
syyteen.
Lääkekustannusten kompen-

soiminen potilaille kokonaan tai
osittain on mutkikas tapahtuma,
joka valtiovallan ja potilaiden Ii-
säksi koskee myös tuottajia, Iää-
käreitä ja apteekkeja. Korvaus-
perusteet vaihtelevat sairauksien
ja lääkeaineryhmien väIi[ä (ko-
konaan korvattavat vastaan osa-
korvaukset) ja eri maiden välilH.
Korvaus voidaan myös laskea
halvimman samanaryoisen val-
misteen mukaan, mutta tälIöin
kiistellään samanarvoisuudesta.
Suomessa Kansaneläkelaitos
määrittelee korvaukset suhteelli-
sen itsenäisesti. Lääkekustan-
nusten yleensä lisääntyessä vuo-
sien mittaan voidaan huomatta-
vastikin vaikuttaa lääkevalikoi-
maan ja lääkekulutukseen sopi-
valla korvauspolitiikalla.

§öryhmä antaa eräitä suosi-
tuksia lääkevalvonnan kehittä-
miseksi. He ehdottavat lääkeva-
likoiman tuntuvaa supistamista,
yhdistelmävalmisteiden hylkää-
mistä, epämääräisten valmistei-
den poistamista rekisteristä,
psyykenlääkkeiden kulutuksen
vähentämistä kokonaisuudes-
saan, tarveharkinnan lisäämistä
rekisteröinnin perusteisiin, mää-
räaikaisen rekisteröinnin sovel-
tamista, rekisteröintiprosessin
nopeuttamista järkeistämällä, Ii-
sensioinnin vähentämistä, klii-
nisten kokeiden laadun paranta-
mista, sivuvaikutusrekisterin pa-
rempaa hyödyntämistä, parem-
paa uusien lääkkeiden pitkäai-
kaisvaikutusten seurantaa, Iää-
kekulutuksen haittojen yleisem-
pää tutkimusta, lääkemainonnan
valvontaa, indikaatioiden väIjen-
tämisen estämistä, tavaramerk-
kien hylkäämistä, markkinointi-
toimien estämistä sopivalla ta-
valla, Iääkkeiden korvattavuu-
den vähentämista potilasturvaa
heikentämättä, lääkkeitä koske-
vien asiakirjojen julkiseksi julis-
tamista, lääketeollisuuden Iää-
käreille antamien apurahojen lu-

ettelointia, sellaisen rekisteröin-
nin soveltamista, jossa aloite tu-
lee muualta kuin teollisuudesta,
patentoimattomien aineiden suo-
simista, potilaiden vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämistä, valtion
rahoittamaa tutkimusta, avointa
keskustelua lääkepolitiikasta se-
kä Tanskan sulkemista pohjois-
maisesta yhteistyöstä EEC-si-
donnaisuutensa takia.

Suurin osa ehdotuksista on
kannatettavia ja osa toteutetta-
vissa, tai niitä jo toteutetaan. Osa
ehdotuksista on demagogisia; ne
perustuvat työryhmän teolli-
suus- ja lääkekielteislryteen sekä
uskoon potilaiden hyvän oivalta-
misesta. Entisenä rekisteröintivi-
ranomaisena olen kohtuullisen
tiukan lääkevalvonnan kannalla,
ja Suomen Iääkevalvonta on niin
tiukka kuin voimassa oleva laki
sallii. En tosin vastustaisi, vaik-
ka myyntilupia peruutettaisiin
nykyistä enemmän tai joissakin
tapauksissa lupa myönnettäisiin
määräajaksi. Vastustan kuiten-
kin mielivaltaan perustuvaa tar-
veharkintaa (Suomessa on jo ns.

tarkoituksenmukaisuuspykälä).
Lääkintäviranomaisten viisas
viivyttely uusien molekyylien re-
kisteröimisessä on mielestäni pa-
remmin paikallaan kuin rekiste-
röinnin nopeuttaminen hätäisel-
lä hytkäämisellä "konsekvenssi-
perustein", koska viimeksi mai-
nittuun sisäItyy helposti mieli-
valtaa. Norjan aikaisempi kireä
ote on viime vuosina lientynyt;
syitä voivat olla maan vaurastu-
minen ja halu aikaisempaa pa-
rempaan lääkevalikoimaan. Työ-

ryhmän käsitys psyykenlääkkei-
den kliinisestä merkityksestä oli
kovin pessimistinen, koska vai-
keissa sairauksissa kohtuullinen-
kin apu on hyväksyttävä. Tulisi-
ko psyykenlääkkeet korvata al-
koholilla?

