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SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN

Väkijuomakysymys on, kuten tunnettua, maamme vai
keimpia yhteiskunnallisia ja inhimillisiä probleemeja. Sitä 
koskevat ratkaisutoimenpiteet eivät saisi nojautua tunne
seikkoihin eivätkä poliittisiin voimasuhteisiin, vaan yksinomaan 
tieteelliseen, objektiiviseen totuuteen. Monet tieteet — 
kuten lääketiede, sosiologia, psykologia, biokemia, juri
diikka ym. — joutuvat tutkimaan väkijuomakysymyksen mer
kitseviä detaljiongelmia ja näin luomaan valoa tähän poltta
vaan ongelmasarjaan. Liian vähän on meillä kuitenkin äskeis- 
vuosiin mennessä tutkittu tämän alan erikoiskysymyksiä eri 
tieteiden piirissä, kun ottaa huomioon kysymyksen laajan 
kantavuuden ja ajankohtaisuuden. Huomattavana syynä tähän 
alan tutkimusten niukkuuteen on ollut stipendien puute: tie
teellistä työtä tukevat stipendirahastomme ovat voineet vain 
puutteellisesti suoda huomiota väkijuomakysymyksen piiriin 
kuuluvien spesiaaliongelmien tutkijoille.
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Tämän vuoksi on ollut sangen tarpeen saada maahamme 
entisten stipendirahastojen lisäksi sellainen, joka keskittyisi 
vain tämän sosiaalisesti ja inhimillisesti erittäin polttavan ja 
elintärkeän ongelmaryhmän vaiheille. Joulukuun 28. pnä 1949 
tämä eri sosiologi-, lääkäri- ja muita tiedemiespiirejä niin kuin 
hallintoviranomaisiakin askarruttanut asia oli kypsynyt toteu
tumisen asteelle. Silloin näet päätettiin perustaa Väkijuoma- 
kysymyksen Tutkimussäätiö -niminen säätiö tu
kemaan väkijuomakysymyksen tieteellistä selvittämistä Suo
messa. Säätiö aloitti toimintansa v. 1950. Oikeusministeriö 
hyväksyi sen säännöt 20. pnä tammikuuta, ja 28. pnä maalis
kuuta se merkittiin säätiörekisteriin.

SÄÄTIÖN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet: kunnallisneuvos
J. Koivisto puheenjohtajana, Helsingin yliopiston mieli- 
tautiopin professori, Lapinlahden sairaalan ylilääkäri Martti 
Kaila varapuheenjohtajana sekä jäseninä Helsingin yli
opiston sosiaalipolitiikan professori Heikki W a r i s, yli
lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Pauli 
Tuovinen, sosiaaliministeriön osastopäällikkö, lakit.lis. 
Ä. A. H. Forsten, Yhteiskunnallisen korkeakoulun 
kansantalouden professori, ministeri V. J. Sukselainen 
sekä pääjohtaja T. Veistaro 1. 8. 52 asti, jonka jälkeen 
pääjohtaja K.-A. Fagerholm.

Säätiön sihteerinä on sen perustamisesta 22. 10. 51 :een 
asti ollut fil.maisteri Pekka Kuusi, joka mainitusta päi
västä edelleen on säätiön rahavarain hoitajana, ja sihteerinä 
samasta päivästä edelleen on fil.maisteri Sakari Sariola; 
säätiön tiedoitussihteerinä 21. 11. 52:sta alkaen fil.maisteri 
Kauko K ui a.
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Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet hallitusneuvos 
Arvo Salminen, varalla maisteri Lauri Pautola, 
kumpikin opetusministeriöstä, ja vakuutustarkastaja O. R. 
Nieminen, varalla taloustarkastaja А. У. I. Linkola, 
molemmat sosiaaliministeriöstä.

4*
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JAETUT STIPENDIT

Säätiö on koko toimintansa ajan tukenut vuosittain jaetta
villa stipendeillä yksityisten tutkijain tekeillä olevia, väkijuoma- 
kysymystä käsitteleviä tieteellisiä töitä. Tätä tarkoitusta varten 
on — Oy Alkoholiliike Ab:n myönnettyä tarvittavat varat 
— apurahat julistettu kerran vuodessa haettaviksi. Tähän 
mennessä on myönnetty seuraavat apurahat:

Vuonna 1950:

