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KETTIL BRUUN

ALKOHOLI, HUUMAUSAINEET
JA LAAKKEET

Pohjoismaiden Neuvoston keväällä 1967

Helsingissä pitämässä istunnossa hyväksyt-
tiin jäsenehdotus huumausaineiden väärin-
käyttöä koSkevan tutkimuksen tehostami-
sesta. Sen jälkeen on ilmestynyt Ruotsin
narkomaanienhoitokomitean kaksi ensim-
mäistä osamietintöä ja maailmanterveysjär-
jestö (WHO) on julkaissut asiantuntijakomi-
tean käsitykset,alkoholista.ja muista aineis-
ta riippuvaisten herrkilöiden hoidosta. Kun
nämä uudet julkaisut sisältävät asiatietgja
ja kannanottoj,a, joilla on merkitystä mei-
dänkin oloissamme, esittelen ja pohdin seu-
raavassa uutta aineistoa.

Käsitteell istä epäselvyyttä

Narkoottisilla eli huumaavilla aineilla ta,r-
koitetaah varsinaisesti nukutusaineita (vrt.
esim. naikoosi). Alun perin käsitteellä oli
pelkästään farmakologinen merkitys, mutta
vähitellen §e on ladjentunut saaden esim.
Flu'otsissa juridisen' merkityksen, joten sillä
tarkoitetaan nykyisin huumäus,aineasetuk-
sissa lueteltr-rja aineita (mm. amfetamiineja,
pieludiir.iia, ritaliinaa, LSD:tä). Kansainväli-
slssä huumausainesopimuksissa - uusin
n§. Single Convention tuli vbimaan 1964 -

tarkoitetaan huumausaineilla (narcotics) ko.
sopimuksissa mainittuja aineita; niinpä ko-
kaiini ja cannabis (marihuana) kuuluvat ju-
ridisesti, mutta eivät farmakologisesti huu-
mausaine,ryhmään. -Tämä juridisten ja far-
makologisten huumausainemääritelmien vä-
linen ero aiheuttaa seka,annusta, ja useinkin
huümausaineiden farmakologisten ominai-
suuksien katsotaan liittyvän kaikkiin huu-
mausainesopimuksissa esiintyviin aineisiin.
Englanniss,a on vältetty tämä sekavuus: siel.-
lä käytetään nimityksiä dangerous drugs,
vaaral.liset aineet, joilla tarkoitetaan tietty-
jen juridisten erikoismääräysten alaisia ai-
neita väittämättä, että niillä farmakologises-
ti olisi jotakin yhte'istä.

Samaa käsitteellistä "epäselvyyttä esiin-
tyy myös puhilessamme narkomaaneista -käsitys klassisista narkomaaneista, jotka
ovat riippuvaisia klassisista huumausaineis-
ta; -pyrkii säilymään. Nykyisin tapaamamme
'närkomaahit' ovat usein'aivan toisenlaisia
-= he käyttävät muita aineita, ainakin osit-
tain uusissa ympäristöissä ja heidän riippu-
vuutensa muodot ovat muuttuneet. Juuri
huomättava ero eri aineiden aiheuttamassa
rilppuvuudessa on antanut WHO:lle aiheen
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luopua käsitteistä "addiction" ja "habitua-
tion". Näiden sijasta käytetään nyt sanaa
"dependence", riippuvuus, ja korostetaan
voimakkaasti, että tämä käsite sinänsä on

melko sisällyksetön, sekä edellytetään täs-
mennettävän mistä aineesta on kyse: pu-

hutaan siis morfiini-, barbituraatti-, canna-
bis- jne. tyyppisestä riippuvuudesta (Eddy

vm.).

WHO: n asiantuntiiakomitea

Klassisten huumausaineiden merkitys on

vähentynyt sekä lääketieteen alalla että
riippuvuussuhteiden luojina. Samanaikai-
sesti on ilmaantunut paljon uusia, riippu-
vuutta aiheuttavia aineita. Toiset näistä ovat
peräisin lääkeaineteollisuudesta, toisia on
perinteellisesti käytetty tietyissä kulttuu-
reissa, joista ne ovat levinneet uusille alu-
eille.

