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ROBIN ROOM _ MONIEN MONOPOLIEN MIES

Kuluttaja aoi monopolin
purkoutue ssa j outuakin o s-

tannaan j uomansa aiemp aa
ku,llämmilla hinno illa. N äin
on käynyt ho,ihßsa nißsä
USA:n ja Kanadan osaaal-
tioissa, joissa alkoholimo-
nopoli on yksityistetty. Sup-
p e arnma s t a a alik oima s t a j a
kallämmßta hinnoßta h.uo -
limattu. o,lkoholin kulutus
on lnoussut lisääntyneen
saataauutlen takia. Erityi-
sesti on kasuanut oänien ja
aäkeaien kulutus.

Hinnat nouseüat aarrnas-
ti, mikäli ualtio haluaa pi-
tää oma.t tulonsa. muuttu-
mattorninu, hertoo yhteis-
lunt atiet eilij ä Ro bin Ro om,
'"moni en mon opolie n rties ".
Hän tietää rnaailma,n alko-
holimonop oleis t a t o de nnä-
ftöisesri enernrnän kuin ku-
kuan muu, koska on pitkän
tutkija,uransa aikana pe-
ru st e e llise s t i pereh t yny t n ii-
den toimintaan.

Room on yhteßkuntatie-
teilijä, joka johtaa Päihde-
tutkimusinstituuttia (ARF
eli Addiction Research
Found,ation), päihd,eakrn
"monio.layritystä" Kana-
dan Ontariosso.. Vuonnu
7983 Room palldttän Jelli-
nek-p alkinnolla, j o nka oa at
s a ane e t rny ö s s uontalaistut -
kijat Kettil Bruun ja Klaus
Mäkelä.

Alun perin Robin Room
on ameriJtkalainen ja on
ty öskennellyt ennen Aß-F : ää
Kaliforniassa, Berkeleyn
tutkimusloitoksella Srrn
fransiscossa. Hän tuntee
sehö Kanadan että USA:n
a.lkoh olij ärj e st elmät j a näs -
sä tehtäaän alkolrclitutki-
rnultsen.

ÄRF on muoilmassa ai-
noa tutkimuslaitos, johon
tutkhnuksen (yhteiskunta-
tieteellinen, bioläälrctie-
teellinen ja hoitotutkimus )
lisäksi on sijoitettu tiedo-
tus- j a informaatiop a.htelut

sekä päihdeongelmaisten
hoitopalaeluj a. P äihdeon-
ge lmalla t arkoit e t a an kaik-
kea sitä, mihin ihminen ooi
addiktoitua, taaallisimmirt
kuit enkin alkoholia, tupak-
kaa ja huumeita.

ARF OSATTISTUU IA
VAIKUTTAA MONETLA

TASOLLA

USA:n ja Kanadan alkoholitut-
kimus eroavat toisistaan rno-

nel'la tavalla. Kanadassa rahoi-
tus on keskitetty ja sitä hallin-
noidaan varsin keskusjohtoi-
sesti. Amerikkalainen alkoho-

litutkimus on täysin erillään
muusta päihdealan tutkimuk-
sesta. Kanadassa taas sosiaali-
nen ja kliininen tutkimus ovat

keskenään paljon paremmin

tasapainossa. USA:ssa tehta-

vän alkoholitutkimuksen pai-
nopiste on biolääkel ieleessä.

- Jos verlaan alkoholitutki-
musta muihin sosiaalitietei-
siin, se on esimerkiksi USA:ssa

paljon kansainvälisempää kuin
yleinen sosiologia. Tiedän sen

kokemuksesta USA:ssa sosio-

logiaa opiskelleena. Juuri al-
koholisosiologiassa suomalais-

ten tutkijoiden panos on ollut
tärkeä. Tekee alkoholitutki-
musta sitlen kuka tahansa ja
missä tahansa, han ei voi olla
ottamatta huomioon alan kan-

sainvälisyyttä. Sosiologiassa

on myös perinteisesti totuttu
tutkimaan (ia arvostamaan)

suuria ja vakavia projekteja.
sosiaalisla luokkateoriaa jne.

