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AtKOHOtIN KUTUTUKSEN JA
pÄTHDEpALvELUJEN MUUToKsTA vuME

vuosrEN vENÄlÄllÄ

Käsitykset Venäjän alkoholiolojen kehityk-
sestä perustuvat usein yksittaisiin kohuartik-
keleihin tai satunnaisten matkailijoiden ker-

tomuksiin. Tilastotietoja alkoholin kulutuk-
sesta ja alkoholismin esiintymistaajuudesta
Venajalla on viime vuosiin saakka julkaistu
niukasti, eivätkä tiedot ole olleet suuren ylei-
sön saatavilla. Kuka tahansa on kuitenkin voi-
nut muodostaa kasityksen ongelman laajuu-
desta omassa kotikaupungissaan tai kyläs-
sään, kun vain on vilkaissut jonoja lahimman

viinakaupan ovella Gorbatshovin alkoholiuu-
distuksen aikana tai pannut merkille nykyis-
ten viinanmyyntikojujen suunnattoman luku-
määrän. Nykyäänhän tuollaiset kojut ovat pie-
nimmänkin kylapahasen tuntomerkki. Sen si-
jaan kasityksen muodostaminen ongelman

vakavuudesta koko Venajan mittakaavassa on

jo vaikeampaa; olihan maan väestökin vuoden

1994 alussa ensi kertaa julkaistujen tietojen
mukaan kokonaiset 148 miljoonaa asukasta

(Töislennost. .., 199 4).

VOTKAN VATTIAAT

Alkoholin kulutus on Venäjallä ollut jo melko
kauan varsin korkealla tasolla. Vuonna 1984
kulutus oli absoluuttialkoholiksi muunnettu-
na 14,2 litraa asukasta kohti (Eitin & al.

1994). Gorbatshovin alkoholin vastaisen

kampanjan aikana se aleni 10,6-lI,2litraan.

Kun sitten kampanjan aikaiset alkoholin
myyntirajoitukset poistettiin, nousi alkoholin
kulutus uudelleen, ja vuonna 1992 saavutet-

tiin eräiden arvioiden mukaan jo vuoden l9B4
lähtötaso, 14 litraa henkeä kohden vuodessa.

Tähän arvioon kuten muihinkin tässä artikke-
lissa esitettäviin litramäärätietoihin on tietys-
ti suhtauduttava varauksin. Eri arviot myös

poikkeavat toisistaan, jolloin eri lähteistä saa-

dut tiedot voivat olla myös jossakin määrin
ristiriitaisia. Tässä artikkelissa ei näitä risti-
riitaisuuksia ole pyritty karsimaan, vaan tie-
dot esitetään alkuperaislahteen mukaisina.

Valtion tilastoviraston (Goskomstat) laskel-
mien mukaan on kotimaisten alkoholijuomien
tuotanto aluksi kasvanut ja sitten alentunut
1990-luvulla. Vuonna 1990 se oli 1375 mil-
joonaa litraa, seuraavina kolmena vuotena

I 540, 1 510 ja I 550 miljoonaa litraa. Vuon-

na 1994 tapahtui alentuminen I 000 miljoo-
naan litraan, josta taas vuonna 1995 on arvioi-
tu noustavan I 450 miljoonaan. Naihin lukui-
hin eivät siis sisälly tiedot tuontialkoholista,
jonka määrästä esitetään erilaisia arvioita.
Erään asiantuntij a-arvion mukaan pelkastaan

tuontivotkan määrä olisi vuonna 1994 ollut
noin 300 miljoonaa litraa (Suhoj. ..,1994).

Vaikka täydelliset tilastotiedot olisivat saa-

tavilla, olisi alkoholin kulutustason määrittä-
minen vaikeaa pelkästään maassa valmiste-
tun ja ulkomailta tuodun alkoholin myyntitie-
tojen varassa. Niinpä valtion myymän alkoho-
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Iin määrää koskevat tiedot alkoholin vastai-

sen kampanjan huippuvuodelta 1987 antavat

ymmärtää, että kulutus olisi silloin ollut ennä-

tyksellisen alhaiset 4 litraa henkeä kohti. Kun
otettiin huomioon kotipoltto (samogon) sekä

korvikkeiden, kuten hajuvesien tai liuottimi-
en. käytlö. saatiin kulutusalviot taas nouse-

maan perinteiselle tasolle 10-lI litran vai-
heille. Nain taas kerran voitiin "saavuttaa ja

ohittaa Amerikka".
On tietysti varsin vaikeaa arvioida kotipol-

ton laajuutta, korvikkeiden kaytttia ja muiden

alkoholipitoisten aineiden nauttimismääriä

Venaj alla. Ni i npä ar-vioitaessa alkoholin kulu-
tr-rsmääriä sekä mviis alkohol i.min levinnei-
syyttä ja sen aiheuttamaa kuormaa joudutaan

kayttämään epäsuoria menetelmiä. Ne perus-

tuvat yleensä alkoholin kayton seurauksia

koskeviin tietoihin: alkoholipsykoosin vuoksi

hoidettujen määriin, alkoholin väärinkäyt-

töön liittyviin myrkytyskuolemiin, onnetto-

muus- ja tapaturmakuolemiin seka myrkytyk-
siin ja niin edelleen. On voitu osoittaa, että

näiden haittaosoittimien ja alkoholin kulutus-
määrien valilla on varsin korkea korrelaatio