Lääketiet.tohtori Antti Alba tutkimukseen veren-
alkoholista ja kliinisestä humalatilasta suomalaisilla ..........
Lääketiet, ja kirurgian tohtori Ailo Huhtala tutki
mukseen metyli- ja etylialkoholimyrkytyskuolleisuudesta
vuosina 1936—49 ...............................................................
Yhteiskuntat.kandidaatti Lassi Huttunen tutkimuk
seen henkirikollisuudesta Uudenmaan läänissä vuosina
1725—1950 ..............................................................................
Lääketiet.lisensiaatti Sten Jokipii tutkimukseen alko-
holirasituksesta erilaisilla ihmisillä ........................................
Valtiotieteen ylioppilas Sakari Kiuru tutkimukseen 
myyntikieltojärjestelmästä alkoholipolitiikan keinona ja 
myyntikieltolaisryhmän sosiaalisesta rakenteesta ja luonteesta 
Lääketiet.tohtori, dosentti Risto Pätiälä vuosina 
1940—48 selvillesaatujen sukupuolitautien tartuntalähde- 
tapausten tutkimiseen, jossa selvitetään ravintolatyyppisen 
alkoholitarjoilun, salakaupan ja irtolaisuuden suhdetta suku
puolitauteihin ..........................................................................

100.000: —

150.000: —

150.000: —

60.000: —

50.000: —

60.000: —

V. 1950 apurahoja yhteensä 570.000: —
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Vuonna 1951:

Lääketiet, ja kirurgian tohtori Kauko K. Kaila tutki
mukseen veren ja selkäydinnesteen alkoholipitoisuus nousu
humalan eri vaiheissa .................................................................
Lääketiet, kirurgian tohtori Antti Alha tutkimukseen 
psykomotooriset funktiot oluthumalan nousu- ja laskuhu
malavaiheissa ja niiden erot väkeviä tislattuja alkoholijuomia
nautittaessa ......................................................................................
Yhteiskuntat.kand. Lassi Huttunen tutkimukseen 
Etelä-Pohjanmaan väkivaltarikollisuus 1800-luvulla. Eko- 
logis-tilastollinen tutkimus maamme henkirikollisuudesta
1749—1850 ......................................................................................
Lääket.kand. Johan Järnefelt tutkimukseen asetal- 
dehydin muuttumisprosessi elimistössä antabuksen vaiku
tuksen alaisena ..............................................................................
Valtiodet.kand. Jouko Siipi tutkimukseen alkoholin
käytön osuus teollisen työväestön viihtyisyydessä ...............

200.000: —

200.000: —

200.000: —

250.000: —

100.000: —

V. 1951 apurahoja yhteensä 950.000: —

Vuonna 1952:

Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Ylioppilaiden olojen tutki
musta varten lukuvuonna 1952—53 ........................................
Työterveyslaitos, alkoholinkäytön jälkivaikutukset työky
kyyn mitattuna fysiologisin ja psykologisin tutkimusmene
telmin ...............................................................................................
Lääketiet, kirurgian tohtori Osmo Vartiainen kroo
nista alkoholismia potevien aineenvaihdunnassa ja veren ko
koomuksessa tapahtuvien muutosten elektroforeettista tutki
musta varten ..................................................................................
Lääketiet.tohtori Johan Järnefelt antabuksen vai
kutus maksakudoksessa olevien entsyymien toimesta tapah
tuvaan asetaldehydin muuttumiseen asetoiiniksi ..........

150.000: —

' 400.000: —

150.000: —

150.000: —

V. 1952 apurahoja yhteensä 850.000: —

Sitäpaitsi on v. 1952 myönnetty psykologille, fil.tri Martti 
Takalalle lisäapurahana 300.000:— ns. humalatutki- 
muksen psykologisen osan läpiviemiseksi.
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Vuoden 1953 :n apurahat jaetaan, kuten tavallista, syksyllä 
1953. Vuosikokouksessaan keväällä 1953 on säätiö myöntänyt 
pr of. Martti Kailalle 300.000 mk ulkomaista tutki
musmatkaa varten Skandinavian maihin, Sveitsiin, Hollantiin 
ja Belgiaan. Matkan teemana oh perehtyminen alkoholin vää
rinkäyttäjien lääketieteelliseen hoitoon, jotta vastaavanlainen 
toiminta voitaisiin myös Suomessa panna alulle. — Toinen 
apuraha, määrältään 200.000 mk, myönnettiin fil.maisteri 
Pekka Kuuselle »Väkijuomakysymys» (387 sivua, 
Otava, 1952)-nimisen teoksen kirjoittamisesta, jonka asian- 
tuntijakritiikki on todennut erittäin ansiokkaaksi ja joka 
mm. on liitetty sosiaalipolitiikan kurssivaatimuksiin Helsin
gin Yliopistossa.

