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KETTIL BRUUN

PAIHDEKONTROLLIN PULMIA

Alkoholismi - alkoholikontrolli
Päihteiden käyttöä esiintyy kaikkialla -

samoin jonkinlaista kontrollia. Tämän kont-
rollin luonne vaihtelee kuitenkin suuresti -toisissa kulttuureissa se on suhteellisen
epävirallinen, toisissa on kehitetty viralli-
sesti hyväksytty kontrollipolitiikka. Mutta
kontrollin suuntauskin vaihtelee: alkoholi-
kontrollin osalta voidaan puhua ainakin
kahdesta pohjimmaltaan erilaisesta näke-
myksestä. Useissa maissa, kuten esim.
anglosaksisissa, lähdetään kautta linjan al-
koholismia koskevasta kontrollista, kun
taas Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa pu-

hutaan lähinnä alkoholikontrollista. On siis
oireellista, että Suomessa toimii Alkoholi-
tutkimussäätiö, kun taas Ontariossa on
Addiction Research Foundation ja Vic-
toriassa Alcoholism Foundation. Tämä
orientoinnissa ilmenevä erilaisuus on seu-
raavassa käsiteltävän ensimmäisen pulman
lähtökohta.

Kontrollin hyväksymisen perustana ovat,
kuten David Archibald sanoo, päihteiden
aiheuttamat terveydelliset ongelmat (1).

Kontrollin keskittyminen alkoholismiin ei
merkitse sitä, että olisi olemassa yhtenäi-

Tämä artikkeli on muunneltu versio Leonard Ball
Oration -esitelmästä, jonka tekijä tammikuussa 1972
piti Melbournessa Alcoholism Foundationin (Victoria)
kutsumana.

nen ja yleisesti hyväksytty käsitys alkoho-
lismiksi nimitetystä monimutkaisesta il-
miöstä. Päinvastoin on myönnettävä, että
käsit/kset alkoholismista ovat selvästi ris-
tiriitaisia (2). Mutta riippumatta siitä, mitä
mieltä alkoholismista ollaan, merkitsee
suuntaus alkoholismiin kontrollitoimenpitei-
den kohdistumista ihmisiin, jotka jo ovat al-
koholisteja - mitä tällä käsitteellä tarkoi-
tettaneenkin - tai joita voidaan pitää riski-
ryhmänä. Tämä suuntaus merkitsee usein-
kin sitä, että alkoholistien uskotaan omaa-
van erityisiä yksilöllisiä ominaisuuksia -tähän perustuu alkoholistista persoonalli-
suutta etsivä erittäin laaja tutkimustoiminta.
Ydinajatus on siis se, että kontrolli on
kohdistettava tähän ryhmään, joka selvästi
erottuu ns. normaaleista alkoholinkäyttäjis-
tä, ja perusongelmana on ko. ryhmään kuu-
luvien yksilöiden identifioiminen. Tämän
näkemyksen mukaisesti raittiusliikkeen kä-
sitys alkoholista alkoholismin syynä on
vailla perää. Valistuskampanjoissa huomio
kohdistetaankin pääasiallisesti alkoholis-
miin liittyviin ilmiöihin - mahdollisesti täl-
löin todetaan myös yleisen mielipiteen vai-
kutus alkoholistin sosiaaliseen tilantee-
seen.

Vastakkainen käsitys, joka kiinnittää pää-

huomion alkoholikontrolliin, katsoo alkoho-



lismin kuuluvan alkoholin käytön kieltei-
siin seurauksiin. Mutta myös tapaturmilla,
useilla sairauksilla ja väkivallalla uskotaan
olevan yhteyttä alkoholin käyttöön ja kysy-
mys siitä, missä määrin tämä yhteys on
johdettavissa alkoholismista, jätetään avoi-
meksi - ne joiden mielestä alkoholismin
kontrolli on keskeinen asia ovat taipuvai-
sia väittämään tämän yhteyden syntyneen
juuri alkoholistien käyttäytymisen johdosta.
Alkoholikontrollin kannattalat ovat puoles-
taan sitä mieltä, että alkoholistien merkitys
on vaikeasti arvioitavissa ja että usein
käytetty kehätodistelu on johtanut heidän
roolinsa yliarvioimiseen. ltse asiassa nämä
eri näkemykset perustuvat kysymykseen
onko olemassa selvää rajaa alkoholistien ja
ei-alkoholistien välillä. Monissa kulttuureis-
sa - esim. Suomessa - asianlaita on pi-
kemminkin sellainen, että eri yksilöillä on
alkoholismikausia, jotka vaihtelevat raittii-
den kausien ja ns. normaalin juomisen
kanssa (3). Alkoholistit voivat siis kuten
monet psyykkisesti häiriintyneet ryhmät
ajoittain toimia yhteiskunnassa täysin moit-
teettomasti, mutta toisinaan he taruitsevat
hoitoa ja tukea.

