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YLEISKATSAUS

alkoholitutkimussäätiön tukea saaneita väitöskirjoja julkaistiin vuoden 
2010 aikana neljä. Kansainvälisen arviointimenettelyn läpikäyneitä uu-
sia artikkeleita ilmestyi 11. Lisäksi ilmestyi viisi muuta tieteellistä kirjoi-
tusta. jatkorahoitusta myönnettiin neljälle tutkimussopimushankkeelle.

Vuonna 2010 päätettiin aloittaa kahden uuden tutkimussopimushank-
keen rahoittaminen. ensimmäisessä tutkitaan mielen, ruumiin ja sosio- 
kulttuurisen yhteenkietoutumista eurooppalaisten lääkäreiden alko-
holiajattelussa 1700-luvun lopulta 1800-luvun puoliväliin. hanke on 
jatkoa suomen akatemian Päihteet ja addiktio –ohjelmassa aloitetulle 
työlle. toisessa hankkeessa tutkitaan huumeisiin liittyviä kuolemia ja 
riskienhallintaa institutionaalisesta sekä käyttäjän näkökulmasta. han-
ke käynnistyy rekisteriaineistojen analyysillä. aiemmin alkaneita sopi-
mushankkeita esitellään jäljempänä kohdassa Tutkimustoiminta. 

Vuonna 2010 säätiön toimintaan ja rahoitukseen vaikutti perintei-
sen alkoholitutkimuksen tukemisen lisäksi kaksi uutta, lyhytaikaista 
toimintamuotoa. säätiö osallistui suomen akatemian rahoittamaan 
nelivuotiseen kansainväliseen tutkimuskonsortioon "addiktion teori-
at ja mielikuvat" tutkimalla addiktioiden aatehistoriaa, syytekijöitä ja 
luonnetta. sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmitun sopimuksen 
mukaisesti säätiö julisti haettavaksi apurahoja rahapeliongelmien tutki-
mukseen ja myönsi tukea tähän tarkoitukseen liki 300.000 euroa. 

alkoholitutkimussäätiö toimii terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ti-
loissa osoitteessa Mannerheimintie 164a.
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HALLINTO

säätiön hallituksen kokoonpano oli kertomusvuonna seuraava: so siaa li- ja 
terveys ministeriön nimit tä mät jäsenet: johtaja Tapani Melkas, professori 
Esa Korpi ja tutkimusprofessori Jussi Simpura; opetus mi nis teriön nimittä-
mät jäsenet: professori Anja Koski-Jännes, professori Pekka Sulkunen ja 
professori Jari Tiihonen; tieteellisten seurain valtuuskunnan nimeä-
mät jäsenet: tutkimusjohtaja Janne Kivivuori ja pro fes sori Erkki Vuori; 
alko oy:n nimeämä jäsen: toimitus johtaja Jaakko Uotila. hallituk sen pu-
heenjohtajana on ollut Simpura ja varapu heen joh tajana Vuori. 

hallituksen toimikausi oli katkolla vuoden 2010 lopulla ja uudessa, toi-
mikauden 2011–2013 hallituksessa jatkavat seuraavat vanhan hallituksen 
jäsenet: professori Esa Korpi, tutkimusprofessori Jussi Simpura, pro fes sori 
Erkki Vuori ja toimitus johtaja Jaakko Uotila. uusina jäseninä hallitukseen 
nimitettiin tutkija Heini Kainulainen, johtaja Taru Koivisto, professori 
Markku Koulu, erikoistutkija Pia Mäkelä ja vararehtori Elianne Riska.

työvaliokuntaan ovat kuuluneet hallituksen jäsenet Korpi, Sulkunen 
ja Vuori. Puheen joh tajana on ollut Simpura. asian tuntijoina oli vat do-
sentti Pekka Hakkarainen ja tutkimusprofessori Kalervo Kiian maa. tut-
kimusjoh tajana ja sihteerinä toimi Kari Poikolainen. tilin tarkas tajana 
oli Kht Olavi Guttorm (varalla Kht Timo Tuokko). taloudenhoitajana 
oli Hannu Lindroth. 

rahapelitutkimusvaliokuntaan ovat kuuluneet sosiologian professori 
Pertti Alasuutari tampereen yliopistosta, kuluttajaekonomian professori 
Visa Heinonen helsingin yliopistosta, psykiatrian professori Mauri Mart-
tunen Kuopion yliopistosta, tutkimusjohtaja Kari Poikolainen alkoholi-
tutkimussäätiöstä, dosentti Kati Rantala oikeuspoliittiselta tutkimuslai-
tokselta ja sosiaalipsykologian dosentti Kari Vesala helsingin yliopistosta.

hallitus kokoontui kaksi kertaa, työvaliokunta kuusi kertaa ja rahapeli-
tutkimusvaliokunta yhden kerran.

säätiön tutkimusjohtaja Kari Poikolainen jäi eläkkeelle 30.9.2010. tut-
kimusjohtajan tehtävän täyttöprosessi käynnistettiin säätiön hallituksen 
syyskokouksessa 2009. tehtävää haki kymmenen ansioitunutta tieteen-
harjoittajaa, joista hallitus valitsi kokouksessaan 20.4.2010 alkoholi-
tutkimussäätiön tutkimusjohtajaksi filosofian tohtori, dosentti Tomi 
Lintosen. Lintosen työsuhde alkoi 1.9.2010 ja tutkimusjohtajan tehtävät 
siirrettiin hänelle 1.10.2010.
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TUTKIMUSTOIMINTA

TUTKIMUSSOPIMUKSET jA yHTEISTyÖHANKKEET

säätiön ohjelmaan sisältyvät tutkimukset ovat edistyneet seuraavasti:

184 Alkoholi ja naiset Suomessa 1917–1987. 

Kieltolaki on vaikuttanut nykyisiin alkoholikäsityksiimme ja alkoholi-
politiikkaamme. aikaisemman tutkimuksen kieltolakikuva on varsin 
miehinen ja yhteiskunnan ”ylätason” toimijoihin – eduskuntaan, hal-
litukseen ja raittiusliikkeen johtoon keskittyvä. naisten kieltolakimie-
lipiteiden kehitys on erityisen kiinnostava, koska oletettu kieltolain 
sataprosenttinen kannatus osoittautuikin kansanäänestyksessä 1931 
enemmistön vastustukseksi. tutkimus luo uutta näkökulmaa kielto-
lakiajan historiaan yhdistämällä sosiaalihistoriallisen mentaliteettien 
tutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen analyysivälineitä ja teoreettisia 
näkökulmia. aineistona on lehdistömateriaalia sekä nais-, kieltolaki- ja 
raittiusjärjestöjen sekä keskeisten kieltolakitoimijoiden arkistoja. tutki-
muksen kohteena ovat sekä diskurssit että konkreettinen toiminta. Kiel-
tolakikeskustelussa naiset perustelivat osanottonsa yhteiskunnalliseen 
keskusteluun satavuotiaalla koti- ja perhekeskeisellä aatteellisella jatku-
molla, johon liitettiin myös moraalin ja sosiaalipolitiikan kysymykset. 
toisaalta naiset esiintyivät työssäkäyvinä veronmaksajina, äänestävinä, 
tasa-arvoisina kansalaisina. naisten kieltolakikeskustelun keskeisin ky-
symys oli, parantaako vai huonontaako kieltolaki perheiden raittiusti-
lannetta ts. estääkö se isiä, aviomiehiä ja poikia juomasta. Mediassa ja 
järjestöjen sisäisissä julkisuuksissa puolustettiin raittiutta ja kieltolakia 
lähes kieltolakiajan loppuun saakka. tämä diskurssi oli ristiriidassa 
sekä arkijulkisuuden diskurssin että alkoholin läsnäoloa suosineiden 
käytäntöjen kanssa. Väitöskirjatyö (monografia) alkoi 2002 hankkeessa 
alkoholi ja naiset suomessa 1917–1987. sen muut tutkijat olivat Matti 
Peltonen ja hanna Kuusi. hankkeen tuloksia on raportoitu teoksessa 
alkoholin vuosisata: suomalaisten alkoholiolojen vaiheita 1900-luvul-
la (sKs 2006). Kaartinen on jatkanut työtään alkoholitutkimussäätiön 
henkilökohtaisella apurahalla 1.1.2008–31.3.2010. tutkimusta on 1.7.–
31.9.2010 rahoittanut myös helsingin Yliopisto. Käsikirjoitus on jätetty 
esitarkastukseen 15.2.2011. tutkija: Aija Kaartinen, alkoholitutkimus-
säätiö. (aija.Kaartinen@helsinki.fi)
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185 Toistuvasti rattijuopumuksesta tuomittujen henkilöiden kokemukset rat-
tijuopumuksesta.

