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Alkoholi- ja huumetutkijain seura – miksi ei 1987? ICAAn epidemiology
section 1975-1986
• Klaus Mäkelä: ”Ne valtaisivat tämän!”
• Teoreettinen syy: epidemiologia, ei addiktio tai hoito
• Kokonaiskulutusmalli
• ISACE: International Study of Alcohol Control Experiences 17. Mäkelä, Klaus & Room, Robin &
Single, Eric & Sulkunen, Pekka & Walsh, Brendan: Alcohol, Society, and the State 1. Addiction Research
Foundation of Ontario, Toronto 1981, ENG

• Alcohol, Society and the State. Emme olleet tekemässä No Ordinary
Commodity – tyyppistä alkoholipoliittista manifestia (vielä), vaan (jo silloin)
tarkastelua siitä, mitkä muut seikat, lähinnä yhteiskunnan hallinnan logiikka,
määräävät sen, miten alkoholipoliittiset kysymykset asetellaan  CEACG
• Alkeellinen teoria valtiosta

TCM – kokonaiskulutusteoria
Bruun, Kettil & Edwards, Griffith & Lumio, Martti & Mäkelä, Klaus & Pan, Lynn & Popham, Robert E. & Room, Robin
& Schmidt, Wolfgang & Skog, Ole-Jrgen & Sulkunen, Pekka & Österberg, Esa: Alkoholipolitiikka.
Kansanterveydellinen näkökulma. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja, Vol. 25, Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki 1975.

a) Alkoholikulutuksen jakauma on jatkuva, vino sekä muodoltaan pysyvä (ns single
distribution theory)
Ledermann 1954; de Lint et al 1968; Popham et al. 1976; Skog and others …

b) Suuri keskiarvokulutus  laajempi riskiryhmä  riskiryhmän korkeampi
kulutustaso  suurempi vahingollisuus kokonaisväestölle
c) Alkoholin saatavuus ja hinta ovat ”policy levers”, joilla voidaan vaikuttaa
kulutuksen määrään
 Koko väestön kokonaiskulutuksen rajoittaminen on kansanterveydellinen tavoite

The total consumption model (TCM)

Figure 6.1. Illustrative curves demonstrating a uni-modal distribution skewed to the
right, as applied to gambling
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Yleisimmät väärinymmärrykset kokonaiskulutusmallista
• Malli perustuu alkoholikielteisiin asenteisiin
• Kulutuksen rajoittaminen on vastakohta haittojen vähentämispolitiikalle
Sulkunen, Pekka: Kohti laadullista ja kohdistettua alkoholipolitiikkaa, Towards a qualitatively adjusted alcohol
policy, English summary, Alkoholipolitiikka, 1985, Vol. 50, no. 6, p. 303 - 311.

• Mallin soveltamien kaventaa yksilön valinnanvapautta
• … ja rajoittaa kilpailua (vrt olutmarkkinoiden vapauttaminen EFTA:n määräysten
mukaisesti)
• Malli perustuu autoritaariseen valtakäsitykseen

Bruunin kolme ’projektia’
Pekka Sulkunen and Leena Warsell: Universalism against particularism. Kettil Bruun and the
ideological background of the Total Consumption Model. Nordic J. Alcohol and Drug Res. Vol 29 (3).
• Valta
• Bruun, K. and Eskola, A. (eds). ”Taloudellinen valta Suomessa” Economic power in Finland
(1969)
• Science policy

• Kansainvälinen huumausainepolitiikka
• Bruun, Lynn Pan and Rexed. ”The Gentlemen’s Club: International Control of Drugs and
Alcohol” (1975)
• Christie and Bruun: ”Den gode fienden” The good enemy (1984)
• Sosiaalinen kontrolli
• Eriksson, L.D. (ed). ”Pakkoauttajat” Helpers by force (1967).
• Bruun, K. Finland: The Non-medical Model (1971)

Alkoholin TCM mallina huumausainevalvonnassa.
Bruun, Kettil, Lynn Pan and Rexed, Ingemar (1975). The Gentlemen’s Club.
International Conrol of Drugs and Alcohol. Chicago and London: University of
Chicago Press.

• “the rate of alcoholism in a given population is related
to the general level of consumption in that
population, so that measures aimed at lowering the
general consumption will also diminish the harmful
effects” (The Gentlemen’s Club, p. 288).
 TCM ei ainoastan yhteensopiva, vaan myös malli
huumausainepolitiikalle - tarjonnan vähentäminen, ei
käyttäjien kontrolli

Vallan legitiimisyys perustuu neuvotteluun (ns.
edustuksellisen demokratian teoria, E. Durkheim etc.)
• Intressien läpinäkyvyys
• Yleinen etu vs yksityinen intressi sovitetaan yhteen lainsäädännössä ja
lakien toimeenpanossa universalismin pohjalta
• Sääntelyn vaikutus pitää olla mitattavissa
• Priorisointi tulee päättää poliittisen keskustelun pohjalta
Bruun oli liberaali ja demokraatti

 Aatehistoriallisesti TCM on ollut liberaali projekti, joka sallii
moniarvoisuuden, valinnanvapauden & vapaan kilpailun, ja edellyttää
rajoitusten empiirisesti osoitettua vaikuttavuutta yhteisesti
hyväksyttyjen tavoitteiden (haittojen ehkäisy) saavuttamiseksi

TCM:n vaiheet
• (Pekka Kuusi: kokeellinen yhteiskuntapolitiikka vastaan asenteellinen alkoholikysymys- intohimoista
tieteeseen )
Kuusi, P. (1957): Alcohol Sales Experiment in Rural Finland. Helsinki: The Finnish Foundation for Alcohol Studies Kuusi, P. (1961/1957))

• Alkoholismin sairauskäsite ja sen kritiikki
Bruun, K., (1971b). Finland: The non-medical approach. In Kiloh, L.G. & Bell, D.S. (Eds.), Proceedings of the 29th International Congress on Alcoholism & Drug
Dependence. Butterworths, Australia: Chatswood.