Kehitys merkitsee sitä, että kansainvälinen
valvonta ja kansainvälinen terveydenhoito
ovat joutuneet uuteen vaiheeseen. On käy-
nyt yhä tärkeämmäksi verrata toisiinsa vaa-
rallisuuden kannalta tupakkaa, alkoholia,
huumausaineita ja muita riippuvuutta ai-
heuttavia aineita. Vaarallisten aineiden
kontrollin yhtenäistäminen tavalla tai
toisella muodostuu niin ikään Yhä
keskeisemmäksi asiaksi. Näiden aineiden
käyttötavoissa esiin§vät huomattavat vaih-
telut osoittavat selvästi, ettei vaarallisuutta
ja valvonnan tarvetta voida arvostella -
niin kuin usein on tehty - yksinomaan far-
makologisten seikkojen (agents) perusteel-
la. Ainetta käyttävän henkilön (host) omi-
naisuudet ja se ympäristö (environment),
jossa käyttö tapahtuu, määräävät useinkin
käytön vaikutuksen.

Tämän huomioon ottaen on luonnollista,
että YK:ssa on haluttu pohtia mahdollisuuk-
sia maailmanterveysjärjestön eri elimissä
suoritettavan työn yhtenäistämiseksi. Kon-

kreettinen ilmaus tästä pyrkimyksestä on

asiantuntijaryhmä, jonka WHO kutsui koolle
keskustelemaan toimenpiteistä'alkoholin ja

muiden aineiden aiheuttaman riippuvuuden
vastustamiseksi. Asiantuntijaryhmä koros-
taa mm. (WHO, 1967):

1. Ko. ongelmien synnyssä ja käsitte-
lyssä on todettavissa useita samanlaisia
piirteitä. . . (itse aineesta ja laillisen sta-
tuksen erilaisuudesta riippumatta).

2. Useinkin eri aineita käytetään sa-
manaikaisesti, esim. barbituraatteja yh-
dessä heroiinin tai alkoholin kanssa. Sa-
moin tapahtuu yleisesti siirtymistä ainees-
ta toiseen.

3. On tehty useita alkoholismia koske-
via tutkimuksia, joiden tulokset olisivat
sovellettavissa muiden huomattavasti vä-
hemmän tunnettujen aineiden väärinkäyt-
töön.

4. loskin yleinen ja virallinen suhtautu-
minen alkoholismiin on muuttunut tuo-
mitsevasta terapeuttisemmaksi, ei tällais-
ta vielä ole samassa määrin tapahtunut
muiden aineiden väärinkäytön suhteen.

WHO:n asiantuntijaryhmä on siis halun-
nut käsitellä erilaisten riippuvuutta aiheut-
tavien aineiden kontrollia samasta näkökul-
masta. ltse asiassa on jo olemassa maita,
jotka ainakin jossain suhteessa ovat omak-
suneet tämän näkökannan. Suomessa alko-
holistilain tilalle on tullut laki päihdyttävien
aineiden väärinkäytöstä ja Ontariossa enti-
nen Alcoholism Research Foundation on

nykyisin nimeltään Alcoholism and Drug
Addiction Research Foundation.

Miten vaarallisuus on luokiteltavissa?

