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YLEISKATSAUS

K

j

ertomusvuoden aikana julkaistiin 3

kaa säätiön sosiaalihistoriallista perin

säätiön rahoittamaa väitöskirjaa ja

nettä. Mika Alavaikko kartoittaa suoma

17 kansainvälisen arviomiesmenettelyn

laisen alkoholijärjestelmän ja hyvinvoin

läpikäynyttä artikkelia. Säätiön julkai

tivaltion muuttuvaa suhdetta ja Katariina

susarjassa ilmestyi kaksi monografiaa,

Warpenius raittiusliikkeen hiipumista

Johanna Maulan ”Small-scale production

toisen maailmansodan jälkeen. Pertti Pa

of food and traditional alcoholic bever-

nulan työryhmä tutkii aivoj en histamiinia

ages in Benin and Tanzania”ja Timo Alan

ja alkoholikäyttäytymistä.

gon ”Statistical models for estimating the

Kari Poikolainen laati säätiölle kartoi

distribution function of alcohol consumption”.

tuksen päihdeongelmaisten hoitotutki
muksen ajankohtaisista kysymyksenaset

Säätiö osallistui yhteistyössä WHO:n

teluista ja tutkimusmahdollisuuksista, ja

Geneven päämajan kanssa toimivan kan

hallitus päätti järjestää aihepiiristä kaksi-

sainvälisen tutkijaryhmän työhön, jonka

vaihehaun. Lyhyitä aiesuunnitelmia voi

tavoitteena on koota saatavilla oleva tieto

daan jättää säätiölle 31.3.1998 asti, minkä

kehitysmaiden alkoholioloista, juoma

jälkeen työvaliokunta valitsee ne suunni

tavoista ja alkoholihaitoista.

telmat, joita se pitää erityisen kehittä
miskelpoisina.

Vuoden aikana käynnistettiin kolme
uutta sopimusprojektia, joista kaksi jat

HALLINTO

S

äätiön hallituksen kokoonpano oli

Janne Kivivuori ja professori Kari Lager-

kertomusvuonna, joka oli kolmi-

spetz; Alko-Yhtiöt Oy:n nimeämä jäsen:

vuotiskauden toinen, seuraava: sosiaali-

toimitusjohtaja Reijo Salmi. Hallituksen

ja terveysministeriön nimittämät jäsenet:

puheenjohtajana on ollut Lagerspetz ja

ylijohtaja, osastopäällikkö Jarkko Eskola,

varapuheenjohtajana Poikolainen.

dosentti Raija Julkunen ja professori Olli

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet halli-

jänne; opetusministeriön nimittämät jä-

tuksen jäsenet Helkamananne, Lagerspetz

senet: professori Klaus Helkama, dosentti

ja Poikolainen. Puheenjohtajana on ollut

Matti Huttunen ja dosentti Kari Poikolainen;

Lagerspetz. Asiantuntijoina olivat dosentti

tieteellisten seurain valtuuskunnan ni-

Salme Ahlström (30.4. asti), dosentti Kaler-

meämät jäsenet: valtiotieteen tohtori

vo Kiianmaa ja dosentti Jussi Simpura (1 .S.
1
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Korpelainen (varalla KHT Elina Korpimaa).

taloudenhoitajana toimi Klaus Mäkelä. Ti
lintarkastajat olivat KHT YrjöTuokko (va-

Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja työva

ralla KHT Aarne Koivikko) ja KHT Tuija

liokunta viisi kertaa.

TUTKIMUSTOIMINTA
tällaisissa tilanteissa. Proteiinien modifioi -

Tutkimussopimukset ja
yhteistyöhankkeet

tuminen elimistössä alkoholin suurkulu
tuksen seurauksena stimuloi immunologisia

Säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimukset

vasteita, joiden perusteella voidaan kehittää

ovat kehittyneet seuraavasti:

menetelmiä sitoutumisen mittaamiseen al
koholin suurkuluttajilla. Vuoden 1997 aika

136 Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat proteiinimodifikaatiot. Projektin tarkoituksena

na projektista on pidetty kotimaassa viisi ja

on selvittää alkoholin aineenvaihdunnan ai

melä,

heuttamaa proteiinien modifioitumista in

Oulun ja Helsingin yliopiston kliinisen ke

vivo ja näiden reaktioiden merkitystä alko

mian laitos.

ulkomailla viisi esitelmää.Tutkija: Onni Nie
Etelä-Pohjanmaan

keskussairaala,

holin aiheuttamien kudosvaurioiden pato
geneesissä. Tavoitteena on myös kehittää

148 Baltica: tutkimus sosiaalisista ongelmista

tällaisiin sitoutumisreaktioihin perustuvia

Itämeren ympärysmaissa. Tutkimuksen tar

diagnostisia menetelmiä alkoholin suurku

koituksena on selvittää, miten eräiden sosi

lutuksen toteamiseksi.Tähänastisessa työs

aalisten ongelmien, kuten päihdeongelmi

sä on osoitettu sekä asetaldehydistä että li

en, rikollisuuden ja työttömyyden esiinty

pidien peroksidaatiosta peräisin olevien al-

minen on vaihdellut Itämeren ympärys-

dehydiadduktien syntyvän alkoholin suur

maissa vuoden 1985 jälkeen. Samalla tutki

kuluttajilla sekä maksassa että punasolu-

taan, miten ongelmia koskevat käsitykset

proteiineissa. Adduktien muodostumista

muuttuvat yhteiskunnallisten olojen vaih

kudoksissa alkoholin suurkuluttajilla voi

dellessa. Kertomusvuonna jatkettiin lop

daan nähdä jo ennen valomikroskooppisesti

puraporttien viimeistelyä, joka osoittautui

havaittavia histologisia muutoksia. Adduk-

kaavailtua työläämmäksi. Projektin kolme

timuodostuksella on ilmeisesti tärkeä osuus

valmisteilla olevaa maaraporttikokoelmaa

alkoholin aikaansaamien kudosvaurioiden

pyritään julkaisemaan viimeistään kesällä

primaarisena mekanismina, muun muassa

1998. Koordinaattori: Jussi Simpura, Stakes,

maksan fibrogeneesin käynnistymisessä.

alkoholipoliittinen tutkimusyksikkö.