Kirja on tutustumisen arvoi-
nen - sekä myötäkarvaan että
vastakarvaan.

Mauri J. Mattila

Alkoholi
80-luvun maailmassa

Armyr, Gunno & Elmör, Äke
& Herz, Ulrich: Alcohol in the
uorld, of the 80s. Habits, attitu-
des, preoenti.oe poli.cies and oo-
luntary efforts. Sober Förlags
AB, Stockholm 1982, 224 siuua

Ruotsalainen ja monikansalli-
nen täysraittiiden vakuutusyhtiö
Ansvar täyttää kuluvana vuonna
puoli vuosisataa. Yhtiö on levit-
täytynyt useihin maihin, joissa se

toimii yhteistyössä raittiusjärjes-
töjen ja monien uskonnollisten
yhteisöjen kanssa. Tämän vuoksi
se on teettänyt merkkivuotensa
kunniaksi kirjan, jossa pyritään
antamaan kokonaiskuva 80-Iu-
vun maailman alkoholioloista.

Katsaukseen on valittu Euroo-
pasta Pohjoismaat ja §mmenen
Keski-Euroopan maata. Välime-
ren maat käsitellään omana ryh-
mänään; Neuvostoliitosta ei ker-
rota mitään. Euroopan ulkopuo-
Ielta ovat mukana Kanada, Yh-
dysvallat, Australia, Uusi-See-
lanti, Intia ja Japani sekä koko-
naisina maanosina Afrikka ja
Latinalainen Amerikka. Kirjoit-
tajat ovat laatineet maa- ja alu-
ekohtaiset katsaukset paljolti
niiden selvitysten pohjalta, jotka
he ovat saaneet vastauksina vali-
tuille henkilöille lähettämiinsä
tiedusteluihin. Keskeisinä lähtei-
nä ovat lisäksi olleet WHO:n aI-
koholiprojektin katsaukset sekä
Ansvarin aloitteesta vuonna 1981

Wienissä järjestetyn tutkijasemi-
naarin aineistot.

Maa- ja aluekohtaiset katsauk-
set sisäItävät maan tai alueen aI-
koholiolojen lyhyen historialli-
sen taustan, selvityksen kulutuk-
sen kehityksestä kolmen viime
vuosikymmenen aikana sekä al-
koholiasenteita, kontrollipoli-
tiikkaa, alkoholitaloutta ja rait-
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tius- ja niihin verrattavien jär-
jestöjen toimintaa koskevat ku-
vaukset. Rakenne ja käsittelyta-
pa ovat selkeät, joten kustakin
maasta tai alueesta erikseen saa
hyvän käsityksen.

Kun on lukenut kaikki kat-
saukset, myös monet yhteiset ke-
hityspiirteet hahmottuvat. Eri-
tyisen selvästi vahvistuu aikai-
semmistakin yhteyksistä tuttu
asia: kulutuskäyrät ovat olleet
toisen maailmansodan jälkeen
eri puolilla maailmaa yllättävän
samanmuotoiset lähtötasoista,
alkoholijärjestelmistä ja niiden
mahdollisista muutoksista riip-
pumatta. Kulutuksessa oli b0- ja
60-luvulla loivahkoa nousua, jo-
ka sitten jyrkkeni ?O-luvun alku-
puolelle saakka sen jälkeen ta-
saantuakseen tai laskeakseen
hieman. Poikkeus yleisestä suun-
tauksesta on tunnetusti Ranska:
19 litrasta vuonna 1955 on tultu
loivaa alamäkeä 15,4 litraan
vuonna 1979. Suomen käyrä ei
näytä muiden joukossa erityisen
poikkeavalta, joskin kasvu meil-
Iä ajoittui lyhyempään kauteen
kuin yleensä muualla. Syynä ku-
Iutuksen kasvuun näyttää lähes
kaikkialla olleen ?0-luvun puoli-
väliin jatkunut elintason nousu.
Myös sosiaaliset ja kulttuuri-
muutokset ovat vaikuttaneet se-
kä alkoholin käytön määrään et-
tä tapoihin.

