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PAIHD EHUOI.TO KAKSINKERTAISTUNUI

Päihdyttävien aineiden väarinkayttajien

huoltoa koskevat tilastot ovat hajanaisia ja

puutteellisia 1980-luvun j älkipuoliskon osal-

ta. Vuoteen 1983 saakka tilastot kattoivat

kaikki A-klinikoiden ja nuorisoasemien asia-

kaskäynnit, hoito- ja huoltokotien sekä kat-

kaisuasemien hoitopäivät ja kaikkien näiden

yksikoiden käyttömenot. Tämän jalkeen

STH:n (Sosiaali- ja terveyshallituksen, nykyi-

sen STAKESin) tilastoinnissa siirryttiin uu-

teen järjestelmään, minkä seurauksena vain

A-klinikoiden ja nuorisoasemien asiakas-

käynneistä on saatavissa jokseenkin luotetta-

va aikasarja l980-luvulta. Muutoin tiedot kat-

tavat vain valtion ja kuntien yllapitamien kat-

kaisuhoitoasemien ja hoitokotien hoitopäivät

vuodesta 1987. Vuoden 1983 tilanteen mu-

kaan tämä merkitsee sitä, että noin 70 pro-

senttia päihdehuollon aiheuttamista toimen-

piteistä jäa tilastojen ulkopuolelle 1980-lu-

vun jalkipuoliskolla.
Vuodesta 1980 vuoteen I990 A-klinikoiden

asiakaskäynnit ovat kasvaneet lahes 60 pro-

senttia, mutta nuorisoasemien asiakaskäynnit

ovat pysytelleet runsaan 20 000 tuntumassa

(kuvio 1). A-klinikoiden ja nuorisoasemien

yhteenlasketut asiakaskäynnit kasvoivat si-

ten 50 prosenttia. Kohtuullisen hyvän kuvan

kaiken sosiaalihuollon alaan kuuluvan päih-

dehuollon volyymikehityksestä saa päihde-
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huollon kiinteähintaisten käyttömenojen

avulla (taulukko 1). Kiinteahintaisten meno-

jen perusteella polikliinisen päihdehuollon

(lahinna A-klinikat j a nuorisoasemat) volyymi

on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1980 vuo-

teen 1990. Vastaavasti asumisyksiköiden, en-

sisuojien ja kuntoutusyksiktiiden (aikaisem-

Ktnio l. Asiakaskäynnit A-klinikoilla ja nuoriso-

asemilla vuosina 1980-1990
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Taulukko 7. Paihdehuollon käyuömenot vuosina l9B0-I983 ja 1990, milj. mk

polikliininen
huolto

kayvin v. 1990
hinnoin hinnoin

asumisyksiköt,
ensisuojat

kayvin v.1990
hinnoin hinnoin

kun- käyttömenot yht.
toutus-
yksiktit kayvin v.1990

hinnoin hinnoin

r980
I98I
l9B2
1983

lB,6*
22,0*
27,4*
32,4*

76,0'o*
Bg,6**

110,3**
123,0**

i75,0
183,0
204,8

206,9

42,8
44,9
50,9
54,5

94,6
111,6
t37,7
155,4

2t7,9
228,0
255,7
26t,4

434.01990 92.4 92,4 t54,9 t54,9 186,7 434,0

* A-klinikat ja nuorisoasemat.
** Hoito- ja huoltokodit, katkaisuhoitoasemat.
kihteet : Sosiaalihallitus/sosiaali- ja tervevshallitus

TauLuklto 2. Paihdehuollon käyttömenot ja asiakasmaksut vuonna 1990, milj. mk

käyttömenot
yhteensä

asiakasmaksut
joista ostopalvelut

Polikliininen paihdehuolto
Asumisyksikot ja ensisuojat
Kuntoutusyksiköt

Kunnat yhteensä

Paihdehuoltojarjestöt*

Kaikki yhteensa

28,0
44,9

49,6

0,8
13,5
20,1

92,4
t54,9
186,7

434"0

38,4

472,4

t22,5 34,5

68,9

*Kokonaiskustannukset 160,9 milj.mk - kuntien ostamat palvelut 122,s milj. mk. Jäännös 38,4 milj. mk
sisaltää RAY:n avustuksen 18,6 milj. mk, omarahoitusosuus on r9,9 milj. mk.
kihteet: STH, Sosiaali- ja terveyshuollon KETI-tietoja vuoclelta 1990; RLha-automaattiyhdistys (RAy)

missa tilastoissa lähinnä hoito- ja huoltokodit
sekä katkaisuhoitoasemat) volyymi on kasva-
nut hieman hitaammin, 95 prosenttia. Koko
paihdehuollon volyymi on siten kasvanut kak-
sinkertaiseksi vuodesta l9B0 vuoteen I990.

