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Suomessa on viime aikoina käyty vilkasta
keskustelua alkoholipolitiikasta. Keskusteluun
osallistuvien määrä on kansainvälisen suun-
tauksen mukaisesti meilläkin kasvamassa. Al-
koholihaittojen ehkäisy, onnistunut alkoholi-
politiikka, edellyttää, että nykyistä useammilla
hallinnonaloilla valtion keskushallinnosta aina
kuntiin saakka muodostetaan omat alkoholi- ja
päihdepoliittiset tavoitteet ottaen huomioon
niiden tehtävät yhteiskunnassa. Välttämätöntä
on myös järjestöjen entistä laajempi mukaan-
tulo. Lisäksi on tärkeää edistää alkoholipoliit-
tista keskustelua ja osallistumista tavallisten
kansalaisten keskuudessa. Alkoholipolitiikan
toteuttamisen tulee rakentua laajalle yhteis-
työlle. Se ei saa leimautua minkään yksittäisen
tahon toiminnaksi.

A siantuntij au alt ai s uuden kor o stuminen

Alkoholikysymys on meillä jo pitkään ym-
märretty merkittäväksi yhteiskunnalliseksi on-
gelmaksi. Raittiusliikkeellä ja alkoholipolitii-
kalla on oma ainutlaatuinen sijansa suomalai-
sen kansakunnan sekä suomalaisen työväen-
liikkeen muotoutumisessa vuosisadan vaihteen
molemmin puolin.

Kieltolaki oli voimassa vuosina l9l9-1932.
Siitä luovuttiin, koska lain aiheuttamat haitat

- alkoholipoliittiset kontrollihail2l - mu6-
dostuivat suuremmiksi kuin lailla aikaansaa-
dut hyödyt. Nykyisen alkoholipoliittisen järjes-
telmämme perusta luotiin väkij uomal ailla (45 I
32). Lakia koskeneen hallituksen esityksen val-
mistelussa merkittävän suuri rooli oli K. J.
Stählbergilla, jota on pidetty ensimmäisenä
valtiomiehenämme.

Stählbergin merkitys sisällissodan rikkirepi-
män kansakunnan yhdistämisessä oli suuri.
Silloisissa oloissa hän pyrki asettamaan esteitä
erilaisten poliittisten äärimmäisyyssuuntaus-
ten tielle. Kieltolakia säädettäessä Stählberg
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voi vain esittää vastalauseensa. Kun kieltola-
kiin latautunut kiihko oli purkautunut ja umpi-
kuja selvinnyt kansan enemmistölle, oli Stähl-
bergin vuoro yrittää. Hän etsi tasapainoa alko-
holipolitiikan alueella kuten yleensäkin yhteis-
kuntapolitiikassa. Hän halusi luoda alkoholi-
järjestelmän, joka ei olisi poliittisten suhdan-
teiden heiteltävissä. Väkijuomalakia kirjoitet-
taessa pyrittiin itsenäinen Alkoholiliike pans-
saroimaan yhteiskunnallisia äärimmäisyysliik-
keitä vastaan.

Eduskunnalle jätetyssä väkijuomalakiehdo-
tuksessa haluttiin keskitettyä, asiantuntijaval-
taista alkoholiyhtiötä tasapainottaa luomalla
yhteys kuntatason poliittiseen päätöksente-
koon. Paikallishallinnolle oli esityksessä annet-
tu merkittävää päätösvaltaa.

Kuten Jarmo Heinonen on näitä asioita kä-
sittelevässä artikkelissaan Alkoholipolitiikka-
lehdessä (2/1985) osoittanut, suomalainen yh-
teiskunta ei kuitenkaan tätä kaukonäköisyyttä
ymmärtänyt. Vuoden 1932 ylimääräisillä val-
tiopäivillä paikallishallinnon valtuudet pyyhit-
tiin lakiehdotuksesta pois. Moinen päätäntä-
valta olisi ollut perustelujen mukaan "omiaan
herättämään erimielisyyttä ja kiihtymystä"
kansalaisten keskuudessa. Näin ollen tasapai-
noisen alkoholipolitiikan elementti tuli pyyhi-
tyksi pois väkijuomalaista.

Eduskunta hyväksyi väkijuomalain, jossa al-
koholipoliittista päätösvahaa ei jaettu, vaan se

keskitettiin alkoholiyhtiölle. Pelättiin, että
muussa tapauksessa alkoholipolitiikka olisi
voinut kytkeytyä välittömiin poliittisiin liikeh-
dintöihin. Suomalainen alkoholihallinto muo-
dostui ainutlaatuiseksi maailmassa. Sama lai-
tos valmistaa ja myy alkoholijuomia; se tutkii
alkoholijuomien ominaisuuksia ja haittavaiku-
tuksia; se toimii alkoholihallinnon viranomai-
sena. On selvä, että Alkoholiliike, sittemmin
Alko, on sekä ihastuttanut että vihastuttanut
kansalaisia.



Väkijuomalaki ei siis antanut kunnille pää-
täntävaltaa alkoholiasioiden hoidossa. Yhtenä
keskeisenä ongelmana suomalaisessa alkoholi-
politiikassa voidaan pitää sitä, että emme ole
riittävästi kyenneet takaamaan sen tasapai-
noista jatkumista. Alkoholipolitiikan tasapai-
noiselle jatkuvuudelle on välttämätöntä ristirii-
taisten näkemysten tuominen osaksi muuta po-
liittista päätöksentekoa.

Väkijuomalain aikana kansalaiset tottuivat
siihen, että alkoholiasioista päättäminen ei
kuulu heille vaan asiantuntijoille. Toisaalta to-
tuttiin siihen, että alkoholin kielteisten vaiku-
tusten esiin nostaminen kuului raittiusliikkeel-
le - ei taaskaan tavallisille ihmisille.