rattijuopot ohjautuvat keskusteluhoitoihin pääasiallisesti rangaistusseu-
raamuksia määrättäessä. Yleensä hoito-ohjelmat tarjoavat liikennevalis-
tusta tai hoitoa päihdeongelmaan. asiakkaiden heikko motivaatio hoi-
toon sekä rattijuoppojen heterogeenisuus asiakasryhmänä ovat tuottaneet 
painetta yksilöllisempään hoidon suunnitteluun sekä hoitovaihtoehtoihin. 
tutkimuksen kohteena ovat toistuvasti rattijuopumuksesta tuomittujen 
henkilöiden hoidollisissa keskusteluissa tuottamat kertomukset. Pyrki-
myksenä on selvittää rattijuoppojen tapoja konstuoida itsensä toimijana 
hoidollisessa tilanteessa, jossa heitä vastuutetaan sosiaalisen sopimuksen 
rikkomisesta. tutkimusaineisto muodostuu 30 henkilön viiden tunnin 
tutkimus- ja hoitojaksoista. hoitojaksot videoitiin ja tallenteet saatettiin 
tekstimuotoon. tutkimuksen teoreettinen ja metodinen lähestymista-
pa on narratiivinen. alkoholitutkimussäätiö rahoitti tutkimusta vuosina 
2002–2005. tutkimushankkeen aikana julkaistiin artikkeli Counselling 
Psychology Quarterly –julkaisussa ja pidettiin kaksi esitelmää kotimaassa. 
Vuodesta 2006 lähtien tutkimustyö on edennyt tutkijan muun työn ohes-
sa. Koko aineistoa koskeva tutkimusraportti tarkastetaan psykologian alan 
lisensiaattitutkimuksena. ensimmäisessä osa-tutkimuksessa ”sense of 
agency in narrative processes of repeatedly convicted drunk drivers” ku-
vattiin kahden asiakkaan kerrontaprosesseissa rakentuvia, rattijuopumuk-
selle annettuja merkityksiä. asiakkaiden rattijuopumukset rakentuivat 
vastakkaisiksi ratkaisuiksi koetulle toimijuudentunnon ongelmalle; toisel-
le rattijuopumus oli pakottava toiminnallinen ratkaisu, jossa asiakas luo-
pui toimijuuspositiostaan. toiselle asiakkaalle rattijuopumus oli tietoinen 
valinta ja yritys korostaa autonomista toimijuustuntoa. Koko aineiston, 
eli 30 asiakkaan kertomusten, analyysissä löydettiin viisi toimijuuskerto-
mustyyppiä: Provosoidun toimijuuden kertomuksissa (11) päähenkilö-
kertojat tuottivat rattijuopumuksen ei-reflektoituna arkisena toimintana 
ja eikä rattijuopumus merkityksellistynyt vastuullisuuden kautta. heikon 
toimijuuden kertomuksissa (8) kertojat siirsivät vastuun itsen ulkopuolelle 
arvioimalla päähenkilön toimijuuden ongelmalliseksi, mutta asemoimal-
la kertojan päähenkilöstä erilliseksi toimijaksi. itsekeskeisen toimijuuden 
kertomuksissa (5) päähenkilö-kertojat puolustivat reaktiivisesti toimi-
juuttaan rattijuoppona ja kielsivät vastuun eksplistiittsesti. akraattisen 
toimijuuden kertomuksissa (3) kertojat reflektoivat rattijuopumusta pää-
henkilön oppositionaalisena toimintana sekä tapana tuottaa autonomia-
tunnetta. Kertojat reflektoivat rattijuopumusta vastoin parempaa tahtoa 
toimimisena ja prosessoivat akraattista toimintaansa ongelmallisena in-
terpersonaalisena suhtautumis- ja toimintatapana. reflektiivinen kerronta 
tuotti relationaalista toimijuustuntoa ja mahdollisuuden vastuullisempaan 
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toimijuuteen. ei-omistetun toimijuuden kertomuksissa (3) rattijuopumus 
kerrottiin tapahtumana, joka johtui päähenkilön toimijuuden ulkopuolel-
ta tulevista tekijöistä. Päähenkilö rattijuoppona ei kuvautunut subjektina 
eikä toimijana. Puuttuvat subjekti- ja toimijapositiot poistivat vastuullisen 
toimijan position kertojilta. tutkija: Minna-Leena Pulkkinen, jyväskylän 
yliopiston psykologian laitos. (minpul@psyka.jyu.fi)

190 Haittojen vähentäminen ja matala kynnys suomalaisessa huumehoidossa. 
Etnografinen kuvaus suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneu-
vonnasta.

tarkastelen tutkimuksessa suomalaisen huumausaine- ja hyvinvointipo-
litiikan hallintakäytännöissä ja ajattelutavoissa viime vuosikymmenen 
aikana tapahtuneita ja ounasteltuja muutoksia huumehoitoa koskevan 
esimerkin avulla. tutkimuksen kohteena ovat vuonna 1997 toimintansa 
aloittaneet ruiskujen ja neulojen vaihtopisteet, so. terveysneuvontapisteet, 
ja niiden edustama huumeongelmien hallintatapa, jossa on korostunut 
muun muassa ”käyttäjä”- ja ”asiakaslähtöisyys” sekä huumeidenkäyttäjien 
yhteiskunnallisen aseman parantaminen erilaisin ”osallistavin” menetel-
min. tämän lisäksi pisteet perustavat toimintansa haittojen vähentämisen 
ajattelutavalle, joka varsinkin toiminnan alkuvaiheessa poikkesi suuresti 
suomalaisen päihdehuollon perinteisistä, raittiuteen tähtäävistä ajattelu ja 
toimintatavoista. tutkimus on kokonaisesitys terveysneuvontatoiminnan 
ideologisista lähtökohdista ja siitä, kuinka ne kääntyvät huumeidenkäyt-
täjiin kohdistuviksi käytännöllisiksi interventioiksi. tutkimuksessa arvi-
oidaan myös toiminnan merkitystä sekä huumeidenkäyttäjien itsensä että 
muun yhteiskunnan kannalta. tämän lisäksi terveysneuvontapisteet ovat 
tutkimuksessa näköalapaikka erilaisiin vallalla oleviin sosiaalisten ongel-
mien määrittely- ja hallintatapoihin. näiden kysymysten osalta tutkimus 
yhdistyy keskusteluun ns. kansalaisyhteiskunnan ja erilaisten kansalais-
järjestöjen mahdollisuuksista auttaa sosiaalisten ongelmien hallintaa ja 
ratkaisua. etnografinen aineisto koostuu yhteensä vuoden ajalta pisteissä 
ja niiden liepeillä – kaduilla ja kokouksissa – tehdyistä havainnoista sekä 
pisteiden työntekijöille ja asiakkaille tehdyistä haastatteluista. taustama-
teriaaliksi on kerätty terveysneuvontapisteiden toimintaa koskevia leh-
tiartikkeleita, toimintaa koskevia hallinnollisia dokumentteja sekä huu-
meidenkäyttäjille suunnattua terveysneuvontamateriaalia. tutkimuksesta 
on tulossa neljä artikkelia ja yhteenvedon käsittävä artikkeliväitöskirja. 
tutkimuksen ensimmäinen artikkeli julkaistiin vuonna 2007 Yhteiskun-
tapolitiikka -lehdessä. Vuonna 2009 julkaistiin kaksi artikkelia (Journal 
of Health Management and Organisation ja Sosiologia), viimeisteltiin 
tutkimuksen neljäs artikkelikäsikirjoitus Critical Social Policy-lehteen ja 
aloitettiin yhteenvedon kirjoittaminen. tutkimus valmistuu vuoden 2010 
aikana. tutkija: Riikka Perälä, alkoholitutkimussäätiö.
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196 Huumeet ja yhteiskunnalliset haitat. 

helsinkiläisistä huumemarkkinoista ei ole aikaisemmin tehty etno-
grafista tutkimusta. uuden tiedon tuottamisella on oma painoarvonsa 
suomalaisessa huumetutkimuksessa. etnografian valitsemiseen vaikut-
ti ennen kaikkea tutkimuksen aihe. aineistona käytettiin etnografisia 
tutkimusmenetelmiä; osallistuvaa ja osallistumatonta havainnointia, 
keskusteluja sekä avoimia haastatteluja. aineistona käytettiin myös vi-
ranomaishaastatteluja sekä esitutkintapöytäkirjoja törkeistä huumaus-
ainerikoksista. tutkimuksen teko alkoi vuoden 2004 alussa. tutkimus 
on esitarkastusvaiheessa ja valmistuu vuoden 2010 aikana. tutkija: Jussi 
Perälä, alkoholitutkimussäätiö. (jussi.perala@thl.fi)

199 Vuonna 2004 alkoholin verotuksessa ja tuontisäädöksissä tapahtuneiden 
muutosten vaikutukset alkoholin käytöstä aiheutuviin haittoihin: ainut-
laatuinen luonnollisen kokeen asetelma. 

alkoholin huomattava hinnan lasku on kansainvälisestikin ainutlaatui-
nen tapahtuma, jolla on ennustettu olevan merkittävät vaikutukset eri-
laisiin haittoihin. tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vuoden 
2004 alkoholin hinnan laskeminen vaikuttaa alkoholinkäyttöön liittyvään 
kuolleisuuteen, sairastavuuteen ja rikollisuuteen suomessa. Kuolleisuutta, 
sairastavuutta ja poliisin kirjaamia rikoksia tutkitaan monipuolisin tilas-
tollisin menetelmin ennen/jälkeen –asetelmin ja aikasarja-analyysein, 
sekä rikoksia myös aluetason asetelmalla. tutkimuksen aineistot on 
hankittu tilastokeskuksesta, thL:stä (ent. stakes) ja poliisista. Vuonna 
2010 on viimeistelty väitöskirjan yhteenvetoartikkelia ja osatutkimusta, 
joka on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä tiedelehdessä (ks. alla). 
Väittelin valtiotieteiden tohtoriksi 10.4.2010 aiheesta “The effects of the 
2004 reduction in the price of alcohol on alcohol-related harm in Finland:  
a natural experiment based on register data”. Vastaväittäjänä toimi dosentti 
jussi simpura. Väitöskirja sai arvosanan eximia cum laude approbatur. 
Väitöskirjan julkaisi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos yhteistyössä 
suomen Väestötieteen Yhdistyksen kanssa. tutkimushankkeen viides ja 
viimeinen tutkimusartikkeli on hyväksytty julkaistavaksi loppuvuodesta 
kansainvälisessä tiedelehdessä: herttua K, Mäkelä P, Martikainen P. The 
effects of a large reduction in alcohol prices on hospitalisations related to 
alcohol: a population-based natural experiment. addiction. hyväksytty 
julkaistavaksi 3.11.2010. hankkeeseen liittyviä päätuloksia ja niistä vedet-
täviä alkoholipoliittisia johtopäätöksiä olen esitellyt kahdessa ulkomai-
sessa konferenssissa ja useissa kotimaisissa seminaareissa ja kokouksissa. 
tutkijat: Kimmo Herttua, helsingin yliopiston sosiologian laitos, sekä 
Pia Mäkelä, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja Pekka Martikainen, 
helsingin yliopiston sosiologian laitos. (kimmo.herttua@helsinki.fi)
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201 Sosiaalisuus, sukupuoli ja juominen. Etnografinen tutkimus nuorten ai-
kuisten ravintolakäyttäytymisestä.

