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Tutkimuksen markity s ei ole
sänä, ettü se kykenisi rat-
kaisemaan alkoholipolüttL
s et ldistaky symyks et p äät ök-
s e nt ekij öid.e n p uol.e s t a. S iksi
erilaisten alkoholip olättis-
ten kokeilujen aika on tut-
kimuks ellis e s s a miclc s s ä o hi.
Kasautunut tieto antüa tut-
kij oille asiantuntemusta,
j onlm, hy ö dryntäminen my ö s

köytännön politälnssa on
paitsi hyödyllistä m.yös jär-
keoää.

Näin sanoo Alkoholipo-
Iättis en tutkimuslaitoks e n
uusi esilnics Sabne Ahlström,
joka aloitti oißit:uotßkau-
tensa Jussi Sitnpuran seu-
raaj ana toukokuun alusstt.
Salme Ahlström on ollut lai-
tohsen tutkijana ouod.esta

1968 ja jo kerran aiem.rnin
esimiehenä, kolmiauotis-
kaud,en 1975-78.

23 auoden tutkiiakolrc-
tnuksen perusteella sinulla
on melkoinen perspektät:i
artioid.a, miten laitoksen
harj oittaman tutkimuksen
luonne jamerkitys ooat tänö
aikana tnuuttuneet.

- 
Kun tutkimusta aikanaan

Alkon piirissä käynnistettiin.
vallitsi varsin vahva usko sii-
hen, että kaikkiin alkoholipo-
liittisiin kysymyksiin on mah-

dollista saada vastaus tutki-
muksen avulla. Kaikki suuret

KOKEILUJEN AIKA ON OHI

projektit lähtivät silloin alan-

kohtaisista ongelmista: Kum-
mat ovat haitallisempia. mie-

dot vai väkevät; mita Alkon
myymälöiden tuominen maa-

seudulle ihan oikeasti vaikut-
taa; miten ostajaintarkkailuj är-
jestelmä todella toimii. Vallitsi
hyvin optimistinen näkemys

siitä. mitä kaikkea hyvää ja
hienoa tieteen avulla voidaan

tehdä. Uskottiin, että kaiken-
laisia vaikutuksia voidaan tar-

kasti mitata ja sitten tulosten

perusteella tehdä järkeviä, tie-
toon pohjautuvia alkoholipoliit-
trsrä paatoKsla.

Onko tämä aj attelutapa,
"kokeilulinja'0, nyt koho-
naan kuollut?

- 
Kylla näin voi melkein

sanoa. Tämäntyyppistä tutki-
mustoimintaa ei talla hetkella
ole meneillään lainkaan. Val-
litseva ajattelutapa näkee asi-

an niin, että kaikki kysymykset

eivät välttämättä ole käännet-

tävissä tutkimusongelmiksi.
Tutkimuksen merkitys on sii-
nä, että se kasautuu asiantun-

temukseksi, jonka avulla tutki-
jat voivat jäsentää ajankohtai-
sia kysymyksiä ja tavallaan
"konsultoida" päätöksentekoa.

Tulkitsenko oikein, eltä
tästä syystö laitos ei olisi
kor:in innostunut uänit mai-
t okaup p oihin -kokeilusta j a
s en a o.ikutus t e n tutldmis t a ?

- 
Tulkitset sikäli, että en

usko kokeilun tuovan ratkai-
sua kiistaan, pitaisiko viinejä

myydä vain Alkosta vai myös

elintarvikeliikkeistä. Lisäksi
aikaisemman tiedon pohjalta
me tiedämme kokeilun päätu-

loksen jo elukäteen: kokonais-

kulutus kasvaisi. Tämän tulok-
sen saamiseksi kallistaja han-

kalaa kokeilua ei tarvita. Tie-
tysti kokeilu antaisi hieman tar-

kemman kuvan siitä, paljonko
kulutus kasvaisi, miten se vai-

kuttaisi eri juomaryhmien ja
jakeluteiden osuuksiin jne.
Mutta tällaiset tulokset eivät

millaan lavalla ratkaisisi pää-

töksenteon ydinongelmaa eli
sitä, mihin suuntaan alkoholi-
politiikkaa halutaan kehittaa.

Tämä on poliittinen kysymys,
jota tutkimuksen avulla ei voi

ratkaista.

Jos kokeiluajattelu on
kuollut, miten tutldmus nyt
orientoituu?

