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SÄÄTIÖN SYNTY JA KEHITYS

VÄKIJUOMAKYSYMYKSEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ perustettiin
maaliskuun 20. päivänä 1950. Sen tehtäväksi tuli edistää ja harjoittaa
sellaista tieteellistä tutkimusta, joka selvittelee alkoholin vaikutuksia ja
jonka voidaan katsoa auttavan alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien
ymmärtämistä.
Säätiön syntyä on tarkasteltava sitä taustaa vasten, että Suomen alko
holilainsäädäntö edellyttää määrätietoista alkoholipolitiikkaa. Ajoittainen
vilkas väittely osoittaa kuitenkin erimielisyyttä niin alkoholipoliittisten
tavoitteiden kuin keinojenkin suhteen. Tästä syystä tiedon tarve on
suuri ja Säätiö pyrki aluksi tyydyttämään sitä tukemalla tutkimusta apu
rahoin. Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen tutkimuksen välttämättömyys
johti kuitenkin siihen, että Säätiö laati myös oman tutkimusohjelmansa
ja ryhtyi itse välittömästi tutkimustyötä suorittamaan. Tämä ensimmäinen
tutkimusohjelma, joka syntyi ajankohtaisten alkoholipoliittisten kiistaky
symysten sävyttämänä, hyväksyttiin huhtikuussa 1951. Ohjelman keskusongelmina olivat mietojen ja väkevien alkoholijuomien mahdolliset vai
kutuserot sekä »kuivan» maaseudun todelliset alkoholitavat ja niiden
muuttuminen, mikäli paikkakunnalla avattaisiin alkoholimyymälä.
Säätiön ensimmäisen tutkimusohjelman toteuttamisesta saadut koke
mukset ovat painaneet leimansa Säätiön myöhempäänkin toimintaan.
Säätiön toisen, vuonna 1957 hyväksytyn ohjelman lähtökohtana on ollut se,
että juomatavat ovat kulttuurin olennaisia osia ja niissä ilmenevien vaih
teluiden selittäminen saa yleissosiologisen tehtävän luonteen. Yksi yh
teiskuntatieteellisen tutkimuksen tehtävistä on näin muodoin tutkia al
koholin käytön yhteyttä muihin tekijöihin ja tarkkailla puolueettomasti
sen ilmeistä vaikutusta ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Vuoden 1957
ohjelmaa on vuosien mittaan täydennetty muutamilla uusilla tutkimus
suunnitelmilla ja vuosina 1965 ja 1966 on Säätiössä kaavailtu vastaisuu-
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dessa toteutettavaa ohjelmaa. Tällöin tutkimusstrategiakin joutui niin
suurten muutosten alaiseksi, että vain varauksin voidaan puhua kolman
nen tutkimusohjelman lukkoon lyömisestä. Ennen muuta tähdennettiin kol
mea näkökohtaa: Säätiö oli ensinnäkin taipuvainen siirtymään suurista,
suhteellisen harvalukuisista suunnitelmista sellaiseen menettelyyn, että
osatutkimusten sarja johtaa vähitellen laajempaan kokonaisuuteen. Tä
män menettelyn eduiksi katsottiin, että tutkimusten suunnittelu saadaan
joustavammaksi ja tutkimustulokset nopeammin tietoon. Toiseksi Sää
tiö on monissa uusissa tutkimussuunnitelmissa kiinnittänyt erityistä huo
miota siihen, miten sosiaalinen kontrolli todella toimii; miten virano
maiset ja eri etujärjestöt toimivat maassa, missä on laaja kontrolli ja missä
yleisenä käsityksenä on, että alkoholin käyttö — kansainvälisesti katsoen
vähäisestä alkoholin kulutuksesta huolimatta — johtaa suhteellisen kor
keisiin juopumuslukuihin ja vakaviin sosiaalisiin haittoihin ja ongelmiin.
Kolmanneksi Säätiössä todettiin, että tulevien tutkimusten suunnittelu
saa vankemman perustan, jos lähtökohdaksi otetaan aikaisempien tutki
mustulosten synteesi.
Vaikkakin Säätiön ohjelmissa yhteiskuntatieteellisiin ongelmiin on
kiinnitetty päähuomio, oltiin Säätiössä alun alkaen selvillä siitä, että al
koholitutkimusta on suoritettava eri tieteenalojen edustajien yhteistyönä.
Lääketieteellistä ja biologista alkoholitutkimusta edistääkseen Säätiö eh
dotti v. 1952 fysiologisen tutkimuslaboratorion perustamista Oy Alko
holiliike Ab :n (Alkon) keskuslaboratorion yhteyteen mikä ajatus sittem
min toteutetuinkin. Laboratorion johdolla on edustajansa Säätiön eli
missä. Säätiön ohjelmaan kuuluu yksinomaan tieteellinen työ. Säätiön
piirissä on kuitenkin pidetty välttämättömänä ryhtyä myös käytännölli
seen toimintaan, joka kokeellisluontoisena liittyy tieteelliseen tutkimus
toimintaan. Niinpä Säätiön johdolla avattiin v. 1953 ja 1954 kaksi alkoholipoliklinikkaa, joiden tarkoituksena oli kokeilla uusia menetelmiä alko
holistien hoidossa. Sen jälkeen kun nämä todettiin tarkoituksenmukai
siksi, siirrettiin tämä toiminta erityisesti tätä tarkoitusta varten peruste
tulle А-klinikkasäätiölle. Säätiö on sitä paitsi tehnyt aloitteen erityisten
hoitokotien luomiseksi tutkiakseen alkoholistien hoidon erikoistumismah
dollisuuksia ja luodakseen avoimen ja suljetun hoidon välimuodon. Sää
tiön viimeksi tekemästä aloitteesta on А-klinikoilla kokeiltu ns. krapulanhoitoa.
Säätiön toiminnan organisatoriset puitteet ovat pysyneet ennallaan.
Säätiön alullepanija, Alko, on alusta alkaen rahoittanut toiminnan ja an
tanut sen taloudellisen ja organisatorisen avun, minkä Säätiön tutkimus
ohjelmien toteuttaminen on edellyttänyt.
Säätiön johtoelimissä on säilytetty jatkuvuus. Säätiön korkein elin, sen
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seitsemän jäsentä käsittävä hallitus, valitaan kolmeksi vuodeksi kerral
laan. Sen tieteellisen pätevyyden takeena on se, että vähintään kolmen
hallituksen jäsenen tulee olla tiedemiehiä. Yhden näistä valitsee opetus
ministeriö, kaksi Alkon hallintoneuvosto, joka sen lisäksi valitsee kolme
muuta hallituksen jäsentä. Sosiaaliministeriö valitsee yhden jäsenen.
Säätiön työn johto ja valvonta on lähinnä kuulunut Säätiön työvalio
kunnalle. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet kaikki kolme tiedemiehinä hal
litukseen valittua jäsentä, Säätiön rahavarainhoitaja — joka samalla on
yhteiskuntatieteilijä ja Alkon johtaja — sekä Alkon fysiologisen tutki
muslaboratorion esimies fysiologisena asiantuntijana ja Alkon alkoholi
poliittisen tutkimuslaitoksen esimies Säätiön sihteerinä.
Säätiö käyttää tutkimustyössään kolmea eri keinoa: tutkimuksen tuke
mista apurahoin, tutkimussopimusten tekemistä yksityisten tutkijain
kanssa ja töiden antamista edellä mainituille laitoksille tai niissä toimi
ville henkilöille.
Levittääkseen tietoa Säätiön tukemien ja suorittamien tutkimusten tu
loksista julkaisee Säätiö tieteellistä sarjaa, jossa tähän mennessä on jul
kaistu viisitoista teosta. Näistä on kolme ilmestynyt sekä suomen- että
englanninkielisinä, viisi suomenkielisinä ja seitsemän englanninkielisinä.
Englanninkieliset julkaisut ovat saman aikaisesti ilmestyneet sarjassa
A.lcohol Research in the Northern Countries.
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SÄÄTIÖN TOIMINTA

