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YLEISKATSAUS
;

ertomusvuoden aikana vietiin lop

tutkimusta koskevan kaksivaihehaun. Mää

puun 2 sopimusprojektiajajulkaistiin

räaikaan mennessä jätetyistä 12 aiesuunni-

S säätiön rahoittamaa väitöskirjaa ja 25 kan

telmasta työvaliokunta piti kolmea erityi

sainvälisen arviointimenettelyn läpikäy

sen kehittämiskelpoisina.

К

nyttä artikkelia. Säätiön julkaisusarjassa il

Vuoden aikana käynnistettiin 4 uutta so

mestyi yksi monografia, Ilkka Armisen

pimusprojektia, joista 3 jatkaa säätiön hoi-

”Therapeutic interaction: A study of mu-

totutkimusperinnettä ja yksi sosiaalihisto

tual help in the meetings of Alcoholics
Anonymous”.

riallista perinnettä. Hannu Alho tutkii nal-

Säätiö osallistui yhteistyössä WHO:n Ge

jöitä, Pekka Hakkaraisen ryhmä kartoittaa

neven päämajan kanssa toimivan kansainvä

Suomen huumehoitojärjestelmää ja Anja

treksonin hoitovasteeseen vaikuttavia teki

lisen tutkijaryhmän työhön, jonka tavoit

Koski-Jännes vertailee pelkkien ohjeiden

teena on koota saatavilla oleva tieto kehitys

ja verkostopohjaisen tuen tehoa koehenki

maiden alkoholioloista, juomatavoista ja
alkoholihaitoista.

löiden selviytymistä edistävinä tekijöinä.
Christoffer Tigerstedt vertailee Pohjois

Säätiö järj esti päihdeongelmaisten hoito

maiden alkoholipolitiikan muuttumista.

HALLINTO

S

äätiön hallituksen kokoonpano oli

kunnan nimeämät jäsenet: valtiotieteen

kertomusvuonna, joka oli kolmivuo-

tohtori Janne Kivivuori ja professori Kari

tiskauden viimeinen, seuraava: sosiaali-

Lagerspetz; Alko-Yhtiöt Oy:n nimeämä

ja terveysministeriön nimittämät jä-

jäsen: toimitusjohtaja Reijo Salmi. Halli-

senet: ylijohtaja, osastopäällikkö Jarkko

tuksen puheenjohtajana on ollut Lager-

Eskola, dosentti Raija Julkunen ja profes-

spetz ja varapuheenjohtajana Poikolainen.

sori Olli Jänne; opetusministeriön nimit
tämät jäsenet: professori Klaus Helkama,

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet halli

dosentti Matti Huttunen ja dosentti Kari

tuksen jäsenet Helkamananne, Lagerspetz

Poikolainen; tieteellisten seurain valtuus-

ja Poikolainen. Puheenjohtajana on ollut
1
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Lagerspetz. Asiantuntijoina olivat dosentti

Aarne Koivikko) ja KHT Tuija Korpelainen

Kalervo Kiianmaaja dosentti Jussi Simputa.

(varalla KHT Elina Korpimaa).

Tutkimusjohtajana ja sihteeri-talouden
hoitajana toimi Klaus Mäkelä. Tilintarkas

Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja työ-

tajat olivat KHT YrjöTuokko (varalla KHT

valiokunta neljä kertaa.

TUTKIMU STOIMINTA
runsasrasvaisen dieetin ja oksidatiivista

Tutkimussopimukset ja
yhteistyöhankkeet

stressiä potentoivien kofaktorien, muun
muassa raudan ylimäärän läsnäollessa,

Säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimukset

aiheuttaa runsasta reaktiivisten aldehy-

ovat kehittyneet seuraavasti:

dien muodostumista ja kudosvauriota.
Proteiinien modifioituminen elimistössä

136 Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat
proteiinimodijikaatiot. Projektin tarkoi

alkoholin suurkulutuksen seurauksena

tuksena on selvittää alkoholin aineen

perusteella voidaan kehittää menetelmiä

vaihdunnan aiheuttamaa proteiinien mo-

sitoutumisen

difioitumista in vivo ja näiden reaktioi

suurkuluttajilla. Vuoden

den merkitystä alkoholin aiheuttamien

projektista on pidetty seitsemän koti

kudosvaurioiden patogeneesissä. Tavoit

maista ja neljä kansainvälistä esitelmää.

teena on myös kehittää tällaisiin sitoutu-

Kertomusvuonna projektista valmistui

misreaktioihin perustuvia diagnostisia

myös yksi väitöskirja (Katja Viitala). Tut

menetelmiä alkoholin suurkulutuksen

kijat: Onni Niemelä ja Seppo Parkkila, Etelä

toteamiseksi. Tähänastisessa työssä on

Pohjanmaan keskussairaala, Oulun yli

osoitettu sekä asetaldehydistä että lipidi

opiston kliinisen kemian laitos ja anato

en peroksidaatiosta peräisin olevien alde-

mian laitos.

stimuloi immunologisia vasteita, joiden
mittaamiseen

alkoholin

1998

aikana

hydiadduktien syntyvän alkoholin suur
kuluttajilla sekä maksassa sekä punasolu-

l4&Baltica:tutkimussosiaalisista ongelmista

proteiineissa. Adduktien muodostumista

Itämeren maissa. Tutkimuksen tarkoituk

kudoksissa alkoholin suurkuluttajilla voi

sena on selvittää, miten eräiden sosiaalis

daan nähdä jo ennen valomikroskooppi-

ten ongelmien, kuten päihdeongelmien,

sesti havaittavia histologisia muutoksia.

