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Lokakuun 1995 lopussa valtakunnan johtava

sanomalehti julkaisi hämmästelevän uutisen

tutkimuksesta (Heikkila 1995), jossa oli kay-

nyt ilmi, että laman aikana jotkin "psykososi-

aaliset ongelmat" olivat vähentyneet ja laman

hellittäessa taas alkaneet Iisääntyä. Yksi
näistä hämmästelyn aiheista olivat alkoholi-
kuolemat. "Talouden kasvu lisää kansalaisten

pahoinvointia" kuului sanomalehden ihmet-

televä otsikko. Alkoholitutkijalle raportoidut

tulokset eivät olleet yllatys, sillä ne vastaavat

hyvin kansainvälisen alkoholitutkimuksen
keskeisiä havaintoja. Monissa maissa alkoho-

lin kulutuksen vaihtelut ovat ainakin lyhyeh-

köillä aikaväleilla yhteydessä taloudelliseen

kehitykseen, ja useimmiten on niin, että alko-

holin kayton seuraukset noudattelevat väes-

tön alkoholin kulutuksen tason vaihteluja (ks.

esim. Edwards & al. 1994 [1995]). Julkiseen
keskusteluun nämä tulokset eivät kuitenkaan

aina ylla, osittain ehka siksi, että ne eivät vas-

taa monien toiveajattelua. Yksi tutkimuksen

tehtävistä on osallistua julkiseen keskuste-

luun ajantasaisin havainnoin asioiden tilasta
ja niiden yhteyksistä. Yhteiskuntatieteellinen
alkoholitutkimus tuottaa tilankuvauksia alko-

holinkaytttitavoista ja alkoholiongelmista yh-

distettyinä muita yhteiskunnallisia oloja kos-

kevi i n tarkasteluihin.

Kiitan Matti Virtasta hyödyllisistä kommenteista,
jotka kirkastivat artikkelin perusrakennetta.

Alkoholitutkimuksen kannalta on tärkeää

seurata jatkossakin tutkimuksen tähänastis-

ten yleishavaintojen pätevyyttä ju erityisesti

niitä tapauksia, joissa näyttäisi käyvän niin,
että yleishavainnot eivät pidakaan paikkaan-

sa. Olisiko mahdollista, että alkoholiongelmia
voitaisiin vähentää juomalla enemmän, vaik-
kapa niin, että samalla opittaisiin juomaan

hillitymmin (vrt. esim. Huttunen 1995)? Entä

voitaisiinko alkoholiongelmaisille tarkoitet-
tuja palveluja ja hoitoa kehittaa niin, että al-
koholin kayttin haittavaikutuksia ainakin lie-
vennettäisiin entistä tehokkaammin, vaikka
niita ei voitaisikaan ehkäistä tai vähentää? Tai

voisiko paikallisin voimin toteutettu alkoholi-
ongelmien ehkäisytyö paikata niita aukkoja,
joita valtakunnallisen alkoholipolitiikan as-

teittainen mureneminen on jättämässä (vrt.

Holmila L994 & 1996)? Kaikki nämä kysy-

mykset viittaavat siihen, etta alkoholitutki-
mus on varsinkin Suomessa, jossa alkoholi on

edelleen ylivoimainen valtapäihde, myös ja

erityisesti sosiaalisten ongelmien tutkimusta.

Alkoholijarjestelmä liberalisoitunee edel-

leen, alkoholin kulutus ja alkoholiongelmat

lisääntyvät, laajamittainen työttömyys on tul-
lut jäädäkseen ja Suomessakin on merkkeja

siitä, että erilaiset sosiaaliset ongelmat ka-

saantuvat kasvavalle syrjaytyjien joukolle.

Alkoholiongelmat ovat usein mukana monien

muiden vaikeuksien rinnalla. Sosiaaliset on-

gelmat tulevat harvoin yksin ja yksitellen.
Yhteiskuntatieteellisella alkoholitutki-

muksella on varsinkin Suomessa ollut kaksi-
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jakoinen luonne. Yhtaalta alkoholia, sen

küyttt;li, alkoholiongelmia ja niihin reagoi-
rnista on tarkasteltu erityisenä yhteiskunnal-
lisena ja hyvinvointipoliittisena kvsyn.r-vkse-

nä, jolloin kiinnostus on kohdistunut siil.ren.

kuinka ja miten hyvin alkoholipolitiikka ja
alkoholiongelmien lievittämiskeinot ("ehktii-
sevä j a korjaava alkoholipolitiikka") toi nri vat.