APURAHAT
Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö on joka syksy anomusten pe
rusteella jakanut tutkimusapurahoja. Alla oleva asetelma osoittaa jaettu
jen apurahojen luvun ja jakosummat:
Vuosi

Luku
määrä

Jakosummat
mk

V.1966
rahanarvon mukaan
mk

1950-1962
1963
1964
1965
1966

98
9
14
8
12

193 950
23 900
33 200
29 000
42 300

271 750
27 450
35 400
29 600
42 300

1950-1966

141

322 350

406 500

Tähän mennessä jaetuista 141 apurahasta on noin puolet (73) myön
netty lääkärinkoulutuksen saaneille henkilöille ja noin neljännes (31) yh
teiskuntatieteen harjoittajille. Psykologit ovat saaneet 15 apurahaa ja
biologit 10. Jäljellä olevat 12 apurahaa ovat jakautuneet humanististen
tieteiden edustajien ja akateemista koulutusta vailla olevien henkilöiden
kesken.
Näiden rinnalla on myönnetty erikoisapurahoja. Signe Mattssonin testa
menttirahastosta on lahjoittajan toivomuksen mukaisesti tuettu alkoholis
tien hoidon kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten on annettu apurahoja
ulkomaille suuntautuviin opintomatkoihin, alkoholistien hoitoa edistä
viin tutkimuksiin ja uusien hoitomuotojen kokeilemiseen. Heinäkuussa
6

1967 tulivat rahaston varat loppuun käytetyiksi. Muista apurahoista mai
nittakoon E. M. Jellinekin muistorahastoon (The E. M. Jellinek Fund)
v. 1965 tehty lahjoitus kunnioituksen ilmauksena Jellinekin elämän
työlle, joka oli myös Säätiön toiminnan merkittävänä innoituksen läh
teenä.