Ylipäänsä on tietenkin väärin käyttää sel-
laista käsitettä kuin alkoholismi - puhui-
han jo Jellinek eri alkoholistityypeistä (4).
Mutta näiden tyyppien muodostumiseen on
suuressa määrin vaikuttanut kontrollijärjes-
telmä - monessa maassa tietyt yksilöt lei-
mataan alkoholisteiksi ja näillä leimatuilla
todetut yhteiset piirteet saattavat yhtä hy-
vin johtua yhteiskunnan kontrollimekanis-
meista kuin alkoholin käytöstä.

Edellä esitetyllä en tietenkään tahdo
väittää kaikkien yksilöiden käyttävän yhtä
paljon alkoholia. Päinvastoin: kulutus vaih-
telee ilmeisesti huomattavasti ja jatkuva
runsas alkoholin käyttö merkitsee melkois-
ta terveydellistä vaaraa ja lisää vuorostaan
alkoholismin kehittymisen mahdollisuutta.
Tästä huolimatta on selvää, etteivät alko-
holistit juo minkäänlaisen fysiologisen mak-
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simin mukaisesti, vaan heidän kulutusta-
sonsa tuntuu pikemminkin määräytyvän
kulttuurin mukaan. Ranskalaisten ja austra-
lialaisten alkoholistien keskimääräinen ku-
lutus lienee tuntuvasti suurempi kuin ruot-
salaisten ja tanskalaisten - kun taas suo-
malaisten on viimeksi mainittujenkin kulu-
tusta pienempi (3). Tulkintani mukaan nä-
mä tulokset osoittavat alkoholistien keski-
kulutuksen riippuvan yleisestä kulutusta-
sosta.

Jos nyt niiden henkilöiden luku, joiden
kulutus ylittää tietyn määrän, on yhteydes-
sä yleiseen kulutustasoon ja tämä taso on
yhteydessä terveydellisiin haittoihin, voi-
daan väittää yleisen kulutustason olevan
varsin keskeinen §symys. Mainitsemani
kaksi käsitystä joutuvat nyt toistamiseen
vastakkain: puhuttaessa alkoholikontrollis-
ta ei pyritä vaikuttamaan vain alkoholistei-
hin ja alkoholistien (vastaiseen) lukumää-
rään vaan myös yleiseen kulutustasoon, jo-
ka on riippuvainen sellaisista tekijöistä
kuin tarjonta ja hintataso. Loppupäätelmä
on siis seuraava: alkoholismin kantrolli on
vain osa alko,holipolitiikasta.

Olen tietenkin dramatisoinut näiden kah-
den käsityksen välistä eroa. Pitäytyäkseni
vain Australiaan Jim Rankinin tutkimus
päihteiden käytöstä Australiassa (5) mer-
kitsee, että tavan katsotaan olevan tärkeä.
Useimmissa maissa on jonkinlaiset alkoho-
lia koskevat säännöt, joskin on vaikea rat-
kaista, missä määrin ne perustuvat fiskaa-
lisiin ja missä määrin alkoholipoliittisiin
intresseihin. Sellainen maa kuin Flanska
koettaa ensi sijassa vaikuttaa kulutusta-
soon, kun taas esim. Australia ilmeisesti on
orientoitunut alkoholismiin. Pohjoismaissa

