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YLEISKATSAUS

ertomusvuoden aikana julkaistiin 5 
1\säätiön rahoittamaa väitöskirjaa ja

sä neljä osahanketta. JukkaTörrönen tut
kii sopimusprojektissaan julkijuomison- 
gelmien määrittelyä kansallisessa ja kun
nallisessa lehdistöjulkisuudessa. Thomas 
Karlsson Stakesista tutkii julkijuomisen 
lainsäädännöllistä säätelyä.Thomas Karls
son ja JukkaTörrönen tutkivat yhdessä 
viranomaisten keskinäistä työnjakoa al
koholiongelmien ehkäisyssä, säätelyssä ja 
hoidossa. Seppo Soine-Rajanummi ja 
Timo Korander Poliisiammattikorkea- 
koulusta tutkivat poliisin toimintaa j ulki- 
juomisongelmien torjunnassa.

28 kansainvälisen arviointimenettelyn 
läpikäynyttä artikkelia. Vuoden aikana 
myönnettiin jatkorahoitusta viidelle sopi- 
musproj ektille j a käynnistettiin yksi uusi. 
Hannu Alho ja Nina Upter tutkivat voi
daanko naltreksonilääkityksen ja lyhyt- 
neuvonnan avulla vähentää suurkulutta
jien alkoholin käyttöä.

Julkisen juopottelun yleistymisen vuoksi 
JukkaTörrönen on koonnut säätiön aloit
teesta tutkimusryhmän, j ossa on käynnis -

HALLINTO

S Poikolainen (30.9.2000 asti) ja professori 
Pekka Sulkunen (1.10. lähtien), tieteellis
ten seurain valtuuskunnan nimeämät

äätiön hallituksen kokoonpano oli 
kertomusvuonna, joka oli kolmi

vuotiskauden toinen, seuraava: sosiaali- 
ja terveysministeriön nimittämät jäse- jäsenet: dosenttiJanneKivivuori ja profes- 
net: ylijohtaja, osastopäällikkö Jarkko sori Kari Lagerspetz; Alko Oy:n nimeämä
Eskola, dosentti Raija Julkunen ja profes- jäsen: toimitusjohtaja Reijo Salmi. Halli-
sori Olli Jänne; opetusministeriön nimit- tuksen puheenjohtajana on ollut Lager-
tämät jäsenet: professori Klaus Helkama, spetz ja varapuheenjohtajana 30.9.2000 
professori Matti Huttunen, dosentti Kari asti Poikolainen ja 1.10. lähtien Helkama.
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Työvaliokuntaan ovat kuuluneet halli- Mäkelä ja 1.10. lähtien Kari Poikolainen. 
tuksen jäsenet Helkama, Jänne, Lagerspetz, Tilintarkastajina olivat KHT Yrjö Tuokko 
Poikolainen (30.9.2000 asti) ja Sulkunen (varalla KHT Aarne Koivikko) ja KHT Tuija
(1.10. lähtien). Puheenjohtajana on ollut Korpelainen (varalla KHT Elina Korpimaa).
Lagerspetz. Asiantuntijoina olivat dosentti
Kalervo Kiianmaa)a dosentti Jussi Simpura. Hallitus kokoontui kaksi kertaa ja työ-
Tutkimusjohtajana ja sihteeri-talouden- valiokunta viisi kertaa, 
hoitajana toimi 30.9.2000 asti Klaus

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimussopimukset 
ja yhteistyöhankkeet

primaarisena mekanismina muun muassa 
maksan fibrogeneesin käynnistymisessä. 
Alkoholin käyttö yhdessä runsasrasvai- 
sen dieetin ja oksidatiivista stressiä po- 
tentoivien kofaktorien, muun muassa 
raudan ylimäärän läsnäollessa, aiheuttaa 
runsasta reaktiivisten aldehydien muo
dostumista ja kudosvauriota. Proteiinien 
modifioituminen elimistössä alkoholin 
suurkulutuksen seurauksena stimuloi 
immunologisia vasteita, joiden perus
teella voidaan kehittää menetelmiä sitou
tumisen mittaamiseen alkoholin suurku
luttajilla. Vuoden 2000 aikana projektiin 
liittyvästä työstä on pidetty kahdeksan 
kotimaista ja neljä kansainvälistä esitel
mää.Tutkija: Onni Niemelä, Etelä-Pohjan
maan keskussairaala ja Oulun yliopisto, 
kliinisen kemian laitos.

Säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimukset 
ovat kehittyneet seuraavasti:

136 Alkoholin suurkulutuksen aiheuttamat 
proteiinimodifikaatiot. Projektin tarkoi
tuksena on selvittää alkoholin aineen
vaihdunnan aiheuttamaa proteiinien mo- 
difioitumista in vivo ja näiden reaktioiden 
merkitystä alkoholin aiheuttamien ku
dosvaurioiden patogeneesissä. Tavoittee
na on myös kehittää tällaisiin sitoutumis- 
reaktioihin perustuvia diagnostisia me
netelmiä alkoholin suurkulutuksen to
teamiseksi .Tähänastisessa työssä on osoi
tettu sekä asetaldehydistä että lipidien 
peroksidaatiosta peräisin olevien aldehy
dien muodostavan sidoksia (addukteja) 
alkoholin suurkuluttajien kudoksissa ja 
verenkierron proteiineissa. Adduktien 
muodostumista alkoholin suurkuluttajil
la esimerkiksi maksassa voidaan nähdä jo 
ennen valomikroskooppisesti havaittavia 
histologisia muutoksia. Adduktimuodos- 
tuksella on ilmeisesti tärkeä osuus alko
holin aikaansaamien kudosvaurioiden

155 Alkoholiriippuvuuden hoidon tehostami
nen naltreksonilla. Kyseessä on satunnais
tettu kaksoissokkona toteutettu kliini
nen lääke tutkimus, jossa tutkittiin opiaa- 
tinsalpaajan tehoa alkoholiriippuvuuden 
hoidossa. Tutkimuslääkkeenä käytettiin 
suun kautta kerran vuorokaudessa otet
tavaa naltreksonia tai sen lumetta. Poti-
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160 Potilaiden alkoholin käytön hallinnan 
pystyvyysodotusten yhteys sairaalahoitojak
son jälkeiseen selviytymiseen. Tutkimuksen 
tavoitteena on tutkia 1) kognitiivisessa 
hoidossa olevien potilaiden alkoholin 
käytön hallinnan pystyvyysodotusten yh
teyttä hoidon jälkeiseen päihteiden käyt
töön, 2) tutkia sairaalahoitojakson aikai
sen alkoholin käytön hallinnan pysty
vyysodotusten muutosten yhteyttä hoito
jakson jälkeiseen päihteiden käyttöön ja 
3) tarkastella suomalaisten päihdeongel
maisten juomisriskitilanteita. Potilas
aineiston (N=100) keruu aloitettiin 
maaliskuussa 1996. Seurantatiedot ke
rättiin postikyselynä 6 ja 12 kuukautta 
hoidon päättymisen jälkeen. Tiedonke
ruu saatiin kokonaisuudessaan päätök
seen vuoden 1998 loppuun mennessä. 
Vuonna 1999 aineisto analysoitiin ja tut
kimusraportti kirjoitettiin. Tutkimustu
lokset julkaistaan lehtiartikkelina.Tutkija: 
Tarja Kallio, Järvenpään sosiaalisairaala.

