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YLEISKATSAUS
ertomusvuoden aikana vietiin lop

tiikan sodanjälkeisten muutosten yhte

puun 4 sopimusprojektia ja julkais

tiin 6 säätiön rahoittamaa väitöskirjaa ja

yksiä suomalaisen yhteiskunnan yleisiin
muutoksiin.

16 kansainvälisen arviomiesmenettelyn

Kertomusvuonna säätiön hallitus valit

läpikäynyttä artikkelia. Lisäksi Wiscon

tiin ensimmäistä kertaa uusien sääntöjen

sin University Press julkaisi säätiön

mukaisesti, joissa aikaisemmin Alkolle

käynnistämän kansainvälisen AA-projek-

kuulunutta nimitysvaltaa siirretään muil

tin loppumonografian, ja kansainvälisen

le elimille ja vahvistetaan säätiön ankku

tutkijaryhmän alun perin englanniksi

roitumista tiedeyhteisöön. Uusien sään

kirjoittama "Alkoholipolitiikka ja yhtei

töjen mukaan sosiaali- ja terveysministe

K

nen hyvä” julkaistiin suomeksi.
Säätiö

päätti

osallistua

riö valitsee hallituksen yhdeksästä jäse

yhteistyössä

nestä kolme, opetusministeriö kolme,

WHO:n Geneven päämajan kanssa toimi

tieteellisten seurain valtuuskunta kaksi

van kansainvälisen tutkijaryhmän työhön,

ja Alko-Yhtiöt yhden.

jonka tavoitteena on koota saatavilla oleva

Toukokuun alusta säätiö siirtyi Sosiaa

tieto kehitysmaiden alkoholioloista, juo

li- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä

matavoista ja alkoholihaitoista.

miskeskuksen (Stakes) tiloihin. Säätiö

Kertomusvuoden aikana käynnistetyistä

jatkaa toimintaansa hallinnollisesti itse

uusista sopimusprojekteista kolme jat

näisenä yksikkönä. Stakesin kanssa sol

kaa

hoitotutkimusperinnettä.

mitun sopimuksen mukaan Stakes luo

Ilkka Arminen ja Mia Halonen tutkivat

vuttaa säätiön sihteerin ja Stakesin tilois

AA:n ohjelmaan nojaavaa ammattihoi-

sa työskentelemään hyväksyttyjen sopi-

toa, JormaNiemelä itsesuhteen muutok

mustutkijoiden

sia kristillisissä hoitoyhteisöissä ja Jouni

työtilat, työvälineet ja hallintopalvelut.

säätiön

Tourunen päihdekuntoutusta

käyttöön

tarpeelliset

vapaus

Alkoholipoliittinen tutkimusyksikkö tar

rangaistuksen osana. Matti Peltosen työ

joaa säätiön sihteerille säätiön hallinnon

ryhmä jatkaa säätiön sosiaalihistoriallista

hoitamisessa tarvittavaa sihteeriapua.

perinnettä kartoittamalla alkoholipoli

HALLINTO

S

äätiön hallituksen kokoonpano oli

Jarkko Eskola, dosentti Raija Julkunen ja

kertomusvuonna, joka oli kolmi-

professori Olli Jänne; opetusministeriön

vuotiskauden ensimmäinen, seuraava:

nimittämät jäsenet: professori Klaus Hel-

sosiaali- ja terveysministeriön nimittä-

kama, dosentti Matti Huttunen ja dosentti

mät jäsenet: ylijohtaja, osastopäällikkö

Kari Poikolainen; tieteellisten seurain val1
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tuuskunnan nimeämät jäsenet: valtiotie

ti Salme Ahlström ja dosentti Kalervo Kiian-

teen tohtori Janne Kivivuori ja professori

maa. Taloudenhoitajana toimi johtaja

Kari Lagerspetz; Alko-Yhtiöt Oy :n nimeä

Veikko Kasurinen ja tutkimusjohtaja-sih

mä jäsen: toimitusjohtaja Reijo Salmi.

teerinä Klaus Mäkelä. Tilintarkastajat oli

Hallituksen puheenjohtajana on ollut La

vat apulaisosastopäällikkö Pekka Pitsinki

gerspetz ja varapuheenjohtajana Poikolainen.

(varalla dosentti Raimo Ikonen) ja KHT
Yrjö Tuokko (varalla KHT Aarne Koivikko).

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet halli
Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja työ

tuksen jäsenet Helkama, Jänne, Lagerspetz
ja Poikolainen. Puheenjohtajana on ollut

valiokunta viisi kertaa.

Lagerspetz. Asiantuntijoina olivat dosent-

TUTKIMUSTOIMINTA
Tutkimussopimukset ja
yhteistyöhankkeet

tavia histologisia muutoksia. Addukti-

Säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimukset

vaurioiden primaarisena mekanismina,

ovat kehittyneet seuraavasti:

muun

muodostuksella

on

ilmeisesti

tärkeä

osuus alkoholin aikaansaamien kudos
muassa

maksan

fibrogeneesin

käynnistymisessä. Projektin tulosten pe
136 Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat

rusteella alkoholi ja rauta ovat yhdessä

proteiinimodijikaatiot. Projektin tarkoi

erittäin toksinen yhdistelmä, minkä tok

tuksena on selvittää alkoholin aineen

sisuus selittyy runsaalla reaktiivisten al-

vaihdunnan aiheuttamaa proteiinien mo-

dehydien muodostumisella tällaisissa ti

difioitumista in vivo ja näiden reaktioi

lanteissa.

den merkitystä alkoholin aiheuttamien

elimistössä alkoholin suurkulutuksen seu

Proteiinien modifioituminen

kudosvaurioiden patogeneesissä. Tavoit

rauksena stimuloi immunologisia vasteita,

teena on myös kehittää tällaisiin sitoutu-

joiden perusteella voidaan kehittää me

misreaktioihin

diagnostisia

netelmiä sitoutumisen mittaamiseen al

menetelmiä alkoholin suurkulutuksen to

koholin suurkuluttajilla. Vuoden 1996

perustuvia

teamiseksi. Tähänastisessa työssä on osoi

aikana projektista on pidetty kotimaassa

tettu sekä asetaldehydistä että lipidien

neljä ja ulkomailla yksitoista esitelmää.

peroksidaatiosta peräisin olevien aldehy-

Tutkija: Onni Niemelä, Etelä-Pohjanmaan

diadduktien syntyvän alkoholin suurku

keskussairaala, Oulun ja Helsingin yli

luttajilla sekä maksassa että punasolu-

opiston kliinisen kemian laitos.

