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Meillä on ollut Kuopion yliopiston lääketie-
teen opiskelijoiden kansanterveystieteen semi-
naarimuotoisten opintojen ohjelmassa vuosien
ajan yhtenä vakioaiheena alkoholihaitat kan-
santerveyskysymyksenä. Monien opiskelijaryh-
mien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen
kaksi periaatteessa tärkeää asiaa on jäänyt
hiertämään. Emme tieteellisesti tunne näitä
kysymyksiä riittävästi. Esittelen tässä puheen-
vuorossani nämä kaksi kysymystä ja yritän
täsmentää, mitä pitäisi tietää tarkemmin.

ALKOHOLIN'KOHTUUKÄYTTö" JA
KANSANTERWYS

Suomalaiset voidaan jakaa karkeasti kol-
meen joukkoon: 1) raittiit, joita on noin l0-15
prosenttia aikuisista, 2) yleensä hallitusti al-
koholia käyttävä enemmistö, noin 70 prosenttia
aikuisista, ja 3) alkoholin suurkuluttajat, noin
l0-15 prosenttia (Simpura l9B5). Viimeksi
mainittuun ryhmään voidaan lukea nimike-
erimielisyydet sivuuttaen kaikki alkoholistit,
päihdeongelmaiset, ongelmajuojat jne.

Seminaareissamme nousi esiin kysymys, joka
on kansanterveyden ja myös perusterveyden-
huollon kannalta aivan olennainen: Mitä
terveydenhuollon ammattihenkilöiden pitäisi
"sanoa" tuolle noin 70 prosentin enemmistölle?

Lääketieteen opiskelijat yhdistävät alkoholi-
haitat suoraviivaisesti alkoholin suurkulutuk-
seen. Samoin ajatellee maallikkojen suuri
enemmistö. Lääketieteellisestä, yksilön elimis-
töön perinteisesti keskittyneestä, a.iattelusta
käsin ei tuota kovinkaan suuria vaikeuksia
keksiä tai kuvitella keinoja suurkulutuksen
paljastamiseksi. Terveydenhuollon eri etulin-
jan toimintapisteet voitaisiin panna haravoi-
maan esiin suurkuluttajat, kuten on jo monelta
suunnalta ehdotettukin. Mutta miten tähän
suhtautuu se viime aikoina paljon esillä ollut
tieto, jonka mukaan suurin osa alkoholihai-
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toista kertyykin tälle alkoholia kohtuullisesti
käyttävälle enemmistölle? Jo 197O-luvulta al-
kaen tutkijat ovat tähdentäneet, että haittojen
tärkein aiheuttaja on alkoholin kulutus sinänsä.
Runsaimmin juovan vähemmistön raitistami-
nen jonkin ihmekeinon avulla vähentäisi koko
haittakuormaa vain vähän verrattuna suurelta
kohtuukäyttäjien enemmistöltä kertyvään hait-
taan. Vuoden l9B7 alkoholikomitea (Yhteis-
kunnan muutos ja alkoholipolitiikka, l9B9)
yhtyi naihin käsityksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän
työelämän päihdehaittojen ehkäisyprojektin
raportissa (Saarto 1989,22-25) on argumen-
toitu varsin vakuuttavasti, että työelämässä
esiintyvien alkoholihaittoj en tuottaj ina kohtuu-
käyttäjien enemmistö voittaa työpaikalla vä-
hemmistönä olevat alkoholistit.