K an s ana alt ais e mp aan suunt aan

Alkoholiasioiden keskittäminen alkoholiyh-
tiölle johti osaltaan maaseudun kieltolain jat-
kumiseen aina alkoholilain (459/68) säätämi-
seen saakka. Alkoholilailla ja keskiolutlailla al-
koholin jakelujärjestelmää laajennettiin hyp-
päyksenomaisesti. Jos kunnilla olisi aiemmin
ollut mahdollisuuksia päättää alkoholin jake-
lusta alueellaan, olisi muutos ilmeisesti päässyt
tapahtumaan vähitellen, asteittain. Ennen
kaikkea päätökset olisi voitu tehdä asenneilma-
piirin muuttuessa lähellä ihmisiä, alueellisella
tasolla, paikalliset tarpeet ja kulttuuriset teki-
jät huomioon ottaen.

Alkoholilain säätämisen yhteydessä alkoho-
liasioider' hoitoa alettiin kuitenkin kytkeä
muuhun poliittiseen päätöksentekoon sekä

eduskunnan että kunnan tasolla. Hyväksyttiin
laki, jonka mukaan alkoholiyhtiön tuli vuosit-
tain antaa toimi.nnastaan kertomus valtioneu-
vostolle, joka puolestaan antoi sen eduskunnal-
le (a60l68). Kunnanvaltuustolle annettiin pää-
sääntöisesti valta ratkaista, saako kunnassa
harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja
anniskelua. Järin ankarasti kunnat eivät ole
käyttäneet raj oittavan alkoholipolitiikan keino-
jaan. Esimerkiksi ns. keskiolutkieltoja oli kesä-

kuussa 19BB lähinnä Vaasan ja Oulun läänien
alueella voimassa vähittäismyynnin osalta 51

ja anniskelun osalta 49. Toisaalta osa kunnista
haluaisi entisestään keventää alkoholipolitiik-
kaa. Kunnat ovat esittäneet viime aikoina tar-
peen saada lähes 100 uutta myymälää. Alkoho-
liyhtiön tulee uuden lainsäädännön mukaan

myös pyytää kunnanhallituksen lausunto
suunniteltaessa alkoholimyymälöitä sekä an-
niskelupaikkojen lukumäärää j a sij aintia.

Vuonna l968 käynnistynyttä alkoholipolitii-
kan kansanvaltaistamista on nyt noin 20 vuo-
den jälkeen jatkettu. Vuonna 1987 tuli voi-
maan laki, jonka mukaan valtioneuvosto antaa
vuosittain eduskunnalle kertomuksen päihde-
olojen kehityksestä (2541 87). Tähän kertomuk-
seen liitetään alkoholiyhtiön hallintoneuvoston
kertomus. Alkon tehtävät valtioneuvoston
suuntaan säilyivät siis ennallaan, mutta valtio-
neuvoston tehtävät eduskunnan suuntaan li-
sääntyivät.

Tänä vuonna käynnistyvä uusi kertomusme-
nettely osoittaa, että eduskunta katsoo päihde-
asioiden hoidon edellyttävän edelleenkin var-
sin voimakkaita erillisjärjestelyjä. Hallitus an-
taa nykyisin eduskunnalle vain harvoin päih-
deoloja käsittelevään kertomukseen verrattavia
kertomuksia.

Päihdeoloja koskeva kertomus korostaa
eduskunnan ja valtioneuvoston tehtäviä päih-
deasioiden hoidossa. Uudistus merkitsee kan-
nanottoa myös siihen, että alkoholihaittojen
korjaamisesta vastaavien tulisi nykyistä pa-
remmin voida osallistua alkoholihaittojen eh-
käisyyn ja osaltaan vaikuttaa myös alkoholipo-
Iitiikan suunnitteluun.

Päihdeasioiden hoitoa koskeva laaja vuosit-
tainen käsittely tulee epäilemättä monipuolis-
tamaan alkoholi- ja muuta päihdepoliittista
keskustelua. Viime vuosina on tuntunut joskus
siltä, että ravintola- ja majoituselinkeino on
ottanut raittiusliikkeelle aiemmin kuuluneen
roolin tärkeimpänä alkoholipoliittisena painos-
tustahona. Keskustelupohjaa olisi reilusti la-
vennettava. Erityisesti tarvitaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisten entistä sel-
keämpiä puheenvuoroja. Myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujen käyttäjien sekä ta-
vallisten kuluttajien näkemykset tulee saada
paremmin esille.

L ain s ää dönnön uudi stuks ia

Alkoholi- ja muun päihdepolitiikan alueella
on viime vuosina tapahtunut merkittäviä lain-
uudistuksia. Vuoden l9B7 alusta tuli voimaan
uusi päihdehuoltolaki (41186), jolla päihde-
huollon järjestämisvastuu kunnissa laajennet-
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tiin sosiaalilautakunnilta myös terveyslauta-
kunnille kuuluvaksi. Laki korostaa yhteistyötä
ja velvoittaa myös muita viranomaisia osallis-
tumaan päihteiden käytöstä aiheutuvien hait-
tojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Askettäin hyväksytyillä laeilla (1276187 ja
1277 /87) kunnallinen raittiustyö ja alkoholitar-
kastus on liitetty sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelu- ja rahoitusjärjestelmän piiriin.
Näin on luotu edellytykset tehostaa sosiaali-,
terveys- ja raittiustoimen yhteistyötä kunnissa
toteutettavassa alkoholi- ja huumehaittojen eh-
käisyssä.