proteiineissa.
Adduktien muodostumista kudoksissa

140 Sosiaaliterapia ideologiana ja sosiaali-

alkoholin suurkuluttajilla voidaan nähdä

sena käjtäntönä. А-klinikoilla tehtävää
sosiaaliterapiaa tarkastellaan asiakkaan

jo ennen valomikroskooppisesti havait2
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ja terapeutin välisenä keskusteluna. Te

AA (Alko Alcohol)- ja ANA (Alko Non

rapiakeskusteluja analysoimalla halutaan

Alcohol) -rottakannoissa.Tutkimuksessa

selvittää millaisiin kielellisiin käytäntöi

on

hin työn ydinperiaatteet ja teoreettiset

avulla hereillä olevilla vapaasti liikkuvil

lähtökohdat johtavat. Tutkimuksen teo

la rotilla alkoholin pääseminen aivoihin

reettisena viitekehyksenä on retorinen

ajan funktiona erityisesti pienien intra-

sosiaalipsykologia ja diskurssianalyysi.

peritoneaalisten ja intragastristen alko

Analyysi on kohdistunut alkoholiongel

holiannoksien sekä vapaaehtoisen alko-

man ja hoidon konstruktioihin, jotka

holijuomisen jälkeen. Rottakantojen vä

selvitetty

mikrodialyysitekniikan

tehdään sosiaaliterapiaa kehystävien dis

lillä ei esiinny johdonmukaisia eroja al

kursiivisten asiantuntijakäytäntöjen si

koholin jakautumisessa aivoihin. Yksi

sällä j a konkreeettisen vuorovaikutuksen

tärkeä tekijä alkoholijuomisen säätelyssä

tasolla. Tulokset on raportoitu Sosiaali-

voi olla dopamiinin vapautuminen aivo

ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis

jen mesolimbisessä alueessa. Mikrodia-

keskuksen (Stakes) Tutkimuksia-sarjassa

lyysilla selvitettiin, että sellaisten AA- ja

julkaistussa väitöskirjassa. Tutkimus on

ANA-rottien, jotka eivät koskaan olleet

päättynyt. Tutkija: Jaana Jaatinen, Alkoholi

saaneet alkoholia, välillä ei ollut eroa

tutkimussäätiö .

dopamiinivapautumisessa

nucleus

ac-

cumbensissa akuutin etanolipistoksen
\43 juomatapatutkimus 1992. Vuoden 1992

jälkeen. Kun tutkittiin toistuvan alkoho-

juomatapatutkimus on jatkoa Alkoholi

lialtistuksen

tutkimussäätiön

vaikutusta

rottakantojen

juomatapatutkimusten

dopamiinitasoon kävi ilmi että rotilla,

sarjaan. Tutkimuksia on tehty kahdeksan

jotka olivat vapaaehtoisesti juoneet alko

vuoden välein alkaen vuodesta 1968.

holin altistuksen aikana, oli alhaisempi

Juomatapatutkimuksessa haastateltiin lä

dopamiinitaso akuutin etanolipistoksen

hes 4 000 iältään 15—69-vuotiasta suoma

jälkeen kuin rotilla, joille oli pakotettu

laista. Haastattelut tehtiin syyskuussa

alkoholia altistamisvaiheessa. Tämän jäl

1992. Viimeiset perusjulkaisut valmis

keen tutkittiin itse juodun alkoholin vai

tuivat vuonna 1995.Vuonna 1996 ilmes

kutus dopamiinin vapautumiseen AA-ro-

tyi erityisraportteja ja kokoomajulkaisuja.

tissa ja havaittiin, että etanolilla ei ole

Tutkimus on viety päätökseen. Vastaava

ratkaisevaa vaikutusta dopamiinin va

tutkija: Jussi Simpura, Stakes, alkoholipo

pautumiseen juomistilanteessa. Materi

liittinen tutkimusyksikkö. Tutkimusryh

aalin viimeiset julkaisut ovat työn alla.

mään kuuluvat Raija Ahtola, Kari Haavisto,

Projekti on saatettu loppuun. Tutkija:

Maija Kaivonurmi, Heli Mustonen, Pirjo Paak

Maria Nurmi, Helsingin yliopiston eläin

kanen ja Eeva Liisa Tuovinen, Stakes, alko

tieteen laitos.

holipoliittinen tutkimusyksikkö.
148 Baltica: tutkimus sosiaalisista ongelmista
146 Alkoholijuomisen säätely. Projektissa

Itämeren ympärysmaissa. Tutkimuksen tar

tutkitaan alkoholikäyttäytymisen neuro-

koituksena on selvittää, miten eräiden

kemiallista taustaa Alkon kehittämissä

sosiaalisten ongelmien, kuten päihdeon3
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gelmien, rikollisuuden ja työttömyyden

heuttamien hermostovaurioiden rajoit

esiintyminen on vaihdellut Itämeren

tamiseen farmakologisilla interventioilla.

ympärysmaissa vuoden 198S jälkeen.

On muun muassa osoitettu uuden alfa-2-

Samalla tutkitaan, miten ongelmia kos

agonistin, deksamedetomidiinin lievit

kevat käsitykset muuttuvat yhteiskun

tävän alkoholin aiheuttamia vieroitusoi

nallisten olojen vaihdellessa. Osaprojek

reita rotalla. Deksamedetomidiinin teho

ti lehdistön tavasta käsitellä sosiaalisia

on verrattavissa kliinisessä käytössä ole

ongelmia on saatu päätökseen. Muut kol

van diatsepaamin tehoon alkoholivieroi-

me osaprojektia - väestökysely, ongelma-

tusoireiden hoidossa. Deksamedetomi

tilastot ja vaikuttajamielipiteiden kartoi

diinin on myös todettu suojaavan sym

tus - olivat analyysivaiheessa vuonna 1996.

paattisen hermoston neuroneita sekä

Raportit ilmestyvät vuonna 1997. Koordi

ääreis- että keskushermostossa alkoho-

naattori: Jussi Simpura, Stakes, alkoholi

lialtistuksen aiheuttamalta degeneraatiolta.

poliittinen tutkimusyksikkö.