Toisaalta on suomalaisessa alkoholitu t ki rl uk-
sessa ollut vahvanajuonteena alkoholin kiyt-
täminen linssinä, yleisten yhteiskunnallisten
ilmii;iden tutkiminen "pullon pohjan läpi".
Alkoholitutkirnus on ollut vahvasti yleistä yh-
teiskuntatiedettä. suomalaisen yhteiskunnan
muutosprosessien vr.nmärtämistä. Tasta nakr;-

kulmasta on ollut kiinnostavaa myös tutkia,
miten alkoholikvsyrnys on Suomessa noussut

suureksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi
ju miten kvsr rrrrs orr aikojen saälossir muulla-
nut muotoaan sekä sisäisen dynamiikkansa
että kysyrnyksen ulkoisten prosessien vaiku-
tuksesta (ks. esim. Makelan artikkelia tässä

Iehrlessä). Ensimmäisestä, hyvinvointipoliit-
tisesta ongelmanäkökulmasta taas korostuu
alkoholipolitiikka osana pohjoismaista hvvin-
vointimallia, jolloin alkoholitutkimus on vh-
den yhteiskunnallisen toimintalohkon analy-
soimista hyvinvointipolitiikan perspektiivis-
tä. Tätä kauttakin päästään yleisten yhteis-
kunnallisten prosessien äärelle, ku n alkoholi-
politiikan kohtalot kytkeytyvät poh.joisrnaisen

hyvinr,ointiajattelun murrokseen laman ja in-
tegraation rnyllerl,ksessa (vrt. Mtkelun [19tt8]
analyvsiin lamaa edeltaineelti ajalta). Ongel-
manäkiikulnraa voi vielä jakaa edelleen: alko-
holiongelmia voi<laan kasitella joko itsenäise-
nä sosiaalisena ongelmana tai jonkin laveam-

min rnäär'itellyn ongeln.ran (terveys. huono-

osaisuus) osana. Suomessa on tähän asti sekä

tutkimuksellinen että yhteiskuntapoliittinen

llainopiste ollut itsenäisen alkoholiongelman
puolella, mutta on nähtävissä lisääntvvää pai-
netta osaongelmatarkastelun suuntaan.

Yksi suomalaisen alkoholitutkirnukser.r sil-
rniinpistäviä piirteita on ollut sen keskittyrni-
nen alkoholin kayttoon ja sen seurauksiin so-

siaalisina ilmioina mieluummin kuin yksilt;it-

ten ominaisuuksina. Siksi on tutkittu enem-

män alkoholikysyrnystä yhteiskunnallisena
kysymyksenä tai juomatapojen ja alkoholion-
gelrnien esiintymisen vaihtelua väestössä

kuin esirnerkiksi erilaisiin riskiryhmiin kuu-
luvien henkiltiiden tuntomerkkejä. Tämän

hetken maailmassa alkoholitutkimuksen
kiinnostus kollektiivisiin ilmiöihin näyttää

kohtaavan vakavia haastateita. kun eri tav«lin

nousee esiin yksik;a. hänen vastuutaan ja elä-
mänhallinnan edellytyksiään koskevia haas-

teita.
Alkoholi on siis sellainen sosiaalisen elä-

män elemerrtti, yhteiskunnallinen linssi, jota

voi käyttää tutkittaessa koko yhteiskuntaa ja
sen muutosta. Alkoholia tutkitaan myös eri-
tyisenä yhteiskuntapoliittisena ongelmana,
joko itsenäisenä elilliskysyrnyksenä tai kyt-
keytyneenä muihin ongelmailnriöihin. Alko-
holitutkinruksella on siten monet eri kasvot.

Yhteiskunnallinen alkoholitutkimus on joi-
denkin mielestä osa päihdetutkimusta. tois-
ten näkiikulmasta taas terveystutkimusta.
huono-osaisuuden tutkimusta tai sosiaalisten
ongelmien tutkimusta. Joillekin on tärkeää,

ellä alkolrolilulkimus p1 sl11 :arromäan jolir-

kin siita. kuinka hyvin alkoholiongelmien eh-

käisytoiminta tai päihdepalvelut onnistuvat
tavoitteissaan. Alkoholitutkimuksel la saattaa

varsinkin Suomessa olla lisäksi aivan erityi-
nen ominaislaatunsa, joka Iiittyy yhteiskun-
nallisen alkoholikysvmyksen historiallisiin
muotoihin meilla.'falla hetkellä on nähtävis-
sä. että alkoholitLrtkinrukseen kohrlistuvat
odotukset vähentävät elilliskvsvmyslarkaste-
lujen pair.roa ja lisäüvät pvrkirnyksia esittää
alkoholiin liittyvät ilnriöt osana jotakin muuta
ongelmakenttäü. Mitä se nrerkitsisi? Kasitte-
len seuraavassa lyhvesti eräitä keskenään kil-
pailevia ntiktikul mia.

VOIKO AI.KOHOLITUIKIMUS OTLA OSA

"PAIHDETUIKIMUSTA"?