TUTKIMUSTYÖ
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus

I

Liite 1 sisältää luettelon Säätiön julkaisusarjassa ilmestyneistä tutki
muksista ja liite 2 luettelon Säätiön, sen apurahansaajien, Alkon fysio
logisen laboratorion ja Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuista
vuosilta 1963—1967. Liitteessä 2 julkaisut on esitetty aiheen mukaisesti
ryhmiteltyinä, joten saadaan kuva tutkimuksen suunnasta.
Säätiön omasta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta w. 1963 —1967
esitellään tässä ne julkaisut, jotka ovat po. aikana ilmestyneet Säätiön
sarjassa. Tämän lisäksi selostetaan kertomuskauden päättyessä meneil
lään olevien tutkimusten keskeiset ongelmat.
Säätiön julkaisusarjan nide n:o 12, Drinking Habits among Northern
Youth, tekee selkoa yhteispohjoismaisesta teini-ikäisten pääkaupunkilaispoikien alkoholinkäyttöä koskevasta tutkimuksesta. Eri kaupunkien 14-,
16- ja 18-vuotiailla pojilla alkoholinkäyttö kehittyy samalla tavalla, ja
niin kuin tutkimus osoittaa, pohjoismaiden pääkaupunkien nuorten al
koholinkäytön erotkin vaikuttavat vähäisiltä rinnastettuina eri maiden
lainsäädännön ja lakisäädösten valvonnassa vallitseviin suuriin eroihin.
Tutkimussuunnitelmaa täydennettiin sittemmin niin, että 14-vuotiaina
haastateltujen alkoholinkäyttöä tutkittiin uudelleen neljä vuotta myö
hemmin, mikä teki mahdolliseksi eritellä miten alkoholinkäyttö muut
tuu ja miten 18-vuotiaat käyttivät alkoholia 1960-luvun alussa ja puolimaissa (vrt. Bruun & Hauge, s. 25 ja Bruun, s. 25).
Julkaisu n:o 13, The Alcoholic Personality, selvittelee kliinisen tutkimuk
sen puitteissa alkoholismin psykodynaamista taustaa. Tutkimus pyrkii
valaisemaan ongelmaa onko alkoholistien persoonallisuuden rakenteessa
ja heidän inhimillisissä suhteissaan yhteisiä piirteitä.
Julkaisu n:o 14, Inheritance of Drinking Behavior, selostaa koko Suomen
käsittävän, 902 miespuolisesta kaksosparista tehdyn tutkimuksen, jonka
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tarkoituksena oli valaista missä määrin juomiskäyttäytymisen eri tekijäin
vaihteluja voidaan pitää perinnöllisten tai ympäristötekijäin vaihteluista
johtuvina. Tutkimus muovautui tavanomaisten kaksostutkimusten vir
helähteiden seikkaperäiseksi metodis-tilastolliseksi erittelyksi ja yrityk
seksi selvästi muotoilla ne olettamukset, joille kaksostutkimusmetodiikka
perustuu. Tulokset osoittavat, että alkoholin käyttö tai siitä pidättymi
nen sekä se, kuinka usein ja kuinka paljon kerrallaan alkoholia käytetään,
riippuu osaksi perinnöllisistä tekijöistä, kun taas alkoholismia koskeva
tulos on epäselvempi ja riippuu siitä miten tämä käsite määritellään.
Tutkimuksen puitteissa yritettiin eritellä eri perinnöllisten tekijäin yh
teisvaikutuksia ja paikallistaa sellaisia ympäristötekijöitä, joilla on yh
teyttä identtisten kaksosten erilaiseen alkoholinkäyttöön. Säätiön kokoa
maa kaksosaineistoa on käytetty biologisissa, psykiatrisissa ja psykolo
gisissa tutkimuksissa. (Nämä on lueteltu 14. niteen liitteessä, mutta ne
on mainittu omissa ryhmissään myös tämän toimintakertomuksen jul
kaisuluettelossa s. 18.)
Julkaisu n:o 15 on nimeltään: Alkoholijuomien kulutus ja hinnat. Tut
kimus valottaa alkoholijuomien kulutuksen vaihteluja sekä Alkoholi
liikkeen tekemiä hintapäätöksiä Suomessa vuosina 1949—1965. Ekono
metrinen kysyntäanalyysi päätyy vaihtoehtoisiin matemaattisiin mallei
hin, joiden avulla käy mahdolliseksi tietyin edellytyksin ennustaa miten
hinnanmuutokset vaikuttavat kulutuksen suuruuteen ja rakenteeseen
sekä myynnin taloudelliseen tulokseen.
Paitsi näitä julkaisuja, on Säätiö yhteistyössä Suomen Akateemisen
Raittiusliiton kanssa toimittanut Säätiön hallituksen jäsenelle Uuno Huo
miselle omistetun juhlakirjan.
Kertomuskautena loppuun suoritetuista muulla tavalla julkaistuista
tutkimuksista mainittakoon juopumussakkotutkimus, joka kuvaa maksa
mattomien juopumussakkojen vuoksi vankiloihin ajautuvien sosiaalista
taustaa. Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettiin myös kriminaalipoliit
tinen koe, jonka tulokset ovat antaneet aiheen laajaan keskusteluun ny
kyisen järjestelmän tarkoituksenmukaisuudesta (vrt. Törnudd s. 27).
Säätiö teki aloitteen myös ns. krapulanhoitokokeilusta, mikä johti uuden
hoitomuodon aloittamiseen alkoholistien avohoidon, ns. A-klinikkain
yhteydessä (vrt. Alkoholistien hoito ja tutkimus s. 13).
Monet Säätiön ohjelmaan otetuista töistä ovat edellyttäneet metodisteoreettista tutkimusta ja kokeilua. Jotta metodiset ratkaisut saataisiin
pohdinnan alaisiksi ja jotta ei lopullista tutkimusselostetta rasitettaisi
pitkillä metodisilla jaksoilla, on monet osatutkimukset julkaistu Alko
holipoliittisen tutkimuslaitoksen monistesarjassa (vrt. julkaisuluettelo).
8
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Syyskuussa 1967 meneillään olleiden tutkimusten joukossa on neljä
sellaista, joissa analyysivaihe on edistynyt sangen pitkälle. Kaksi näistä
käsittelee alkoholismia ja kaksi alkoholin käyttötapoja.
Alkoholistikoteja käsittelevässä tutkimuksessa kuvataan kolmea eri
tyyppistä kotia, jotka osaksi tieteellis-kokeellisista syistä toimivat eri peri
aatteiden pohjalla (vrt. Alkoholistien hoito ja tutkimus). Alkoholismin
kehittymistä selvittelevässä tutkimuksessa tarkastellaan ovatko Jellinekin
saamat tulokset alkoholismin oireiden ilmenemisjärjestyksestä päteviä
Suomen olosuhteissa ja saman aikaisesti tehdään järjestelmällisiä vertai
luja sellaisten alkoholistien kesken, jotka ovat olleet A-klinikkain poti
laina, hakeutuneet AA-liikkeeseen tai olleet alkoholistihuoltolassa (vrt.
Kiviranta, s. 23; Park, s. 22/1958-1963).
Alkoholitapojen säännöllisyyttä koskeva tutkimus pyrkii täydentämään
perinteellisen haastattelututkimuksen avulla saatua kuvaa alkoholitavoista. Aikaisemmin kerätyt aineistot on tarkoitettu valaisemaan yksi
löiden välisiä vaihteluja, kun taas tämän suunnitelman tarkoituksena on
valaista yksilöiden sisäisiä vaihteluja. Aineiston hankkimiseksi kartoitet
tiin järjestelmällisesti noin 90 mieshenkilön kaikki juomatilanteet vuo
den ajalta.
Pohjoismaisen yhteistyön merkeissä Säätiö on koonnut aineistoa 30—
45 -vuotiaiden pääkaupunkilais-miesten alkoholin käytöstä. Tämän tutkimuk
sen tarkoituksena on valottaa näiden ikäluokkien osalta pääkaupunkien
välisiä alkoholinkäytön eroavuuksia. Tässä ikäluokassahan alkoholin
käyttö on laajamittaisinta ja alkoholismin vaarakin on huomattavasti
suurin. Kaikissa neljässä pääkaupungissa suoritettiin haastatteluja sekä
keväällä että syksyllä 1964. Aineistot on toimitettu Ruotsiin, joka koor
dinoi tutkimuksen ja vastaa myös analyysien teosta ja tutkimusselos
teesta.
Näiden neljän loppuvaiheessaan olevan tutkimuksen ohella tehdään
suunnitelmia uusista töistä.
Kavintolalaitosta koskeva tutkimus on jo pantu alulle. Sen tarkoituksena
on ekonometrisen kysyntäanalyysin avulla tutkia hinnan muutosten vai
kutusta alkoholin kulutukseen eri typpisissä ravintoloissa, ravintolalaitoksen kannattavuutta sekä lopuksi eritellä ravintoloiden yhteiskunnalli
sia tehtäviä ja asiakaspiirin taustaa. Tutkimuksella on käytännöllinen
tavoite. Alkoholilainsäädännön mukaisesti ravintoloiden taloudellinen
asema on ratkaisevasti riippuvainen valtion alkoholimonopolin noudat
tamasta politiikasta ja niistä päätöksistä, joiden mukaan määritellään ra
vintoloiden anniskelukorvaukset ja miten nämä korvaukset vaihtelevat
ravintolatyypin ja alkoholijuoman mukaan.
9