(Averbah & Samota 1994). Vuosia t9B3-I990
koskevat tiedot alkoholioloista Moskovassa

osoittivat, että ne indikaattorit, jotka kaikkein
välittömimmin olivat yhteydessä alkoholin
kulutustasoon, olivat päihtymystilassa väki-

vallan uhreina kuolleiden määrä sekä itse-

murhien määrä (Nemtsov & NetEajev I99l).
Kotipolttoisen alkoholin (samogonin) kulu-
tusmäärää kuvasi lahimmin suhdeluku, joka

muodostettiin vertaamalla päihtyneinä ja sel-

vin päin väkivallan uhriksi joutuneiden

osuuksia. Myös kohonnut sokerin kulutus on

kotipolton laajuuden epäsuora osoitin. Esi-

merkiksi Moskovassa nousi sokerin kulutus
1,9-kertaiseksi vuodesta l9B5 vuoteen I987.

Alkoholin kulutustasoa heijastelevana

osoittimena on käytetty myös miesten itse-

murhatapausten määrää (Wasserman & al.

1994). Vuosien l984-1990 Neuvostoliitossa

se oli korkeimmillaan Venäjän federaatiossa,

Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Baltian tasa-

valloissa. Nama kaikki olivat alueita, joilla

esiintyi myös suhteellisen runsaasti alkoholin
väärinkäyttöä. Vastaavasti itsernurhien luku-
määrä oli suhteellisen alhainen niissä tasa-

valloissa, joissa alkoholin kulutus oli perin-
teisesti vähäisempää, eli Gruusiassa,

AzerbairlZanissa ja Armeniassa. Oli «rdotetta-

vissa, että alkoholin vastaisen kampanjan vai-

kutukset alentaisivat myös itsemurhien mää-

rää. Koko Venäjän alueella itsemurhat vähe-

nir ätkin tuolloin 34.5 prosenttia.

VENAJAN ATKOHOLIKARIAN LAAKSOT JA

HUIPUT

Alkoholin käyttö on yksi sosiaalisen elämän

muotoja ja riippuu kulttuurista, taloudesta,

luonnonoloista ja muista olosuhteista (Ed-

rvards & al.1994; Skog l9B0). Siinä esiintyi
eroja entisen Neuvostoliiton tasavaltojen vä-

Iillä, mutta yhta hyvin niitä on myös nykyisen

Venäjän piirikuntien, hallintoalueiden ja au-

tonomisten alueiden valilla.
Vuoden I9B4 tietojen mukaan korkeimman

alkoholin kulutuksen alueita olivat jo edella

rnainitut Venäjän federaatio, Valko-Venäjä,

Ukraina sekä Latvia, Liettua ja Viro. Niissä
juotiin l0-12 litraa henkeä kohti. Alhaisinta
kulutus oli TadZikistanissa ia Azerbaidäa-

nissa, runsaat 2 litraa asukasta kohti (W'asser-

man & al. f994).
Nyky-Venäjän alueet voidaan jakaa alkoho-

lin kulutuksen suhteen kolmeen ryhmään

§amota 1994). Vuoden 199I tietojen mukaan

alkoholin kulutuslukujen kärkeä ovat Kam-

tshatkan alue, Karjalan ja Komin tasavallat,

Leningradin, Magadanin, Kaliningradin ja

Jaroslavin alueet, Pietarin kaupunki sekä Tu-

lan, Arkangelin, Sverdlovskin ja Novgorodin

alueet (ks. karttaa, ryhmä I). Suuri osa näistä

alueista sijaitsee luoteis-Venäjällä tai valta-

kunnan itaisissä osissa. reuna-alueilla. Tässä

ryhmässä kulutustaso oli jo vuonna 1985 kor-

kealla 13-14 litran tasolla. Eniten juotiin

tuolloin Sahalinin saarella, peräti yli 16 litraa
henkeä kohti vuodessa. Vuonna I992 oli Kar-
jalan tasavallassa alkoholin kokonaiskulutus,
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Karlta. Nyky-Venäjän alueiden jakautuma alkoholin kulutuksen mukaan

El Rvh*a t

M Rvhma tt
I Ryhma III
E ei tietoa

myös kotipolton huomioon ottaen, kaytannOl-

lisesti katsoen samalla tasolla kuin vuonna
1984; kulutukseksi arvioidaan 15,6 litraa
10O-prosenttista alkoholia vuodessa (Na od-

noi..., 1993).

Keskiryhmää (kanassa ryhmä II) alkoholis-
min levinneisyyden suhteen edustavat Marin
tasavalta, Orlovin ja Vologdan alueet, Tuvan

tasavalta ja Tomskin lääni, Moskovan kau-
punki, Nizhegorodskin,. Lipetshkin, Tshitan
ja Tambovin alueet sekä Saratovin, Volgogra-

din, Novosibirskin, Astrakanin ja Orenburgin
alueel (ks. karlta). lVlonet näistä sijaitsevat
keskisella Venajalla tai läntisessä Siperiassa,

siis valtakunnan ydinalueilla. Tassa ryhmäs-
sä alkoholin kulutus on I0-ll litran vaiheilla
henkeä kohti vuodessa.