rikollisuuden ja työttömyyden esiinty

Adduktimuodostuksella

ilmeisesti

minen on vaihdellut Itämeren maissa

tärkeä osuus alkoholin aikaansaamien

vuoden 198S jälkeen. Samalla tutkitaan,

kudosvaurioiden primaarisena mekanis

miten

mina, muun muassa maksan fibrogeneesin käynnistymisessä. Äskettäisten tulos

muuttuvat

ten perusteella alkoholin käyttö yhdessä

loppuraporttien viimeistelyä, joka osoit-

on

ongelmia

koskevat

käsitykset

yhteiskunnallisten

olojen

vaihdellessa. Kertomusvuonna jatkettiin

2
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siä sosiaalisten ongelmien — erityisesti al

tin kaksi viimeistä maaraporttikolcoel-

koholin ja huumeiden — käsittämistapoja

maa ilmestyvät talvella 1999. Koordi

ja tiedontuottamistapoja ja sovelletaan

naattori: Jussi Simpura, Stakes, alkoholi

sosiaalisen konstruktionismin teoreetti

poliittinen tutkimusyksikkö.

sia lähtökohtia. Empiirisinä aineistoina
käytetään väestölle tehtyä kyselyä, viral
lisia tilastoja ja sanomalehtiaineistoja.

153 Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa
ja vastaanotossa. Tutkimuksessa jäsenne

Media,

tään nykyisten alkoholipoliittisten puhe

muodostavat sosiaalisten ongelmien kol

tapojen retorisia rakenteita, kulttuurisia

me "maailmaa”.Tutkimuksessa tarkastel

merkityksiä ja sosiaalisia implikaatioita

laan, miten sosiaaliset ongelmat ja käsi

modernin yhteiskunnan murrosvaihees

tykset niistä muuttuvat yhteiskunnallis

sa vastaanottotutkimuksen, ryhmähaas

ten oloj en muuttuessa. Kertomusvuoden

kansalaismielipide

ja

tilastot

tattelun ja tekstianalyysin menetelmin.

aikana viimeisteltiin aineistojen analyysit

Yksi aineistoista koostuu alkoholiongel

ja Baltica-hankkeen maaraportit. Tutki

mia ja huumekysymystä käsittelevien

muksesta on pidetty kaksi esitelmää koti

tekstien (kolme pääkirjoitusta, yksi tie

massa ja yksi ulkomailla. Tutkija: Saija

teellinen artikkeli) vastaanotosta polii

Järvinen, Alkoholitutkimussäätiö.

tikkojen, toimittajien ja ammattiyhdistysaktivistien keskuudessa.Toinen aineis

155 Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostami

to on kerätty Baltica-projektin yhtey

nen naltreksonilla. Kyseessä on satunnais

dessä

tettu

ryhmähaastatteluina

Itämeren

prospektiivinen

kaksoissokkona

maissa. Niissä toimittajat, ministeriöstön
edustajat ja talous vaikuttajat keskustele

toteutettu kliininen lääke tutkimus, jossa

vat alkoholiongelmien ohella erityyppis

holiriippuvuuden hoidossa. Tutkimus

ten sosiaalisten ongelmien syistä, merki-

lääkkeenä käytettiin suun kautta kerran

tyksestäjahoidosta. Kertomusvuoden ai

vuorokaudessa otettavaa naltreksonia ja

kana Baltica-aineistosta valmistui loppu

sen lumetta. Potilaat osallistuivat Järven

raportti ja siitä työstettiin artikkeleita.

pään sosiaalisairaalassa strukturoituun

Aiheesta on pidetty yksi esitelmä koti

kognitiiviseen hoito-ohjelmaan tai rait

maassa ja kaksi ulkomailla. Tutkija: Jukka

tiuteen

Törrönen, Alkoholitutkimussäätiö.

Tutkimukseen otettiin 120 alkoholiriip

tutkittiin opioidinsalpaajan tehoa alko

kannustavaan

ryhmähoitoon.

puvuuden diagnostiset kriteerit täyttä
154 Sosiaalisten ongelmien kaksi kuvaa —

vää potilasta. Hoidon seuranta-aika oli 8

tilasto ja kansalaismielipide sosiaalisia ongel
mia koskevina käsittämistapoina. Tutkimus

kuukautta,

on osa Alkoholitutkimussäätiön ohjel

käyttöön ja terveyteen. Tutkimus alkoi

maan kuuluvaa Baltica-projektia, jossa

toukokuussa 1997 ja kliininen seurantavai-

tutkitaan sosiaalisten ongelmien esiinty

he päättyi joulukuussa 1998. Tutkimus

mistä ja havaitsemista Suomessa ja Itäme

tuloksia raportoidaan vuonna 1999. Tutkija:

ren maissa.Tutkimuksessa etsitään erilai-

Pekka Heinälä, Alkoholitutkimussäätiö.

jonka

kuluessa

tutkittiin

hoidon vaikutusta potilaiden alkoholin

3
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156 Päihdepalveluiden määrän ja rakentei

häirintäherkkyydestä. Esitietoisen ärsy

den vaihtelu kunnissa. Tutkimuksessa tar

kemuutoksen prosessointia kuvaavan ai-

kastellaan päihdehuollon hoitopalvelui

vovasteen voimistuminen korreloi mer

den määriä ja niiden rakenteistumista

kitsevästi tarkkaavaisuuden tasolla beha-

erityyppisiksi

palvelukokonaisuuksiksi

vioraalisesti havaittuun tehtävästä syr-

muutamassa sekä määrällisesti että laa

jääntymisalttiuteen. Lisäksi saatiin viit

dullisesti erityyppisiin palvelurakentei

teitä siitä, että potilaiden keskushermos

siin päätyneessä kunnassa. Tutkimukses

ton hypereksitaatiotilaa voidaan tutkia

sa selvitetään argumentaatioprosessia,

tehokkaasti erilaisten sähköfysiologisten

jolla kunnat ovat perustelleet nykyistä

menetelmien avulla. Projekti on saatettu

palvelurakennettaan. Samoin kuvataan

loppuun Alkoholitutkimussäätiön rahoit

työntekijöiden ja asiakkaiden näkökul

tamilta osin. Tutkija: Iiro Jääskeläinen,

masta sitä konkreettia prosessia, jossa

Helsingin yliopiston psykologian laitos,

politiikka- ja strategiatasoilla muotoutu

kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö.