Päihdehuoltolain toteuttaminen edellyttää
päihdekysymysten uudenlaista määrittelyä.
Perinteisestä kontrolloivasta, leimaavasta ja
yksilökeskeisestä hengestä tulee luopua. Palve-
luja tulee tarjota niiden käyttäjien tarpeiden ja
edun mukaan. Toimintatapojen tulee perustua
palvelujen käyttäjien vapaaehtoisuuteen ja
oma-aloitteisuuteen. Tahdosta riippumatto-
mien toimenpiteiden käyttö on laissa selkeästi
rajattu. Kriisitilanteiden kohtaamiseksi tarvit-
tavia valmiuksia on haluttu lisätä. Yksittäisten
päihteiden ongelmakäyttäjien "seulomisen" si-
jasta tulee vaikuttaa ehkäisevästi päihteiden
ongelmakäyttöä edistäviin elinolosuhteisiin ja
elämäntapoihin. Tämä painottaa yhteisöllisen
näkemyksen merkitystä perinteisen yksilökes-
keisen näkemyksen sijasta. Päihdehuollon pal-
veluilla tulee tukea päihteiden ongelmakäyttä-
jien itsenäistä suoriutumista niin sosiaalisessa,
psyykkisessä kuin fvysisessäkin mielessä.

Päihdekysymysten määrittelyn ja päihde-
työn tekemisen on päihdehuoltolain tavoittei-
den mukaisesti tapahduttava laaja-alaisena
yhteistyönä ja siihen on löydettävä uusia lähes-
tymistapoja. Perinteisesti päihdetyötä toteutta-
neessa sosiaalihuollossa on korostettu koko-
naisvaltaista näkemystä ihmisen toiminnasta,
päihdekysymyksistä ja päihdetyön toteuttami-
sesta. Sosiaalihuollon toimintayksiköiden mo-
nitieteellisissä työryhmissä on profiloitu sekä
sosiaali- että terveydenhuollon toimintaa. Toi-
minta on yleisesti muuttunut ja muuttumassa
kontrollihenkisyydestä palvelu- ja hoitokeskei-
seksi. Sosiaalihuollon henkilöstön suorittama
oman työn analysointi ja kehittäminen auttaa
selventämään omia työorientaatioita ja edistää
samalla päihdetyön kehittämistä laaj a-alaisena
yhteistyönä.
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Myös terveydenhuollossa on etsitty omaa
näkökulmaa päihdetyöhön. Työterveyshuollol-
la on tästä työstä jo perinteitäkin. Yleisesti
vaikuttaa siltä, että terveydenhuollon virittä-
mä päihdekeskustelu korostaa kehon terveyttä
koskevia näkemyksiä. Kokonaisvaltaista näke-
mystä ihmisen toiminnasta, päihdekysymvk-
sistä ja päihdetyön toteuttamisesta ei vielä ole
riittävästi asetettu tarkastelun pohjaksi.

Sinänsä on luonnollista, että sosiaali- ja ter-
veydenhuolto etsivät omat erityiset näkökul-
mansa päihdekysymyksiin ja päihdetyöhön.
Keskinäiset painotuserot tulee kuitenkin kana-
voida rakentavaksi dialogiksi ja kehittäväksi
muutokseksi.

Sosiaalihuollossa on pulmia esittää selkeitä
määrittelyjä päihdekysymyksistä. Kokonais-
valtainen ja monipuolisuutta korostava näke-
mys on vaikeammin hahmotettavissa kuin yk-
sinomaan kehon terveyttä korostava määritte-
ly, jota terveydenhuolto käyttää. Päihdetyö ei
terveydenhuollossa ole vielä käytännössä lop-
puun asti jäsentynyt, mutta sen esiin nostamat
ajatukselliset ja toiminnalliset viritykset ovat
suhteellisen helposti johdettavissa. Sosiaali-
huollon asiantuntijoiden tulee täsmentää laaja-
alaisia näkemyksiään niin, että tavalliset kan-
salaiset voivat ne paremmin ymmärtää.

Sosiaalisilla kysymyksillä on yleensäkin huo-
nompi imago yleiseen mielipiteeseen vaikutta-
jina kuin terveyteen liittyvillä kysymvksillä.
Sosiaalihuollossa on keskusteltu aktiivisesti esi-
merkiksi ihmisten suoriutumisedellytysten
puutteista, syrjäytymisestä, kaikkein huonoim-
massa asemassa olevista sekä päihteistä osana
ihmisten elämäntapaa ja kulttuuria. Niistä ei
ole kuitenkaan tullut sellaista näkökulmaa,
jonka yleinen keskustelu ottaisi omakseen sa-
malla tavalla kuin kehon terveyden näkökul-
man.

Tästä ei kuitenkaan saa tehdä sellaista joh-
topäätöstä, että sosiaaliset kysymykset ovat vä-
hemmän tärkeitä tai että päihdetyötä kannat-
taa kehittää vain terveydenhuollossa, koska se

tuntuu helpommin hyväksyttävältä. Sosiaalis-
ten näkökulmien aliarviointi ja sivuuttaminen
on yleistä koko yhteiskuntapolitiikassa, ja se

kertoo paljon yhteiskunnan yleisestä ilmapii-
ristä ja arvostuksista. Päihdetyötä toteuttavilla
sosiaali- ja terveystoimen edustajilla on suuri
eettinen vastuu päihdetyön kehittämisestä laa-



ja-alaisten näkökulmien pohjalta. Tilannetta
tulee arvioida paitsi päihdehuoltolain tavoittei-
den kannalta myös tavallisten kansalaisten nä-
kökulmasta. Meillä tulee olla mahdollisimman
monipuolisia ajattelu- ja toimintamalleja päih-
dekysymysten pohtimiseksi, alkoholin käytön
hallinnan lisäämiseksi sekä haittojen ehkäise-
miseksi .ja korjaamiseksi. Muutamien vaihto-
ehtojen nostaminen ylitse muiden ei palvele
tätä tavoitetta.

