
nen yöpyminen oli täyttynyt jo
edellisenä viikonloppuna ja

kotimatka[[e voitiin lähleä jo

perjantaiaamuna. Kettil Bruun

Societyn jäsenkokouksessa

päätettiinkin rajoittaa pääko-

kousta edeltävien kokousten

pituus puoleentoista vuorokau-

teen. Lisäksi tulevien kokous-
järjestajien tulee niin suuressa

määrin kuin mahdollista sijoit-
taa tarjotut esitykset varsinai-
sen kokouksen ohjelmaan.

Näin toivotaan voitavan estää

KBS:n kesäkokouksen pirstou-

tuminen moniksi osakokouk-

siksi.
Jos länä vuonna ei varsinai-

Paihteiden terveyshaittojen

määrää ja kustannuksia koske-

raa tieloa ei ole riitlärästi, to-

disti projektipäällikkö Päivi

Sillanaukee Alkoholitutkijain
seuran ker ätseminaarissa

19.4.94. Pitaisiko päihdehuol-

lossa lisätä tuotteistamisajatte-

lua. kysl i tutkija Jukka Heino-

nen. Dosentti Anja Koski-Jän-

neksen suosiluksena oli moni-

tieteisen addiktiotutkimusyk-
sikön perustaminen.

Paivi Sillanaukeen tutki-
muskohteena on ollut ja on

edelleen erikoissairaanhoito

Pirkanmaan sairaanhoitopi irin
alueella. Retrospekliir isessä

kafioituksessa loytyi paihde-

diagnoosi J,3 prosentilta yli-
opistosairaalan potilaista. He
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sia naisiin liittyvia esityksia ol-
lutkaan kokouksen ohjelmassa

korin runsaasli, tuli naisasia

esiin käytäväkeskustelujen

kautta. Järjestäjien tapa sijoit-
taa puhujat yleisistuntoihin,
valita kommentoijat ja puheen-
johtajat synnltti nimittäin oi-

keulettua aruostelua. ll meises-

ti asiaan palataan viela KBS:n

koordinaatiokomiteassa j a luo-

laneen selväl ohjeet tulevien

kokousjärjestäj ien kayttoon.

Ensi vuonna kokous järjes-

tetään 5.-9. kesäkuuta Portos-

sa Portugalissaja vuonna 1996

kokoonnutaan joko Tanskassa

tai Edinburghissa. Mitä ilmei-

käyttivät kuitenkin 2,1 pro-

senttia hoitopäivistä, eli hei-

dan hoitojaksonsa c,livat pi-

tempiä kuin keskivertopoli-
laalla. Vuosikustannuksiakin

heistä kertyi toistakymmentä

miljot-,naa. joka on enemmän

kuin saman paikkakunnan
koko A-klinikkatoimen bud-
j etti. Sairauskertomusdiagnoo-
sit kerlovat kuitenkin vain jaa-

vuoren huipun. koskapa aiem-

min tehdyssä suoraan sairaala-

potilaisiin kohdistuneessa kar-

toituksessä löytyi 7,5 kertaa

enemmän alkoholin suurkulu-
tuksen kriteerit täyllä\jä poti-

laita. Tutkimus jatkuu edel-

Ieen, uusia "paljastuksia" lie-
nee luvassa.

Jukka Heinonen kritisoi

simmin tulevat kokoukset ovat

tämänvuotista suurempia kah-

desta syystä. Ensiksikin seu-

ran jäsenmäärä orr jatkuvasti

kasvussa ja toiseksi tänä vuon-

na oli ICAA h1 r in kiusallisesti
järjestänyt instituuttinsa Pra-

haan samalla viikolla kuin
KBS kokoontui Rüslhlikonis-
sa. Ensi vuonna tämänkaltaista

paällekkaisyyttä ei tule ole-

maan, koska ICAA:n instituut-
ti on ajoitettu KBS:n kokousta

seuraavalle viikolle tiesteen
Italiaan.

ESA ÖSTERI]ER(;

paihdehuollon suoritekäytän-

röjä. siis kalnteja ja hoil0päi-
via, jotka eivät kerro mitään

hoitokokonaisuuksista eivätkä

asiakaskohtaisista kustannuk-

sista. On pulmallista, jos päih-
dehuollon tuloksellisuutta ar-

rioidaan vain raltana lai vain

toteutuneina tavoitteina. Yh-
distämälla nämä kustannus-

vaikutlavuusanall 1 siksi pääs-

tään lähemrnäksi monipuolista

loi minnan "hyvyytlen" arvioin-
tia. Heinonen ihnretteli päih-
dehuoltokustannus[en suuria.
jop, monikvmnrenkertaisia.

