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Alkoholilain uuden periaatepykälän mu-

kaan alkoholipoliittiseksi päätavoitteeksi on

asetettu alkoholin aiheuttamien haittojen ja
vaurioiden minimoiminen. Tämän takia on

varsin luonnollista, että sekä Alko että rait-
tiusliike lähinnä keskustelevat siitä, miten al-
kohol ipol iti ikal la voitaisi in vaikuttaa haittoi-
hin. Olisi kuitenkin erheellistä kuvata alko-
holipolitiikkaa yksipuolisesti tämän tavoit-
teen puitteissa - silloin jäisi melkoinen osa

toimenpiteistä ymmärtämättä. On aivan il-
meistä, että valtion- ja yritystaloudelliset te-
kijät vaikuttavat huomattavasti alkoholipoli-
tiikkaan. Alkoholipolitiikka taas vaikuttaa
välittömästi kansalaisiin ja heidän oikeuk-
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siinsa, joten sen on täytettävä myös tasa-
arvoisuusvaatimukset - kansalaiset eivät
saa joutua liiaksi eri asemaan. Tasa-arvoi-

suusvaatimusten tulkinta liittyy arvolähtö-
kohtiin. Siten alkoholipolitiikka riippuu so-
siaalisista arvoista, joiden merkitystä ei

liene syytä väheksyä, vaikka pyrkimyksenä

olisikin puhtaasti järkiperäinen alkoholipoli-
tiikka. Seuraavassa rajoitun haittojen mini-
mointitavoitteeseen enkä käsittele lainkaan
alkoholin käytön positiivisia seuraamuksia
(Bruun 1963), koska niiden maksimointi
vaikuttanee melko vähän alkoholipolitiik-
kaan eikä niiden liittäminen haittakeskus-
teluun ole helppoa.
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Vanhentuneita mittareita

Yhteiskuntarakenteen ja juomatapojen

muuttumisen myötä saattaa alkoholihaitto-

jenkin rakenne muuttua. Alkoholihaittojen

painopiste on totuttu näkemään humalan

seuraamuksissa, mutta keskustelussa on

viime aikoina yhä enemmän korostettu al-

koholismia. Pyrittäessä kuvaamaan haittoja

saattaa siis olla aiheellista siirtyä yhdestä

pääosoittimesta toiseen - 
jos on mahdol-

lista pitäytyä yhteen.

Haittoja koskevat tutkimukset ovat osoit-

taneet, että joidenkin mittareiden käyttökel-

poisuutta on melkoisesti yliarvioitu. Eniten

käytetty osoitin, juopumuspidätykset, on

joskus katsottu jonkinlaiseksi raittiustilan-

teen yleismitaksi. Pidätysten osuus humala-

tapauksista on kuitenkin varsin pieni

(Bruun 1968) ja luultavasti myös vaihteleva.

Edelleen: Suomen kansainvälisesti katsoen

korkeat pidätysluvut eivät niinkään riipu hu-

malatilojen määrästä, vaan sellaisista teki-

jöistä kuin sosiaaliset normit ja humalaisten

suojapaikkojen vähäisyys (Ahlström-Laak-

so 1969), ja näiden määrähän muuttuu aivan

riippumatta alkoholipoliittisista päätöksistä.

On siis syytä suhtautua varautuen pidätys-

lukujen käyttöön alkoholipoliittisessa kes-

kustelussa.

Joskus on yritetty käyttää alkoholistihuol-

lossa olleiden lukumääriä jonkinlaisena al-

koholismin levinneisyyden osoittimena. On

kuitenkin mahdotonta saada selville alko-

holisoituneiden yksilöiden lukumäärää käyt-

tämällä mittana tavalla tai toisella alkoho-

listeiksi leimattuja; viranomaisten käytän-

nön epätasaisuus, muuttuneet käsitykset

alkoholismista ja uusien hoitojärjestelmien

synty ovat yhä vähentäneet näiden lukusar-

jojen arvoa. Huoltotilastot ovat lähinnä työ-

tilastoja - ne antavat pikemminkin tietoja

huoltoviranomaisten työmäärästä kuin alko-

holistien Iukumäärästä.