Kulutuskatsauksissa esitel-
Iäänkin tutkimuksia alkoholin-
käyttötavoista, kulutuksen ja-
kautumisesta yksilötasolla sekä
raittiiden osuuksista. Yllättävän
monissa maissa on tehty tällaisia
selvityksiä. Naisten ja nuorten
kulutuksen lisääntyminen, alko-
holin käytön "monipuolistumi-
nen" sekä raittiiden osuuden vä-
heneminen ovat Iähes kaikitle
maille yhteisiä ilmiöitä.

Sen sijaan alkoholiasenteita
koskevat kuvaukset jäävät mo-
nien maiden osalta tietojen puut-
tuessa varsin niukoiksi. Yleiset
asenteet ovat Pohjoismaiden ul-

kopuolella, kuten tunnettua, var-
sin sallivia tai tulleet yhä salli-
vammiksi. Asenteiden löystymi-
nen ja käyttötapojen monipuolis-
tuminen ovat olleet osatekijänä
kulutuksen kasvuun. Mutta
kääntäen, kulutuksen nousu ei
näytä ainakaan vielä kiristäneen
yleistä alkoholi-ilmastoa kuten
meillä. Tämä johtuu siitä, että al-
koholihaittojen lisäys ei ole ollut
selvästi koettavissa tai että tätä
ei ole pystytty yhdistämään ku-
Iutuksen kasvuun. Sen sijaan so-
siaali- ja lääkintöviranomaisten
ja lehdistön keskuudessa kyllä il-
menee huolestuneisuutta varsin
monella suunnalla.

Kulutuksen juomaryhmittäi-
nen rakenne eri maissa on yhte-
näistynyt ja kansainvälistynyt
"tyypillisen" juoman, viinin tai
oluen, kulutusosuuden vähen-
nyttyä ja muiden juomien osuu-
den lisäännyttyä. Vaikutelmaksi
jää kuitenkin, että tämä muutos
ei sittenkään ole ollut kovin
suuri.

Kulutuksen kasvu ei näytä
juuri aiheuttaneen muutoksia
kontrollijärjestelmiin vanhas-
taan melko vapaan alkoholin
maissa. Verotus, jolla usein on
pikemminkin fiskaaliset kuin aI-
koholipoliittiset tavoitteet, lupa-
järjestelmät, jotka yleensä ovat
enemmän tai vähemmän muodol-
Iiset, ikärajoitukset, joita sovel-
letaan enimmäkseen varsin löy-
sästi, sekä valistustoiminta ovat
käytössä. Lähes ainoa lohko, jos-
sa verraten yleisesti on tapahtu-
nut kiristymistä, on rattijuopu-
muslainsäädäntö. Myös alkoholi-
juomien mainontaa on eräissä
maissa rajoitettu joko säädöksin
tai vapaaehtoisin sopimuksin.
Muutamissa maissa laaditut oh-
jelmat ja tehdyt ehdotukset mer-
kittävämmistä tiukennuksista ei-
vät ole johtaneet tuloksiin paljol-
ti siitä syystä, että alkoholikaup-
paan kytkeytyy monia kauppa-
poliittisia ja taloudellisia teki-
jöitä.

Alkoholin valmistuksen ja
kaupan taloudelliset yhteydet
sellaisissa maissa, joissa näitä
kytkentöjä on merkittävästi, saa-
vat kirjassa selkeän esittelyn. Sa-
moin käsitellään niitä harvoja
selvityksiä tai arvioita, joissa on
pohdittu alkoholiin liittyviä ta-
loudellisia rasituksia yhteiskun-
nalle. Valitettavasti näiden jouk-
koon ei ole päässyt Alkon taan-
noinen alkoholitalousprojekti
haittakustannuslaskelmineen.