Vuonna 1990 valtion ja kuntien päihde-
huollon käyttömenot olivat 434 milj. mark-

kaa. Tästä summasta päihdehuoltojärjestöiltä
ostettujen palvelujen osuus oli 722,5 mlli.
mk. Paihdehuoltoj arj estoj en kokonaiskustan-
nukset olivat 160,9 milj. mk, josta kuntien
ostamat palvelut kattoivat 76 prosenttia,
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuk-
set (18,6 milj. mk) ll,5 prosenttia ja jarjestti-

34 ALKOHOLIPOT TIIKKA
59 (1994): I



Taulukko 3. Toimeentulotuki ja lastensuojelu vuonna 1990' milj' mk

kaikkiaan
milj. mk

päihdeongelmaisten
talouksien osuus

milj. mk7o

Paihdehuolto
Toirneentulotu ki
Ehkäiseva toimeentulotuki
Lastensuojelu

r ).62,9
15,9

764.0

7,5-14,7
7,5-14,7

23,6-28

472,4 - 472,4

87.2 - 170,9

1"2 - 2,3

180.3 - 213,9

Yhteensä I 6:17,2 741,1 - 859,5

Lültteet:STH, Sosiaali- ja tervevshuollon KETl-tietoja; SVT Sosiaaliturva 1992:5; S'IAKES: tietoja lasten-

suojelun tarpeesta

jen oma rahoitus 12,4 prosenttia. Paihdehuol-

lon kokonaiskustannukset olivat siten 472

milj. mk (taulukko 2).

Kuntoutusmenot kattoivat yli 40 prosenttia

sekä asumisyksikot ja ensisuojat runsaan kol-

manneksen päihdehuollon käyttömenoista.

Polikliiniseen päihdehuoltoon (katkaisuhoi-

toasemat ja nuorisoasemat) kului runsas vii-
dennes päihdehuollon käyttömenoista.

Paihtyneiden säilöönotot ovat vähentyneet

kolmanneksen 1980-luvulla. Vuosikymme-

nen alkuvuosina päihtyneitä otettiin säiloön

koko maassa runsaat 2I0 000 vuosittain.

Vuonna 1984 sailoonottojen määrä kääntyi

laskuun, aleni tämän jälkeen joka vuosi ja oli

vajaat 143 000 vuonna 1990. Säilöönottojen

määrän väheneminen ei johdu siitä, että alko-

holin kulutuksen kasvu olisi siistinyt juoma-

tapoja, vaan poliisin toiminnan muuttumises-

ta. Paihtyneitä ei enää korjata talteen ja toimi-

teta putkaan yhta herkasti kuin aikaisemmin.

Tästä syystä päihtyneiden säilöönoton kehitys

ei kuvaa päihdetilanteen kehitystä.

LASIENSUOJETUSSA PAIHDEONGEI.MIEN

OSUUS KOTMINKERTAISTUNUT

Vuonna 1990 lastensuojeluun kaytettiin kaik-

kiaan764 milj. mk. Sosiaali- ja terveyshalli-
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tuksen tekemien selvitysten mukaan paihtei-

den käytön osuus lastensuojelutarpeen syiden

joukossa on kasvanutjatkuvasti: vuonna 1975

osuus oli 7,4 prosenttia, vuonna 1980 se oli

13,4 prosenttia, vuonna I9B3jo I9,9 prosent-

tia ja vuonna 1987 vajaa neljännes eli 23,6

prosenttia. Siitä, onko paihteiden kayton

osuus lastensuojelutarpeen syiden joukossa

edelleen kasvanut. ei ole tietoa. Taulukossa 2

alkoholitapausten osuutena käytetään alara-

jana vuoden l9B7 23,5:tä prosenttia ja ylära-

jana hieman toteutunutta kasvua hitaammalla

kasvulla saatua 28:aa prosenttia. Talloin al-

koholin aiheuttamiksi lastensuojelun kustan-

nuksiksi saadaan 180-214 milj' mk vuonna

1990 (taulukko 3).