Tulkintavaikeuksia

Perinteellisten mittareiden osoittaminen

melko vähäarvoisiksi ei tietenkään merkitse

haittojen olemassaolon kieltämistä. Haitat

voidaan luokitella eri tavalla. Esitän

tärkeimmiksi kokemani haittaryhmät:

1 . Alkoholi,n a,iheutta,ma eliniän ly,he,nemin'en

2. Alkoholiin liittyvät muut terveydelliset

haitat

3. Alkoholin vaikutus rikollisuuteen ja ylei-

seen järjestykseen

4. Alkoholin vaikutus työtehoon ja työstä

poissaoloihin

5. Alkoholin vaikutus perhe-elämään

6. Alkoholin vaikutus liikenneturvallisuu-

teen

7. Taloudelliset tappiot
Ryhmät eivärt ole toi,siaan p'oissul'kevia.

Vaikutus perhe-elämään ei suinkaan ole

heijastumatta työelämään. Taloudellisiin

tappioihin vaikuttavat ilmeisesti nämä ja

kaikki muutkin haittaryhmät.

Olen tieten tahtoen jättänyt pois eräitä

haittoja, joista tavalrlisesti puhutaan paljon,

esimerkiksi laittoman alkoholikaupan. Tätä

haittaa on tietenkin seurattava, mutta se on

pikemminkin järjestelmän kuin alkoholin it-

sensä aiheuttama. ltse asiassa aiemmin

käsiteltyjen vanhentuneiden mittareiden

heikkous johtuu juuri siitä, että niissä sot-

keutuvat toisiinsa alkoholin ja kontrolliko-

neiston toiminnan vaikutukset. Alkoholihait-

tojen seuraam isessa ol isi pyrittävä järjestel-

mästä riippumattomiin osoittimiin, mikä tus-



kin koskaan on täysin mahdollista. Joka ta-

pauksessa on ainakin pyrittävä punnitse-

maan erillisinä alkoholin käytön muutosten

ja kontrollijärjestelmän muutosten vaiku-

tuksia haittaosoittimien muutoksiin.

Olen myös jättänyt alkoholismin pois

luettelosta seuraavista syistä:

a) Sellaiset seikat kuin työstä poissaolot

ja perhe-elämän rikkoutuneisuus vaikutta-

vat siihen, määritelläänkö henkilö alkoho-

listiksi tai ei. Näin ollen alkoholisteiksi mää-

riteltyjen aiheuttamat haitat tulevat näkyviin

muissa haittaryhmissä, joten alkoho-

Iismi omana haittaryhmänä vain lisäisi ryh-

m ityksen pääl lekkäisyyttä.

b) Alkoholismi nähdään usein riippu-

vuustilana. Tätä tilaa ei voida yhtä vähän

kuin humalatilaa tai alkoholin käyttöä luoki-

tella haitaksi. Jos riippuvuustilasta seuraa

esimerkiksi terveydellisiä haittoja, nämä si-

sältyvät jo edellä mainittuun luetteloon.

c) Salme A h l s t rö m - L a aks,o osoit-

taa (1970), että alkoholisteiksi leimatut

Suome,s,sa juovat keskimäärin yllätttävän

vähän ja heillä on niin yksittäisiä juomapäi-

viä kuin vapaaehtoisia raittiita jaksojakin.

Tällainen alkoholismi on siis aktiivisena
juomisena vain silloin tällöin esiintyvää. Tä-

mä vaikeuttaa sellaisten tulosten tulkintaa,
joissa osoitetaan, että alkoholistien osuus

liikenneonnettomuuksista on huomattavan

suuri (vrt. Aarvala 1968, Waller 1968). Tu-

leeko esimerkiksi ottaa huomioon ne liiken-

neonnettomuudet, jotka sattuvat alkoholis-
tin ollessa raittiina?

