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Tämän kirjoituksen aiheena ovat alkoholion-

gelmien ehkäisemiseen tähtäävän toiminnan

edellytykset muuttuvassa Euroopassa. Esitet-

tävät havainnot perustuvat etupäässä Baltica-
tutkimukseen, jonka ensimmäinen raportti il-
mestyi huhtikuussa 1992 (Simpura & Tiger-

stedt 1992a).

Tahan asti ehkäisevän sosiaali- ja terveys-

politiikan toimintaohjelmat ovat etupäässä

olleet luonteeltaan kansallisia. Tülevaisuu-

dessa monikansalliset ja kansainväliset pyr-

kimykset sosiaalisten ongelmien ehkäisemi-

seksi näyttävät olevan lisääntymässä. Maail-
man terveysjärjestö WHO seka Euroopan yh-

teisöt ovat avainasemassa tässä toiminnassa.

Nimenomaan alkoholiongelmien ehkaisemi-

seen tähtäävät pyrkimykset ovat yleensä läh-

teneet alkoholin kayttin haitallisia terveysvai-

kutuksia painottavasta näkökulmasta. Eri
maitten ja vaikutusvaltaisten ryhmien valilla
on ollut huomattavia näkemyseroja alkoho-

liongelmien luonteesta, minkä vuoksi kan-

sainväliset ohjelmat eivät ole saavuttaneet

kovin vahvaa asemaa.

Viime vuosien ohjelmista merkittävin on

ollut Maailman terveysjärjestön Terveyttä

kaikille -ohjelma. Sen Eurooppaa koskevan

erityisohjelman osatavoite 17 on edellyttänyt,

että Euroopan maat alentaisivat alkoholin ku-

lutustaan 25 prosenttia vuodesta l9B0 vuo-

teen 2000 (Targets for..., I9B5). Parhaillaan

on WHO:n Euroopan aluetoimistossa valmis-

teilla uusi Eurooppaa koskeva toimintaohjel-
ma (Alcohol Action PIan, AAP). WHO:n pii-
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rissä on käynnistetty myös kansainvälisiä pai-
kallisyhteistitason toimintakokeiluja (com-
munity approach, community response stud-
ies) alkoholiongelmien ehkäisemiseksi. On
myös keskusteltu keinoista lisätä yksilöiden
omaa tietoisuutta ja vastuuta alkoholin ongel-
makäytön välttämisessä.

Kukin ohjelmamalli lahtee siitä, että jotkin
yleiset periaatteet ovat sovellettavissa ainakin
Euroopan eri maissa. Yksi perusajatuksista
on, että jonkinlainen epidemiologinen, ongel-
mien esiintyvyyttä väestössä koskeva lähesty-
mistapa on kaikkialla kaypa ja sopii perusre-
luksi ehkaisevälle toiminnalle. Harvoin on

kuitenkaan pohdittu, miten käyttökelpoinen
terveyshaittoja painottava ja epidemiologises-
ti suuntautunut toimintamalli on muuttuvissa
yhteiskunnallisissa oloissa.

BATTICA.TUTK IMUS

MITA VOIDAAN OPPIA ITAMEREN
yupAnysla,qtoEN At KoHoLtot otsTA

Miten muuttuvat edellytykset harjoittaa sosi-
aalisia ongelmia ehkäisevää sosiaali- ja ter-
veyspolitiikkaa, kun yhteiskunnalliset olo-
suhteet mullistuvat perinpohjaisesti? Kysy-
mys on ajankohtainen joka puolella Euroop-
paa, tosin eri syistä. Itä-Euroopan vallanku-
mous ja uudet valtiolliset järjestelyt, EY:n jä-
senmaiden vaikeudet yhteisön tiivistämisessä
ja yhteisesti päätettävien asioiden luettelon
laajentamisessa sekä EY:n ulkopuolella viela
olevien läntisen Euroopan teollisuusmaiden
sopeutumisongelmat niiden mennessä mu-
kaan taloudelliseen integraatioon ovat kolme
tärkeintä prosessia, mitkä jatkuvasti muutta-
vat ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan
toimintaedellytyksiä.