Meita alkoholisosiologeja on

näin siunattu matalammalla
statuksella, jos vertaamme sitä

akaleemiseen yleiseen sosiaa-

litutkimukseen. Olemme täl-
laisia vähemmän vakavia va-

paa-aikaa t utkivia s<,rsiologeja.

Kettil Bruunin kanssa me ker-

ran tästä jullelimme. ja hän sa-

noi viekkaasti, että "tätä kaut-
tahan meille on annettu mah-

dollisuus harjoittaa tutkimusta
lapi koko sosiaalisen kentän"!

- OIen nyt ARF:ssä työsken-

nellyt koko päihdekirjon kans-

sa: niin alkoholin, huumeiden,

tupakan kuin pelihimojen. Se

on varsin mielenkiintoista ja
toimii ihan hyvin. On vain pi-
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dettävä huolta siitä, ettei me-

netä kunkin addiktion erityis-
piirteita. Esimerkiksi alkoholi
on monimutkainen asia mones-

sa suhteessa ja on varottava

USA:ssa jo tapahtunutta. Kos-
ka siellä on viime aikoina kiin-
nitetty huomiota lähes yksis-
tään huumeisiin. piilee siina
suuri vaara, että niin Kanadan

kuin USA:n yhteiskunnan

päähuume eli alkoholi jaa syr-

Jaan.
ARF pyrkii vaikuttamaan

osavaltion harjoittamaan alko-
holipoliittiseen päätöksente-
koon monella eri tavalla ja ta-
solla. Silla on ympäri osavaltio-
ta 26 toimistoa, joiden kautta

iohdetaan erilaisia paikallisen
tason toimintaohjelmia. Pai-

kallinen taso korostuu Roomin

ajatuksissa, sillä sita kautta
voidaan parhaiten vaikuttaa
paikallistason päätöksente-

koon ja toimintatapoihin. Li-
säksi ARF:11ä on entuudestaan

varsin hyvät kontaktit paikalli-
seen viinamonopoliin sekä ra-

vintoloiden lupa- ja valvonta-

toimintaa hoilavaan organisaa-

tioon. Toimintamuotoina ovat

mm. jatkuva yhteydenpito ja

keskuslelu ajankohtaisista asi-

oista.

- Meilla on pitkat perinteet
yhteistoiminnasla. On vain

tunnustettava, että kullakin or-
ganisaatiolla on omat roolinsa.
En väitä. että neuvojamme aina

kiriaimellisesti noudatettai-
siin, mutta koemme kylla roo-

limme kansanterveyden edis-

täjinä hyvin merkityksellisek-
si.

- On olemassa asioita. joista

voi saada tutkimuksella tukea,
mulla sen avulla ei voi ohjata ja

tehda koko politiikkaa. Eika
tutkimuksen tulekaan määrätä

politiikan tekemisistä, vaan

antaa tietoa päätöksenteon pe-

rusteista, vastaa Room, kun

Kuva: Mirja Vepsäläinen

kysyn tutkimuksen yhteyttä

päätöksentekoon.

Juuri nyt Ontarion hallitus
pohtii - kuinka ollakaan - sitä,

voitaisiinko alkoholijarjestel-
ma yksityistää.ja mitä siitä seu-

raisi. Siihen ARF hioo parhail-
Iaan vastausta kansantervey-

delliselta näkökannalta.

ONKO KE,SKITIAMISESSA
JARKEA?

Suomessa sosiaali- ja teneys-
minisleriö valitsi viime kesänä

vaihtoehdon, j ossa alkoholitut-
kimus ja -tiedotus jaetaan ja
liitetään olemassa oleviin orga-
nisaatioihin, Stakesiin ja Kan-
santerveyslaitokselle. Päih-
deinstituutti-mallia oli myi;s

ehdotettu suomalaisen hallin-
non pohjaksi. mutta sille ei riit-
tävän korkealla tasolla läm-
metty.

Onko ollut järkevää keskit-
tää saman katon alle koko

päihdetutkimus, hoito sekä tie-
dotus ja valistus?