Alkoholitutkimus hahmottuu usein osaksi
"päihdetutkimuksen" nimella kulkevaa ko-
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konaisuutta. Alkoholi, huumeet, psykoaktii-
viset lääkeaineet, liuottimet ja myiis tupakkir

ovat tämän kokonaisuuden kulmakiviä, ainei-
ta, joiden kayttajissa ilmenee riippuvuutta ai-
neesta tai sen kayti;sta. Päihteenomaisiksi,
riippuvuutta tuottaviksi ilmitiiksi on hahmot-

tunut mytis joukko sellaisia käyttäytymismuo-

toja, joissa ei ole kysymys ainakaan minkään

aineen nauttinrisesta, vaan hyvinkin aineetto-

masta hirnosta. Pelihimo on Suomessa viime
vuosina ollut näkyvirnmin esillä juuri päihde-

huoltoa lahellä olevien tahojen esille tuomana

riippuvuuskäyttäytyrnisenä (Murto & Nieme-
lä 1994 ). Paihteirlen käsittelenrinen yhtenä

kokonaisuutena on ongelrnallista monesta eri

syystä. Ensinnäkin 1läihteet kattavat vain

osan, tosin merkittiivän osan, riippuvuuskäyt-
täytymisistä. Toiseksi, riippuvuusilmiöiden
luonne voi eri päihteiden kohdallu oller erilai-
nen. KoLnanneksi, eri päihteiden käytt;stü ai-

heutuvat haittavaikutukset küyttijülle itsel-
leen ja hanen lahiympäristölleen ovat kovin-

kin erilaisia. Esimerkiksi terveysvaikutuksil-
laarr lriihleel p,,ikkear al suuresl i loisislaarr.ia

vielä enemmän silloin" kun tarkastellaan sosi-

aalisissa suhteissa esiintyviä ongelmia. Tupa-

koinnin tai siihen liittyneen riehunnan vuoksi

piditettyji ei (ehka toistaiseksi) ole tavattu,
yhta vahtn kuin on näytttiä tupakoinnin aihe-

uttamista laajarnittaisi sta perheongelmista tai

tupakointiin liittyvistä li ikenneonnettomuuk-

sista. Vain pieni osa alkoholin kaytti;tilanteis-
ta liittyy kontrollikoneiston silnrissä rikollise-
na pidettävään toimintaan, mutta huumeitten

käyttö on erityisen silmallapidon alaisena.

Neljänneksi, kysymyksessä on joukko Iaajuu-

deltaan hyvin erilaisia ilmit;ita. l(olmesta mil-
joonasta alkoholinkayttäjästä on ongelma-

kayt t aj ia määritel mäst ä ri ippuen nru u [ümi]sl ir

kymmenestä tuhannesta pariinsataan tuhan-

teen. Tupakointiin menehtyy vuosittain kak-
sin verroin viinaan kuolleitten määrä. Huu-

meita säännöllisesti käyttävien joukko on

toistaiseksi pysynyt himotupakoitsijoihin ja
juopottelijoihin nähden vähälukuisena. Ja

viidt:nncksi, julkiset toimet eri päihteiden

kayttin ja niiden seurausten suhteen ovat

luonteeltaan kovin erilaisia,.ja samaten vaih-

telee kansalaisten ja poliittisten toimijoiden
mobilisoituminen päihdeilmitiitten ymparilla.

Kaikki nämä huomautukset tukevat käsi-

tystä, että alkoholitutkimuksen ymmärtämi-

nen <isaksi päihdetutkimusta voi johtaa rajoit-
tuneisiin näkemyksiin. Käsitystä ei pida tul-
kita liian äärimmäisesti. niin että alkoholion-
geLnien yhteydessä ei muka olisi paljonkaan

aihetta puhua muista päihteistä. Tärkeä on

esimerkiksi se havainto, että eri paihteiden

sekakäyttö on lisääntynrässä päihdehuollon

asiakaskunnassa, vaikka alkoholi on nyky-
äänkin ylivoimainen valtapäiltrle Suomessa

(Holopainen & Annala 1995). Asiakaskuntaa

koskevat tiedot tosin voivat heijastella muu-

toksia sekä paihdekaytossä että palvelujen

tarjonnassa ja niihin hakeutumisessa. 'hri-

saalta on muistettava päinvastainen tulos:
Suomessa on eclelleen varsin harvinaista tava-

ta sellaisia muiden paihteiden ongelmakäyt-

täjiä tai suurkuluttaiia, joilla ei olisi myös

runsasta alkoholin kayttoa (vrt. Partanen

1994). Ratkaisematta jää, mikä on paihteiden
järjestys: jur4rottelu ennen muita paihteita
vaiko päinvastoin. Silti kaikkien päihteiden

pakkoavioliitto "päihdetutkirnuksen" käsit-
teen alla voi myiis pimittaa nakoaloja 1,hta
puljorr kuin irrala uusia.

ATKOHOLITUTKIMUS

TERVEYSTUTKIMUKSENA

Varsin merkittävä ja vaikutusvaltaisten taho-
jen suosima lahtokohta on tarkastella alkoho-

lin kaytttion Iiittyvia ilmii;itä ensisijaisesti ter-
veysnäkökulmasta (vrt. Parlasen artikkeli t:is-

sä lehclessä). Tähän on erilaisia syitä. Terve-
yspolitiikka on saanut keskeisen aseman hy-

vinvointipolitiikkojen joukossa. Hieman kar-

rikoitlen voi sanoa. että monien maitlen terve-

yspolitiikkaa leimaa "Terveenä hautaan"