Kertomusvuoden aikana projektista on
hyväksytty julkaistavaksi kaksi artikkelia

149 Alkoholi ja vanheneminen. Projektissa

ja lähetetty julkaistavaksi kolme artikke

selvitetään ikääntymisen ja pitkäkestoisen

lia. Kotimaassa pidettiin aiheesta yhdek

alkoholialtistuksen aiheuttamia morfolo

sän esitelmää ja ulkomailla yksi. Tutki

gisia ja histokemiallisia muutoksia veren

mus on viety loppuun.Tutkijat: Päivi Rii-

kiertoelimistössä ja erityisesti keskusher

hioja,Jyrki Rintala,Jarno Riikonen, LuWei,

mostossa. Koe-eläinmalleina käytetään

Olli Kajander, Pia Jaatinen ja Antti Hervonen, Tampereen yliopisto.

vanhenevia AA- ja ANA-kantojen rottia
(sekä urokset että naaraat), jotka ovat
saaneet alkoholia ainoana nesteenään

151 Lääkärin ja potilaan välinen vuorovai

noin kahden vuoden ajan. Tutkittavia
kohteita ovat olleet ylempi kaulaganglio,

kutus perusterveydenhuollossa erityisesti al
koholinkäytön ja kontrollin kannalta. Tutki

pikkuaivot ja aivorungon locus coeruleus

muksessa tarkastellaan lääkärin ja poti

-tumake. Tähänastiset tulokset osoitta

laan välistä vuorovaikutusta etnometo-

vat, että locus coeruleus -tumake olisi

dologisen keskusteluanalyysin keinoin.

erityisen herkkä alkoholivaurioille, kos

Tutkimus erittelee potilaan alkoholin

ka molempien kantojen alkoholiryhmäs-

käyttöä koskevien teemojen esiin otta

sä neuronikato oli 17-30 %:n luokkaa,

mista ja käsittelyä lääkärin vastaanottoti

kun taas pikkuaivoatrofiaa (IS %) todet

lanteen aikana sekä vastaanottotilanteen

tiin ainoastaan ANA-naarailla. AA-kan-

yleistä rakentumista. Tutkimusaineiston

nan eläimien pikkuaivoissa ja ylemmässä

muodostaa noin 250 videoitua vastaan

kaulagangliossa ei todettu merkittäviä

ottotilannetta 14 lääkärin vastaanotolta.

muutoksia alkoholialtistuksen seurauk

Kertomusvuonna hankkeesta on julkais

sena. Ikääntyminen sinällään ei aiheutta

tu artikkeleita ja analyysejä työstetty ar

nut merkittäviä morfologisia muutoksia

tikkeleiksi. Tutkimushankkeesta on pi

missään tutkituista kudoksista. Lisäksi

detty kaksitoista esitelmää kansainväli

on tutkittu mahdollisuuksia alkoholin ai-

sissä konferensseissa ja kaksi esitelmää
4
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yksi ulkomailla. Tutkija: Jukka Törrönen,
Alkoholitutkimussäätiö.

tamilta osin viety päätökseen. Tutkijat:
Tnssi Peräkylä, Helsingin yliopiston so
siologian laitos,

Marja-Leena Sorjonen,

154 Sosiaalisten ongelmien kaksi kuvaa - ti

Alkoholitutkimussäätiö, Markku Haaka-

lastoja kansalaismielipide sosiaalisia ongel

na, Helsingin yliopiston suomen kielen

mia koskevina käsittämistapoina. Tutkimus

laitos, Soile Piippo, Helsingin yliopiston

on osa Alkoholitutkimussäätiön ohjel

suomen kielen laitos, Liisa Raevaara,

maan kuuluvaa Baltica-projektia, jossa

Suomen Akatemia ja Helsingin yliopis

tutkitaan sosiaalisten ongelmien esiinty

ton suomen kielen laitos, Johanna Ruusu

mistä ja havaitsemista Suomessa ja Itä

vuori, Tampereen yliopiston sosiologian

meren ympärysmaissa. Tutkimuksessa

ja sosiaalipsykologian laitos, Timo Votto-

etsitään erilaisia sosiaalisten ongelmien

nen, Tampereen yliopiston sosiologian ja

käsittämistapoja ja niitä koskevia tiedon-

sosiaalipsykologian laitos ja Tuukka Tammi,

tuottamistapoja.

Helsingin yliopiston sosiologian laitos.

kiinnitetään alkoholiin ja huumeisiin.
Tutkimuksessa

Erityisesti huomiota
sovelletaan

konstruktionismin

153 Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa

sosiaalisen

teoreettisia

lähtö

ja vastaanotossa. Tutkimuksen tavoitteena

kohtia. Aineistoina käytetään väestölle

on tunnistaa ja jäsentää alkoholipoliitti

tehtyä kyselyä ja virallisia tilastoja päih

sia puhetapoja modernin yhteiskunnan

teistä. Lisäksi tarkastellaan sanomaleh

murrosvaiheessa

distön tuottamia määrittelyjä päihteistä.

vastaanottotutkimuk-

sen menetelmin. Aineisto koostuu alko

Media,

kansalaismielipide

ja

tilastot

holiongelmia ja huumekysymystä käsitte

muodostavat kolme sosiaalisten ongel

levien pääkirjoitusten ja yhden WHO:n

mien "maailmaa”, joiden välisiin suhtei

Euroopan alkoholitoimintaohjelmaa kä

siin kiinnitetään huomiota. Lopuksi tar

sittelevän artikkelin vastaanotosta polii

kastellaan miten sosiaaliset ongelmat ja

tikkojen, toimittajien ja ammattiyhdistys-

käsitykset niistä muuttuvat yhteiskun

aktivistien keskuudessa. Tutkimuksessa

nallisten olojen muuttuessa. Aiheesta on

analysoidaan mitä tulkintakehyksiä ja

pidetty kertomusvuoden aikana kaksi

puhetapoja paikallistason avainhenkilöt

esitelmää kotimaassa ja kaksi ulkomailla.

uusintavat reseptiossaan. Vastaanottotutkimuksen asetelmalla jäsennetään

mussäätiö.

millaisia

puhuja-asemia

Tutkija: Saija Järvinen, Alkoholitutki

(kansalainen,

vallankäyttäjä, välittäjä) vastaanotossa
konstruoituu ja miten nämä puhuja-ase

156 Päihdepalveluiden maatan sa rakenteiden vaihtelu kunnissa. Tutkimuksessa tar

mat kytkeytyvät vastaanottajien yhteis

kastellaan päihdehuollon hoitopalvelui

kunnalliseen ja sosiaaliseen asemaan.