<♦>
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SÄÄTIÖN OMISTA TUTKIMUSTÖISTÄ

Säätiön omaa tutkimustyötä on suunnitellut ja valvonut 
säätiön Hallitukselle tilivelvollinen työvaliokunta, jo
hon ovat kuuluneet professori Kaila puheenjohtajana ja 
muina jäseninä professori Waris, tri Tuovinen ja maisterit 
Kuusi, Sariola ja Kula, viimeksimainittu sihteerinä. Paraikaa 
vireillä olevista tutkimustöistä on seuraavassa selonteko.

a. Kauppaiatutkimus

Yhtenä säätiön huhtikuussa 1951 hyväksymän tutkimus
suunnitelman kolmesta pääaiheesta oh niiden vaikutusten mittaa
minen, jotka aiheutuvat mietojen väkijuomien jakelun aloittamisesta 
sellaisella paikkakunnalla, jolla ei aikaisemmin ole ollut väkijuomien 
vähittäistnyyntiä eikä anniskelua. Tämä ns. kauppaiatutki
mus* pantiin alkuun professorien Martti Kailan ja Heikki 
Wariksen — po. tutkimustyön valvojan — johdolla. Yksityis
kohtaisen tutkimussuunnitelman laativat maisterit Pekka Kuusi 
ja Sakari Sariola, jotka johtivat myös kenttätyötä.

Kuten tutkimustavoitteenkin perusteella jo voi päätellä, 
sisältyy kauppalatutkimukseen kaksi päätoimenpidettä: 
mietojen väkijuomien myymälöiden avaaminen eräiden aikaisemmin

* Koepaikkakunnat eli varsinaiset tutkimuspaikkakunnat Nokia, Ikaalinen ja 
Järvenpää ovat kauppaloita, joiden alueella ei ole aikaisemmin ollut laillista 
väkijuomien myyntiä.
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»kuivien» kauppalakuntien alueilla sekä varsinaisen tutkimus
työn suorittaminen eli väkijuomaolojen mittaaminen näillä paikka
kunnilla. Viimeksi mainittu taasen jakautuu kolmeen osaan: 
(1) haastattelututkimukseen, (2) observaatio- eli tarkkailututki- 
mukseen ja (3) tilastolliseen tutkimukseen.

Vuoden 1952 loppuun mennessä oli kauppalatutkimuksessa 
pääasiallisesti suoritettu loppuun sen edellyttämä kenttätyö, 
jonka ensimmäisenä vaiheena oli syksyllä 1951 7/9—3/11 
välisenä aikana tapahtunut kultakin koe- ja kontrollipaikkakun- 
nalta* arvottujen henkilöiden haastattelu, so. haastattelututki
muksen ensimmäinen vaihe. Seuraavana toimenpiteenä oli olut- 
ja viinimyymälöiden avaaminen koepaikkakunnilla (varsinai
silla tutkimuspaikkakunnilla).

Haastattelututkimuksen jälkimmäinen vaihe suoritettiin Ruo
vedellä ja Ikaalisissa vuoden kuluttua ensimmäisestä, 16. 9.— 
2. 10. 52. (Nokialla ja Järvenpäässä sekä näiden kontrolli- 
paikkakunnalla Myllykoskella toinen haastatteluvaihe tapahtuu 
vasta kaksi vuotta ensimmäisen vaiheen jälkeen eli syksyllä 
1953.) Haastateltavina olivat samat henkilöt kuin edellisellä
kin kerralla ja muutenkin työ suoritettiin samojen menetelmien 
mukaisesti kuin ensimmäisen vaiheen aikana. Näillä haastatte
luilla pyrittiin selvittämään ensinnäkin väkijuomien kulutuksen 
rakenteessa tapahtuvat muutokset, toiseksi väkijuomien käy
tön olosuhteet ja kolmanneksi haastateltavan yksilölliset piir
teet harrastusten valossa. Haastattelutyössä oli mukana kaiken 
kaikkiaan 25 Oy Alkoholiliike Ab:n toimihenkilöä, joista osa 
osallistui myös observaatiotutkimukseen. Haastattelijat: Apiola, 
Kaarlo Kalervo; Antikainen, Tellervo; Autio, Sirkka; Back
ström, Yngve; Himanen, Vilho; Häyrynen, Veikko; Koleh-

* Kontrollipaikkakunnat: Ruovesi, Myllykoski. Näiden kuntien alueella ei avattu 
väkijuomamyymälöitä, mutta suoritettiin samanlainen väkijuomaolojen mittaus kuin 
varsinaisilla tutkimuspaikkakunnillakin sopivan vertailuaineiston hankkimiseksi.