tutkimuksessa analysoidaan biletystä, suomen lisäksi muualla maailmas-
sa keskeiseksi muodostunutta juomistilannetta, jossa keskeistä on kollek-
tiivinen humaltuminen ja vapaamuotoinen juhlinta julkisissa tiloissa. 
näin biletys ilmentää juomiskulttuurin lisäksi julkisessa tilassa ja siinä 
tapahtuvassa toiminnassa meneillään olevia muutoksia, joita ovat muun 
muassa eri sukupuolille asettuvat erilaiset toimintaodotukset. Biletystä ja 
siihen liittyvää juomista tarkastellaan sosiaalisten emootioiden tavoitte-
luna ja tuottamisena, jossa bilettäjät tekevät konkreettisessa toiminnas-
saan näkyviksi itselleen tärkeimpiä arvoja ja ihanteita. tutkimuksen pää-
aineistoina on etnografinen havainnointi helsinkiläisyökerhoissa, mitä 
täydennetään bilettäjien kvalitatiivisilla teema- ja ryhmähaastatteluilla 
sekä päiväkirjoilla. tutkimuksessa on tunnistettu biletyksen perusmeka-
nismiksi pienryhmissä tapahtuva, muutaman perustoiminnon intensiivi-
nen ja nopeatahtinen tekeminen. Keskeisiä toimintoja ovat tanssiminen, 
juttelu, toisten ihmisten ja yökerhon puitteiden katselu sekä juominen, 
ja näiden toimintojen varassa bilettäjät tavoittelevat ja tuottavat pienryh-
missään sosiaalisia emootioita itselleen ja toisilleen. tutkimuksessa ana-
lysoidaan tarkemmin näiden toimintojen sosiaalista ja emotionaalista 
logiikkaa. tutkimuksessa on tunnistettu myös kolme erilaista biletysgen-
reä, joissa näitä perustoimintoja tehdään hieman erityylisesti ja eri tavoin, 
mikä konkretisoi erilaisia sosiaalisia arvoja ja ihanteita. hassuttelugenre 
("fool genre") luo hulluttelevaa karnevaalihenkeä ja sitä kautta vahvaa 
tasavertaisuuden tunnetta bilettäjien keskuuteen; "cool genressä" koros-
tetaan yksilöllistä autonomiaa ja autenttisuutta; ja "premium genressä" 
puolestaan yksilöllisiä saavutuksia ja statusta. Myös juomisen säätely ja 
sukupuolierot ilmenevät erilaisina eri kehyksissä. toisin kuin voisi luulla, 
genret eivät jakaudu yksiselitteisesti bilettäjien kulttuurisen tai sosioeko-
nomisen aseman mukaan. Genret eivät jakaudu myöskään yökerhoittain. 
useimmissa yökerhoissa on erityylisiä osastoja, joita hallitsee eri genre, ja 
samatkin ryhmät omaksuvat bileillan aikana useampia genrejä. toisaalta 
samatkin yksilöt bilettävät eri tavoin myös erilaisten kaveriporukoidensa 
kanssa eri biletystilanteissa. tutkimuksessa tarkastellaan tätä sosiaalista 
monipuolisuutta nuorten suomalaisaikuisten keskeisenä elämäntapai-
hanteena sekä tarkastellaan yökerhoja erityisenä julkisena tilana, joka 
mahdollistaa tämänkaltaisen laaja-alaisen ekspressiivisyyden. tutkimus 
alkoi 2003 ja nyt kirjoitetaan tutkimuksen loppuraporttia (monografia). 
hankkeessa on julkaistu kaksi referee-artikkelia ja kirjoitettu kaksi re-
feree-artikkelia, sekä julkaistu muita lyhyempiä tekstejä. hankkeesta on 
pidetty neljä kansainvälistä ja kaksi kotimaista esitelmää. Tutkija: Antti 
Maunu, Alkoholitutkimussäätiö. (antti.maunu@helsinki.fi)
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205 Alkoholin aiheuttaman sikiövaurion molekyylitason syntymekanismit.

alkoholin aiheuttama sikiövaurio (Fas) aiheuttaa kasvun hidastumista, 
henkistä jälkeenjääneisyyttä, kasvonpiirteiden poikkeavuutta ja sydänvi-
koja. Fas-lasten syntymä ja hoito aiheuttaa perheille huolta sekä kustan-
nuksia yhteiskunnalle. raskauden aikana juotu alkoholi vaurioittaa var-
sinkin sikiön keskushermostoa. aivojen kehityshäiriöt saattavat johtua 
kolesteroliaineenvaihdunnan häiriintymisestä, sillä kolesteroli on tärkeä 
solujen kasvulle. tutkimushankkeessa on selvitetty alkoholin aiheutta-
maan sikiövaurioon johtavia lipidiaineenvaihdunnan häiriöitä tutkimal-
la kaikkien geenien ilmentymistä (ekspressiota) ja proteiinien synteesiä 
sekä itse sikiössä että myös istukassa. Koemallina on ollut vatsaonteloon 
annettu alkoholi-injektio hiirille raskauden alkuvaiheessa. Viime vuoden 
aikana tutkiessamme lipidien siirtymistä emosta istukan läpi sikiöön ha-
vaitsimme, että myös muiden molekyylien siirtyminen istukan läpi siki-
ön puolelle on merkittävästi lisääntynyt. Muutosten merkitystä olemme 
tutkineet paitsi itse sikiössä myös sikiönkehitykseen olennaisesti vaikut-
tavissa muissa rakenteissa kuten istukassa ja ruskuaispussissa. olemme 
myös selvittäneet tarkemmin metaboliareittejä, joita em. eläinkokeiden 
ja Dna-mikroarray-analyysien perusteella alkoholi muuttaa sikiökehi-
tyksen aikana. erityisesti kolesterolin synteesiin liittyvät entsyymit ovat 
olleet huomion kohteena. näistä tutkimustuloksista on valmiina käsikir-
joitukset: (1) alcohol consumption during pregnancy disturbs cholesterol 
cholesterol synthesis and lipid metabolism in placenta. (2) Malfunction of 
angiogenesis gene family is associated with malformation of Fas placenta 
and permeability changes. tutkijat: Markku Savolainen, Saeid Haghighi 
Poodeh, Jussi Vuoristo ja Tuire Salonurmi, oulun yliopisto, kliinisen lää-
ketieteen laitos, sisätaudit. (markku.savolainen@oulu.fi)

206 Alkoholin suurkulutuksen toteaminen proteiiniperäisillä biomarkkereilla.

Lisääntyneen alkoholinkäytön toteamiseen käytetään laboratoriotutki-
muksista yleisimmin glutamyylitransferaasia sekä transferiinimuotoja, 
joista puuttuu sialihappoa. Kumpikaan näistä ei ole kovin spesifinen. 
siksi projektimme tärkein tavoite on etsiä proteomisin menetelmin bio-
logisia merkkiaineita joita voi tehokkaasti käyttää alkoholin riskikäytön 
ennakointiin ja toteamiseen. tutkimusmateriaalia on saatu kahdesta eri 
tavoin alkoholia suosivasta rottakannasta, aa (alko alcohol) ja ana 
(alko non-alcohol), sekä Finnrisk 2007 – tutkimukseen osallistuneista 
potilaista. eläinkokeet, käsittäen jatkuvan ja jaksoittaisen juomisen osiot, 
on suoritettu thL:ssa vuonna 2007 ja eläimistä on kerätty plasma-, virt-
sa- ja selkäydinneste näytteitä. näytteiden analyysi suoritetaan käyttäen 
modernin proteomisen tutkimuksen menetelmiä kuten massaspektro-
metriaa (MaLDitoF/toF, ’matrix assisted laser desorption ionization 
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time-of-flight’ ja esi-it, ’electrosprayion-trap’) sekä kaksisuuntaista gee-
lielektroforeesia (2-De). uutena tekniikkana käytimme vuonna 2010 nk. 
kaksiulotteista ultrakorkean paineen nestekromatorafiaa, joka on liitetty 
uuteen korkean erotuskyvyn ioniliikkuvuus massaspektrometriin (2D-
LC-uPLC-iMs-Ms). tämä tekniikka edustaa täysin uutta mahdollisuut-
ta selvittää erittäin herkästi proteiinien ilmentymisen eroja tutkittavien 
ja verrokkien välillä. Menetelmien valinta ja optimointi systemaattiseen 
analyysiin on saatettu loppuun 2-ulotteisen geelielektroforeesin osalta. 
Virtsanäytteiden osalta näyteajot yksisuuntaisella nestekromatografialla 
on päätetty. jaksoittaisen juomisen osion plasmanäytteistä kummankin 
kannan kaikkien ryhmien alku- ja loppupisteet on käsitelty ja niiden ana-
lysointi sekä proteiinien tunnistus ovat edelleen käynnissä. selkäydinneste 
näytteet tullaan käsittelemään ainoastaan uudella 2D-LC-uPLC-iMs-Ms 
menetelmällä sen osoittaman ylivoimaisen herkkyyden vuoksi. Virtsa-
näytteet ja plasmanäytteet tullaan käsittelemään myöskin em. tekniikalla. 
sekä 2D geeliektroforeesi, että 2D-LC-uPLC-iMs-Ms tuloksia tullaan 
vertaamaan keskenään. Vuoden 2010 aikana projekti jatkui viiden kuu-
kauden (01.01.2010 – 31.05.2010) ajan. tämän jakson aikana suoritimme 
ainoastaan plasma näytteiden uuden käsittelyn soveltuen paremmin 2D-
LC-uPLC-iMs-Ms analyyseihin ja löysimme plasmanäytteistä näyttei-
den alku (t = 0 vkoa) – ja loppupisteiden (t = 25 vkoa) vertailuissa: 1) 19 
proteiinia jotka ilmentyivät ainoastaan vettä juoneilla eläimillä verrattuna 
kroonisesti alkoholia juoviin rottiin ja 14 proteiinia jotka ilmentyivät vain 
kroonisesti juovissa rotissa ja 38 yhteistä proteiinia; 2) 44 proteiinia jotka 
ilmentyivät ainoastaan vettä juoneilla eläimillä verrattuna semikrooni-
sesti alkoholia juoviin rottiin ja 5 proteiinia jotka ilmentyivät vain semi- 
kroonisesti juovissa rotissa ja 13 yhteistä proteiinia; 3) 40 proteiinia jotka 
ilmentyivät ainoastaan vettä juoneilla eläimillä verrattuna vain kiniiniä 
juoneisiin rottiin ja 6 proteiinia jotka ilmentyivät vain kiniiniä juovissa 
rotissa ja 15 yhteistä proteiinia. näiden proteiinien tarkempi seulonta ta-
pahtuu vuoden 2011 aikana. emme ole vielä analysoineet muita aikapis-
teitä. Projektissa on ollut palkattuna yksi tutkija 01.01.2010–31.05.2010 
(Maciej Lalowski). Projekti loppui vuoden 2010 toukokuussa. Vuoden 
2010 aikana jätetyn jatkohakemuksen hyväksyminen kuitenkin mahdol-
listaa vuoden 2011 aikana jatkaa kesken jäänyttä tutkimusta.Vastuullinen 
tutkija: Marc Baumann, helsingin yliopisto. (Marc.Baumann@helsinki.fi)

207 Elämä kahden perheen välillä – laadullinen tutkimus sijoitettujen lasten 
seliytymiskeinoista ja toiminnallisuudesta.