Kolmannessa, suhteellisesti katsoen hyvä-
osaisimmassa ryhmässä on useita alueita Ete-
la-Venajalta ja Kaukasukselta. Ryhmään

kuuluvat Voronezhin, Krasnodarin, Stavropo-

Iin ja Rostovin alueet sekä Mordvan, Pohjois-

Ossetian, Kabardi-Balkarian, TEetäenia-

Ingu§ian ja Dagestanin tasavallat. Tassä ryh-
mässä henkea kohti laskettu vuosikulutus on

B-9 litraa 10O-prosenttista alkoholia vuodes-

sa.

"JOTI.ET OTE VARMA, AtA JUO"

AI.KOHOTIJUOMIEN LAAIU

Vuoden 1994 alkupuoliskolla olivat väestön

keskitulot Valtion tilastoviraston mukaan I87
400 ruplaa henkeä kohti kuukaudessa. Lähes

kahdella kolmanneksella väestöstä jäivät tu-
lot alle tämän keskitason. Toimeentulomini-
miksi oli tuolloin määritelty keskimäärin
85 700 ruplaa kuukaudessa. 23 miljoona ih-
mistä eli yli l5 prosenttia väestöstä sai tuloja
vähemmän kuin tämän virallisesti määritellyn
toimeentuloraj an verran. Elakkeiden keskita-
so oli vuoden 1994 heinäkuussa 82 000 rup-
laa, ja eläkeläisille laskettu toimeentulon mi-

I
*

#
F
r

90 ATKOHOTIPOLiTIIKKA
öO (1995): 2



nimitaso puolestaan 60 500 ruplaa kuukau-

dessa (Sotsialno-ekonomitieskoje.... 1994).

Nämä tulotieclot ovat tarpeen. jotta voi vmmär-

tää alkoholijuonrien hinnanja laadun suhtee-

seen liittyviä seikkoja nvky-Ventjalle.
Viimeaikaiset sosio-ekonomisen tilanteen

rnuuloksel orut merkinneel täesliin varsin

tuntuvaa jakautumista eritasoisiin tulorylr-
miin. Puhutaan uudesta yhteiskunnallisesta

stratifikaatiosta (Piirainen 1994; Rose I994).
Vuoden 1994 alkupuolella olivat eniten an-

saitsevan kyrnmenesosan tulot 11.3 kertaa

niin suuret kuin huono-osaisimman kvmme-

nesosan (Kurganov & Volkor, 1995). Saman-

lainen jakautuminen on havaittavissa alkoho-

Iijuomien hinnoissa. Halvin votka maksoi

vuoden 1995 tammi-helmikuussa Pietarissa
ja Moskovassa 3 000-5 000 ruplaa puolen lit-
ran pullolta. Rikkaat suosivat rommia, viskiä
ja konjakkia, joiden hinnat ovat pullolta
60 000 ruplaa tai enemmän. Nain ollen yhden

juomapullon hinta voi enimmillään olla kor-

kearnpi kuin keskimääräinen kuukausieläke

tai kuukaurlen rninimitoimeentuloon riittävä
summa.

Yksitviskaupasta eli siis myyntikojuista,
joilu on kaikkiulla ja jotku ovut avoinna r uotr,-

kar-rclet vmpäri, on vaivatta rnutta mahdolli-
sesti vakavin seurauksin hankittavissa vot-

kaa, konjakkia ja samppanjaa. Juomal eivät

silnrämääräisesti eroa aidoista tuotteista.

Eron huonraa vasta maistarnalla, ja sitten is-

kevät muut seulaukset: kuvotus ja pahoin-

vointi. On myös mahdollista saaila vakavam-

piakin seurauksia, jopa kuolemaan johtavia

myrkytvksiä. Kokeneet my,tintävät, että arme-

nialaista konjakkia ei kojuista pidä ostaa ol-

lenkaan - se on tosi myrkkyä. Viime aikoina

huonolaatuisten alkoholijuomien rnäärä r'räyt-

tää Iisääntyneen. ll'elltt kehityksella on aina-

kin tiettyyn rajaan asti osansa kuolemaan joh-

taneiden alkoholimyrkytysten nräärän kas-

vussa. Vuodesta 1991 vuoteen 1992 niiden
rnäärä kasvoi 1.6-kertaiseksi. 16 700:sta

20 200:aan (Brui I9O:i).

"TERVEYDEKSI!": ALKOHOtIKUtTIUURI

VENAJATLA

Alkoholin küyttoa koskevat arkikulttuurin
muutokset viime vuosina nävttävät henkilci-

kohtaisten havaintojen perusteella rnerkin-

neen ennen n-ruuta .juomiscn leviämistä entis-

tä laajemmalle. Muutoksen voi muotoilla esi-

rrrerkiksi seuraavasti. Perheissä, joissa ennert

tarjottiin vieraille perinteiseen tapaan teetä,

tuoclaan nyt tarjolle mietoa viiniä. Missä taas

ennen tarjottiin viinia, tarjoillaan nyt väkeviä
juonria. Tähän suuntaan vaikuttavat alkoholi-
juorrrierr h.lp1,t, sailtir\ uus ja se. ellä mvr nli-
kojuissa on niitä tarjolla riittävän laajoina va-