Ehköiseaä j a korj aaaa päihdepolitükka

Toteutuneet lainsäädännön uudistukset ovat
olleet siirtämässä meitä suppea-alaisen alkoho-
lipolitiikan ja päihdehuollon kaudesta laaja-
alaisen päihdepolitiikan kauteen. Ehkäisevällä
päihdepolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä,
joilla ehkäistään ja vähennetään päihteiden
ongelmakäyttöä vaikuttamalla muun muassa
päihteiden saatavuuteen ja hintaan, päihteitä
koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden
käyttötapoihin sekä olosuhteisiin, jotka synnyt-
tävät päihteiden onselmakäyttöä. Yleisemmin
tämä merkitsee vaikuttamista kulttuurisiin te-
kijöihin, jotka tukevat alkoholin ja huumeiden
käyttöä. Korjaavalla päihdepolitiikalla tarkoi-
tetaan kaikkia niitä yhteiskunnan eri alueilla
toteutettavia toimenpiteitä, joilla r,ähennetään
päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Täl-
Iöin vaikutetaan päihteiden oneelmakäyttä-
jään sekä hänen läheisiinsä ja vmpäristöönsä
(ks. Sarvanti l987).

Alkoholin liikakäyttöä tulee ehkäistä laajalla
rintamalla sekä yhteiskunnan rakenteisiin vai-
kuttamalla että vaikuttamalla tiedotuksen ja
kasvatuksen keinoin väestön käyttävtvmiseen.
Alkoholin liikaläyttöä ehkäisevässä tvössä on
keskeisenä tavoitteena luoda sellainen ilmapii-
ri, jossa suositaan alkoholista vapaata elämän-
tapaa. Keskeistä on tiedon lisääminen. On pa-
rannettava edellytyksiä, joiden perusteella
kansalaiset voivat tehdä omaa terveyttään ja
hyvinvointiaan lisääviä valintoja.

Tietojen lisäksi kansalaiset tarvitsevat taito-
ja sekä keinoja vaikuttaa omaan alkoholin
käyttöönsä ja muuttaa sitä hallitummaksi .ja
haitattomammaksi. Tällaisia keinoja ovat esi-
merkiksi oma-apuohjelmat. NIvös sosiaali- .ja
tervevstoimen palveluilla ehkäistään alkoholin
liikakävttöä. Oma-aloitteisen hoitoon hakeutu-

misen edistäminen on tärkeä tehtävä. Tiede-
tään, että ihmiset hakeutuvat hoitopaikkoihin
varsin sattumanvaraisesti ja tietämättä, mistä
hoidossa oikeastaan on kysymys. Hoitoonha-
keutumiskynnyksen alentaminen sekä hoitotoi-
minnasta tiedottaminen voivat muuttaa tätä
tilannetta. Hoitopaikkoja tulee kehittää sellai-
siksi, että ne voivat toimia varsinaisen hoidon
tarjoamisen lisäksi enemmän myös pelkkinä
neuvojen antajina. Niillä tulee olla riittävästi
valmiuksia antaa varhaisvaiheen palveluja se-
kä toimia akuuteissa ja kriisitilanteissa.

Hankkeita

Sosiaali- ja terveysministeriössä on viime
vuosina suoritettu ja käynnistetty useita toi-
menpiteitä, joilla pyritään löytämään uusia
keinoja päihdepolitiikan hoitamiseksi. Val-
tioneuvosto asetti noin vuosi sitten alkoholi- ja
huumeneuvoston tehostamaan viranomaisten,
työmarkkinaj ärj es töj en j a päihdeal an j ärj es tö-
jen sekä alkoholiyhtiön yhteistyötä päihdeasi-
oiden hoidossa (438/87). Alkoholipolitiikan pe-
rusteita selvittämään asetettiin viime vuonna
komitea.

Viime talvena jätti mietintönsä työryhmä,
joka selvitti mahdollisuuksia vähentää pohjois-
maisesti arvioiden tavattoman suuria päihty-
neiden säilöönottolukuja. Myös rattüuopu-
muksen ehkäisyä on selvitetty tuoreessa minis-
teriön asettaman työryhmän mietinnössä. Mi-
nisteriön aloitteesta on käynnistetty tutkimus,
jolla selvitetään toteutettavaa huumausainepo-
litiikkaa nuoren kannalta. Tutkimuksella ha-
etaan keinoja, joilla huumeiden käyttäjien hoi-
toon hakeutumista voitaisiin edistää. Työryh-
mä on myös asetettu valmistelemaan huu-
mausaineiden käyttäjille ja heidän läheisilleen
soveltuvaa tiedotusaineistoa. Aineisto tullaan
muokkaamaan siten, että se soveltuu myös
muista pohjoismaista mahdollisesti palaavien
huumeiden oneelmakäyttäjien tarpeisiin.

Päihdehaittojen vähentämisen yhtenä kes-
keisenä kohderyhmänä on työssä käyvä väestö.
Vaikka alkoholiongelmien usein katsotaan kes-
kittyvän varsin pieneen väestöryhmään, kulut-
tavat juuri tavalliset työssä käyvät ihmiset suu-
rimman osan alkoholista. Työn, ihmisen hy-
vinvoinnin ja alkoholin välillä on kiinteä vuo-
rovaikutussuhde. Liiallinen alkoholin kävttö il-
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menee työpaikoilla monina ja kaikkia henkilös-
töryhmiä koskettavina ongelmina. Työelämän
päihdehaittoja ilmenee yleensä kaikilla alkoho-
lin käyttäjillä, ei vain varsinaisilla ongelma-
käyttäjillä. Työpaikoilla on merkittävä mah-
dollisuus ehkäistä päihdehaittoja ja kehittää
niiden kohtaamista ja käsittelyä. Sosiaali- ja
terveysministeriö onkin yhteistyössä työmark-
kinaj ärj es töj en kanssa käynnis tänyt proj ektin,
jolla pyritään kehittämään alkoholiasioiden
käsittelyä työpaikoilla. Projektiin liittyy mm.
Keski-Suomen läänissä toteutettava alueelli-
nen kokeilu, jota Kansainvälinen työjärjestö
ILO seuraa. ILO:n ohella myös Maailman
terveysjärjestö WHO on viime vuosina kiinnit-
tänyt lisääntyvää huomiota alkoholiongelmien
ehkäisyyn. Projektiin liittyy myös työmarkki-
naj ärj es töj ä edustavan Työturvallisuuskeskuk-
sen ja sen päihderyhmän työpaikoille suuntaa-
ma Itsestään selvä -kampanja.