Projektin tulosten perusteella alkoholi ja
rauta ovat yhdessä erittäin toksinen yhdis

153 Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa ja

telmä, minkä toksisuus selittyy runsaalla

vastaanotossa. Tutkimuksen tavoitteena on

reaktiivisten aldehydien muodostumisella

tunnistaa ja jäsentää alkoholipoliittisia pu2
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hetapoja modernin yhteiskunnan murros

määrittelyjä päihteistä. Media, kansalais

vaiheessa vastaanottotutkimuksen mene

mielipide ja tilastot muodostavat kolme

telmin. Aineisto koostuu alkoholiongelmia

sosiaalisten ongelmien "maailmaa”, joiden

ja huumekysymystä käsittelevien pääkir

välisiin suhteisiin kiinnitetään huomiota.

joitusten ja yhden WHO :n Euroopan alko-

Lopuksi tutkimuksessa pyritään tarkaste

holitoimintaohjelmaa käsittelevän artikke

lemaan, miten sosiaaliset ongelmat ja käsi

lin vastaanotosta poliitikkojen, toimittajien

tykset niistä muuttuvat yhteiskunnallisten

ja ammattiyhdistysaktivistien keskuudessa.

olojen muuttuessa. Kertomusvuoden aika

Tutkimuksessa analysoidaan mitä tulkinta

na on pääasiallisesti analysoitu sanomaleh

kehyksiä ja puhetapoja paikallistason avain

tiaineistoja ja valmisteltu niistä artikkelei

henkilöt uusintavat reseptiossaan. Vastaan

ta. Tutkimusta on esitelty sekä kotimaassa

ottotutkimuksen asetelmalla jäsennetään

että ulkomailla. Tutkija: Saija Järvinen, Al

millaisia puhujakuvia (kansalainen, vallan-

koholitutkimussäätiö .

käy ttäjä, välittäjä) vastaanotossa konstruoi
tuu j a miten nämä puhuj akuvat kytkeytyvät

155 Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostaminen

yhtäältä vastaanottajien yhteiskunnalliseen

naltreksonilla. Kyseessä on satunnaistettu
prospektiivinen kaksoissokea kliininen lää

ja sosiaaliseen asemaan, toisaalta kulttuuri

i

siin virtauksiin. Kertomusvuoden aikana

ke tutkimus, jossa tutkitaan opioidinsalpaa-

tutkimusaineistosta valmistui lisensiaatti

jan tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa.

työ ja siitä työstettiin artikkeleita. Aiheesta

Tutkimuslääkkeenä käytetään suun kautta

on pidetty kertomusvuonna yksi esitelmä

kerran vuorokaudessa otettavaa naltrekso-

kotimaassa ja kaksi ulkomailla. Tutkija:

nia ja sen lumetta. Potilaat osallistuvat jär

Jukka Törrönen, Alkoholitutkimussäätiö.

venpään sosiaalisairaalassa strukturoituun
kognitiiviseen hoito-ohjelmaan tai raittiu

154 Sosiaalisten ongelmien kaksi kuvaa —tilasto

teen kannustavaan ryhmähoitoon. Tutki

ja kansalaismielipide sosiaalisia ongelmia kos

mukseen otetaan 120 alkoholiriippuvuu

kevina käsittämistapoina. Tutkimus on osa

den diagnostiset kriteerit täyttävää potilas

Alkoholitutkimussäätiön ohjelmaan kuu

ta. Hoidon seuranta-aika on 8 kuukautta,

luvaa Baltica-projektia, jossa tutkitaan so

jonka kuluessa tutkitaan hoidon vaikutusta

siaalisten ongelmien esiintymistä ja havait

potilaiden alkoholin käyttöön ja tervey

semista Suomessa ja Itämeren ympärysmaissa. Tutkimuksessa etsitään erilaisia

teen. Tutkimus alkoi toukokuussa 1997 ja
kliininen seurantavaihe päättyy vuoden

sosiaalisten ongelmien käsittämistapoja ja

1998 aikana. Tutkija: Pekka Heinälä, Järven

tiedontuottamistapoja. Erityisesti huomio

pään sosiaalisairaala.

ta kiinnitetään alkoholiin ja huumeisiin.
Tutkimuksessa sovelletaan sosiaalisen kon-

156 Päihdepalveluiden määrän ja rakenteiden

struktionismin teoreettisia lähtökohtia.

vaihtelu kunnissa. Tutkimuksessa tarkastel

Empiirisinä aineistoina käytetään väestölle

laan päihdehuollon hoitopalveluiden mää

tehtyä kyselyä vuodelta 1994 ja virallisia ti

riä ja niiden rakenteistumista erityyppisiksi

lastoja päihteistä. Lisäksi tutkimuksessa

palvelukokonaisuuksiksi muutamassa sekä

tarkastellaan sanomalehdistön tuottamia

määrällisesti että laadullisesti erityyppi3
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siin palvelurakenteisiin päätyneessä kun

158 Alkoholinkulutukseen liittyvä kuolleisuusja

nassa. Tutkimuksessa selvitetään argumen-

sen väestöryhmittäiset erot Suomessa 1987—

taatioprosessia, jolla kunnat ovat perustel

1993. Tutkimuksessa kartoitetaan alkoho

leet nykyistä palvelurakennettaan. Samoin

liin liittyvää kuolleisuutta ja sen väestöryh

kuvataan työntekijöiden ja asiakkaiden nä

mittäisiä, lähinnä sukupuolen ja sosioeko

kökulmasta sitä konkreettia prosessia, jossa

nomisen ryhmän mukaisia eroja ja arvioi

politiikka- ja strategiatasoilla muotoutunut

daan näiden alkoholiin liittyvässä kuollei

palveluiden tarjonta operationaalistuu käy

suudessa esiintyvien erojen vaikutusta vas

tännön toiminnoiksi. Aiheesta on kerto

taaviin eroihin kokonaiskuolleisuudessa.

musvuonna pidetty yksi esitelmä ulkomailla.