nut palveluiden tarjonta operationaalistuu käytännön toiminnoiksi. Aiheesta on

158 Alkoholinkulutukseen liittyvä kuollei

kertomusvuonna pidetty kaksi esitelmää

suus ja sen väestöryhmittäiset erot Suomessa
1987—1993. Projektissa on kartoitettu

kotimaassa. Tutkija: Jukka Heinonen, A-

klinikkasäätiö.

alkoholiin liittyvää kuolleisuutta ja sen
väestöryhmittäisiä, lähinnä sukupuolen

157 Alkoholi, tarkkaavaisuus ja akuutit hai

ja sosioekonomisen ryhmän mukaisia

tat aivojen tapahtumasidonnaisten jännite
vasteiden valossa. Tutkimuksessa selvite

eroja. Aineistona on käytetty pääasiassa
Tilastokeskuksessa muodostettua aineis

tään alkoholin akuutteja ja kroonisia vai

toa, jossa väestölaskentatietoihin on yh

kutuksia kognitiivisiin toimintoihin, ku

distetty kuolemansyyrekisterin tietoja.

ten tarkkaavaisuuteen, muun muassa

Vuonna 1998 projektin viimeiset osatut

mittaamalla aivojen sähkömagneettista

kimukset valmistuivat ja siirryttiin pää

ärsykesidonnaista aktiviteettia. Vuoden

tösvaiheeseen, jossa osatutkimuksen tu

1 998 aikana analysoitiin jo aiemmin kerät

lokset kootaan yhteen. Kertomusvuoden

tyä herätevasteaineistoa nk. gamma-taa

aikana aiheesta pidettiin kaksi esitelmää

juus -oskillaatioiden osalta. Havaittiin,

kotimaassa ja kolme ulkomailla, julkais

että alkoholi jo verraten pienillä annoksilla

tiin yksi artikkeli ja hyväksyttiin kaksi

heikensi ärsykesidonnaisen gamma-taa

käsikirjoitusta julkaistavaksi. Tutkijat: Pia

juus -vasteen amplitudia, lisäksi tematse-

Mäkelä ja Tapani Valkonen, Helsingin yli

paamilla oli samanlainen vaikutus. Eta

opisto.

nolin kroonisia vaikutuksia selvittävä
tutkimuksen aineisto saatiin myös analy

159 Geneettisesti alkoholipreferenssin suh

soitua vuoden 1998 aikana. Havaittiin,

teen poikkeavien AA- ja ANA-rottakantojen

että häirintäherkkyys sensoristen muis-

aivojen dopaminergiset mekanismit: alkoho

tijälkien muodostumisen tasolla selittää

lin, kokaiinin ja morfiinin vaikutus. Tutki

merkittävän osan auditiivisen työmuistin

muksen tavoitteena on selvittää alkoho4
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linjuomisen säätelyn keskushermostolli

jälkeiseen päihteiden käyttöön ja 3) tar

sia mekanismeja tutkimalla erilaisten

kastella suomalaisten päihdeongelmais

dopaminergisiä hermosoluja aktivoivien

ten juomisriskitilanteita. Sairaalahoito

ja ihmisten huumeina käyttämien yhdis

jaksoa koskeva potilasaineiston (N=100)

teiden vaikutuksia dopamiinin vapautu

keruu aloitettiin maaliskuussa

1996.

miseen AA (Alko Alcohol)- ja ANA (Alko

Seurantatiedot kerättiin postikyselynä 6

Non-Alcohol) -rottien accumbens-tumak-

ja 12 kuukautta hoidon päättymisen jäl

keessa ja striatumissa. Tutkimuksessa on

keen. Tiedonkeruu saatiin kokonaisuu

aikaisemmin mikrodialyysitekniikalla

dessaan päätökseen vuoden 1998 lop-

mitattuna havaittu neljän päivän ajan

puunmennessä. Tutkija: Tarja Kallio, Jär

toistetun morfiini- tai kokaiinikäsittelyn

venpään sosiaalisairaala.

aiheuttavan AA-rottien mesolimbisten
dopaminergisten mekanismien herkisty

161 Alkoholi Malesiassa (Alcohol in the mod-

misen kyseiselle huumeelle. Vastaavaa

ernizing Islamic Malaysia). Tutkimuksen

herkistymistä ei havaittu ANA-rotissa.

tarkoituksena on analysoida alkoholin

Tutkittaessa toistetun morfiinikäsittelyn

kulutuksen yhteiskunnallista kokonais-

vaikutuksia dopamiinin vapautumiseen

dynamiikkaa Malesiassa. Keskeisenä on

mittaamalla mikroaaltosäteilytyksellä

jännite toisaalta nopeasti modernisoitu

tapettujen rottien aivokudoksista dopa

van malesialaisen yhteiskunnan muka

miinin vapautumista kuvaavan metabolii-

naan tuomien entistä länsimaisempien

tin, 3-metoksity'ramiinin, pitoisuuksia,

kulutustottumusten ja samaan aikaan ta

ei herkistymistä havaittu kummassakaan

pahtuvan islamilaisen uskonnon kasvavan

rottakannassa. Projektista on pidetty

kannatuksen välillä. Kertomusvuoden

kaksi esitelmää kotimaassa ja yksi esitel

aikana on jatkettu 500 henkilön survey-

mä ulkomailla. Tutkijat: Liisa Ahtee, Aapo

tutkimusaineisto-analyysia Kuala Selan-

Honkanen, Janne Mikkola ja Petteri Pieppo
nen, Helsingin yliopiston farmasian lai

gorin kaupungista Malesian niemimaalla.

tos, farmakologian ja toksikologian osasto.

opiston kehitysmaatutkimuksen laitos.