laat osallistuivat Järvenpään sosiaalisai
raalassa strukturoituun kognitiiviseen 
retkahduksia estävään tai raittiuteen täh
täävään supportiiviseen hoito-ohjel
maan. Tutkimukseen osallistui 121 alko
holiriippuvuuden diagnostiset kriteerit 
täyttävää potilasta, seuranta-aika oli 8 
kuukautta ja hoidon vaikutusta arvioitiin 
potilaiden alkoholinkäytön ja retkahdus
ten perusteella. Tutkimus alkoi touko
kuussa 1997 ja potilaskoodit avattiin vuo
den 1999 alussa.Tutkimuksessa todettiin 
kognitiivisessa terapiassa olleiden ja nalt- 
reksonia saaneiden potilaiden retkahta
van merkittävästi vähemmän kuin verrok
kiryhmät.Tutkimuksen tuloksia on rapor
toitu kahdessa kansainvälisessä kokouk
sessa. Tutkijat: Pekka Heinälä, Alkoholi
tutkimussäätiö ja Hannu Alho, Kansan
terveyslaitos.

156 Päihdepalveluiden määrän ja rakenteiden 
vaihtelu kunnissa. Tutkimuksessa tarkas
tellaan päihdehuollon hoitopalveluiden 
määriä ja niiden rakenteistumista eri
tyyppisiksi palvelukokonaisuuksiksi muu
tamassa sekä määrällisesti että laadulli
sesti erityyppisiin palvelurakenteisiin 
päätyneessä kunnassa. Tutkimuksessa 
selvitetään argumentaatioprosessia, j olla 
kunnat ovat perustelleet nykyistä pal
velurakennettaan. Samoin kuvataan työn
tekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta 
sitä konkreettia prosessia, j ossa politiikka - 
ja strategiatasoilla muotoutunut palve
luiden tarjonta operationaalistuu käy
tännön toiminnoiksi. Kertomusvuonna 
aiheesta pidettiin kaksi esitelmää koti
maassa.Tutkija: Jukka Heinonen, A-klinik- 
kasäätiö.

162 Bentsodiatsepiinivieroitustutkimus. 
Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida 
alkoholi- ja bentsodiatsepiiniriippuvai- 
sille tai pelkästään bentsodiatsepiineista 
riippuvaisille potilaille tarkoitetun vie
roitushoito-ohjelman tehoa. Koeryhmään 
satunnaistetut potilaat saivat strukturoi
dun hoito-ohjelman mukaista hoitoa 
Kettutien А-poliklinikalla, vertailuryh
män hoitona oli А-klinikoiden vakiintu
nut hoitokäytäntö. Tutkimukseen otet
tiin 80 potilasta, ja hoidon seuranta-aika 
on 12 kuukautta. Tutkimuksen aineiston 
analysointi on meneillään ja raportointi 
on aloitettu Tutkija: Helena Vorma, A- 
klinikkasäätiö, Kettutien A-poliklinikka.
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163 Alcohol Policj in Developing Societies. 
YhteistyössäWHO:n Geneven päämajan 
kanssa toimiva kansainvälinen tutkija
ryhmä on koonnut saatavilla olevan tie
don kehitysmaiden alkoholioloista, juoma
tavoista ja alkoholihaitoista. Lisäksi on 
käynnistetty uusia tapaustutkimuksia ja 
sekundaarianalyyseja. Projektia johtaa 
Robin Room. Kertomusvuoden aikana 
saatiin valmiiksi kokoelma kehitysmaissa 
kerättyjen kyselyaineistojen analyyseja. 
Lisäksi loppuraportti viimeisteltiin jul
kaisukuntoon. Tutkijat: Klaus Mäkelä, 
Alkoholitutkimussäätiö ja Juha Partanen, 
Stakes, alkoholi- ja huumetutkimusryhmä.

166 Valvonnasta hallintaan. Tutkimuksessa 
käytetään alkoholipolitiikkaa ja sitä lä
hellä olevia ilmiöitä kurkistusaukkona 
suomalaisen yhteiskunnan hallintalogii- 
kan muuttumiseen 1950- ja 1 960-luvuil- 
la. Lähtökohtana on olettaa alkoholipoli
tiikan uudistamisen “epäonnistumisen” 
1950-luvulla ja “onnistumisen” 1960- 
luvulla heijastavan laajemminkin tätä pit
kää siirtymäkautta. Tutkimushankkeesta 
valmistui vuonna 2000 yksi opinnäytetyö 
(Mari Soikkeli). Muut hankkeeseen kuu
luvat opinnäytteet ja hankkeen 1999 
Helsingissä järjestämän pohjoismaisen 
tilaisuuden “Alkoholkultur och nykter- 
hetsmentalitet” -raportti ovat työn alla. 
Kertomusvuonna tutkimusaiheesta pi
dettiin kuusi esitelmää kotimaassa ja yksi 
ulkomailla. Tutkimusryhmään kuuluvat 
Matti Peltonen, Hanna Kuusi, Riitta Mati
lainen, Mari Soikkeli ja Eerik Tarnaala, 
Helsingin yliopiston yhteiskuntahistori
an laitos.