- Tanskaa lukuun ottamatta - voidaan eh-
kä puhua näiden kahden näkökohdan yh-
distelmästä. Edellä esitetystä tekemäni joh-
topäätös on seuraava: Viralline,n kontrolli
ei voi keskittyä vain alkoholismiin - iär-
jestel m äl I i sesti suunn itel I un alkohol i pol itii-
kan tarve on ilmeinen.
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Yksi§isen voiton säätelY
Pulmani numero kaksi koskee alkoholi-

politiikan luonnetta. Suurimpana vaikeute-
na länsimaiden alkoholipolitiikkaa kehitet-
täessä ovat taloudelliset intressit. On ole-
massa selvä pyrkimys alkoholijuomien ku-
lutuksen ja psykoaktiivisten lääkkeiden
käytön Iisäämiseen. Nämä pyrkimykset
muodostavat tietenkin jyrkän vastakohdan
kulutustason kontrollille. Yhteiskunnan tar-
ve kontrolloida tuotantoa ja myyntiä käy
huonosti yhteen vapaata markkinointia la
yritteliäis)/ttä koskevien aatteiden kanssa.

Toisissa maissa tämän ristiriiCan ratkaise-
miseen tähtäävät yritykset ovat päätyneet

monopoliin, toisissa erilaisiin lisenssijärjes-
telmiin. Eri järjestelmiä ei luonnollisesti-
kaan voida arvostella virallisten juridisten
tavoitteiden pohjalta - muodollisesti tiuk-
ka monopoli voi itse asiassa olla lisenssi-
järjestelmää huomattavasti vapaamielisem-
pi. Eri maissa vaihtelut ovat erittäin suu-
ret, mutta useissa tapauksissa kontrolliiär-
jestelmä tuntuu perustuvan pyrkimykseen
kontrolloida pikemminkin alkoholisteja kuin
alkoholiin liittyviä taloudellisia pyyteltä.
Käytettävissä olevat tiedot näyttävät osoit-
tavan, että mainittavaa menestystä tuskin
voidaan saavuttaa kohdistamalla kontrolli
alkoholisteihin (6).

Voin siis syrjäyttää tämän puolen asiasta
ja keskittyä taloudellisten intressien kont-
rolliin. Nämä intressit eivät ole helposti
kartoitettavissa: tyypillistä kylläkin ei ole
mitään selostuksia alkoholitehtaan tai pani-
mon menettelytavoista, kun taas - kuten
jo mainitsin - on satoja tutkimuksia alko-
holistien käyttäytymisestä. Ensiksi mainit-
tujen tutkimusten puuttuminen ei ehkä ole
niinkään oudoksuttavaa, sillä viime aikoina
tämän alan taloudellisista intresseistä ei ole
paljonkaan puhuttu. Silti traditio on olemas-
sa: jo Göteborgin järjestelmä kiinnitti pal-
jon huomiota yksityisen voitontavoittelun
eliminoimiseen ja tämä näkemys on edis-
tänyt monopoliaatteen syntymistä. Mutta

iämäkin aate on Pohjoismaissa yhdistetty
yksityisen voitontavoittelun hyväksymi-
seen, ja poikkeukset ovat aiheuttaneet
hämmästyttävän vähän periaatekeskuste-

lua. Tämä johtunee kuitenkin siitä, että

taistelevan raittiusliikkeen aika on ohi ja
että taistelua 'kuivien' ja 'märkien' välillä
("dry and wets" kuten Yhdysvalloissa sa-

nottiin) pidetään historiallisena kuriositeet-
tina - mikä ei kylläkään ole oikein. Tar-
vitsee vain lukea alkoholiteollisuuden kan-

taa selvittelevää kirjallisuutta ymmärtääk-

seen mikä voimakenttä tämä teollisuuden-
haara on. Tässä esimerkki: Kirjassa "Bri-
tannica Book of the Year 1971" (7) on jul-

kaistu tietoja alkoholijuomien tuotannon ke-
hityksestä koko maailmassa. Tilanne luon-
nehditaan hyväksi ja erikoisesti iloitaan
oluen kulutuksen kasvusta Länsi-Saksassa,
vaikka monet pessimistit uskoivat, että ku-
lutuksen huippu oli jo saavutettu. Hyvä tu-
los johtuu siitä, että on onnistuttu tuomaan
esille oluen hyvät puolet, sen janoa sam-
muttavat ja jännitystä laukaisevat ominai-
suudet sekä sen käyttö seurajuomana ja

ihanteellisena ruokajuomana (7). Väkevien
juomien osalta laajennetaan jatkuvasti teol-
lisuutta ja ainoana kulutuksen kasvua uh-
kaavana tekijänä mainitaan, että sellaiset
maat kuin esim. Ranska piakkoin määrän-
nevät vere'nal koholirajan autonkuljettajille.