Kirjoituksen lähtökohtana olevassa Balti-
ca-tutkimuksessa kysytään, miten käsitykset
sosiaalisten ongelmien vakavuudesta synty-
vät ja muuttuvat ja miten käsitysten vaihtelu
on (tai on olematta) yhteydessä esimerkiksi
terveystilastojen osoittamaan ongelmien

esiintyvyyteen. Kaikkea tätä tutkitaan vertai-
Iemalla Itämeren ympärysmaita.

Ei ole mitenkään itsestään selvää, että on-
gelmat, joita jossakin maassa on määrällisesti
paljon muihin maihin verrattuna, olisivat
myös tärkeinä tai vakavina pidettyjä ongel-
mia. Sosiaaliset ongelmat ovat myös "sosiaali-
sia konstruktioita", joitten vakavuus tai tärke-
ys riippuu muistakin kuin mitattavissa olevis-
ta ilmiöistä. Alkoholiongelmat tarjoavat tästä
hyviä esimerkkeja. Niita on pidetty vakavana
sosiaalisena ja terveydellisenä ongelmana
pohjoisen Euroopan maissa, vaikka varsinkin
alkoholin pitkaaikaiskayttöön liittyvien rer-
veysongelmien määrä - samoin kuin alkoho-
Iin kulutus - on niissä ollut yleensä alempi
kuin eteläisemmässä Euroopassa. Korkeim-
man kulutuksen maissa, kuten varsinkin Va-
limeren viinimaissa, alkoholiongelmat ovat
olleet taka-alalla pohjoisempaan Eurooppaan
verrattuna.

Esiintyvyyden ja ongelmia koskevien käsi-
tysten välistä suhdetta voidaan pohtia moni-
puolisemmin, kun otetaan tarkasteltavaksi
erityyppisiä sosiaalisia ongelmia. Täaskin
päihdeongelmat ovat hyvä esimerkki. Jok-
seenkin kaikkialla Euroopassa koituu alkoho-
lin kaytosta paljon suurempia terveyshaittoja
ja muitakin ongelmia kuin huumeiden kaytos-
tä. Silti jokseenkin kaikkialla yleinen mielipi-
de ja myös päättäjät pitavat huumeita paljon
vakavampana yhteiskunnallisena ongelmana.
Huumeongelman näkyvä kasittely julkisuu-
dessa vaikuttaa aina myös siihen, millaisia
edellytyksia alkoholiongelmien ehkäisylle on
kussakin maassa. Voi kayda niin, että huu-
meet "syövät" alkoholiongelmien ehkaise-
mistyössä tarvittavaa julkista tukea ja huo-
miota. Tunnetustihan huumeet ovat "hyvä vi-
hollinen" (Christie & Bruun l9B5), harvojen
synti, johon on poliittisesti helpompi puuttua
kuin suurten massojen harjoittamaan alkoho-
lin kayttotin.

Itämeren ympärysmaat tarjoavat mielen-
kiintoisen mahdollisuuden selvittää, miten
ongelmien esiintyminen ja ongelmia koskevat
kasitykset voivat vaihdella muuttuvissa yh-
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teiskunnallisissa oloissa. Itämeren rannikon

yhdeksästä valtiosta vain kolmessa (Tanska,

Ruotsi ja Suomi) ovat yhteiskuntajärjestys ja

valtiollinen rakenne tälla hetkella samat kuin
kymmenen vuotta sitten. Suurimmat mullis-
tukset on koettu Venäjalla ja entisestä Neu-

vostoliitosta irronneissa, uudelleen itsenäis-

tyneissä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. En-

tisen DDR:n yhdistyminen entiseen Saksan

Iiittotasavaltaan on myös suuren luokan muu-

tos. Se säteilee vaikutuksiaan vuosikymmeniä

sekä asukkaiden arkielämään että koko itai-
sen ja pohjoisen Euroopan oloihin. Lopuksi

on mainittava vielä Puola, jossa koko alueen

yhteiskunnallinen mullistus ensimmäisenä
johti konkreettisiin muutoksiin.