Myös kohtuullisen alkoholinkulutuksen

Tutkija: Jukka Heinonen, A-klinikkasäätiö.

ehkäisemien kuolemien määrä on ollut ar
vioinnin kohteena. Tutkimuksessa on käy

157 Alkoholi, tarkkaavaisuus ja akuutit haitat

tetty pääasiassa suurta, Tilastokeskuksessa

aivojen tapahtumasidonnaisten jännitevastei
den valossa. Tutkimuksessa selvitetään alko

muodostettua aineistoa, jossa väestölas

holin akuutteja ja kroonisia vaikutuksia

rekisterin tietoja. Kertomusvuoden aikana

kognitiivisiin toimintoihin, kuten tarkkaa

aiheesta pidettiin yksi esitelmä kotimaassa

vaisuuteen, mittaamalla aivojen sähkömag

ja kolme ulkomailla, ja tutkimusaiheesta

neettista ärsykesidonnaista aktiviteettia.

julkaistiin kaksi englanninkielistä artikke

Vuoden 1997 aikana tutkittiin etanolin an

lia. Tutkijat: Via Mäkelä ja Tapani Valkonen,

nosriippuvaisia vaikutuksia aivojen tapah-

Helsingin yliopisto.

kentatietoihin on yhdistetty kuolemansyy-

tumasidonnaisiin jännitevasteisiin. Lisäksi
tarkasteltiin tematsepaamin ja etanolin in

159 Geneettisesti alkoholipreferenssin suhteen

teraktion vaikutusta näihin. Työ on edennyt

poikkeavien AA- ja ANA-rottakantojen aivojen

aineiston analysointivaiheeseen. Etanolin
kroonisia vaikutuksia aivojen toimintaan

dopaminergiset mekanismit: alkoholin, kokaii
nin ja morfiinin vaikutus. Tutkimuksen tavoit

selvitettiin puolestaan mittaamalla alkoholi-

teena on selvittää alkoholin juomisen sääte

riippuvaisilta potilailta ja verrokeilta aivo

lyn keskushermostollisia mekanismeja tut

jen sähköistä toimintaa sekä tarkastelemalla

kimalla erilaisten dopaminergisiä hermoso

potilaiden suoriutumista erilaisissa neuro

luja aktivoivien ja ihmisten huumeina käyt

psykologisissa tehtävissä. Tutkimus on jat

tämien yhdisteiden vaikutuksia dopamiinin

koa ryhmän aikaisemmille tutkimuksille,

vapautumiseen A A (Alko Alcohol)- ja AN A

joissa on hyödynnetty magnetoenkefalo-

(Alko Non Alcohol) -rottien accumbens-

grafiaa ja alustavat aineiston tarkastelut

tumakkeessa ja striatumissa. Mikrodialyy-

ovat osoittaneet, että alkoholiriippuvaiset

sitekniikalla mitattuna akuutit morfiini- tai

potilaat ovat erilaisissa kognitiivisissa tehtä

kokaiinikäsittelyt lisäsivät dopamiinin va

vissä alttiimpia häiritseville väliintuleville

pautumista samassa määrin accumbens-

ärsykkeille ja tehtäville. Tutkija: IiroJääske

tumakkeessa kyseisissä rottakannoissa. Kol

läinen, Helsingin yliopiston psykologian

men päivän lääkeainekäsittelyn jälkeen nel

laitos, kognitiivisen aivotutkimuksen yk

jäntenä päivänä mitattuna sekä morfiini

sikkö.

että kokaiini stimuloivat dopamiinin va4
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pautumista hieman enemmän AA-rottien

kauttahoidon päättymisen jälkeen. Seuranta-

accumbens-tumakkeessa verrattuna AN A-

tiedon keruu jatkuu vuonna 1998. Tutkija:

rottiin, mikä merkitsisi AA-rottien meso-

Tarja Kallio, Järvenpään sosiaalisairaala,

limbisten dopaminergisten mekanismien
suurempaa herkistymistä kyseisille huu-

I

161 Alkoholi Malesiassa (Alcohol in the moder-

meille. Striatumissa ei havaittu eroja mor-

nizing Islamic Malaysia). Tutkimuksen tar-

fiinin aiheuttamassa dopamiinin vapautu-

koituksena on analysoida alkoholin kulu

misen lisääntymisessä rottakantojen välillä.

tuksen

Akuutti morfiiniannos vaikutti voimak-

miikkaa Malesiassa. Keskeisenä on jännite

kaammin AA-rottien dopamiinin metabo-

toisaalta nopeasti modernisoituvan male-

liaan mutta toistetun morfiiniannon jäi-

sialaisen yhteiskunnan mukanaan tuomien

yhteiskunnallista kokonaisdyna-

keen molempien kantojen dopamiinin me-

entistä länsimaisempien kulutustottumus-

taboliaherkistyi samallatavalla. Jatkossa on

ten ja samaan aikaan tapahtuvan islamilai-

tarkoitus selvittää toistetun etanolikäsitte-

sen uskonnon kasvavan kannatuksen välillä.

lyn vaikutukset dopamiinin vapautumiseen

Kertomusvuoden aikana on analysoitu S00

ja metaboliaan accumbens-tumakkeessa

henkilön survey-tutkimusaineistoa Kuala

sekä kokaiinin vaikutukset dopamiinin va-

Selangorin kaupungista Malesian niemi-

pautumiseen ja metaboliaan striatumissa.

maalla. Tutkija: Timo Kortteinen, Helsingin

Tutkijat: Liisa Ahtee, Aapo Honkanen, Janne

yliopiston sosiologian laitos.