-ajattelu. Sen hyvinvointisankari menehtyy

mieluiten kotioloissa (vaatimatta kallista eri-
koissairaanhoitoa) ja cclunsaajia jattamatta

nopeasti sairauteen, jrika ei ole aiheuttanut
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aikaisempia hoitotoimia eikä muuta terveys-
ja sosiaalipalvelujen kayttoa. Alkoholin on-
gelmakaytto on yksi niistä tekijöistä, jotka
vuikeullarat timän ihanteen saavullamisla.
'l'utkimusintressi kohdistuu silloin nimen-
omaan alkoholin ongelmakäytön ehkäiserli-
seen, vieläpä erityisten terveyshaittojen to{u-
miseksi. Tietoa tarvitaan esimerkiksi riski-
kayttaytymisen esiintymisen vaihteluista eri
väestöryhmissä ja erityisten riskiryhmien tun-
tomerkeistä, jotta ehkäisevät toimet osataan

kohdistaa ajoissa oikeisiin kohderyhmiin. Sa-

masta näkökulmasta voitlaan olla kiinnostrr-
neita siitä, miten väestön terveystietoisuuden
muutokset ehka näkyvat alkoholin kaytössäja
sitä koskevissa itsesäätelykeinoissa.

Mitä terveystutki musnäkökulmasta jää saa-

vuttamatta, kun ajatellaan yhteiskuntatieteel-
Iisen alkoholitutkimuksen tutkimusaluetta?
Ensinnäkin voi näyttää terveysnäkökulmasta
jossakin määrin epäkiinnostavalta edetä ko-
vin Jritkal[e pohtimaan, mikä on alkoholin-
kayttötapojen sosiaalinen dynamiikka: sen

pitkän aikavälin vaihtelut ja varsinkin ne ar-
kielämän mikrokäytannöt, joissa juomatapo-
jen muutokset konkreettisesti toteutuvat. On
kylla toisaalta myös totta, että terveysnäkü-

kulmastakin tämä juomisen "sosiaalinen"
epidemiologia voi olla kiinnostava, varsinkin
jos se kytkeytyy "terveydellisempään" epicle-
miologiaan. Toinen ja suuremmassa rnäärin

terveysnäkökulman katveeseen jäävä alue
koskee alkoholin kayton ilmentyrniä ja vaiku-
tuksia sosiaalisissa suhteissa. niin hyvässä
kuin pahassakin. Kuitenkin tiedetään, että
merkittävä osa ihrnisten kokemista alkoholi-
harmeista koskee nimenomaan sosiaalisia
suhteita. Yhte lailla alkoholin käytto voi toi-
mia tehokkaana sosiaalisten suhteiden osoit-
tajana ja rnerkitysten kantajana. Kolmas ja
äskeiselle sukua oleva alue ovat ympäristön
reaktiot alkoholin käyttöön, sekä epäviralliset
että viralliset. Nayttaa siltä, että terveysnäkö-
kulrnan piilo-opetussuunnitelman pohjana on

oletus juomisen terveysriskeistä (tai oikeas-
taan riskisuhteista) "oikeana" tietona ja kan-
salaisista tiedon järkevinä hyväksikäyttäj inä,

jolloin julkisen toimijan tehtävaksi jaa vain
tämän oikean tiedon tehokas levittäminen vä-
estiii)n. Ihmisten jatkuvasti uudelleen tuotta-
mat arkielämän ongelmanmäärittelyt, joissa

oikea tieto muuttaa koko ajan muotoaan ja
johtaa aina uudenlaisiin reaktioihin alkoholi-
ongeln'riin nähden, ovat terveysnakökulman
kannalta vain kilpailevaa ja mahdollisesti
"väärää" tietoa.

ALKOHOTITUTKIMUS HUONO.OSAISUUDEN

TUTKIMU KSE NA

Huono-osaisuuclen tutkiminen on pohjois-
maisessa perinteessä keskeinen alue yleisen
hyvinvoinnin tutkimusta. Huono-osaisuuden
komponentte.ja on luetteloitu lukuisissa tutki-
muksissa (esim. Heikkila 1990; Ritakallio
1991). I(eskeisilte näyttavät toimeentulo, so-

siaaliset suhteet ja terveys. Huono-osaisuus
on vajausta jollakin näistä alueista ja monesti
kaikillu niist:i: köyhyys. sairaus ja s1 rjäyry-
neisyys kulkevat usein käsi kädessä. Laajasta
huono-osaisuusnäkökulmasta alkoholin käyt-
tii ja varsinkin sen ongelmakaytto ovat sekä
riskitekija että erityinen huono-osaisuuden
muoto ja joskus vielä huono-osaisuuden seu-
raus. Yhteiskuntatieteellisen alkoholitutki-
muksen kannalta kiinnostavaa on. hahm<it-

tuuko alkoholin ongelmakäyttöön liittyve
huono-osaisuus erillisenä osaongelmana vai-
ko tekijane, joka on vaihtelevissa asemissa
huono-osaisuutta selitettäessä tai sen seura-
uksia arvioitaessa. Huono-osaisuustutkimuk-
sessa eritasoiset syy- ja seuraussuhteet näyt-
tävät olevan usein tärkeälla sijalla. Hyvin-
vointivaltiokontekstissa kiinnostus silloin
kohdistuu sellaisiin vaikutussuhteisiin, joi-
hin julkisilla toimilla voidaan vaikuttaa.