Säätiö ei ole aikaisemmassa toiminnassaan kiinnittänyt erikoisemmin
huomiotaan liikenneturvallisuuden ja alkoholinkäytön väliseen yhteyteen. Se on
kyllä tukenut apurahoin sekä kokeita, joiden tarkoituksena on ollut sel
vittää alkoholin vaikutusta ajotaitoon, että tutkimuksia, jotka koskevat
rattijuoppoudesta tuomittuja. Vaikka monet maamme tutkimuslaitok
set ovatkin askarrelleet liikenneturvallisuuskysymysten parissa, on eri
näiset osaongelmat jätetty huomiotta. Näin ollen Säätiössä on katsottu
aiheelliseksi harkita liikenneturvallisuustutkimuksiin ryhtymistä.
Näiden kahden ongelmaryhmän ohella valmistellaan tällä haavaa syn
teesiä Säätiön tähänastisen tutkimustoiminnan tuloksista. Tarkoituksena on
lähinnä alkoholitapojen kuvausta taustana käyttäen valaista mitä tie
dämme alkoholin vaikutuksesta ja siitä, miten eri yhteiskunnalliset val
vontaelimet yrittävät vaikuttaa alkoholin käyttöön ja suhtautumisesta
niihin, jotka yhteiskunta leimaa alkoholin väärinkäyttäjiksi. Mahdolli
suuksien mukaan käsitellään alkoholin käytön, alkoholin vaikutuksen ja
valvonnan väliset suhteet. Suomen alkoholioloja kuvataan mahdollisuuk
sien rajoissa yhteispohjoismaista taustaa vasten. On ilmeistä, etteivät
Säätiön tutkimukset kata kaikkia kysymyksiä, joita näiden ongelmien
yhteydessä on välttämätöntä pohtia. Tämän vuoksi tehdäänkin pieneh
köjä täytetutkimuksia, kuten esim. tilastojen ulkopuolelle jäävän alko
holin kulutuksen arviointia, ravintolalaitoksen valvontaa, raittiusliik
keen toimintaa ja alkoholistien huoltoa ja hoitoa koskevia tutkimuksia.