Vuonna I990 maksettiin kotitalouksille toi-

meentulotukea eri perustein kaikkiaan 1,6

miljardin markan alvosta. Alkoholin aiheut-

taman toimeentulotuen tarpeesta tehdyn sel-

vityksen mukaan (Toimeentulotuki 1985-

1990. SVT Sosiaaliturva 1992:5) vuonna

1989-1990 toimeentulotukea saaneista koti-

talouksista 7,5 prosenttia oli sellaisia, joilla

päihdeongelmat olivat tuen tarpeen tärkein

syy. Vastaavasti 14,7 prosenttia toimeentulo-

tukea saaneista perheistä oli sellaisia, joilla

paihteiden kaytto oli kolmen tärkeimmän

tuen tarpeeseen vaikuttavan taustatekijän

joukossa. Näitä osuuksia käyttäen muodostuu
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Taulukko 4. Alkoholivalistuksen, - tutkimuksenja -valvonnan kustannukset vuonna 1990, milj. mk

valvonta ja hallinto
mtn max

valistus ja
tutkimus

yhteensä
mln max

Alko
Kunnat

Valtio
Raittiusjärjestöt

Yhteensä

t9,2
o1

40,0

19,2

o'J

59,0

86,9

51,0
35,4
52,7
3,5

70,2
44,t
92,7

3,5

70,2
44,I

Itl,7
3,s

67,9 t42,6 2t0,5 229,5

kihteet; Oy AIko Ab, Sosiaali- ja terveysministeriö, Raha-automaattiyhdistys

alkoholitapausten saaman toimeentulotuen
määräksi BB-f 73 milj. mk vuonna 1990 (tau-
lukko 3). Alkoholin aiheuttamat sosiaalihuol-
lon kokonaiskustannukset olivat siten 741-
854 milj. mk vuonna 1990 (taulukko 3).

VATISTUS JA TUTKIMUS VAIN 4 %

ATKOHOTIN AIHEUTTAMISTA

KOKONAISMENOISTA

Alkoholivalvonnan menoista (pl. poliisitoi-
men valvontakulut) tullin osuus on ylivoimai-
sesti suurin, 59-68 prosenttia. Vuonna 1990
tullilaitoksen kokonaismenot olivat 387,9
milj. mk, josta alkoholivalvontamenoiksi arvi-
oidaan 39-58 milj. mk (taulukko 4).

Alko vastaa 20-30 prosentista alkoholihal-
linnon ja -valvonnan kustannuksista (pl. po-
liisitoimen valvontamenot). Alkon kulut muo-
dostuvat yhtiön viranomaistoiminnoista (alko-
holin valmistuksen ja kayttin valvonta sekä
alkoholihallinto-osasto) ja niiden määrä oli
19,2 milj. mk vuonna 1990. Kuntien hallinto-
kustannuksiin luetaan alkoholitarkastajat
(8,7 milj. mk) ja valtion osuuteen sosiaali- ja
terveysministeriön kuluista noin I milj. mk.
Valvonta- ja hallintokulut olivat yhteensä
68--47 milj. mk (taulukko 4).

Valistuksen ja tutkimuksen kustannuksista
valtion osuus on suurin (36,5%o),Alkon osuus
lähes sama (36 7o), kuntien osuus 25 prosent-
tia ja raittiusjärjestöjen omarahoitusosuus 2,5
prosenttia.

Valtion menoista vajaat2/3 on kuntien saa-
maa valtionapua, vajaa kolmannes RAY:n
maksamia avustuksia raittiusjärjestöille ja 5
prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön eh-
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I.ASTENSUOJETUSSA NOPEIN KASVU

Vuodesta l9B0 vuoteen 1990 alkoholin kay-
töstäjohtuvan sosiaalihuollon volyymi on kas-
vanut tuntuvasti muita haittoja nopeammin.
Vain rikosvahinkojen määrä on kasvanut sosi-
aalihaittoja nopeammin. Lastensuojelun vo-
lyymi kasvoi keskimäärin 8,3 prosenttia vuo-
dessa, päihdehuollon 7,1 prosenttia vuodessa
ja toimeentulotuen 6,8 prosenttia vuodessa.
Sosiaalihuollon hintojen (keskim. arvo/toi-
menpide) arvioidaan nousseen keskimäärin
8,7 prosenttia vuodessa. Vuonna 1980 sosiaa-
lihuollon kustannukset olivat siten seuraa-
vanlaiset: paihdehuollossa 103 milj. mk, las-
tensuojelussa 3542 milj. mk ja toimeentulo-
tuessa 20-39 milj. mk eli vuoden 1990 rahas-
sa (kuluttajahintaindeksilla deflatoituna)
päihdehuollossa 197 milj. mk, lastensuoje-
lussa 67-80 milj. mk ja toimeentulotuessa
38-75 milj. mk.
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käisytoiminnan (kampanj at ja proj ektit) kulu-