Norj,alainen sosiologi (Christie, 1967) on

seikkaperäisesti pohtinut mahdollisuuksia
riippuvuutta aiheuttavien eri aineiden vaa-
rallisuusasteen arvioimiseksi. Miten on

määriteltävä tupakanpoltosta johtuva syö-
vän vaara suhteessa alkoholinkäytöstä joh-
tuv,aan maksakirroosin uh'kaan? Ja kuitenkin
tämä tuntuu yksinkertaiselta verrattuna nii-
hin vaikeuksiin, jotka ilmenevät verrattaes-
sa LSD:n aiheuttamia myönteisiä elämyksiä
ja haittavaikutuksia tupakanpolton tuotta-
maan iloon ja haittaan. Meidän on erittäin



vaikea mitata alkoholin haittavaikutuksia ja

olemme avuttomia, kun olisi punnittava vas-
takkain alkoholin aiheuttam,aa iloa ja hait-
taa. Miten tällöin voisimme verrata eri ai-
neita? Christie korostaa artikkelissaan, että
tällaisissa vertailuissa on otetta\ia huo-
mioon seu,raavat tekijät: Mitä iloa aineen
käytöstä on; paljonko kärsimystä aiheutuu
jos siitä luopuu; kuinka kauan ainetta on
käytettävä, ennen kuin se koetaan hyvänä;
ja kuinka pian sen puuttuminen alkaa ai-
heuttaa kärsimystä? Miten vaarallista aine
on sitä käyttävälle ja miten vaarallista se on
muille? Tämä on toivomusluettelo; itse
asiassa lainsäädännössä ja moraalisissa ar-
vostuksissa ilmenevät kannanotot perustu-
vat sellaisiin tekijöihin, joilla ei ole mitään
tekemistä tosiasioiden ja tiedon kanssa.

Vaarallisuutta valaisevien tietojen puute
on johtanut siihen, että arvostukset ovat
keskustelussa ensi sijalla. Moraalista ulot-
tuvuutta tähdentää lisäksi psykodelisen liik-
keen synty; tämä liike näkee tiettyjen ainei-
den käytössä jotakin myönteistä ja rikkaam-
man elämän mahdollisuuden. Käsitys liittyy
laajempaan näkemykseen, eikä yrityksillä
vastustaa tätä liikettä liene paljoakaan me-
nestystä, jos keskitytään vain yhteen ai-
noaan faktoriin, esim. LSD:n käyttöön.

Vaa,rallisuutta koskeva keskustelu on
osoittanut, miten keskeisen tärkeää on että
pys§tään tekemään ero riippuvuutta aiheut-
tavien aineiden välillä. Farmakologisten kri-
teerien avulla voidaan valaista tiettyjä ero-
ja; esitän tässä taulukon Ruotsin narkomaa-
nienhoitokomitean mietinnöstä (SOU 1967:

25, s. 197).
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Taulukko on laadittu WHO:n asiantunti-
joiden selostusten perusteella. Näiden
asiantuntijoiden mielestä riippuvuus alko-
holista on lähinnä samaa tyyppiä kuin riip-
puvuus barbituraateista. Farmakologisten
kriteerien mukaan morfiini,ryhmän aineet
ovat siis vaarallisimmat, cannabis-valmis-
teet taas viattomimmat. Mutta ryhmittelyssä
on otettu huomioon vain riippuvuutta ai-
heuttava vaikutus - akuutit samoin kuin
pitkäaikaisetkin vaikutukset on jäte§ sik-
seen. Farmakologisessa luokittelussa ei

liioin, kuten jo mainittiin, voida kiinnittää
huomiota vaikutusten erittäin voimakkaa-
seen, kulttuuriympäristöstä ja aineen käyt-
täjästä riippuvaan vaihteluun.

Sosiaalinen kontrolli

Edellä olen maininnut joukon aineita, jot-
ka voivat aiheuttaa riippuvuutta. Riippuvuus
saattaa merkitä vaaraa, mutta kaikissa kult-
tuureissa ainakin jonkin riippuvuutta ai-
heuttavan aineen käyttö on hyväksyt§.
Riippuvuus ei liioin ole mikään vaarallisuu-
den }a kontrollin tarpeen kriteeri. Kuten
Hartman huomauttaa, riippuvuus ei sinänsä
ole sairaus, on voitava todeta myös haittaa.
Tässäkin tapauksessa on ilmeistä, että
kontrollia suunniteltaessa on otettava huo-
mioon, mitä sen avulla on voitettavissa; on

kiinnitettävä huomiota ilmiön käsittelyalttiu-
teen, kuten Törnudd sanoo.