10



mainen, Lauri; Kostilainen, Alvi; Kuusi, Pekka; Lanu, Kaarlo 
Edvin; Louhivaara, Irmeli; Mikonsaari, Erkki; Mäkinen, 
Urho; Maikki, Uuno; Pajunen, Pauli; Kivi, Helka (o.s. Reikko); 
Rikberg, Olav; Roos, Torsti; Sjöberg, Aaro; Suvia, Sinikka; 
Tuominen, Eero; Vehnämäki, Paavo; Vuorikoti, Eino; Vuori
maa, Osmo; Väisänen, Martti.

Observaatio- eli tarkkailututkimuksen kenttätyövaihe suori
tettiin samoihin aikoihin ja samoin voiminkin kuin haastatte
lutkin. Pyrkimyksenä oli lähinnä väkijuomien käytössä ja sen 
seurausilmiöissä tapahtuvia muutoksia ilmentävien, koko tut
kittavaa yhdyskuntaa tai sen osia koskevien tietojen hankinta, 
mm. tarkkailemalla elämää juhla-, huvi- yms. tilaisuuksissa.

Tilastollinen tutkimus vihdoin perustuu jo olemassaolevien 
tutkimuspaikkakuntien väkijuomaoloja tai näihin läheisesti 
liittyviä kysymyksiä koskevien eri laatuisten tilastojen hyväksi
käyttöön. Vuoden —52 loppuun mennessä olivat Tampereen 
ja Mäntän paikallisosastot toimittaneet kauppalatutkimuksen 
käytettäväksi ikaalislaisia ja ruoveteläisiä asiakkaitaan koskevat 
myyntitilastot neljän vuoden ajalta.

Näin olikin aineisto koossa kauppalatutkimuksen tilastolli
sen käsittelyn v. 1953 alkupuolella alkanutta ensimmäistä vai
hetta varten, jonka kohteeksi oh valittu Ikaalisten kauppalasta 
ja sen kontrollipaikkakunnalta Ruovedeltä kerätty tutkimus
materiaali. Nokialta ja Järvenpäästä sekä Myllykoskelta saa
dun aineiston tilastollinen käsittely jatkuu ainakin vuoden 
1954 loppuun.

b. Luokkatutkimus

Ennen kauppalatutkimuksen tilastollisen käsittelyn aloitta
mista katsottiin aiheelliseksi laatia selvitys tutkimuksen koh
teena olevan väestön sosiaalitaloudellisesta rakenteesta ja siitä,
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mikä osuus viimemainitulla on alkoholin käyttötapoja vertail
taessa. Tässä tarkoituksessa ns. luokka-tutkimus on ollut suunnan 
näyttäjänä myös myöhemmin selostettavan Lapin tutkimuksen 
käsittelemän väestön sosiaalis-taloudellisen rakenteen määritte
lyssä. Luokkatutkimuksen kohteiksi valittiin kauppalatutkimus- 
paikkakunnista yksi tyypillinen teollisuusyhdyskunta sekä yksi 
tyypillinen maalaisyhdyskunta. Haastattelutietoja ja väestö- 
las kentalomakkeita hyväksi käyttäen laadittiin ns. sosio-eko- 
nominen indeksiasteikko, jolla yksilöiden sosiaalista ja ta
loudellista asemaa voidaan mitata. Kun tämän »objektivistisen» 
luokan rakennetta verrattiin paikkakunnan eri taloudellisia ja 
sosiaalisia intressipiirejä edustavien ns. »mainetuomarien» suo
rittamiin luokituksiin, voitiin tehdä johtopäätöksiä suomalaisen 
yhteiskuntaluokan rakenteesta. Lyhennelmä tästä tutkimuksesta 
on julkaistu Westermarck-seuranTransactions-sarjassa v. 1953.