Tämä kehitys kohti kasvavaa alkoholin
tuotantoa merkitsee tietenkin kiristyvää
kilpailua ja tarmokkaamman markkinoinnin
taruetta. Käsitykseni on, että niin kauan
kuin tuotanto kasvaa ja niin kauan kuin
emme pysty vaikuttamaan siihen, emme
liioin pysty muuttamaan kulutuksen trendiä.
Ajattelemisen aihetta antaa mielestäni se
seikka, että oopiumin kohdalla pidetään
tuotannon kontrollia itsestään selvänä
asiana, ja siitähän on jopa solmittu kan-
sainvälinen sopimus.

Vihjeitä siitä, minkälaisista taloudellisis-
ta eduista on §symys, saadaan mainon-
taa koskevista tiedoista. Englannissa käy-



tettiin vuonna 1968 25 milioonaa puntaa
(: 249 milj. mk) alkoholin mainontaan (8).

Useissa pohjoismaisissa valtionkomi-
teoissa on keskusteltu alkoholimainonnas-
ta ja melkein aina keskustelu on päättynyt
erilaisiin näkemyksiin siitä, onko alkoholi-
mainonta sallittava vai ei. Ruotsissa on jo-
pa tutkittu, voidaanko mainonnan kieltämi-
sen katsoa olevan sopusoinnussa lehdis-
tön vapauden kanssa. Tämä on huomion
aryoinen asia, kun ajatellaan miten vähän
kiinnostuneita on oltu alkoholistien pakko-
hoitomenettelyistä ja oikeudesta elää va-
paina. Saattaa kuitenkin käydä niin, että
Pohjoismaiden neuvoston äskettäin teke-
mä päätös tupakkamainonnasta vähitellen
vaikuttaa myös alkoholimainontaa koske-
viin mielipiteisiin, kuten myös Suomen
eduskunnan talousvaliokunnan äskeinen
kanta alkoholimainontaan. (Ks. s. 99).

Kysymys mainonnan oikeutuksesta on
periaatteelli,sesti varsin tälkeä. Mutta jär-
jestelmällisen alkoholipol itiikan on tietenkin
määriteltävä kantansa myös yleisempiin
hintapolitiikkaa ja tarjontaa koskeviin §sy-
myksiin. Tiedämmehän Pohjoismaissa saa-
tujen kokemusten perusteella, että nämä
tekijät ovat varsin merkittäviä - tässä riit-
tää viittaus tanskalaiseen esimerkkiin vuo-
delta 1917 ja suomalaiseen vuodelta '1969.

Saanti§symys nähdään helposti vain tar-
peettomina virkavaltaisina sääntöinä: on
vaikea selvittää joidenkin yksityisten sään-
töjen vaikutus samoin kuin on vaikea osoit-
taa, miten jokin yksityinen, komplisoituun
terapiaan liittyvä toimenpide vaikuttaa. Näin
ollen on tärkeää nähdä rajoitusjärjestelmä
kokonaisuutena ja arvostella sen eri osia
periaatteellisen tavoitteen eikä vain sup-
pean tehomittauksen pohjalta. Mielestäni ei
pitäisi ilman muuta torjua englantilaisten
pubien aukiolorajoituksia tai norjalaisten
sääntöjä, joiden mukaan väkevien juomien
anniskelu ravintoloissa on kielletty lauantai-
sin ja sunnuntaisin, eikä liioin lslannissa
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keskiviikkoisin voimassa olevaa alkoholira-
joitusta.

Toinen tärkeä asia on valvoa, ettei alko-
holi muodosta osaa palkasta. Tiedämme-
hän kokemuksesta, että Suomessa on maa-

talouden piirissä aikoinaan annettu viinaa
osapalkkana. Yleensä pidetään myönteise-
nä saavutuksena, että useissa maissa on

onnistuttu poistamaan alkoholin käyttö
maksuvälineenä. Sen vuoksi on outoa, että
halvahko alkoholi näyttelee edelleen osaa
palkkaetun'a tietyissä ammateissa, kuten
esim. diplomaattipiireissä, Ja että tietyt ih-

misryhmät, esim. turistit, ovat alkoholin suh-
teen erityisen vaaranalaisessa asemassa.