Mitä alkoholiin Iiiuyvien ilmii;iden luon-
teesta jää tästä yksinkertaistetusta huono-
osaisuusnäkökulmasta saavuttamatta? Ehka
erityisesti "juoppous" kulttuurisena ilmir;ne
ja siihen liittyvä merkitysten kirjo, se, joka
tekee juoppoudesta juuri "juoppouden" eikä
"yhden terveysongelmiin ja muuhun huono-
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osaisuuteen liittyvistä riskitekijöistä/oireistu/
seurauksista". Samanlaista kulttuulista mer-

kitvksellisyyttä voisi tavata muistakin huono-

osaisuusilmiöistä (konnuus, kurjuus, vanr-

maisuus, yksinäisyys...), vaikka hyvinvointi-
Lrgiikka näyttääkin ponnistelevan neutraloi-

dakseen ja teknistääkseen niitä mahdollisim-
man pitkalle. Suomessa ei ole pitkiin aikoihin
voitu puhua "juoppouteen" verrattavassa mer-

kityksessä kulttuurisesta "koyhyydestä", eikä

massatyöttömyyskrian ole vielä tuottanut te-

hokkaita kulttuurisia stereotypioita. "Kur-
juutta" on tosin tarjottu uudenlaiseksi jälki-
modernin yhteiskunnan pahoinvoinnin yleis-
nimeksi (Bourdieu 19911; Roos 1994). Yhteis-
kuntapolitiikan kannalta tällaiset stereotypiat

ovat yhtä todellisia kuin muunlaista havaintoa

kaipaavat ilmiöiden piirteet.

PAIHDEPALVETUT, HOITO JA HUOTIO

YHTEISKUNTATIETEELTISEN

ALKOHOTITUIKIMUKSEN KOHTEENA

Eräänlaisena huono-osaisuusnäkökulman su-

kulaisnäkökulmana voi tarkastella palvelujen

Iaatua ja vaikuttavuutta. Suuri osa julkisista

palveluista on tarkoitettu torjumaan tai lievit-
tämään erilaisia huono-osaisuuden muotoja

suoranaiseen toimeentuloon vaikuttavien ra-

hallisten ja aineellisten tukien lisäksi. Alko-
holin ongelmakayttajat kuormittavat yleisia
palveluja, ja heille on Suomessa tarjolla myös

koko joukko erityispalveluja varsi nkin sosiaa-

lipalvelujen puolella. Hyvinvointipolitiikan
kannalta tärkeät kysymykset koskevat esi-

merkiksi palvelujen riittävyyttä, niiden oike-

aa kohdentamista tarvitseville, niiden vaiku-
tuksia suhteessa odotuksiin ja niiden tuotta-

misen tehokkuutta. Jopa kysymys palvelujen

oikeudenmukaisesta osoittamisesta niitä tar-

vitseville on lama-aikana varsinkin päihde-

huollossa tullut ajankohtaiseksi, kun päihde-

ongelmaisille tarkoitetut palvelut ovat olleet

säästölistojen suosikkeja (Kaukonen 1995;

Lehto 1995).

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan al-

koholipolitiikassa on päihdepalvelujen laatu

jäänyt vähemmälle huomiolle. Päähuomio on

ollut koko väestöön kohdistuvassa ja erityis-
toimia (hintojen ja saatavuuden säätely, hen-

kilt;kohtainen valvonta jne.) kayttavässä eh-

kaisypolitiikassa. I(un perinteinen alkoholi-
politiikka on jatkuvasti menettänyt Iiikkuma-
varaansa, on julkisten palvelujen ja varsinkin
erityisen päihdehuollon (hoidon) merkitys ko-

rostumassa myiis ehkäisymielessä. Itse hoito-

prosessien ja rnenetelnrien tai palvelujen vai-

kuttavuuden tutkiminen on ntvös entistä tär-

keämpi seka alkoholin ongelnrakäytijn luon-

teen ymmärtämisen kannalta että myiis yh-

teiskuntapolitiikan kannalta niukkenevien

resurssien oloissa. Näitten kysymysten lisäksi

yhteiskuntatieteellisen alkoholitutkimuksen
yleinen kiinnostus koskee silloin päihdepal-

velujarjestelmän kehityspiifieitä, palvelujen

kayttoa ja laatua sekä hoidon eri muotoja ja
niiden vaikutuksia (ks. Heinonen 1996; Sim-

pura & Kaukonen 1995). Palvelut, hoito ja
huolto ovat osa yhteiskunnan reaktiota alko-

holiongelmiin ja siinä mielessä kertovat alko-

holikysymyksen hahmottumisesta yhteiskun-

nallisena kysymyksenä.