Nämä näkökohdat ovat tärkeitä, koska
tiedot kieltolain vaikutuksista Yhdysvallois-
sa ja siellä voimassa olevasta huumausai-
nelainsäädännöstä osoittavat, että sosiaali-
sen kontrollin muoto voi johtaa suurempiin

Vastustamaton halu Volmakas halu Halu Ei halua
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haittavaikutuksiin kuin vaarallistenkin ainei-
den käyttö. Meidän on siis oltava yaruillam-
me, ettemme harhakuvitelmien takia, jotka
koskevat vaarallisuutta tai kykyämme muut-
taa ihmistä, kehittäisi sosiaalisia ongelmia
synnyttävää kontroll ia.

Riippuvuutta luovien aineiden kontrolli
vaihtelee suuresti kulttuuriperinteistä
riippuen. Kansainvälisellä tasolla on tehty
sopimus, joka rajoittaa klassisten huumaus-
aineiden käytön puhtaasti lääkinnällisiin tar-
koituksiin tapahtuvaksi. Kriminalisoinnin
avulla taas pyritään kokonaan hävittämään
coca-viljelmiä ja lopettamaan cannabiksen
käyttö. YK:ss,a arvioidaan cannabista käyt-
tävien lukumäärä sadoiksi miljooniksi, heitä
on ennen muuta Aasiassa ja Afrikassa, eri-
toten alueilla, missä alkoholinkäyttö on vä-
häistä. Tupakka, alkoholi ja monet muut
lääkeaineet eivät sitä vastoin sisälly kan-
sainvälisiin sopimuksiin. Taloudellisista nä-
kökohdista johtunee, että coca ja cannabis
ovat joutuneet ankarampien toimenpiteiden
kohteiksi kuin sellaiset aineet, joita kaikkien
järkevien kriteerien mukaan olisi pidettävä
huomattavasti vaarallisempina.

Lääkeaineiden, alkoholin ja tupakan kon-
trolli vaihtelee huomattavasti eri maissa. Toi-
sissa maissa ei kontrollia käytännöllisesti
katsoen ollenkaan harjoiteta, toisissa se
perustuu verotukseen; toisissa tapauksissa
tavaran saantia vaikeutetaan, kun taas toi-
sissa kontrolli uskotaan erikoiselimille. Poh-
joismaissa on eritoten alkoholinkäytön ja
jossain määrin myös tupakoinnin sosiaali-
nen kontrolli jo kauan ollut väittelyn alaise-
na lääkkeiden kontrollin joutuessa vasta
äskettäin mielenkiinnon kohteeksi.

Lääkkeiden varsinainen tarkoitus, sai-
rauksien parantaminen, on johtanut siihen,
että niiden käyttö rahoitetaan sosiaalipo-
liittisten uudistusten avulla, kun taas tupak-
ka ja alkoholi luokitellaan nautintoaineisiin
kuuluviksi. Siinäkin tapauksessa, että käyt-
tö johtaa riippuvuuteen, voidaan lääkkeistä
riippuvaisten henkilöiden sallia ylläpitävän

riippuvuuttaan lääketieteellisten kriteerien
perusteella. Riippuvuutta tupakasta. pide-
tään syövän vaarasta huolimatta asianomai.
sen henkilön yksityisasiana, kun taas riip-
puvuus alkoholista esim. meidän maassam-
me helposti aiheuttaa asiaan puuttumista.
Riippuvaisten hoidossa näillä eroilla on
suuri merkitys.