Alkoholismin poisjättäminen haittaluette-

losta ei tietenkään merkitse tämän ilmiön

kieltämistä tai väheksymistä. On myös sel-

vää, että sikäli kuin muita haittoja ei saada

ALKOHOLIPOLITIIKKA 187

riittävän hyvin selvitetyiksi (mikä on toden-

näköistä), joudutaan käytännössä operoi-

maan alkoholismilla. Tällöin on syytä muis-

taa edellä mainitut vaikeudet.

Jokaisen luettelossa olevan haitiaryhmän

osalta joudutaan seikkaperäisesti punnitse-

maan, minkälaisia lukuarvoja käytetään.

Joissakin tapauksissa on olemassa valmiita

tilastoja, esimerkiksi rattijuoppoustapauk-

sista, mutta ei ole itsestään selvää millä

Iailla kehitystä kuvataan ja mihin rattijuop-
poustapaukset suhteutetaan. Saattaa myös

olla syytä valita kaikkien rattijuoppousta-
pausten sijasta sellainen osa tapauksista,
joihin kontrollin muutos ei niin herkästi vai-

kuta. Joissakin tapauksissa ei tähän men-

nessä ole löydetty ilmiöiden mittaamiskei-

noja, kuten esim. poissaolot työstä alkoho-

lin käytön takia. Tämä johtuu tietenkin siitä,

että aina kun alkoholista on kyse, tietoja
pyritään salaamaan. En aio seikkaperäisesti

käsitellä konkreettisia lukusarjoja ja niiden

aikaansaamista, vaan tyydyn esimerkin-

omaisesti käsittelemään vain yhtä lohkoa:

eliniän lyhenemistä.

Muutama vuosi sitten ilmestyneessä väi-

töskirjassaan Per Sundby (1967) osoit-
taa, että Oslon alkoholisteilla on alhaisem-
pi elinikä kuin muilla. Hän kykenee paikal-

listamaan eräitä kuolinsyitä, joissa tällainen

alkoholiin liittyvä ylikuolleisuus on ilmeinen:

maksakirroosi, tapaturmat, tuberkuloosi ja

tietenkin eräät sellaiset suoranaisesti alko-

holin käytöstä johtuvat kuolinsyyt kuten al-

koholimyrkytys. Tulosten tulkinta ei kuiten-

kaan ole aivan helppoa. Esimerkiksi pohdit-

taessa alkoholin ja tuberkuloosikuolleisuu-
den yhteyttä hän esittää seuraavanlaisia

tu I ki ntavai htoehtoja :
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a) on olemassa yhteinen taustatekijä, jo-

ka selittää sekä suuren alkoholismiriskin

että suuren tuberkuloosikuolleisuusriskin,
b) alkoholin käyttö estää tuberkuloosista

toipumista,

c) alkoholismi aiheuttaa tuberkuloosia,

d) tuberkuloosi lisää alkoholismrriskiä.

Selitykset tietenkin vaihtelevat kuolin-

syystä toiseen. Maksakirroosiin vaikuttavat

esimerkiksi ravintotekijät. Siis: kun tilastoi-
daan alkoholin käyttöön liittyvää kuollei-

suutta, ei pidä ilman muuta olettaa, että

kaikki muutokset liittyvät alkoholin käyt-

töön.

Haitat ia päätöksenteko

On ilmennyt, että tutkija voi kehittää

varsin monenlaisia alkoholihaittojen osoitti-
mia. Tällöin on olemassa riski, että päätök-

sentekijät ja painostusryhmät toteavat:
"Hyvää teknistä työtä, mutta emme katso

tämän osoittimen olevan keskeinen. Täytyy

toki ottaa huomioon tämä ja tämä seikka."
Itse asiassa onkin niin, että päätöksenteki-

jäin ja painostusryhmien tavoitteet ja näke-

mykset siitä, miten voidaan vaikuttaa hait-

toihin, paljolti määräävät mitä osoittimia ke-

hitetään. Vaikka tarvitaan monia osoittimia,
jotta asiaa voitaisiin tarkastella eri näkö-