Fysiologinen tutkimus
Vuonna 1954 perustettiin Alkon keskuslaboratorion yhteyteen fysio
loginen laboratorio, jonka esimies on vuodesta 1955 kuulunut Säätiön
työvaliokuntaan. Kokeellinen tutkimustyö pääsi alkuun keväällä 1956,
kun laboratoriotilat eläintalleineen saatiin kunnostetuksi.
Säätiön yhteistyö fysiologisen laboratorion kanssa on ollut luonteel
taan toisenlaista kuin yhteistoiminta Alkoholipoliittisen tutkimuslaitok
sen kanssa. Fysiologisen laboratorion tutkimusohjelma on suunniteltu
yhdessä Alkon keskuslaboratorion johdon kanssa. Säätiön taholta on
seurattu laboratorion työskentelyä, annettu lisävirikkeitä sen toimin
nalle sekä luotu muutamille Säätiön apurahansaajille mahdollisuus työs
kennellä laboratoriossa.
Fysiologisessa laboratoriossa suoritetut työt ovat olleet suurimmaksi
osaksi teoreettisluontoisia. Yhdessä tapauksessa teoreettisia tuloksia on
voitu soveltaa alkoholistien rasvamaksan kliiniseen toteamiseen.
10
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Useimmat laboratoriossa suoritetut työt on tehty koe-eläimiä käyt
täen. Saavutetut tulokset on julkaistu eri tahoilla tieteellisissä sarjoissa
(ks. liite 2).
Siitä lähtien kun fysiologinen laboratorio aloitti toimintansa on alko
holin humalluttavan vaikutuksen mekanismin tutkimus ollut ohjelmassa.
Jotta voitaisiin mitata alkoholin humalluttavaa vaikutusta koe-eläimiin
on kehitetty menetelmiä, joita jatkuvasti parannellaan. Eri tekijäin vai
kutusta humaltumisasteeseen on myös tutkittu. Eristetyllä rotan aivo
kudoksella tehdyissä sähköärsytyskokeissa on päästy tuloksiin, jotka
viittaavat siihen, että alkoholin primäärivaikutus kohdistuu aivojen solu
kalvoihin. Tämän vuoksi on tehty alustavia kokeita myös alkoholin vai
kutuksesta hermokudoksen ionikuljetukseen.
Alkoholi vaikuttaa keskushermoston vapaiden aminohappojen pitoi
suuteen. Muun muassa se muuttaa rottien aivoissa y-aminovoihapon,
glutamiinin ja glutamiinihapon määriä. Näiden happojen katsotaan ole
van tärkeitä hermojärjestelmän kiihottuvuuden säännöstelemisessä. Ami
nohappopitoisuuden muutokset on voitu sovittaa glukoosiaineenvaihduntaan ja todeta, että alkoholi kiihdyttää aivojen glukoosiaineenvaihduntaa. Saavutetut tulokset osoittavat, että alkoholi vaikuttaa myös heksoosifosfaattien muodostumiseen. Se vaikuttaa niin ikään eräiden aivo
jen neuramiinipitoisten yhdistysten liukenevuuteen, mikä viittaa koko
hermojärjestelmään ulottuvaan vaikutukseen.
Alkoholin hapettuminen maksassa horjuttaa redoks-tasapainoa. Tämä
voi johtaa yleisiin aineenvaihdunnan muutoksiin sekä maksassa että
muissa elimissä. Laboratoriossa on tehty rotilla maksaperfuusio- ja
maksaleikekokeita, joissa etyylialkoholi näytti vahvasti alentavan syto
plasman ja mitokondrioitten redoks-potentiaalia. Erilaiset alifaattiset al
koholit vaikuttavat eri tavalla redoks-tasoon. Muutos saadaan aikaan
etanolilla, mutta ei sen hapettumistuotteilla, kuten asetaldehydillä tai
asetaatilla. Alkoholin vaikutus on paljon tuntuvampi normaaliin mak
saan kuin rasvoittuneeseen maksaan.
Redoks-tasapainon muutosten mukanaan tuomia ketjureaktioita on
tutkittu kahdella mallisubstraatilla. Kun hapettumisnopeutta tutkittiin
galaktoosilla ja sorbitolilla, kävi ilmi, että alkoholi hidasti tuntuvasti ha
pettumista. Niin kuin jo teoreettisestikin voidaan odottaa, etanolin vai
kutus galaktoosi-oksidaatioon rasvoittuneessa maksassa oli vähäisempi
kuin normaalissa maksassa. Tämä on johtanut uuteen menetelmään alko
holistin rasvamaksan toteamiseksi jo varhaisvaiheessa. Tämä menetelmä
on tehokkaampi kuin muut tähän asti käytetyt.
Tanskassa on osoitettu, että alkoholi estää oksitosiinin erittymistä hypofyysin takalohkosta. Tämä hormoni vähentää suuresti kohdun lihak-
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siston supistumisliikkeitä synnytyksen aikana, jonka vuoksi tuleville äi
deille on annettu alkoholia, milloin liian aikainen synnytys on ollut pe
lättävissä. Alkoholi läpäisee helposti sikiökalvot ja sikiökin voi saada
alkoholia. Laboratoriossa suoritetuissa eläinkokeissa on tutkittu, missä
määrin sikiön maksa pystyy hapettamaan alkoholia ja miten alkoholin
antaminen sikiökehityksen aikana vaikuttaa tähän kapasiteettiin. Kävi
ilmi, ettei sikiö pystynyt hapettamaan alkoholia, mutta kaksi viikkoa