Maa- ja aluekohtaisten kat-
sausten lisäksi kirjaan sisäItyy
alkoholialaan liittyvien kansain-
välisten elinten ja järjestöjen
esittely. Tässä kansainvälinen
raittiusliike saa runsaasti huomi-
ota, aivan samoin kuin maakoh-
taisissa esittelyissä on käsitelty
perusteellisesti vapaaehtoista
raittius- ja siihen verrattavaa
työtä, vaikka se usein on merki-
tykseltään vähäistä.

Maa- ja aluekohtaisesta tar-
kastelusta ei teoksessa ole yh-
teenvetoa. Tämän korvaa osittain
kirjan loppuun liitetty raportti
kesäkuussa 1981 Wienissä pide-
tystä seminaarista, jossa käsitel-
tiin alkoholin kulutuksen, alko-
holiongelmien ja alkoholikont-
rollin monimutkaisia kansainvä-
lisiä trendejä. Seminaarin spon-
sorina toimi Ansvar, ja siihen
osallistui tutkijoita alkoholihis-
torialtaan ja -kulttuuriltaan mo-
nesta erilaisesta maasta, muun
muassa Klaus Mäkelä ja Pekka
Sulkunen Suomesta. Kirjaan si-
sällytetyn raportin on kirjoitta-
nut James F. Mosher Kalifornian
Berkeleyn yliopiston alkoholitut-
kimusryhmästä.

Seminaarissa hahmoteltiin
myös alkoholipolitiikan ja alko-
holihaittojen näkymiä seuraa-
vien viiden vuoden tähtäyksellä.
Raportissa annetaan näille en-
nustuksille huomattava sija, mi-
kä puolestaan on antanut oikeu-
tuksen viitata kirjan nimessä
myös tulevaisuuteen. Tutkijoiden
mukaan alkoholin per capita
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-kulutuksen tasaantumisvaihe
maailmassa jatkuu lähivuosina,
joskin alkoholin käyttäjien ja
käyttötilanteiden luku lisääntyy,
alkoholihaittojen määrä kasvaa
ja tietoisuus niistä lisääntyy suu-
ren yleisön keskuudessa, halu aI-
koholikontrollia kiristämiseen
haittojen kurissapitämiseksi
enentyy, mutta lainsäädäntö- ja
muut toimet jäävät monien mui-
den intressien vaikutuksen vuok-
si useimmiten näennäisiksi ja 1ä-

hinnä symbolisiksi.
Kirja on asiallinen, luotettavan

tuntuinen ja helppolukuinen
yleiskatsaus 30 viime vuoden al-
koholiolojen kehityksestä, nyky-
tilasta ja lähitulevaisuudesta
maailmassa. Siitä ilmenee jälleen
kerran havainnollisesti, ettei ke-
hitys Suomessa ole ollut huo-
nompi kuin muuallakaan. Pi-
kemmin päinvastoin, meillä asiat
ovat edelleen paremmassa kun-
nossa kuin useimmissa muissa
maissa.

Asko Haaranen

Järvenpään
sosiaalisairaala
30 vuotta

Vuosi 1981 oli JärvenPään so-
siaalisairaalan kolmas§mmenes
toimintavuosi. Juhlavuoden kun-
niaksi sosiaalisairaalan vuosi-
kertomus on tavanomaista pak-
sumpi: julkaisuun on liitettY
joukko sairaalan historiaa ja toi-
mintamuotoja koskevia artikke-
leita.

Sosiaalisairaalan ylilääkäri
Paavo Koistinen pohtii omassa

kirjoituksessaan juhlavuoden
tunnelmia suhteessa menneeseen

mm. näin:
"Sairaala aloitti toimintansa

aikana, jolloin kieltovuosien tun-
nelmat olivat jo laimentuneet:

viinanjuojia ei enää tuomittu yh-
tä ankarasti, mutta myös sala-
kuljetus ja laiton myynti olivat
menettäneet sankarihohteensa.
'Alkoholistien vastaanottolaitos'
pyrki ilmentämään alkavaa hu-
maanisempaa suhtautumistapaa
ja ymmärtämystä juomisen syi-
den ja hoidon tarpeen yksilölli-
sistä eroista.