Etelämpää Euroopasta katsottuna Itäme-

ren ympärysmaat näyttävät alkoholioloiltaan
jossakin määrin samanlaisilta. Perusteelli-

sempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että yh-

teisyys on nykyisin vähäistä. Mailla kylla on

yhteisenä taustanaan 1600- ja 1700luvulla
syntynyt väkevien juomien (paloviina, votka,

"Schnapps") ympärille rakentunut juoma-

kulttuuri; Saksan osalta puhutaan silloin vain

Itämeren reuna-alueista. Viinamaat ovat kui-
tenkin muuttuneet ajan mittaan. Tänskasta

tuli olutmaa lähes kertapäätöksellä, kun vä-

kevien juomien verotus kiristettiin ensimmäi-

sen maailmansodan aikana moninkertaiseksi
(Thorsen 1990). Mytihemmin eli l960luvun
jalkeen on esimerkiksi Suomi muuttunut as-

teittain olutmaaksi.
Maitten historiaan sisältyy erilaisia koke-

muksia alkoholijarjestelmistä. Suomessa oli
voimassa kieltolaki 1919-1932, Ruotsissa se

vältettiin kiivaan poliittisen väittelyn jalkeen.

1920-luvun Venäjälläkin oli kieltolain tyyp-
pisia jarjestelyjä. Suomessa ja Ruotsissa ovat

alkoholin tuotanto ja kauppa nykyäänkin val-
tion alkoholimonopolin käsissä. Viime aiko-
jen tapahtumista tunnetuin on Neuvostoliiton

vuoden 1985 alkoholireformi, jolla tahdattiin
muun muassa työkurin parantamiseen alko-

holin kaytttia rajoittamalla.
Talla hetkellä on vaikea saada täsmällistä

tietoa alkoholin kulutuksen tasosta Itämeren
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itärannalla. Pietarin alueelta ei ole erillisia
tilastoja,ja koko Venajaä koskevat tiedot eivät

sisällä edes arvioita laajalle levinneestä Iu-

vattomasta yksityisestä alkoholinvalmistuk-
sesta. Virallisten tilastojen osoittamat luvut

laskivat jyrkasti vuoden 1985 jalkeen, mutta

ovat kääntyneet uudelleen nousuun vuodes-

ta 19BB alkaen (Partanen 1987; Treml l99I:
ks. myös Gilinskiy 1992 [Pietari]; Lagerspetz

L992 [Viro]; Seps 1992 [Latvia];
Mikalkeviciur & §inku.rus 1992 [Liettua]).
Karkean arvion mukaan "todellinen" alkoho-

lin kulutustaso, Iaiton valmistus mukaan luki-
en, saattaisi olla &9 litran vaiheilla (Levin &
Levin 19BB). Tiedonpuute koskee myös Viroa,

Latviaa ja Liettuaa. Kun aikaisempien neu-

vostotilastojen nojalla nämä maat ja Pietarin

alue olivat entisen Neuvostoliiton eniten juo-

via alueita, voidaan ehkä olettaa, että alkoho-

lin kulutus nailla alueilla on pohjoiseuroop-

palaisen 6-8 litran tason ja Keski-Euroopassa

tyypillisen yli l0litran tason välimailla. Tosin

maitten talousvaikeudet ovat rajoittaneet te-

hokkaasti myös alkoholijuomien kulutusta, ja

tämän vuoksi äskeiset arviot voivat olla liian
korkeita.

Muista Itämeren rantamaista tiedot ovat

luotettavampia (Wald & al. 1992; ks. myös

Moskalewicz & Swiatkiewicz 1992 [Puola]).
Puolassa alkoholin kulutus on viime vuoden

aikana nopeasti kasvanut ja on lähestymässä

9:ää litraa (Hoeveel..., 1990), Saksassa juo-

daan lähes I 1 litraa ja Tanskassa noin 9,5 lit-
raa. Suomen luku on noin 7,5 litraa ja Ruotsin

6 litraa. Maailman kulutustilaston kärjessä

olevassa Ranskassa juodaan noin 13 litraa

sataprosenttista alkoholia henkeä kohti vuo-

dessa.