Tutkija: Timo Kortteinen, Helsingin yli

160 Potilaiden alkoholin käytön hallinnan

162 Bentsodiatsepiinivieroitustutkimas. Tut

pystyvyysodotusten yhteys sairaalahoitojak

kimuksen tarkoituksena on arvioida al

son jälkeiseen selviytymiseen. Tutkimuksen

koholi- ja bentsodiatsepiiniriippuvaisille

yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa päih

tai pelkästään bentsodiatsepiineista riip

deongelmaisten hoidosta. Yksityiskoh

puvaisille potilaille tarkoitetun vieroi

taisina tavoitteina on tutkia 1) kognitiivi

tushoito-ohjelman tehoa. Tutkimus to

sessa hoidossa olevien alkoholin käytön

teutetaan satunnaistettuna ja kontrolloi

hallinnan pystyvyysodotusten yhteyttä

tuna hoitokokeena neljällä helsinkiläisel

hoidon jälkeiseen päihteiden käyttöön,

lä A-klinikalla. Koeryhmään satunnaiste

2) tutkia sairaalahoitojakson aikaisen al

tut potilaat saavat strukturoidun hoito-

koholin käytön hallinnan pystyvyysodo

ohjelman mukaista hoitoa Kettutien A-

tusten muutosten yhteyttä hoitojakson

poliklinikalla, vertailuryhmän hoitona
5
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on А-klinikoiden vakiintunut hoitokäy

istunnoista ja henkilökunnan hoitosuosi-

täntö. Tutkimukseen otettiin 80 potilas

tuskokouksista yhteensä noin 40 tuntia.

ta, ja hoidon seuranta-aika on 12 kuu-

Tutkimus on analyysivaiheessa ja käsikir

kautta. Tutkimuksen ensimmäisen vai

joituksissa on esitelty ensimmäisiä tulok

heen aineiston analysointi on aloitettu.

sia. Kertomusvuonna pidettiin neljä esi

Tutkija: Helena Vorma, A-klinikkasäätiö,

telmää ja kirjoitettiin seitsemän artikke

Kettutien A-poliklinikka.

lia, joista viisi on arvioitavana. Tutkijat:
Ilkka Arminen, Alkoholitutkimussäätiö,

163 Alcohol Policy in Developing Societies.

Mia Halonen, Alkoholitutkimussäätiö ja

Yhteistyössä

Anna Leppo, Helsingin yliopiston sosiolo

WHO:n Geneven pääma

jan kanssa toimivan kansainvälisen tutki

gian laitos.

jaryhmän tavoitteena on koota saatavilla
oleva tieto kehitysmaiden alkoholiolois

165 Päihteistä toipuminen uskonnollisen it-

ta, juomatavoista ja alkoholihaitoista. Li

sesuhteen muutoksen kautta ja kristilliset

säksi on käynnistetty uusia tapaustutki

kuntoutumisyhteisöt tapahtuman virittäjinä;

muksia ja sekundaarianalyyseja. Projek

hengellisyys toipumisessa ja hoidossa. Tutki

tia johtaa Robin Room. Kertomusvuo

muksessa laajennetaan vuonna 1 990 val

den aikana valmistui loppuraportin alus

mistunutta, kristillistä kääntymystä toi-

tava luonnos, jota käsitellään projektin

pumistapahtuman yhteydessä käsitellyt

neljännessä työkokouksessa Bangkokissa

tä lisensiaattityötä väitöskirjatutkimuk

tammikuussa 1999. Projektiin liittyvä

seksi. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan

WHO:n konsultaatio aiheesta alkoholi-

ihmiskäsitystä ja riippuvuusproblematii-

epidemiologia kehitysmaissa j ärj estettiin

kan eri ulottuvuuksia. Empiirisenä ai

elokuussa 1998 Mexico Cityssä.Tutkijat:

neistona on 34 sosiaaliselta, uskonnolli

Klaus Mäkelä, Alkoholitutkimussäätiö ja

selta ja koulutukselliselta taustaltaan hy

Juha Partanen, Stakes, alkoholipoliittinen
tutkimusyksikkö.

vin erilaista alkoholistia, joiden toipumi
seen on liittynyt hengellinen heräämi
nen. Hoitoyhteisöjä koskevassa tutki

164 AA-perustainen alkoholismiterapia. Tut

muksessa on tehty perusselvitys 20:stä

kimus terapiatyöntekijöiden ja potilaiden
vuorovaikutuksesta. Hankkeessa tarkastel

kristillisten järjestöjen ylläpitämästä

laan terapeuttien ja potilaiden vuorovai

Perusselvityksen pohjalta yksiköt on jao

kutusta AA-perustaisessa alkoholismite-

teltu neljään tyyppiin, joista kustakin on

rapiassa eli myllyhoidossa: analysoidaan

valittu yksi yksikkö tarkempaan tarkaste

potilaiden ja terapeuttien konkreettista,

luun. Hoitokertomusten, työntekijähaas-

toteutuvaa vuorovaikutusta keskustelul

tattelujen ja asiakaskyselyn pohjalta on

lisena käytäntönä etnometodologisen

yksilöity niitä menetelmiä, joita yksi

keskustelunanalyysin

keinoin.

köissä käytetään sekä yleensä että erityi

(CA)

hoitokodista ja kuntoutumislaitoksesta.

Hankkeeseen kuuluu myös etnografinen

sesti hengellisen muutoksen virittämi

kuvaus myllyhoidosta Kalliolan Vantalan

seksi tai vahvistamiseksi. Tutkimuksessa

klinikalla. Tutkimusaineistoa on terapia-

pyritään arvioimaan uskonnollisen lähes6
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tymisen paikkaa päihdepalveluiden ko

mus kohdistuu suomalaisen hallintojär

konaisuudessa .Tutkimus valmistui joulu

jestelmän ja alkoholijärjestelmän saman

kuussa. Väitöskirja julkaistaan helmi

aikaisiin muutoksiin. Vertaamalla muu

kuussa 1999. Tutkija: Jorma Niemelä,
Alkoholitutkimussäätiö.

tosten taustalla olleita tietopohjia ja
asiantuntijaorganisaatioita voidaan esit
tää tulkinta siitä, ovatko alkoholijärjes