likoimina. Laseittain saa viiniä ostaa monista

elintarvikekaupoista: sen kun vain juot ja jat-
kat matkaa. Seuraava havainto: ne, jotka Cor-

batshovin alkoholireformin säikeyttamina
luopuivat juomisesta, ovat uurlelleen ryhty-
neet juomaan ainakin jonkin ver-ran, kun taas

ne, jotka silloin joivat vähän, ovat lisänneet

omaa kulutustaan. Corbatshovin kaudella an-

karin rangaistuksin kiellettv työpaikka.luo-
pottelu on taas tullut vapaammaksi. Sita esiin-
tyy usearnmin juhlapäivinä ja syntyrnäpäivi-

nä. L,sein työpaikalla jLrodaan myiis ilman eri-
tvistä juhlan aihetta, kuten vaikkapa sairaa-

loissa päivystettäessä tai työpäivän päätteek-

si. henkilokunta ja potilaat yhdessä.

Toinen uusi ja vakava ilmiö on juopottelun

leviäminen lasten ja nuorten keskuudessa.

Väikka valtion kaupoissa onkin voimassa al-

koholin nryyntikielto alaikäisille, niin yksi-
tyispruodeissa siita ei piitata. vaan votkapullo

myydään kvmmenvuotiaallekin. Vuonna

1992 Moskovassa arnrlattikoululaisten kes-

kuudessa tehdvssä tutkimuksessa 83 prosent-

tia alaikäisistä käytti alkoholia. Satunnaisesti
juovia oli pojista 27 proser.rttia ja tyröistä 58

prosenttia. "Kohtuujuojia" oli pojista lB pro-

senttia ja tytöistä 25 prosenttia. Saannöllisesti

tai "systemaattisesti" joi pojista 38 prosenttia
(Ko§kina & al. 1994). Korkeakoulujen opis-

kelijoista oli säännöllisiä alkoholinkayuajia
noin 40 prosenttia (Blirrov 1994).

Voidaankin panna merkille, että kymmen-
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vuotiskaurlella 1983-1992 rikollisuus kasvoi

alaikäisten keskuudessa kuusi kertaa nope-

ammin kuin vastaavanikäisen väestön määrä.

Alaikaisista tuli rikollisuuden suhteen aktii-
visin väestönosa. Samaten kasvoi sellaisten
rikosten määrä, joissa alaikäinen tekijä oli
päihtyneenä. Vuodesta l9B9 vuoteen 1993

niiden määrä kaksinkertaistui (Karpuhin &
Znitluk 1994). Sisäministeriün inlbrmaatio-
keskuksen tietojen mukaan oli keskimäärin
joka neljäs alaikäinen ri koksentekijä tekohet-
kella pai htyneenä. Bobrovskin rikollistyösiir-
tolassa rangaistustaan kärsivistä nuorista 47
prosenttia ilmoitti kyselyssä käyttävänsä vä-

kijuomia säännöllisesti ja 7l prosenttia kat-
soi, että juomisesta oli tullut tärkeä yhdessä-

olon muoto kaveriseurassa (Dvoimennyi
te94).

HINTOJA JA HYöDYKKEITA

Seuraavassa muutamia hintatietoja Mosko-
vasta ja Pietarista heltrikuulta 1995 sikäläis-
ten asukkaic{en kanssa kaytyjen keskustelu-

\jen perusteella. Helmikuun alussa halvin vot-

\t/rnrtto muksui lVloskuvu.sa 5 000 ruplaa.
Pietarissu 3 000 ruplau. "Moskovassa 

1,ull,,-
tettu" eli sikäläistä valmistetta oleva, laadul-
taan hyvä votka nraksoi Moskovassa 7 000
ruplaa. Armer-rialaisen konjakin hinta oli kau-
poissa 22 000 ruplaa, yksityispuodeissa hin-
nat vaihtelivat. Samppanja, sekä ulkomainen
tuontijuoma että kotimainen tuote, maksoi

l0 000 ruplaa. Kolmanneslitran tölkki saksa-

Iaista olutta oli 3 500 ruplaa, puolen litran
4 400 ruplaa. Vertailun vuoksi on hyvä antaa

tietoja eräitten elintarvikkeitten hinnoista.
Leipä maksoi I 500 ruplaa, makkara 20 000
luplaa kilo, juusto 9 000-30 000 ruplaa kilo,
naudanliha l0 000-20 000 ruplaa ja savuka-

la 35 000 ruplaa kilo. Dollarin kurssi oli tuol-
loin hiernan alle 4 500 ruplaa.

Tiedetään hyvin, että hinnanvaihtelut vai-
kuttavat alkoholin kulutustasoon: hinnanko-
rotukset vähentävät, hinnanalennukset lisää-
vät kulutusta (Edwards & al. I994). Vaikutuk-

set koskevat seka pitkaaikaisia että lyhytai-
kaisia hinnanmuutoksia ja ulottuvat myös ja
erityisesti alkoholia paljon kaytt:iviin ryhmiin
(Balxir & al. 1978). Venäjällä alkoholin hinto-
jen muorlostuminen oli pitkaan valtion sää-

deltävissä. Nyt joudutaan vertailemaan melko
alhaisia alkoholin hintoja kalliisiin elintar-
vikkeiden hintoihin ja kysymään, miksi hinta-
suhteet ovat juuri tällaiset. "On helpompaa
juoda pullo votkaa tyhjUan vatsaan ja mennä

sitten kotiin nukkumaan kuin hankkia ruo-
kaa", oli erään moskovalaisen perl'reenemän-

nän mielipide.