Mikkola ja Petteri Piepponen, Helsingin yli
opiston farmasian laitos, farmakologian ja

162 Bentsodiatsepiinivieroitustutkimus. Tutki
muksen tarkoituksena on arvioida alkoho

toksikologian osasto.

li- ja bentsodiatsepiiniriippuvaisille tai pel160 Potilaiden alkoholin käytön hallinnan pys-

kästään bentsodiatsepiineista riippuvaisille

tyryysodotusten yhteys sairaalahoitojakson jäi-

potilaille tarkoitetun vieroitushoito-ohjel-

keiseen selviytymiseen. Tutkimuksen yleisenä

man tehoa. Tutkimus toteutetaan satun-

tavoitteena on lisätä tietoa päihdeongel-

naistettuna ja kontrolloituna hoitokokeena

maisten hoidosta .Yksityiskohtaisina tavoit-

neljällä helsinkiläisellä А-klinikalla. Koe-

teina on tutkia 1) kognitiivis-behavioraali-

ryhmään satunnaistetut potilaat saavat

sessa hoidossa olevien alkoholin käytön hai-

strukturoidun hoito-ohjelman mukaista

linnan pystyvyysodotusten yhteyttä hoidon

hoitoa Kettutien А-poliklinikalla, vertailu-

jälkeiseen päihteiden käyttöön, 2) tutkia sai-

ryhmän hoitona on А-klinikoiden vakiintu-

raalahoitojakson aikaisen alkoholin käytön

nut hoitokäytäntö. Tutkimukseen otettiin

hallinnan pystyvyysodotusten muutosten yh-

80 potilasta, ja hoidon seuranta-aika on 12

teyttä hoitojakson jälkeiseen päihteiden käyt-

kuukautta. Tutkimuksen ensimmäisen vai-

töön ja 3) tarkastella suomalaisten päihdeon-

heen aineiston analysointi on aloitettu,

gelmaisten juomisriskitilanteita. Sairaalahoi-

Kertomusvuonna tutkimusaiheesta pidet-

tojaksoa koskeva potilasaineiston (N=100)

tiin yksi esitelmä kotimaassa ja yksi posteri-

keruu aloitettiin maaliskuussa 1996 ja se jät-

esitys ulkomailla. Tutkija: Helena Vorma, A-

kui edelleen vuonna 1997. Lisäksi on kerätty

klinikkasäätiö, Kettutien A-poliklinikka.

seurantatietoja postikyselynä 6 ja 12 kuu5
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163 AlcoholPolicy in Developing Societies.Yh-

laajennetaan vuonna 1990 valmistunutta,

teistyössä WHO:n Geneven päämajan

kristillistä kääntymystä toipumistapahtu-

kanssa toimivan kansainvälisen tutkijaryh-

man yhteydessä käsitellyttä lisensiaattityö

nään tavoitteena on koota saatavilla oleva

tä väitöskirjatutkimukseksi. Ensimmäises-

tieto kehitysmaiden alkoholioloista, juo-

sä osassa tarkastellaan ihmiskäsitystä ja riip-

matavoista ja alkoholihaitoista. Lisäksi on

puvuusproblematiikan eri ulottuvuuksia,

käynnistetty uusia tapaustutkimuksia ja se-

Empiirisenä aineistona on 34 sosiaaliselta,

kundaarianalyyseja. Projektia johtaa Robin

uskonnolliselta ja koulutukselliselta taus-

Room. Projektin toinen työkokous pidet-

taltaan hyvin erilaista alkoholistia, joiden

tiin Mexico Cityssä 26.—30.4.1997 ja koi-

toipumiseen on liittynyt hengellinen he-

mas New Delhissä 25. — 29.10.1997.Tut-

rääminen. Hoitoyhteisöjä koskevassa tutki-

hi]at\ Klaus Mäkelä, Alkoholitutkimussäätiö,

muksessa on tehty perusselvitys 20 kristil-

ja Juha Partanen, Stakes, alkoholipoliittinen
tutkimusyksikkö.

listen järjestöjen ylläpitämästä hoitokodista ja kuntoutumislaitoksesta. Perusselvi
tyksen pohjalta yksiköt on jaoteltu neljään

164 AA-perustainen alkoholismiterapia. Tutki-

tyyppiin, joista kustakin on valittu yksi yk-

mus terapiatyöntekijöiden ja potilaiden vuoro-

sikkö tarkempaan tarkasteluun. Hoitoker-

vaikutuksesta. Tutkimuksessa tarkastellaan

tomusten, työntekijähaastattelujen ja asia-

terapeuttien ja potilaiden vuorovaikutusta

kaskyselyn pohjalta on yksilöity niitä me-

AA-perustaisessa alkoholismiterapiassa eli

netelmiä, joita yksiköissä käytetään sekä

myllyhoidossa. Siinä analysoidaan potilai-

yleensä että erityisesti hengellisen muu-

den ja terapeuttien konkreettista, toteutu-

toksen virittämiseksi tai vahvistamiseksi,

vaa vuorovaikutusta keskustelullisena käy-

Tutkimuksessa pyritään arvioimaan us-

täntönä etnometodologisen keskustelun-

konnollisen lähestymisen paikkaa päihde-

analyysin (CA) keinoin.Tutkimuksessa tuo-

palveluiden kokonaisuudessa. Kertomus-

tetaan myös etnografinen kuvaus mylly-

vuonna tutkimusaiheesta pidettiin kaksi

hoidosta Kalliolan Vantalan klinikalla. Tut-

esitelmää kotimaassa.Tutkija:Jorma Niemelä,

kimusaineistoa on terapiaistunnoista ja

Alkoholitutkimussäätiö,

henkilökunnan

hoitosuosituskokouksista

yhteensä noin 40 tuntia. Kertomusvuonna

166 Valvonnasta hallintaan. Tutkimuksessa

kerättiin projektin aineisto ja aloitettiin ai-

käytetään alkoholipolitiikkaa ja sitä lähellä

neiston analysointi. Tutkimushankkeesta

olevia ilmiöitä kurkistusaukkona suomalai-

on pidetty kuusi esitelmää. Tutkijat: Ilkka

sen yhteiskunnan hallintalogiikan muuttu-

Arminen, Alkoholitutkimussäätiö, Mia Ha-

miseen 1950-ja 1960-luvuilla. Lähtökohtana

lonen, Alkoholitutkimussäätiö ja AnnaLep-

on alkoholipolitiikan uudistamisen ”epä-

po, Helsingin yliopiston sosiologian laitos.

onnistuminen” 1950-luvullaja”onnistuminen” 1960-luvulla. Hanke alkoi 1997 ai-

165 Päihteistä toipuminen uskonnollisen itse-

neiston keräämisen, tutkimussuunnitelmi-

suhteen muutoksen kautta ja kristilliset kuntou-

en hiomisen ja useisiin koti- ja ulkomaisiin

tumisyhteisöt tapahtuman virittäjinä;hengelli-

seminaareihin osallistumisen muodossa.

syys toipumisessa ja hoidossa. Tutkimuksessa

Tutkijat: Matti Peltonen, Hanna Kuusi, Riitta
6
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Matilainen, Mari Soikkeli ja Eerik Tarnaala,

suus oli merkitsevästi korkeampi AA (Alko

Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian
laitos.