j a. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista

83 prosenttia kohdistui järjestäjen varsinai-

sen toiminnan tukemiseen, vajaat 15 prosent-

tia järjestöjen investointeihin ja 2 prosenttia

projekteihin.
Alkon valistus- ja tutkimustoiminnan ku-

luihin on luettu alkoholipoliittinen suunnitte-

lu, tilastointi ja tiedotus, alkoholipoliittinen

tutkimuslaitos, alkoholipoliittiset Iehdet, bio-

lääketieteen osasto ja tietopalvelu.

Valistus- ja tutkimustoiminnan kustannuk-

set olivat kaikkiaan 142 mllj. mk ja yhteensä

valvonnan, valistuksen ja tutkimustoiminnan

kustannukset olivat 210-230 milj. mk (tau-

lukko 4).

YHTE E NVEIO

Vuodesta 1980 vuoteen 1990 kiinteähintais-

ten menojen perusteella arvioitu polikliinisen

päihdehuollon volyymi kasvoi yli kaksinker-

taiseksi, vaikka A-klinikoiden ja nuorisoase-

mien asiakaskaynnit kasvoivat vain noin 50

prosenttia. Vastaavasti kiinteähintaisin me-

noin arvioitu asumisyksiköiden, ensisuojien

ja kuntoutusyksiköiden volyymi kasvoi noin

90 prosenttia. Koko päihdehuollon volyymi on

siten kaksinkertaistunut vuodesta 1980 vuo-

teen 1990. Vuonna 1990 päihdehuollon käyt-

tömenot olivat yhteensä 472 milj. mk. Koko-

naissummasta päihdehuoltoj ärj estöj en osuus

oli 38 milj. mk ja kuntien osuus 434 milj. mk.

Kuntien osuus jakautuu seuraavasti: poliklii-
ninen päihdehuolto 92 milj. mk, asumisyksi-

köt jaensisuojat 155 milj. mk sekäkuntoutus-

yksiköt tB7 milj. mk.

Paihtyneiden säilöönotot ovat vähentyneet

kolmanneksen l980-luvulla. Sailtiönottojen

määrän väheneminen johtuu lähinnä siitä,

että poliisi ei kustannussyistä enää korjaa

paihtyneita talteen ja toimita putkaan yhtä

herkästi kuin aikaisemmin. Tästä syystä päih-

tyneiden säilöönoton kehitys ei kuvaa päihde-

tilanteen kehitystä.

Paihteiden käytön osuus Iastensuojelun tar-

peen syiden joukossa on kasvanut jatkuvasti.

Vuonna 1975 osuus oli 7,4 prosenttiaja vuon-

nalgBT Iahes 24 prosenttia, ja tämänkin jäl-

keen se on mahdollisesti jonkin verran kasva-

nut. Alkoholin aiheuttamien lastensuojelu-

menojen kustannukset vuonna 1990 saadaan

kayttamalla alkoholitapausten osuuden alara-

jana 23,5:tä prosenttia ja ylärajana 28:aa pro-

senttia. Markkamääräiset kustannukset olivat

siren 180-214 milj. mk.

Vuosina 1989-1990 toimeentulotukea saa-

neista kotitalouksista 7,5 prosentilla päihde-

ongelmat olivat tuen tarpeen tarkein syy ja

14,7 prosentilla kolmen tärkeimmän tuen tar-

peen syyn joukossa. Näitä osuuksia käyttäen

muodostui alkoholitapausten saaman toi-

meentulotuen arvoksi BB-I73 milj. mk vuon-

na 1990.