syntymästä tämä ominaisuus kehittyi rotan poikasille. Kun alkoholia
annetaan raskauden aikana naaraalle, se ei vaikuta sikiön omaan hapetuskykyyn. Myös ihmisen sikiöltä puuttuu alkoholin hapetuskyky: vasta
kun lapsi on viisivuotias, sen hapetuskyky on saavuttanut aikuisen hapetustason.
Erittäin ponnekkaasti on viime vuosina tehty niitä tutkimuksia, joissa
eläimet ovat saaneet vapaasti valita juotavakseen vettä tai alkoholiliuosta.
Laboratorion rottakannassa osoittautui olevan eläinyksilöitä, jotka juomavalinnassaan jyrkästi erottuivat toisistaan. Valitsemalla tietyn järjes
telmän mukaisesti siitoseläimet kehitettiin kaksi rottakantaa: toinen suo
sii vankasti vettä ja toinen valitsee mieluummin alkoholiliuoksen. Alko
holin nauttimismäärä on perinnöllinen ja näiden kokeiden tarkoituksena
on tutkia miten ominaisuudet periytyvät ja mitkä fysiologiset tekijät
säännöstelevät alkoholin nauttimista. Nykyään tutkitaan jo yhdeksännen
polven rottia. Näiden kahden rottakannan välisten fysiologisten erojen
löytämiseksi on niin ikään tehty muutamia alustavia kokeita. Ihmisen
alkoholinkäyttöön vaikuttavista fysiologisista tekijöistä ja niiden perin
nöllisyydestä on kehitelty hypoteesia.
Eräitten ympäristötekijäin vaikutusta juomavalintaan on myös yritetty
selvittää. Muun muassa on tutkittu miten vaikuttaa huoneen lämpötila,
alkoholiliuoksen väkevyys, ruuan kokoonpano sekä millainen osuus op
pimisella on juomavalintaan.
Kroonisen alkoholinkäytön vaikutusta tutkittaessa on kiinnitetty eri
tyistä huomiota sietokykyyn, vesi- ja elektrolyyttitasapainoon sekä mak
san muutoksiin. Suurimmat muutokset havaittiin vahvasti rasvoittu
neessa ja sidekudoskasvannaista kehittävässä maksassa. Näiden ja myös
muiden muutosten katsotaan aiheutuneen ravitsemushäiriöistä. Suora
naiseen toksiseen alkoholin vaikutukseen tulokset eivät sen sijaan viit
taa.
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Alkoholistien hoitoa kehittääkseen Säätiö on eräissä tapauksissa osal
listunut myös käytännölliseen alkoholistien hoitoon. Niinpä Säätiö har
joitti v. 1953 — 1956 kokeellista A-klinikkatoimintaa, joka kuitenkin
viimeksi mainittuna vuonna siirtyi erikoisen А-klinikkasäätiön hallin
taan. Säätiö on esittänyt A-klinikkain toiminnan tuloksia julkaisemalla
kokeellisen A-klinikkatutkimuksen, joka, niin kuin monet muutkin alko
holitutkimukset, on selvästi osoittanut alkoholistiaineksen epäyhtenäi
syyden. Kun tämän lisäksi on käynyt ilmi, että laitoksesta pääsevien hen
kilöiden jälkihoito on epätyydyttävää, on Säätiö pyrkinyt kokeilemalla
erikoistamaan entistä enemmän alkoholistien hoitoa ja luomaan avoimen
ja suljetun hoidon väliasteita. Säätiö suositteli erityyppisten hoitokotien
(half-way houses) perustamista ehdottaen, että niiden toiminnan tulisi olla
myös tieteellisen tutkimuksen kohteena, jotta käytännöllisen alkoholis
tien hoidon ja tieteellisen tutkimuksen yhteistyöllä löydettäisiin näiden
kotien kehittämiskeinoja. Kotien perustamissuunnitelma on käynyt mah
dolliseksi toteuttaa Sosiaaliministeriön, Alkon sekä Turun ja Oulun kun
nallisten viranomaisten myötämielisyyden ansiosta. Vapaan Alkoholisti
huollon Kannatusyhdistys vastaa kotien hallinnosta Säätiön keskittyessä
tutkimaan kotien toimintaa ja työtuloksia. Helsingin kaupunki on Sää
tiöstä riippumatta perustanut kunnan hallinnossa olevan samantapaisen
kodin ja myös tämä koti on otettu tutkimuksen piiriin.
Säätiön tutkimussuunnitelmien puitteissa kerätyillä aineistoilla ja tie
doilla on ollut vaikutusta myös käytännölliseen alkoholistien hoitoon.
Juopumussakkotutkimuksen aineiston erittely osoitti, että melko suuri
joukko henkilöitä joutui juopumuksen vuoksi pidätetyksi useita kertoja
suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Koska pidätyksiin liittyvien juopumussakkojen takia varsin moni joutuu vankilaan, tehtiin koe, jossa aikaisin
aamulla putkasta pääseville tarjottiin hoitomahdollisuutta.
Tämän rajoitetun kokeen tulokset johtivat siihen, että Säätiö yksissä
neuvoin А-klinikkasäätiön kanssa järjesti aamuvastaanottoja kaikilla
maan seitsemällä А-klinikalla. Tutkimushypoteesien mukaan työstä poissaolopäivät vähenisivät, juomakaudet katkeaisivat ja alkoholismiongelman ilmetessä henkilö hakeutuisi oma-aloitteisesti varsinaiseen alkoho