Tutkimus - j a kehiu ömistoiminta

Sosiologisella ja fysiologisella alkoholitutki-
muksella on Suomessa pitkät perinteet. Alko-
holitutkimuksemme on kansainvälisesti arvioi-
den korkeatasoista. Lääketieteen piiriin perus-
tettu professuuri on luonut edellytyksiä alkoho-
lisairauksien ehkäisyn ja hoidon kehittämiselle
terveydenhuollossa.

Päihdehuoltoon liittyvä tutkimus-, koulutus-
ja kehittämistoiminta on varsin kehittynyttä
verrattuna muihin sosiaalihuollon alueisiin.
Sosiaalihallituksella .ia A-klinikkasäätiöllä on
monivuotisia kokemuksia päihdehuollon työn-
tekijöiden j atkokoulutuksesta. Päihdehuoltotyö
on erityisen raskasta ja vaativaa,joten työnoh-
jauksen ja koulutuksen merkitys kasvaa. Olisi
tärkeä jatkaa pohdiskeluja, joilla päihdehuol-
lon henkilöstön koulutusta voitaisiin edelleen
syventää. Täydennyskoulutuksen tulisi luoda
valmiuksia henkilöstön erikoistumiselle siten,
että työssä eteneminen ja työssä viihtyvyys
voitaisiin nykyistä paremmin turvata.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan on päih-
dehuollon j ärjestöissä kiinnitetty viime vuosina
kiitettävästi huomiota, vaikka voimavarat ei-
vät aina olekaan voineet taata järin laveita
toimintapuitteita. Sosiaalihuoltoon kuuluvan
päihdehuollon yhteydet sosiologiseen alkoholi-
tutkimukseen ovat hyvät. Kehittämistoimin-
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taan panostaminen on kuitenkin päihdehuol-
lon, kuten yleensäkin sosiaali- ja terveyden-
huollon, alueella valitettavan niukkaa verrat-
tuna resursseihin, joita talouselämässä voidaan
tutkimus- ja kehittämistoiminnalle osoittaa.
Tämä siitä huolimatta, että tilanne viime vuo-
sina onkin parantunut. On kuitenkin muistet-
tava, että uudet hoitomuodot, uudet keksinnöt,
edellyttävät yleensä monivuotista etsimistä,
tutkimista ja testaamista. Tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa tulee entistä enemmän lisätä
hoitotyön alueella. Tarvitsemme uusia keksin-
töjä niin ehkäisevään kuin korjaavaankin päih-
depolitiikkaan. Uusia hoitomuotoja ja työkäy-
täntöjä on kuitenkin arvioitava maltillisesti en-
nen niiden käyttöönottoa. Perus- ja soveltavan
tutkimuksen jatkuvuuden takaamiseksi tarvit-
semme uusia alkoholi- ja päihdeasioihin keskit-
tyneitä oppituoleja eri tieteenaloille.

Alkoholihaittoj en ehköisyn keinot

Yhteiskuntapolitiikan tehtävänä on luoda
ihmisille hyvät elämisen puitteet ja riittävä
perusturvallisuus. Voidaan myös sanoa, että
hyvä työllisyyspolitiikka, asuntopolitiikka ja
sosiaaliturvapolitiikka ovat aina hyvää alkoho-
lihaittojen ehkäisyä.

Alkoholihaittoja ehkäistään myös perintei-
sen alkoholipolitiikan keinoin, hinta- ja jakelu-
politiikalla. Vaikka korostammekin laaja-alais-
ta alkoholipolitiikkaa sekä eri hallinnonalojen,
järjestöjen ja kansalaisten vastuuta alkoholi-
haittojen ehkäisyssä, meidän ei tule vähätellä
perinteisen alkoholipolitiikan mahdollisuuksia.

Vaikka realistiseksi tavoitteeksi nykyisessä
tilanteessa asetettaisiin ainoastaan Alkon hal-
lintoneuvoston päätös, jonka mukaan kulutus
ei ainakaan saisi kasvaa nopeammin kuin yksi-
tyinen kulutus keskimäärin, tulisi tämäkin ta-
voite edellyttämään verraten tiukkaa alkoholi-
politiikkaa.

Samalla kun kulutus on meillä nousussa, on
se muualla Euroopassa osin laskusuunnassa.
Monessa maassa tämä on ollut tietoinen tavoi-
te, jolla on ollut takanaan julkinen mielipideja
kansan tahto. Tulevaa alkoholipolitiikkaa hah-
moteltaessa onkin tärkeää kuulla myös muiden
maiden kokemuksista. Esimerkiksi Neuvosto-
liiton kokemuksista voidaan oppia, että pelkillä
hallinnollisilla toimenpiteillä ei kulutusta voi-



da rajoittaa ilman haittavaikutuksia.
Maailman terveysjärjestön WHO:n tavoite

vähentää alkoholin kulutus vuoteen 2000 men-
nessä neljänneksellä on vakavasti otettava ta-
voite myös Suomessa. Kulutuksen näin voima-
kas laskeminen edellyttäisi kuitenkin Iaajaa
kansalaismielipidettä, joka asettuisi tavoitteen
taakse. Varteen otettava seikka on myös Kan-
sainvälisen työjärjestön ILO:n yleiskokouksen
päätöslauselma. Siinä jäsenmaiden hallituksia
sekä työnan taja- ja työntekij äj ärj es töj ä kehote-
taan edistämään kansallisia ohjelmia, joiden
tarkoituksena on huumausaineiden ja alkoho-
lin väärinkäytön ennaltaehkäisy työpaikoilla.
Niitä kehotetaan myös kehittämään tehokkaita
neuvottelumekanismeja, joiden avulla työnan-
taja- ja työntekijäjärjestöt voivat osallistua
huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön
vastaisten ohjelmien laatimiseen.