164 AA-perustainen alkoholismiterapia. Tut

kimus terapiatyöntekijöiden ja potilaiden 
vuorovaikutuksesta. Hankkeessa tarkastel
laan terapeuttien ja potilaiden vuoro
vaikutusta AA-perustaisessa alkoholismi- 
terapiassa eli myllyhoidossa: analysoi
daan potilaiden ja terapeuttien konkreet
tista, toteutuvaa vuorovaikutusta keskus
telullisena käytäntönä etnometodologi- 
sen keskustelunanalyysin (CA) keinoin. 
Hankkeeseen kuuluu myös etnografinen 
kuvaus myllyhoidosta Kalliolan Van taian 
klinikalla. Tutkimusaineistoa on terapia- 
istunnoista ja henkilökunnan hoitosuosi- 
tuskokouksista yhteensä noin 40 tuntia. 
Hanke on raportointivaiheessa. Kerto
musvuonna tutkimuksista raportoitiin 
noin 8 esitelmässä ja 4 artikkelissa. Lisäksi 
muutamia artikkeleita on ilmestymässä 
vuonna 2001. Tutkijat: Ilkka Arminen, Alko
holitutkimussäätiö, Mia Halonen, Alkoholi
tutkimussäätiö ja Anna Leppo, Helsingin 
yliopiston sosiologian laitos.

167 Päihdekuntoutus vapausrangaistuksen 
osana. Tutkimus kuvaa etnografisesti“mitä 
tapahtuu”, kun vankilan sisään, sen yhdeksi 
osastoksi sijoitetaan huumeongelmaisten 
vankien terapeuttiseen yhteisöhoitoon 
perustuva hoito-ohjelma. Tutkimusai
neisto koostuu hoito-osaston työryhmä
kokousten ja hoitoryhmien havainto- 
muistiinpanoista sekä vankilahenkilö
kunnan ja vankien haastatteluista. Tutki
mus analysoi hoito-osaston vankilayhtei- 
sössä synnyttämiä jännitteitä niin varti
jan, erityistyöntekijän kuin vanginkin 
näkökulmasta. Jännitteiden kautta tutki
mus jäsentää päihdekuntoutuksen ase
maa vankeinhoidon yhtenä kehittämis
haasteena. Vuoden 2000aikanahankkees-
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set osoittavat, että rottakantojen välillä 
saattaa olla perustava, H3-reseptorin toi
mintaan liittyvä eroavaisuus. Koska hista- 
miinijärjestelmä näyttää liittyvän olen
naisesti alkoholikäyttäytymisen sääte
lyyn, karakterisoitiin tämän tumakkeen 
selektiivisen vaurion vaikutus histamiini- 
reseptorien ilmentymiseen etuaivoissa. 
Vaurio ei poistanut H 3 -reseptorin ilmen
tymistä aivojuoviossa (striatum), mikä 
osoittaa reseptorin ilmentyvän striatumin 
alueen soluissa sen lisäksi että reseptori 
ilmentyy histaminergisissa neuroneissa. 
Tutkimusaiheesta pidettiin ulkomailla 
kolme esitelmää. Tutkijat: Minnamaija 
Lintunen, Adrian Lozada, Kaj Karlstedt, Jan 
Kasiin, Oleg Anichtchik, Tina Sallmen ja 
Pertti Panula, Abo Akademin biologian 
laitos.

ta valmistui väitöskirja (Jouni Tourunen). 
Tutkimus on viety lopjauun.Tutkija:Jouni 
Tourunen, Alkoholitutkimussäätiö.

168 Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja 
hyvinvointivaltion muuttunut suhde. Tutki
mus kohdistuu suomalaisen hallintojär
jestelmän ja alkoholijärjestelmän saman
aikaisiin muutoksiin. Vertaamalla muu
tosten taustalla olleita tietopohjia ja 
asiantuntijaorganisaatioita voidaan esit
tää tulkinta siitä, ovatko alkoholijärjes
telmän ja suomalaisen hallintojärjestel
män muutos olleet yhteneviä vai erillisiä 
prosesseja.Tutkimus keskittyy Suomeen, 
mutta sisältää myös pohjoismaista kehi
tystä kartoittavan jakson. Tutkimus teh
dään yhteistyössä Pohjoismaisen päihde- 
tutkimuslautakunnan ja Stakesin SNAPS- 
projektin kanssa. Kertomusvuonna tutki
muksen raportointi oli käsikirjoitusvai
heessa. Tutkija: Mika Alavaikko, Alkoholi
tutkimussäätiö.

170 Raittiusliikkeen ja -aatteen hiipuminen 
Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 
(1945—1993). Tutkimuksessa tarkastel
laan raittiusliikkeen ja -aatteen hiipu
mista Suomessa toisen maailmansodan 
jälkeisenä aikana. Tutkimus kohdistuu 
sekä raittiusliikkeen alkoholipoliittisen 
vaikutusvallan vähenemiseen että paikal
listason yhdistystoiminnan vaimenemi
seen. Tutkimuksen tarkoituksena on rait
tiusliikkeen näkökulmasta analysoida, 
miten rajoittava alkoholipolitiikka mure
ni ja muuntui aikaisempaa epäsuorem
maksi ja hienovaraisemmaksi yksilön elä
mäntavan hallinnoinniksi .Yhteispohjois
maisen SNAPS-projektin puitteissa on 
vertailtu Ruotsin ja Norjan raittiusliik
keiden alkoholipoliittista painostustoi
mintaa. Kertomusvuonna aiheesta on jul
kaistu kaksi kansainvälistä artikkelia. 
Tutkimusraportin kirjoitus on käynnissä.

169 Aivojen histamiini ja alkoholikäyttäy- 
tyminen. Aivojen histamiinipitoisuudes- 
sa alkoholiherkkien ANT-rottien ja alko- 
holitoleranttien AT-rottien välillä aiem
min todettujen erojen havaittiin olevan 
erilaisia aivojen eri osissa. Erot olivat 
huomattavia eräillä motorisen säätelyn 
kannalta keskeisillä alueilla kuten pri
maarisessa motorisessa isoaivokuoressa, 
kun taas pikkuaivoissa eroa ei ollut. Myös 
isoaivokuorta hennottavissa septumin ja 
basaalisen isoaivoalueen tumakkeissa erot 
olivat huomattavia. Näillä alueilla ilmen
tyi vastikään kloonattu H3-reseptori. 
Motorisessa isoaivokuoressa todettiin 
myös ero H3-reseptorivälitteisessä G- 
proteiiniaktivaatiossa kannoilla. Tulok-
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Tutkija: Katariina Warpenius, Alkoholi
tutkimussäätiö.

seurataan sen muotoutumista. Keskeinen 
tutkimusongelma on huumehoidon pal
velujärjestelmän organisaatio ja hoitoon 
liittyvä tietotaito. Tutkimusaineisto koos
tuu neljällä paikkakunnalla (Helsinki, 
Kuopio, Nokia,Turku) tehdyistä tervey
denhuollon, sosiaalitoimen ja nuoriso
toimen ammattihenkilöstön teemahaas
tatteluista sekä keväällä 2000 tehdystä 
kyselytutkimuksesta (N=1175). Aineis
tonkeruun lisäksi vuonna 2000 keskityt
tiin aineiston analysointiin ja tutkimus
raportin kirjoittamiseen. Alustavien tulos
ten mukaan näyttää siltä, että ammatti
henkilöstön huumeisiin liittyvässä tieto
taidossa on sekä paikkakuntakohtaisia 
että toimijatasoittaisia eroavuuksia. Li
säksi huumausaineisiin liittyvä koulutus 
on ollut suhteellisen vähäistä ja koulutus
ta on toivottu lisää. Kertomusvuonna ai
heesta pidettiin yksi esitelmä kotimaassa 
ja kaksi ulkomailla.Tutkijat: Pekka Hakka
rainen, Turun yliopiston sosiologian lai
tos, Kristiina Kuussaari, Turun yliopiston 
sosiologian laitos ja Kaija Seppä, Tampe
reen yliopiston yleislääketieteen laitos.

