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Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus painaayhä useamman suomalaisen mieltä. A-klinik-
kasäätiön toimitusjohtaja Lasse Murto toi osaltaan ilmi huolensa Alkoholipolitiikka-lehden
Sl92haastattelussa. Hän totesi hyvinvointivaltion olevan "murenemassa myös siten, että ne
arvot ja periaatteet, joille se on rakennettu, ovat kriisissä, eikä kukaan ota vastuuta siitä, että
keskustelua niistä todella käytäisiin".

Tämä arvojen ja periaatteiden kriisi näkyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvissa
säästötoimissa. Niita toteutetaan sekä valtion että kuntien tasolla ilman, että ne perustuisi-
vat syvälliseen periaatteelliseen ja eettiseen pohdintaan. Tämä on johtanut siihen, että kus-
tannusten leikkauksia toteutetaan lyhytnäköisesti.

Säästötoimien painopiste näyttää olevan toisaalta ennalta ehkäisevässä työssäja toisaalta
kansalaisia välittömästi koskevissa palveluissa. Sen sijaan ei riittävästi mietitä sitä, miten
hallintoa jarkeistamallä, sen monikerroksisuutta purkamalla ja hallintomenettelyä yksin-
kertaistamalla voitaisiin säästää. Lisäksi säästöt ovat usein näennäisiä. Kustannusten kar-
siminen yhtaalla saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia toisaalla. Niinpä esimerkiksi työttö-
myysturvan tai opintotuen heikentäminen ajaa ihmisiä hakemaan toimeentulotukea. Tai kun
säästösyistä ei ongelmiin tartuta ajoissa, ne aiheuttavat myöhemmin moninkertaiset kustan-
nukset.

Valtionosuusuudistuksen myötä kuntien rooli sosiaali-ja terveyspalvelujenjärjestämises-
sa ja kehittamisessä korostuu entisestään. Uudistus antaa kunnille lisää päätäntävaltaa
varojen käytössä, mutta se lisää myös kunnallisten päättäjien vastuuta. Kuntien poliittisten
päättäjien ja virkamiesten on ratkaistava, mitkä ovat kehittämisen painopisteet ja mille
sosiaali-ja terveydenhuollon sektoreille nyt ajankohtaiset säästötoimet ensi sijassa kohden-
netaan. Kun riittävää periaatteellista keskustelua ei ole käyty, sattumanvaraiset tekijät ja
jopa asenteelliset ja moralistiset perusteet voivat vaikuttaa ratkaisuihin.

Paihdehuolto näyttää olevan niita aloja, joita ei pidetä erityisen tärkeinäjajoita säästötoi-
met kohtelevat kaikkein rajuimmin. Kunnat ovat kiristäneet maksusitoumusten antamista
päihdehuollon laitoksissa tapahtuvaa hoitoa varten. Ne pyrkivät korvaamaan laitoshoitoa
avohoidolla ja suosivat kestoltaan lyhyttä katkaisuhoitoa, jossa yhä enemmän käytetään
pääasiassa laakitystä. Monet alkoholiongelmista kärsivät tarvitsisivat kuitenkin pitempiai-
kaistaja monipuolista hoitoa laitoksessa, jotta saavutettaisiin toivottu tulos. Näin on varsin-
kin silloin, kun alkoholiongelmaan liittyy työttömyys, asunnottomuus, sosiaalisten suhtei-
den katkeaminen tai psyykkisiä ongelmia tai kun kysymys on paihteiden sekakäytöstä.

Päihdeongelmien pitkaaikaishoidon vähentäminen on tyypillinen esimerkki siitä, miten
ongelmia siirretään tulevaisuuteen: säästösyistä hoitamatta jätetty alkoholiongelma saattaa
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poikia maksakirroosin, jonka hoidon kustannukset ovat moninkertaiset alkoholiongelman

hoitoon verrattuna.

Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan päihdehuoltolaitoksia joudutaan lopetta-

maan, kun niiden toiminnan taloudellinen perusta kapasiteetin vajaakaytön vuoksi romah-

taa. Myös Järvenpään sosiaalisairaalan tulevaisuus on uhanalainen. Vaarana on, että pitkä-

aikaishoidon resurssit olennaisesti heikkenevät ja että menetetään kallisarvoista ammatil-

lista osaamista.

Viranomaiset näyttävät nykyisessä tilanteessa olevan halukkaasti siirtämässä tehtäviäja

vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä toimiville vapaaehtoisorganisaatioille. Ne

ovat todella mittava voimavara, myös päihdehuollon sektorilla, ja täydentävät julkisia pal-

veluita. Mutta niiden resurssit ovat kuitenkin rajalliset, ja yhteiskunnan niille osoittaman

tuen kaventuminen rajoittaa niiden mahdollisuuksia ottaa hoitaakseen uusia tehtäviä.

Paihdehuolto joutuu siis käymään tiukkaa kamppailua asemastaan ja osuudestaan sosiaa-

li- ja terveydenhuollon voimavaruista. Mutta samalla sen on syytä käyttää ahdinkotilaa sen

miettimiseen, miten paihdehuoltoa voidaan kokonaisuutena kehittaa.

Ei voi velttyä vaikutelmalta, että lihavina vuosina paihdehuoltolaitoksissa panostettiin

siella taalla liikaa toiminnan ulkoisiin puitteisiin sisältöjen kustannuksella ja luotiin liian
raskaita rakenteita. Nyt olisi ehkä tilaisuus korjauksiin tässä suhteessa.

Avohoidon puolella taas näkyy koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa rasittava ongelma, toi-
minnan osittuminen suhteellisen kapeiksi sektoreiksi, mika viipaloi myös ihmisen ja hänen

ongelmansa ja juoksuttaa hänta luukulta toiselle etsimässä apua. Ihminen pitaisi kohdata

kokonaisena. Paihdeongelman lisäksi hanen pitaisi saada apua myös mahdollisiin muihin

ongelmiin, kuten asunnottomuuteen, työttömyyteen tai mielenterveysongelmiin. Tämä taas

vaatii eri viranomaisten yhteistyötä, josta jo tosin on hyviä esimerkkejä olemassa. Tätä

kautta on ehka kehiteltävissä myos kayttokelpoisia vaihtoehtoja laitoksissa tapahtuvalle

hoidolle.
Viranomaistoimintojen ja vapaaehtoistyön välisten raja-aitojen ylittäminen on yksi haas-

te. Esimerkiksi päihdeongelmien syntymistä ennalta ehkäisevässä työssä, jolla pyritaan

pitämaän alkoholin kaytto hallinnassa tai vähentämään liialliseksi koettua juomista, viran-

omaisten ja erimuotoisten vapaaehtoisorganisaatioiden yhteistyölle on hyvät edellytykset.

Puolustettaessa alkoholihaittoja ennalta ehkäisevää toimintaa ja päihdehuoltoa lyhytna-

koisiä säästotoimia vastaan puolustetaan myös hyvinvointivaltion perusteiden säilyttämistä.

Naihin tarkoituksiin kaytetyt varat eivät ole vain kuluja, vaan ne ovat myös tuottoja. Niillä
pidetään melkoista määrää ihmisiä työkykyisinä ja estetään ihmisten syrjäytymistä työelä-

män ja jokaiselle arvokkaiden sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle, milla myos inhimilliselta
kannalta on suuri merkitys.
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