Alkoholin kulutuksen vähentämiseen voi-
daan siis pyrkiä monella tavalla. Alkoholin
hinnan korottaminen on esiintynyt keskuste-
luissa eniten. Lisäksi on pohdittu mahdolli-
suutta laimentaa eri alkoholijuomalaatuja sekä

yleensä rajoittaa alkoholin saatavuutta. Käyt-
tötottumuksiin vaikuttamisesta ei ole puhuttu
kovinkaan paljon, joskin keskustelu A-oluen
miedontamisesta sisältää tavoitteen saada suo-
malainen olutkulttuuri vastaamaan enemmän
keskieurooppalaista. Siellähän yleisesti käytet-
ty olut vastaa meidän keskioluttamme.

Toistaiseksi on korostettu varsin vähän alko-
holin käytön hallinnan lisäämistä sekä haitto-
jen käsittelyn kehittämistä keinoina vähentää
alkoholin kulutusta ja sen haittoja. Sosiaali- ja
terveysministeriön käynnistämä työelämän
päihdehaittojen ehkäisyprojekti ja siihen liitty-
vä Työturvalfisuuskeskuksen Itsestään selvä
-kampanja ovat esimerkkejä näiden vaikutus-
keinoj en kehittämisestä.

Muita vaikutuskeinoja ei ole vielä riittävästi
etsitty. Tämä on pulmallista, koska esimerkiksi
kansainvälisissä järjestöissä esiin nostetut kei-
not ja tavoitteet tulee nähdä lähinnä vain kes-

kustelun virikkeinä, ei lopullisesti päätettyinä
ratkaisuina. Myös meillä Suomessa asiantunti-
jat ovat korostaneet tarvetta sitoutua näihin
esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Rajoitta-
valle alkoholipolitiikalle on etsitty laajaa hy-
väksyntää. Alkoholipoliittinen keskustelu kai-
paa kuitenkin perusteellisempaa arviointia.

Liian usein se on rajoittunut muutamiin irralli-
siin ja yksittäisiin kannanottoihin, jotka väestö
on saattanut kokea etäisiksi.

Kansalaisten tukema alkoholipolitükka

Esitettyjä tavoitteita ja keinoja tulee arvioi-
da ensisijaisesti tavallisten kansalaisten näkö-
kulmasta. On tärkeää, että toteutetulla alkoho-
Iipolitiikalla on väestön tuki. Kansalaisten on
oltava tietoisia siitä, miksi alkoholipoliittiset
toimet ovat välttämättömiä. Kansalaisjärjestö-
jen merkitys on suuri, koska ne kanavoivat
alkoholipoliittista mielipiteenmuodostusta.
Asiantuntijoiden tehtävänä tulee olla tärkeiden
asioiden esille nostaminen ja keskusteleminen
niistä kansalaisten kanssa. Suomesta puuttuu
kuitenkin kansanvaltaisen alkoholikeskustelun
traditio. Asiantuntijat eivät keskustele tavallis-
ten kansalaisten kanssa) vaan heidän puoles-
taan. Tällainen asiantuntüavaltaisuus on omi-
aan herättämään vastareaktioita ja välinpitä-
mättömyyttä.

Asiantuntijavaltaisuus palautuu vuosikym-
menien takaisen väkijuomalain henkiseen il-
mapiiriin. Perinteiset holhoavat ja kovat ää-
nenpainot lisääntyvät tämän päivän alkoholi-
keskustelussa samaan aikaan, kun monella
muulla yhteiskunnan alueella ollaan korosta-
massa tarvetta lisätä kansalaisten omaa toi-
mintaa. Kansanvaltaisempaan suuntaan siir-
tyminen alkoholipolitiikassa edellyttää nyt
l9B0-luvulla myös tavallisten kansalaisten
osallistumismahdollisuuksien voimakasta li-
säämistä. Valitettavasti alkoholi kuuluu edel-
leen niihin asioihin, jotka säilyttävät perinteen-
sä todella pitkään ja voimakkaasti. Alkoholi-
keskustelun lisääntyessä korostuvat eniten juu-
ri holhoavat, kontrolloivat, tuomitsevat ja mo-
ralisoivat asenteet. Uusien ajattelu- ja toimin-
tatapojen edistäminen saattaa tällaisessa ilma-
piirissä merkittävästi vaikeutua.

Kansalaisten reaktioita ei ole perusteellisem-
min kartoitettu, mutta nekin näyttävät olevan
varsin perinteisiä. Toisin sanoen tavalliset kan-

salaiset kokevat asiantuntijoiden niin Suomes-

sa kuin kansainvälisestikin päättäneen raitis-
taa kansan. Tavoitteet ja keinot on asetettu ja
vastaukset annettu, ennen kuin asiasta on

muodostunut laajempaa keskustelua ja poh-
dintaa.
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Positiivinen prosessi synnytetään toisenlai-
sella lähestymistavalla. Päihdetyössä käytetyn
motivoivan haastattelun periaatteet kuvaavat
tätä lähestymistapaa varsin selkeästi. Niissä
motivaation ja muutoksen nähdään syntyvän
vuorovaikutuksen tuloksena. Ne eivät siis ole
yksilöiden tai ryhmien kiinteitä ominaispiirtei-
tä, vaan vasta ihmisten yhteisöllisessä toimin-
nassa muotoutuvia reaktioita. Tämän vuoksi
kansalaisten reaktioita alkoholikeskusteluun
tulee arvioida mm. sen mukaan, miten asian-
tuntijat asian heille esittävät. Usein käytetty
kontrolloiva lähestymistapa synnyttää kieltä-
mistä ja heikentää motivaatiota. Tämä rohkai-
see asiantuntijoita ja yleensä ihmisiä käyttä-
mään sellaisia keinoja, joilla alkoholin käyttä-
jien vastarinta voidaan murtaa. Tuloksena on
kuitenkin vain vaiheittain tiukentuvien kont-
rollikeinojen kierre.