den määriä ja niiden rakenteistumista

Kertomusvuoden aikana tutkimusaineis

erityyppisiksi

toa analysoitiin ja siitä työstettiin artik

muutamassa sekä määrällisesti että laa

keleita. Aiheesta on pidetty kertomus

dullisesti erityyppisiin palvelurakentei

vuonna kaksi esitelmää kotimaassa ja

siin päätyneessä kunnassa. Tutkimukses
5
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sa selvitetään argumentaatioprosessia,

sitiivisesti tähän distraktiovaikutukseen.

jolla kunnat ovat perustelleet nykyistä

Myös alkoholin aiheuttamien tarkkaavai-

palvelurakennettaan. Samoin kuvataan

suusmuutosten taustalla piilevien välit-

työntekijöiden ja asiakkaiden näkökul

täjäainemekanismien selvittely jatkui;

masta sitä konkreettia prosessia, jossa

terveillä koehenkilöillä havaittiin kofeii

politiikka- ja strategiatasoilla muotoutu

nin kumoavan alkoholin poikkeavuusne

nut palveluiden tarjonta operationaalis-

gatiivisuuden huippuviivettä pidentävää

tuu käytännön toiminnoiksi. Aiheesta on

vaikutusta. Tästä voidaan varovaisesti

kertomusvuonna pidetty yksi esitelmä

päätellä adenosiinireseptoreiden sekä klo

kotimaassa. Tutkija: Jukka Heinonen, Aklinikkasäätiö.

ridikanavien lisääntyneen toiminnan piile
vän suhteellisten pienten etanoliannoksien tarkkaavaisuus vai k utu Sten taustalla.

157 Alkoholi, tarkkaavaisuus ja akuutit hai

Tutkija: Iiro Jääskeläinen, Helsingin yli

tat aivojen tapahtumasidonnaisten jännite
vasteiden valossa. Tutkimuksessa selvite

opiston psykologian laitos, kognitiivisen
aivotutkimuksen yksikkö.

tään alkoholin akuutteja ja kroonisia vai
kutuksia erilaisiin tarkkaavaisuustehtä-

158 Alkoholinkulutukseen liittyvä kuollei

viinja aivojen sähkömagneettisiin vastei
siin. Alkoholiriippuvuuskriteerit täyttä

suus ja sen väestöryhmittäiset erot Suomessa
I 987—1 993. Tutkimuksessa kartoitetaan

villä potilailla havaittiin vielä 2-8 viikkoa

alkoholiin liittyvää kuolleisuutta ja sen

juomisen lopettamisesta keskushermos

väestöryhmittäisiä, lähinnä sukupuolen

ton ärsykesidonnaisen toiminnan olevan

ja sosioekonomisen ryhmän mukaisia

vielä kiihtyneessä tilassa 122-kanavaisel-

eroja ja arvioidaan näiden alkoholiin liit

la magnetoenkefalografialla mitattuna.

tyvässä kuolleisuudessa esiintyvien ero

Tämä löydös korreloi positiivisesti rait-

jen vaikutusta vastaaviin eroihin koko

tiinaoloajan pituuteen, ja negatiivisesti

naiskuolleisuudessa. Myös kohtuullisen

juomishistorian pituuteen sekä vieroi

alkoholinkulutuksen ehkäisemien kuole

tushoitojen määrään. Sinänsä löydös an

mien määrä on ollut arvioinnin kohtee

taa aiheen olettaa alkoholisteilla ilmene

na. Tutkimuksessa on käytetty pääasiassa

vän kohonneen distraktioalttiuden; li

suurta, Tilastokeskuksessa muodostet

säksi havainto saattaa olla yhteydessä

tua aineistoa, jossa väestölaskentatietoi

juomiskierteen uusiutumiseen vaikutta

hin on yhdistetty kuolemansyyrekisterin

viin mekanismeihin. Terveillä koehenki

tietoja. Kertomusvuoden aikana aiheesta

löillä

reaktioaikatehtävässä

pidettiin neljä esitelmää kotimaassa ja

havaittiin

poikkeavien ääniärsykkeiden aiheutta

kaksi ulkomailla. Kaksi tutkimusaiheesta

van reaktioaikojen pidentymisen; akuut

tehtyä englanninkielistä käsikirjoitusta hy

ti alkoholi pienensi tätä häiritsevää vai

väksyttiin julkaistaviksi.Tutkijat: Pia Mäke

kutusta jopa 0.30 g/kg -annoksella. Li

lä ja Tapani Valkonen, Helsingin yliopisto.

säksi aivojen poikkeavuusnegatiivisuusja РЗа-komponenttien huippuviipeiden

159 Geneettisesti alkoholipreferenssin suh

pidentymisen havaittiin korreloivan po-

teen poikkeavien AA- ja ANA-rottakantojen
6
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aivojen dopaminergiset mekanismit: alkoho

hoidossa olevien alkoholin käytön hallin

lin, kokaiinin ja morfiinin vaikutus. Tutki

nan pystyvyysodotusten yhteyttä hoidon

muksen tavoitteena on selvittää alkoho

jälkeiseen päihteiden käyttöön, 2) tutkia

lin juomisen säätelyn keskushermostol

sairaalahoitojakson aikaisen alkoholin

lisia mekanismeja tutkimalla erilaisten

käytön

dopaminergisiä hermosoluja aktivoivien

muutosten yhteyttä hoitojakson jälkei

ja ihmisten huumeina käyttämien yhdis

seen päihteiden käyttöön ja 3) tarkastella

teiden vaikutuksia dopamiinin vapautu

suomalaisten päihdeongelmaisten juo-

miseen AA (Alko Alcohol)- ja ANA (Alko

misr iski tilanteita. Sairaalahoitojaksoa kos

Non Alcohol) -rottien accumbens-tumak-

keva potilasaineiston (N = 100) keruu

keessa ja striatumissa. Mikrodialyysitek-

aloitettiin maaliskuussa ja se jatkuu edel

niikalla mitattuna akuutin morfiini- tai

leen vuonna 1997. Lisäksi kerätään seuran

kokaiinikäsittelyn ei havaittu aiheuttavan

tatiedot postikyselynä 6 kuukautta ja 12

eroja dopamiinin vapautumisessa kysei

kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

sissä rottakannoissa. Kolmen päivän lää-

Tutkija: Tarja Kallio, A-klinikka-säätiö.

hallinnan

pystyvyysodotusten

keainekäsittelyn jälkeen neljäntenä päi
vänä mitattuna sekä morfiini että kokaii
ni stimuloivat dopamiinin vapautumista