171 Alkoholiriippuvuuden, persoonallisuu
den ja makeanmieltymyksen väliset yhteydet: 
makeanmieltymyksen ennustearvo naltrek- 
sonihoidossa. Tutkimus kartoittaa makean
mieltymyksen, persoonallisuuden ja al
koholismin välisiä yhteyksiä ja sitä ennus
taako makeanmieltymys naltreksonihoi- 
don vaikuttavuutta. Tutkimuksen tarkoi
tuksena on kehittää yksinkertainen, luo
tettava ja hyvin karakterisoitu makean - 
mieltymykseen ja tiettyyn luonteenlaa
tuun perustuva testi, jolla voidaan iden
tifioida ne henkilöt, jotka paremmin rea
goivat opiaattiantagonistilääkitykseen. 
Tutkimus on käynnistynyt vuoden 1999 
alussa. Makeatesti on kehitetty kansain
välisenä yhteistyönä ja kotimainen tutki
musaineisto on kerätty. Alustavat analyy
sit osoittavat, että alkoholistit, jotka pitä
vät makeasta hyötyvät naltreksonihoi- 
dosta enemmän kuin verrokit. Persoo
nallisuuden, makeamieltymyksen ja hoi- 
toennusteen välillä ei havaittu yhteyttä. 
Tutkimusaineiston yksityiskohtainen ana
lyysi jatkuu. Kertomusvuonna tutkimus
aiheesta pidettiin kolme esitelmää koti
maassa ja kaksi posteriesitystä ulkomailla. 
Tutkijat: Hannu Alho, Kansanterveyslaitos, 
mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen 
osasto, Esti Laaksonen, Pekka Heinälä, Alko
holitutkimussäätiö, Alexei Kampov-Polevoi, 
UNC, Bowles Center for Alcohol Stu
dies, NC, USA.

173 Vapaa-ajan toiminnan edistäminen sosi

aalisen tuen avulla laitoshoidossa olleiden 
päihdeongelmaisten keskuudessa. Lukuisat 
tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen 
tuki toipumiselle on tärkeimpiä hoidon 
jälkeistä selviytymistä selittäviä tekijöi
tä. Olennaista on myös löytää tyydyttäviä 
toiminnallisia vaihtoehtoja päihteiden 
käytölle.Tämän kokeellisen tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, millä tavoin 
laitoshoidossa olleiden päihdeongelmais
ten sosiaalista tukea ja vapaa-ajan toimintaa 
voitaisiin parhaiten edistää. Tutkimuk
sessa verrataan yksilöpalaverissa annet-

172 Suomen huumehoito murroksessa. Tutki
muksessa tarkastellaan huumausaineiden 
käyttäjien hoitoa Suomessa. Hankkeessa 
selvitetään hoitojärjestelmän nykytilaa ja
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tujen ohjeiden ja toisaalta verkostopoh- stedt, Helsingin yliopiston sosiaalipolitii- 
jaisten tukitoimenpiteiden tehoa koe- kan laitos, 
henkilöiden selviytymiseen hoidon jäl
keen. Tutkimus toteutetaan Järvenpään 175 Näyttöön perustuvien alkoholiriippu- 
sosiaalisairaalassa. Kertomusvuoden ai- vuutta koskevien hoitomuotojen satunnaistet-
kana on rekrytoitu loput osallistujat tu vertaileva tutkimus: disulfiraami, naltrek- 
(N— 100), järjestetty vertailuryhmän jä- soni ja akamprosaatti alkoholiriippuvuuden 
senille yksilöpalavereita ja koeryhmän hoidossa. Tutkimuksella on kaksi päämää- 
jäsenille verkostopalavereitä sekä tehty rää: 1) parantaa alkoholiriippuvuuden 
puolen vuoden ja vuoden seurantahaas- hoidon laatua muodostamalla kolme sel-
tatteluja. Aineisto on tallennettu ja ana- keisiin ohjeisiin perustuvaa alkoholiriip-
lyysi aloitettu.Tutkija: Anja Koski-Jännes; puvuuden hoitomuotoa, jotka perustu- 
tutkimusapulainen: Anneli Pienimäki, vat näyttöön ja jotka ovat sovellettavissa 
Maarit Leijola, Järvenpään sosiaalisairaala. А-klinikka- ja terveyskeskustasolle; ja 2)

verrata kolmen erilaisen näyttöön perus
tuvan alkoholiriippuvuuden hoitokoko- 
naisuuden tehoa alkoholiriippuvuuden 
hoidossa: hoitokokonaisuudet rakentu-

174 Integratiivisen sääntelyn läpimurto — 
modernin pohjoismaisen alkoholipolitiikan 
analyyseja. Tutkimus tarkastelee pohjois
maiden alkoholin saatavuuteen, myyn- vat valvotun disulfiraami-,naltreksoni- ja 
tiin, hintaan ja käyttöön kohdistuvan akamprosaattilääkityksen ja kognitiivi- 
kontrollipoliittisen järjestelmän hajoa- sen terapian ympärille. Potilaiden satun
naista. Lähtökohtana ovat 1990-luvulla naistaminen tutkimukseen aloitettiin
tapahtuneet suuret muutokset. Näitä elokuussa 2000. Kertomusvuonnarekry-
muutoksia tulkitaan 1900-luvun alkoho- toitiin 70 potilasta 240:stä. Tutkimusai- 
lipolitiikan taustaa vasten pohtimalla eri- heesta pidettiin kertomusvuonna yksi 
tyisen alkoholipolitiikan suhdetta sosiaa- posteriesitys ulkomailla. Tutkimusryh- 
lipolitiikan yleisempään kehitykseen ja mään kuuluvat Esti Laaksonen, Turun ter- 
tulkitsemalla alkoholipolitiikkaa 1960- veystoimi, Hannu Alho, Kansanterveys- 
ja 1970-luvulla kehkeytyneen uuden laitos, Mikko Salaspuro, HUS, alkoholitut- 
kansanterveysajattelun valossa. Tutki- kimusyksikkö, Rauno Mäkelä\a Anja Koski-
muksesta on tehty kuusi artikkelia ja niis- Jännes, A-klinikkasäätiö. 
tä tulkitseva yhteenveto. Artikkelit on
koottu yhteen projektin loppuraportiksi, 176 Mini-interventiokeskustelut terveyskes- 
jonka otsikko on “The dissolution of the kuslääkäreiden vastaanotolla. Tutkimuk- 
alcohol policy field — Studies of the Nor
dic countries”. Se esitetään hyväksyttä
väksi väitöskirjana keväällä 2001 (Chris-