166 Valvonnasta hallintaan.Tutkimuksessa

telmän ja suomalaisen hallintojärjestel

käytetään alkoholipolitiikkaa ja sitä lä

män muutos olleet yhteneviä vai erillisiä

hellä olevia ilmiöitä "kurkistusaukkona”

prosesseja.Tutkimus keskittyy Suomeen,

suomalaisen yhteiskunnan hallintalogii-

mutta tulee sisältämään myös pohjois

kan muuttumiseen 19S0-ja 1960-luvuil-

maista kehitystä kartoittavan jakson.Tut

la. Lähtökohtana on olettaa alkoholipoli

kimus tehdään yhteistyössä Pohjoismai

tiikan uudistamisen "epäonnistumisen”

sen päihdetutkimuslautakunnan ja Stake-

1950-luvulla ja "onnistumisen” 1960-

sin SNAPS-projektin kanssa. Tutkimuk

luvulla heijastavan laajemminkin tätä pit

sen kysymyksenasettelut ja teoreettiset

kää siirtymäkautta.Tutkimus alkoi 1997

kytkennät alkoholitutkimukseen ja val

ja on jatkunut 1998 aineiston keräämisen

tio-oppiin ovat selkiytyneet vuoden 1998

ja koti- ja ulkomaisiin kongresseihin osal

aikana samalla kun käytännöllinen ym

listumisen muodossa. Tutkimusryhmään

märrys projektin mahdollisuuksista ja

kuuluvat Matti Peltonen, Hanna Kuusi, Riitta

rajoista on syventynyt.Tutkija: MikaAla-

Matilainen, Mari Soikkeli ja Eerik Tarnaala,

vaikko, Alkoholitutkimussäätiö.

Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian
laitos.

169 Aivojen histamiini ja alkoholikäyttäytyminen. Kahden hyvin tutkitun rottakan-

167 Päihdekuntoutus vapausrangaistuksen

nan (AA,AlkoAlcoholjaANA,AlkoNon-

osana. Tutkimus kuvaa vankien päihdeon

Alcohol) välillä todettiin selvä ero aivo

gelman hoidon periaatteiden ja vankein

jen histamiinipitoisuudessa useilla tär

hoidon käytäntöjen välisiä jännitteitä

keillä alueilla. Ero oli erittäin merkitsevä

pääasiassa yhdessä vankilassa toteutet

monilla aivoalueilla myös histamiinin

tavan yhden

hoitokokeilun

metaboliassa, kuten ensimmäisen meta-

kautta. Etnografian näkökulmasta ja laa

boliitin tele-metylhistamiinin pitoisuu

dullisen sosiaalitutkimuksen menetel

det osoittivat. Histamiinipitoisuus, tele-

min kerättävän aineiston avulla jäsenne

metylhistamiinipitoisuus ja histamiinia

tään hoitokokeilun synnyttämissä "konf

sisältävien hermosäikeiden tiheys olivat

likteissa” rakentuvia päihdetyön määri

merkitsevästi suurempia AA- kuin AN A-

tyksiä vankilan sosiaalisessa kontekstissa.

rotilla. Ero aiheutui hermosolujen sisäl

Tutkija: Jouni Tourunen, Alkoholitutki

tämän histamiinin eroista, koska syöttö

mussäätiö.

soluissa ei todettu eroavaisuuksia kanto

erityisen

jen välillä. Mahdollisesti muuttuneen
168 Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja

histamiinimetabolian seurauksena Hl-

hyvinvointivaltion muuttunut suhde. Tutki-

reseptorin lähetti-RNA:n ilmentymista7

VUOSIKERT

O

M

U

S

19

9

8

so oli alhaisempi AA-rotilla kuin ANA-

sonihoidossa. Tutkimus kartoittaa ma-

rotilla. Vastaavaa eroa ei ollut H2-resep-

keanmieltymyksen, persoonallisuuden ja

torin lähetti-RNA:n ilmentymisessä.Yh

alkoholismin välisiä yhteyksiä ja sitä en

teistyönä suoritetussa työn osassa osoit
tautui, että salpaamalla tai aktivoimalla

nustaako makeanmieltymys naltreksoni-

H3-reseptoria, joka säätelee aivoissa his

koituksena on kehittää yksinkertainen,

tamiinin muodostumista ja vapautumis

luotettava ja hyvin karakterisoitu make-

ta, voitiin myös vaikuttaa alkoholinjuo-

anmieltymykseen ja tiettyyn luonteen

miseen AA-rotilla. Tulokset osoittavat,

laatuun perustuva testi, jolla voidaan

että erot histamiinijärjestelmässä saatta

identifioida ne henkilöt, jotka paremmin

vat liittyä rottien poikkeavaan juomis-

reagoivat opiaattiantagonistilääkitykseen.

käyttäytymiseen. Tutkijat: Pertti Panula,

Tutkijat: Hannu Alho, Kansanterveyslai

Karl Karlstedt, Minnamaija Lintunen, Tina
Sallmen, Oleg Anichtchik ja Jan Kasiin, Abo

tos, mielenterveyden ja alkoholitutki

Akademin biologian laitos.

tutkimussäätiö ja Alexei Kampov-Polevoi,

hoidon vaikuttavuutta.Tutkimuksen tar

muksen osasto, Pekka Heindlä, Alkoholi
Bovvles Center for Alcohol Studies, USA.