161 Alkoholi Malesiassa (Alcohol in the modernizing Islamic Malajsia). Tutkimuksen

hieman enemmän AA-rottien accum-

tarkoituksena on analysoida alkoholin

bens-tumakkeessa verrattuna ANA-rot-

kulutuksen yhteiskunnallista kokonais-

tiin, mikä merkitsi AA-rottien mesolim-

dynamiikkaa Malesiassa. Keskeisenä on

bisten dopaminergisten mekanismien

jännite toisaalta nopeasti modernisoitu

suurempaa herkistymistä kyseisille huu

van malesialaisen yhteiskunnan muka

meille. Tutkimus on vielä kesken ja jat

naan tuomien entistä länsimaisempien

kossa on tarkoitus selvittää toistetun eta-

kulutustottumusten ja samaan aikaan ta

nolikäsittelyn vaikutukset dopamiinin

pahtuvan islamilaisen uskonnon kasva

vapautumiseen ja metaboliaan accum-

van kannatuksen välillä.Tutkimus on tar

bens-tumakkeessa sekä kaikkien näiden

koitettu osaksi Maailman Terveysjärjes

yhdisteiden vaikutukset dopamiinin va

tön käynnistysvaiheessa olevaa Alcohol

pautumiseen ja metaboliaan striatumis

Policy in Developing Societies -projektia.

sa. Tutkijat: Liisa Ahtee, Aapo Honkanen,

Kertomusvuoden aikana on tehty 500

Janne Mikkola ja Petteri Piepponen, Helsin
gin yliopiston farmasian laitos, farmako

henkilön survey-tutkimus Kuala Selan-

logian ja toksikologian osasto.

Tutkija: Timo Kortteinen, Helsingin yli

gorin kaupungissa Malesian niemimaalla.
opiston sosiologian laitos.

160 Potilaiden alkoholin käytön hallinnan
pystyvyysodotusten yhteys sairaalahoitojak

162 Bentsodiatsepiinivieroitustutkimus. Tut

son jälkeiseen selviytymiseen. Tutkimuksen

kimuksen tarkoituksena on arvioida al

yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa päihde

koholi- ja bentsodiatsepiiniriippuvaisille

ongelmaisten hoidosta. Yksityiskohtaisi

tai pelkästään bentsodiatsepiineista riip

na tavoitteina on 1) tutkia kognitiivisessa

puvaisille potilaille tarkoitetun vieroi7
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tushoito-ohjelman tehoa. Tutkimus to

metodologisen keskusteluanalyysin kei

teutetaan satunnaistettuna ja kontrolloi

noin. Tutkimuksessa tuotetaan myös etno

tuna hoitokokeena neljällä helsinki-läi-

grafinen kuvaus myllyhoidosta Kalliolan

sellä А-klinikalla. Koeryhmään satun

Vantaan klinikalla.Tutkimusaineistoa ol

naistetut potilaat saavat strukturoidun

laan keräämässä sekä terapiatilanteista

hoito-ohjelman mukaista hoitoa Kettu

että henkilökunnan hoitosuosituskoko-

tien A-poliklinikalla, vertailuryhmän hoi

uksista muutamien viikkojen ajalta. Pro

tona on А-klinikoiden vakiintunut hoito

jektin ensimmäisiä esitelmiä ja artikke

käytäntö. Tutkimukseen otetaan 80 poti

leita ollaan suunnittelemassa. Tutkijat:

lasta, ja hoidon seuranta-aika on 1 2 kuu

Ilkka Arminen, Mia Halonen ja Anna Leppo,
Alkoholitutkimussäätiö.

kautta. Kertomusvuoden aikana on aloi
tettu tutkimuksen ensimmäisen vaiheen
aineiston analysointi.Tutkimusaiheesta on

165 Päihteistä toipuminen uskonnollisen itse-

pidetty yksi esitelmä kotimaassa. Tutkija:

suhteen muutoksen kautta ja kristilliset kun-

Helena Vorma, А-klinikkasäätiö, Kettutien
A-poliklinikka.

hengellisyys toipumisessa ja hoidossa. Tutki

toutumisyhteisöt

tapahtuman

virittäjinä;

muksessa laajennetaan vuonna 1990 val
163 Alcohol Policy in Developing Societies.

mistunutta, kristillistä kääntymystä toi-

Yhteistyössä WHO:n Geneven pääma

pumistapahtuman yhteydessä käsitellyttä

jan kanssa toimivan kansainvälisen tutki

lisensiaatintyötä väitöskirjatutkimuksek

jaryhmän tavoitteena on koota saatavilla

si. Tutkimuskohteena on kristillisten jär

oleva tieto kehitysmaiden alkoholiolois

jestöjen ylläpitämien hoito- ja kuntoutus-

ta, juomatavoista ja alkoholihaitoista. Li

yhteisöjen hoidon sisältö yleensä ja aivan

säksi tarkoituksena on käynnistää uusia

erityisesti siitä näkökulmasta, miten hen

tapaustutkimuksia ja sekundaarianalyy-

gellisyys on niissä hoidon ja kuntoutuksen

seja. Projektia johtaa Robin Room. Pro

sisältönä. Palveluyksiköistä valitaan var

jektin ensimmäinen työkokous pidettiin

sin erityyppisiä yksiköitä voimakkaan us

Edinburghissa 8.—11.6.1996. Tutkijat:

konnollisista aina moniammatillisiin yksi

Klaus Mäkelä, Alkoholitutkimussäätiö, ja

köihin. Tarkoituksena on syventää aikai

Juha Partanen, Stakes, alkoholipoliittinen
tutkimusyksikkö.

reettista jakoa ns. karitatiiviseen ja soterio-

semmissa tutkimuksissa esillä ollutta teo
logiseen lähestymiseen. Myös professio

164 AA-perustainen alkoholismiterapia. Tut

naalisen ja oman kokemuksen suhde tulee

kimus terapiatyäntekijöiden ja potilaiden
vuorovaikutuksesta. Tutkimuksessa tarkas

tarkasteltavaksi ammattikäytännöissä. Tut
kija: Jorma Niemelä, Alkoholitutkimussäätiö.

tellaan terapeuttien ja potilaiden vuoro
vaikutusta AA-perustaisessa alkoholis-

166 Valvonnasta hallintaan. Tutkimuksessa

miterapiassa eli myllyhoidossa.