Tilanne Ruotsissa

Kuten johdannossa mainittiin, huumaus-
aineongelmaa on käsitelty Pohjoismaiden
Neuvostossa, jossa toivottiin tehostettua
tutkimusta tämän vakavaksi katsotun sosi-
aalisen ongelman ratkaisemiseksi. Yleisen
käsityksen muka,an ongelma on vaikein
Ruotsissa ja oireellisena voidaan pitää, että
tehokas ruotsalainen selvitysjärjestelmä jo
on ennättänyt saada aikaan kaksi mietintöä.
Lääkintöhallituksen asettama narkonoaa-
nienhoitokomitea selvittelee ensimmäisessä
osamietinnössään erittäin hankalia määrit-
telykysymyksiä (mitä on na,rkomania yms.),
kuvailee tavallisimpia riippuvuuden tiloja ja
luettelee sellaiset selvittelyt ja tutkimukset,
jotka jo ovat käynnissä tai jotka komitean
ilmoituksen mukaan on tarkoitus saada
käyntiin. Komitea yrittää edelleen kartoittaa
riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttöä
ja tekee joukon ehdotuksia hoidon laajen-
tamiseksi. Toisessa osamietinnössä valais-
taan taas nykyistä kontrollijärjestelmää ja
esitetään useita konkreettisia ehdotuksia.

Yksi komitean sihteereistä (Hirschfeldt)
on kirjoittamassaan artikkelissa komitean
suorittaman työn pohj,alta selostanut Ruot-
sissa tätä nykyä esiintyviä erilaisia riippu-
vuusryhmiä. Hän puhuu ensinnäkin klassi-
sesta narkomaniasta, jota muutamat sadat
henkilöt, lähinnä mo,rfinistit, potevat. Heidän
ongelmiaan ei tarmokkaista toimenpiteistä
huolimatta ole saatu ratkaistuiksi; vieroitus-
kuurien jälkeen sairaus aina uusiutuu. Toi-
sen ryhmän muodostavat amfetaministit,
jotka käyttävät - useimmiten ruiskeina -preludiinia, ritaliinaa ym. keskushermostoa



kiihottavia aineita. Tätä nykyä ko. lääkkei-
den katsotaan olevan kokonaan vailla tera-
peuttista merkitystä ja ne voitaisiin huoleti
täysin lopettaa. Lasketa,an tähän ryhmään
kuuluvan n. 3 000 henkilöä, lähinnä suur-
ja satamakaupunkien asukkaita, iältään
2C-_40 -vuotiaita. Kolmatta ryhmää Hirsch-
feldt nimittää tavallisiksi lääkkeiden väärin-
käyttäjiksi, ensi sijassa on kysymys unilääk-
keistä (b,a,rbituraateista) tai rauhoittavista
aineista (meprobamaateista). Nämä ei-
vät ole Ruotsin huumausaineasetuksen
alaisia. Ryhmää pidetään sosiaalisesti ver-
rattain hyvin sopeutuvana, heitä hoidetaan
toisina,an sairaalassa ja he saavat lääkkeen-
sä laillisten lääkemääräysten nojalla. Neljäs
ryhmä edustaa cannabiksen ja LSD:n käyt-
täjiä. Tukholman koulujen kaikilta yhdek-
sänniltä luokilta saatujen ennakkotietojen
mukaan katsotaan joka viidennen oppilaan
käyttäneen huumausaineita. Lähes 90 oÄ

näistä oli aloittanut nauttimalla cannabis-
valmisteita (Kihlbom).

Kuvaa täydentävät mietinnössä esitetyt
tiedot. Vuosina ,I962-1964 psyki,atrisilla
klinikoilla ia mielisairaaloissa hoidetuista
potilaista, joista oli annettu diagnoosi "abu-
sus alii", yli puolet oli käyttänyt unilääkkei-
tä, 14 oÄ keskushermostoa kiihottavia ainei-
ta ja 1 0/e oannabista (SOU 1967:25, s. 9B).
Poliisipiireille osoitetun kiertokyselyn pe-
rusteella todettiin kesäkuussa 1966 yhteen-
sä 510 lääkkeiden väärinkäyttötapausta ja
lainvastaista menettelyä - näistä tapauk-
sista valtaosa eli 184 oli keskushermostoa
kiihottavien aineiden j,a 106 unilääkkeiden
aiheuttamia cannabistapausten ollessa 10
(s. s7).