listien hoitoon. Tämän krapulanhoidon vaikutuksia tutkittiin hoitopai
koista saadun aineiston ja potilaiden jälkihaastattelujen pohjalla (ks. Tuo
minen, s. 23). Kokeilun yhteydessä aloitettiin lisäksi fysiologinenkin
krapulatutkimus. Lopputulos katsottiin siinä määrin positiiviseksi, että
А-klinikat sisällyttivät krapulanhoidon pysyvästi hoitotyöhönsä.
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Säätiö on ollut koko toimintansa ajan kiinnostunut uusien hoitomuo
tojen objektiivisesta tutkimisesta ja kehittämisestä. Eräänä esimerkkinä
mainittakoon virallisen yhteiskunnallisen huollon ja Tampereen A-klinikan yhteyteen järjestetyn nuorisoklinikan välisen ristiriidan erittely
(vrt. Mäkelä — Pöysä, s. 26).
Alkoholitapojen säännönmukaisuuden tutkimiseksi kerättiin aineis
toa suurimmaksi osaksi työpaikoilta. Haastattelijoiden huomio kiinni
tettiin niihin ongelmiin, jotka liittyvät työpaikoilla esiintyvän alkoholin
käytön ja alkoholismin johdosta käytettyihin sanktioihin. Tarkoituksen
mukaisten menettelytapojen saavuttamiseksi Säätiö on osallistunut am
mattiyhdistysliikkeen, työnantajien, alkoholistihuollon ja A-klinikkain
välisiin neuvotteluihin sekä tässä yhteydessä pyrkinyt edistämään tie
teellisen tutkimuksen avulla saadun uusimman alkoholismitietouden käy
tännöllisissä soveltamisyrityksissä.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Pohjoismaiden alkoholitutkimuslautakunnan perustamisen ansiosta v.
1959 on pohjoismainen yhteistyö alkoholitutkimuksen alalla huomatta
vasti laajentunut. Kun kolme lautakunnan jäsentä — Waris, Forsander,
Kuusi — ovat saman aikaisesti myös Säätiön työvaliokunnan jäseniä, on
Säätiö itse asiassa ollut se elin, joka on toteuttanut lautakunnan päätök
set Suomen osalta. Niinpä Säätiö onkin vastannut pohjoismaisten nuo
risotutkimusten koordinoimisesta ja koonnut helsinkiläisten 30-—45
-vuotiaiden miesten alkoholinkäyttöä koskevan tutkimuksen aineiston.
Säätiö on tukenut lautakunnan delirium tremens -tutkimuksia ja avustanut
pohjoismaiden pääkaupunkien juopumuspidätysluvuissa ilmenevien ero
jen selvittämiseen tähtäävän tutkimuksen suunnittelussa.
Tärkeintä pohjoismaiden ulkopuolelle ulottuvaa eurooppalaista yh
teyttä ylläpidetään Kansainväliseen alkoholi- ja alkoholismineuvostoon
(International Council on Alcohol and Alcoholism), jonka tieteellisen jaoston
jäsenenä toimii Säätiön työvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Waris.
Säätiön fysiologinen asiantuntija Olof Forsander kuuluu neuvoston halli
tukseen. Säätiö on lähettänyt esitelmänpitäjiä neuvoston jokavuotisiin
seminaareihin.
Euroopan ulkopuolista yhteistyötä on ensi kädessä ylläpidetty Onta
riossa toimivan Alcoholism <& Drug Addiction Research Foundationin sekä
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New Brunswickissa (New Jersey) toimivan Rutgers Center of Alcohol
Studies -laitoksen kanssa. Yhteydenpito Ontarion ryhmään on ollut vil
kasta; mm. Heikki Waris luennoi v. 1966 Waterloon yliopistolla pide
tyillä kesäkursseilla ja Henrik Wallgren osallistui v. 1965 sekä tutkimusneuvotteluun, jonka teemana oli alkoholin ja lääkeaineiden vaikutus her
mostoon, että esitelmöitsijänä biologista alkoholitutkimusta käsittele
vään seminaariin. Yhteistyö Rutgers-ryhmän kanssa on niin ikään vil
kasta, mm. sen toimittamaa aikakauslehteä Quarterly Journal of Studies on
Alcohol avustetaan jatkuvasti.
Esimerkkinä Säätiön osallistumisesta kansainväliseen toimintaan mai
nittakoon, että Säätiön sihteeri, Kettil Bruun, toimii Maailman terveys
järjestön (WHO) mielenterveys jaoston (Alcoholism) asiantuntijajäsene
nä ja että hän tässä ominaisuudessa osallistui lokakuussa 1966 alkoholin
ja lääkeaineiden käytöstä riippuvaisten huoltoa ja hoitoa pohtivan asian
tuntijaryhmän työhön.
Vaikka yhteyksien esittely onkin tässä rajoitettu vain alkoholitutki
musta harjoittavia laitoksia koskevaksi, on syytä tähdentää, että Säätiön
piirissä toimivat eri tutkimusalojen edustajat ovat aktiivisesti osallistu
neet kansainvälisiin kongresseihin ja kansainväliseen yhteistyöhön. Sää
tiön edustaman käsityksen mukaan alkoholitutkimuksen edistyminen on
mitä suurimmassa määrin riippuvainen perustieteissä tapahtuvan edisty
misen varteenotosta ja hyödyksi käytöstä.
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LIITE 2