sessa selvitetään, miten lääkärin vastaan
otolla keskustellaan potilaan alkoholin
käytöstä ja miten mahdollisesti ilmitule- 

tofferTigerstedt). Kertomusvuonna tut- vaan suurkulutukseen kohdistuva mini- 
kimusaiheesta pidettiin neljä esitelmää interventio toteutetaan. Aineistona on 
kotimaassa ja kaksi ulkomailla. Tutkimus lääkärin vastaanottojen videonauhoituk- 
on viety loppuun.Tutkija: ChristoJferTiger- siä, jotka analysoidaan keskustelunana-
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lyysin menetelmin. Tutkimus on sekä 
kuvaileva että vertaileva. Siinä kuvataan 
potilaan alkoholinkäyttöä koskevaa kes
kustelua vuorovaikutusprosessina: miten 
lääkärit kysyvät alkoholinkäytöstä ja mi
ten potilaat vastaavat, miten potilaan ker
tomaa tietoa arvioidaan ja miten lääkärit 
neuvovat potilaita. Lisäksi verrataan kes
kustelua alkoholinkäytöstä kahdenlaisilla 
vastaanotoilla: sellaisilla, joissa lääkärit 
ovat osallistuneet mini-interventiokou- 
lutukseen, ja sellaisilla, joissa lääkärit ei
vät ole saaneet koulutusta. Vertailuai
neistona käytetään aiemmassa tutkimus
hankkeessa 1993—1994 nauhoitettuja 
terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoja. 
Varsinainen tutkimusaineisto on kerätty 
Tampereen seudulta professori Kaija 
Sepän johtaman mini-intervention kehit
tämisprojektin yhteydessä. Kertomus
vuonna aineistoa koskevista alustavista 
havainnoista raportoitiin yhdessä esitel
mässä sekä lisäksi tutkimukseen osallis
tuneille lääkäreille.Tutkimus kuuluu osa
na professori Anssi Peräkylän johtamaan 
Hoitoideologiat ja vuorovaikutus -pro
jektiin. Tutkimusaiheesta pidettiin ker
tomusvuonna yksi esitelmä kotimaassa. 
Tutkija: Liisa Raevaara, Alkoholitutkimus
säätiö.

historiallinen ulottuvuus, j ossa verrataan 
1990-luvun teknokulttuuria 1960-luvun 
kannabiskulttuuriin. Tutkimuksessa esi
tetään neljä keskeistä tutkimuskysymystä: 
1) huumeiden käyttöön liittyvän kult
tuurin tutkimus, 2) huumeiden käyttöön 
liittyvän erillis- ja alakulttuurin tutkimi
nen kahden huumeaallon kautta 3) tekno
kulttuurin ja valtakulttuurin kosketus
pintojen ja niiden erojen tutkiminen, 4) 
teknokulttuurin muodostaman käyttäjä- 
verkoston tutkiminen .Tutkimusaineistot 
koostuvat laajasta haastattelumateriaalis- 
ta, laajasta kyselystä sekä erilaisista polii
sin arkistoaineistoista ja rekistereistä. 
Tutkimusaiheesta pidettiin kertomus
vuonna neljä esitelmää kotimaassa.Tutkija 
Mikko Salasuo, Alkoholitutkimussäätiö.

178 Aminohappovälittäjien merkitys alko
holiriippuvuuden kehittymisessä. Tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää aminohappojen 
merkitystä alkoholiriippuvuuden kehit
tymisessä tutkimalla GABAergisten ja 
glutaminergisten mekanismien merki
tystä alkoholin vahvistavissa vaikutuksis
sa ja juomisen säätelyssä. Näiden vaiku
tusten hermostollisen perustan selvittä
minen on olennaista alkoholiriippuvuu
den kehittymisen ymmärtämiseksi ja 
hoitomenetelmien kehittämiseksi. Koska 
dopaminergisten mekanismien tutkimuk
set ovat tuottaneet alkoholin vahvistavien 
vaikutusten osalta ristiriitaisia ja vaikeas
ti tulkittavia tuloksia, myös muita her
mostollisia mekanismeja on syytä tut
kia. GABAergisten ja glutaminergisten 
reseptoreiden on osoitettu olevan herk
kiä alkoholille, mutta niiden merkitystä 
alkoholin vahvistavissa vaikutuksissa ei 
kuitenkaan täysin tunneta.Tutkimukses-

177 Huumeet ja teknokulttuuri. Tutkimuk
sessa selvitetään muotihuumeiden käyt
töä Helsingissä. Tutkimus keskittyy eri
tyisesti 1990-lukuun ja ns. tekno/rave
kulttuuriin, jossa ekstaasin ja amfetamii
nin käyttö olija on yleistä. Tarkoituksena 
on avata suomalainen näkökulma tähän 
muualla Euroopassa, erityisesti Britanni
assa valtavan suosion saavuttaneeseen 
ilmiöön.Tutkimuksessa on mukana myös
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sakäytetäänalkoholiarunsaastijuoviaAA gorioihin ja ryhmiin ongelmat liitetään, 
(Alko Alcohol)- ja vähän juovia ANA 
(Alko Non Alcohol) -rottia. Aluksi on 
pyritty selvittämään aivojen aminohap- ja onko määrittelyissä rakentuva sosiaali- 
povälitteisten mekanismien merkitystä nen todellisuus yhdenmukainen vai mo- 
alkoholin juomisen säätelyssä. Nucleus niääninen eli tapahtuuko päihdeongelmi- 
accumbensin solukeskusten ibotenaatti- en tunnistaminen yhteisymmärryksessä 
leesion vaikutus alkoholin juomisen op- vai eri intressiryhmien välisinä merkitys- 
pimiseen ja vakiintuneeseen juomiskäyt- kamppailuina. Tutkimuksessa tuotetta- 
täytymiseen tutkitaan AA-rotilla. Lisäksi van tiedon pohjalta voidaan tehdä päätel- 
tutkitaan leesion vaikutusta naltreksonin miä siitä, millaisia institutionaalisia, sosi- 
juomista vähentävän vaikutuksen välit- aalisia ja moraalisia tehtäviä yhteiskun- 
tymiseen Työssä käytetään myös mik 
rodialyysitekniikkaa hereillä olevilla va- (julkisuuden suodattamana) rakentamassa 
päästi liikkuvilla eläimillä. Tällä teknii- ja mitä seurauksia tällä on yhteiskunnan 
kalla voidaan tutkia sekä akuutisti että sosiaaliselle järjestykselle. Syksyllä 2000 
toistetusti annetun alkoholin vaikutusta kerättiin aineistoa lehtien sähköisistä