c. Lapin tutkimus

Koska eräät epäkohdat Lapin ja Peräpohjolan väkijuoma- 
oloissa, kuten esim. ostojen keskittyminen suhteellisen harva
lukuisten henkilöiden tilille ja suhteellisen harvoihin osto- 
kertoihin, viinan haussa menetettyjen työpäivien lukuisuus, 
teknillisten valmisteiden runsas käyttö juopottelutarkoituksiin 
sekä väkijuomien jälleenmyyjien lukuisa esiintyminen ovat 
herättäneet vakavaa huomiota julkisuudessa, ja koska useilta 
tahoilta on tähdennetty, että kiireelliset toimenpiteet tämän 
asiaintilan korjaamiseksi ovat välttämättömiä, katsoi säätiö, 
että po. alueen väkijuomaolojen ymmärtämiseksi oli hankittava 
selvitystä sen asukkaiden väkijuomien hankinnoista ja alkoholin 
kulutuksesta ja päätti tämän vuoksi suorittaa haastattelumene
telmään pohjautuvan sosiaalisen tutkimuksen Lapissa ja Perä
pohjolassa.
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Tutkimuskohteiksi valittiin eri osissa Lappia ja Peräpohjolaa 
sijaitsevia paikkakuntia*, jotka eroavat toisistaan taloudellisen 
ja sosiaalisen rakenteensa puolesta ja antavat läpileikkauskuvan 
tämän laajan alueen sisällä vallitsevista eroavaisuuksista.

Koska paikkakuntien ns. poliittiset rajat harvoin vastaavat 
väestön sosiaalisen ja taloudellisen ryhmityksen rajoja, oli 
ennen haastateltavien arvonnan suorittamista paikkakunnat 
eri menetelmiä hyväksi käyttäen rajoitettava alueellisesti siten, 
että kukin haastattelukohde tuli vastaamaan tiettyä sosiaalis
taloudellista kokonaisuutta.

Haastattelututkimusta varten laadittiin lomakkeet erikseen 
asutuskeskuksia ja erikseen metsätyömaita varten. Kuten 
kauppalatutkimuksessa, sisältyi haastattelulomakkeisiin väki
juomien hankintoja, niiden kulutusta ja väkijuomien jakelu
järjestelmää koskevien mielipidetiedustelujen lisäksi kysymyksiä 
tutkittavien henkilöiden sosio-ekonomisista tuntomerkeistä 
sekä heidän osallistumisestaan julkiseen tai vapaamuotoiseen 
toimintaan. Lomakkeita laadittaessa kiinnitettiin varsinaisten 
asutusalueiden kohdalla suurempaa huomiota asumisen tasoon 
ym. ympäristötekijöistä riippuviin seikkoihin, kun taas metsä
työmaiden haastateltavilta tiedusteltiin tarkemmin heidän am
mattitaitoaan, heidän varhaisempia elämän vaiheitaan ym. 
yksilöllistä. Pääpaino kummassakin haastattelussa kiinnitettiin 
kuitenkin viimeiseen väkijuomien hankinta- ja nautintakertaan.

Pienimmillä tutkimuspaikkakunnilla haastateltiin kaikki 
viisitoista vuotta täyttäneet mieshenkilöt ja suurimmilla, myös 
metsätyömailla, suoritettiin määrätynlaiseen arvontaan perus
tuva poiminta. Kaikkiaan haastateltiin 924 henkilöä.

* Kittilän kirkonkylä ja Savukoski, Taipaleen kylä Rovaniemen maalaiskunnassa 
ja Sarajärven kylä Pudasjärven kunnassa, Menesjärven porolappalaiskylä Inarin kun
nassa sekä kaksi metsätyömaata, toinen Kittilän ja toinen Rovaniemen maalaiskunnassa.
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Haastattelijoina toimi yhdeksän Oy Alkoholiliike Ab:n 
toimihenkilöä*, joista useimmilla oli kauppalatutkimuksen 
haastattelutyön antama kokemus, jonka lisäksi he saivat säätiön 
toimesta erikoiskoulutuksen tätä tehtäväänsä varten.

Haastattelutyö alkoi 18. 2. 1952 metsätyömailla, jonka jäl
keen siirryttiin varsinaisille asutusalueille, joilla työ saatiin 
päätökseen 2. 6. 1952. Huolimatta Lapin ja Peräpohjolan vai
keista kenttäolosuhteista setvisivät haastattelijat kuitenkin 
erinomaisesti näistä vaikeuksista, niin että haastattelematta 
jääneiden luku samoin kuin vastausvirhekin jäi kaikilla paikka- ' 
kunnilla hyvin pieneksi.