Vuodesta 1980 vuoteen 1990 alkoholin

kaytästa johtuvan sosiaalihuollon volyymi on

kasvanut tuntuvasti muita haittoja nopeam-

min. Lastensuojelun volyymi kasvoi 8,3 pro-

senttia vuodessa, paihdehuollon 7,1 prosent-

tia vuodessa ja toimeentulotuen volyymi 6,8

prosenttia vuodessa. Vain rikosvahinkojen

määrä on kasvanut sosiaalihaittoja nopeam-

min.
Alkoholivalistuksen ja -tutkimuksen sekä

valvonnan ja hallinnon kokonaiskustannuk-

set olivat 2ll-230 milj. mk vuonna 1990.

Tästä valistuksen ja tutkimuksen osuus oli

noin2l3;tästä valtion ja Alkon osuus oli liki-
main yhtä suuri eli runsaat 50 milj. mk. Valtio

vastasi pääosin alkoholivalvonnan ja -hallin-

non kustannuksista. Sen osuus oli 40-60 milj.

mk kokonaissummasta, joka oli 68-87 milj.

mk.
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us- ja paihdehuoltojarjestoille. Raha-automaatti-
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Salomaa, Jukka: Alkoholin käytön haittakustan-

ENGLISH SUMMARY
Jukka Salomaa: Fastest growth in alcohol-
related, child welfare seruices in the 79BOs
(Alkoholiehtoßessa lastensuojelussa aoi-
makltain kasau 7 9 B O-luaulla )

On the basis of fixed expenditure incurred be-
tween 1980 and 1990, the volume of intoxicant-
abuse treatment services offered at clinics more
than doubled, though there was only a SOVo in-
crease in patients treated at A-clinics and youth
clinics. Correspondingly, the volume of services
offered by permanent residential units, overnight
homes an.l rehabilitation units greu 902o. Thu, ihe
overall volume of intoxicant-abuse treatment doub-
led between I9B0 ancl 1990. In 1990, the operating
costs of intoxicanl-alruse tr.eatmenl tolallerl FIM
472 million. Intoxic:ant-abuse treatment organiza-
tions accounted for t'IM 38 rnillion, and the local
authorities for FIM 434 million of this total. The
latter figure can be dividetl as follows: intoxicant-
abuse treatment clinics FIM 92 million, residence
units ancl overnight homes FIM 155 million and
rehabilitation units FIM l87 million.

Arrests lbr drunkenness fell by one third in the
l9B0s. Mainly in order to cut expenses, the police
no longer took intoxicated people into charge as
often as before. The figures for arrests for drunken-
ness therefore do not give a reliable picture of in-
toxication trends.

nukset ja verotaso Suomessa. Alkoholipoliittinen
suunnittelu ja tiedotus, tutkimusselosle nro 22.
Helsinki: Oy AIko Ab, 1993

Sosiaali- ja terveyshuollon KE'l'I-tietoja vuosilta
1980-1990. Tietopalveluosasto. Helsinki: Sosiaa-
lihallitus/Sosiaali- ja terueyshallitus (STH), 1991

Toimeentulotuki 1985-1990. SVT Sosiaaliturva
1992:5. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus,
t992.

Intoxicant abuse has been an ever-growing
problem in child welfare. In 1975. it accounted frrr
7.4Vo of total expenditure, but in 1987 the figure
was already 24Vo. Alcohol-related child welfare
expenses in 1990 can he arrived at by setting the
lower limit for alcohol abusers at 2J.S7o anJ th"
upperlimit at28.07c.Calcdated this way, the costs
amount to FIM 180-2i4 million.

In the case ol'7.5V0 of all households receiving
income support, intoxicant-related problems were
the main reason for their plight in l989-1990; with
14.7c/o, it was one of the three main reasons. Based
on these figures, income support for alcohol-abus-
ers was calculated at FIM 8B-I73 million in 1990.

From 1980 to 1990, the volume of alcohol-relat_
ed social welfare services increased especially
fast. The volume of child welfare services grew
8.3'lo, intoxicant-abuse treatment by l.l7o ana in-
come support cases bv 6.Ba/o a year. Only criminal
effects exceeded the social problems.

The total costs ofalcohol counselling & research
and supervision E administration were FIM 21 l-
230 million in 1990. Counselling & research ac-
counted for about two thirds; the gover.nment and
Alko contributed something over l'IM 50 million,
or almost equal shares. The government was re-
sponsible for most of the costs of alcohol supervi-
sion & administration, i.e. FIM 40-60 million of
the total sum of FIM 68-87 million.

KEY WORDS:
Care of alcoholics, social welfare) costs, children. Finland
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