AI-KOHOLIONGELMAT SOSIAALISTEN
ONGELMIEN TCUTASSA

Baltica-tutkimuksessa kasitelläan päihdeon-

gelmien lisäksi eräitä muitakin sosiaalisia

ongelmia: rikollisuutta, työttömyyttä, köy-

hyyttä, ympäristökysymyksiä j a kansallisuus-
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TuuLukko 1. Eräitä sosiaalisia ongelmia sekä rakenteit.a, jotka vaikuttavat ongelm ien esiintyvr l teen ja niiden
havaitsemistapaan

vhteiskunnan perusrakenteet elinolotjatalous kävttävtvnri nen

valtasuhteet

historia

kulttuuri

irlentiteetl i
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TYÖ.rIÖMYYS

YMPARISTÖONGELMIII'

l,hteiskunnallinen epäjärjestvs

ALKOHOI,I

HUUMF]ET

RIKOI,LISUUS

ryhmien välisiä suhteita (Simpura & Tiger-
stedt I992b). %i kysyä, mitä tekemista nailla
ilmioilla on keskenään ja miksi juuri näita
pitäisi tarkastella rinnakkain. Ainakin on sel-

vää, että kaikki nämä kysymykset kilpailevat
julkisesta ja poliittisesta huomiosta. Muutok-
set yhden ongelman ympärillä heijastuvat
koko sosiaalisten ongelmien kenttään. Siksi
alkoholi- ja huumeongelmiakin pitäisi tarkas-
tella osana laajempaa ongelmien kenttää, toi-
sin kuin varsinkin Iääketieteellisesti suuntau-
tuneessa keskustelussa on perinteisesti tehty.

Baltica-tutkimuksen lähestymistapa muis-
tuttaa jossakin määrin amerikkalaisperäistä
konstruktivistista (Spector & Kitsuse 1987)

näkökulmaa sosiaalisten ongelmien tutkimi-
seen. Sen mukaan ilmiöt tulevat sosiaalisiksi
ongelmiksi vasta silloin, kun joku, jotkut tai
jokin taho riittävän näkyvästi kiinnittää niihin
huomiota. Ongelmat eivät ole olemassa risti-
riidattomasti objektiivisessa todellisuudessa
vaan tulevat ongelmiksi vasta erilaisten mää-

rittelyprosessien kautta. Tämä kanta tuntuu
kuitenkin hieman liian jyrkalta. Sen etuna to-
sin on, että se pakottaajoka tapauksessa miet-
timään, millä tavoin ongelmat tulevat sosiaali-
siksi ongelmiksi.

Paihdeongelmat ja rikollisuus on usein yh-

distetty "poikkeavan kayttaytymisen" otsikon
alle. Verrattuna köyhyyteen ja työttömyyteen

ne ovatkin luonteeltaan enemmän "käyttäyty-
mistä" kuin "olosuhteitlen pakkoa''. Itämeren
ympärysmaissa tällä hetkella erittäin ajan-
kohtaiset ympäristökysymykset liittyvät ta-
louden perustaan ja tuotantorakenteeseen.

Samalla tavalla voidaan työttömyyttä ja kOy-

hyytta pitaa talouteen ja tuotantorakentee-
seen kytkeytyvinä ilmiöinä. Viimeinen tar-
kasteltavista sosiaalisista ongelmista, kansal-
lisuusryhmien väliset suhteet, on sekin Itäme-
ren rannoilla ajankohtainen. Varsinkin Latvi-
assa ja Virossa, mutta myös Liettuassa on

merkittäviä kansallisia vähemmistöjä. Siirto-
laisviha taas nostaa ajoittain päätään Saksas-

sa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Kysymys kansallisuusryhmien suhteista
koskettaa jo yhteiskunnan pemsrakenteita,

valtasuhteita, kansallista yhtenäisyyttä, itse-
määräämisoikeutta ja kulttuuriautonomiaa.
Itse asiassa myös Länsi-Euroopassa käynnis-
sä oleva taloudellinen integraatiokehitys on

samanlainen yhteiskunnan rakenteiden pe-

rusteita koskeva prosessi, joka muuttaa myös

sosiaalisten ongelmien tulkintakehikkoa.
Juuri tämä tulkintakehikko muodostaa kussa-