ovatko kategorisoinnit diskriminoivia, 
ketkä toimivat ongelmien määrittelij öinä

eri toimijat ovat alkoholikontrollillenan

GABAn ja glutamaatin vapautumiseen arkistoista. Syksyllä tutkimus myös laaje- 
mesolimbisen aivoalueen eri osissa. Mikro- ni osaksi tutkimusprojektia“Julkijuomis- 
dialyysiä käyttämällä saadut näytteet ongelmat, julkinen valta ja moraalisääte-
määritetään nestekromatograafisesti.
Tutkijat: PäiviTuomainenja Meri Koistinen, kimuksen ohella kolme muuta osalohkoa:
Kansanterveyslaitos, mielenterveyden ja 1) julkijuomisen lainsäädännöllinen sää-
alkoholitutkimuksen osasto, alkoholitut- tely, 2) poliisi ja julkijuomisongelmien 
kimusyksikkö.

ly”, j oka sisältää edellä esitetyn mediatut

kenttä, ja 3) viranomaisten keskinäinen 
työnjako alkoholiongelmien ehkäisyssä, 

179 Vapaus ei sopinutkaan suomalaisille. säätelyssä ja hoidossa. Tutkimusaiheesta 
Tutkimus lehdistön ja toimittajien suhteesta pidettiin kertomusvuonna yksi esitelmä 
päihdeongelmiin vuosina 1993—2000. AI- ulkomailla. Projektin vetäjä ja tutkija: 
koholipolitiikan uudet institutionaaliset Jukka Törrönen, Alkoholitutkimussäätiö, 
järjestelyt 1990-luvulla purkivat pitkään
jatkuneen jännitteen rajoittavan ja va- 180 Alkoholin riskikuluttajien farmakologinen 
pautta vaativan alkoholipolitiikan välillä. mini-interventio: alkoholinkulutuksen vähen- 
Lehdistö reagoi uuteen tilanteeseen odot- täminen naltreksonilla ja mini-interventiolla.
tavalla kannalla, kunnes 1999 keväällä Tutkimusta varten on kehitetty uusi 
käynnistyi järjestys- ja turvallisuusnäkö- hoitomalli henkilöille, joiden alkoholin- 
kulmaa korostava kirjoittelu alkoholion- käyttö on kliinisesti merkittävä. Tutki- 
gelmista. Tutkimuksessa kysytään, mitä muksen tarkoituksena on selvittää hoito- 
merkitsee päihteiden uudenlainen mää- mallin tehokkuus. Hoidon tavoitteena on 
rittely ongelmaksi mediajulkisuudessa. alkoholinkäytön vähentäminen. Hoito 
Tutkimuksessa jäsennetään, millaisiin kate- toteutetaan lumekontrolloituna satun-
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naistettuna lääkeainetutkimuksena, jossa 
verrataan kolmen erilaisen naltreksoni- 
annoksen (0 mg, 25 mg ja 50 mg) tehoa 
yhdistettynä mini-interventioon. Tutki
muksessa selvitetään eroavatko hoito
ryhmät toisistaan seuraavissa asioissa: 
käytetty alkoholimäärä, retkahdukset, 
hoidossa pysyminen, subj ektii visesti koet
tu hyvinvointi (elämänlaatu ja mieliala), 
muutokset henkilöiden toiminnallisessa 
tasossa ja alkoholinkulutusta osoittavissa

laboratoriokokeiden tuloksissa.Tutkimuk
seen osallistuu yhteensä 160 vapaaehtoista 
miestä tai naista .Tutkimus tehdään moni- 
keskustutkimuksena ja siihen osallistuvat 
rekrytoidaan työterveyshuollon asiak
kaista. Tutkijat: Hannu Alho, David Sinclair 
ja Jouko Lönnqvist, Kansanterveyslaitos, 
mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen 
osasto, Mikko Salaspuro, HUS, alkoholi
sairauksien tutkimusyksikkö.

APURAHAT

"Ж 7uoden aikana maksettiin apurahoja Prof. Antti Hervonen, dos. Pia Jaatinen,
V seuraavasti: aikaisempiin päätök- lääket. lis. Päivi Riihioja, lääket. lis. 

siin perustuvat tutkimussopimusapura- Jarno Riikonen ja lääket. lis. Jyrki Rintala 
hat 1.267.036 markkaa, vuoden aikana 50.000 mk: Pitkäaikaisen alkoholi- 
myönnetyt ja maksetut tutkimussopi- altistuksen neurofarmakologiset ja 
musapurahat 140.000 markkaa, vuoden neuropatologiset vaikutukset 
aikana maksetut varsinaiset apurahat
1 .219.1 67 markkaa. Valtaosa apurahoista Fil. toht. Petri Hyytiä 53.700 mk: Aivojen 
myönnettiin syksyllä tapahtuneen haun glutamaattireseptorit ja retkahtaminen 
perusteella .Tällöin käsiteltiin 6 2 apuraha
hakemusta, ja apuraha myönnettiin 28 Fil. maist. Johanna Hämäläinen 40.000 mk: 
hakijalle. Hakemusten yhteissumma oli Viina ja kansallinen projekti. Alkoholi

suomalaisella maaseudulla vuoden 1865 
kotipolttokiellon jälkeen

5.733.180 markkaa.