VITSAUS, KYSYMYS, ONGELMA JA RISKI:

YHTEISKUNTATIETEETTISEN

ATKOHOTITUTKIMUKSEN JALKIMODERNEJA

HAA STE I TA

Terveysnäkökulma, huono-osaisuusnakokul-

ma ja palvelujärjestelmän tutkiminen edusta-

vat kaikki useimmiten eräänlaista "objekti-
vistista" otetta sosiaalisten ongelmien tutki-
miseksi. "Objektivistisen" otteen ohella voi-

daan puhua myös "subjektivistisesta" tai

"konstruktionistisesta" sosiaalisten ongelmi -

en tutkimuksesta. Sen lahtokohtana on. että

sosiaalisina ongelmina pidettävät ilmicit eivät

ole ongelmia objektiivisen luonteensa vuoksi,

vaan tulevat ongelmiksi vasta, kun riittävän
monet tai vaikutusvaltaiset tahot saavat kiin-
nitetyksi niihin tarpeeksi julkista huomiota

(ks. Piispa 1994; Hanhinen 1994). Konstruk-
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tionisesta näkökulnrasta on luonnollista sel-

vittriä esimelkiksi Suornessa tärkeän "vhteis-
kunnallisen alkoholikysvmyksen" luonteen
muutosta.

Suomen alkoholijarjestelmän historiallisen
muutoksen tutkimus voi olla kertomassa ntvtis
yhteiskunnan yleisemmistä muutoksista. sa-

maan tapaan kuin suomalaisessa yhteiskunta-
tieteellisessä alkoholitutkimuksessa on rnuu-

tenkin tarkasteltu yleisiä yhteiskunnallisia il-
mitiitä "pullon pohjan lapi". Voi esimerkiksi
pohtia, miten sosiaaliset ongelrnat ovat meillä
muuttaneet luonnettaan runsaan sadan vuo-

den aikana. llnnen teollisen vallankumouk-
sen käynnistymistä sosiaaliset ongelmat oli-
vat luonteeltaan luonnonilmioita. kohtalon is-
kuja, vitsauksia tai puutetta: nalanhätä (vii-
meksi 1868) ja kulkutaudit (viela espanjan-

tauti ensimmäisen maailmansodan aikana)

ovat tyyppiesimerkkejä. Ongelmien ydin oli
ihmisen, luonnon ja kohtalon suhteissa. Teol-

lisuus- ja luokkayhteiskunnan synnyn myötä

syntyivät myös "yhteiskunnalliset kysymyk-
set": työväenkysymys ja alkoholikysymys
ovat niistä tunnetuimpia. "Kysymysten" ydin
oli yhteiskuntaluokkien suhteessa. Modernis-
sa teolli stuneessa hyvinvointiyhteiskunnassa
"kysymyksistä" siirryttiin "ongelmiin". Ne

olival luonleellaan lajoitelumpiu jrr niita pi-
dettiin periaatteessa teknisesti ratkaistavissa
olevina hyvinvointikoneiston keinoin: asunto-

ongehnat, päihdeongelmat ja niin edelleen
(vrt. Sipilä 1979). Nyt, hyvinvointiyhteiskun-
nan taitekohdassa modernista ollaan siirty-
mässä jälki moclerniin, ja teol lisuusyhteiskun-
nan "ongelmat" ovat antamassa tilaa jalkite-
ollisille "riskeille" (ks. esim. Beck & Giddens

& Lash 1995; Sulkunen 1994 & 1992). Silloin
valtion ja kansalaisen, yksilon ja yhteisön
seka paikallisen ja globaalisen suhteet tulevat
uudelleen arvioitaviksi myös siltä osin, mikä
koskee vastuuta ja valmiutta erilaisten riskien
kohtaamisessa. Yhteiskunnallinen alkoholi-
kysymys on elänyt Suomessa läpi kaikki nämä

vaiheet. Se syntyi jo "vitsausten" yhteiskun-

nassa (Renqvist 1835), muotoutui kansanliik-
keeksi (I. Sulkunen 1986)ja eteni kieltolakiin

saakka "kysynrysten" yhteiskunnassa (Kal-
lenautio I979), kiinnittyi vahvasti valtiolli-
seen politiikkaan eritvisenä sosiaalisena "on-
gelnrana" jo hyvinvointivaltio-Suomen var-

haisvuiheissa (l(uusi 1952; tsruun & al. 1975;

ks. mviis Mtkela & al. l98l sekä Yhteiskun-
nan muutos..., l9B9) ja on nyt saarnassa uu-
tlen muoclon kansainvälistyvässä, globalisoi-
tuvassa ja integroituvassa riskiyhteiskunnas-
sa: alkoholin kayton tarkasteleminen yhtenä
"kulutusriskeistä" on nousemassa vahvasti

esiin (vrt. Sulkunen 1994).

Edella tiivistetty alkoholikysymykser.r 1.ris-

toria osoittaa, että Suomessa alkoholikysynrys
on sadan vuoden ajan kytkeytynyt läheisesti
yhteiskunnallisiin perusjünnitteisiin. On

mahdollista, että uuclessa kulutusriskien yh-
teiskunnassa alkoholikysymvksen kytkentä
uusiin perusjännitteisiin on heikkenemässä.