Alcohol)-rotilla verrattuna AN A (Alko Non
Alcohol) -rottiin. Myös aivojen histamiinia
sisältävien hermosäikeiden tiheys oli suu-

167 Päihdekuntoutus vapausrangaistuksen osa-

rempi AA-rotilla kuin ANA-rotilla. Ero ei

na. Tutkimus kuvaa päihdeongelman hoi-

selity histamiinia sisältävien syöttösolujen

don ja vankeinhoidon periaatteiden välisiä

esiintymisellä, jossa ei havaittu eroja kanto -

jännitteitä vankilan kontekstissa.Tutkimus

jen välillä. AT-rotilla myös histamiinipitoi-

perustuu pääasiassa yhdessä vankilassa to-

suus useissa aivotumakkeissa oli korkeani -

teutettavan yhden erityisen hoitokokeilun

pi kuin ANT-rotilla, jotka ovat herkkiä al-

seurantaan. Laadullisen sosiaalitutkimuk-

koholin motorisille vaikutuksille. Hieta

sen menetelmin kerättävän tutkimusai-

miinireseptoreista H1-reseptorin ilmenty-

neiston avulla jäsennetään päihdekuntou-

minen oli vastaavasti alentunut AT-rotilla

tuksen järjestämisen edellytyksiä ja mah-

verrattuna ANT-rottiin. Jatkotutkimuksis-

dollisuuksia vankeusrangaistuksen aikana.

sa selvitetään, onko myös histamiiniresep-

Tutkija: Jouni Tourunen, Alkoholitutkimus

torien sitoutuminen ja toiminta muuttu
nut rottakannoilla, ja voidaanko juomis-

säätiö.

käyttäytymiseen vaikuttaa histamiiniresep168 Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja hyvin-

toriligandeilla. Samalla tutkitaan, vaikut-

vointivaltion muuttunut suhde. Tutkimus koh-

taako

distuu suomalaisen hallintojärjestelmän ja

juomiskäyttäytymiseen kuten sen on to-

alkoholijärjestelmän samanaikaisiin muu-

dettu vaikuttavan itsestimulaatioon rotilla,

histaminergisen tumakkeen lesio

toksiin. Vertaamalla muutosten taustalla

Tutkijat: Pertti Panula, Kaj Karlstedt, Minna-

olleita tietopohjia ja asiantuntijaorganisaa-

maija Lintunen, Tina Sallmen, Oleg Anichtchik

tioita voidaan esittää tulkinta siitä, ovatko

ja Jan Kasiin, Abo Akademin biologian lai-

alkoholijärjesteinään ja suomalaisen hallin-

tos.

non muutos olleet yhteneviä vai erillisiä
prosesseja. Tutkimus keskittyy Suomeen,

170 Raittiusliikkeenja-aatteenhiipuminenSuo-

mutta tulee sisältämään myös pohjoismais-

messa toisen maailmansodan jälkeen (1945—

ta kehitystä kartoittavan jakson. Tutkimus

7 993). Tutkimus kohdistuu sekä raittiusliik-

tehdään yhteistyössä Pohjoismaisen päih-

keen alkoholipoliittisen vaikutusvallan vä-

detutkimuslautakunnan ja Stakesin SNAPS-

henemiseen että paikallistason yhdistys-

projektin kanssa. Tutkija: Mika Alavaikko,
Alkoholitutkimussäätiö.

toiminnan vaimenemiseen.Tutkimuksen

169 Aivojen histamiini ja alkoholikäyttäytyrni-

koholipolitiikka mureni ja muuntui aikai

nen. Tutkimuksessa on todettu aivojen his-

sempaa epäsuoremmaksi ja hienovarai-

tamiinijärjestelmässä eroja rottakannoilla,

semmaksi yksilön elämäntavan hallinnoin-

tarkoituksena on raittiusliikkeen näkö
kulmasta analysoida, miten rajoittava al-

jotka poikkeavat toisistaan alkoholin aihe-

niksi. Tutkija: Katariina VVarpenius, Alkoho-

uttaman motorisen vaikutuksen j a j uomis -

li tutkimussäätiö.

halukkuuden perusteella. Histamiinipitoi7
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APURAHAT
uoden aikana maksettiin apurahoja

Iin vaikutusten suhteen eroavissa rottakannoissa

V

seuraavasti: aikaisempiin päätök

siin perustuvat tutkimussopimusapura-

hat 1.210.776 markkaa, vuoden aikana

Dos. Juha Grönroos 20.000 mk: Alkoholin

myönnetyt ja maksetut tutkimussopi-

aiheuttama äkillinen haimatulehdus

musapurahat 1 19.232 markkaa sekä vuo

i

!

den aikana maksetut varsinaiset apurahat

Lääket. toht. Antti Hietaranta 20.000 mk:

ja opinnäytetöistä annetut

Vaikeaan äkilliseen haimatulehdukseen

kannustus-

p alkinnot 1.3 S 3.012 markkaa. Valtaosa apu

liittyvän monielinvaurion syntymisen ja

rahoista myönnettiin syksyllä tapahtu

kehittymisen selvittäminen

neen haun perusteella. Tällöin käsitel
tiin 77 apurahahakemusta, ja apuraha

Lääket. kand. Kimmo Huhta, lääket. lis.

myönnettiin 28 hakijalle. Hakemusten

Johanna Liinamaa ja ap.prof. Markku

yhteissumma oli S.978.678 markkaa.