JULKAISULUETTELO
Luetteloon sisältyvät Säätiön, sen apurahansaajat sekä Alkon fysiologisen labo
ratorion ja Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisemat työt v. 1963 lähtien
30/9 1967 saakka: varhemmin julkaistut ilmenevät edellisistä toimintakertomuksista.
Painettavaksi hyväksytyt työt on niin ikään otettu mukaan. Työt on ryhmitelty ai
heenmukaisesti siten, että sama työ voi sisältyä joko yhteen tahi kahteen seuraavista
ryhmistä.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

Alkoholin metabolisoituminen
Alkoholin metabolisoitumisen fysiologinen vaikutus
Humalan farmakologia ja fysiologia
Päihtymisen vaikutus käyttäytymiseen ja suorituskykyyn
Päihtymystilan jälkivaikutus
Alkoholin vertailu muihin yhdisteisiin
Alkoholismi (levinneisyys, kehittyminen, alkoholistien ominaisuudet)
Alkoholismin hoito ja hoitotulokset
Alkoholi ja medisiiniset ongelmat (sairaudet)
Alkoholi ja sosiaaliset ongelmat
Alkoholin käyttö ja sen sosiaalinen funktio
Asenteet ja sosiaaliset normit
Alkoholipolitiikka ja sosiaalinen kontrolli
Itsevalintakokeet
Teoria- ja menetelmätutkimus
Katsaukset ym.

Hmm.: Alkoholilla tarkoitetaan etyylialkoholia.
Aiheenmukaista luetteloa täydentää tutkijain rekisteri. Aikakausjulkaisujen nimet
on lyhennetty World List of Scientific Periodica/sin mukaisesti.
Säätiön julkaisuja voidaan Suomessa tilata suoraan Säätiöltä sekä kirjakaupoista.
Sarjan englannin kielisten julkaisujen Euroopan jakelun hoitaa Almqvist & Wiksell,
Gamla Brogatan 26, Stockholm C ja Euroopan ulkopuolisen Rutgers Center of Alcohol
Studies, Smithers Hall —■ University Heights, New Brunswick, New Jersey 08903
U.S.A. — Biologisten töiden eripainoksia saa kääntymällä tri Olof Forsanderin puo
leen, os. Fysiologinen tutkimuslaboratorio, Alko, Salmisaarenranta 7, Helsinki 18,
ja yhteiskuntatieteellisten töiden eripainoksia kääntymällä tri Kettil Bruunin puoleen,
os. Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö, Pitkänsillanranta 3 B, Helsinki 53.
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I ALKOHOLIN METABOLISOITUMINEN
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II ALKOHOLIN METABOLISOITUMISEN FYSIOLOGINEN
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