Liberaalit vaikutukset lastensuojelun käytäntöihin, esim. lisääntyvänä 
vaatimuksena lastensuojelulaissa (417/2007) kuulla ja huomioida lasta 
itsenäisenä toimijana ovat tämän tutkimuksen keskiössä. tarkemmin ot-
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taen kiinnostus kohdistuu siihen miten "hallinta vapauden kautta" sisältä-
en neuvottelevia käytäntöjä ja sopimuksia soveltuu lastensuojelun yhteen 
kenttään, eli ammatillisiin perhekoteihin, kun myös pakottavia käytän-
töjä liittyy työhön jossa kohdataan vaikeita ongelmia kuten päihteiden 
käyttöä. tutkimuksen keskiössä ovat: 1. mitä lasten oman toimijuuden 
korostaminen ja osallisuus merkitsevät käytännössä päihdetaustaisten 
ja/tai päihdeongelmaisten lasten arkielämässä 2. minkälaisia (ongelma)
identiteettejä, ideologisia tavoitteita määritellään ja luodaan yhteisössä, 
sekä 3. minkälaisen roolin ammatilliset perhekodit ottavat lastensuojelun 
kentällä. teoreettisesti tutkimus sijoittuu ensinnäkin hallinnan analytii-
kalle jossa ns. totuusdiskurssien ja sosiaalisten käytäntöjen logiikat ovat 
tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. toiseksi lähtökohtana on insti- 
tutionaalinen etnografia jossa tarkastelun kohteena on m.m. identiteetti-
en muodostuminen lastensuojelun institution puitteissa. tässä vaiheessa 
väitöskirjan kolme ensimmäistä artikkelia on julkaistu ja neljäs artikkeli 
on lähetetty vertaisarvioitavaksi. Vuosina 2009–2010 ilmestyi "re-nego-
tiating Personal integrity in Finnish Child Welfare" international journal 
of Children’s rights -lehdessä sekä väitöskirjan toinen artikkeli ”Vulne-
rable, guilty or on their own? institutional identities of substance abusing 
Children and Families within Finnish Child Welfare” nordic studies on 
alcohol and Drugs (nat) -lehdessä. Väitöskirjan kolmas artikkeli ilmes-
tyy kirjassa ”Lapset, nuoret ja uudet hallinnan käytännöt (toim. Mirja 
satka, timo harrikari, elina Pekkarinen ja Leena alanen)” maaliskuussa 
2011. Väitöskirjan neljäs artikkeli ”Foster Care Partnerships in Finland 
1990–2010: From social task to ensuring better market share?” on lähetet-
ty Law and Childhood studies -julkaisuun vertaisarvioitavaksi. Viimeisen 
artikkelin tuloksia esitettiin heinäkuussa ”Law and childhood studies” -ti-
laisuudessa, jonka järjesti university College London. tuloksia esitettiin 
myös soVaKo:n tutkijakoulussa syyskoulussa 2010. tutkija: Petra Kou-
vonen, alkoholitutkimussäätiö. (petra.kouvonen@thl.fi)

208 Juomiskulttuurin muutokset juomatapa-aineistojen valossa Suomessa 
vuosina 1968–2008.

tutkimuksen lähtökohtana on luoda kokonaisesitys alkoholikulttuurin 
muutoksista suomessa viimeisten neljän vuosikymmenen aikana tarkaste-
lemalla alkoholikulttuurin eri osa-alueita. osatutkimuksissa tutkitaan (1) 
alkoholiasenteiden ja juomisen normien muutosta, (2) pien- ja humalaku-
lutuksen ikä-periodi-kohortti-tekijöitä, (3) muutoksia juomistilanteissa ja 
(4) muutoksia juomatapojen sosioekonomisissa eroissa. Pääasiallisena ai-
neistona toimivat juomatapatutkimukset vuosilta 1968–2008, mutta myös 
muita kyselyaineistoja hyödynnetään. Menetelminä käytetään monipuo-
lisesti erilaisia tilastollisia analyysejä. Vuonna 2010 tutkimuksen ensim-



VUOSIKERTOMUS 2010

15

mäiseen osatyöhön liittyvä toinen artikkeli julkaistiin suomi juo -kirjassa. 
toisen osatyön korjattu käsikirjoitus lähetettiin julkaistavaksi kansainväli-
seen julkaisuun. Kolmatta osatyötä esiteltiin kansainvälisessä konferenssis-
sa ja siitä laadittiin käsikirjoitus julkaistavaksi kansainväliseen julkaisuun. 
neljännen osatyön artikkelin kirjallisuuskatsaus aloitettiin. tutkija: Janne 
Härkönen, alkoholitutkimussäätiö. (janne.harkonen@thl.fi)

209 Päihteet, raskaus ja riskien hallinta. Etnografinen tutkimus äitiyspoliklinik-
katoiminnasta päihde-ongelmaisille naisille.

tämän sosiologisen väitöskirjatutkimuksen kohteena on raskaudenai-
kaiseen päihteidenkäyttöön liittyvien riskien ymmärtäminen ja yhteis-
kunnallinen käsittely. tutkimusmenetelmä on etnografinen. tutkimus 
pureutuu hoitotyön arkeen päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklini-
kalla analysoiden ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa kohtaamisten 
logiikkaa: millaisiksi hoitajien ja hoidettavien väliset valta- ja vuorovai-
kutussuhteet muodostuvat, kun intervention kohteena on raskaana ole-
va, päihteitä käyttävä nainen? Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan ilmiön 
laajempaa yhteiskunnallista kontekstia analysoimalla raskaudenaikaisesta 
päihteidenkäytöstä käytyä lääketieteellistä ja poliittista keskustelua. ai-
neistona käytetään päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla seit-
semän kuukauden aikana kerättyä havainnointiaineistoa sekä haastattelu-
ja ja tekstimateriaalia. Väitöskirjassa tarkastellaan myös ilmiön laajempaa 
yhteiskunnallista kontekstia analysoimalla raskaudenaikaisesta päih-
teidenkäytöstä käytyä lääketieteellistä ja poliittista keskustelua. tutkimus 
käynnistyi vuonna 2005. Kaksi artikkelia on julkaistu ja kolmas artikkeli 
odottaa julkaisupäätöstä. neljästä artikkelista sekä yhteenvedosta koos-
tuva väitöskirja jätetään esitarkastukseen vuonna 2010. tutkimustulok-
sia on esitelty yhdessä kotimaisessa ja kahdessa kansainvälisessä konfe-
renssissa. tutkija on myös osallistunut tutkimuksen aihepiiriin liittyvään 
ajankohtaiseen keskusteluun mediassa ja erilaisissa luento- ja seminaari-
tilaisuuksissa. tutkija: Anna Leppo, alkoholitutkimussäätiö.

210 Aivojen muovautuminen huumeriippuvuudessa: mesolimbisen dopamiini-
radaston merkitys hermosoluyhteyksien muuttumisesta käyttäytymiseen. 

huumeriippuvuuden kehittyessä huumeet saavat aikaan pitkäkestoi-
sia, jopa pysyviä muutoksia aivojen synapsi-, hermosolu- ja hermo-
verkkotason toiminnoissa. nämä muutokset ovat perustana erilaisille 
riippuvuuden oireille, kuten myös vaikeasti hoidettavalle huumehi-
molle ja siitä seuraaville retkahduksille. tutkimussuunnitelmamme 
lähtökohtana ovat riippuvuutta aiheuttavien aineiden, kuten stimu-
lanttien, opioidien, nikotiinin ja alkoholin aikaansaamat modifikaati-
ot aivojen motivaation ja palkkiokäyttäytymisen kannalta keskeisissä 
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keskiaivojen dopamiinisoluissa ja erityisesti ryhmämme oma löydös 
bentsodiatsepiinien aiheuttamista pitkäkestoisista muutoksista kysei-
sissä hermosoluissa. tutkimuksessa käytetään ns. villityypin hiirikan-
taa sekä geneettisesti muunneltua hiirikantaa, jolla dopamiinisoluissa 
ilmenee fluoresoivaa proteiinia mahdollistaen solujen identifioinnin 
aivoleikkeissä. Morfiini ja amfetamiini vaikuttavat hiirten liikeaktii-
visuuteen mm. Vta:lta lähtevän dopamiiniradan kautta. olemme-
kin selvittäneet, miten morfiini ja amfetamiini vaikuttavat hiirten 
liikeaktiivisuuteen ja mahdolliseen sensitisaation syntymiseen, kun 
Vta:n dopamiinineuroneissa on käynnissä diatsepaamin aiheuttama 
modulaatio. näiden kokeiden löydökset olivat seuraavat: diatsepaa-
mi esikäsittely heikentää morfiinin aikaansaamaa hyperaktiivisuutta. 
amfetamiinin aiheuttamaan akuuttiin liikeaktiivisuuden nousuun 
sillä ei ollut vaikutusta, mutta se heikensi amfetamiinin aiheuttamaa 
sensitisaatiota hiirissä. Löydökset viittaavat siihen, että diatsepaami 
esikäsittely muuttaa Vta:n dopamiinineuroneiden aktivaatiota, jol-
loin morfiinin ja amfetamiinin vaikutukset kyseisiin neuroneihin ja 
siten hiirten käyttäytymiseen muuttuvat. Lisäksi olemme selvittäneet 
erään, vasta kymmenen vuotta sitten löydetyn, keskeisesti eläimen 
vireys- ja motivaatiotilaa säätelevän neuropeptidin, oreksiinin roolia 
diatsepaamin vaikutuksissa. alustavat tuloksemme osoittavat diatse-
paamin akuutisti hiljentävän tämän oreksiinia sisältävän hermosolu-
joukon hypotalamuksessa. tuloksemme osoittaa lisätutkimusten tar-
peen liittyen aivojen oreksiinisysteemin merkitykseen diatsepaamin 
ahdistusta lievittävissä ja rauhoittavissa vaikutuksissa ja mahdolli-
sesti bentsodiatsepiiniriippuvuudessa ja vieroituksessa. sähköfysio-
logisissa eksperimenteissä havaitsimme, että myös ekstrasynaptisia 
GaBaa-reseptoreita aktivoivat gaboksadoli ja ganaxoloni aiheutta-
vat muutoksia dopamiinineuroneiden glutamatergisessä säätelyssä. 
nämä sähköfysiologiset kokeet jatkuvat edelleen. Lisäksi meneillään 
on paikkahakuisuus- sekä itseannostelu-kokeet gaboksadolilla lääke-
aineen mahdollisen palkitsevuuspotentiaalin arvioimiseksi. Golgivär-
jäyksien alustavat tulokset viittaavat siihen, että kohdeaivoalueemme 
hermosolujen morfologia on muuttunut diatsepaamin ja gaboksadolin 
annostelun jälkeen, mutta nämä määritykset ovat vielä kesken. tämän 
hetkisistä löydöksistä on yksi käsikirjoitus lähes valmis, ja se tullaan 
lähettämään arvioitavaksi lehteen vuoden 2011 alussa. toinen käsikir-
joitus vaatii vielä lisäkokeita, ja tulee valmistumaan kevään 2011 aika-
na. Projektin löydokset tulevat olemaan osa tutkijoiden väitöskirjoja. 
tutkijat: Anne Panhelainen ja Elena Vaschinkina, helsingin yliopiston 
biolääketieteen laitos.
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211 Huumeiden käyttäjät rikoksentekijänä ja valvonnan kohteena.