Mutta jos keskitiön nousee riskien kaltair-ren

kesite, ja sen myötä yksilon (kansalaisen) ja
yhteisiin (valtion) suhteiden uudelleenarvi-
ointi riskejä kohdattaessa, voi alkoholin kayt-
tö edelleen olla Suomessa tärkeä symholinen
määrittelyareena (vrt. Sulkunen 1994 &
i992). Tätä uudelleenmäärittelyä harjoite-
taan jo sosiaalipolitiikan piirissä laajemmin-
kin. Syksylla 1995 julkistetussa ehkäisevän
sosiaalipolitiikan valtakunnallisessa toimen-
pideohjelmassa on lausuttu ääneen pyrkimys
tukea kansalaisten omaehtoista vastuunottoa,
jotta julkisen vallan korjaaviin sosiaalipoliit-
tisiin toimiin syntyisi mahdollisimnran vähän

tarvetta. Yksilön "elämänhallinnan" tukemi-
nen hahmottuu monille sosiaalipolitiikankin
keskeiseksi tehtavaksi (ks. Raitasalo 1995;
vrt. myös Tutkijaseminaari "elämänhallinta"
sosiaalipolitiikassa, 1995). Kiinnostavaa kyl-
la, alkoholipolitiikka ja terveyspolitiikka on

tarkemmin perustelematta jätetty sosiaali- ja
terveysrninisteriön toimintaohjelmassa käsit-
telemättä, vaikka juuri näilla kahdella alueel-
la keskustelua yksilon elamänhallintakyvystä
ja -vastuusta on kayty pitkaan.

Yleisen yhteiskuntatutkimuksen kannalta
tärkeäksi nousee nyt sen pohtiminen, mistä
kaikesta on kysymys, kun riskiyhteiskunnan
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ja kulutusriskien kaltaiset käsitteet valtaavat

alaa. Samalla luodaan osaltaan perustaa myijs

valtion ja kansalaisten suhteen uudelleenar-

vioinnille ja sen tutkimiselle. Alkoholitutki-
muksen kohdalla on tärkeää panna merkille,
että tämä käänne osuu yhteen sen kanssa, että

1 ksililnlklikulman korostaminen on muulcr)-

kin voimistumassa täIlä tutkimusalalla: tois-

tuvat keskustelut perinnöllisten tekijoiden
merkittävästä vaikutuksesta alkoholiongel-

mien synnyssü ja biotieteitlen moninaiset ava-

ukset alkoholiongelrnien Iriologisten "syiden"

paikallistarniseksi ovat tässü kehityksessä

mukana. Yksilollistavä elämänhallinta-ajat-

telu on jo vaikuttanut tutkimusohjelmiinkin.
Elamanhallintakyvyn arviointi, siihen vaikut-
tavien tekijöiden kartoittaminen ja elämän-

hallintakeinojen vahvistaminen ovat nykyisin
mukana varsinkin terveystutkimuksen alu-

eella monessa hankkeessa, mutta my(is muu-

alla: ehka kiinnostavin on Tilastokeskuksen

viela julkaisemattoman vuoden 1994 elinolo-
tutkimuksen vahva elämänhallintapainotus.

Alkoholitutkimuksessa elamanhallintanäkii-
kulma ei vielä ole kovin näkyvästi esillä. Sille
on kuitenkin helppo osoittaa paikkoja niin
alkoholin kaytti;a yleensä kuin alkoholin on-

gelmakäyttöa erityisesti koskevissa tutkimus-
ohjelmissa.

ATKOHOTI LINSSINA JA SOSIAATISENA

ONGELMANA: LOPPUHUOMAUTUKSIA

Yhteiskunnallinen alkoholitutkimus Suomes-

sa on ollut erityiseen sosiaaliseen ongelmaan

kohdistuvaa tutkimusta, jolla on ollut vahva

pyrkimys tarkastella alkoholiolojen muutok-

sia laajassa yhteiskunnallisen muutoksen

perspektiivissä. Erityiskysymyksen yleiset

kytkennät ovat olleet aina suomalaista tutki-
musperinnetta lahella. Alkoholiolojen muu-

tos on heikentämässä. vaikka ei suinkaan hä-

vittämässä, alkoholikysymyksen erityisyyttä
sosiaalisena ongelmana ja vahvistamassa ase-

telmaa, jossa alkoholikysymys tulee näkyviin
jonkin yleisemmän kysymyksen osa-alueena.

Yleisen hyvinvointitutkimuksen palstajako

noudattelee karkeasti edellä esitettyä kolmi-
jakoa toinreentulon, terveyden ja palvelujen
käytiin tutkimukseen, varsinkin jos sitä tar-

kastell aan hallinnollis-poliittisten prosessien

kannalta. 1'ämä jaottelu on näkyvissä muun

muassa nyt syntymässä olevassa sosiaali- ja
terveysalan vuotuisten kertomusten jarjes-

telmässä. Erityiskysymykset, kuten alkoholin
kaltainen yhteiskunnallinen ongelmailmiö,
pilkkoutuvat silloin huonon ten,eyden, huo-

no-osaisuuden ja palvelujen liittämättömyy-
den nakokulmistu erikse"n ja salunlraisesli