ATKOHOLIN ONGETMAKAYTTO JA

ATKOHOUSMT

Alkoholin kulutustaso on yhteytlessü alkoho-
liongelnrien esiintyrniseen, ja tämä koskee

myös alkoholismia (Skog I9B0). Venäjälläkin
lisääntynyt alkoholin kulutus on johtanut al-
koholiongelmaisten määrän kasvuun sekä en-

tistä vaikeampiin ongelmiin. Tahin viittaavat
monet epäsuorat osoittimet. Alkoholipsykoo-
sin vuoksi hoidettujen potilaiden määrä li-
sääntyi vuodesta 1989 vuoteen 1992 peräti
2,8-kertaiseksi, ja samaan aikaan alkoholiin
liittyve k_okonaiskuolleisuus kasvoi 1, -ker-
taiseksi (SevtEenko I 994). Virallisten tietojen
mukaan vuonna 1992 oli alkoholisteiksi luo-
kiteltuja potilaita 5 miljoonaa (Gosudarstven-

nyi..., 1992), vuonna 19913 jo 7 rniljoonaa
(Blinov 1994).

Sellaisia uusia potilaita, joilla alkoholismi
tai alkoholipsykoosi todettiin ensimmäisen
kerran, oli 145 000 vuonna 1993. t,uku oli 40
prosenttia suurempi kuin vuonna 1992. Sa-

maan aikaan pelkästaän alkoholipsykooseja
oli todeuu :12 000 potilaalla. Tama luku oli
peräti 2,4 kertaa niin suuri kuin vuotta aikai-
semmin. Vuonna 19911 kuoli alkoholimyrky-
tykseen yli 45 000 henkeä; se vastaa yli kahta
prosenttia koko vuoden kuolleisuudesta. Vuo-

desta 1992 luku oli kasvanut I,9-kertaiseksi
ja vuodesta 1987 peräti lJ,9-kertaiseksi. AIko-
holimyrkytyskuolleisuus sekä väkivaltakuo-
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Iemat ovat molemmat tarkeita lisääntyneen
kokonaiskuolleisuuden tekiiiiitä.

Ei olekaan ihme. että odotettavissa oleva

elinikä Venajalla on laskenut. Vuonna 1993

se oli nriehillä 59 vuotta. naisilla 72 vrotLa.

Monilla alueilla miesten elinikeodote jää alle

55 vuoteen, varsinkin maaseudulla (Brui & al.

1995). Sellaisia ovat Karjalan, Altain ja Tuvan

tasavallat, juutalaisten autonominen alue, Le-

ningradin alue sekä Pihkovan, Novgorodin,
Tverin, Tulan ja Kemerovon alueet. Useim-
milla näistä alueista alkoholin kulutustaso
ylittää maan keskiarvon §amota 1994).

Miesten alhainen elinikäodote antaa aiheen

pohtia, mika voisi olla alkoholin kayton ja
perheaseman välinen yhteys molempiin suun-

tiin: juominen voi olla perheongelmien syy ja
seuraus, mutta myös perheettömyys voi olla
Iisäämässä alkoholiongelmariskiä. Alkoholin
kayttoa ja avioeroja Venäjällä koskevassa tut-
kimuksessa (Stack ja Bankowski 1994) sitee-
rataan venäläisarvioita, joiden mukaan 20-50
prosentissa avioerotapauksista alkoholin
kaytto olisi suoraan tai epäsuorasti ollut eron

syy. Tutkimuksen omien tulosten mukaan

rnyös Venäjällä perheettömät ovat perheelli-
siä useammin alkoholin kayttajia. Tietoja eri
perheasemaryhmiin kuuluvien henkilciiden

alkoholinkulutusmääristä tai alkoholiongel-
mien kokemisesta ei tutkimuksessa kuiten-
kaan saatu.

PAIHDEONGELMAISTEN OIKEUDETTINEN

ASEMA JA PAIHDEHUOLTOJARJESTELMA

HISIORIAA JA UUDISTUKSIA

Neuvostoliiton perustuslaissa kansalaisen oi-

keus saada nauttia tervey<lentilansa suojelus-
ta oli todettu useassa kohdassa. Tämän perus-

teella säädettiin 1960- ja 1970-luvullajoukko
Iakeja, jotka rnahdollistivat alkoholiongel-
maisten potilaiden kansalaisoikeuksien tun-

tuvan rajoittamisen. Kansalaisten oikeus saa-

da nauttia terveydentilan suojelua rnuuttuikin
näissä laeissa velvollisuudeksi huolehtia

omasta terveydestään. Tämän velvollisuuden

täyttiimisen valvonta oli annettu valtion eli-
mille, ja yllattavaa kylla niiden joukossa oli
myös sisäministeriii (ks. Neuvostoliiton ter-

veydenhuoltolaki vuodelta 1969). Toinen tär-

keä seikka oli, että huumeiden käytti; katsot-

tiin ympäristölle vaaralliseksi sairaudeksi,
jolloin luotiin perusta huumeiden kayttajien
pakkohoidolle (Venäjän Iederaation teruey-

denhuoltolak i. 197 l, pykala 58).