- ARF on todella mielen-
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kiintoinen experimentti. Mis-
sään päin maailmaa ei ole mal-
lia, jossa niin monet eri päihde-
toiminnot olisivat saman katon
alla. Meilla on nämä paikallis-
toimistot, alaisuudessamme on

osavaltion suurin yksittäinen
hoitokeskus sekä siihen liitty-
vä avohoilo ja tulkimustoimin-
tamme käsittää koko kentän
aina yhteiskunnallisesta ja
kayttaytymistieteellisestä hoi-
totutkimuksen kautta biolaä-
ketieteelliseen saakka. Olen-
nainen kysymys tietenkin on

se, voimmeko me saman orga-
nisaation rajoissa tehdä jotain
sellaista, mitä emme erillis-
organisaatioissa voisi tehdä.

- Meilla on hyviä paikallis-
tason projekteja, jotka nimen-
omaan vaativat koko alan yh-
teistyötä. Meilla on pitka klii-
nisen tutkimuksen perinne ja
siksi voimme heti alkuvaihees-
sa tutkiaja kokeilla kaytannos-
sä uudet hoitomallit. Jo nämä

näkökulmat puolustavat par-
haiten sitä, miksi näitä asioita
kannattaa tehdä yhteistyössä.

Parhaillaan ARF:ssä selvi-
tetään sitä, mitkä ajankohtai-
sista tutkimusaiheista ovat nii-
tä, jotka olisi jarkevaa tehda
yhteistyössä sosiaali- ja biolaa-
ketieteilijoiden kesken. Luon-
teviksi yhteistyoprojekteiksi
sopivat esimerkiksi alkoholi ja
väkivalta sekä juoma- ja tupa-
kointitapoihin liittyvä tutki-
mus.

- Tiedämme esimerkiksi tu-
pakan ja alkoholin suurkulu-
tuksen helposti kasautuvan,
mutta emme tiedä näistä tar-
kemmista yhteyksistä juuri mi-
tään. Me käymmekin ARF:ssä
vuosittain läpi kaikki tutki-
musaiheemme ja mietimme,
missä niistä olisi mahdollista
soveltaa laajempaa tieteiden-
välistä näkemystä.

- Ei se nyt niin kovin help-

poa ole sovittaa eri alueita ja
näkökantoja yhteen edes sa-

man katon alla. Ammatit ja ta-
vat tehdä työtä ovat niin kovin
erilaisia, ja käymmekin tästä
srystä edelleen pitkia ja hartai-
ta keskusteluja.

ENTA TIEDOTUS JA
VALISTUS?

Ontariossa on oma sosiaali- ja
terveysministeriö, jonka kans-
sa ARF:n tiedotus ja valistus
sekä tietopalvelu tekevät yh-
teistyötä. Room kehuu ARF:n
kirjasto- ja informaatiopalve-
Iuja ja toteaa niiden olevan yhä
enemmän sahktiista tiedonsiir-
toa, jota voi valittaa jopa suo-

raan kenttätyohon tavallisia
puhelinlinjoja pitkin.

- Valistustyössä kohderyh-
miämme oval toisaalta suuri
yleisö. mutta erityisesti eri am-

mattiryhmät. Työ perustuu
pääosaltaan siihen tutkimuk-
seen, jota me tällä alueella ja
erityisesti ARF:ssä teemme.

ARF:n tiedotustyöstä saa hy-
vän kuvan selailemalla sen jul-
kaisemaa laaj aa aineistoluette-
loa, jossa on lukuisille, joskus
jopa hyvinkin pienille väestö-

ryhmille suunniteltua aineis-
toa. Tarjolla on monenlaista
opetus-, tieto- ja koulutuspa-
kettia paitsi tavallisille alkoho-
Iinkayttajille myös alan am-
mattilaisten tueksi. Videovali-
koima ja muu AV-valikoima on

kunnioitettava, ja osa parhaim-
mista on löytänyt tiensä myös

suomalaiseen päi hdetyöhön.
ARF julkaisee säännöl lises-

ti omaa lehteä nimeltä The

Journal, jossa varsin kansanta-
juisessa muodossa kerrotaan
uusimmista päihdealan tutki-
muksista sekä ajankohtaisista
asioista. Se oli aikanaan jon-
kinlaisena esikuvana Neuvoa-
Antavat-lehdelle. Alkoholipo-

litiikka-lehtea vastaavaa Onta-
riossa ei ole. Sen sijaan Quebe-
cissä ilmestyy hieman vastaa-

vanlainen ranskaksi. Koska
kielialue on laaja, on jo ole-
massa useita sellaisia lehtia,
joissa tutkimukset voidaan jul-
kaista.