Motivoivan haastattelun periaatteissa koros-
tetaan leimaamisen välttämistä. Ihmiset tulee
nähdä vastuuntuntoisina aikuisina, jotka pys-
tyvät itse pohtimaan omia asioitaan ja teke-
mään tarvittavia ratkaisuja. Ihmisten tulee itse
saada sanoa, miten he asian näkevät, ja asian-
tuntijoiden tulee kuunnella tavallisia kansalai-
sia. Asiantuntijoiden on kuitenkin annettava
asiallista tietoa ja objektiivista palautetta alko-
holiasioista. Tämä vähentää vääriä uskomuk-
sia. Välillä voidaan tehdä laajempia tilanne-
katsauksia siihen, miten asiat ovat kehittyneet
ja mihin ollaan menossa. Vaihtoehtoja on esi-
tettävä monipuolisesti ja ihmisten on itse an-
nettava tehdä valintansa. Muutoksen toteutta-
mista ja saavutusten ylläpitämistä tulee tukea
tarvittavin keinoin.

Yleinen virhe on myös se, että ihmisten aja-
tellaan heti olevan valmiita tekemään ratkaisu-
ja ja käynnistämään muutoksia. Realistisempi
lähtökohta on, että suuren osan nähdään ole-
van vasta vaiheessa, jossa ihmiset eivät edes
harkitse muutoksen tarvetta. Heidän osaltaan
ensisijaisena tavoitteena on pohdinnan käyn-
nistäminen. Vasta kun asioita on riittävästi
pohdittu, voidaan olla valmiita päätöksente-
koon ja muutoksen aktiiviseen toteuttamiseen.
Muutoksen toteuttaminen tarvitsee tuekseen
ylläpitämistä ja valmiutta yrittää epäonnistu-
misten jälkeen yhä uudelleen.

Nämä motivoivan haastattelun näkökulmat
ovat alkoholikeskustelulle vielä suurelta osin

184

täysin vieraita, liikutaan sitten yksilö- tai yhtei-
sötasolla. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä,
jos alkoholipolitiikkaa halutaan kansanvaltais-
taa ja muutoksista saada kestäviä.

Vanhakantaiset ajattelu- ja toimintatavat
ovat varsin vahvoja paitsi asiantuntijoiden
myös tavallisten kansalaisten keskuudessa.
Uusien lähestymistapojen on usein varsin vai-
keaa murtaa perinteiden suljettua kehää. Tä-
mä on havaittavissa niin tiedotusvälineissä
kuin yleisessä keskustelussakin. Uudet näkö-
kulmat sekoittuvat liiaksi vanhakantaisiin ja
saattavat kadottaa perusajatuksensa. Keskus-
telun käynnistäminen on vaikeaa ja muutoksen
aikaansaaminen hidasta. Meidän tulisi kuiten-
kin irtautua perinteisistä ajattelu- ja toiminta-
tavoista ja tarkastella alkoholiasioita sellaisina
kuin ne ovat nyt l98O-luvulla.

Uusia lähestymistapoja on vaikea toteuttaa,
jos yleinen ilmapiiri jatkuvasti kiristyy holho-
avan asiantuntijakeskeisyyden ja kovien alko-
holiasenteiden ympärille. Miten voidaan lisätä
ihmisten kykyä pohtia itse omaa alkoholin
käyttöään, muuttaa sitä hallitummaksi ja toi-
mia yleensäkin alkoholiolojen ohjaajana, jos
ihmisille ei anneta edes mahdollisuutta pohtia
alkoholipolitiikan suuntaa? Miten tällaisessa
ilmapiirissä voidaan edistää avointa ja asiallis-
ta alkoholikeskustelua esimerkiksi työpaikoil-
la? Leimautuuko alkoholikeskustelu vanhaan
tapaan vain haitta- ja ongelmakeskusteluksi,
vaikka yhtenä tavoitteena on myös positiivi-
semman luonteinen alkoholin käytön hallinta?
On selvää, että ihmisten yleinen hyvinvointi ei
lisäänny sillä, että alkoholin käyttö arkipäi-
väistyy. Siihen liittyy monia riskejä. Niiden
käsittely edellyttää kuitenkin positiivista tar-
kastelua positiivisessa ilmapiirissä. Kaikki al-
koholikeskustelu ei saa rajoittua vain alkoholis-
mista keskusteluksi. Meiltä puuttuu vielä ta-
vallisen kohtuukäytön ja sitä runsaamman
suurkulutuksen edellyttämä keskustelutraditio.
Emme vielä voi keskustella riittävän avoimesti
ja asiallisesti esimerkiksi tavoistamme käyttää
alkoholia, krapulasta, riskitilanteista ja halli-
tusta käytöstä.

Viime aikoina on puhuttu paljon suurkulu-
tuksen riskeistä ja niiden ehkäisemisestä. Ky-
seessä ovat varsin vaikeasti havaittavat haitat.
Yksi suuren suosion saavuttanut vaikutuskeino
on oma-apuotrjelma (ks. Koski-Jännes 1986).