Vuodesta 1967 alkaen tapahtui alkoholisti-
en pakkohoito Venajalla sisäministeriön alai-
sissa laitoksissa. Jokaiselle alueelle perustet-

tiin "ehkäisevät terveydenhuolto- ja työlai-
tokset", joissa alkoholistit asuivat ja työsken-

telivät heille määrätyn hoitojakson ajan, ta-
vallisesti puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Paihdepotilaiden asema näissä laitoksissa

vastasi suurin piirtein rangaistusvankien ase-

maa, mutta potilaiden oikeudet saattoivat
joissakin suhteissa olla vielakin rajoitetum-

mat kuin vankien. Pakkohoitoon määrätty ei

esimerkiksi voinut hakea muutosta oikeuden

antamaan hoitopäätökseen. Huolto- ja työlai-
toksesta karanneita kohdeltiin samalla tavoin

kuin vankikarkureita, ja myös potilaille tul-
leita tavaralähetyksiä valvottiin samalla ta-

valla kuin vankiloissa. Laitoksissa olevat me-

nettivät monia työlainsäädänni)n takaanria

etuja: heilla ei ollut oikeutta lomiin, sosiaali-

vakuutuksiin eikä sosiaaliavustuksiin jne.

Laitoksesta päästessäär'r he saivat merkinnän

hoidosta ja hoitopaikasta työkirjaan, jollainen

oli kaikilla neuvostokansalaisilla ja jossa

koko työura oli tarkkaan esitetty. Merkintä
alkoholismin hoidosta vaikeutti huomattavas-

ti koulutusta ja pätevyvttä vastaavän työn saa-

mista.

Mytis muiden kuin laitoksissa pakkohoi-

dossa olleiden alkoholistien oiker-rksia rajoi-
tettiin. Alkoholisteilla ja muilla potilailla, joi-
den sairauden katsottiin johtuvan alkoholin
käytöstä, ei ollut oikeutta sairauskorvauk-

seen. Kun päihdeongelmaisia hoidettiin sai-

raaloiden narkologisilla osastoilla, merkittiin
diagnoosiksi laäkarintodistukseen "alkoho-
Iismi", mitä työnantajat sitten saattoivat käyt-

tää työntekijän vahingoksi. Alkoholistiksi re-
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kistertiidyilta oli peruutettu ajokortti ja oikeus
ajaa autolla, koska katsottiin, ettei hän voi
hallita juomistaan ja on siten koko ajan vaa-

rassa ajaa humalassa (Brui & al. 1995). Alko-
holistit olivat huononlmassa asemassa vallion
asuntojonriissa, nristä myös heidän perheensä

kärsivät. Asuntojonoissahan saattoi joutua
odottamaan vuosikyrnmenia. Alkoholisti ei

voinut saada matkustuslupaa ulkomaille, sillä
oli pelättävissä, että hän juopottelullaan olisi
voinut häpäistä sosialistisen järjestel män jne.

\ältion yrolitiikkana oli suojella muuta yhteis-
kuntaa alkoholisteilta. Taistelu alkoholismia
vastaan olikin kaantynyt taisteluksi alkoho-
listeja vastaan! Plihtleongelmaisen asema

määräytyi enemnrän velvollisuuksista kuin
oikeuksista: rekister'öitymispakko hoitopaik-
kaan, säännölliset Iukarissäkäynnit ja alistu-
minen latkerin määräämiin hoitoihin olivat
näistä keskeisiä. Mikäli ei naita velvollisuuk-
sia täyttänyt, oli mahdollista joutua tuomituk-
si pakkohoitoon huolto- ja tyolaitoksiin.

Vuonna l99ll alkoi päihdeongelmaisten oi-
keudellinen asema muuttua. Heinäkuussa
l99ll oli tullut voimaan periaatejulistus val-
tiollisesta paihdekontrollista Venajan fede-
raatiossa. Siinä korostettiin periaatetta, jonka
mukaan kasvatuksellisia ja pakottavia toimia
piti kayttaa tasapainoisesti. OIi rnyös hyväk-
sytty uusi laki kansalaisten terveydentilan
suojelusta; siinä pyrkimyksenä oli poistaa eri
sairauksiin liittyva potilaitlen diskrirninointi.
Tämän lain perusteella esimerkiksi alkoholis-
teilla on oikeus saada tieto itseään koskevista
diagnooseista sekä oikeus omien potilastieto-
jen salassapitoon. Lisäksi laki turvaa oikeu-
den ruparrehl,riseen hoitoorr suoslumi-er-n tai
hoidosta kieltäytymiseen, omaa terveyderrti-
laa koskevien tietojen saamiseen, asianajaja-
palvelujen saantiin ja mahdollisuuden kään-
tyä oikeusistuimen puoleen hoidon aikana.
Merkittävimmät muulokset ovat siis alkoho-
listien pakkohoidosta luopuminen - vaikka
keskustelu vapaaehtoisesta hoidosta viela jat-
kuukin - sekä valitusoikeuden saaminen. Ei
kuitenkaan viela tiedeta, n.riten lainuudistuk-
set ovat toteutuneet käytännössä.

