
TARVITAANKO ALKOHOLITUTKIMUSTA ?

Errooprn yhdentymiskehitykseen liittyvää
Alkon riisumista ja alkoholijärjestelmämme
murentumista on tervehditty laajoissa kansa-
laispiireissä vilpittoman iloisesti. Nayttaahan
Alkon taholta tuleva ohjaus ja valvonta vih-
doin päättyvän, ja ihmiset pääsevät itse päät-
tämään alkoholin kaytostaän ilman holhousta.
Kukaties pääsemme saman tien eroon haitois-
takin, sillä onhan suomalaisille tyypillisiin
alkoholinkayttötapoihin liittyvien haittojen
joskus epäilty olevan suorastaan seurausta

kontrolloivasta alkoholipolitiikasta.
Samaan historian romukoppaan monopolin

ohella joutanevat ilmeisesti alkoholitutkijat-
kin, joiden tutkimukset eräiden näkemysten
mukaan "heijastelevat Alkon politiikkaa ylta-
en monopolin ylistyksessään omaan korkea-
veisuun".

Alkon tutkijana tunnen tietysti syyllisyyden
tuskia kaikesta edellä mainitusta, mutta silti
rohkenen kayttaa muutaman sanan itseni ja
kollegojeni puolustukseksi monopolin kus-
tantami en palstojen suojasta.

Ensiksikin" kuinka tähän on tultu. Alkoho-
lista aiheutuvat haitat on aikojen kuluessa
selvimmin tiedostettu protestanttisessa poh-
joisessa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Naiden alueiden maissa tämä on vaikuttanut
yhteiskuntapolitiikkaan ja johtanut pyrki-
myksiin ehkaistä haittoja ennalta ja alkoholi-
kaupan rajoituksiin. Meilla tämä tunnetaan
alkoholipolitii kkana.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että

pyrkimys haittojen vähentämiseen on ollut

sysäys tutkimukselle ja että siksi myös alko-
holitutkimus keskittyy etupäässä näihin mai-
hin. Historiallisista syistä tutkimus on kuiten-
kin saanut eri maissa erilaiset puitteet.

Suomessa harjoitetun alkoholipolitiikan
yksi ominaispiirre on ollut tutkimuksen kas-
vaminen kiinni alkoholipolitiikan harjoitta-
jaan, Alkoon. Aikoinaan on katsottu, että val-
tion omistamalle yhtitille, jonka johtavana toi-
minta-ajatuksena on alkoholin aiheuttamien
haittojen minimoiminen, kuuluu myös tiedon
hankkiminen alkoholikaupan säätelytoimen-
piteiden pohjaksi. Tietämyksen lisäämisessä

ainoa tie oli oma tutkimus.
Viisikymmenluvun alkupuoliskolla Alkoon

perustettiin alkoholipoliittinen tutkimuslai-
tos ja biolaaketieteen osasto. Nyt Alkon piiris-
sä harjoitetulla alkoholitutkimuksella voi-
daan todeta olevan maailmanlaajuisestikin
arvioiden pitkat ja arvostetut perinteet ja kes-
keinen asema alan tutkimuksessa. Alkoholi-
tutkimuksen panos tunnustetaan myös ylei-
sesti olennaiseksi alkoholipolitiikan perus-
teiden luomisessa ja toimenpiteiden suunnit-
telussa seka haittojen ehkäisyssä, vähentämi-
sessä ja hoitamisessa.

Oli miten oli, mutta menneisyyden taakkaa
kantava, urautunut alkoholitutkija on silti va-

kuuttunut siitä, että alkoholikaupan vapautu-
misesta irtoava ilo ei tule ilmaiseksi. Alkoho-
lin aiheuttamat haitat eivät karise Alkon vai-
kutusvallan vähenemisen myötä, vaan ne seu-

raavat alkoholin kulutusta ja ovat yhteiskun-
nallinen ongelma vastaisuudessakin.
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Luovuttaessa valvovasta ja ehkäisevästä al-
koholipolitiikasta joudutaan alkoholin kulu-

tuksen kasvaessa painopiste siirtämään hoita-

vaan ja korj aavaan sosiaali- ja terveyspolitiik-
kaan sekä panostamaan alkoholiongelmien

hoitoon. Mutta hoitosektori joutuu kohtaa-

maan haasteita, joihin se ei kykene vastaa-

maan laajennetuin resursseinkaan, koska sil-
la ei yksinkertaisesti ole keinoja ongelmien

hoitamiseksi.

Hoitosektorin odotukset kohdistuvat tutki-
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mukseen, jonka tehtävänä on selvittää haitto-
jen syntyä ja silta pohjalta kehittaa keinoja

niiden hoitamiseksi ja korjaamiseksi.

Koska alkoholitutkimuksen toimintaedelly-
tykset saattavat muuttua alkoholijarjestel-
mässämme tapahtuvien mullistusten takia,
olisi nyt arvioitava tutkimuksen sosiaali- ja

terveyspoliittinen merkitys ja tehtävä sen

mukaiset ratkaisut. Alkoholitutkimuksen lai-
minlyöminen muuttuvassa tilanteessa olisi
kovin lyhytnäktiista yhteiskuntapolitiikkaa.
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