Siinä

käytetään alkoholipolitiikkaa ja sitä lähel

analysoidaan potilaiden ja terapeuttien

lä olevia ilmiöitä kurkistusaukkona suo

konkreettista, toteutuvaa vuorovaiku

malaisen yhteiskunnan hallintalogiikan

tusta keskustelullisena käytäntönä etno-

muuttumiseen 1950- ja 1960-luvuilla.
8
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tiikan uudistamisen "epäonnistumisen”

167 Päihdekuntoutus vapausrangaistuksen
osana. Tutkimus seuraa ja kuvaa vankien

1950-luvulla ja "onnistumisen” 1960-

päihdekuntoutuksen kehittämiseen liit

luvulla heijastavan laajemminkin tätä

tyvien

pitkää

Tutkimusryh

kolmessa erityyppisessä vankilassa. Laa

mään kuuluvat: Matti Tekonen, Hanna

dullisen sosiaalitutkimuksen menetel

siirtymäkautta.

hoitokokeilujen

toteuttamista

Kuusi, Riitta Matilainen, Mari Soikkeli ja Eerik

min kerättävän tutkimusaineiston avulla

Tarnaala, Helsingin yliopiston yhteiskun

jäsennetään päihdekuntoutuksen järjes

tahistorian laitos.

tämisen ehtoja, edellytyksiä ja mahdolli
suuksia

vankeusrangaistuksen

aikana.

Tutkija: Jouni Tourunen, Alkoholitutki
mussäätiö.

APURAHAT
^ Tuoden aikana maksettiin apurahoja
V

vaikutukset lapsen myöhempään
kehitykseen

seuraavasti: aikaisempiin päätök-

siin perustuvat tutkimussopimusapurahat 1.003.880 markkaa, vuoden aikana

Lääket. kand. Kimmo Huhta, lääket. lis.

myönnetyt ja maksetut tutkimussopimus-

Johanna Liinamaa ja ap.prof. Markku

apurahat 247.390 markkaa sekä vuoden

Savolainen 110.000 mk:

aikana myönnetyt ja maksetut varsinaiset

Alkoholin fosfolipidijohdannaisten

apurahat

vaikutus ateroskleroosin syntyyn

ja

opinnäytetöistä

annetut

kannustuspalkinnot 1.519.108 markkaa.
Valtaosa apurahoista myönnettiin syksyl

Fil. kand. (väit.) Henry Hägerstrand

lä tapahtuneen haun perusteella. Tällöin

14.500 mk:

käsiteltiin 86 apurahahakemusta, ja apu

Förorsakar etanol en plötslig omfördel

raha myönnettiin 31 hakijalle. Hakemus

ning av fosfolipider mellan cellmem-

ten yhteissumma oli 7.095.421 markkaa.

branens yttre och inre monolager?

Varsinaiset apurahat

Valtiot, lis .JaanaJaatinen 17.684 mk:
Tutkimus alkoholiongelmien sosiaali

Valtiot, lis. Timo Alanko 50.000 mk:

terapeuttisesta hoidosta

Alkoholi ja sepelvaltimotauti Suomessa
1950—94: aikasarjatutkimus

Valtiot, lis. Saija Järvinen 55.000 mk:
Sosiaalisten ongelmien kaksi maailmaa

Lääket. ja kir. toht. Ilona Autti-Rämö
45.000 mk:

Prof. Pekka Karhunen ja työryhmä 50.000 mk:

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen

Alkoholisairauksien kehittymiseen
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vaikuttavat geneettiset ja yksilökohtai

Prof. /Intti Penttilä ja fil. maist. Maria

set tekijät

Portman 16.650 mk:

6

Vertailuaineiston haastattelututkimus
Valtiot, lis. Leena Komujärvi 20.000 mk

alkoholin suurkulutuksesta ja rattijuop

(Heikki Wariksen apuraha):

pojen hoitoonohjauksesta

Torsti, Teitsi, Jussi, Hassi, Makkonen ja
mä. Viisi poikkeavaa elämäkertaa ja

Valtiot, toht. Teemu Rantanen 20.000 mk:

tutkijan omaelämäkerta

Nuorten huumeiden käyttö lehdissä.
Todellisuuden kuvausta ja huumeongel

Fil. maist. Jyrki Korkki 48.000 mk:

man konstruointia?

Salakuljetus, salakapakat ja juomatavat
Lääket. lis. Päivi Riihioja, lääket. lis. Jyrki

Karjalan kannaksen rajaseudulla
1 880-luvulta vuoteen 1914

Rintala, opiskelija Jarno Riikonen, opiskeli
ja Olli Kajander, lääket. toht. Pia Jaatinen ja

Prof. Esa Korpi ja fil. kand. Sanna Soini

prof. Antti Hervonen 156.000 mk: Alkoho

132.648 mk:

lin ja vanhenemisen aiheuttamat

Aivojen välittäjäainereseptorit alkoho-

muutokset hermostossa ja verenkierto

linjuomisen säätelyssä

elimistössä - lääkehoidon mahdollisuudet?

Vincent Kronenberger 57.000 mk:

Opiskelija Annukka Ruuhela 36.000 mk:

European community law and its

Alkoholi ja sosiaalinen syrjäytyminen

consequences on the structure of
alcohol monopolies

Prof. Mikko Salaspuro 300.000 mk:

Fil. kand. Bodil Lindfors 42.400 mk:

hydi - uusi mekanismi alkoholin aiheut

Kön, makt och alkohol i parförhällanden

tamien oireiden ja vaurioiden synnyssä

Fil. maist. Riikka Mäkelä 35.000 mk:

Psykol. maist. Pekka Santtila 122.500 mk:

Pikkuaivojen GABAA-reseptori: alayk-

Alkoholinkäyttö, neuropsykologiset

sikkörakenne ja lääkeaineherkkyys

toimintahäiriöt ja väkivaltarikokset

Valtiot, maist. Ahti Nikkonen 52.000 mk:

Valtiot, maist. Tapani Sarvanti 48.000 mk:

Ravintolamuusikon työ - ammatti vai
elämäntapa?

Huumausainepolitiikka ja oikeuden
mukaisuus

Prof. Pertti Panula, fil. toht. Krister

Yhteiskuntat, maist. Seppo Soine 70.000 mk:

Eriksson, fil. maist. Kaj Karsltedt, fil.

Päihdetyöntekijät ja nuorten päihteiden

maist. Minnamaija Lintunen ja fil. maist.

käytön julkisuus

Suolistobakteerien tuottama asetalde-

Tina Sallmen 92.000 mk:
Aivojen histamiini ja alkoholikäyttäyty-

Dos. Seppo Toiviainen 12.000 mk:

minen

Juoppokulttuuri valintana ja pakkona
10
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Teijo Pyykkönen 95.374 mk:
Urheilija - raitis ja reilu, ei holju ei heilu?