Ohservaatiomenetelmään, jonka tarkoituksena oli saada mah
dollisimman luotettava ja paikkakuntien elämään syvälle tun
keutuva yleiskuva tutkimuskohteista, kiinnitettiin Lapin tutki
muksessa erittäin suurta huomiota, ja jatkuikin tämä tutkimus- 
paikkakuntien tarkkailu eräiltä osiltaan vielä joitakin viikkoja 
varsinaisen haastattelutyön päätyttyä. Observaation tarkoituk
sena oli lähinnä selvittää tutkittavan väkijuomien käytön talou
dellista ja sosiaalista taustaa.

Näin saadun laajan observaatio- ja haastatteluaineiston 
tilastollinen käsittely alkoi välittömästi kenttätyön päätyttyä 
muiden säätiön toimesta tekeillä olevien töiden ohella. Osan 
tästä käsittelystä on muodostanut aikaisemmin selostetun 
luokkatutkimuksen mukainen haastateltavien sosio-ekonominen 
luokittelu. Yleiskatsaukset haastattelutyön tuloksista olivat 
valmiit vuoden 1952 loppuun mennessä ja lopullinen, julkais
tavaksi tarkoitettu teksti on lähellä valmistumistaan.

Tutkimuksen tulokset tullaan piakkoin julkaisemaan Väki- 
juomakysymyksen Tutkimussäätiön tieteellisessä sarjassa sen 
ensimmäisenä numerona.

* Karl Kukkonen, Erkki Mikonsaari, Uuno Maikki, Arvi Rautiainen, Torsti Roos, 
Eero Tuominen, Paavo Vehnämäki, Eino Vuorikoti ja Martti Väisänen.
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d. Humalatilan tutkimus

Vuoden 1952 helmikuussa aloitettiin kokeellinen humala
tilan tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää kah
den eri väkijuomalaadun, oluen ja jaloviinan, mahdollisia 
vaikutuseroja sekä yksilön ja joukon humalakäyttäytymisen 
muutoksia humalatilan eri vaiheissa. Käytännössä on tutkimus 
jakaantunut kahteen osaan, jotka ovat: fysiologis-neurologinen osa 
ja psykologinen osa. Fysiologis-neurologisten kokeiden tarkoi
tuksena on tutkia alkoholiaineenvaihdunnan fysiologista poh
jaa sekä neuro-psykiatrisia reaktioita olut- ja jalo viinahumalan 
vallitessa. Psykologisten kokeiden tarkoituksena on yksilön 
ja joukon humalakäyttäytymisen tutkiminen.

Hyväksytyn tutkimusohjelman mukaisesti on säätiön työ
valiokunnan valitsemina tutkijoina fysiologis-neurologisesta 
tutkimuksesta vastannut tri Toivo Pihkanen ja psykologisesta 
tutkimuksesta tri Martti Takala. Tutkimustyöhön on myös 
osallistunut sen käytännöllisestä järjestelystä vastaava tutkimus
sihteeri T. A. Markkanen. Koetilaisuuksia on vuoden 1952 
aikana ollut kaikkiaan 26, niistä 19 psykologista ja 7 fysiologis- 
neurologista koetilaisuutta. Koehenkilöt on saatu vapaaehtoi
suuden perusteella Oy Alkoholiliike Ab :n henkilökunnan 
keskuudesta ja heidän terveydentilastaan on aina ennen koe
henkilöksi ryhtymistä hankittu lääkärin lausunto. Vuoden 
1952 loppuun on kokeisiin osallistunut kaikkiaan 34 koehen
kilöä. Tutkimus jatkuu v. 1953, jolloin koetilaisuudet saadaan 
loppuunviedyksi.

e. Ostajaintarkkailututkimus

Ostajaintarkkailututkimuksen päätarkoituksena on selvittää 
ostajaintarkkailujärjestelmän vaikutus asenteisiin väkijuomain
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väärinkäyttökysymyksessä, ostajaintarkkailujärjestelmän eri as
teisten toimenpiteiden vaikutus erilaisten väärinkäyttäjä- ja 
asiakasryhmien käyttäytymiseen ja käsityksiin.