Savolainen 80.000 mk: Alkoholin fosfolipidijohdannaisten vaikutus ateroskleroo-

Kuudes Kettil Bruun -palkinto myönnet

sin syntyyn

tiin dosentti Raija Julkuselle. Palkinto
summa oli 18.000 markkaa. Raija Julku

Valtiot, lis. Leena Komujärvi 20.000 mk:

sen tutkimukset käsittelevät monipuoli
sesti hyvinvointivaltiota, työelämää ja

Torsti, Teitsi, Jussi, Lassi ja mä. Viisi
poikkeavaa elämäkertaa, joista yksi

naisen asemaa. Niissä yhdistyvät syste

tutkijan omaelämäkerta

maattinen teoreettinen ote ja paneutu
minen Suomen erityisoloihin. Hän on

Valtiot, toht. Timo Kopomaa 39.000 mk:

vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan

Juoppoporukointi yhdyskuntatyön

paitsi suosittuna luennoitsijana ja taitava

kohteena Helsingissä

na opinnäytetöiden ohjaajana myös val
tion valmisteluelinten jäsenenä ja yhteis

Fil. maist. Jyrki Korkki 68.400 mk:

kunnallisena keskustelijana.

Salakuljetus, salakapakat ja juomatavat

Varsinaiset apurahat

luvulta vuoteen 1914

Prof. Liisa Ahtee, proviisori Aapo Honka-

Prof. Esa Korpi ja fil. maist. Sanna Soini

Karjalan kannaksen rajaseudulla 1880-

nen, fil. toht. Petri Hyytiä, prof. Dimitrios

95.748 mk: Aivojen välittäjäaineresep-

Kouvelas, proviisori Janne Mikkola, provii

torit alkoholinjuomisen säätelyssä

sori Petteri Piepponen ja farm. toht. Minna
Ruotsalainen 48.000 mk: Alkoholin vai

Vincent Kronenberger 78.000 mk:Transfor-

kutus aivojen aminohappovälittäjäainei-

mation of alcohol monopolies in Finland

siin alkoholikulutukseltaan sekä alkoho-

and in the other Nordic countries.Alco8
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hoi monopolies in the Nordic countries

Prof. Mikko Salaspuro 300.000 mk:

and EC law

Suolistobakteerien tuottama asetaldehydi
— uusi mekanismi alkoholin aiheuttamien

Valtiot, maist. Pia Mäkelä 55.268 mk:

oireiden ja vaurioiden synnyssä

Alkoholikuolleisuuden sukupuoli- ja
sosiaaliryhmäerot ja alkoholikuolleisuu

Valtiot, maist. Kai Saukkonen 17.064 mk:

den viimeaikainen kehitys Suomessa

Muutokset päihteidenkäyttökokemuksissa
ja selitysmalleissa sekä näiden vaikutus

Fil. maist. Riikka Mäkelä 35.000 mk:

toisiinsa

Pikkuaivojen GABAA-reseptori: alayksik
körakenne ja lääkeaineherkkyys

Yhteiskuntat, maist. Seppo Soine 65.000 mk:
Nuorisotyöntekijät, päihdetyöntekijät,

Elintarviket. maist. Satu Männistö

tulevaisuustyöntekij ät

28.000 mk: Alkoholi ja rintasyöpä:
Kuopion rintasyöpätutkimus

Valtiot, maist. Christoffer Tigerstedt
72.192 mk: Mellan statlig personkontroll

4

Kasvatust. lis. Erkki Nieminen 12.500 mk:

och självkontroll: alkoholpolitik fr an

AA-toiminnan kehitys 1950-luvun alusta

1970 tili 1990

1990-luvulle. Nimettömät alkoholistit
Lahdessa

Valtiot, maist. (väit.) ErkkiVasara ja fil.
maist. Teijo Pyykkönen 78.300 mk: Urheili

Yhteiskuntat, lis. Tarja Orjasniemi 51.192

ja — raitis ja reilu, ei horju ei heilu?

mk (Heikki Wariksen apuraha): Ranuan ja
Posion alkoholitutkimus
Opinnäytetöistä annetut kannustus
palkinnot

Yhteiskuntat, toht. Matti Piispa 15.000 mk:
Alkoholi ja tupakka suomalaisessa mieli
pideilmastossa

Psykol. maist. Jyrki Ahveninen 5.000 mk:
Alkoholismin aiheuttamat muutokset

Lääket. lis. Päivi Riihioja 35.000 mk:

!

kuulojärjestelmän toiminnassa MEG:llä
havaittuna

Deksmedetomidiinihoidon ja ikääntymi
sen vaikutus alkoholin aiheuttamien
hermostovaurioiden ja vieroitusoireiden

Valtiot, maist. Thomas Karlsson 5.000 mk:
Den samhälleliga alkoholfrägan pä Aland

syntyyn

— En studie om förändringar i alkoholfrä
Kroonisen alkoholinkäytön ja ikääntymi

Lääket. lis. Jyrki Rintala 35.000 mk:

gan, rusvärden och alkoholvanorna pä
Aland sedän 1950-talet i jämförelse med

sen aiheuttamat muutokset keskusher

utvecklingen i övriga Finland och Sverige

mostossa

9
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Dos. Onni Niemelä ja lääket. toht. Seppo
Parkkila 160.000 mk: Alkoholin suur

Uusia tutkimussopimusapurahoja ja van

kulutuksen aiheuttamat proteiinimodifi-

hojen sopimusprojektien jatkorahoitusta
vuodeksi 1998 myönnettiin seuraavasti:

kaatiot ja niiden sovellutukset alkoholisairauksissa

Prof. Liisa Ahtee, proviisori Aapo Honkanen,

Prof. Pertti Panula, fil. kand. Minnamaija

opiskelija Janne Mikkola ja proviisori Petteri

Lintunen, fil. kand. Kaj Karlstedt, fil. kand.