Valtiot, lis. Saija Järvinen 107.496 mk:
Sosiaalisten ongelmien kaksi kuvaa

Opinnäytetöistä annetut kannustus
palkinnot

Psykol. toht. Iiro Jääskeläinen 65.298 mk:
Alkoholi, tarkkaavaisuus ja akuutit

Psykol. maist. Anu Aromäki 5.000 mk:

haitat aivojen tapahtumasidonnaisten

Trait hostility, cortisol and testosterone

jännitevasteiden valossa

in violent and nonviolent men during
temporary alcohol abstinence

Terveydenhuollon kand. Tarja Kallio
37.576 mk:

Valtiot, maist. Kai Saukkonen 5.000 mk:

Potilaiden alkoholinkäytön pystyvyys

Aloitetaan alusta? Selviytymisstrategiat

odotusten yhteys sairaalahoitojakson

osana alkoholismin itseään vahvistavaa

jälkeiseen selviytymiseen

prosessia
Dosentti Timo Kortteinen 31 .000 mk:
Tutkimussopimusapurahat

Alcohol in the modernizing Islamic
Malaysia

Uusia tutkimussopimusapurahoja ja
vanhojen sopimusprojektien jatkorahoi

Valtiot, maist. Pia Mäkelä 92.769 mk:

tusta vuodeksi 1997 myönnettiin

Alkoholinkulutukseen liittyvä kuollei

seuraavasti:

suus ja sen väestöryhmittäiset erot
Suomessa 1987—1993

Prof. Liisa Ahtee, proviisori Aapo Honkanen,
opiskelija Janne Mikkola ja proviisori Petteri

Yhteiskuntat, lis .Jorma Niemelä

Piepponen 125.748 mk:

200.996 mk:

Geneettisesti alkoholipreferenssin suhteen

Päihteistä toipuminen uskonnollisen

poikkeavien AA- ja ANA-rottakantojen

itsesuhteen muutoksen kautta ja

aivojen dopaminergiset mekanismit:

kristilliset kuntoutumisyhteisöt

alkoholin, kokaiinin ja morfiinin vaikutus

tapahtuman virittäjinä

Valtiot, lis. Ilkka Arminen ja hum. kand.

Dosentti Onni Niemelä 190.000 mk:

Mia Halonen 316.886 mk:

Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat
proteiinimodifikaatiot

AA-perustainen alkoholismiterapia;
tutkimus terapiatyöntekijöiden ja
potilaiden vuorovaikutuksesta

Dos. Matti Peltonen, valtiot, maist.
Hanna Kuusi, valtiot, yo Riitta Matilai

Yhteiskuntat, kand. Jukka Heinonen

nen, valtiot, yo Mari Soikkeli ja valtiot,

111.706 mk:

yo Eerik Tarnaala 1 16.916 mk:

Päihdepalveluiden määrän ja rakentei-

Valvonnasta hallintaan. Suomalaisen
11
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yhteiskunnan hallintalogiikan murros

Valtiot, kand. Jukka Törrönen 102.384 mk:

(n. 1940-luvun puolivälistä 1960-luvun
loppuun)

ja vastaanotossa

Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa

Yhteiskuntat, lis. Jouni Tourunen

Lääket. lis. Helena Vorma 136.874 mk:
Bentsodiatsepiinivieroitustutkimus

121.496 mk:
Päihdekuntoutus vapausrangaistuksen
osana

MUU TOIMINTA
Muu toiminta kotimaassa

Kansainvälinen yhteistyö

Salme Ahlström oli kertomusvuonna Raitti-

WHO:n kanssa yhteistyö on jatkunut

uden ystävät ry:n kirjastotoimikunnassa

monella tasolla, ja Euroopan aluetoimis-

Alkoholitutkimussäätiön nimeämänä jä-

ton kanssa on käynnissä useita yhteispro-

senenä

jekteja. Salme Ahlström, Klaus Mäkelä ja Kari

sekä Alkoholipolitiikka-lehden

WHO:n

toimistusneuvoston jäsen ja А-klinikka-

Poikolainen kuuluvat jäseninä

säätiön hallituksen jäsen.

asiantuntijaelimeen Expert Advisory Panel
on Drug Dependence and Alcohol Prob-

Kalervo Kiianmaa oli Alkoholipolitiikka-

lems.

lehden toimitusneuvoston jäsen.
Pohjoismaisen päihdetutkimuslautakunKlaus Mäkelä oli А-klinikkasäätiön vai-

nan (NAD) suomalaiset jäsenet kaudella

tuuskunnan jäsen, Alkoholipolitiikka-

1994— 1996 olivat Salme Ahlström, Elianne

lehden toimitusneuvoston jäsen, kult-

Riska ja Tapani Sarvanti; varamiehet olivat

tuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toi-

Kari Poikolainen, Pekka Heinälä ja Jukka

mikunnan asiantuntijapoolin jäsen, Suo-

Mäki. Lautakunnan puheenjohtajana toimi

men Akatemian psykoterapiaprojektin

Salme Ahlström. Maaria Lindblad, Pia Ro-

tieteellisen neuvottelukunnan jäsen ja

senqvist (virkavapaalla), Ann-Mari Skorpen

tieteellisen kirjallisuuden käännöslauta-

ja Christojfer Tigerstedt toimivat Helsin-

kunnan jäsen.

gissä sijaitsevan sihteeristön tehtävissä.

Kertomusvuoden aikana säätiön sopi-

Salme Ahlström toimi ICAA:n johtokun-

mustutkijat esittelivät tuloksiaan lukui-

nan varapuheenjohtajana,

sissa esitelmissä kotimaassa.
Kalervo Kiianmaa toimi Alcohol-lehden
toimituskunnan jäsenenä.
12
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Klaus Mäkelä oli European Network for

6th International Congress of Interna

Collaborative Alcohol Research -verkos

tional Association for Dialogue Analysis

ton koordinaattori ja kuului seuraavien

(I. A.D.A.), Praha,Tsekin tasavalta, huh

julkaisusarjojen toimituskuntaan: Addic-

tikuu 1996. Marja-Leena Sorjonen piti esi

tion, Addiction Research, Drug and Alco

telmän.

hol Research ja Cambridge International
Research Monographs in the Addictions.