Väitöskirja käsittelee huumeiden ongelmakäyttäjien taparikollisuutta ri-
koksentekijöiden ja poliisin näkökulmasta. tarkoituksena on selvittää 
merkityksiä, motiiveja ja arvoja, joita huumeiden käyttäjät liittävät rikol-
liseen toimintaansa, ja joilla poliisit jäsentävät omaa toimintaansa tämän 
rikosilmiön torjunnasta. Käytän aineistona poliisien ja huumeiden käyt-
täjien haastatteluja, tampereen poliisilaitoksella tehtyä poliisikyselyä sekä 
esitutkinta- ja tutkintailmoitusaineistoa. Kiinnostuksen kohteena on huu-
merikollisuuden merkitys rikoskierteen syvenemiselle. Keskeisiä käsittei-
tä tutkimuksessani ovat elämäntapa, sosiaalistuminen/leimautuminen ja 
rikosura. syrjäytymis- ja riippuvuustematiikan rinnalla käsittelen myös ri-
kollisuuden rationaalisuutta ja tavoitteellisuutta. jäsennän poliisin käsityk-
siä omasta roolistaan huumerikostorjunnassa preventiivisen ja repressiivi-
sen paradigman kautta. toiseksi pohdin poliisin roolin, toimintakulttuurin 
ja -ympäristön muutoksia huumerikostorjunnassa. Keskeisinä teemoina 
ovat poliisin rooli rikollisuuden tulkinta- ja valintaprosessissa sekä huume-
rikostorjunnan symboliset ja instrumentaaliset merkitykset. Yhteenveto-
artikkelissa kokoan yhteen artikkeleiden tutkimustuloksia, joiden mukaan 
huumeiden käyttäjien taparikollisuus liittyy enemmän elämäntapaan kuin 
päihderiippuvuuteen. toiseksi osoitan, miten poliisiretoriikassa huumei-
den käytön kontrollissa on pitkälti kyse yleisen turvallisuuden ja järjestyk-
sen ylläpidosta sekä oheisrikollisuuden paljastamisesta. neljä väitöskirjaan 
liittyvää artikkelia on jo julkaistu. Viides käsikirjoitus ja yhteenvetoartik-
keli ovat kommenttikierroksella. työ toimitetaan esitarkastukseen kevään 
2011 aikana. tutkija: Tuula Kekki, alkoholitutkimussäätiö.

212 Alkoholipolitiikka itsenäisessä Virossa.

Vuoden 2010 aikana olen kerännyt ja käynyt läpi tutkimusmateriaalia, teh-
nyt dokumenttianalyysiä sekä osan haastatteluista. tutkimusaineisto koos-
tuu kahdesta osasta: dokumenttimateriaalista sekä avoimista yksilöhaas-
tatteluista. haastatteluiden tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, mutta myös 
selventää ja täydentää kirjallisista lähteistä saatua kuvaa. Dokumenttima-
teriaali voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: 1) strategiapaperit kansanter-
veyskysymyksistä; 2) intressiryhmien tuottamat dokumentit; 3) ministe-
riöiden työryhmädokumentit; 4) parlamentin keskustelut; 5) lainsäädäntö 
(alkoholikysymyksiin liittyvät lait); 6) suurten päivälehtien kirjoitukset; 7) 
puolueohjelmat; 8) paikallishallinnon kehityssuunnitelmat, 9) muut doku-
mentit. aineisto analysoidaan kolmen politiikanteon tason näkökulmista: 
1. alkoholisääntely; kuinka erilaisia alkoholisääntelyn keinoja (hintasään-
tely ja verotus, saatavuuden sääntely, valistus ja tiedotus, juomatilanteisiin 
vaikuttaminen, markkinoinnin sääntely, rattijuopumusvalvonta, päihde-
hoito ja mini-interventio) käytettiin eri aikoina? Minkälaisista sääntelyn 
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muodoista oli keskusteltu? Mitä muodollisia alkoholisääntelyn keinoja, 
lakeja ja muita sääntelymuotoja oli otettu käyttöön ja milloin? oman hy-
poteesini mukaan 1990-luvun alussa sääntelyä koskevat keskustelut olivat 
epävarmoja ja epämääräisiä, ja ne muotoutuivat selkeämmiksi vasta myö-
hemmin; myös kasvatukselliset keinot tulivat suositummiksi ja hyväksyttä-
vämmiksi vasta ajan myötä. Viime vuosina kysyntään ja alkoholiongelmiin 
puuttuvat sääntelytoimet ovat yleistyneet. 2. institutionaaliset toimijat; eri 
toimijat (ministeriöiden edustajat, kolmannen sektorin toimijat, poliittiset 
puolueet, tuottajat, terveyden edistämisen ammattilaiset ym.) käyttävät eri-
laista argumentointia puhuessaan alkoholipolitiikasta. 3. taustadiskurssi; 
a) Liberaali, yksilönvapautta korostava diskurssi (alkoholi yksityisasiana, 
tuotannon ja myynnin sääntely ei ole liberaalin elinkeinopolitiikan kan-
nalta toivottavaa); b) hyvinvointivaltiodiskurssi (universaalisuus, solidaa-
risuus, alkoholi yhteisenä kysymyksenä); c) Kulttuuridiskurssi (perinteet, 
historia). esimerkiksi 1990-luvulla keskusteltiin paljon panimoperinteen 
säilyttämisestä; pitäisikö alkoholituotannon olla valtion omistamaa vai 
yksityistä yritystoimintaa; kuinka suojella kotimaista tuotantoa tuonnilta. 
d) reaalipolitiikkadiskurssi (esimerkiksi kuinka paljon Viron alkoholipo-
litiikka seuraa eu:n direktiivejä ja periaatteita?). tutkija: Kersti Kollom, 
tallinnan yliopisto ja Åbo akademi, sosiologian laitos. (kerstiko@hot.ee)

213 Aivoperäisen hermokasvutekijän merkitys alkoholin juomisen säätelyssä.

Brain-derived neurotrophic factor BDnF kuuluu hermokasvutekijöiden 
perheeseen ja sen on todettu olevan osallisena muun muassa hermosolu-
jen elossa säilymisessä ja hermoston plastisuudessa, oppimisessa, liike-
aktiivisuuden ja ruokahalun säätelyssä sekä addiktiossa. BDnF signaloi 
pääasiassa trkB-reseptorin kautta ja alkoholin ja muiden päihteiden on 
akuutisti annettuina todettu indusoivan sekä BDnF:n että trkB:n. tämän 
tutkimuksen tavoite on selvittää BDnF:n merkitystä alkoholin vahvista-
vissa vaikutuksissa ja juomisen säätelyssä. tutkimuksessa on määritetty 
BDnF:n ekspressioprofiili akuutin alkoholialtistuksen jälkeen sekä an-
noskokeessa (alkoholiannokset 1,25g/kg ja 2,5g/kg) että korkeammalla 
alkoholiannoksella aikapistekokeessa (aikapisteet 90min, 3, 6 ja 24 tun-
tia) Wistar-rotilla. BDnF mrna-tasot on määritetty naїvien ja akuutisti 
alkoholille altistettujen rottien etuaivokuorelta, accumbens-tumakkeesta, 
mantelitumakkeesta, hippokampuksesta sekä ventraalisen tegmentumin 
alueelta kvantitatiivisella PCr menetelmällä sYBr Green detektiolla. 
tuloksia on esitelty isBra 2010 kongressissa Pariisissa ranskassa sekä 
neuroscience 2010 kongressissa san Diegossa usa:ssa. Käsikirjoitus tu-
loksista on viimeistelyvaiheessa. BDnF:n ekspressioprofiilikoe toistetaan 
alkoholia eri tavoin suosivilla rottakannoilla aa (alko, alcohol) ja ana 
(alko, non-alcohol). tutkija: Noora Raivio, terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, ohjaaja Kalervo Kiianmaa. (noora.raivio@helsinki.fi)
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214 Yksilöiden välisten geneettisten erojen ja alkoholin vuorovaikutuksen 
merkitys aggressiiviseen käyttäytymiseen.