Piepponen 125.748 mk: Geneettisesti

Tina Sallmen ja fil. yo Jan Kasiin 103.727

alkoholipreferenssin suhteen poikkeavien

mk: Aivojen histamiini ja alkoholikäyttäy-

AA- ja ANA-rottakantojen aivojen

tyminen

dopaminergiset mekanismit: alkoholin,
Dos. Matti Peltonen, valtiot, maist. Hanna

kokaiinin ja morfiinin vaikutus

Kuusi, valtiot, yo Riitta Matilainen, valtiot,
Valtiot, maist. MikaAlavaikko 98.748 mk:

yo Mari Soikkeli ja valtiot, yo Eerik Tarnaa-

Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja

la 165.748 mk: Valvonnasta hallintaan.

hyvinvointivaltion muuttunut suhde

Suomalaisen yhteiskunnan hallintalogiikan murros (n. 1940-luvun puolivälistä

Valtiot, lis. Ilkka Arminen ja hum. kand.

1960-luvun loppuun)

Mia Halonen 291.544 mk: AA-perustainen alkoholismi terapia; tutkimus terapia

Yhteiskuntat, lis. Jouni Tourunen 121.496

työntekijöiden ja potilaiden vuorovaiku
tuksesta

mk: Päihdekuntoutus vapausrangaistuk

Lääket. lis. Pekka Heinälä 176.464 mk:

Valtiot, kand .Jukka Törrönen 102.384 mk:

Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostami

Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa ja

nen naltreksonilla

vastaanotossa

Valtiot, lis. Saija Järvinen 53.748 mk:

Valtiot, maist. KatariinaVVarpenius

sen osana

108.748 mk: Raittiusliikkeen ja -aatteen

Sosiaalisten ongelmien kaksi kuvaa

hiipuminen Suomessa toisen maailman
Dos. Timo Kortteinen 31.000 mk: Alcohol

sodan jälkeen (1945—1993)

in the modernizing Islamic Malaysia
Yhteiskuntat, lis. Jorma Niemelä 137.496
mk: Päihteistä toipuminen uskonnollisen
itsesuhteen muutoksen kautta ja kristilli
set kuntoutumisyhteisöt tapahtuman
virittäjinä

10
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MUU TOIMINTA
Muu toiminta kotimaassa

Salme Ahlström, Klaus Mäkelä ja Kari Poikolai
nen kuuluvat jäseninäWHO:n asiantuntija-

SalmeAhlström oli kertomusvuonna Raittiu-

elimeen Expert Advisory Panel on Drug
Dependence and Alcohol Problems.

den ystävät ry:n kirjastotoimikunnassa AIkoholitutkimussäätiön nimeämänä jäsene
nä ja A-klinikkasäätiön hallituksen jäsen.

Säätiön ja Berkeleyn Alcohol Research

Klaus Mäkelä oli А-klinikkasäätiön valtuuskunnan jäsen, Suomen Akatemian kulttuu-

tutkijanvaihtosopimuksen mukaisesti jälkimmäisen yksikön johtaja HaroldHolder oli

rinja yhteiskunnan tutkimuksen toimikun-

säätiön vierailevana tutkijana 1.-30.9. Sää-

nanasiantuntijapoolinjäsen, sosiaali-jater-

tiön ja Ontarion Addiction Research Foun-

veysministeriön päihdepolitiikan suunnit-

dationin tutkijanvaihtosopimuksen mukai-

Centerin ja Prevention Research Centerin

telua pohtivan työryhmän jäsen ja Oikeus

sesti Saija Järvinen ja Jukka Törrönen olivat

poliittisen tutkimuslaitoksen arvioitsija.

kertomusvuonna kumpikin kolme kuu

Kari Poikolainen oli Sosiaali- ja terveysalan

kautta Torontossa Addiction Research
Foundationin vierailevina tutkijoina,

tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes)
asiantuntija epidemiologian alalla sekä So-

Salme Ahlström toimi ICAA:n johtokunnan

siaalilääketieteellisen Aikakauslehden toi-

varapuheenj ohtaj ana.

mituskunnan jäsen ja Työterveyslaitoksen
eettisen toimikunnan jäsen.

Kalervo Kiianmaa toimi Alcohol-lehden toi
mituskunnan jäsenenä.

Jussi Simpura oli Sosiaalipoliittisen yhdistyk

i

sen puheenjohtaja, Tilastokeskuksen Elin-

Klaus Mäkelä oli Consortium of Europ ean

olot- asiantuntijaryhmän

Alcohol Research Centres -organisaation

puheenjohtaj a,

Tiimi-lehden toimitusneuvoston jäsen ja

varapuheenjohtaja, Tanskan sosiaalitutki-

Tilastokeskuksen tieteellisen neuvottelu-

muslaitoksen arvioitsija ja kuului seuraavi-

kunnan jäsen.

en julkaisusarjojen toimituskuntaan: Ad
diction, Addiction Research, Drug and Al-

Kertomusvuoden aikana säätiön sopimus

cohol Research ja Cambridge International
Research Monographs in the Addictions.

tutkijat esittelivät tuloksiaan lukuisissa esitelmissä kotimaassa.

Kari Poikolainen oli Addiction-lehden apulaisKansainvälinen yhteistyö

toimittaja ja kuului sen toimituskuntaan.

WHO:n kanssa yhteistyö on jatkunut mo
nella tasolla, ja Euroopan aluetoimiston
kanssa on käynnissä useita yhteisproj ektej a.
11
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Säätiön toimintaan liittyvistä kansainväli-

esitelmää ja Liisa Ahtee ja hänen ryhmänsä

sistä kokouksista ja suomalaisista esitelmän

esittivät posterin.

pitäjistä mainittakoon:
Constructing Social Work Practices -symDrikkeskikk og avholdsbevegelse i nordisk

posium,Tampereen yliopiston sosiaalipoli-

perspektiv (neljäs pohjoismainen symposi-

tiikan laitos,Tampere, 131S. 8. Mia Halo-

um alkoholista ja raittiudesta), Fredriks-

nen piti esitelmän,

stad, Norja, 131S .3. Hanna Kuusi ja Matti
The Addiction Research Foundation, Lon

Peltonen pitivät esitelmän.

don, Ontario, Kanada, 2 6.8. Jukka Törrönen
i

Läkemedelsberoende i ett nordiskt pers-

piti luennon,

pektiv III, Mogenstrup, Tanska, 23.—25.4.
Tuula Seppänen S^HelenaVorma S^Tuula Annala

European Summer School, Hornbaek,

Sr_SirpaJelekäinenSr.HannuNaukkarinen&jlnja

Tanska, 31.8.—7.9. Pia Mäkelä piti esitel-

Koski-Jännes esittivät posterin.

man.