esiin nostettaviksi nrarginaali-ilmiitiksi. Al-
koholikysymykseen verrattavia erityisilmioi-
tä ovat talloin esimerkiksi huume«rngelmat,

rikollisuus, asunnottomuus ja jopa työttö-

myyskin.
Alkoholiin liittyy suuria sekä yksityistalou-

dellisia että valtiontaloudellisia intresse.jä, se

koskettaa Suomessa kansalaismielipidettä
eclelleenkin voimakkaasti, alkoholin kayttin
ja ehka jatkuvasti enevästi sen ongelmakäyt-

täjien kontrolli puhuttaa sekä viranomaisia

että kansalaisia ja työttömyyden joskus ehka

lieventyessä taas työelämääkin. Alkoholiin
liittyvien hyvinvointi-, terveys- ja palvelu-
kayttoilmioiden ymmärtämiseksi on hyödyl-

lista nahdä myös nämä taustaprosessit, jotka

olennaisesti vaikuttavat alkoholiolojen kehi-
tykseen. Hallinnollisen kertomusmenettelyn

kannalta tämä merkitsisi, että "yleisten" ker-

tomusten ja "laveitten" ongelmailmioiden
(hyvinvointi, terueys, palvelut) muodostamaa

kolmipalstaista asetelmaa leikattaisiin vaa-

kasuoraan joukolla erityisia ongelmakerlo-

muksia (alkoholi, huumeet, rikollisuus, asun-

nottomuus, työttömyys, tasa-arvo, kansalli-
suusryhmien suhteet jne.). Kertomusten tuot-

tamiseksi tarvitaan analysoitua tietoa asiain-

tilasta, ja juuri sitakin alkoholitutkimus osal-

taan tuottaa.

Alkoholikysymyksen tarkasteleminen ko-

konaisuutena yhteiskuntatieteen nakOkul-

masta tarjoaa mahdollisuuden selvittää alko-

holiin liittyvien ilmioiden dynamiikkaa yhte-

ydessä yleisempiin yhteiskunnallisiin proses-
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seihin. Monipuolisen tilankuvauksen tuotta-
rninen ja oman erityisongelma-alueen sosiaa-

lisen rlynamiikan tutkiminen hahn'rottuvatkin
yhteiskuntatieteellisen alkoholitutkimuksen
perustehtäviksi myös muuttuvissa alkoholi-
oloissa. Tilankuvaus kattaa niin alkoholin
kayton (kulutus, juomatavat, kulttuuriset
merkitykset), kayttin seuraukset (kulutuksen
ja haittojen suhde) kuin julkiset toimet alko-
holioloihin vaikuttamiseksi (alkoholikysy-

myksen ymparilla oleva intressikenttä, alko-
holijarjestelmän muutokset, paihdehuoltojär-
jestelmän muutokset). On nähtävissä, että al-
koholiongelmien sekä päihdeongelmaisten
huollon ja hoidon tutkimus saa enemmän si-
jaa, kun perinteisen ehkäisevän alkoholipoli-
tiikan toimintakenttä on kaventumassa. Alko-
holioloja koskevan tilankuvauksen kannalta
taas on ilmeistä, että kansainvälistyvässä
maailmassa Suomen vertaileminen muihin
maihin (lehialueet, Pohjoismaat, EU-Euroop-
pa) on tulossa jatkuvasti tärkeämmäksi. Kan-
sainväliset vertailut ovat tehokkain keino ym-
märtää paremmin myös Suomen alkoholiolo-
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ENCI,ISH SUMMARY
Jussi Simpura: Trends in alcohol research in
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change (Alkoholitutkimus erityisongehnan
tutkimuksena j a linssinä yhteisltuntaan)

Two key strains have emerged in Finnish alcohol
research in the post-war era. On one hancl, issues

related to alcohol have been treated as a specific
problem area with a specific set ofpolicy respons-
es, while on the other hand, r:hanges in drinking
patterns and public attitudes to the detrimental
effects of alcohol are also studied as a mirr<ir ol
more general social processes. Due to l'inland's
special historical, and political background antl
cultural patterns in everyday life, alcohol issues

have long maintained the character of a separate

socio-political subject of study. Recently, however,

they have lost this specificity. Alcohol-related is-
sues äre increasingly regarded as a sometimes
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marginal and often tet'hnical aspect of a more gen-

eral problem area. 'Ihis article dist:usses alcohol as

seen from various spec:ifi<' perspectives of study:
intoxicant ahuse: health awarenessl so<'ial exclu-
sion and deprivation; and health and welfare serv-

ices. Each of these perspectives, all ol rvhich repre-
sent the study of a specific problem, give only a

limited view of the dynamics of alcohol in society.

Using a more general sociological perspective, al-
cohol provides an excellent starting point for stud-
ying Finland's transition from a modern to a post-
modern society. In particular, new perspectives on

the relationship between the individual, the state

and the market are well to the fore in current debate

around and public attitudes to alcohol. In conclu-
sion, the study of alcohol issues as a specific prob-
lem seems to have undergone more radical changes

than approaches to studying alcohol as a mirror of
social change.
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