tutkimusprojektin tarkoituksena on tutkia alkoholin sekä geneettisten 
variaatioiden päävaikutuksia aggressiiviseen käyttäytymiseen alko-
holin vaikutuksen alaisena sekä tutkia mahdollisia vuorovaikutuksia 
yksilöiden välisten geneettisten erojen ja alkoholin aggressiivista käyt-
täytymistä lisäävän vaikutuksen välillä. tätä kysymystä ei ole aiem-
min empiirisesti tutkittu. tutkittavat geenit on valittu sen perusteella, 
että niiden yhteydestä aggressiiviseen käyttäytymiseen on aikaisem-
paa tutkimusnäyttöä tai teoriaan perustuvia hypoteeseja. tutkittavat 
polymorfismit liittyvät serotoniinin, dopamiinin, vasopressiinin sekä 
sukupuolihormoneiden aineenvaihduntaan tai reseptoreihin (CoMt, 
Maoa, serotoniini 1B, Dat). alkoholitutkimussäätiö rahoitti pro-
jektia vuosina 2009 ja 2010. Vuoden 2009 aikana 120 18–30-vuoti-
aan miehen aggressiivista käyttäytymistä testattiin laboratoriotestien 
avulla. tutkittavat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, joista 
toiselle tarjottiin alkoholijuomia (0,7g etanolia / kg ruumiinpainoa 
kohden) toisen ryhmän toimiessa kontrolleina. Vuoden 2010 aikana 
testasimme aggressiivista käyttäytymistä toisessa otannassa 120 18–32 
vuotiaista miehistä. tutkittavien aggressiivista käyttäytymistä testat-
tiin ensin heidän ollessa selvin päin. tämän jälkeen tutkittavat saivat 
valita paljonko alkoholipitoista juomaa he halusivat juoda (maksi-
mi 1,0g etanolia / kg ruumiinpainoa kohden), jonka jälkeen heidän  
aggressiivista käyttäytymistä testattiin uudelleen. tällöin voidaan pait-
si replikoida aiemmassa otannassa löydettyjä tuloksia, myös analysoi-
da geneettisten variaatioiden vaikutusta alkoholin juomishakuisuu-
teen ja sitä kautta lisääntyneeseen aggressiivisuuteen. ensimmäisestä 
otannasta olemme tähän mennessä valmistelleet kaksi käsikirjoitus-
ta jotka olemme lähettäneet kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin. 
olemme myös pitäneet esitelmän alustavista tuloksista soulissa, etelä-
Koreassa, 40th annual Meeting of the Behavior Genetic association 
-konferenssissa. esitelmän tiivistelmä on julkaistu Behavior Genetics 
-julkaisussa. Lisäksi meneillään oleva datankeruu noin 60 koehenki-
lön aggressiivisuudesta alkoholin vaikutuksen alaisena laboratorion 
ulkopuolisissa ympäristöissä (esim. baarissa) loppuu alkuvuodesta 
jonka jälkeen voimme vertailla tuloksia sekä tutkia laboratoriotulos-
ten validiteettia ja tulosten yleistämistä muihin tilanteisiin. Vuoden 
2011 aikana jatketaan tuloksien analysointia sekä käsikirjoitusten val-
mistelua. tutkijat: Pekka Santtila (pekka.santtila@abo.fi), Ada Johans-
son, Bettina von der Pahlen, Psykologian laitos, Åbo akademi, ja Lars 
Westberg, Göteborgin yliopisto, ruotsi.
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215 Juomiskulttuurin moninaisuus – Naisten ja miesten humalan, kulutus-
käytäntöjen ja juomistilanteiden tarkastelua. 

sosiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa juomatapoja tarkastel-
laan sukupuolen näkökulmasta. Vaikka juomatapoja tarkastelevissa tut-
kimuksissa on käsitelty juomisen sukupuolieroja, on sukupuolten välisten 
erojen lisäksi tärkeää tarkastella eroja myös sukupuolen sisällä. tutki-
muksessa tuodaankin esiin eri ikäisten naisten ja miesten juomiskäytän-
töjä ja juomiseen liitettyä kokemus- ja merkitysmaailmaa. tutkimuksessa 
hyödynnettävä sukupolvinäkökulma valottaa lisäksi juomatavoissa ta-
pahtuneita muutoksia, ja erityisesti naisten muuttuneita juomatapoja tar-
kastelemalla tutkimus lisää tietoa juomiskulttuurimme muutoksesta 40 
viimeisen vuoden aikana. tutkimuksen pääaineisto koostuu 16 ryhmä-
haastattelusta, joissa naisia ja miehiä on haastateltu erikseen neljästä eri 
ikäryhmästä (ns. sukupolvesta) ja kahdelta koulutustasolta. tutkimuksen 
teoreettisessa taustoituksessa hyödynnetään teorioita sukupuolesta itseil-
maisuna ja itsen esittämisenä. aineiston analyysissa sovelletaan erilaisia 
luokitusten analyysissa käytettyjä menetelmiä. toisena tutkimusvuonna 
ensimmäistä artikkelia, joka käsittelee nuorten naisten humalapuhetta 
ja sen muutosta viimeisten 20 vuoden aikana, esiteltiin kansainvälisessä 
alkoholiseminaarissa (KBs) kesäkuussa 2010. aiemmasta käsikirjoituk-
sesta poiketen artikkeli kirjoitettiin lopulta englanniksi, joten kääntämi-
nen tuotti kaksinkertaisen työn. artikkeli on saanut julkaisupäätöksen 
nad-lehdestä, ja se ilmestyy vuoden 2011 alkupuolella. toisen artikkelin 
käsikirjoitus, joka käsittelee naisten juomisen normatiivisuutta kolmessa 
eri sukupolvessa, lähetetään lehteen tammikuun 2011 lopussa. aineiston 
käsittely kolmanteen artikkeliin, joka käsittelee miesten ja naisten juo-
miskäytäntöjä ja juomisen merkityksiä, on aloitettu. tutkimusvuonna 
on kirjoitettu myös kaksi väitöskirjaan kuulumatonta yhteistyöartikkelia, 
joista ensimmäinen on ilmestynyt suomi juo -kirjassa (2010) ja toinen 
julkistaan Yhteiskuntapolitiikassa alkuvuonna 2011. tutkija: Jenni Simo-
nen, alkoholitutkimussäätiö. (jenni.simonen@thl.fi)

216 Nuorten alkoholimielikuvat ja niihin liittyvät luokkaerot Suomessa ja 
Italiassa.

tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten 14–16-vuotiaiden nuorten al-
koholimielikuviin liittyviä luokkaeroja sekä vertaillaan suomalaisten ja 
italialaisten nuorten käsityksiä alkoholinkäytöstä. tutkimuksen tarkoi-
tuksena on saada uutta tietoa nuorten juomiskulttuureista vertailevan 
näkökulman ja laadullisen tutkimusotteen avulla. Laajat kansainväliset 
kyselytutkimukset ovat olleet keskeisiä tiedonlähteitä tarkasteltaessa 
nuorten juomatapojen kehittymistä eri maissa, mutta kyselytutkimukset 
eivät kerro siitä, minkälainen merkitys alkoholilla on nuorten elämäs-
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sä, miten erilaiset sosioekonomiset taustat vaikuttavat näihin merki-
tyksiin ja minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä näihin merkityksiin liittyy 
eri maiden välillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on kehittää edelleen 
vertailevaan laadulliseen tutkimukseen tarkoitettua raGi-menetelmää 
(research analytical Group interview) ja näin ollen parantaa kansain-
välisen laadullisen vertailututkimuksen edellytyksiä tulevaisuudessa. 
tutkimuksen aineisto muodostuu ryhmähaastatteluista, joita kerätään 
helsingin alueen kouluissa (n=20) sekä torinossa italiassa (n=10). 
helsingissä tutkimuksen kohteena ovat keskustan ja lähiön yläasteiden 
yhdeksäsluokkalaiset, torinossa yksityisten ja julkisten koulujen 15-vuo-
tiaat. ryhmähaastatteluiden virikkeinä käytetään lyhyitä elokuvakatkel-
mia erilaisista nuoria koskevista alkoholinkäyttötilanteista. Menetelmän 
avulla on tarkoitus selvittää, minkälaisten mielikuvien varassa nuoret 
tulkitsevat erilaisia alkoholinkäyttöön liittyviä tilanteita ja miten nämä 
mielikuvat eroavat eri maiden välillä ja toisaalta eri sosioekonomisissa 
ryhmissä. tutkimus on alkanut vuonna 2010 ja jatkuu vuoden 2013 puo-
leenväliin asti. Vuonna 2010 on valmisteltu tutkimusprotokolla yhdessä 
italialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, kerätty italian aineisto ja 
aloitettu suomen aineiston kerääminen. aineiston keruu päättyy kevääl-
lä 2011. tutkija: Anu Katainen, helsingin yliopisto.

217 Päihdetapausten jakautuminen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, vankein-
huollon ja poliisin säilön välillä Suomessa ja Norjassa vuodesta 1980.

Väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan miten päihteiden käytöstä johtuvat 
haittavaikutukset ovat jakautuneet eri viranomaisten kesken kun tar-
kastellaan näiden viranomaisten tuottamia laitosvuorokausia vuodesta 
1980. työn taustalla on tieto siitä että suomessa päihdehaittojen hoi-
dossa 1960 luvulta lähtien – erityisesti hyvinvointivaltion rakennuskau-
della – siirryttiin vahvasti käyttämään sosiaalihuollon palveluita, kun 
aiemmin koersiivinen sektori – pääasiassa vankila ja työlaitokset olivat 
näytelleet suurta roolia. tämän työn tarkoituksena on selvittää mitä tu-
kea löytyy väitteille siitä, että 1980 luvulle jälkeen koersiivisen sektorin 
rooli on jälleen vahvistunut. työn aineistona käytetään eri viranomais-
ten tuottamaa rekisteriaineistoja. työssä on alkuvuonna 2010 kartoitet-
tu päihteiden käytöstä johtuvien laitosvuorokausien syntyä terveyden-
huollon, sosiaalihuollon, vankeinhuollon ja poliisin säilön keskuudessa 
suomessa. on aloitettu yhteistyön vankien terveystutkimusprojektin 
kanssa. on sovittu projektin johtajan, prof. Matti joukamaan kanssa, 
siitä että minulla on mahdollisuus käyttää vankien terveystutkimusai-
neistoa vuosilta 1985, 1992 ja 2006 kahteen artikkeliin. terveystutki-
musdatan avulla on tarkoitus paneutua vankien päihteiden käyttöön 
surveydatan avulla. Kevään aikana on työstetty kahta yhteisartikkelia. 
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ensimmäinen artikkeli (obstbaum Yaira, Lintonen tomi, aarnio jor-
ma, von Gruenewaldt Virpi, hakamäki sirpa, Mattila aino, Vartiainen 
heikki, Viitanen Päivi, Wuolijoki terhi, joukamaa Matti), Päihde-
haittojen laitosmuotoisen kontrollin jakautuminen sosiaali- ja tervey-
denhuollon, poliisin säilön ja vankilan välillä 1985–2006, julkaistaan 
Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 1/11. toisessa artikkelissa (Lintonen t, 
obstbaum Y, aarnio j, von Gruenewaldt V, hakamäki s, Kääriäinen j, 
Mattila a, Vartiainen h, Viitanen P, Wuolijoki t, joukamaa M.) arvioi- 
daan mm. millä tavoin vankien terveystutkimuksen avulla voidaan saa-
da vertailukelpoista tietoa vankien päihteiden käytöstä vuosien 1985 ja 
2006 välillä. artikkeli, joka on hyväksytty julkaistavaksi, on tarkoitus 
liittää väitöskirjan kokonaisuuteen. olen lisäksi esitellyt työtä sosiaali-
tieteiden laitoksen tutkimusseminaarissa ja soVaKon tutkijakoulussa. 
työtä on tehty 1.1.–15.9.2010, minkä jälkeen tutkija on jäänyt vanhem-
painvapaalle. alkoholitutkimussäätiö on tukenut yhden tutkijan täys-
päiväistä työtä tällä ajalla. tutkija: Yaira Obstbaum.