- Emme ole koskaan edes

harkinneet omaa tutkimusjul-
kaisua. Kehitys kulkee pikem-
minkin toiseen suuntaan, eli on

yha selkeampi tarve julkaista
yhteisissa kansainvälisissä jul-
kaisuissa. Lehti, jossa sosiaali-
tutkijamme nykyään julkaise-

vat, on brittilainen Addiction.
Lisäksi julkaistaan lehdissä

Journal of Studies on Alcohol
ja Ceneral Drug Issues. Päih-
detutkimuksen pääfoorumiksi
on vähilellen noussut lehti ni-
meltä American Joumal of
Public Health, mutta siinä jul-
kaistaan pääosin muuta kuin
sosiaalitutkimusta.

ONKO
ALKOHOLI POtITI.IKALI.A ..

SIJAA KANSAI NVATISESSA
YHTEISKUNTAKEHITYKSESSA?

Suomen näkökulmasta katsoen
on tuntunut hieman siltä, että
alkoholipolitiikka on jotain
sellaista, jota "Euro-Suomi" ei
enää tarvitse eika kaipaa. Paa-

tavoitteena tuntuu olevan alko-
holijarjestelmä, jossa mielihy-
vän kaupparatsut eivät hapeile
yksityista voitontavoittelua ei-
vätkä mainostajat mielikuvi-
aan. Onko nyt niin, että tällai-
nen kyllastyminen alkoholiin
erityishyodykkeenä on kan-
sainvälisestikin nähtävissä vai
onko tämä vain ikioma Suomi-
ilmio?

- Asial näyttävät lahes pain-
vastaisilta riippuen siitä, mistä
suunnasta niita katsoo.

USA:ssa alkoholipolitiikka on

saamassa yha tarkeamman ja-
lansijan. Yksi syy siihen, miksi

6B ATKOHOIIPOTITIIKKA
6i 11996): I



näin on käynyt, on siinä, että
amerikkalaiset ovat hyvin pe-
Ioissaan Iailtomisla huumeisla
ja että pelätään tupakan ja al-
koholin helpon saatavuuden

aikaansaavan liberaalia suh-
lautumisla myös laittomiin
huumeisiin.

- Sen sijaan meilla Ontarios-
sa ja Pohjoismaissa asiat näyt-
tävät kulkevan toiseen suun-
taan. Yhteiskunnissamme on

pitkaan harjoitettu määrätie-
toista alkoholipolitiikkaa ja

siihen aletaan olla hieman vä-

syneitä. Koko alkoholipoliitti-
nen ajatteluhan on alun perin
pohjoismaista perua ja on niis-
säkin yhteiskunnissa ollut tais-
telun kohteena koko olemassa-

olonsa ajan.
Vaikka seke Ontarion että

Suomen vahittaismyyntimono-
polit ovat olleet murtumispai-
neiden alla viime vuodet, poik-
keaa Ontarion tilanne olennai-
sesti omastamme. Kun meillä
suuri yleisö on jo pitkän aikaa
antanut tukensa järiestelmän

liberalisoinnille, on ontariolai-
nen väestö tiukasti oman mo-

nopolinsa ja varsin konserva-

tiivisen alkoholipolitiikan har-
joittamisen takana.

Vain noin neljännes Ontari-
on väestöstä sallisi tutkimus-
ten mukaan alkoholijuomien
myynnin tavallisista elinlarvi-
keliikkeistä (Suomessa 2/3).
Mistä tällainen asenne-ero sit-
ten mahtaa johtua?

- Olemme sitoneet alkoholi-
politiikan osaksi yleistä sosi-
aali- ja terveyspolitiikkaa. vii-
me aikoina erittäin vahvasti
osaksi valtakunnallista kan-
santerveystyötä, Room arvelee.

