
oikeuta. Sisämarkkinat eivät

tuolloin vielä olleet toimirrnas-
sa, joten tuontiin muista EU-
maisla sor.llettiin tlirektiir ia,
jola rryl sorellelaan tuontiin
kolmansista maista.

Päätöksen seurauksena
Tanrkan luontirajoiluksel mi-
tätöityivät näiltä osin auto-
maattisesti. Ilta-Sanomat kir-

Pohjoismaiden raittiusneuvos-
to järjesti yhteistyössä Eestin
Raittiusunionin kanssa 10.-
12. marraskuuta Tallinnassa
konferenssin, jonka aiheena oli
Pohjoismainen ja balttilainen
alkoholipolitiikka. Konferens-
siin otti osaa noin 50 henkiloa
seitsemästä maasta.

Ensimmäisen päivän teema-
na oli Euroopan alkoholiohjel-
ma .la \ iron alkohtlilainsäli-
danto. Juhani Lehdon perus-

teelliseen ja ansiokkaaseen
esilykseen ei lässä yhteyde'sä
larvilse enemmälli puuttua. ei

etenkään siksi, että tuo ohjel-
ma on nykl liän saalavissa myös

suomeksi käännettynä.

Viron alkoholiolojen kuvaa-
misen ensimmäinen ongelma
on Iuotettavan kuvan hankki-
minen alkoholin kulutuksen
täsosta. Virallisen. alkoholin
tuotantoon ja kauppaan perus-
tuvan kulutustilaston mukaarr

asukasta kohti laskettu alkoho-
lin kulutus olisi pysl n1 t viime
vuosina varsin vakaana 6 ja 7
litran valilla. Tilastoimaton ku-

joitti asiasta 22.3.1991 otsikol-
la "OIut hullaannutti Tanskan

tullirsa": "Poliisi joutui toistu-
rusli kertomaan sakkoja kirjoi-
tettaessa hämmästyneille tans-
kalaisturisteille, että henkilii-
uulollakin on kanlavuusraja.
Se määrää. että lasli ei saa pai-

naa miten paljon tahansa."
Edelleen vaikkapa loppuka-
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lutus arvioidaan kuitenkirr sa-

mansuuruiseksi, joten todelli-
nen alkoholin kulutus oli vuon-
na 1993 noin l1-14 litraa. Al-
koholin kulutus olisi siten

talla hetkella vähintäänkin sa-

maa suuruusluokkaa kuin neu-

vostoaikana ennen Gorbatsho-
vin alkoholiuudistusta. llbdet-
takoon vertailun vuoksi. että

asukasta kohti laskettu alkoho-
lin kulutus oli Suomessa sarna-

na vuonna 6,8 litraa ja todelli-
nen kulutus noin B litraa. Suo-

malaisesta näkökulmasta tä-
hän voi vielä lisätä. että osa

Viron tilastoidusta kulutukses-
ta mitä ilmeisimmin tulee juo-
duksi suomalaistcn toimesta.

Luvut r aikuttar at esitettl inä
ja kirjoitettuina Iur-rtettavam-

milta kuin ne ehkä or atkaan. ja

aina r oirlaan r alila. mitü esite-
tään ja mitä jätetään kertomat-
ta. Kuitenkin näyttää ilmeisel-
tä. että alkoholihaitat ovat li-
sääntyneet Virossa 1990-luvun
alkupuolella. Esimerkiksi al-
koholimyrkytykseen kuollei-
den määrän esitettiin lisäänty-

neetiksi lainaus samaisesta ar-
t ikkelistu: "Ol uen hamst raami-
sesla svntynyl sahlinki ,,n juuri
sellainen. joka t,lisi hyr in voi-
nut s) nlvä myös Suomessa. jos

Suomi olisi Euroopan thteisön
jäsen."

KARI PAASO

neen 164 kuolleesta vuonna
1990 peräti 306:een vuonna
1993. Vastaavana vuonna Suo-

messa kuoli alkoholimyrkytyk-
seen suurin piirtein yhtä monta
ja suomalaisia on noin kolme
kertaa enemmän kuin virolai-
sia. Alkoholimyrkytyskuollei-
ruur kuvaa Virun r,.alla paitsi
juomatapoja myös sitä. että ti-
lastoimatloman alkoholin jou-

kossa lienee runsaasti huono-

Iaatuista alkoholia.
Yirossa ollaan uudistamassa

alkoholilainsäädäntöä. Tässä

työssä on alkoholihaittojen tor-
junnan ohella kysymls myös

valtiontaloudesta. Tata pohti
muun mlrassa kansanetlustaja
Ivar Raig omassa esitykses-
sään. Hänen mukaansa lavoit-
teena on alkoholiverotuksen
uudistaminen siten. että 12

prosenttia valtion tuloista olisi
peräisin alkoholijuomista. Ti-
lastojen ja valtion verotuksen

ulottumattomissa olevan alko-
holin saattaminen normaalin
alkoholikontrollin piiriin on si-

ten paitsi kansanterveydelli-
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nen myös valtiontaloudellinen
kysymys.

