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Ennalta ehkäisevän päihdevalistuksen merkitys on useastakin syystä entisestään kasvanut.

Kysymys on alkoholinkayttin riskeja, huumeidenkäyttöä ja laakkeiden väärinkäyttöä kos-

kevasta tiedottamisesta, jolla pyritaan yleisellä tasolla vaikuttamaan ihmisten asennoitumi-
seen päihteidenkäyttöön ja yksilotasolla lisäämään ihmisten tietoa päihteistä ja niiden käy-
tön terveydellisistä ja sosiaalisista seurauksista ja näin tukemaan heidan edellytyksiaan
hallita omaa elämäänsä.

Maamme alkoholijarjestelmää syvältä kouraisseet muutokset ovat vähentäneet olennai-
sesti mahdollisuuksia vaikuttaa alkoholinkulutukseen alkoholin saatavuuden sääntelyllä
tai hintapolitiikalla. Yksityiseen kayttoon ulkomailta tuotavien alkoholijuomien sallittujen
tuontimäärien jyrkka kasvu ja ulkomailla oleskelua koskevien aikarajojen poistaminen
seka alkoholijuomien kotimaisia hintoja paljon alhaisempi hintataso Eestissä ja Venajalla
ovat lisänneet alkoholinkulutusta ja myös aiheuttaneet alkoholijuomien hintatason alenta-
mispaineita. Eestistä ja Venajalta tapahtuvaa tuontia koskevien säännösten tiukentaminen
Iievittaa tilannetta jonkin verran, mutta sen sijaan EU:n vaatimukset unionin sisallä voi-
massa olevien tuontimääräysten soveltamisesta myös Suomen osalta aiheuttaisivat toteu-
tuessaan kasvavia ongelmia ja vähentäisivät entisestään mahdollisuuksia hillita hintapoli-
tiikalla alkoholinkulutusta.

Erilaisia huumausaineita ja huumautumisen tarkoituksessa kaytettäviä piristeitä on vii-
me vuosina ollut entistä enemmän ja helpommin saatavilla, olkoonkin että tilanne ei meilla
ole yhta vakava kuin useissa muissa Euroopan maissa. Suuret huumetakavarikot samoin

kuin huumekaupassa mukana olevien väkivaltaiset välienselvittelyt kuitenkin osoittavat,
että huumekauppa on meillakin yhä selvemmin ammattimaistumassa. Muiden EU-maiden
suuntaan olevien rajojen valvonnan holtyminen lisää huumeiden ja alkoholin salakuljetuk-
sen mahdollisuuksia.

Myös tiedot suomalaisten nuorten paihteidenkaytöstä korostavat päihdevalistuksen mer-
kitystä. Toisaalla tässä lehdessä julkaistavasta artikkelista käy ilmi, että humalahakuinen
juominen on leimallista nuofien alkoholinkaytölle ja että erityisesti tytöt ovat alttiita kokei-
lemaan paihteiden sekakäyttöä.

Paihdevalistus on mittavien haasteiden edessä. Samalla se on organisatorisesti uudistu-
massa. Erilaisista vaihtoehdoista näyttää olevan toteutumassa malli, joka keskittaisi paih-
devalistuksen julkisoikeudelliselle terveyskasvatuksesta huolehtivalle yhteisolle ja koko-
aisi yhteen seka julkisen hallinnon että järjestöjen voimavaroja.
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Olipa organisoitumisen muoto mikä tahansa, välttämätöntä on, että valistuksessa päihde-

ongelmia tarkastellaan laaja-alaisena kokonaisuutena. Alkoholi, huumeet, erilaiset piris-

teet ja laäkkeet muodostavat kokonaisuuden, johon oikeastaan pitaa liittaa myös tupakka.

Paihdevalistuksella on oltava sekä sosiaalinen että terveydellinen ulottuvuus. Se ei saa

sulautua näkymättömäksi osaksi terveyskasvatusta, vaan sen tulee säilyttää oma erityinen

luonteensa.

Yhtena päihdevalistuksen tuloksellisuuden ehtona on, että se pohjautuu vankkaan tutki-
mukseen. Sen vuoksi tiiviiden yhteyksien säilyttäminen tutkimustoimintaan organisaatio-

muodosta riippumatta on erittäin tärkeää. Välttämätöntä on myös menetelmien ja työn arvi-

oinnin kehittäminen.
Paihdevalistus on monitasoista. Se kohdistuu koko väestöönjoukkotiedotuksen kauttaja

erilaisina kampanjoina. Mutta se on myös kohdennettua, johonkin väestöryhmään, kuten

esimerkiksi raskaana oleviin naisiin, kohdistuvaa tai jotakin asiaa, kuten hukkumiskuole-

mien vähentämistä, edistävää. Viime aikoina on yhä enemmän toteutettu erilaisia yhteisOl-

lisiä ohjelmia ja kehittamisprojekteja, joissa esimerkiksi paikallinen panos, kuten Lahti-

projektissa, on tuntuva. On syytä pohtia, mitä tämä valistuksen monitasoisuus edellyttää

toiminnan hallinnolliselta jarjestamiselta.

Toiminnan tavoitteiden asettamisen ja käytännön suuntaamisen kannalta on välttämätön-

tä, että julkinen valta on määrittänyt paihdepolitiikalle selkeat linjat. Aikaisemmin alkoho-

lin osalta linja oli selkeä, mutta rajut muutokset ovat hämärtäneet sitä. Laakkeiden väärin-

kayttOa ei takavuosina hevin haluttu tunnustaa olennaiseksi ongelmaksi, mutta nyt tässäkin

ollaan heräämässä. Niin ikään huumepolitiikka on hapuilevaa, ja meiltä asiallisesti puuttuu

terveys- ja sosiaalipolitiikkaan integroitu huumeiden kayton ennaltaehkäisy. Tupakan suh-

teen linja on selkein.

Ilman selkeita poliittisia linjanvetoja päihdevalistukseen käytettävät voimavarat valuvat

osin hukkaan. Pelkka organisaation uudistaminen ei riitä vastaukseksi kasvaviin päihdeon-

gelmiin, olipa valistustehtävissä työskenteleva henkilOsto kuinka ammattitaitoista tahansa.
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