kin maassa omaleimaiset "edellytykset" päih-
deongelmien ehkäisemistyöhön. Taulukkoon
1 on koottu yksinkertaistettuna tämän ajatte-
lumallin rakenne. Taulukossa on merkitty
Baltica-tutkimuksessa käsiteltävät sosiaali-
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set ongelmat kokonaan suurilla kirjaimilla.
Tässä mallissa alkoholi- ja huumeongelmat

ovat tavallaan yhteiskuntaelämän pintailmi-
öitä. Mallin avulla ei ole tarkoitus etsiä "sy-
vempiä" selityksia päihdeongelmien esiinty-
miselle. Mallia kaytetaän vain havainnollista-
maan, miten jonkin yksittaisen ongelman tul-
kinta voi heijastella kokonaan muissa ongel-

missa tai ongelmasta kaukana olevissa raken-
teissa tapahtuvia muutoksia.

ESIMERKKEJA ALKOHOTIONGELMIEN
MAARITTELYKENTAN MUUToKSISTA

Pääosa seuraavista esimerkeistä on peräisin
Baltica-tutkimuksen johdantoraportista. Kes-

keinen kysymys kaikissa esimerkeissä kos-
kee sitä, miten sosiaalisten ongelmien määrit-
telykentän yleisemmät muutokset näkyvät al-
koholiongelmien tulkintatavassa.

Puolassa alkoholi oli moneen otteeseen nä-

kyvästi esilla poliittisessa kamppailussa
1980-luvun aikana. Molemmat osapuolet otti-
vat toistuvasti esiin kysymyksia alkoholin
hinnasta ja saatavuudesta sekä myös alkoho-
liongelmista. Alkoholin myyntijärjestelmä oli
tiukan keskitetty. Kun lopullinen vallanvaih-
dos maassa tapahtui vuonna 1989, alkoholi
hävisi nopeasti keskustelunaiheiden Iistalta.
Viime vaalien yhteydessä syksylla I99l vain
yksi puolue oli sisällyttänyt alkoholiin liitty-
via nakokohtia ohjelmaansa. Kysymyksessä

oli populistinen Oluenystävien puolue. Sa-

maan aikaan kun alkoholiongelmat hävisivät
näkyvistä yhteiskunnallisena ongelmana,

ovat kuitenkin alkoholin kulutus ia alkoholi-
haittojen määrä nousseet. Syynä on ollut alko-
holikaupan liberalisoiminen osana yleistä
markkinataloushuumaa. Kun kulutusluvut
olivat 1980-luvun alkupuolella laskeneet
vuoden l9B0 ennätystasosta 8,4 litrasta 6 lit-
ran vaiheille, ne kääntyivät vuoden 1989 jat-
keen kasvuun ja ovat jo lahella 9 litran tasoa.

Saksassa itäisten osien yhdistyminen län-
teen on merkinnyt alkoholin osalta kahden
jossakin määrin erilaisen maailman kohtaa-

mista (ks. esim. Winter I99l; ks. myös John
1992 [Saksan liittotasavalta]; Beyer 1992

IDDR). Erot ilmeneväl juomatavoissa. mutta
varsinkin alkoholiongelmien hoitoon ja eh-

käisyyn tarkoitetuissa järjestelmissä. AIkoho-
lin kulutuksen taso oli idassa ja lännessä

vuonna 1989 suurin piirtein sama, 1l litran
vaiheilla. Mutta läntisessä Saksassa kulutus
oli pysynyt pitkäänjokseenkin ennallaan, kun
taas itäinen Saksa oli yksi niistä harvoista
teollisuusmaista, joissa alkoholin kulutus
kasvoi l980-luvulla. Itä-Saksassa alkoholi-
ongelmat olivat kiellettyjen keskustelunai-
heiden luettelossa monien muiden sosiaalis-
ten ongelmien tapaan. Saksojen yhdentymi-
nen merkitsi myös sitä, että työttömyys ja koy-
hyys nostivat itäisen Saksan otsikoihin. Huoli
alkoholiongelmista jai kokonaan suurempien
kysymysten varjoon. Läntisessä Saksassa taas

alkoholiongelmat ovat perinteisesti olleet
taka-alalla huumeongelmiin verrattuna.