International Workshop on Consumption

The 12th Conference of the Brazilian So-

Measures and Models for Use in Policy

ciety forAlcohol and Drug Research, Reci-

Development and Evaluation, Bethesda,

fe, Pernambuco, Brasilia, 18,—21.9. Klaus

Maryland, Yhdysvallat, 12,—14.5. Klaus

Mäkelä piti esitelmän ja luentosarjan.

Mäkelä piti esitelmän.
Clinical and Research Seminar (CARS),
The 23rd Annual Alcohol Epidemiology

Addiction Research Foundation,Toronto,

Symposium of the Kettil Bruun Society for

Ontario, Kanada, 26.9. Saija Järvinen piti

Social and Epidemiological Research on

esitelmän.

Alcohol, Reykjavik, Islanti, 2,— 6.6. Jaana
Jaatinen, Saija Järvinen, Klaus Mäkelä, Pia

Addiction Research Foundation, London,

Mäkelä,Jussi SimpurajaJukkaTörrönen pitivät
esitelmän.

Ontario, Kanada, 21.10. Saija Järvinen piti
esitelmän.

European Association for Population Stu-

27th Annual Meeting of the Society for

dies, Cracow, Puola, 11 .—13.6. Pia Mäkelä

Neuroscience, New Orleans, Yhdysvallat,

piti esitelmän.

25.—30.10. Liisa Ahtee ja hänen ryhmänsä
esittivät kaksi posteria.

Symposium Pour une PolitiqueVin et Sante,
Bordeaux, Ranska, 18.6. Kari Poikolainen

Social Workwith Risk Groups —Illustrated

piti esitelmän.

by Working with Alcohol Abuse, Jurmala,
Latvia, 27AO.Jukka Heinonen piti esitelmän.

6th Congress of the European Society for
Biomedical Research on Alcoholism,Tuk-

University of Fribourg, Institute for Jour -

holma, 28.6.—1.7. Onni Niemelä piti kolme

nalism and Mass Communication Rese12
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arch, Sveitsi, 6.11. Saija Järvinen piti esitel

St. Louis University, Department of Gastro-

män.

enterology and Hepatology, Montana,Yh

American Association for the Study of Liver

vana luennoitsijana esitelmän.

dysvallat, 12.11. Onni Niemelä piti vieraile
Diseases, Chicago,Yhdysvallat, 7.—11.11.
Onni Niemelä piti esitelmän.

TALOUS

S

äätiön menot nousivat 3.534.070

den ylijäämä oli 96.313 markkaa,

markkaan vuonna 1997. Valtaosa,

Voimassa olevien tutkimussopimuspäätös-

2.895.316 markkaa, käytettiin tutkimus-

ten mukaisesti varoja on sidottu 1.205.628

toimintaan. Säätiö sai avustuksia yhteensä

markkaa vuodeksi 1998, 984.854 markkaa

3.625.000 markkaa; kirjojen myynnistä

vuodeksi 1999 ja 271.286 markkaa vuo-

kertyi tuloja 5.384 markkaa. Hyväksytty

deksi 2000.

budjetti alittui 90.929 markalla ja tilikau-

SAATION TOIMINTAAN
LIITTYVIÄ JULKAISUJA
Alanko, Timo: Statistical Models for Esti
mating the Distribution Function of Alco-

Drew, Paul SJHarja-Leena Sorjonen: Institutional dialogue. Teoksessa A. Teun van Dijk

holConsumption.AParametricApproach.

(toim.): Discourse as Social Interaction.

The Finnish Foundation for Alcohol Stu-

Sage: London 1997.

dies: Helsinki 1997.Väitöskirja.

Edwards, Griffith &JPeter Anderson SJThomas

Arminen, Ilkka: The construction of topic

E. Babor Si_Sally Casswell &JRoberta Ferrence

in the turns of taik at themeetings ofAlco-

Norman Gieshrecht <S_ Christine Godfrej

holicsAnonymous. International Journal of

Harold D. Holder SiPaul Lemmens SrLorraineT.

Sociology and Social Policy 16(5/6): 88
130,1996.

Midanik &_Klaus Mäkelä &_Thor Norström Sl
Anders Romelsjö &J{obin Room &Jussi Simputa
ScOle-Jorgen Skog ScEsa Österberg: Alkohol-

Arminen, Ilkka: Telling second stories in
Alcoholics Anonymous. Teoksessa Sandi de

konsum und Gemeinvvohl: Strategien zur

Oliveira (toim.): The Linguistic Construc-

Reduzierung des schädlichen Gebrauchs in

tion of Social and Personal Identity. First

der Bevölkerung. EnkeVerlag 1997.

International Conference on Sociolinguistics in Portugal. University of E vora: E vora

Haavisto,Kari &JJlavi Kaukonen &Yrjö Nuorvala S^Jorma Niemelä: Puitteet paperista —

1996.
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huoltolakia — mikä on muuttunut? Alkoho

a Finnish afternoon tabloid — Constructing

lipolitiikka 62(4): 292-304, 1997.

the drug problem. Alcologia. European
Journal ofAlcohol Studies IX(3), 1997.

Heinonen, Jukka: Päihdehuollon vaikutta

Kopomaa, Timo .-Tori—marginaali—haasta

vuuden arvioinnista. Sosiaalilääketieteelli
nen aikakauslehti 33:299—306, 1996.

va kaupunki .Tilatapauksia julkisten ulkoti
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