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-koiden asiakkaat potevat unettrtrnuutta, ah-

distuneisuutta, masentuneisuutta ja yrittavüt
itsemurhaa lähes yhtä usein kuin psykiatrisen
erikoissairaanhoidon potilaat. Paihdehuollon

vksikoista Jrsykiatristen potilaiden hoitovas-
tuuta halutaan siirtää mielenterveystoimistoi-
hin. Kahdella tavalla sairaat potilaat eivät siis
oikein sovi kumpaankaan hoitojarjestelmään,
jolloin todellisena \ aarana on. etlä enilen

apua tarvitsevat potilaat jaavat heikoimmalle
hoirlolle tai ajaulural kiertämään päivy:l1s-
poliklinikoiden noidankehää. Tuntuu koh-
tuuttomalta, että järjestelmä edellyttää vai-
keasti sairaita paranemaan, ennen kuin he

voivat saada hoitoa.

Hoitojarjestelmä palvelee näitä moni-
vaivaisia potilaita tehottomasti ja juoksuttaa

heitä aiheettomasti paikasta toiseen. Tilanne
voi korjaantua, kun valtaosa terveyskeskuk-
sista siirtyy väestövastuukaytantoon. Terveys-

keskuksissa, oppilasterveydenhuollossa ja
tyiiterveyshuollossa paihteiden käytto ja muut
mielenterveysongelmat ovat todettavissa al-
kuvaiheissaan tai naamioituneina erilaisiin
epänrääräisiin. mulla turrnislellaviin oirei-
siin. Varhaisvaiheessa ongelmien selvittely ja
hoito on kaikkein kannattavinta. Järjestelmän
muuttuessa omalääkärin kiinnostus ja mah-

dollisuudet päihde- ja mielenterveys«rngelmi-

en varhaistoteamiseen paranevat, folloin
osaan ongelmista päästään puuttumaan ennen

kuin vakavia sosiaalisia ongelmia alkaa ke-

hittya. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon pa-

nosta tarvitaan edelleenkin työnohjauksen,
diagnostiikan ja hoitovalintojen avuksi. Olo-
suhteel pakottaral suunlaamililn voimavaloja

kannattavasti .ja potilaiden tarpeet huomioon

ottaen. Jo ennen lamaa kokeiltiin saumatto-

masti toimivan rnielenterveystoimiston ja A-

klinikan toimintamallia tiiviissä yhteistyössä

terveyskeskuksen kanssa.'Iasta Helsingin
l\4uunulus-a uloilt,luslir loiminnustu on sualu

rnyönteisiä kokemuksia. Paakaupunkiseuclun

ulkopuolellekin on suunnitteilla perustaa

riippuvuussairauksiin erikoistuneita tutki-
mus- ja hoitoyksiköitä. Ne voivat palvella yk-

sittäisten potilaiden hoiclon arvioinnissa,
mutta sitäkin tärkeämpiä ne ovat hoitohenki-
lökunnan perus- ja täydennyskoulutuspaik-
koina. Pitkaaikaista seurantaa ja tukea tarvit-
sevien potilaiden hoito kannattaa kuitenkin
keskittua omaan terveyskeskukseen vaivan

laadusta riippumatta.

Kahden tai useamman päihdesairauden tai

psykiatrisen sairauden yhdistelmä muodostaa

oman oirekokonaisuutensa, jonka syyt, hoito
ja ennuste ovat erilaiset kuin kunkin yksittai-
sen sairauden. Kunnianhimoiset yritykset
täsmätä hoitoja päihdepotilaiden vaivoihin
eivät vielä ole ratkaisseet hoitolinjojen valin-

taa. Tutkimuksesta opittiin se, mikä jo tiedet-

tiin aikaisemminkin: psykiatrisesti sairaiden

päihdepotilaiden hoitoennuste on heikompr

kuin psyykkisesti terveiden. Tiedetään kui-

tenkin, että päihdepotilaiden ahdistuneisuu-
den ja masentuneisuuden asianmukainen

hoito parantaa hoitomyiintyvyyttä ja vähentää

paihteiden kayttoa. Toistaiseksi edelleen yk-

silollinen hoidon suunnittelu, joka perustuu

potiluan kokonaisrallaiseen luntemiseen. ta-

kaa inhimillisen hoidon niillekin, joille on

kusuulunul monenlaislu vaivuu.

EY:n tuomioistuimessa on Par-
haillaan menossa oikeuden-

kaynti, jossa tuomioistuimelta
pyydetään ennakkoralkaisua

siitä, onko Ruotsin alkoholi-
monopolij ärjestelmä yhteenso-

piva Rooman sopimuksen (RS)

eli EY:n perustamissopimuk-

sen eräiden pemsartikloiden
kanssa. Julkisasiamies tanska-

lainen Michael B. Elmer on

antanut asiassa lausuntonsa

4.3.1997. Julkisasiamies ei hY-

väksy lainkaan pohjoismaista

perusnäkemystä alkoholiPoli-
tiikasta. Hän ei hyväksy näke-

mystä, jonka mukaan alkoholi-
haittoja vähennetään koko-

naiskulutusta vähentämällä.

Näin ollen hänen mielestään
jarjestely, jolla pyrkitaan

myynnin ja sitä kautta kulutuk-
sen rajoittamiseen, on jo lähtö-

kohtaisesti vastoin Rooman so-

pimusta. Seuraavassa muuta-

ma kommentti lausunnosta.

EY-tuomioistuimen käytän-

töön kuuluu, että taPauksen

tutkii ensin ns. julkisasianries.

Hän ei ole jutun esittelijä, vaan

itsenäinen tuomari, joka tekee

ensimmäisenä jutun perusteel-

lisen tutkinnan ja antaa oman

Iausuntonsa siitä. Lausunto on

julkinen. Julkisasiarniehen
lausunto ei sido mitenkään tuo-

mioistuinta. Lausunto on

yleensä analyyttisemPi, tar-

kempi ja perusteellisempi kuin
tuomioistuimen ratkaisu. Tuo-

mioistuin on usein lausunnois-

saan diplomaattisempi.
Franz6n-jutun lausunnossa

kaydaan tarkoin Iäpi ruotsalai-
nen järjestelmä Rooman soPi-

muksen ja EY:n tuomioislui-
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