Tutkimuksen suoritus perustuu kahden rinnakkaisainek- 
sen vertailuun. Toinen ainesosa muodostuu henkilöistä, jotka 
tutkimusaikana väärinkäyttäjinä tai sellaisiksi epäiltyinä ensim
mäisen kerran joutuvat järjestelmän toimenpiteiden vaikutus
piiriin, ja väärinkäyttäjiksi todetuista henkilöistä, jotka eivät 
ole joutuneet tekemisiin ostajaintarkkailun kanssa. Vastak
kaisena aineksena on henkilöryhmä, joka jo aikaisemmin on 
ollut tietyn tai tiettyjen ostajaintarkkailutoimenpiteiden koh
teena. Tähän ryhmään kuuluvat ovat tai ovat olleet Alkoholi
liikkeen asiakkaina, kun taas edelliseen eli kontrolliryhmään 
lukeutuvista vain osalla on tämä ominaisuus.

Tutkimuksessa tarvittavien tietojen saamiseksi käytetään 
pääasiallisesti henkilökohtaista haastattelua. Tältä osaltaan tut
kimuksen kenttätyö jakaantuu kahteen pääosaan: Alkon pai
kallisosastoissa -—- tutkittaviksi paikallisosastoiksi on valittu 
kahdeksan paikallisosastoa: Helsinki, Tampere, Hämeenlinna, 
Tornio, Hyvinkää, Kouvola, Suolahti ja Lieksa myyntipiirei
neen — asioimiskäyntien yhteydessä suoritettava haastattelutyö 
ja tästä erillisenä tapahtuva kenttähaastattelu, joka suoritetaan 
erikseen valitun tutkimusjoukon piirissä ja haastattelukoulu- 
tuksen saanutta kenttäryhmää — yht. keskimäärin 12 miestä 
— käyttäen.

Tutkimuksen suunnittelutyöt aloitettiin huhtikuussa v. 1952. 
Valmistelutyöt suoritettiin 1952 kesän ja syksyn kuluessa ja 
osaltaan tutkimuspaikallisosastojen toimesta, tutkimuksen joh
don antamien ohjeiden mukaisesti. Koehaastattelut suoritet
tiin heinä-elokuussa Helsingin paikallisosastossa ja osittain 
kirjekyselyinä, josta saadut kokemukset olivat hyvin kielteiset. 
Paikallisosastojen haastattelutyö päästiin alkamaan 17. 11. 52
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ja jatkuu se edelleen. Po. työ keskeytettiin 17. 12. 52—2. 1. 53 
väliseksi ajaksi joulukiireiden vuoksi.

Tutkittavia paikkakuntia on seuraavasti: kaupunkeja 4, 
kauppaloita 4 ja maalaiskuntia 24. Väestön valinnassa on pyr
kimyksenä ollut saada maaseudun väestö ainakin lähes yhtä 
runsaaksi kuin myyntipaikkakunnilla asuva (siis kaupungeissa 
ja kauppaloissa asuvat).

Kenttähaastattelut aloitettiin 14. 1. 53 ja saatiin ne, hara- 
vointitapauksia lukuunottamatta, loppuun maaliskuun 8 päi
vään mennessä. Kenttäryhmä työskenteli kokonaisena seuraa- 
villa paikkakunnilla: Tampere, Lieksa ja Kouvola; Helsingissä 
lähes kokonaisena ja samalla lisäjäsenillä vahvistettuna, muualla 
(Hämeenlinna, Tornio, Hyvinkää ja Suolahti) hajaantuneena 
2—4 miehen ryhmiin. Siirtymiset saattoivat tapahtua ennakolta 
laaditun suunnitelman mukaan erinomaisen pitkistä ja rasitta
vista haastatteluetäisyyksistä huolimatta.

Kenttähaastattelijoina toimi — varsinaisista toimistaan ko
mennettuina — joukko Oy Alkoholiliike Ab:n toimihenki
löitä, joista osalla oli takanaan kauppala- ja osalla lisäksi 
Lapin tutkimuksen haastattelutyön antama kokemus. Kaikki 
saivat lisäksi säätiön toimesta erikoiskoulutuksen ostajaintark- 
kailututkimuksen haastattelua varten, minkä lisäksi osalla oli 
kokemusta myymälöissä ja rekisteritoimistoissa jo suoritetusta 
haastattelutyöstä.

Kenttähaastattelun populaatio oli alunperin n. 2.500 hen
kilöä, ja näistä saatiin haastateltua n. 65 %. Loput olivat suu
rimmaksi osaksi henkilöitä, joita ei saatu käsille (kuolleet, muut
taneet, vankilassa, ei tavattu kotoa useammista yrityksistä 
huolimatta jne.). Kieltäytyneiden määrä oli pieni (1—2 %).