kulmista, päätöksentekijäin on silti täsmen-

nettävä kantansa ja todettava minkätyyppi-

siä haittoja he pitävät tärkeimpinä ja millä

lailla niihin voidaan vaikuttaa (vrt. Reiss

I970). Haitoista puhuminen yleisellä tasol-
la auttaa päätöksentekijöitä yhtä vähän

kuin yleinen pyrkimys alkoholihaitattomaan
yhteiskuntaan. Tämä Ruotsissa esitetty is-

kulause (Alkoholskadefritt. . . 1967) on sa-

maa luokkaa kuin puhe alkoholittomasta yh-

teiskunnasta ja saattaa helposti aiheuttaa

sen, että suljemme silmämme siltä tosi-

asialta, että joudumme sietämään jonkin-

laista haittatasoa, koska haittoja ei voida

kokonaan poistaa. On siis syytä eritellä mi-

tä ja minkäasteisia haittoja siedämme.

Itse asias,sa tämä merkitsee eri haittavai-

kutusten keskinäis,tä p,unninta,a. Onko yhtä

tärkeätä minimoida alkoholiin liittyvää väki-
valtarikollisuutta kuin alkoholiin liittyvää
maksakirroosia? Montako väkivaltarikosta

on yhtä maksakirroositapausta kohti? Nä-

mä provokatoriset §symykset osoittavat
ongelman vaikeuden. Olisi lapsellista us-

koa, että jokin alkoholipoliittinen päätös

vaikuttaisi samansuuntaisesti ja yhtä vah-

vasti kaikkiin haittaryhmiin. Tällainen hait-

tojen keskinäinen punninta on myös tär-

keää sen takia, että uudet haitat usein tun-

tuvat varsin tärkeiltä. Sen sijaan ollaan

ikään kuin totuttu vanhoihin, vaikka nämä

olisivatkin toista suuruusluokkaa. Tämähän

on tuttua mm. huumausainepoliittisesta kes-

kustelusta.

Haittaosoittimien hyväksikäyttöä alkoholi-
politiikassa rajoittavat alkoholin käytön pit-

käaikaisvaiikutr.rkset. Miltei kafkki terveydel-
liset haitat ovat sen luonteisia, että kestää
pitkän ajan ennen kuin jonkin alkoholi-
poliittisen päätöksen vaikutus näkyy, ja on

selvää, että yhteys tähän päätökseen hä-

märtyy ja on vaikeaa todeta onko mitään

yhteyttä ollutkaan. Vaikka näin ollen tun-

tuukin miltei toivottomalta löytää selkeitä
yhteyksiä alkoholipoliittisten päätösten ja
haittojen välillä, on olemassa eräitä paina-

via esimerkkejä päätösten vaikutuksesta
alkoholioloihin ja haittoihin.

Tärkein pohjolsmainen esimerkki on eh-

kä akvaviittilitran hinnankorotus g0 äyristä



l'l kruunuun Tanskassa ensimmäisen
ma,ailmansodan l,oppupuolella jolloin kulu-
tustaso, al,koho,l'is'mi,kurolleis,utrs sekä myös
d e I i r i u m -ta'pa'u ste,n I u,ku m ää rä I aski ro i m asti
(Nielsen 1965). Toinen hyvä esimerkki on

Brattin järjestelmän kumoaminen Fluotsis-

sa, jonka jälkeen kulutustaso nousi samoin
kuin deliriul'p.1s,paust€n ja juopumuspidä-

tyste'n lukumäärä'kin (Nyca,nder 1 967). Näis-
sä tapauksissa on siis kulutustason muu-

tosta selvästi seurannut eräiden haittojen-
kin muutos. Kun Suomen kulutustaso vuo-
den 1968 uudistuksen jälkeen on huomatta-
vasti noussut, joutuu pohtimaan miten tämä
nousu heijastuu tulevaisuudessa haitoista.
Tällä hetkellä tästä ei saada kokonaisku-
vaa.

Haitat eivät ole irrallisia
Kaikesta huolimatta tarvitaan määrätie-

toista tilastojen kehittämistä, kuten olen toi-
sessa yhteydessä todennut (Bruun 1965).