170 Raittiusliikkeen ja -aatteen hiipuminen
172 Suomen huumehoito murroksessa. Tutki

Suomessa toisen maailmansodan jälkeen
(1945—1993). Tutkimuksessa tarkastel

muksessa tarkastellaan huumausaineiden

laan raittiusliikkeen ja -aatteen hiipumis

käyttäjien hoitoa Suomessa. Hankkeessa

ta Suomessa toisen maailmansodan jäl

selvitetään hoitojärjestelmän nykytilaa

keisenä aikana. Tutkimus kohdistuu sekä

ja seurataan sen muotoutumista kahden

raittiusliikkeen alkoholipoliittisen vai

vuoden ajan. Lisäksi selvitetään hoitopal

kutusvallan vähenemiseen että paikallis

veluiden paikkaa huumausainekysymyk

tason yhdistystoiminnan vaimenemiseen.

sen ja huumepolitiikan yhteiskunnalli

Tutkimuksen tarkoituksena on raittius-

sessa määrittelyssä sekä korvaavan lääke

liikkeen näkökulmasta analysoida, miten

hoidon paikkaa huumehoidon palvelu

rajoittava alkoholipolitiikka mureni ja

järjestelmässä. Hoitojärjestelmää koske

muuntui aikaisempaa epäsuoremmaksi ja

va aineisto koostuu ammattihenkilöstön

hienovaraisemmaksi yksilön elämänta

teemahaastatteluista sekä niitä täydentä

van hallinnoinniksi. Aineiston keruu ja

vistä seurantakyselyistä (kevät 1999 ja

tulkinta ovat käynnissä. Tutkimuksen

kevät 2000). Muina aineistoina käytetään

alustavia tuloksia on yhteispohjoismaisen

virallisia dokumentteja ja erilaista me

SNAPS-projektin

vertailtu

dia-aineistoa. Vuonna 1999 keskitytään

Ruotsin ja Norjan raittiusliikkeisiin vas

aineiston keruuseen ja analysointiin.Tut

taavana aikana. Tutkija: Katariina War-

kijat: Pekka Hakkarainen, Turun yliopiston

puitteissa

penius, Alkoholitutkimussäätiö.

sosiologian laitos, Kristiina Kuussaari, Tu
run yliopiston sosiologian laitos ja Kaija

171 Alkoholiriippuvuuden, persoonallisuu

Seppä, Tampereen yliopiston yleislääke

den ja makeanmieltymyksen väliset yhteydet:

tieteen laitos.

makeanmieltymyksen ennustearvo naltrek8
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173 Vapaa-ajan toiminnan edistäminen sosi

keytyvien ongelmien hallinnointi on

aalisen tuen avulla laitoshoidossa olleiden
päihdeongelmaisten keskuudessa. Lukuisat

muuttunut kolmen viime vuosikymme

tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen

seen asti suomalaisen, norjalaisen ja ruot

tuki toipumiselle on tärkeimpiä hoidon

salaisen alkoholikontrollin tunnuspiir

jälkeistä selviytymistä selittäviä tekijöi

teenä olivat yksittäisiin kuluttajiin, vää

tä. Olennaista on myös löytää tyydyttäviä

rinkäyttäjiin tai alkoholisteihin kohdistu

toiminnallisia vaihtoehtoja päihteiden

neet toimenpiteet. 1970-ja 1980-luvulla

käytölle.Tämän kokeellisen tutkimuksen

alkoholikysymys neutralisoitui (kansan)-

tarkoituksena on selvittää, millä tavoin

terveyskysymykseksi. Alkoholipolitiikan

laitoshoidossa

päihdeongel

ytimeksi kiteytyivät universalistiset toi

maisten sosiaalista tukea ja vapaa-ajan

menpiteet, jotka toteutettiin valtiokes

toimintaa voitaisiin parhaiten edistää.

keisen ja yhtenäiskulttuurisen järjestel

olleiden

nen aikana. 1960-ja 1970-luvun vaihtee

Tutkimuksessa verrataan yksinkertaisten

män puitteissa. Samanaikaisesti kulutta

ohjeiden ja verkostopohjaisten tukitoi

jat aktivoituivat oman alkoholinkäyttön

menpiteiden tehoa koehenkilöiden sel

sä kontrollissa, joko omin päin, erilaisissa

viytymistä edistävinä tekijöinä.Tutkimus

maallikkoyhteisöissä tai asiantuntijoiden

on suunniteltu toteutettavaksi 1999 —

tuella. Nämä kontrollin muodot ovat

2001. Koehenkilöt rekrytoidaan Järven

enimmäkseen pysyneet varsinaisen alko

pään sosiaalisairaalasta.Tutkija: Anja Kos-

holipolitiikan ulkopuolella. Tutkimuk

ki-Jännes, Järvenpään sosiaalisairaala.

sessa analysoidaan Suomen, Norjan ja
Ruotsin

alkoholipolitiikan kehityksen

174 Integratiivisen sääntelyn läpimurto —

erityispiirteitä. Tutkija: Christoffer Tiger

modernin pohjoismaisen alkoholipoliitikon

stedt, Helsingin yliopiston sosiaalipolitii

analyyseja. Tutkimuksessa analysoidaan

kan laitos.

miten alkoholin kulutuksen ja siihen kyt-

APURAHAT
Д Tuoden aikana maksettiin apurahoja

hahakemusta, ja apuraha myönnettiin 2 1

V seuraavasti: aikaisempiin päätök-

hakijalle. Hakemusten yhteissumma oli

siin perustuvat tutkimussopimusapura-

6.653.665 markkaa.

hat 1.674.930 markkaa, vuoden aikana
maksetut varsinaiset apurahat ja opin-

Varsinaiset apurahat

näytetöistä annetut kannustuspalkinnot
973.054 markkaa. Valtaosa apurahoista

Lääketiet.lis. Pekka Heinälä 41.332 mk:

myönnettiin syksyllä tapahtuneen haun

Alkoholiriippuvuuden hoidon tehosta

perusteella.Tällöin käsiteltiin 85 apura-

minen naltreksonilla
9
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Lääket. toht. Antti Hietaranta
30.000 mk: Äkilliseen haimatulehduk

reseptorit alkoholinjuomisen säätelyssä

seen liittyvän keuhkovaurion patofysio-

Yhteiskuntat, maist. Anni-Siiri Länsman
20.000 mk: Saamelaisten ja turistien

logian tutkimus

väliset väärtisuhteet — alkoholi symbo
lisen vaihdon välineenä kohtaamisessa

Fil. toht. Petri Hyytiä 72.000 mk: H3histamiinireseptorin merkitys alkoholin

Dosentti Seppo Nikkari, fil. maist. Anne

ja stimulanttien käytön säätelyssä

Kalela, lääket. kand. Tommi Koivu ja

i

Valtiot, toht. Jaana Jaatinen 63.174 mk:

dosentti Pekka Sillanaukee 90.000 mk:

Koulu nuorten päihdekulttuurin
kehyksenä

Alkoholinkäytön yhteys inflammaati

Terveydenhuollon maist. Tarja Kallio

Professori Mikko Salaspuro 200.000 mk:

70.000 mk: Potilaiden alkoholin käytön

Suolistobakteerien tuottama asetalde-

hallinnan pystyvyysodotusten yhteys

hydi —uusi mekanismi alkoholin aiheut

sairaalahoitojakson jälkeiseen selviyty

tamien sairauksien synnyssä

oon sepelvaltimotaudissa

miseen
Valtiot, toht. Erkki Vasara ja fil. maist.
Lääket. ja kir. toht. Jaakko Kaprio ja

Teijo Pyykkönen 85.000 mk: Urheilija

valtiot, maist. Torsten Winter 37.280 mk:

raitis ja reilu, ei horju ei heilu?

Nuorten alkoholinkäyttö: pitkittäinen
kaksostutkimus

Opinnäytetöistä annetut
kannustuspalkinnot

Professori Pekka J. Karhunen ja työryhmä
48.000 mk: Alkoholisairauksien ge

Terveydenhuollon maist. Airi Partanen

neettiset taustatekijät

5.000 mk: Suonensisäisesti huumausai
neita käyttävien huumeisiin liittämät

Yksilön yhteiskuntaan kiinnittyminen-

riskit sekä riskikäyttäytyminen ja sen
muutokset

irtautuminen ja päihteet. Kahdentoista
päihdehuollon asiakkaan ja heidän sosiaa-

Tutkimussopimusapurahat

Valtiot, lis. Leena Komujärvi 20.000 mk:

literapeuttinsa elämäntarinat
Uusia tutkimussopimusapurahoja ja vanFil. maist.jfyrÄi Korkki 72.000 mk: Viinalla

hojen sopimusprojektien jatkorahoitusta

villityt. Salakuljetus, salakapakat ja alko

vuodeksi 1999 myönnettiin seuraavasti:

holikulttuurin murros Kannaksen raja
Professori Liisa Ahtee, proviisori Aapo

seudulla 1 880-luvulta vuoteen 1914

Honkanen, proviisori Janne Mikkola ja
Professori Esa Korpi ja fil. maist. Sanna

proviisori Petteri Piepponen 80.912 mk:

Soini 64.000 mk: Aivojen välittäjäaine-

Geneettisesti alkoholipreferenssin
10
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suhteen poikkeavien AA- ja ANA-

Professori Pertti Panula, fil. kand.

rottakantojen aivojen dopaminergiset

Minnamaija Lintunen, fil. kand. Kaj

mekanismit: alkoholin, kokaiinin ja

Karlstedt, fil. kand. Tina Sallmen ja

morfiinin vaikutus

fil. yo Jan Kasiin 82.390 mk: Aivojen

8

histamiini ja alkoholikäyttäytyminen
Valtiot, maist. Mika Alavaikko 98.868 mk:
Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja

Dosentti Matti Peltonen, valtiot, maist.

hyvinvointivaltion muuttunut suhde

Hanna Kuusi, valtiot, yo Riitta Matilainen,
valtiot, yo Mari Soikkeli ja valtiot, yo

Dosentti Hannu Alho 100.000 mk:

EerikTarnaala 1S3.868 mk: Valvonnasta

Alkoholiriippuvuuden, persoonallisuu

hallintaan. Suomalaisen yhteiskunnan

den ja makeanmieltymyksen väliset

hallintalogiikan murros (n. 1940-luvun

yhteydet: makeanmieltymyksen ennus

puolivälistä 1960-luvun loppuun)

tearvo naltreksonihoidossa
Professori Anssi Peräkylä ja fil. lis. Liisa

<

Valtiot, toht. Ilkka Arminen ja fil. maist.

Raevaara 43.340 mk: Mini-interventio-

Mia Halonen 243.688 mk: AA-perustai
nen alkoholismiterapia. Tutkimus

keskustelut terveyskeskuslääkäreiden
vastaanotolla

terapiatyöntekijöiden ja potilaiden
vuorovaikutuksesta

Valtiot, maist. Christoffer Tigerstedt

Valtiot, toht. Pekka Hakkarainen, valtiot,

ens genombrott — analyser av modern

maist. Kristiina Kuussaari ja lääket. ja

nordisk alkoholpolitik

13S.672 mk: Den integrativa reglering-

kir. toht. Kaija Seppä 161.868 mk:
Suomen huumehoito murroksessa

Yhteiskuntat, lis. Jouni Tourunen
123.952 mk: Päihdekuntoutus vapaus

Lääket. lis. Pekka Heinälä 45.738 mk:

rangaistuksen osana

Alkoholiriippuvuuden hoidon tehosta
minen naltreksonilla

Valtiot, kand. Jukka Törrönen 105.672 mk:
Alkoholipolitiikka joukkotiedotuksessa

Dosentti Anja Koski-Jännes 84.072 mk:

ja vastaanotossa

Vapaa-ajan toiminnan edistäminen
sosiaalisen tuen avulla laitoshoidossa

Valtiot, maist. Katariina Warpenius

olleiden päihdeongelmaisten keskuu
dessa

109.828 mk: Raittiusliikkeen ja
-aatteen hiipuminen Suomessa toisen
maailmansodan jälkeen (1945—93)

Dosentti Onni Niemelä ja lääket. toht.
Seppo Parkkila 120.000 mk: Alkoholin
suurkulutuksen aiheuttamat proteiinimodifikaatiot ja niiden sovellutukset
alkoholisairauksissa
11
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MUU TOIMINTA
Muu toiminta kotimaassa

kuuluvat jäseninä WHO:n asiantuntija
elimeen Expert Advisory Panel on Drug

Klaus Mäkelä oli А-klinikkasäätiön val

Dependence and Alcohol Problems.