eroja eri kuntien välillä.
Anja Koski-Jannes hahmot-

teli monitieteisen addiktiotul-
kimusyksikon tyün kohteeksi

useanlaisia addiktioita, tupak-

ALKOHOLITUTKIJAIN SEURA:
PAIHDEONGELMIEN HOITO ARVIOINNIN KOHTEENA

nra



kaa, alkoholia, Iaakkeita, huu-
meita, syömishairioita. Yksi-
kolla tulisi olla läheiset yhtey-
det yliopistojen eri tiedekun-
tiin ja laitoksiin, samoin käy-
tänniin hoitoyksikoihin. Koski-
Jännes suositteli myös amerik-
kalaismallin mukaisia'i:om-
prehensive assessment" -kes-
kuksia ja pohti silta pohjalta

Pohjoismaisilla monopoleilla
ei ole ollut vaslaaria viran-
umaistehtäviä eikä kokunais-
vallaista alkoholipoliittisra
valtaa kuin Alkolla. Valtakun-
nallinen alkoholihallinnon
koordinointi kuuluu Ruotsissa
tal la hetkella sosiaalihallituk-
sen kansanter-veysyksiktille.
Toimistossa työskentelee kol-
me henkiloa ja paikallisia asi-
oita hoidetaan seitsemässä alu-
eellisessa toimistossa.

Yksikko valvoo ja antaa lu-
vat alkoholin valmistukseen,
jakaa rahat tutkimukseen ja
valistukseen. jakaa tietoa .ja
tulkintoja, seuraa lääninhalli-
tusten toimintaa sekä kulutuk-
sen kehitystä. Yksikon päalli-
kön Hans Agneuksen mukaan
Iääninhallitusten toiminrrassa
on ollulsuuria eroja ja toiminla
on ollut hyvin eritasoista.

Lääninhallitukset myöntävär
monopolin ulkopuoliset myyn-
ti- ja anniskeluluvat ja valvovat
ravintoloita. Lainmukainen
tarveharkinta tapahtuu kun-
nissa ja läaninhalliruksissa.
Kunnilla on veto-oikeus eli lo-

suomalaisen paihdehuoltojar-
jeslelmän aukkoja ja tarpeita.
Aukoiksi han nimesi rnrn.

päihdeongel mien varhaistotea-
misen lenreydenhuollossa. r ai-
keasli monipäihderiippurais-
ten hoidon sekä vankien hoi-
dontarpeen.

Töitä siis riittaa seka tutki-

RUOTSIN ALKOHOLIHALLINNOSTA

joille että hoitoväelle. Alkoho-
litutkijain seura pyrkii pysy-
mään ajan hermolla. Seuraava
seminaari 11.10.94 tähyää tu-
levaisuuteen. eritoten alkoho-
litutkimuksen lähitulevaisuu-
den näkymiin.

RAUNo MAKELA

Hakemuksista pyydetään myös
ympäristöhallinnon lausunto.
Lupia ei myönnctä asuinympä-
ristöön. Tlrkholmassa oli kesä-
kuun loppuun asti kokeilu.jos-
sa seitsemän ravintolaa sai olla
auki klo 5:een aamulla.

Ravintolamyyntiä seurataan
tileittain kaksi kertaa vuodes-
sa. samoin hintoja. Seuranla ei

anna hävikin vuoksi luotetta-
vaa tietoa koko elinkeinon ke-
hityksestä toisin kuin Suomes-
sa-

Anniskeluhintoja säännel-
lään siten. että niiden tulee olla
25 prosenttia yli vahittäis-
myyntihintojen. Juomaryhmi-
en hinlasuhteet on sidottu niin.
että eri juomaryhmille on ase-
lettu perusolueen sidotut mini-
mihinnat.

Alkoholimyymälöitä saa pe-
rustaa valtiopäivien periaate-
päätösten mukaisesti. System-
bolagetin tulee vuosittain teh-
da hallitukselle selkoa teh-
dyistä ja tulevista myymäläin-
vestoinneista. Jokaisesta uu-
desta avattavasta myymälästä
on haettava laäninhallituksen.

pullinen päätösvalta. Luvat
oval roimassa loislaiseksi.

Anniskeluluvan myöntämis-
tä harkittaessa tulee ottaa huo-
mioon ravintolan tarve sekä
hakijan ja huoneiston sopi-
vuus. Erityistä huomiota tulee
kiinnittaa hakijan lainkuuliai-
suuteen ja kykyyn vastata vel-
voitteistaan yhteiskunnalle.
Mikali ravintola ei maksa vero-
jaan ym. sitoumuksiaan yhteis-
kunnalle. tulee ko. viranonrai-
sen ottaa yhteyttä lääninhalli-
tukseen.

Anniskelulupia myönnettä-
essä poliisi selvittää hakijan
(os kyseessä on yhtiö m1ös

hallitusten .jasenten) luotetta-
vuuden. Veroviranomaisilta
s.lr itetään aikaisempi toimin-
ta (konkurssit, verovelat). Lää-
ni h1väksyy vastdaval hoitajat.

Ravintoloita valvovat lää-
ninhallitus, poliisi ja alueelli-
nen sosiaalihallinto. Tukhol-
man laanillä on 5-6 omaa tar-
kastajaa. Poliisilla on 9 miestä
ravintolatarkastustoiminnassa.

Lääni myöntää anniskelun
jatkoajat kuultuaan kuntaa.
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