Tutkimus suoritetaan Alkoholiliikkeen toimesta mutta 
Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiön nimissä ja valvon
nassa, mikä seikka myös haastateltavalle joukolle on ilmoitettu.
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Kenttävaiheen kokemuksena mainittakoon, että suhtautu
minen oli odottamattoman myönteistä varsinkin maaseutu- 
paikkakunnilla. Vain harvoja karkeampia reagointeja sattui. 
Erinomaisen välttämättömäksi osoittautui tutkimuksen tar
koituksen ja suoritustavan perusteellinen selvittely haastatelta
ville. Tutkimuksen päätarkoituksesta oltiin sangen kiinnostu
neita erityisesti mielipidekysymysten yhteydessä.

Kenttähaastattelutietojen kodifiointiin päästiin välittömästi, 
ja osittaiseen analyysiin kesän kuluessa v. 1953.
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SÄÄTIÖN INFORMAATIOTOIMINNASTA

Säätiö on marraskuusta 1952 alkaen ylläpitänyt lehdis
tön artikkelipalvelua. Sen toimesta on maan leh
distölle levitetty pientä korvausta vastaan kiertoartikkeleita, 
jotka ovat kansantajuisessa muodossa valaisseet suurelle ylei
sölle väkijuomakysymyksen tutkimuksen nykyvaihetta koti
maassa ja ulkomailla. Artikkelipalvelu on saanut suopean vas
taanoton: alun neljättäkymmentä lehteä on julkaissut näitä 
artikkeleita, joiden lukumäärä ensimmäisen vuosipuoliskon 
päättyessä 1953 on ollut 23; julkaisukertojen luku nousee 
toiselle sadalle. Artikkelit on julkaistu osittain tutkijain ni
millä, osittain anonyymeinä, mutta kaikkien lopussa on ollut 
tunnistamismerkinta VKTS. Vastaisuudessa tulee säätiö yhä 
enemmän keskittymään kotimaisten tutkijain tutkimustulosten 
kansantajuistamiseen artikkelipalvelussaan ja muutoinkin, mah
dollisesti erillisen kirjassahan muodossakin.

Säätiön tieteellinen julkaisusarja alkaa il
mestyä vuosien 1953—54 vaihteessa. Siinä tullaan julkaisemaan 
paitsi säätiön oman tutkimusosaston myös muiden kotimaisten 
väkijuomakysymyksen tutkijain tieteellisiä teoksia.

Säätiön järjestämistä informaatiotilaisuuksista 
mainittakoon seuraavat:

Maailman Terveysjärjestön Suomen alaosaston ja Väki
juomakysymyksen Tutkimussäätiön kutsumana vieraili maas
samme 3.—6. 1. 52 välisenä aikana Maailman Terveysjärjestön
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(WHO) väkijuomakysymyksenekspertti, professori E. M. 
J e 11 i n e k. Hänen ohjelmaansa täällä kuului kaksi julkista 
esitelmää sekä päivän kestänyt asiantuntijoille järjestetty semi
naaritilaisuus. Esitelmät aiheista »Väkijuomat ja kansantavat» 
sekä »Juoppojen käsittely nykyisen tieteen valossa» olivat 
keränneet Helsingin Yliopiston pieneen juhlasaliin lähes 200 
asiastakiinnostunutta. Keskeiskohdan prof. Jellinekin vierai
lussa muodosti 5. 1. 52 Laulu-Miesten ravintolaan järjestetty 
seminaari, johon osallistui n. 50 alan asiantuntijaa.

Vanhalla ylioppilastalolla 18. 6. 53 järjestetyssä tiedoitus- 
tilaisuudessa piti professori Martti Kaila n. 100:lle 
asiantuntijalle alustuksen aiheesta »Matkahavaintoja alkoho
listien nykyaikaisesta hoidosta ja huollosta». Prof. Kaila kertoi 
säätiön stipendiaattina Pohjoismaihin, Sveitsiin, Hollantiin ja 
Belgiaan tekemistään matkoista ja casework -toiminnan 
suunnittelusta ja tuloksista noissa edistyneissä maissa. Alustus 
aiheutti vilkkaan ja monipuolisen keskustelun ammattimiesten 
kesken.

Säätiön vuosittaiset stipendienjakotilaisuudet ovat niinikään 
olleet informaatiotilaisuuksia siinä mielessä, että niissä on esi
telmin valaistu säätiön tutkimustöitä ja joku stipendinsaajista 
on pitänyt esitelmän omista tai edustamansa laitoksen tutki
muksista.
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