218 Alkoholimaksakirroosi: suoliston mikrobiston ja geneettisten tekijöiden 
vuorovaikutus.

suomessa alkoholi aiheuttaa yli 90 % maksakirrooseista. jatkuva alko-
holin kulutus johtaa rasvamaksan kehittymiseen. Kuitenkin vain osalle 
runsaasti alkoholia käyttävistä kehittyy alkoholimaksakirroosi. tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten genetiikka ja suoliston 
mikrobisto vaikuttavat alkoholimaksakirroosin syntyyn. Gram-negatii-
visten bakteerien ulkokuoren endotoksiini kiinnittyy maksan Kuppferin 
solujen CD14 reseptoriin ja saattaa laukaista pitkäaikaisen tulehduksen 
ja fibroosin, joka voi johtaa maksakirroosiin. ryhmämme on osoitta-
nut, että CD14 endotoksiini-reseptorin geneettinen vaihtelu vaikuttaa 
maksakirroosialttiuteen. nyt olemme laajentaneet tutkimusta tämän 
geenin suhteen tutkimalla useampia geenin muuntelukohtia (polymor-
fiakohtia) isommassa aineistossa. Perinnöllisen alttiuden lisäksi tiede-
tään, että alkoholi muuttaa suoliston mikrobikantaa: lisää gram-negatii-
visten bakteerien määrää. Bakteerien epätasapaino vaikuttaa suoliston 
epiteelin rakenteeseen ja toimintaan. tämä saattaa lisätä bakteerien ja 
endotoksiinien kulkeutumista verenkiertoon. suoliston mikrobiston 
merkitystä alkoholimaksakirroosissa kartoitamme käyttäen sekä vai-
naja- että potilasaineistoa. Vainaja-aineisto koostuu lähes sadasta ta-
pauksesta, joista kolmasosa on alkoholimaksakirrootikkoja, kolmasosa 
alkoholisteja ja loput kontrolleita. Bakteerien siirtymistä eli translokaa-
tiota suolistosta maksaan tutkitaan sekä bakteeriviljelyllä että PCr:n 
avulla. alustavien tulosten mukaan (n = 10) Clostridium perfringens oli 
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yleisin translokaatiobakteeri alkoholimaksakirrootikoilla. Muita kan-
didaatteja olivat Bacteroides-lajit (gram-), e.coli (gram-), enterobacter 
cloacae (gram-), enterococcus-lajit (gram+) ja Klebsiella pneumoniae 
(gram-). Vertailtaessa kirrootikkoja muihin huomattiin, että heiltä löy-
tyi maksasta enemmän gram-negatiivia bakteereja. Porttilaskimoveren 
endotoksiinipitoisuudet korreloivat maksan bakteerituloksien kanssa. 
suoliston mikrobiston määritys kvantitatiivisella PCr:llä vainajanäyt-
teistä on jo aloitettu. Vainajanäytteiden tulokset varmennetaan potilas-
aineistossa. tuloksista kirjoitetaan neljä kansainvälisesti korkealaatuista 
artikkelia. Kahden ensimmäisen kirjoitus on jo aloitettu. tutkija: Sari 
Tuomisto, tampereen yliopisto, lääketieteen laitos, oikeuslääketiede. 
(sari.tuomisto@uta.fi)

219 Ratkaiseva kohtaaminen – prosessi- ja tuloksellisuustutkimus Motivoivista 
alkuhaastatteluista A- klinikkakontekstissa.

tutkimuksessa tarkastellaan laadullisen vuorovaikutustutkimuksen kei-
noin asiakkaan ja päihdetyöntekijän ensimmäisten a-klinikalla käytyjen 
keskustelujen dynaamisia ja sisällöllisiä piirteitä. tutkimus pohjautuu 
havaintoon, että suuri osa avohuollon asiakkaista jää pois hoidon piiris-
tä muutamien ensimmäisten tapaamisten jälkeen. siksi tutkimuksessa 
pyritään tunnistamaan aineistosta (ääninauhoitetuista a-klinikkatapaa-
misista) niitä keskustelujen laatu- ja sisältöominaisuuksia, jotka edis-
tävät asiakkaan hoitoon sitoutumista ja siten tuloksellista hoitoproses-
sia. tutkimus on edennyt vaiheeseen, jossa aineisto on saatu koottua ja 
valtaosa nauhoituksista on litteroitu. aineiston analyysi on tarkentunut. 
Vuoden 2010 aikana tutkimus on edennyt puolipäivätyönä. tutkimuk-
sen tuloksia esiteltiin suullisella esityksellä kotimaiselle (Psykoterapia-
tutkimuksen päivät) ja kansainväliselle (2nd international Conference 
on Motivational interviewing) yleisölle. tutkimuksesta julkaistiin yksi 
suomenkielinen artikkeli, joka ilmestyi haastattelun analyysi -nimises-
sä artikkelikokoelmassa. artikkelin painopiste oli tutkimusmenetelmi-
en kehittämisessä. tuloksista kirjoitettiin kaksi englanninkielistä käsi-
kirjoitusta, jotka on tarjottu kansainvälisiin journaaleihin syksyllä 2010. 
ensimmäisessä kuvattiin alkuhaastattelujen ominaispiirteitä ja rinnas-
tettiin havainnot sitoutumiskysymykseen. toisessa, yhdessä YtM Ma-
ria rakkolaisen kanssa kirjoitetussa artikkelissa käsiteltiin laadullisin 
keinoin alkuhaastatteluiden ongelmakohtia eli tilanteita, joissa osallis-
tujat ilmaisevat vaikeuksia saavuttaa samanlinjaisuus. tutkija: Leena 
Ehrling, Vtt. (leena.ehrling@helsinki.fi)



VUOSIKERTOMUS 2010

24

APURAHAT

Kertomusvuonna uusia apurahoja jaettiin alkoholitutkimukseen 20. 
Lisäksi jatkettiin yhdentoista tutkimussopimusprojektin rahoittamista 
aikaisempien päätösten mukaisesti. syksyllä tapahtuneen haun perus-
teella myönnettiin apurahoja seuraavasti: varsinaiset apurahat 189.027 
euroa ja uusien tutkimussopimusapurahojen ensimmäisen vuoden 
rahoitus 105.750 euroa. tällöin käsiteltiin 60 hakemusta. näiden ha-
kemusten yhteissumma oli 1.377.197 euroa. Lisäksi alkoholitutki-
mussäätiö myönsi erillismäärärahoista rahapeliongelmia koskeviin 
tutkimuksiin apurahoja yhteensä 261.400 euroa. rahapelihakemusten 
yhteissumma oli 390.132 euroa.

heikki Wariksen apurahan sai terveystieteen maisteri Karoliina Karja-
lainen. 

VARSINAISET APURAHAT

Yhteiskuntat. maist. Johanna Hiitola 12.250 euroa: Vanhemmuus oikeu-
den edessä

Dos. Iiris Hovatta, dos. Timo Partonen ja fil. maist. Leena Kovanen 
16.000 euroa: alkoholinkulutuksen vaikutus telomeeripituuteen

Valtiot. maist. Margareeta Häkkinen 5.250 euroa: alkoholin ja bentso-
diatsepiinien osuus buprenorfiiniin liittyvissä kuolemissa

oikeust. toht. Heini Kainulainen ja työryhmä 9.144 euroa: Vanha liitto 
– tutkimus kovien huumeiden käytöstä ja käyttäjistä sekä huumeiden 
yhteiskunnallisesta sääntelystä 1960–1970-lukujen suomessa

Fil. toht. Nina Kaminen-Ahola 13.500 euroa: Fetaalialkoholioireyhty-
män (Fas) epigeneettinen tausta: tutkimus raskauden aikaisen alkoho-
lin käytön vaikutuksista sikiön geenien epigeneettiseen säätelyyn hiiri-
mallia apuna käyttäen

terveystiet. maist. Karoliina Karjalainen 15.750 euroa: Päihteidenkäyt-
täjien syrjäytymiskehitys

Valtiot. maist. Anu Katainen 10.000 euroa: nuorten alkoholimielikuvat 
ja niihin liittyvät luokkaerot suomessa ja italiassa

Fil. maist. Heidi Kemppainen 21.000 euroa: Ventraalinen pallidum alko-
holin juomisen säätelyssä
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M.sc., M.ed. Yang Liu 10.500 euroa: a comparative study on substance use 
between Chinese and Finnish school-aged children: alcohol use in focus

Dos. Petteri Piepponen, prov. Ville Suo-Yrjö ja dos. Atso Raasmaja 21.000 
euroa: opioidireseptorien merkitys alkoholiriippuvuuden kehittymises-
sä – ilmentymisen lisäämisen ja estämisen vaikutus alkoholin juomiseen

Lääket. kand. Jyri Virta 1.200 euroa: Keski-iän alkoholikulutuksen vai-
kutus vanhuusiän dementiariskiin

Valtiot. toht. Leena Warsell 4.300 euroa: Kettil Bruunin elämänkerta

LAUdATURTyÖT

Yo. Tarleena Lehtiniemi 1.000 euroa: referaatti todisteena päihderiip-
puvuudesta. alkoholistin läheisen tehtävänä sairauden kieltämisen 
murtaminen

TUTKIMUSSOPIMUSAPURAHAT

uusia tutkimussopimusapurahoja ja vanhojen sopimusprojektien 
jatkorahoi tusta vuodeksi 2010 myönnettiin seuraavasti: 