Myös päihdepalvelujarjestelmä on muuttu-
nut. On esimerkiksi lakkautettu niin sanottu
"teollisuusr.rarkologia", järjestelmä, johon

kuuluivat työpaikkojen yhteydessä toimineet
narkologiset hoitoyksikot, joiden potilaat oli-
vat samanaikaisesti hoidossa ja työssä. Hei-
näkuun alussa 1994 lakkautettiin huolto- ja
työlaitosten verkosto. Potilaat saivat jatkaa
hoitoa vapaaehtoisesti tai lahtea halutessaan

pois. Mutta mihin lahtea, jos ei ole työtä. ei
perhettä, ei asuntoa? On keskusteltu paljon
siitä, mitä piräisi rehdä huolto- ja ryölairoksil-
le: tehdäänkti niistä tavanomaisia hoitolaitok-
sia. tutkimusvankikrita vaiko alkoholiklinik-
koja (§evtlenko 1 994;Zelukov 1 994). Paatok-

siäja niitten vaikutuksia koskevia tuloksia ei

ole vielä julkaistu.

Merkittava muutos on rnyös "raitistuslaitos-
ten" määrän vähentäminen kaupungeissa ja
niiden lakkauttanrinen k«rkonaan maaseuclul-

la (§evtlenko 1994). Myiis muita määrällisiä
rnuutoksia on päihdepalveluissa tapahtunut:
hoitolaitosten (dispensaarien) määrä Iaski
huippuvuorlen l9BB jrilkeen, jolloin niitä oli
342, rropeast t 247 :ään. Vuodepaikkojen I uku-
nräärä narkologisilla osastoilla väheni 48 plr-
senttia (Brui & al. 1995). Valtion päihdehuol-
tolaitosten taso on vieläkin melko vaatimaton:
suurin osa tiloista ei vastaa terveydenhuollon
ja teknisiä vaatimuksia, ja peruskorjausta tal'-

vitaan. Pinta-alatkin ovat riittämättömät. esi-
merkiksi sairaaloissa on vain 3-5 neliiimetriä
sairaalavuodetta kohti.

Uusi piirre on myös anonyymia palvelua
tarjoavien narkologisten hoitoyksiktiiden
määrän kasvu. Tällaisissa yksikoissä hoidet-
tujen potilaiden määrä kasvoi 2,9-kertaiseksi
vuodesta l9BB vuoteen 1992 ja on jo yli 200
000 vuodessa. Samaten uutta on yksityisten
järjestöjen tarjoama kotioloissa toteutettava
katkaisuhoito. Lisäksi leviävät "kootlauksck-
si" kutsutut monenkirjavat hoitornuodot, joita
mainostetaan laajalti lehdissä: "Hoidan juo-
pottelusi kuriin", "Katkaisen ryyppykier-
teen" jne. AA:n leviämisestä Venäjälla ei ole

selkeää kuvaa.

Muutoksista huolimatta tulokset ovat riittä-
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mättömät. Niiden alkoholismipotilaiden
osuus, jotka retkahtivat hoitoa seuranneen

vuoden aikana, kasvoi valilla l9BB-1992 16

prosentista 26 prosenttiin (Pelipas &
Mirolnit§enko 1994). Valtion tilastokornitea
puolestaan arvioi, että alkoholimyrkytyskuol-
leisuus on lisääntymässä ja että pelkästään

vuorlen 1995 aikana myrkytyskuolemien

määrä kasvaisi 20 prosenttia (Brui & al.

1995). Päihdehuollolle riittäa siis työsarkaa!

ALKOHOTIONGETMIEN EHKAISYTYON

SYNKAI NAKöAtAT

Venäjän alkoholioloja koskevat tiedot osoitta-

vat, että alkoholin kaytOn seuraukset ovat tätä

nykyä moninaiset, laajat ja myös ilmeisen va-

kavat. Ongelmien ehkaisemistyön näköalat

ovat kuitenkin synkät. Terveydenhuollon ja
jarjestyksenpidon asiantuntijat ovat lahes ai-
noita, jotka julkisessa keskustelussa ovat il-
maisseet hu«rlensa alkoholihaittojen lisäänty-

misestä. Heillakin on paljon muita huolenai-

heita, eikä voida sanoa, että alkoholiongelmat

kaikessa laajuudessaankaan olisivat sosiaa-

listen ongelmien listan kärkisijoilla. Varsinai-

nen joukkotiedotusjulkisuus kiinnittää sosi-

aalisista ongelmista nykyisin eniten huomiota

rikollisuuteen. Pietarilaislehdistön ongelma-

kirjoittelua vuosilta 1984-1992 koskeneesta

selvityksestä ilmeni, että alkoholikirjoittelun
määrä oli seurannut Corbatshovin alkoholi-
kampanjan vaiheita. Enimmillaan kirjoittelu
oli vuonna 1986, mutta 1990-luvulle tultaessa

alkoholiongelmia koskevat artikkelit olivat jo
harvinaisernpia kuin ennen alkoholikampan-
jan alkua, vuonna 1984 (Afänasyev & Gilins-
kij 1994). Venäjällä siis näyttää käyneen niin,
että mitä enemmän juodaan, sitä vähemmän
juonriseen liittyvistä ongelmista keskustel-

laan lehdistössä.