Uudelleen itsenäistyneet Baltian maat sekä

Venäjä kokivat kaikki Neuvostoliiton alkoho-
liuudistuksen vuonna 1985 (Partanen l9B7;
'lreml l99I; Gilinskiy 1992; Lagerspetz

1992; Seps 1992; Mikalkeviöius & Sinkrnut
1992). Uudistus nostatti paljon kielteisiä re-
aktioita väestössä. Sen katsottiin olleen liial-
Iista puuttumista kansalaisten yksityiselä-
mään, vaikka huoli alkoholin kayton aiheut-
tamista ongelmista olikin yleinen. Uudistuk-
sen seurauksena on alkoholiongelmien eh-

käiseminen edelleenkin epäsuosittu keskus-
telunaihe. Viron, Latvian ja Liettuan itsenäis-
tyminen on edelleen muuttanut alkoholion-
gelmista käytävän keskustelun kehikkoa.
Uusi kansallistunto on noussut voimallisesti,
ja monet tämän hetken ongelmista sysätään

mieluusti entisten miehittäjien tai maahan

neuvostovallan aikana muuttaneiden vähem-

mistöjen syyksi. Esimerkiksi Latviassa ja
Liettuassa (Seps 1992; Mikalkevicius &
5i nkrrrr I 992) a I k uperäisväestön perinteiset
juomatavat esitetään hillittyina, ongelmatto-
mina ja "eurooppalaisina"; ongelmallisiksi
katsotaan neuvostovallan aikana maahan tuo-
dut "vieraat" käyttäytymismallit. Kansalli-
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suusongelmat heijastuvat siis myös alkoho-
liongelmien kasittelyyn. Thvanomainen ter-
veysperustainen alkoholiongelmien ehkaisy-
malli tuskin kay hyvin kaupaksi näissä mais-

sa juuri nyt.

Neljäs esimerkki on kokonaan toisentyyp-
pinen. Pohjoisen Euroopan maista Ruotsi,
Suomi ja Itämeren rannoilta hieman kauem-
pana sijaitseva Norja ovat liittymässä tai har-

kitsevat liittymistä Euroopan yhteistiihin.
Kaikissa näissä maissa on harjoitettu rajoitta-
vaa alkoholipolitiikkaa, j onka pääinstrument-

tina on ollut valtion alkoholimonopoli. EY-in-
tegraatiosta käytävässä keskustelussa on mai-

den sisalla esitetty voimakkaita näkemyksiä
monopolijarjestelmän purkamisesta (Tiger-

stedt 1990; ks. myös Leifman 1992 [Ruotsi];
Rasmussen 1992 [Tanska]; Simpura 1992

[Suomi]). Liberaalimman alkoholipolitiikan
vaatijat katsovat myös, että kokonaiskulutuk-
sen säätelyyn perustuva alkoholipoliittinen
ajattelu on väärässä; purkamalla rajoituksia
annettaisiin väestölle mahdollisuus juoda

enemmän, mutta sivistyneemmin ja haitatto-
mammin. Tämän kannan edustajat väittävät
myös, että Pohjoismaiden ja EY:n väliset jär-
jestelyt suorastaan edellyttävät monopolien
purkamista. Vastapuoli on tietysti jyrkasti eri
mieltä. Keskustelukehikko on siis muuttunut
näissä Pohjoismaissa: kysymys ei ole terveys-
haittojen vähentämisestäo vaan ideologisesta
kannanotosta siihen, miten väestön hyvin-
vointia edistetään. Tärkeätä on huomata, että
näissä maissa integraatiosopimuksia käyte-

tään lyömäaseina sisäisessä kiistelyssä, johon

liittyy huomattavia taloudellisia intressejä.