Aikaisempiin päätöksiin perustuvat jatkorahoitukset

Valtiot. toht. Leena Ehrling 32.000 euroa: ratkaiseva kohtaaminen 
– Prosessi ja tuloksellisuustutkimus Motivoivista alkuhaastatteluista a-
klinikkakontekstissa

Valtiot. maist. Janne Härkönen 5.250 euroa: juomiskulttuurin muutok-
set juomatapa-aineistojen valossa suomessa vuosina 1968–2008

Valtiot. maist. Anu Katainen 26.000 euroa: nuorten alkoholinkäyttöön 
liittyvät mielikuvat, terveys ja hyvinvointi -tutkimus teini-ikäisten juo-
miskulttuureista eri sosioekonomisissa ryhmissä

Valtiot. maist. Tuula Kekki 3.500 euroa: huumeiden käyttäjä rikoksente-
kijänä ja valvonnan kohteena

Magister artium Kersti Kollom 7.500 euroa: The Development of alco-
hol Policy in newly independent estonia

Valtiot. maist. Petra Kouvonen 20.875 euroa: elämä kahden perheen vä-
lillä – laadullinen tutkimus sijoitettujen lasten selviytymiskeinoista ja 
toimivuudesta
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Valtiot. maist. Yaira Obstbaum 10.125 euroa: Päihdetapausten jakautu-
minen terveydenhuollon, sosiaalihuollon, vankeinhuollon ja poliisin 
säilön välillä suomessa ja norjassa vuodesta 1980

Fil. maist. Anne Panhelainen ja fil. maist. Elena Vashchinkina 34.500 eu-
roa: aivojen muovautuminen huumeriippuvuudessa

Fil. maist. Noora Raivio 21.900 euroa: aivoperäisen hermokasvutekijän 
merkitys alkoholin juomisen säätelyssä

Valtiot. maist. Jenni Simonen 21.000 euroa: juomiskulttuurin moninai-
suus – naisten ja miesten humalan, kulutuskäytäntöjen ja juomistilan-
teiden tarkastelua

Fil. maist. Sari Tuomisto 21.000 euroa: alkoholimaksakirroosi: Geneet-
tisten tekijöiden ja suoliston mikrobien vuorovaikutus

Uudet rahoituspäätökset 

Dos. Marc Baumann ja työryhmä 21.000 euroa: Proteomic analysis in 
diagnosis of alcohol misuse (aikaisemmin: alkoholin suurkulutuksen 
toteaminen proteiiniperäisillä biomarkkereilla)

Valtiot. maist. Janne Härkönen 7.000 euroa: alkoholikulttuurin muu-
tokset juomatapa-aineistojen valossa suomessa vuosina 1968–2008

Valtiot. maist. Tuula Kekki 7.000 euroa: huumeiden käyttäjä rikoksente-
kijänä ja valvonnan kohteena

Magister artium Kersti Kollom 9.000 euroa: The Development of alco-
hol Policy in newly independent estonia

Prof. Pertti Panula ja työryhmä 10.000 euroa: Dopamiinin ja histamii-
nin yhteisvaikutukset alkoholiaddiktiossa

Valtiot. maist. Arto Ruuska 23.000 euroa: Mielen, ruumiin ja sosiokult-
tuurisen yhteen kietoutuminen eurooppalaisten lääkäreiden alkoholi-
ajattelussa 1700-luvun lopulta 1800-luvun puoliväliin

Valtiot. maist. Sanna Rönkä 39.000 euroa: huumeisiin liittyvät kuole-
mat ja riskienhallinta institutionaalisesta ja käyttäjän näkökulmasta



VUOSIKERTOMUS 2010

27

RAHAPELIAPURAHAT

Yhteiskuntat. toht. Petra Auvinen 36.000 euroa: rahapelaaminen suo-
malaisen elämäntavan ja -tyylin jäsentäjänä

Lääket. lis. Juho Joutsa 12.000 euroa: Dopamiinivälitteiset aivojen palk-
kiojärjestelmät pelihimossa

Yhteiskuntat. maist. Michael Laakasuo ja fil. maist. Jussi Palomäki 42.100 
euroa: Pokeri on tunneasia – emootiot päätöksenteossa

Yhteiskuntat. maist. Katja Lampinen 17.550 euroa: internetpohjainen 
palautetta antava itsearviointityökalu – vaikutukset riski- ja ongelma-
pelaajilla

Yhteiskuntat. maist. Pia Lindén 16.875 euroa: Leikistä tulee totta: pokeri 
työnä, kulutuksena ja elämäntyylinä. teemahaastattelututkimus suoma-
laisista pokeriammattilaisista

Yhteiskuntat. maist. Johanna Marttinen 21.000 euroa: Parisuhde pelion-
gelman varjossa (Puolisoiden kokemuksia peliongelman vaikutuksista 
parisuhteeseen ja perheeseen)

Valtiot. maist. Riitta Matilainen 10.500 euroa: raha-arpajaisista loton 
läpimurtoon: suomalaiset ja rahapelaaminen 1920-luvulta 1970-luvulle

Valtiot. maist. Antti Murto ja valtiot. toht. Lasse Murto 13.125 euroa: 
rahapelipolitiikan vaikutukset rahapelaamisen kokonaiskulutukseen ja 
rahapelihaittoihin

Dos. Sari Näre ja dos. Jaana Lähteenmaa 12.250 euroa: rahapelaaminen 
odotus- ja siirtymätiloissa - pelaamisen kytkökset elämänvaiheeseen ja 
yhteiskunnallisiin poikkeustiloihin

terveystiet. toht. Susanna Raisamo 27.000 euroa: nuoret ja rahapelaa-
minen: rahapelaamisen haitat, niihin yhteydessä olevat tekijät ja käsi-
tykset muiden pelaamisesta

Valtiot. toht. Tuukka Tammi ja työryhmä 32.000 euroa: ongelmapelaa-
jia koskevien typologioiden soveltuvuus ja hyödynnettävyys hoitotyössä

Yhteiskuntat. maist. Päivi Tyni 21.000 euroa: Peliriippuvuus tarkasteltu-
na elämän tarkoituksellisuuden tunteen sekä masentuneisuuden kautta
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MUUTOIMINTA

MUU TOIMINTA KOTIMAASSA

Kari Poikolainen oli tutkimuskonsortion "addiktion teoriat ja mie-
likuvat" säätiössä toteutettavan osan vastuuhenkilö, helsingin yli-
opiston kansan terveystieteen dosentti, helsingin hallinto-oikeuden 
asiantuntijajäsen, a-klinikkasäätiön valtuuskunnan jäsen, helsingin 
ja uudenmaan sai raanhoitopiirin kuntayhtymän eettisen toimikun-
nan varajäsen, Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimin Mitä nyt 
-palstan toimittaja ja sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden toimi-
tuskunnan jäsen.

säätiö järjesti 3.5.2010 keskustelutilaisuuden päihde-ehtoisista sikiövau-
rioista. tilaisuudessa ilona autti alusti aiheesta ”ilmaantuvuus suomes-
sa ja miten niitä koskevia arvioita voitaisiin parantaa”, Kari Poikolainen 
aiheesta ”suhteellinen riski: nykyiset arviot ja mitä pitäisi tutkia”, Klaus 
Mäkelä aiheesta ” tunnistaminen raskauden aikana ja pakkohoidon kri-
teerit” sekä ritva hallila aiheesta ”Pakkohoidon käytännön järjestelyt”.

Vuonna 2010 alkoholitutkimussäätiön perustamisesta tuli kuluneek-
si 60 vuotta. säätiön tutkimusjohtaja Kari Poikolainen jäi eläkkeelle 
1.10.2010 alkaen. alkoholitutkimussäätiö järjesti Kari Poikolaisen tut-
kimusuran kunniaksi kutsuseminaarin "totuus viinaan kuolleista suo-
messa" tiistaina 28.9.2010. seminaarissa esiintyivät Kari Poikolaisen 
lisäksi jussi simpura, Mats ramsdtedt, Pia Mäkelä, Kimmo herttua ja 
erkki Vuori.

Kertomusvuoden aikana säätiön sopimustutkijat esitteli vät tuloksiaan 
lukuisissa esitelmissä kotimaassa.
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KANSAINVÄLINEN yHTEISTyÖ

Esa Korpi oli alcohol-lehden toimi tuskunnan jäsen. Kari Poikolainen 
oli tieteellisen neuvottelukunnan jäsen säätiössä eraB – The european 
Foundation for alcohol research.

säätiön toimintaan liittyvistä kansainvälisistä kokouksista ja suomalai-
sista esitelmän pitäjistä mainittakoon: 

Behavior Genetics association 40th annual Meeting, soul, etelä-Korea, 
2.–5.6.2010. Pekka Santtila esitteli kokouksessa tutkimustaan. 

The nordic alcohol and Drug researchers` assembly, reykjavik, islan-
ti, 23.–25.8.2010. Kersti Kollom esitteli kokouksessa tutkimustaan. 

isBra 2010 World Congress, Pariisi, ranska, 13.–16.9.2010. Noora Rai-
vio esitteli kokouksessa tutkimustaan.

5th Conference of epidemiological Longitudinal studies in europe 
(CeLse2010), Paphos, Kypros 13.–15. lokakuuta 2010. Tomi Lintonen 
esitteli kokouksessa tutkimustaan.

alcohol in russia – 1st international scientific-practical conference, iva-
novo, Venäjän federaatio 29.–30. lokakuuta 2010. Tomi Lintonen esitteli 
kokouksessa tutkimustaan.

neuroscience 2010, san Diego, usa, 13.–17.11.2010. Noora Raivio esit-
teli kokouksessa tutkimustaan. 

The alcohol seminar in tallinn, Viro, 16.11.2010. Kersti Kollom esitteli 
kokouksessa tutkimustaan. 
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TALOUS

säätiön menot olivat 861.233,13 euroa vuonna 2010. säätiön tulot olivat 
yhteensä 924.201,98 euroa, josta korkotuotot olivat 3.215,77 euroa. tili-
kauden ylijäämä oli 62.968,85 euroa. 

Voimassa olevien tutkimussopimuspäätösten mukaisesti varoja on si-
dottu 293.400  euroa vuodeksi 2011, 147.125 euroa vuodeksi 2012, 
51.000 euroa vuodeksi 2013 ja 23.000 euroa vuodeksi 2014.
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