Erityistutkimusten avulla taas voidaan ar-
vioida eri osoittimien käyttökelpoisuutta ja

ehkä vaikuttaa siihen, että jostain osoitti-
mesta luovutaan samalla kun yritetään ke-
hittää uusia. Alkoholitutkimussäätiön tutki-
muksissa on pyritty esim. alkoholismin le-
vinneisyyden mittaamiseen Maailman ter-
veysjärjestön suosituksen mukaisesti tutki-
malla Jellinekin kaavan soveltuvuutta Suo-
men oloihin (Bruun et al. 1960). Tätä mene-

telmää käyttäen on verrattu 1950- ja 1960-

lukujen alkoholismia maassamme (Kerosuo
1970). Näistä riippumattomia arvioita on
tehty kahdesta maalaiskunnasta (Ahlström-
Laakso 1969 a) ja parhaillaan on kehitettä-
vänä ns. alkoholistilaskennan tutkimus-
suunnitelma (Markkanen .l969).

Aikaisemmin todettiin, että alkoholismia
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on va i kea tarkastel la kontrol I ijärjestelmästä
erillisenä. On monia esimerkkejä siitä, mi-
ten asunto-olot ja työllisyystilanne ovat vai-
kuttaneet alkoholistien olosuhteisiin ja sii-
hen, miten haitalliseksi alkoholismi kehit-
tyy. Näin ollen on muistettava, että yhteis-
kuntapoliittiset yleisratkaisut monesti vai-
kuttavat enemmän alkoholihaittoihin kuin
varsinainen alkoholipolitiikka. Kaikissa tut-
kimuksissakin on otettava huomioon tällai-
nen laaja näkökulma: rattijuoppouden tutki-
misessa on pidettävä yhteyttä liikennetur-
vallisuustutkimukseen, alkoholistiavioliitto-
jen tutkimisessa on oltava yhteys perheso-

siologiaan jne.

Yhtä vähän kuin haittojen tutkimisessa
voidaan yhteiskunnalliset muutokset jättää

huomiota vaille, yhta vahan voidaan olla
suhteuttamatta haittoja alkoholin käyttöön.
Kun alkoholin käyttöä on tutkittu Suomessa
varsin voimaperäisesti Alkoholitutkimus-
säätiön toimesta, se on pohjautunut siihen
toteamukseen, että haittojen todennäköi-
syys vaihtelee sen mukaan miten on juotu.

Koska alkoholipolitiikalla ennen kaikkea
voitaneen vaikuttaa juomatilanteisiin ja nii-
den luonteeseen, on tärkeätä kartoittaa
minkälainen juominen johtaa todettuihin
haittoihin. Sikäli kuin on kyse sellaisista
haitoista, jotka liittyvät ajallisesti paikallis-
tettavissa olevaan tapahtumaan (esim. vä-
kivaltarikos), on ilmeisen tärkeätä todeta,
liittyykö väkivaltarikoksen riski tietyntyyp-
pisiin juomatilanteisiin, nousu- vai laskuhu-
malaan, kertajuomiseen vai alkoholistiseen
jatkojuomiseen. Tällaisiin seikkoihin on

aiemmin ollut varsin hankala kiinnittää huo-
miota, koska ei ole ollut selkeitä, juomista

kuvaavia käsitteitä. Tästä syystä alkoholin
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käytön kartoittaminen liittyy saumattomasti

haittojen tutkimiseen. Mutta myös silloin.

kun on kyse pitkäaikaiseen juomiseen liit-

tyvistä haitoista, on olemassa samanlainen

tarve; silloin tarvitaan vain toisenlyyppisiä

tietoja, kuten esimerkiksi käytetty alkoholi-

määrä pitkältä ajanjaksolta.

Kulutustaso edelleen keskeinen

Pekka K u u s i (1970) on kiinnittänyt h.ro-

miota siihen, miten paradoksaaliselta tun-

tuu, että sen jälkeen kun alkoholilain peri-

aatepykälää muutettiin, Alko on tuijottanut

nimenomaan kulutuslukuihin. En itse näe

tällaista paradoksia. Periaatepykälän muu-

tos mielestäni tarkoittaa vain sitä, ettei

enää ole moraalista velvoitetta tuijottaa ku-

lutuslukuihin.