EY:n itsensä piirissä on vain vähäisiä merk-

keja siita, että alkoholiongelmien määrittely-
tapa olisi muuttumassa. Edelleenkin maatalo-

us- ja kauppapoliittiset näkökulmat hallitse-
vat keskustelua alkoholista. Tämän on varsin-
kin Tänska saanut tuta; Tanskan ja Saksan

välisen rajakaupan paisuminen onjo pakotta-

nut Tanskan alentamaan alkoholijuomien
hintoja (Bygvrä 1990). Maastrichtin kokouk-
sessa joulukuussa 1991 sovittiin kuitenkin,
että yhteisön päätöksentekovaltaa laajenne-

taan sosiaali- ja terveyspoliittisissa kysymyk-

sissä (The documents..., 1991). Eri asia on,

millaisiin käytännön toimiin eri maissa ja ni-
menomaan alkoholiongelmien ehkäisemises-

sä tällaiset yleiset julistukset voivat johtaa ja
milloin. EY-Euroopassa alkoholi on merkittä-
vä taloudellinen ilmiö. Olennaiset toimet on

perusteltava ensin taloudellisin ja vasta sen

jalkeen terveys- ja sosiaalipoliittisin argu-

mentein. Talltiin on kiinnostavaa todeta, että

EY:n komission puheenjohtajan Jacques De-

lorsin kerrotaan talvella 1992 esittäneen val-
misteverojen entistä laajempaa käyttämistä

paikkaamaan EY:n budjettia. Yhtenä verotus-

kohteena ovat juuri alkoholijuomat. Jos tällai-
nen ehdotus tulee vakavan keskustelun koh-

teeksi, saattaa terveys- ja sosiaalipoliittisille
nakokohdillekin aueta uusia mahdollisuuksia
taloudellisten naktikohtien tukena tai täyden-

nyksenä. Thas kerran keskustelun kehikko
siis muuttuisi, ja alkoholiongelmat voisivat

näyttää vakavammilta yhteiskunnallisilta on-

gelmilta koko Euroopassa, vaikka ongelmien
määrä pysyisikin entisellään.

TOPUKSI

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kiinnit-
tää huomiota siihen, että alkoholiongelmien
ehkäisyä sosiaali- ja terveyspolitiikan keinoin
ei voi tarkastella irrallaan muista sosiaalisis-

ta ongelmista ja yhteiskunnan yleisistä muu-
toksista. Alkoholiongelmien esiintymisessä
näyttää olevan joitakin yleisia lainalaisuuk-
sia. Näistä tärkein on se, että kokonaiskulu-
tuksen kasvaessa alkoholihaitat lisääntyvät j a

päinvastoin. Sen sijaan yleiset toimintamallit
käyvät vähiin, kun tavoitteena on alkoholi-
haittojen vähentäminen kansainvälisin toi-
mintaohjelmin erilaisissa maissa. Tavoittei-

den ja keinojen sovittaminen erilaisiin oloihin
vaatii paikallisen tilanteen monipuolista huo-

mioon ottamista. Pohjoismaista mallia ei voi
muitta mutkitta viedä Välimeren maihin, yhtä

vähän kuin italialaista mallia voi viedä ltäme-
ren maihin (vrt. Skog 1990).
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ENGLISH SUMMARY
Jussi Silnpura: Alcohol problems as socfurl
problems aroundthe Bahic Sea (Alkoholion-
gelmat sosia,alisinrl. ongelmina muuttuuassa
Euroopassa,. Baltic a-tutkbnus Itämeren ym-
p äry sm,e,ist a häynnistyny t )

The results of the first comparative study of so-
cial problems around the Baltic Sea (the Baltica
Study) are discussed from the perspective ofdevel-
oping preventive policies. The Baltica Study gives
a description of the prevalence and perception of a

number of social problems, including alcohol and
drug abuse, in all the countries in the Baltic Sea

region. The results indicate that a uniform,
straightforward epidemiological approach to the
prevention ofalcohol problems may be insufficient
in some countries. Local political conditions, eth-
nic relationships and cultural traditions must be
taken into account. The seriousness of alcohol
problems in each country should also be consider-
ed against the more general background of other
acute social problems.

KEY WORDS:
Preaention of abohol problcms, the Bahie Sea region, the Baltic Study, preaal.ence and. perceptinn
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