Varsinaiset apurahat
Lääket. lis. Heidi Jänkälä 24.000 mk: 
Alkoholisydänvaurion mekanismit; 
etanolin ja asetaldehydin vaikutukset 
sydänlihaksen apoptoosiin ja geeni- 
ekspressioon

Fil. maist. Marko Aho 80.000 mk: 
Iskelmäkuninkaan tuho: Suomi-iskelmän 
sortuvat tähdet ja myyttinen sankaruus

Valtiot, maist. Sakari Andersen 104.200 mk 
(Heikki Wariksen apuraha): 
Huumeidenkäyttäjät ja viranomaiset

Fil. toht. Janna Kantola 74.600 mk: 
Alkoholi ihmisten välissä: Christer 
Kihlmanin, Henrik Tikkasen ja Pentti 
Saarikosken tunnustuksellisesta proosasta
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Prof. Pekka J. Karhunen ja työryhmä 
48.000 mk: Alkoholismi, itsemurha- 
alttius ja geenit

Lääket. lis. Eila Sailas 20.000 mk: 
Päihdeongelman takia hoitoon hakeutu
neiden naisten psykiatrinen oireilu

Dos. Esko Kemppainen 10.000 mk: 
Alkoholin aiheuttaman haimatulehduk
sen diagnostiikka ja patogeneesin 
selvittäminen valkosolujen osalta

Prof. Markku Savolainen, lääket. toht. 
Minna Hannuksela ja fil. kand. Marja 
Liisanantti 120.755 mk: Alkoholin 
muuntamat fosfolipidit alkoholi
sairauksien aiheuttajana ja atero- 
skleroosin estäjänäValtiot, maist. Anna Leppo 55.434 mk: 

Suomalaisen AA-liikkeen kahtiajakautu
minen Suomen AA:han ja Anonyymeihin 
Alkoholisteihin: kvalitatiivinen tutkimus 
hajaannuksen syistä ja seurauksista

Fil. maist. Sanna Soini 72.000 mk: 
Aivojen välittäjäainereseptorit alko 
holinjuomisen säätelyssä

Psykol. lis. Bodil Lindfors 30.000 mk: 
Alkohol, kön, väld, och makt i närä 
relationer

Laudaturtyöt

Fil. maist. Matthew Iles 5.000 mk: Ase- 
taldehydin sitoutuminen biologisessa 
ympäristössäPsykol. lis. Kirsti Määttänen ja fil. toht. 

Päivi Kosonen 73.036 mk: Koetut ja 
kerrotut humalat - kertomisen tyyleistä 
kokemuksellisiin tuntoihin

Tutkimussopimusapurahat

Uusia tutkimussopimusapurahoja ja 
vanhojen sopimusprojektien jatkorahoi
tusta vuodeksi 2001 myönnettiin 
seuraavasti:

Yhteiskuntat, lis. Kaarina Mönkkönen 
54.000 mk: Dialogisuus ja vuoro
vaikutuksesta syrjäytyminen (nuorten 
päihdetyön ja kasvatuksen vuorovaikutus 
ongelmat) Valtiot, maist. Mika Alavaikko 101.400 mk: 

Suomalaisen alkoholijärjestelmän ja 
hyvinvointivaltion muuttunut suhdeFarm. toht. Petteri Piepponen, prof. Liisa 

Ahtee, proviisori Janne Mikkola, Ruth 
Rudissaar, B. Se., ja farm. toht. Outi 
Salminen 36.330 mk: AA- ja ANA-rotta- 
kantojen aivojen dopaminergiset meka
nismit: herkistymisilmiön mekanismien 
selvittäminen

Dos. Hannu Alho 60.000 mk: Alkoholi
riippuvuuden, persoonallisuuden ja 
makeanmieltymyksen väliset yhteydet: 
makeanmieltymyksen ennustearvo 
naltreksonihoidossa

Dos. Pekka Saarnio 60.000 mk: Päihde
ongelmien hoidon vastaanottovaiheen 
kehittäminen

Dos. Hannu Alho 110.800 mk: Alkoho
lin riskikuluttajien farmakologinen 
mini-interventio: alkoholinkulutuksen
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vähentäminen naltreksonilla ja mini- 
interventiolla

Prof. /Inssi Peräkylä ja fil. lis. Liisa 
Raevaara Ml .MG mk: Mini-interven- 
tiokeskustelut terveyskeskuslääkäreiden 
vastaanotollaValtiot, toht. Ilkka Arminen, fil. maist. 

Mia Halonen ja valtiot, maist. Anna Leppo 
42.250 mk: AA-perustainen alkoholis- 
miterapia. Tutkimus terapiatyönteki- 
jöiden ja potilaiden vuorovaikutuksesta

Valtiot, maist. Riikka Perälä 42.250 mk: 
Moniammatillinen tiimi hoidon suun
nittelun välineenä Myllyhoidossa: 
tutkimus Myllyhoidon hoitotyönteki
jöiden potilaiden hoitoprosessiin 
liittämistä arviointi- ja suunnittelu- 
käytänteistä

Dos. Timo Kortteinen 13.000 mk: 
Alcohol, ethnicity and identity — 
Religion and alcohol consumption in 
Saravvak, East Malaysia

Prof. Mikko Salaspuro 280.000 mk: 
Asetaldehydi — paikallinen karsinogeeni 
(Ruoansulatuskanavan intraluminaali- 
seen asetaldehyditasoon vaikuttavat 
tekijät)

Prof. Anja Koski-Jännes 100.554 mk: 
Vapaa-ajan toiminnan edistäminen 
sosiaalisen tuen avulla laitoshoidossa 
olleiden päihdeongelmaisten keskuu
dessa

Valtiot, maist. Mikko Salasuo 101.400 mk: 
Huumeet ja teknokulttuuriValtiot, maist. Kristiina Kuussaari 

67.600 mk: Huumausaineiden käyttäji
en hoidon palvelujärjestelmä (Suomen 
huumehoito murroksessa II)

Fil. toht. Päivi Tuomainen ja fil. maist. 
Meri Koistinen 161.400 mk: Aminohappo- 
välittäjien merkitys alkoholiriippuvuu
den kehittymisessäLääket. lis. Esti Laaksonen 56.700 mk: 

Alkoholiriippuvuuden näyttöön 
perustuva hoito: tehostaminen ja 
vertailu

Valtiot, toht .Jukka Törrönen 145.176 mk: 
Vapaus ei sopinutkaan suomalaisille. 
Tutkimus lehdistön ja toimittajien 
suhteesta päihdeongelmiin vuosina 
1993-2000

Dos. Onni Niemelä 115.000 mk: Alko
holin suurkulutuksen aiheuttamat 
proteiinimodifikaatiot alkoholisaira 
uksissa Valtiot, maist. Katariina VVarpenius 

101.400 mk: Raittiusliike Suomessa 
kieltolain kumoamisen jälkeenProf. Pertti Panula, fil. kand. Kaj Karlstedt, 

fil. kand. Minnamaija Lintunen ja Adrian 
Lozada, B.S., M.Se. 82.250 mk: Lisään
tyneen histamiinivaihdunnan merkitys 
alkoholikäyttäytymisessä
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MUU TOIMINTA

Kansainvälinen yhteistyöMuu toiminta kotimaassa

WHO:n kanssa yhteistyö on jatkunut 
monella tasolla, ja Euroopan aluetoi
miston kanssa on käynnissä useita yhteis
projekteja. Klaus Mäkelä ja Kari Poikolai
nen kuuluivat jäseninä WHO :n asiantun
tijaelimeen Expert Advisory Panel on 
Drug Dependence and Alcohol Prob- 
lems.

