus alkoholipoliittisille toimille ovat selvästi
vähentyneet (ks. esim. Yhteiskunnan muutos ja alkoholi-
politiikka, l9B9). Alkoholipolitiikkaa koskevan keskuste-
lun ilmapiiri on Snomessa kovin toisenlainen kuin
esimerkiksi Ruotsissa. jossa kulutuksen rajoittamistavoit-
teista kävdään aika ajoin näkyvääkin keskustelua.
Toiseksi, alkoholiin liitt,vy suuria taloudellisia intressejä ja
alkoholin hintaa koskevilla päätöksillä on huomattavia
taloudellisia vaikutuksia. Tästä syvstä hintapolitiikan
liikkumavara on Suomessa tällä hetkellä hvvin vähäinen.
Kolmanneksi, hvvin radikaalit rajoittavan alkoholipolitii-
kan kiristämistoimet voivat johtaa vastareaktioihin,
joiden kielteiset seuraukset vlittävät itse toimenpiteillä
saavutettavat mvönteiset tulokset. Neuvostoliiton suuri
alkoholiuudistus on tästä näkvvä esimerkki. Neljänneksi,
kansainr älinen taloudellinen integraatio rajoittaa jossa-
kin määrin mahdollisuuksia harjoittaa alkoholipolitiik-
kaa. Tätä kautta tulevat paineet eir,ät ilmeisesti ole
johtamassa aivan niin radikaaleihin muutoksiin kuin
julkisuudessa on joskus esitettv. mutta eritvvppisiin
muutoksiin on svvtä varautua (ks. esim. Paaso & al.
1989).

Juomatapojen muutos ei aöhennä haittoja,
hun kulutus kasuaa

Suomessa tapahtuneen alkoholin kulutuksen kasvun
haittavaikutukset eir'ät vielä ole läheskään kokonaan
näkvvissä. Kasvun jatkuessa haittavaikutusten voidaan
olettaa lisääntwän useiden vuosien ajan. Kulutuskas-
vusta puhuttaessa on pidettv mvönteisenä sitä, että
kulutus painottuu entistä enemmän mietoihin .iuomiin.

Samalla helposti kuitenkin unohtuu, ettei väkevien
juomien kulutus ole suinkaan laskenut. Lisäksi käsityk-
seni on, että kulutusrakenteen miedontumisen myönteisiä
vaikutuksia liioitellaan helposti ja että ne liian yksipuoli-
sesti liitetään mietoihin viineihin. En ole vielä missään
nähnyt ylistettävän esimerkiksi A-oluen erinomaisuutta
viinejäkin miedompana tervevsjuomana. Juomaraken-
teen muutoksen vaikutukset ovat käsittääkseni pitkällä
aikavälillä toissijaisia tilanteessa, jossa alkoholin koko-
naiskulutus jatkuvasti kasvaa.

Tuoreimmat tiedot juomatapojen kehitvksestä kulutus-
kasvun kaudella (Simpura & Österberg l9B9) osoittavat,
ettei suuria laadullisia muutoksia ole tapahtunut.
Raittiiden osuudet ja juomistiheydet ovat likimain
ennallaan ja iän ja sukupuolen mukaan muodostettujen
väestöryhmien erot entisellään. On perusteetonta väittää,
että kulutuskasvuun olisivat svr päitä entistä enemmän

.iuovat naiset .ja nuoret. Kulutus on kasvanut kaikissa
väestöryhmissä. Miehet juovat edelleenkin neljä viidestä
viinalitrasta, ja voidaan olettaa, että heidän osalleen
lankeaa neljä',,iidennestä alkoholin kulutuksen kasvusta.
Alkoholihaittojen torjuntatoimien tärkein kohderyhmä
ovat siis työikäiset miehet.

Juomatapojen laadulliset piirteet muuttuvat l-ryvin
hitaasti, sukupolvien mittaan. Kun vielä kulutuksen taso
on alkoholihaittojen kokonaismäärän kannalta keskei-
sempi tekijä kuin juomisen tapa ja siitä seuraavat erityiser
alkoholihaitat, ei kulutuskasvun vaikutuksia voi kuitata
viittamalla juomatapojen mahdollisiin lievästi myöntei-
siin muutoksiin.

Yhte enaeto : mitä airkaa alkoholipolitükalla?

Alkoholipolitiikka esitetään helposti muinaisjäännök-
seksi, jolla ei ole sijaa kansainvälistvvässä maailmassa.
Kun näin väitetään, on hyvä pitää mielessä edellä esitetty
alkoholin kulutustason ja alkoholin haittaseurauksien
välinen yhteys. Kansainvälistyvässä maailmassa on myös
tiedettävä, minne oma maa sijoittuu. Suomen sijoittumi-
sesta alkoholikartalle vallitsee kotimaisessa julkisuudessa
usein virheellisiä käsityksiä.