Olemmekohan me suomalai-
set juuri tässä suhteessa joten-
kin epäonnistuneet?
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YKSITYISTAMINEN NOSTI
HINTOJA

Robin Room on armoitettu mo-
nopolijärjestelmän puolesta-
puhuja. Hän on puhunut ai-
heesta lukuisissa kansainväli-
sissä kokouksissa ja asiantun-
tijatilaisuuksissa. Hän ei kui-
tenkaan ole mikään asialle tun-
teenomaisesti vihkiytynyt tuli-
sielu, vaan kylmän rauhallises-

ti ja loogisesti ajatteleva yh-
teiskuntatutkija. Roomin mie-
Iestään alkoholimonopolit ovat
erinomainen väline alkoholi-
politiikan harjoittamisessa ja
erityisesti kaupan säätelyssä.

Ne tekevät alkoholin saatavuu-
den hieman vaikeammaksi ra-
joittamalla alkoholin myyntiä
terveydellisin peruslein ja sää-

telem:illa myyntipisteiden lu-
kumäärää. Tarkoitus ei ole

kieltaa alkoholin hankkimista,
vaan ainoastaan tehdä se hie-
man epämukavammaksi. Sys-

tembolagetin pääjohtajan Gab-
riel Romanuksen tavoin Roorn-
kin lahtee siitä, ettei monopo-
lia voi korvata millaan muilla
alkoholipolitiikan keinoilla.

- Se säätelee yksityistä voi-
tontavoittelua. Sen avulla voi-

daan huomattavasti helpom-
min pitaa salakuljetus kurissa.
Monopoli merkitsee myös

kaikkialle valtioon samoja hin-
toja, mikä kuluttaian kannalta
ei ole lainkaan huono asia.

- On ollut mielenkiintoista
havaita, että USA:ssa ja Kana-
dassa kaikissa niissä osavalti-
oissa, joissa monopolijärjestel-
mä on yksityistettyo hinnat ovat

kuluttajien suureksi hämmäs-
tykseksi kohonneet eivätkä
suinkaan laskeneet, kuten alun
perin markkinoitiin. On nimit-
täin aivan selvää, että mikäli
valtio haluaa säilyttää verotu-
lonsa ennallaan, yksityistami-
nen johtaa hintojen nousuun.

- Kun verrataan niitä ame-

rikkalaisia osavaltioita, joissa

on monopoli. niihin. joissa ei

ole, on monopolivaltioissa al-
haisempi kulutustaso ja vähäi-

semmät haitat kuin yksityis-
kaupan valtioilla. Paras vertai-
lutilanne on silloin, kun voi-

daan tarkastella samaa valtiota
monopoli- ja yksityisjarjestel-
mässä. Tällaisia esimerkkejä
meillä on nyt mm. Alabamasta
ja lowasta. Niiden myynti on

lisääntynyl. erityisesti viinien
ja väkevien - ja hinnat ovat

kohonneet.

- Kansanterveydell isel ta na-

kökannalta juuri vähittais-
myyntimonopoli on se kaik-
kein tärkein. Se pystyy parhai-
ten kontrolloimaan alaikaisille
myyntiä, ja myymaloiden luku-
määrää voidaan säädellä alko-
holipoliittisesti.

Room on perehtynyt vuosien

myötä myös Oy Alko Ab:n hal-
linnoimaan alkoholijarjestel-
mään. Hänen mielestään Suo-

men esimerkki on aina ollut
hyvin mielenkiintoinen; oli sit-
ten kyseessä miten tiukka mo-

nopoli tahansa, on valtiolla
aina järjestelmästä huolimatta
ristiriitaiset intressit alkoho-
liin. Toisaalta ne ovat fiskaali-
sia, toisaalta kansanterueydel-
lisiä. Room koroslaa, etlä sa-

mat ristiriidat ovat enemmän
tai vähemmän näkvvissä kai-
kissa niissä valtioissa, joissa

alkoholin myynti on laillista.

- Olen usein esittänyt alko-
laisille ystävilleni sen näkö-

kannan, että tuskin Alkossa-
kaan aikanaan kovin paljon
yhteisesti keskusteltiin saman

katon alla olevien intressiryh-
mien kesken, mutla - varmasti

enemmän kuin eri ministeriöt
keskenään!
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