On tietysti tehty lukuisia ehdotuksia alko-

holioloihin puuttumiseksi lainsaädäntötoi-

minkin. Vuonna 1993 jopa annettiin ukaasi

valtion alkoholimonopolin palauttamisesta

ainakinjonkinasteisena (ks. Levin 1994). Ve-

näjän nykyisissä sekavissa oloissa kay kui-
tenkin usein niin, että lait ja ukaasit jaavat

tvhjiksi sanoiksi. Niin näyttää käyneen alko-

holimonopolillekin. Keskitettyjen, alkoholin
kulutuksen säätelyyn tähtäävien toimien to-

teuttaminen on käytännössä vaikeaa, poliit-
tista tahtoa niiden ajamiseen on vähän ja muut

kuin ongelmien ehkaisyyn liittyvät alkoholi-
intressit ovat vahvoja. Markkinanäköalat ovat

kiinnostavampia kuin ehkäisytyiin loputon

sarka (vrt. Lehto & Moskalewicz 1994; Sim-

pura 1994). Keskitettljen loimien dsemesta

on pohdittava muita vaihtoehtoja. Maailman

terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston ke-

hittamissä Itä-Euroopan toimintaehrlotuksis-

sa on pantu toivoa muun muassa paikallistoi-
mintaan sekä olemassa olevan hoito- ja huol-

tojä{estelmän kehittämiseen myös ehkaisy-

työn suuntaan (vrt. Lehto tässä numerossa).

Puhe paikallistoiminnasta alkoholiongel-

mien ehkäisytyön muotona sisältää sen ole-

tuksen, että on olemassa joitakin paikallisia
tahoja ja intressejä, jotka voisivat mobilisoi-
tua ongelmien torjuntaan. Ttrimijat voivat olla

erilaisia virallisia ja puolivirallisia tahoja,

mutta mukaan tarvitaan myös niin sanottua

kansalaisyhteiskuntaa. Juuri tässä näyttää

olevan keskeinen pulmakohta monessa Venä-
jän muutosprosessin osassa. Perinteet ja mal-

lit kansalaisyhteiskunnan mobilisoitumiselle
ovat ohuita tai ainakin esimerkiksi länsieu-

rooppalaisista malleista poikkeavia. Alkoho-

lin kohdalla on myös kysymys siitä, että vot-

kalla on Venajalla aivan erityinen asema, joka

tekee siihen puuttumisesta poliittisesti ja
kulttuurisesti arkaluonteisen seikan (k..

esim. Gerner tässä numerossa). Silti ei voi olla
kysymättä, miksi esimerkiksi Venajan naiset

eivät ole pitäneet suurerlpaa ääntä juopotte-

lun seurauksista, jotka niin usein kohdistuvat

loppujen lopuksi perheitten arkielämään.

Vastauksen etsiminen tähänkin kysymykseen

luultavasti osoittaisi, että alkoholiongelmien

ehkäiseminen ei voi olla pelkkaa tekniikkaa,
vaan siinä on otettava vakavasti huomioon

kulttuuriseikat sekä vallitsevat valtasuhteet

politiikan ja talouden, naisten ja miesten,
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keskuksen ja alueiden valilla. 'Iätä taustaa

vasten Venajalla on vielä pitka tie kuljetta-
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ENGLISH SUMMARY
Tatjana Nosoaa &Jussi Simpunt & Aleksand,r
Gamburg & Iina Rasnik: Alcohol consump-
tion, problem dinking and. the treatment sys-
tem in ßzssia in the 799O's (Alkoholin kulu-
tuksen ja päihdepalaelujen muutoksia oäme
auosien Venäjällä)

The spread of alcohol sales to shops and stands

of all kinds is visible everywhere in Russia today.
Although official figures on alcohol consumption
are still low. indirect methods based on data on the
prevalence of alcohol-related problems imply that
actual alcohol consumption is well above 10 litres
per capita. Basing itself on recently published
Russian material, the article provides a review of
regional variation in alcohol consumption and al-
cohol-related harm, and of changes in the treat-

Zelukov, A.: Alkogolniki na volju. Gosudarstvtr
ostavljajet ih i nas na proizvol sudby. Izvestija 117
(23.6.1994):8, t994.

ment systerr for problem drinkcrs. The role of in-
creased alcohol consumption in the decline in
male life expectancy in the northwestern and remo-
te eastern parts of the country is one of the issues

discussed. The current difficulties encountered by
the health care system in providing services for
problem drinkers are serious. A reform ofthe legis-
Iation on the treatment ofproblem drinkers in 1993

strove to normalize the treatment of drinking prob-
lems in health care and social services. Important-
ly, this means that the strong punitive element in
the former system has been abandoned. So far, the
effects of this refom on daily practices are un-
known. In general, the political weighting given to

public intervention in preventing alcohol-related
problems is very limited in Russia today, despite
the extent of the problems.

KEY WORDS:
trlr-rssia, alcohol consuntption, alcohol-related harnt, pretsention, treatment) social change, politics
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