Toistuvasti väitetään, että Suomi on alhaisen alkoholin
kulutuksen maa. Tällä perusteella on haluttu leimata
alkoholiongelmista tunnettava huoli aiheettomaksi ja
erityisesti pidetty kulutusta säätelevää alkoholipolitiikkaa
vlimitoitettuna holhouksena. Olen sitä mieltä, että
Suomea ei enää mitenkään voi pitää alhaisen kulutusta-
son maana. Olemme nyt samalla tasolla kuin esimerkiksi
Englanti, Puola,Jugoslaviaja Yhdysvallat. En usko, että
monikaan suomalainen pitää näitä maita alhaisen
kulutustason maina. Toinen tapa havainnollistaa Suomen
sijainnin muutosta kulutusasteikolla on verrata Suomen
kulutustasoa Ranskan lukuihin. Ennen Suomessa vuonna
1969 toteutettua alkoholiuudistusta oli Ranskan ja
Suomen välinen kulutustasoero noin 15 litraa ja
Ranskassajuotiin kuusi kertaa niin paljon kuin Suomessa.
Nvt, runsaat kaksikymmentä vuotta mvöhemmin, on
kulutustasoero supistunut noin viiteen litraan ja Rans-
kassa juodaan end.ä. 1,7 kertaa niin paljon kuin Suomessa.
Olemme siis tavoittaneet Ranskaa 10 litraa 20 vuodessa.
Puolet siitä johtuu ranskalaisten vähentyneestä viininja-
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nosta, mutta toinen puoli on omien kotimaisten
ponnistustemme ansiota. Tuntuu siltä, että kuvitelma
Suomesta eritvisen alhaisen alkoholin kulutuksen maana

on juurtunut tukevasti keski-ikäisen väestön nuoruus-
muistoihin ja pulpahtelee sieltä nvkvmaailmaa koskeviin
keskusteluihin.

Kun lisäksi Suomi edelleenkin erottuu useimmista
teollisuusmaista siinä suhteessa, että meillä alkoholin
kulutus on melko pitkään kasvanutja kasvupaineet eivät
ainakaan hellitä, on nähdäkseni tärkeää korostaa kaikkien
keincljen tarpeellisuutta tilanteeseen puuttumiseksi. Alko-
holiongelmien torjuminen vaatii monipuolisen keinovali-
koiman käyttöä ja todellisuudentajua. Keinojen tekni-
sestä toimivuudesta on riittävästi tietoa. Niiden kävttöön-
otto edellyttää ennen muuta poliittista tahtoa, väestön
tukea toimille ja arviota realistisista toimintamahdolli-
suuksista - poliittisesta näkökulmasta. Poliittisen tahdon
ja väestön tuen määrät taas heijastelevat sitä, kuinka
tärkeänä ongelmana alkoholiongelmia pidetään, kuinka
paljon alkohotihaittoja ollaan valmiita sietämään. Suo-

messa mielipidetiedustelut viittaavat siihen, että väestö

on tä1lä hetkellä valmis sietämään entistä enemmän
juoppoja ja juoppoutta keskuudessaan.

Ei pidä myöskään liioitella julkisten toimien mahdolli-
suuksia yhteiskunnallisten olosuhteiden säätelyssä (vrt.
Koski & Simpura 1989). Alkoholioloihinkin vaikuttavat
monet muut tekijät kuin alkoholipolitiikka, valistus ja
tiedotus tai hoidon ja huollon ponnistukset. Asuntopoli-
tiikka on yksi näistä ilmiöistä: kireä asuntotilanne
heijastuu huonoimmassa asemassa olevien juoppojen
elinoloihin, mikä taas näkyv helposti sekä katukuvassa
cttä haittatilastoissa. Tervevskäyttäytyminenkään ei ole

pelkästään laskelmoivan rationaalista: valistuneinkin
terveyskasvatuksen uhri saattaa poiketa tervevttä maksi-
moivasta elämästä muodin, tapakulttuurin tai henkilö-
kohtaisten mieltymysten vuoksi. Tai toiseen suuntaan:
edellä mainittu Ranskan kulutustason pitkään jatkunut
aleneminen on vain osittain selitettävissä julkisen vallan
toimenpiteiden vaikutuksilla, vaikka niitäkin Ranskassa

on harjoitettu 1950-luvulta lähtien. Pääselit1,s näyttää
siellä liittyvän maaltapakoon ja elämän uudenaikaistu-
miseen; ne ovat murentaneet runsaan viininjuonnin
tyvssiiana tunnetut maaseudun vanhanaikaiset yhteisöt
(ks. Sulkunen 1989).

En kuitenkaan usko, että yhteiskuntapolitiikasta pitäisi
luopua siksi, että maailma muuttuu ilman sitäkin ja
joskus myös suotuisaan suuntaan. Ennemminkin pitäisi
pyrkiä siihen, että valinnat eri toimenpiteiden käyttämi-
sen tai käyttämättä jättämisen välillä tehtäisiin tietoisi-
na tavoitteista, toimenpiteiden kävtön rajoituksista ja
mahdollisuuksista. Tällaista tietoisuutta voisi alkoholion-
gelmista käytävään keskusteluun toivoa enemmän.
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