• Sääntelyn purku 1960-1992 ja sen kritiikki (alkoholikultuurin muutos, mietojen linja, keskioluen vapautus
1969  kokonaiskulutusteoria: yksi molekyyli, yksi politiikka)
• The Preventive Paradox: haitoista suurin osa koituu kohtuukäyttäjille
Edwards et al : Alcohol Policy and the Public Good, Oxford University Press,1994)

• Juomatavat: kasautuva vs tasaisesti jakautuva käyttö (mutta ei vieläkään juomatapojen sosiaalista puolta).
Rehm, J., Ashley, M.J., Room, R., Single, E., Vondy, S., Ferrence, R. & Giesbrecht, N. (1996). On the emerging paradigm of drinking patterns and their social and
health consequences. Addiction, 91, 1615-1621.

• Global Burden of Disease: Disability Adjusted Life Years lost ( DALYs)
GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators (2016). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability
for 310 diseases and injuries, 1990-2015. A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet, 388 (10053), 1545-1602. )

• Ympyrä sulkeutuu: kokonaiskulutus vastaan addiktion käsite
Rehm, J., Marmet, S., Anderson P., Gual A., Kraus L., Nutt D. J… Gmel G. (2013a). Defining Substance Use Disorders: Do we Really Need More Than Heavy Use?
Alcohol and Alcoholism, 48(6), 633-640. doi: 10.1093/alalc/agt127.

Toimiiko se: alkoholi?
• Kasautuminen – OK mutta kausaalisuudet epäselviä
• Haitat – väestötasolla OK, mutta sosioekonomiset erot suurempia kuin erot alkoholin
kulutustasossa ja –tavassa
Mäkelä, P., Valkonen, T., Martelin, T. (1997) : Contribution of deaths related to alcohol use to socioeconomic variations in mortality: register based follow up
study. BMJ 315: 211-216.

• Saatavuus – toimiviakin esimerkkejä on (Suomen hinnankorotus 2004), yleisenä sääntönä ei päde
• Syynä pääasiassa markkinoiden saturaatio

Global growth of gambling 2003-2022 in million EUR
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Toimiiko se:rahapelaaminen?
• Jakautuminen – OK, kulutus vieläkin kasaantuneempaa kuin alkoholin
käytössä
• Haitat – ongelmapelaajien prevalenssiluvut (ns ”3 prosenttia” ) ei
kerro haittojen määrästä, laadusta (raha), vakavuudesta ja
kohdentumisesta
• Salonen, A. ym

• Saatavuus – vaikea tutkittava, koska ei ole yhtä molekyyliä

Kohti paradigman muutosta – nykytilanteen
ongelmia
• Kausaalisuuden ongelmat: kasautuminen, haitat, saatavuus
• käyttäytyminen vaikeasti erotettavissa muista vaikuttavista tekijöistä, syysuhteiden
osoittaminen lähes mahdotonta
• kulutukseen vaikuttaminen väestötasolla edellyttää rajuja toimenpiteitä, pienet
säädöt eivät vaikuta tai jäävät havaitsematta

• Lukkoratas-vaikutus: markkinoiden vapauttaminen luo taloudellisia etuja
joita on vaikea ottaa pois
• Uskottavuusongelma: kokonaiskulutusta, kasautumista, haittaprevalensseja
ja hienosääntelyn vaikutuksia ei voi havaita ”paljaalla silmällä”
• Liberalismin yleinen ongelma: neutralisaatiosta syntyy uusia ystävävihollinen asetelmia, esim. COI (industry – tutkijat), jotka symbolisoituvat ja
murtavat rationaalisen keskustelun edellytykset

Himojen hillinnästä yleiseen etuun: sääntelyn oikeuttamisperusteet ja
neutralisaatio
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Mitä yleinen etu tarkoittaa?
• Otetaan huomioon, millaisia toimijoita ja etuja kentällä
todellisuudessa on
• Keihin haitat kohdistuvat
• Millaista tukea, apua ja palveluita eniten kärsivät tarvitsevat
• Millaisia prosesseja markkinoiden, sääntelyn, kulutuksen ja haittojen
välissä on
• Millaisia ovat toimijoiden väliset valtasuhteet
• Millaisia intentioita toimijoilla on, ja miten ne vastaavat käytäntöä
• 25.2.2019 klo 18:43

Yhteenveto
• Koko väestöä koskeviin kausaalisuhteisiin keskittyminen saattaa
johtaa symbolisiin ystävä-vihollinen jokojhen rakentamiseen
• Keskittyminen haavoituvien väestöjen haavoittumiseen
• Kuka kärsii, kuka maksaa?
• Riskialttiit käyttöalueet (”yön hämärät”)