Koskeeko sama ajattelumalli myös ka-
peammin ajateltuna terveyshaittoja? Vai voi-
siko ihmisen elimistölle ominainen elpymis-
kyky (esimerkiksi krapulasta) tai elimistössä
piilevien reservien runsaus (aivosolut, maksa-
solut, sydänlihas jne.) saada aikaan sen, että
tämä esitelty logiikka ei toimisikaan tai ei
toimisi ainakaan yhtä suoraviivaisesti? Jos
kohtuullinen juominen voitaisiin todella aukot-
tomasti osoittaa tärkeimmäksi alkoholihaitto-
jen aiheuttajaksi, terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden pitäisi muuttaa suhtautumistaan
alkoholiin - ehkä hyvin samankaltaiseksi kuin
nykyinen suhde tupakointiin jo alkaa olla.
Toistaiseksihan viestit ovat olleet erilaisia;
suositellaan tupakoinnin lopettamista (koko-
naan), mutta kehotetaan tavalla tai toisella
vähentämään tai ainakin hallitsemaan alkoho-
lin käyttöä. Täysraittiuden vaatimiseen, jos ei
ajatella joitakin erityistilanteita tai erityisiä
potilasryhmiä, ei ole terveydellisin argumen-
tein voitu ryhtyä. Sellainen vaatimus syntyy
lähinnä moraaliselta tai muulta periaatteelli-
selta pohjalta, jos on syntyäkseen.
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Preaentioparad.oksi

Tässä käsiteltävät näkökohdat ovat olleet
esillä brittiasiantuntijoiden hakiessa omaa
linjaansa. Sikäläisen sosiaali- ja terveysminis-
teriön työryhmä esitti ensin toimintalinjaksi
ja myös kansalle välitettäväksi viestiksi "järke-
vän juomisen" (drinking sensibly) periaatteen
(Prevention and health, l98l). Tähän sisältyi
selvä ajatus: kohtuujuominen on haitatonta,
kohtuus pitää vain selvittää kansalle määrinäja
muut toimet sovittaa tukemaan kohtuutta. N'
Kreitmanin (1986) tutkimus väitti kuitenkin
toista. Siinä osoitettiin alkoholihaittojen koh-
dalla oikeaksi preventioparadoksin nimellä
tunnettu lainalaisuus, joka on itse asiassa

melko tarkkaan sama yleinen periaate kuin se,

jota kuvattiin jo edellä suomalaisen alkoholi-
haittapolitiikan linjaksi.

Preventioparadoksin kehittelij ä on epidemio-
logi Geoffrey Rose (ks. esim. 1985). Rose sovelsi
paradoksin periaatetta tutkiessaan sepelvalti-
motaudin vaaratekijöiden suhdetta taudin
esiintymiseen. Kohonneen seerumin kolestero-
lin aiheuttamaa sepelvaltimotautia kehittyy
tämän periaatteen mukaan selvästi eniten sille
osalle väestöä, jonka kolesteroli on vain lievästi
koholla. Tähän logiikkaan perustuen Suomes-

sakin on tultu arvioon, jonka mukaan peräti
noin B0 prosenttia kansasta olisi kolesterolia
alentavien toimien tarpeessa (Suomen Sydän-
tautiliitto & al. 1986;Heikkilä & al. l9BB). Rose

on myöhemmin (1988) pohtinut preventiopara-
doksin nostattamia eettisiä ongelmia myös

alkoholihaittojen osalta. Hän kysyy, voisiko
esimerkiksi koko väestön älyllisen suoriutumis-
kyvyn aleneminen muutamalla prosentilla
kohtuujuomisen seurauksena synnyttää viime
kädessä enemmän haittaa kuin pienen run-
saasti juovan vähemmistön itselleen saama
selvä ja monimuotoinen haittojen kirjo.

Preventioparadoksissa on kuitenkin toinen
puoli, joka on yksittäisten potilaiden tai
asiakkaiden kanssa työskentelevälle sangen
kiusallinen. Siihen sisältyvä periaate takaa
pienillä ponnisteluilla ja askelilla (esimerkiksi
varsin vaatimattomilla eläinrasvan vähentä-
mistoimilla tai ruokasuolan käytön rajoittami-
sella) epidemiologisen varmasti yhteistä hyötyä
kansanterveydelle. Kuitenkin, kun joku keskin-
kertaista riskiä kantava potilas kytyy, hyödyt-
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täisikö tällainen muutostoimi varmasti juuri
häntä, oikea ja epidemiologisesti perusteltu
vastaus kuuluu: Emme voi sitä nyt oikein
luvata. Yksi syy siihen, että ei voida luvata, on
ihmisen elämänkaaren rajallisuus yhdisty-
neenä elimistön laajoihin reserveihin. Vaikka
vähäinenkin vaaran hidas kasvattaminen saisi
aikaan solujen tasolla ei-toivottavia muutoksia,
elämänkaari saattaa muista luonnollisista
syistä päättya, ennen kuin tällä kehityksellä
ehtii olla mitään käytännön merkitystä. Epide-
miologi joutuu tällä kohdin ymmärtämään
suomalaisen perusmiehen logiikkaa: hiiskattia-
kos tässä on väliä, kun kuollaan kuitenkin...