Niin ikään on merkityksellistä todeta lail-
lisen myynnin vähentyneen erittäin huomat-
tavasti: vuonna 1959 Ruotsissa kirjoitettiin
763000 huumausainereseptiä, vuonna 1966
niiden lukumäärä oli enää 128 000. Dra-
m'aattisin lasku tapahtui deksamfetamiinin
kohdalla 22 miljoonasta 'l,B miljoonaan te-
rapeuttiseen annokseen ja preludiinin koh-
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dalla 8,4 miljoonasta 0,5 miljoonaan annok-
seen. Lääkärit olivat siis aikaisemmin mää-
ränneet näitä aineita erittäin runs,ain mitoin
vähentäen annoksiaan vasta sen jälkeen
kun lääkkeiden käyttö määriteltiin sosiaali-
seksi ongelmaksi. Valitettavasti komitea ei
pohdi lääkeaineteollisuuden ja lääkäreiden
osuutta näiden ongelmien syntyyn Ruotsis-
sa.

Toisessa osamietinnössään komitea kä-
sittelee kontrollitoimenpiteitä ehdottaen
mm. seuraavaa: tuliin ja poliisin miesvah-
vuuden lisäämistä, lääkemääräysten rekis-
teröintiä, lääkeruiskujen kaupan valvontaa,
salakuljetuksesta ja laittomasta käsittelystä
tuomittujen rangaistusten koventamista se-
kä lääkkeiden käytön ja liikenteen välisen
suhteen selvittämistä. Erikoisen mielenkiin-
toista on niin ikään, että tarmokkaita toi-
menpiteitä toivotaan lääkkeiden jakelun
kansainvälisen kontrollin tehostamiseksi -ponnistuksista huolimatta ei ole onnistuttu
pääsemään käsiksi ltaliassa ja Espanjassa
esiintyvän laajan lääkkeiden salakaupan
lähteisiin. Repressiivisten toimenpiteiden li-
säksi komitea ehdottaa konkreettisia toi-
menpiteitä hoidon tehostamiseksi. Näitä eh-
dotuksia en kuitenkaan tässä yhteydessä
ryhdy pohtimaan.

S'amalla kun komitea erittäin vakavasti
syventyy huumausaine- ja lääkekysymyk-
seen, se pitää tätä ongelmaa vähäisenä al-
kohol i n haittavai kutu ksi i n verrattu na. Kysyt-
täneen, eikö tämä koske tupakkaakin, vaik-
ka komitea ei sen suhteen suorita vertailuja.

Joissakin kohdin minun on suhtauduttava
epäilevästi komitean työhön. Lähtökohta on
kiistaton - Fluotsissa on jouduttu uuden
ongelman eteen ja toimenpiteitä kaivataan.
Komitean on pakko tehdä jotakin. Se ei
analysoi mistä johtuu, ettei lääkkeiden käyt-
töä aikaisemmin ole pidetty ongelmallisena,
vaikka lailliset lääkemääräyksei ovat olleet
erittäin runsaita; ei kysytä, miksi ongelma
juuri nyt koetaan niin polttavana.

Komitea hyväksyy siis yleisen mielipiteen
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lähtökohdat. Sen vuoksi onkin luonnollista,
että se suosittelee tullin ja poliisin miesvah-
vuuden lisäämistä - kaikki ymmärtävät tä-
män olevan välttämätöntä, ja tulli ja poliisi
sanovat tietenkin, etteivät he pysty hallitse-
m,aan tilannetta ilman lisävoimia. Toisin sa-
noen kaikki ovat tyytyväisiä eikä kukaan -ei ainakaan komitea - kysy, miten tämän

toimenpiteen voidaan odottaa vaikuttavan.
Cannabiksen osalta tulli on suorittanut yh-

teensä 15 takava,rikkoa kahden ja puolen

vuoden aikana, ja kaikki maassa käytetty
cannabis tulee ulkomailta; vaikka tullivirkai-
lijoita olisi muutama lisää, he eivät pystyisi
muuttamaan ti l,annetta.