Klaus Mäkelä oli А-klinikkasäätiön val
tuuskunnan jäsen, sosiaali- ja terveysmi
nisteriön päihdepolitiikan suunnittelua 
pohtivan työryhmän jäsen ja Suomen 
Akatemian psykoterapiaprojektin tieteel
lisen neuvottelukunnan jäsen.

Kari Poikolainen oli Helsingin yliopiston 
kansanterveystieteen dosentti, Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kunta
yhtymän työterveysalan eettisen toimi
kunnan jäsen, Lääketieteellinen Aika
kauskirja Duodecimin Mitä nyt -palstan 
ja psykiatrian uutisten toimittaja, Sosiaa
lilääketieteellisen Aikakauslehden toi
mituskunnan jäsen, Suomalainen Lääkäri- 
seura Duodecimin päihdesairauksien 
käypä hoitoryhmän jäsen, Uudenmaan 
lääninoikeuden asiantuntijajäsenen vara
jäsen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskuksen (Stakes) pysyvä 
asiantuntija epidemiologian alalla.

Kalervo Kiianmaa toimi Alcohol-lehden 
toimituskunnan jäsenenä.

Klaus Mäkelä oli Acta Sociologica -lehden 
päätoimittaja, Consortium of European 
Alcohol Research Centres -organisaation 
varapuheenjohtaja ja kuului seuraavien 
julkaisusarjojen toimituskuntaan: Addic- 
tion, Addiction Research, Drug and 
Alcohol Research ja Cambridge Interna
tional Research Monographs in the 
Addictions.

Kari Poikolainen oli Addiction-lehden apu- 
laistoimittaja ja kuului sen toimituskun

taan.

Jussi Simpura oli Sosiaalipoliittisen yhdis
tyksen johtokunnan jäsen, Suomen 
ICSW-neuvottelukunnan puheenjohtaja, 
Tiimi-lehden toimitusneuvoston jäsen, 
Tilastokeskuksen aj ankäyttötutkimuksen 
johtoryhmän jäsen ja Tilastokeskuksen 
tieteellisen neuvottelukunnan jäsen.

Esa Österberg osallistui alkoholijärjestel

mien muutoksia analysoivan Canadian- 
Nordic -projektin työkokoukseen To
rontossa 27,—28.11.2000. Hän selvittää 
Kanadan järjestelmämuutosten merki
tystä pohjoismaiselle alkoholijärjestel
mää koskevalle suunnittelulle ja keskus
telulle.

Kertomusvuoden aikana säätiön sopi- 
mustutkijat esittelivät tuloksiaan lukui
sissa esitelmissä kotimaassa.
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Säätiön toimintaan liittyvistä kansainvä 
lisistä kokouksista ja suomalaisista esitel 
män pitäjistä mainittakoon:

1 Oth Congress of the International Society 
for Biomedical Research on Alcoholism, 
Jokohama, Japani, 2,—8.7. Onni Niemelä piti 
esitelmän.

The 56th Annual Meeting of American
Academy of Allergy, Asthma, and Immu- 28th World Congress of the International
nology (AAAAI), San Diego, USA, 3.
8.3. Onni Niemelä piti esitelmän.

Society of Hematology, Toronto, Kanada, 
26.—30.8. Onni Niemelä ja Seppo Parkkila 
pitivät esitelmän.

The Sixth Annual International Qualita- 
tive Health Research Conference, Banff, 
Alberta, Kanada, 6.—8.4. Anja Koski-Jän- 
nes piti esitelmän.

NAD:srusmedelforskarsmöte, Reykholt, 
Islanti, 30.8,—3.9. Pekka Hakkarainen ja 
Kristiina Kuussaari pitivät esitelmän.

The Third European Social Science 
Conference, Amsterdam, Hollanti, 12,— 
1 5.4. Matti Peltonen piti esitelmän.

BAR2000, Nordic Biological Alcohol 
Research Meeting, Oslo, 7,—10.9. Kari 
Poikolainen piti esitelmän.

European Histamine Research Society N AD-seminarium, Tukholma, 18,—19.10.
Meeting, Nemi, Italia, 17.-21.5. Minna- Christojfer Tigerstedt piti esitelmän. 
maija Lintunen piti esitelmän.

Sendai Histamine Symposium, Sendai, 
Japan, 22,—25.1 1. Pertti Panula piti esi
telmän .

26thAnnual Alcohol Epidemiology Sym
posium of the Kettil Bruun Society for 
Social and Epidemiological Research on 
Alcohol, Oslo, 5.— 9.6. Christojfer Tiger
stedt piti esitelmän.

Ehime University, Matsuyama, Japani, 
28.11. Pertti Panula piti esitelmän.

The Crossroads in Cultural Studies :Third 
International Conference, Birmingham, 
Iso-Britannia, kesäkuu. Jukka Törrönen piti 
esitelmän.
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TALOUS

S Voimassa olevien tutkimussopimuspää- 
tösten mukaisesti varoja on sidottu 
1.618.356 markkaa vuodeksi 2001 ja 
S86.70S markkaa vuodeksi 2002. Lisäksi 
on sidottu 32.500 markkaa vuodeksi 
2003 ja 13.000 markkaa vuodeksi 2004 
sillä ehdolla, ettämyös SuomenAkatemia 
rahoittaa yhteishanketta.

äätiön menot nousivat 3.483.426 
markkaan vuonna 2000. Valtaosa, 

2.803.886 markkaa, käytettiin tutki
mustoimintaan. Säätiö sai avustuksia 
yhteensä 3.625.000 markkaa; kirjojen 
myynnistä kertyi tuloja 840 markkaa. 
Hyväksytty kulubudjetti alittui 141.574 
markalla ja tilikauden ylijäämä oli 
142.414 markkaa.
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