Juhlavuoden tunnelmat ovat
toiset. Olemme 1960- ja 1970-lu-
vulla kokeneet Suomessa alkoho-
lin käytön räjähdysmäisen kas-
vun. Tutkimusten mukaan hait-
tojen lisääntyminen ei tapahdu
suorassa suhteessa käytön kas-
vuun, vaan tätä nopeammin: eli-
mellisten, psyykkisten ja sosiaa-
listen haittojen määrän kasvu
onkin ollut hälyyttävää. Nimen-
omaan työikäisen aikuisväestön
osalta tilanne on antanut aihetta
huolestumiseen. Pulmat eivät
näytä olevan vähenemässä, vaan
lisääntymässä.

Päihteiden käytön muuttumis-
ta ei voi tarkastella ainoastaan
yksilöiden muuttumisilmiönä,
vaan yksilöäkin on tarkasteltava
koko elinympäristössään. Joutuu
kysymään, mikä merkitys koko
suomalaisen yhteiskunnan muut-
tumisella viime vuosi§mmeninä
on näille ilmiöille, joita diagno-
soimme. Mitä aiheuttavat sosiaa-
Iinen irrallisuus - perinteisen
suomalaisen ammattirakenteen
häviäminen: maa- ja metsätalou-
den harjoittajien muuttaminen
palveluammatteihin, teollisuu-
teen tai eläkkeelle - ihmissuh-
teiden löystyminen, työttömyys
yms. Muutosta näyttää tapahtu-
van myös siinä, että 'vanha kun-
non perusjuoppo' on katoamassa
ja tilalle tulemassa neuroottis-
ahdistunut'itsensä lääkitsijä' tai
vailla sosiaalisia tietoja ja ky§jä
elämäänsä aloitteleva sosiaali-
sesti irrallinen nuori. Yksilöiden
muuttuminen heijastelee kuiten-
kin heidän elämänhistorioitaan
eli nimenomaan sen yhteiskun-
nan muutosta, jonka jäseniä he

ovat.
Myös tapa käsittää alkoholion-

gelma on muuttunut. Tämän het-
ken mielikuvissa juominen ei ole
puhtaasti holtittomuutta tai pa-
hantapaisuutta, muttei myös-
kään avuttomaan uhriin iskevä
hänestä riippumaton sairaus. Li-
sääntyvästi on pohdittu oman
vastuun merkitystä samalla, kun
juomispakon yhteyksiä kulunee-
seen elämänhistoriaan on pyritty
selvittämään.

Viime vuosien suhtautumis-
suuntaus näyttää kuitenkin hei-
lahtaneen ymmärtämisestä tiuk-
kuuteen päin. Sosiaalinen tilan-
ne - taloudellinen niukkuus,
työttömyys yms. 

-näyttää 
lisän-

neen paineita eräänlaiseen uus-
kovuuteen, jota luonnehtivat ki-
ristyneet kontrolli- ja hyötyvaa-
timukset sekä kritiikki alkoho-
listeja ja heidän hoitoaan koh-
taan. Humanismi on saanut väis-
tyä teknisyyden ja tehokkuusa-
jattelun tieltä. Hoidon tulokselli-
suutta on pyritty arvioimaan yh-
den ainoan kriteerin, raitistumi-
sen perusteella, jolloin tulokset
on haluttu tulkita yksinomaan
huonoiksi. Tahattomasti tai ta-
hallisesti on unohdettu se tosi-
seikka, että selvitysten mukaan
hoidon jäIkeen joka tapauksessa
hoidettujen elämän kokonaisti-
lanne on kolmella neljästä sel-
västi parempi. Raittiina on pysy-
nyt vähintäin puoli vuotta
l0-15 %. Luku vastaa raittiiden
osuutta aikuisessa väestössä
yleensä ja ylittää reippaasti sa-
man ikäisessä väestössä todetun
raittiiden osuuden: 25-40-vuo-
tiaissa miehissä raittiita on vain
3-4 %.

Sosiaalisen tilanteen koventu-
minen näkyy myös hoitotapahtu-
man sisällössä: kun hoidon aika-
na ei voida paljon vaikuttaa sel-
laisiin elämän ehtoihin kuin
asunto- tai työasioihin, hoito-
henkilöstön on ollut pakko kiin-
nittää huomio asiakkaan 'sisäi-
seen maailmaan' ja pyrkiä muut-
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