Viime aikoina on ilmestynyt joukko tut-

kimustuloksia, jotka puhuvat sen puolesta,

että kulutukseen tuijottaminen on edelleen

mielekästä.

1. Monessa maassa on todettu varsin suu-

ren osan kulutuksesta kasautuvan pie-

nelle väestönosalle. Tällaisen kulutuk-

sen kasautuneisuuden on oletettu ole-

van suhteellisen riippumaton kulutuksen

suuruudesta (de Lint & Schmidt 1970;

Mäkelä 1969). Näin Klaus Mäkelän
ennakkotietojen mukaan esim. kulutuk-

sen kasautuneisuudessa ei tapahtunut

ratkaisevia muutoksia Suomessa, vaikka

kulutuksen taso vuodesta 1968 nousi

vuoteen 1969. Kulutuksen nousu tiesi

humalatilanteiden lukumäärän kasvua

(Mäkelä 1970).

2. On katsottu mahdolliseksi kulutuksen ja-

kauman perusteella laskea alkoholistien

lukumääriä. Henrik W a I I g r e n in (1969)

tietojen nojalla terveydelliset riskit olen-

naisesti lisääntyvät kulutuksen ylitettyä

tietyn rajan. Jos kulutusjakauma kulutuk-

sen noustessa pysyy vakiona, riskivyö-

hykkeessä olevien lukumäärä lisäänt5ry.

3. Kansainväliset tilastot viittaavat siihen,

että kulutustaso korreloi melkoisesti

maksakirroosikuolleisuuden kanssa (de

Lint & Schmidt 1970).

Nämä tutkimustulokset ia pohdinnat eivät

suinkaan muodosta aukotonta todistusta

siitä, että kulutustaso määräisi haittojen

laajuuden. Kulutuksen kasautuneisuuden

vakioisuutta ei ole riittävästi selvitetty ei-

vätkä kulutuksen määrän ja haittojen riip-

puvuudesta saadut tulokset ole kiistatto-

mia. Kuitenkin uudet tutkimustulokset ja

vaikeudet haittojen seuraamisessa merkit-

sevät, että kulutuksen taso on ainakin tällä

hetkellä paras haittojen yleisosoitin.

Loppupäätelmät

1. Alkoholista aiheutuvien haittojen mini-

mointipyrkimys on tärkeä, mutta ei suin-

kaan ainoa alkoholipoliittinen päämäärä.

Taloudelliset tekijät, tasa-arvoisuusnäkö-

kohdat sekä päätöksentekijäin ja pai-

nostusryhmien arvosidonnaisuus vaikut'
tavat merkittävästi alkoholipoliittiseen
päätöksentekoon.

2. Alkoholilainsäädännön periaatepykälän

velvoite haittojen minimoimiseksi ei

suinkaan tarkoita, että olisi luovuttava

kulutuksen hillitsemispyrkimyksistä. Ku-

lutustaso tuntuu edelleen olevan paras

haittojen yleisosoitin.

3. Haittoja kuvaavien lukusarjojen käyttä-

mistä alkoholipoliittisessa päätöksen-

teossa vaikeuttavat mm. seuraavat sei-



kat: eräät haitat tulevat näkyviin vasta

kauan päätöksenteon jälkeen, toimenpi-

teet eivät vaikuta yksisuuntaisesti kaik-

kiin haittoihin eikä ole helppoa punnita

eri haittojen tärkeyttä. Edelleen: Hait-

toihin vaikuttavat muutkin tekijät kuin al-

koholi.

4. Haittojen mittaamisvaikeuksista huoli-

matta on pyrittävä luomaan entistä pa-

rempia tilastollisia lukusarjoja ja erityis-

tutkimuksin selvittämään lukusarjojen

merki§stä ja käyttökelpoisuutta.

5. Alkoholipoliittisten päätöksentekijäin ja
painostusryhmien tavoitteet ja näkemyk-
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