Alcohol, Health Care, and CDT-Symposium, Bryssel, Belgia, 8.—9.S . 1996. Onni

Esa Österberg toimi Kettil Bruun Society

Niemelä piti esitelmän.

for Social and Epidemiological Research
on Alcohol järjestön sihteeri-rahaston
hoitajana.

The XXIV Annual Nordic Meeting on
Biological Alohol

Research,

Imatra,

24.—26.5.1 996. Onni Niemelä piti kaksi
esitelmää.

Säätiön toimintaan liityvistä kansainväli
sistä kokouksista ja suomalaisista esitel
män pitäjistä mainittakoon:

22nd Annual Alcohol

Epidemiology

Gordon Research Conference on "Effects

for Social and Epidemiological Research

of Ethanol on Cell Metabolism and Cell

on Alcohol, Edinburgh, Skotlanti, 3.—

Injury”, Ventura, Kalifornia, Yhdysvallat,

7.6.1996. Salme Ahlström, Marja Holmila,

7.1 -12,—1.1996. Onni Niemelä piti kokouk

Saija Järvinen, Heli Mustonen, Pia Mäkelä,

sessa kaksi esitelmää.

Juha Partanen, Jussi Simpura, Pekka Sulkunen ja Esa Österberg pitivät esitelmän.

Symposium of the Kettil Bruun Society

The Symposium under Auspices of the
European Society for Biomedical Research

Addiction Prevalence Estimation: Methods

on Alcoholism, Praha,TSekin tasavalta,

and

Research

Strategies,

Strasbourg,

28.—30.3.1996. Onni Niemelä piti esitel

Ranska, 10,—13.6.1996. Kari Poikolainen

män.

osallistui kokoukseen.

Annual Meeting of the American Asso

Alcohol and health - current siatuation

ciation for Applied Linguistics, Chicago,

and perspectives within the EU, Luxem

Yhdysvallat, maaliskuu 1996. /Marja-Leena

burg, 14.6.1996. Kari Poikolainen osallis

Sorjonen piti esitelmän.

tui kokoukseen.

Meeting on Comparative Alcohol Re

The 1996 Joint Scientific meeting of the

search in Europe, Nordic Council for Alco

Research Society on Alcoholism and the

hol and Drug Research, Kööpenhamina,

International Society for Biomedical Re

15.—17.4.1996. Salme Ahlström, Jussi Sim

search

on

Alcoholism,

Washington,

pura ja Klaus Mäkelä osallistuivat kokouk

D.C., Yhdysvallat, 22.-27.6.1996. Ka

seen.

lervo Kiianmaa piti kaksi esitelmää, Onni
Niemelä neljä esitelmää, Iiro Jääskeläinen
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19

9

6

Sixth Meeting of Heads of Major Alcohol

Sarviharju, Pekka Laippala, Antti Hervonen

Centres, Tokio, Japani, 11. —1 3.9.1996.

ja Peter Eriksson esittivät posterin.

Klaus Mäkelä osallistui kokoukseen.

Alcohol and Oxidant Stress, Satellite

Troisieme Forum Europeen de Г Alcoo

Symposium of the 1996 Joint Scientific

logie Plurielle, Saulieu, Ranska, 18,-

Meeting on Alcoholism and the Interna-

19.10.1996. Kari Poikolainen piti esitel

tional Society for Biomedical Research

män.

on Alcoholism, NIFl Building, Bethesda.
Onni Niemelä piti esitelmän.

ARF Clinical and Research Seminar,
Toronto, Kanada, 24.10.1996. Klaus Mäkelä

Crossroads in Cultural Studies —konfe-

piti vierailuluennon,

renssi, Tampere, 1 — 4.7.1996. Johanna
Ruusuvuori piti esitelmän.

University of Tromso, Department of
Experimental

Fourth International Conference of So

Pathology,

8.11.1996.

Onni Niemelä piti esitelmän.

cial Science Methodology, University of
Essex, Englanti, 1.—S.7.1996. Anssi Perä

Annual Meeting of the Swedish Associa

kylä ja Marja-Leena Sorjonen pitivät esitel

tion of Alcohol and Drug Research,

män.

Tukholma, 11 .—12.11.1996. Klaus Mäkelä
piti esitelmän.

5th International Pragmatics Conferen
ce, Mexico City, Meksiko, 4,—9.7.1996.

Society for Neuroscience Annual Meeting,

Liisa Raevaara piti esitelmän.

Washington,

D.C., Yhdysvallat,

16,-

21.11.1996. Kalervo Kiianmaa esitti pos
llth World Congress on Applied Lin-

terin.

guistics, Jyväskylä, 4,—9.8.1996. Markku
Haakana, Anssi Peräkylä, Liisa Raevaara, Jo

Finnish-Swedish Seminar on Family and

hanna Ruusuvuori, Marja-Leena Sorjonen ja
Tuukka Tammi pitivät esitelmän.

Health Issues, Stockholm University,
3.12.1996. Pia Mäkelä piti esitelmän.

Annual meeting of the Society for the
Study of Social Problems, New York,Yh
dysvallat, 1 S.—17.8.1996. Sari Hanhinen
ja Saija Järvinen pitivät esitelmän.
Autumn Meeting of the Deutsche Gesellschaft fiir experimentelle und klinische
Pharmakologie und Toxicologie, Dresden, Saksa, 10,—12.9.1996. Kalervo Kiian
maa piti esitelmän.
14

V

и

O

S

I

K

E

R

Т

О

M

U

S

19

9

6

TALOUS

S

äätiön kulubudjetti vuodelle 1996

alijäämä

oli

49.055,65

markkaa eli säätiön peruspääomaa suu

3.538.479.05 markkaa. Säätiö sai avustuksia yhteensä 3.486.667 markkaa; kir

rempi. Tappio johtuu siitä, että tilikau

jojen myynnistä kertyi tuloja 2.756,40

määräinen sopimusprojektin maksuerä.

markkaa.

Hallitus tulee huolehtimaan siitä, että

68.479.05
i

Tilikauden

oli 3.470.000 markkaa ja toteutuma

den lopussa pantiin maksuun yksi yli

Hyväksytty budjetti ylittyi

markalla. Budjetti alittui var vuoden 1997 tutkimusapurahoja jaetaan

sinaisten apurahojen, henkilökunta- ja

vastaavasti vähemmän, jotta säätiön pe

hallintomenojen sekä julkaisu- ja paina-

ruspääoma palautuu säädekirjan edellyt

tusmenojen osalta, mutta ylittyi kansain

tämälle tasolle.

välisten yhteyksien ja erityisesti tutkimussopimusapurahojen osalta.
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