tuuskunnan jäsen, sosiaali- ja terveysmi
Ronald A. Knibbe (Maastrichtin yliopisto,

nisteriön päihdepolitiikan suunnittelua
pohtivan työryhmän jäsen, Suomen Aka

Hollanti) oli säätiön tutkijavieraana hei

temian psykoterapiaprojektin tieteelli

nä-syyskuussa ja Robin Room (SIFA, Oslo)
marraskuussa.

sen neuvottelukunnan jäsen ja Tieteelli
sen kirjallisuuden käännöslautakunnan

Kalervo Kiianmaa toimi Alcohol-lehden

jäsen.

toimituskunnan jäsenenä.
Kari Poikolainen oli Sosiaali- ja terveys
alan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen

Klaus Mäkelä oli Acta Sociologica -leh-

(Stakes)

epidemiologian

den päätoimittaja, Consortium of Euro-

alalla sekä Sosiaalilääketieteellisen Aika-

asiantuntija

pean Alcohol Research Centres -organi-

kauslehden toimituskunnan jäsen jaTyö-

säätiön varapuheenjohtaja ja kuului seu-

terveyslaitoksen eettisen toimikunnan

raavien julkaisusarjojen toimituskuntaan:

jäsen.

Addiction, Addiction Research, Drug and
Alcohol Research ja Cambridge Inter-

Jussi Simpura oli Sosiaalipoliittisen yhdis-

national Research Monographs in the

tyksen esimies, Suomen ICSW-neuvot-

Addictions.

telukunnan puheenjohtaja,Tiimi-lehden
toimitusneuvoston jäsen,Tilastokeskuk-

Kari Poikolainen oh Addiction-lehden

sen ajankäyttötutkimuksen johtoryhmän

apulaistoimittaja ja kuului sen toimitus-

jäsen jaTilastokeskuksen tieteellisen neu-

kuntaan.

vottelukunnan jäsen sekä toimi arviomiehenäYhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

Jussi Simpura toimi arviomiehenä Addic

Kertomusvuoden aikana säätiön sopi-

tion ja Contemprorary Drug Problems
-lehdissä.

mustutkijat esittelivät tuloksiaan lukui
Säätiön toimintaan liittyvistä kansainvä

sissa esitelmissä kotimaassa.

lisistä kokouksista ja suomalaisista esitel
Kansainvälinen yhteistyö

män pitäjistä mainittakoon:

WHO:n kanssa yhteistyö on jatkunut

2nd International Conference on Drink-

monella tasolla, ja Euroopan aluetoimis-

ing Patterns and Their Consequences,

ton kanssa on käynnissä useita yhteispro-

Perth, Australia, 1.—5.2. Timo Kortteine n

jekteja. Klaus Mäkelä ja Kari Poikolainen

piti esitelmän.
12
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The Second European Social Science His-

International Society for Biomedical Re

tory Conference, Amsterdam, Hollanti,

search on Alcoholism, Kööpenhamina,

S.—7.3. Matti Peltonen piti esitelmän.

27.6.—2.7. Onni Niemelä piti kolme esi
telmää, Kalervo Kiianmaa piti esitelmän ja

Pohjoismainenpäihdetutkimuslautakun-

esitti posterin.

ta, Tukholma, 5.S. Mika Alavaikko piti
alustuksen.

III International Congress of Pathophysiology, Lahti, 28.6,—3.7. Pertti Panula piti

Center for Russian and Eastern Euro-

esitelmän,

pean Studies, University of Michigan,
Ann Arbor, Yhdysvallat, 12,—17.5. Jussi

Sixth Conference of the International

Simpura piti esitelmän.

Society for the Study of European Narratives: Tradition and Innovation, Haifa

XXVII European Histamine Research

University, Israel, 1 6.-21.8 . HannaKuusi

Society Meeting, European Histamine

piti esitelmän.

Research Society, Lodz, Puola, 20.—
23.S. Pertti Panulan ryhmä piti esitelmän.

Pohjoismais-balttilainen

tutkijakurssi,

Valmiera, Latvia, 19.8. Jussi Simpura piti
TheThird Finnish-Scottish-SwedishWork-

esitelmän.

shop on Health Inequalities, Department
of Sociology, University of Stockholm,

XX Nordic Congress of Psychology &

Tukholma, 24,—26.S. Pia Mäkelä piti esiteinään.

Psykologia 98, Helsinki, 26.-29.8. Iiro P.
Jääskeläinen piti esitelmän.

The 24th Annual Alcohol Epidemiology

Nordiskt samhällsvetenskapligt rusme-

Symposium of the Kettil Bruun Society

delforskarmöte, Hanko, 27,—30.8. Pia

for Social and Epidemiological Research

Mäkelä piti esitelmän.

onAlcohol, Florence, Italia, 1 .—5.6. Saija
Järvinen, Klaus Mäkelä, Pia Mäkelä, Jukka

Workshop on Explanations for Differen-

Törrönen ja Katariina IVarpenius pitivät
esitelmän.

tials and Trends in Morbidity and Mortality, Max Planck Institute for DemographicResearch, Rostock, Saksa, 3,—5.9.

Twelfth General Meeting of the Euro-

Pia Mäkelä piti esitelmän,

pean Society for Neurochemistry, Pietari,
Venäjä, 19,— 24.6. Liisa Ahtee piti esitel

Statsvetenskapliga förbundets ärsmöte,

män.

Statsvetenskaplig förbundt, Linköping,

Research Society of Alcoholism Annual

tuksen.

Ruotsi, 12.10. Mika Alavaikko piti alusScientific Meeting, Hilton Head, South
Carolina, Yhdysvallat, 20.—25.6. Iiro P.

First International Workshop on Mis-

Jääskeläisen ryhmä esitti kaksi posteria.
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