Komitea katsoo kansainvälisiin sopimuk-
siin (Single Convention) viitaten, että canna-
biksen hallussapidon tulee olla kriminalisoi-
tu. Tätä ei pystytä perustelemaan sillä, että
uskottaisiin kriminalisoinnin eliminoivan
cannabiksen, tai viittaamalla cannabiksen
käytön vaarallisuuteen. Tämä kanta katso-
taan yksinkertaisesti velvollisuudeksi poh-

timatta sitä mahdollisuutta, että sopimus
voitaisiin sanoa irti. Tällainen §symys lie-
nee ollut komitean mielestä liian kiistan-
alainen.

Tilanne Suomessa

Ongelmaa pidettäneen Suomessa yleen-
sä suhteellisen vähäisenä verrattuna Ruot-

sissa vallitsevaan tilanteeseen. Väärinkäyt-
töryhmät lienevät meillä kuitenkin samat
kuin Hirschfeldtin edella analysoimat, mutta

cannabista ja preludiinia käytettäneen meil-
lä huomattavasti vähemmän.

En ryhdy tässä tarkemmin analysoimaan
tilannettamme. Haluan vain viitata muuta-
miin seikkoihin. Kuusi toteaa kirjassaan
"60-luvun sosiaalipolitiikka" apteekkimyyn-
nin runsauden maassamme osoittavan, että
väestö laajassa mitassa turvautuu lääkkei-
siin eikä lääkäreihin (s. 275). Purola ym.

ovat osoittaneet, miten juuri taloudellisesti
heikommassa asemassa olevat henkilöt
käyttävät suhteellisesti enemmän rahaa

lääkkeisiin kuin lääkäreihin (s. 249). Suo-
messa lääkkeilla on sairaanhoitobudjetissa
suurempi osuus kuin esim. Yhdysvalloissa
(s. 2&l). Mielenkiintoista on myös, että nai-
set nauttivat enemniän lääkkeitä kuin mie-
het (s. 219) - viimeksi mainitut käyttävät
sen sijaan enemmän tupakkaa ja alkoholia.

Lääkintöhallituksesta saadut tiedot taas
osoittavat Suomessa myytyjen lääkkeiden
lukumäärän olevan paljon suurempi kuin
muissa Pohjoismaissa - lähes 5 000 eri
lääkettä vastaten 2 00f3 000 lääkettä
muissa Pohjoismaissa. Alkoholin ja tupakan
käyttö on tilastoitu, mutta lääkkeiden kulu-
tuksesta tietoja ei sitä vastoin ole julkaistu.

Lopputoteamuksia ia ehdotuksia

1. Aineet, jotka voivat aiheuttaa riippu-
vuutta, ovat potentiaalisesti vaarallisia ja

voivat johtaa sosiaalisiin ongelmiin. On mie-

lekästä yrittää kontrolloida haittavaikutuk-
sia ottamall,a huomioon WHO:n suosittele-
ma "combined approach".

2. Kaikissa kulttuureissa käytetään jo-
takin riippuvuutta luovaa ainetta. Aineiden
haittavaikutuksia ei voida etukäteen arvioi-
da farmakologiselta pohjalta, kulttuurisei-
koill,a on ratkaiseva vaikutus.

3. Aineen sosiaalisella kontrollilla saat-
taa olla suuremmat haittavaikutukset kuin
itse käytöllä.

4. Teollistuminen ja uudet keksinnöt se-
kä vilkastunut kansainvälinen kanssakäymi-
nen ovat muuttaneet ongelmien laatua ja
johtaneet useiden uusien aineiden syntyyn.