Mutta ne möäröt?

Kreitmanin edellä mainitussa tutkimuk-
sessa, jonka mukaan preventioparadoksi to-
siaan näyttäisi toimivan myös alkoholihaittojen
kohdalla, kohtuukäytön yläraja oli kuitenkin
suomalaisittain varsin korkea: seitsemän ravin-
tola-annosta vuorokaudessa. Tämä ei kyllä
sovellu suomalaisiin oloihin. Meillähän koh-
tuukäytöllä tarkoitettaneen joko pienempiä
määriä juomiskertaa kohti tai satunnaisempaa
juomista, jolloin pitkän aikavälin keskiarvo
asettuu Kreitmanin ylärajaa paljon alemmaksi.
Tässähän kysymyksen koko ydin piileekin.
Onko jossakin sellainen kohtuuden raja, joka
kelpaisi yhtä aikaa epidemiologisesti suuntau-
tuneelle ja preventioparadoksiin arvionsa pe-
rustavalle kansanterveystieteilijälle ja kasvok-
kain potilaansa tai asiakkaansa kanssa olevalle
lääkärille tai terveydenhoitajalle?

Muu näyttö terveyshaitoista on luonteeltaan
niin makroskooppista (ks. esim. Kendell l9B7;
Romelsjö 1987), että yhteys alkoholin kulutuk-
sen .ja terveyshaittojen välillä voi perustua
yksinkertaisesti siihen, että kulutustason nous-
tessa entistä useampi siirtyy kohtuukulutta-
jasta suurkuluttajaksi. Tarvitaan täsmällisem-
pää tietoa. Oikein rakennettu epidemiologinen
tutkimus, joka selvittää terveydelle ajan mit-
taan aiheutuvia seurauksia, voisi antaa sekä

epidemiologia että yksittäistä terveydenhuollon
ammattilaista tyydyttäviä vastauksia. Tällaista
tutkimustietoa ei kuitenkaan vielä näytä
olevan. Niin kauan kuin tämä tieto puuttuu,
terveydenhuollon ammattilaisen ei pidä odot-
taa terveyshaittojen logiikan nimissä ryhtyvän
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perinteisen raittiustyön tekijäksi. Tämä ei
tarkoita sitä, etteikö muista kuin terveydelli-
sistä alkoholihaitoista voisi jo löytyä tuohon
suuntaan viittaavia perusteltuja. Se ei myös-
kään tarkoita sitä, etteikö työelämän päihde-
haittojen ehkäisyprojektin suositusten mukai-
sesti (Saarto 1989, 94-97) olisi paikallaan
sisällyttää alkoholiasioiden käsittely osaksi
työn ja työyhteisön tavallista roiminraa. Kuu-
lun niihin, joiden mielestä terveysalan ammat-
tilaisten pitäisi pitäytyä terveyden ja sairauden
erityislogiikkaan ja -kysymyksiin - ei siksi,
että lääketieteellinen koulutukseni ja orientaa-
tioni näin ohjaavat, vaan siksi, että uskoakseni
ihmisen arjelle, toiminnalle, arvoille.ja ihmisen
oman elämänsä subjektiksi muodostumiselle
on oltava oma logiikkansa. Terveys ja sairaus
eivät ole päämääriä, vaan parhaimmillaan
välineitä.

HARAVO IN TI VAI KTNNTSTEN
MADALTAMINEN?