Alkoholipoliittista liniaa kehittävissä
rnaissa on herätettävä ihmiset tietoisuu-
teen siitä, miten tärkeää on tarkkailla tuo-
tantoon ia myyntiin kytkeytyvää taloudellis-
ta etua, samalla kun on keskuste/tava mah'
dol/isuudesta saada aikaan mainontasulku
ja kontrolloida tariontaa ia hintoia. Tämä
johtopäätös vol tuntua optimistiselta -
huomautan vain, että optimismini ainakin
on sopusoinnussa sen käsityksen kanssa,
joka virallisesti on vallalla oopiumin ja kan-
nabiksen kontrollista, ja mielestäni ei ole
syytä asettaa teollisuus- ja kehitysmaita
eri asemaan kansainvälisessä kontrollissa.

Alkoholistin oikeusturva

Kolmas pulmani koskee yksityisiin alko-
holisteihin kohdistettua kontrollia. Toisaal-
ta on tietenkin kysymys yksilön vapaudes-
ta ja toisaalta oikeudesta puuttua asiaan,
jos yksilö on vaarallinen itselleen tai muille.
Suomessa, Norjassa ja Fluotsissa on alko-
holisteja koskeva erityislainsäädäntö ja ai-
heena asiaanpuuttumisiin on milloin usko
rangaistukseen milloin taas usko hoitoon.
On olemassa voimakas reaktio tätä 1930-

luvulla syntynyttä erityislainsäädäntöä vas-
taan. Uskon perussyyn olevan, että alko-
holistien lukumäärä länsimaissa on niin
suuri, ettei meillä ole muuta mahdollisuutta
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kuin oppia elämään heidän kanssaan - 
ja

myöntää alkoholistilla olevan tavalliset kan-
salaisoikeudet.

Alkoholisteja on länsimarssa niin paljon,
että y hte i s ku nti e n on e I ettäv ä al ko h o I i sti en-
sa kanssa ja vältettävä toimenpiteitä, iotka
ovat ristiriidassa yksilön vapauden kanssa.
Alkoholistin sosiaalisen tilanteen iäriestä-
minen on yleinen sosiaalipoliittinen kysy-
mys.

Alkoholi ja muut päihtect

Useissa maissa kehitys on mennyt niin
pitkälle, että tietyt perinteisesti vain alko-
holiin keskittyneet elimet ovat kohdistaneet
huomionsa muihinkin päihteisiin - näin
on esim. tapahtunut Suomessa. Uudet on-
gelmat johtavat helposti vääriin käsityk-
siin osaongelmien suuruusjärjestyksestä.
Australiassa Jim Rankin (5) on tähdentänyt,
että eniten yleistä huomiota herättäneet
ongelmat ovat olleet toisarvoisia. Tämän
harhaisuuden vuoksi kontrollijärjestelmä
kehittyy yhä epäjohdonmukaisemmaksi. Tä-
hän ovat myötävaikuttamassa ennakkoluu-
lot ja vaikeus ymmärtää, että kaikki psyko-
aktiiviset aineet on kontrollipolitiikan kan-
nalta käsiteltävä kokonaisuutena. Miksi al-
koholia kaikkialla maailmassa saa myydä
lentokentillä, esim. lntiassakin, missä
useissa osavaltioissa on voimassa kieltola-
ki? Mitähän länsimaat sanoisivat, jos lntia
alkaisi myydä "bhang"-nimistä, siellä lailli-
sesti saatavaa kannabisvalmistetta New

Delhln lentokentällä? Miksi kannabiksen
käyttäjistä niin usein puhutaan psykiatrisin
termein, kun viskintuottajan katsotaan toi-
mivan täysin hyväksyttävästi? Nämä erot
johtunevat siitä, että kansainvälinen päih-
depolitiikka on valtaosaltaan länsimaista.

Ns. combined approach on välttämättö-
myys niin kansallisella kuin kansainvälisel-
lä tasolla. Kontrollijärjestelmien nykyi-
set epäjohdonmukaisuudet o/rsi analysoita-
va, joskin on selvää, että kansallisella ta-
solla on kulttuuriperinteitä noudattaen pak-
ko hyväksyä eri aineiden osalta vaihteleva
politiikka. Mutta kansainvälisellä tasolla
kontrolliperiaatteen pitäisi olla sama päih-
teen laadusta riippumatta.
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