5. Riippuvuus ei sinänsä saa aiheuttaa
yksilöihin kohdistuvia yhteiskunnallisia pak-

kotoimenpiteitä, mutta vaurioidenkin tapah-
duttua hoitomahdollisuuksien realistisen ar-
vioinnin täytyy vaikuttaa toimenpiteiden laa-

tuun.
6. Sosiaalinen kontrolli on ensisijaisesti

kohdistettava eri yhteiskunnallisiin elimiin
ja vasta sen jälkeen suoraan käyttäjiin.

7. Pohjoismaissa alkoholi aiheuttaa suu-
rimmat ongelmat, seuraavalla sijalla lienee



tupakka, sitten tulevat unilääkkeet }a stimu-
lanssit ja vasta loppupäässä joukko muita
lääkkeitä, varsinaiset huumausaineet sekä
cannabis ja LSD.

B. Suhtautum,nen ongelmaan liittyy elä-
mänkatsomukseen. Järkiperäisen politiikan
edellytyksenä ovat hyvät pohjatiedot -asiatietoja on sen vuoksi toimitettava avain-
asemassa oleville henkilöille, kuten lääkä-
reille, opettajille, vanhemmille, poliisille ja
sosiaalihuollon toimihenkilöille. Vain tällä
tavoin voidaan estää harhakäsityksien syn-
tyminen yhteiskunnassa ja se, että ruve-
taan vaatimaan epärealistisia toimenpiteitä.
Tämä informointi ei voi rakentua yksipuoli-
selle farmakologiselle informoinnille, siinä
vaaditaan eri tieteenhaarojen varteen otta-
mista.

9. Suomen tulee asianomaisissa kan-
sainvälisissä elimissä työskennellä sen
puolesta, että cannabis jätettäisiin pois
Single Convention -sopimuksesta ajatellen
niitä maita, joissa cannabiksen käyttö on
hyväksyttyä. Silloin meidänkin maamme oli-
si vapaa määrittelemään kantansa canna-
bikseen aina tilanteen vaatimuksen mu-
kaan. Vaihtoehtoisesti eri aineiden differen-
tiointia voitaisiin tehostaa Single Conven-
tionissa }a ottaa mukaan useita sellaisia ai-
neita, jotka aiheuttavat suurempia ongelmia
kuin cannabis. Mutta riippumatta siitä, mihin
ratkaisuun me täällä Suomessa pyrimme, on
heroiinin ja cannabiksen täysin aiheeton
rinnastaminen eliminoitava Single Conven-
tionista.

10. Sosia,alisella kontrollilla on pyrittävä
vähentämään riippuvuuden luomisesta ai-
heutuvaa taloudellista hyötyä. Kun alkoho-
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lipolitiikassa on pidetty mahdollisena suo-
sitella miedompia juomia alkoholin haitta-
vaikutusten vähentämiseksi, on tämä näkö-
kohta otettava huomioon myös lääkkeiden
kontrollissa ja hinnoittelussa.

11. Lääkeainekulutuksen kontrollimah-
dollisuuksien lisäämiseksi voitaisiin haitatta
vähentää lääkkeiden lukumäärää ja yleen-
sä noudattaa suurempaa pidättyvyyttä uu-
sia lääkkeitä hyväksyttäessä. Ny§tilan-
teessa lääkkeiden runsaslukuisuus vähen-
tää lääkäreiden rnahdollisuuksia tietää mitä
he määräävät - he joutuvat liian suuressa
määrin lääkeaineteollisuudesta ja tämän ta-
loudellisista intresseistä riippuvaisiksi.

12. Järkiperäisen politiikan luomiseksi on
suoritettava tutkimuksia, joissa kaikkien
riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö
an'alysoidaan kokonaisuutena ja käyttö suh-
teutetaan sosiaaliseen kontrolliin.
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