Käyköön edellisessä kysymyksessä miten
hyvänsä, terveydenhuollon käytännön työnte-
kij ät joutuvat etenkin perusterveydenhuollossa
luomaan oman toimintalinjansa ongelmakulu-
tuksen suhteen. Vanhaa monista hitaasti
etenevistä taudeista tuttua logiikkaa, jonka
mukaan varhainen toteaminen ja puuttuminen
on yleensä hyödyllistä ja voi säästää myöhem-
mältä suuremmalta pahaha, ei liene alkoholi-
ongelmankaan kohdalla syrjäyttänyt mikään.
Tämän suuntaisia toimia suositellaan tervey-
denhuollolle, ja päihdehuoltolaki suorastaan
velvoittaa niihin.

Kysymys kuuluu, mitä työtapaa käyttäen
tässä pitäisi edetä? Tai toisin sanoen, kumpi on
toimeksiantaj a : yleis tä terveyshyötyä aj atteleva
palvelun tuottajaosapuoli vai usein hyvin
yksilöllisiä päämää.riä käsillä olevassa elämän-
tilanteessaan tavoitteleva palvelun käyttäjä
(Kokko l9B5)? Aktiivista haravoimista tai
seulomista sekä niiden jälkeistä asioihin puut-
tumista on tutkittu. Kokemukset ovat olleet
tällaiseen toimintaan rohkaisevia (Kristenson
l9B3; Suokas l989b). Puuttumista on pidetty
eettisesti perusteltuna (Suokas l9B9a) ja
ongelmia, jotka liittyvät terveydenhuollon
toimimiseen aloitteentekijänä, kaiken kaik-
kiaan vähäisinä. Näille tutkimuksille on ollut
72

yllättäen yhteistä piirre, jota ei ole paljonkaan
korostettu. Mitattavaksi valittu hyöty, esimer-
kiksi juomisen väheneminen tai ainakin vähen-
tämiseen pyrkiminen, ei ole tullut niinkään
suunniteltujen interventiotoimien, keskustelu-
jen ja seurannan, tuloksena, vaan pelkkä
haravaan kolahtaminen on näyttänyt saavan
aikaan oleellisimmat muutokset.

Tämän ammattihenkilöistä tai palvelujärjes-
telmästä lähtevän toimintatavan vaihtoehto
voisi olla yksilön, ja miksei myös yhtä hyvin
yhteisöjen (perheet, työpaikkojen tai harrastus-
piirien porukat), omaan ohjailuun ja orasraviin
aloitteisiin perustuva toiminta. Tässä ihmistä
ei pidettäisikään suurten epidemiologisiin
havaintoihin pohjattujen kansanterveysohjel-
mien tavoin objektina, vaan hänelle tehtäisiin
tilaa olla subjektina. Tilan tekeminen on
terveydenhuollossa varsin konkreettinen on-
gelma (ks. tästä tarkemmin Kokko 1990). On
pulaa ajasta ja - vaikka aikaakin löytyisi -tilanteiden sopiviksi määrittelemisestä. Nyt
tavoiteltava strategia voisi lähteä liikkeelle
järjestelmällisestä kynnysten madaltamisesta.
Terveydenhuollolla ei ole varaa laskea arjen
kaikkia ongelmia ovistaan sisään. Jos varhais-
vaiheessa oleva alkoholiongelma kuitenkin
koetaan tarpeeksi tärkeäksi asiaksi, tällainen
riski ja sen mukanaan tuoma työkuorman
lisääntyminen pitäisi voida hyväksyä. Tai asiaa
pitäisi ainakin tutkia ja kokeilla kunnolla ja
kurinalaisesti arvioiden. Perusterveydenhuol-
lon tutkijana pystyisin hyvin kuvittelemaan
laajan joukon toimia, joilla kynnyksiä voitaisiin
madaltaa. Seulontatutkimusten asemesta mak-
sakokeita voitaisiinkin tehdä asiakkaiden
omasta pyynnöstä, Kynnysten madaltaminen
voisi joissakin tapauksissa tapahtua pitempään
.jatkuneen luottamukselliseksi käyneen hoito-
suhteen myönteisenä tuloksena..foissakin tilan-
teissa ja joidenkin ihmisten kohdalla madalra-
minen ja ohjaksien tiukasti omissa käsissä
pysyttäminen voisivat vaatia ihmisiltä uuden-
laisia aivan anonyymejä itsensä ja oman
elimistönsä tilanteen arvioittamisen muotoja,
joista on jo Hlv-testausten kohdalla saatu
myönteisiä kokemuksia.