Tilanne on Latviassa mones-

sa suhteessa samanlainen kuin
Virossa, mutta ilmeisesli la-
pahtumien kulku on ollut dra-
maattisempi. Historiankulun
dramatiikkaa ei ainrrkaan r ä-

hentünyt se. eltä tapahlumien
tulkitsija, Latvian Paihteiden
väärinkäytön ehkäisyn ja ter-
veydenhuoltokeskuksen jnh-
taja Strazdinsh osasi ottaa
yleisönsä. Lyhl käis1 ydessään

analyysi kulkee seuraavasti.
Neuvostoliiton sortuminen joh-
ti myös alkoholikontrollin ja
tilastojenpidon sutumiseen.
Näin tapahtui useimmilla elä-
mänalueilla, mutta alkoholi-
kontrollin totaaliseen muftu-
rniseen vaikuttivat sekä alko-
holikontrollin Corbatshovin
ajalla saama huono maine että

alkoholista saalaval suuret ja
valittomat voitot. Rajakontrol-
lin ja tullin toimintaedellytys-
ten huononeminen helpotti
suuresti salakuljetusta ja ve-

ronkiertoa. Kaiken seuraukse-
na oli alkoholin saatavuuden

paraneminen ympärivuorokau-
tiseksi, myyntihintojen alene-
minen ja huonolaatuisen vii-
nan virtaaminen markkinoille.
Strazdinshin esityksen mu-
kaan meno alkoholimarkki-
noilla on ollut aika ajoin lahes

samanlaista kuin se, millaisek-
si filmit kuvaarat kieltolain ai-
kaa Yhdysvalloissa.

l\4yös Latviassu alkohr-,lin ai-
heuttamat ongelmat ovat li-
sääntyneet 1990-luvulla. On
jälleen vaikeaa arvioida. kuin-
ka Iuotettavia esitetyt luvut
ovat. Kun Virossa lapaturmien
ja väkivallan aiheuttamien

kuolemantapausten lukumää-
räksi 100 000:ta asukasta kohti
vuonna 1993 ilmoitettiin lB0.
oli Latvian lukuna 214. Suo-

messa vastaava luku on 90.
Miten paljoa latrialaiset sit-

ten kuluttavat alkoholia? Yk-
sinkertaisin vastaus kai olisi,
etlei sitä tiedelä ja etlei se ai-
nakaan ole virallisena lukuna
esitetty 6,4 litraa asukasta koh-
ti. Kun Latviassa on pyritty ar-

vioimaan koko alkoholin kulu-
tusta, on siellä kaytetty seuraa-

vaa logiikkaa. Lahttikohdaksi
on otettu vuosi 1980, jolloin
yhteiskuntaolot olivat kaikin
puolin "normaalit" - neuvosto-
valta oli vahva, alkoholia myy-
tiin ja tuotettiin valtion toimes-
ta ja tilastoihin saattoi luottaa.
Tuolloin virallinen kulutus oli
I 1,3 litraa 100 prosentin al-
koholia asukasta kohti.
100000:ta asukusta kohti ta-

paturmaisia kuolemia oli 149
ja alkoholipsykooseja 19. Kun
vertailukohteeksi otetaan ny-
kyhetken väkivallakuolemien
(214\ ja alkoholipsykoosien
(34) taso ja oletetaan alkoholin
kul utuksen, väkival takuolemi-
en ja alkoholipsykoosien suh-
de kiinteäksi, saadaan nykyku-
lutuksen tasoksi noin 16-20
litraa. Laskentatapa on mekaa-
ninen. mullei vailla merkitys-
tä. Ainakin on ilmeistä, että ti-
lanne on vuodesta 1987 muut-
tunut kovin paljon, silla silloin
100 000:ta asukasta kohti ti-
lastoitiin 3 alkoholipsykoosia
ja 99 tapaturmaista kuolemaa.
Toisaalta Viron osalta annet-
tiin alkoholipsykoosien mää-

raksi vuodelle 1993 niinkin
suuri luku kuin 53 tapausta
I00 000:ta asukasta kohli.

Edella on jo kahteen kertaan
tuotu julki huoli esitettyjen lu-
kujen luotettavuudesta. Huo-
lrn aiheena ei ole esittäjien
puolueellisuus tai pelkkä tilas-
totekniikka vaan ennen muuta
se, että lukujen tulkinta on syy-
tä suhteuttaa kokonaistilantee-
seen. Tätä kannalta ei ole vailla
merkitystä, että niin Virossa
kuin Latviassakin alkoholion-
gelmien vuoksi hoidettujen
määrät ovat vähentyneet. Seli-
tys tähän on ilmeinen: resurs-
seju ei ole ollul käytössä sa-

maan tapaa kuin aiemmin. AI-
koholiolojen muutoksen tul-
kinnan kannalta tämä merkit-
see, että alkoholiongelmista se

osa, joka on jäänyt hoitamatta,
saattaa kasvattaa jonkin muun
haittailmiun miiäräii. ja näin

oletus aikaisemmin vallitser i-
en suhteirlen pysyvyydestä ei
enad paoe.

Mutta kaiken jälkeen on

kiistämätön tosiasia, että Balti-
an maissa on meneillään pro-
sesseja, joihin tulee suhtautua
vakavasli niiden aiheuttamien
inhimillisten ongelmien vuok-
si. Siksi Pohjoismaiden yhteis-
työ Baltian maiden kanssa on

tärkeää; pohjoismaisella alko-
holikokemuksella luulisi ole-
van jotakin merkitystä Baltian
maiden tämän päivän ongelmi-
en ratkaisussa. Samalla Balti-
an maiden kokemusten seuraa-

minen saattua auttua Pohjois-
maita ymmärtämään niitä talo-
udellisia prosesseja, joita alko-
holiin liittyyjajoita ei ehka sir
tenkään kannata päästää täy-
sin valloilleen.
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