Se korostaa ihmisen omaa pohdintaa ja alko-
holin käytön käsittelyä. Lisäksi on koettu tar-
vetta laajentaa alkometrin ja erilaisten lääke-
tieteellisten seulontakeinojen käyttöä. Varsin-
kin on keskusteltu kohonneen gamma-GT-ar-
von havaitsemisesta. Silloin kun vaikutuskei-
not toteutuvat alkoholin käyttäjien oman aktii-
visuuden pohjalta, ei asiaan liity eettisiä pul-
mia. Sen sijaan eettiset pulmat nousevat aina
esiin silloin, kun vaikutuskeinojen käyttämi-
seen liittyy muiden halu seuloa esiin 'Jouk-
koomme kätkeytyneet" alkoholiongelmaiset.
Seulonnan tarpeen taustalla saattaa olla käsi-
tys, että alkoholin liikakäyttäjät eivät oma-
aloitteisesti tunnusta liikakäyttöään, vaikka
sen havaitsisivatkin. Muiden on tämän vuoksi
käytettävä riittävän tehokkaita ja "kovia" kei-
noja totuuden paljastamiseksi. Asiantuntijoi-
den tulee ehkäistä tällaisten vaikutelmien ja
asenteiden kehittymistä. Jos ne yleistyvät, on
vaara) että ihmiset alkavat varoa terveystar-
kastuksia ja muita tilanteita, joissa tällaista
seulontaa saatetaan tehdä. Vaikutuskeinojen
tulee edistää ihmisten omaehtoista toimintaa
oman hyvinvointinsa lisäämiseksi.

Samanlaisia kontrolloivia asenteita ilmenee
myös hoidon tarpeesta puhuttaessa. Usein kes-

kitytään varsin yksipuolisesti pohtimaan hoi-
toonohjausta ja tahdosta riippumatonta hoitoa
mietittäessä alkoholiongelmiin vaikuttamisen
keinoja. Lisäksi saatetaan rajata tarkastelu
vain alkoholiriippuvuuksiin ja sivuuttaa var-
haisemmat alkoholihaitat. Asiantuntij oiden tu-
lee kertoa tavallisille kansalaisille, että varsin
monet ovat huolissaan alkoholin käytöstään ja
hakeutuvat oma-aloitteisesti hoitoon tai hank-
kivat muutoin keinoja alkoholin käyttönsä hal-
litsemiseksi. Onia-aloitteisen hoitoon hakeutu-
misen ohella on edistettävä myös varhaisempia
vaikutuskeinoja. Hoitoon ohjaaminen tulee
nähdä vasta viimeisenä keinona. Lisäksi on
tärkeää nähdä, että ongelmien säilyminen
saattaa johtua ihmisen heikentyneistä suoriu-
tumisedellytyksistä, ei ongelmien kieltämises-
tä. Ongelmakäyttäjä tarvitsee tukea, ei niin-
kään pakkokeinoja. Valitettavasti alkoholin
käyttöön liittyvät vanhakantaiset asenteet ovat
voimakkaimmillaan juuri alkoholiongelmista
puhuttaessa.

M onipuoli s e n alk o h olip olitük an
mahdollisuudet

Tässä artikkelissa on tarkasteltu käynnisty-
nyttä alkoholipoliittista keskustelua, sen histo-
riallista taustaa, keskeisiä painopisteitä ja il-
menemismuotoja sekä sen kansanvaltaistami-
sen tarvetta. Alkoholin kulutuksen ja sen hait-
tojen vähentäminen on tärkeä tehtävä pyrittä-
essä lisäämään kansalaisten yleistä hyvinvoin-
tia. Alkoholikeskustelua ja alkoholipolitiikan
toteuttamista varjostavat kuitenkin vanhakan-
taiset painolastit: asiantuntijakeskeisyys ja ko-
vat alkoholiasenteet. Uuden päihdehuoltolain
mukaisen toteuttamisvastuun laajentamisen
tulee tapahtua eri tahojen rakentavana yhteis-
työnä. Alkoholipoliittista keskustelua on nyt
pysähdyttävä pohtimaan niin sen lähtökoh-
tien, tavoitteiden kuin keinojenkin osalta. Tar-
kastelu edellyttää eri tahojen yhteistyötä, mah-
dollisimman laajalla pohjalla ja kansalaisten
osallistumista lisäten.
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English Summary

Tarja Halonen - Ari Saarto - Tapani Sarztanti:
Monipuolinen näkökubna alkoholipolötükkaan (A com-
prehensiae alcohol policl in need of a comprehensive
perspectiae)

A central problem of Finnish alcohol policy is that its
balanced continuity has not been assured su{ficiently.
Finland's Prohibition Act was in force from l9l9 to 1932.
The law was repealed because the difficulties in con-
trolling alcohol consumption outweighed its benefits. The
base of the present alcohol policy system was created in
the Alcohol Act implemented in 1932, which provided for
highly centralized control of alcohol policy. E{Iorts '*'ere
made to insulate the independent alcohol company
against exüeme social movements.

Not until the Alcohol Act of 1968 were municipalities
and Parliament granted the chance to participate in
planning and implementation of alcohol policy. The de-
mocratization of alcohol policy thus begun has been
continued by passing a law on notifying Parliament of de-
velopments concerning the use of intoxicants. The law
increases Parliament's possibilities to influence alcohol
policy by requiring that various administrative bodies

Alkoholipolitiikka vol. 53: 178-186, l9BB

notify Parliament of their activities and plans concerning
alcohol and intoxicant policy. In particular, the law
improves the possibilities of authorities and organizations
carrying out corrective intoxicant policy to participate in
public discussion of the direction of alcohol and other
intoxicant policy.

Successful alcohol policy requires that, when setting
their intoxicant policy goals, more administrative bodies
dealing with intoxication issues than presently - from
central State administration to municipalities - take
their social role into consideration. It is particularly
important to promote discussion of alcohol policy and
participation among ordinary citizens. Implementation
ofalcohol policy should be based on wide cooperation. It
should not be labelled the activity of any one instance.

Reduction of alcohol consumption and its disadvan-
tages plays an important role in ellorts to increase general
wellbeing. A comprehensive alcohol policy supported by
the general public would improve Finland's chances of
meeting objectives, proposed by the WHO and the ILO,
to reduce alcohol consumption and prevent the disadvan-
tages ofintoxicants.
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