Tämän lähestymistavan peruslogiikkana
voisi olla ihmisen toiminnan tutkimisesta .ja
ymmärtämisestä esitetty ajatusmalli. Ihminen
ei ajelehdikaan kuin tahdoton pölkky virrassa,
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vaan hän toimii ottaen selvää erilaisista
logiikoista ja lainalaisuuksista (Eskola & Jylhä
& Weckroth 1989). Perusterveydenhuolto voisi
alkoholihaittojen kohdalla, niin kuin tietysti
yleensäkin terveyttä ja sairautta koskevan
ammattitietämyksensä suhteen, ymmärtää en-
tistä selvemmin portinvartijan roolinsa juuri
tällä tavalla. Tulevaisuudessa ihmiset eivät
välttämättä halua eivätkä siedäkään entisen-
laista paimentavaa otetta. Tilalle kasvaa uusia
sukupolvia, jotka ovat oppineet ostamaan
päivittäistavaransa, maalipurkkinsa ja viinin-
säkin valintamyymälöistä. Tämä kiertelyn ja
valikoinnin tapa levittäytyy terveydenhuolto-
palveluidenkin käyttöön, vaikka muutos taitaa-
kin kirvellä meidän entiseen tottuneiden
ammattihenkilöiden mieltä.

Pitäisi tutkia

Tätä asiaa pitäisi nyt kyllä tutkia. Meillä on
Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja
yleislääketieteen laitoksella tästä asiasta jo
valmis tutkimusidea. Suunnitteilla on projekti
tai oikeastaan nippu tutkimushankkeita, joille
tulisi olemaan yhteistä terveyskeskustoiminnan
huolellisesti suunniteltu ja toivottavasti myös
toteutettu arviointi. Muutama terveyskeskus
olisi tarkoitus panna toteuttamaan parhaim-
man tiedon mukaan haravoinnin eli terveyden-
huollon aktiivisen ja aloitteellisen toiminnan
strategiaa. Sama määrä satunnaisesti valittuja
terveyskeskuksia pantaisiin toteuttamaan kyn-
nysten madaltamista. Muutama terveyskeskus
j ätettäisiin verrokeiksi.

Tällaisen tutkimuksen tarpeellisuutta voi-
daan arvostella siitä, että käytännön työssä
tullaan aina soveltamaan rinnakkainja sekaisin
erilaisia strategioita, etenkin kun ongelma on
luonteel taan näinkin laaja. T ähän on kuitenkin
todettava, että meidän terveydenhuoltomme ei
ole vielä kovinkaan pitkälle kehittänyt kynnys-
ten madaltamisen perinnettä tässä mielipideil-
mastossa, jossa herkästi puhutaan "turhista
terveyskeskuskäynneistä". Asiassa olisi tutki-
mista, kokeilemista ja kehittämistyön tarvetta.
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English Summary

Simo Kokko: Kahsö teraeydenhuollolta puuttuoaa
tietoa (Tuto things we should hnou better ön health care)

This article takes up two issues related to alcohol policy:
l) Studies of alcohol-related damage have highlighted a

principle better known from prevention ofheart disease as

that ofthe "prevention paradox". It states that most harm
occurs in the large majority of individuals whose known
risk is only moderate. In the case ofalcohol the conclusion
should be: the moderate drinker, not the heavy drinker,
should be the prime target; his drinking should be cut
down. We do not, however, know whether this holds true
for the Finnish moderate drinker, who might actually
drink less than is accepted as the common notion of

moderateness in Europe. This question should be tackled
with targeted studies. Health professionals should not be
expected to work for full abstinence until this relationship
has been properly explored.

2) Screening for the concealed high consumption of
alcohol has been advocated in primary health care. A
number ofstudies have shown the effect ofsuch screening
and subsequent "mini-intervention". It would be better to
be more responsive to the requests of patients with alcohol
problems by removing obstacles to the use of services.
Expert comparative assessment of such strategies is
needed, in order to assign responsibility for their im-
plementation.
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