- 
Voisi sanoa niin, että tut-

kimuksen kohteet ovat pysy-

neet pitkalti samoina. mutta nä-

kökulma on vaihtunut, esimerk-

kina alkoholismin hoito. Aika-
naan oltiin kiinnostuneita sii-
tä, miten uudentyyppinen avo-

hoito vaikuttaa verrattuna van-

hakantaiseen Iaitoshoitoon.
Tästä teemasta Kettil Bruun ja
Touko l\4arkkanen lekivät si-

nänsä aivan loislavan kirjan
"Onko alkoholismi parannet-

tavissa?". Myöhemmin paino-

piste on kuitenkin siirtynyt
yksilovaikutuksista itse hoito-
jarjestelmän toimintaan. Tuo-

rein suuri hanke tällä linjal-
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la on Klaus Makelan AA-pro-
jekti, jossa kohdetta lahesty-
tään monenlaislen aineislojen
ja usean näkökulman avulla.
Kuit.nLin tämäkin projekti ,,n

niin sanottua hoitotutkimusta.
Samoin on käynyt juomatapo-
jen tutkinrisen suhteen. Aluksi
siinäkin pääpyrkimls oli mita-
la. milen lokin alkoholi.irirjes-
telmän muuto" 

- 
[y16n alls-

holilainsäädännitn muutos
vuonna 1969- vaikuttaa väes-

tön juomalapoihin. Nyklään
tutkitaan juomatapojen kehi-
tystä sinänsä, koska on itses-
sään kiinnostavaa. muuttuvat-
ko ne ja milla tavalla. Samalla
"väestö" on kohteena hajonnut
osaryhmiin: nuuriin. naisiin.
keski luokkaan jne. Kulttuuri-
nen näkökulma on noussut tär-
keäksi.

Tutkijat siß miehäaät it-
sensä nykyisin enemtnän o,si-
antuntij oiksi kuin "nipp eli-
tehnikoiksi". Mutta onko
Allton johto hyoäksynyt
tämän muutoksen? Käyte-
täänkö tutkijoiden asian-
tuntetnusta?

- Ei ehka enää samalla ta-
valla kuin ennen. Muistan, että
kun aikanaan tehtiin Alkon
myymäläohjelmia. silloirren
esimies Touko Markkanerr oli
aktiir isesti mukarra kehitla-
mässä mallia päätiiksentekoa
varten. Tällaisla suhdelta ei
enää ole. Esimerkiksi kun nyt
piälettiin avala Alk,,n mylmä-
lät kesälauantaisin, Iaitoksella
ei päätöksenteossa ollut viral-
lisla roolia. Tämä ei kuiten-
kaan heijasta asiantuntemuk-
semme heikkenemistä, yaan

ajassa tapahtuneita muutoksia.
Lauantaisulkemisrn aloittami-
nen vaati tutkimusta, sen pur-
kaminen oli palvelun paranta-
mista tä1sin lieloisena sen vai-
kutuksesta kulutukseen. Toi-

Kuva: Ulla Roitto

saalta me olemme yha edelleen
jatkuvassa keskusteluyhtey-
dessä niin Alkun ylimmän
kuin keskijohdon kanssa. Ei
tässä suhteessa mikään ole
muuttunut.

Milloinen laitoksen ja
Alkon johdon suhde ylipüä-
tään on?

- 
Minun kasitykseni kylla

on, että laitos ei koskaan ole

nauttinut koko johdon hyväk-
syntää tai paijausta. Kuitenkin
laitoksen ja Alkon johdon suh-
tle on.ja t,n aina ollut rarsin
asiallinen. Toki jotkut ovat ol-
leet kriittisempii kuin toiset.
rnutta toisaalta joku on joskus

suhtautunut jopa liiankin
myönteisesti. 0lennaista on,
elli aina on jolttl,ssa ollut nii-
tä, jotka ovat nähneet laitoksen
tyiin merkityksen ihan airlosti.

Juuri rryl nrinulla on sellainen
tunne, että EY-kuvion myötä
meidan tytiyhteisön merkitys on

korostumassa. Kun erilaiset uh-
katekijat nouse\aI esiin. rnei-
rlän tuottamamme tieto koetaan
taas tarpeelliseksi ja hyödylli-

seksi. Pelikenttä on muuttu-
massa. Se asellda uusia \üati-
muksia rnliis rneille. l\4e roim-
me \aslala haasteeseen ruin.
jos teemme ajan tasalla oler,aa,

uusista perspektiiveistä lähte-
vää tutkimusta. Olennaista on

ennakoida tulevia tarpeita.
E n t ä ulk o h o litutk imuk s e n

suhde julkisuuteen. Väna-
tutkimus on perinteisesti
"mgynyt" hyain?

- 
Siinä on lapahtunut muu-

tos. Julkisuuskynn\s on ensin-
näkin selvästi korkeampi kuin
ennen. mikä on toisaalta ihan
hyr ä. Vluutakin yhleiskunlal ie-
teellistä tutkimusta tehdaan
paljon, ja sen on aika päästä

paremrnin esille. 'foiseksi jul-
kisuus arvioi al koholitutkinrus-
la nykyisin puljon viileänrrnirr
ja asialliserlmin kuin ennen.
Esimerkiksi viimc syksynä jul-
kistettua viinigallupia kasitel-
tiin hämmästyttävän monipuo-
lisesti paikallislehtiä myöten.

Tarkoitt«ako tämä sitä,
että oänan kuhtuurhrcn il-
nraiseauus on jotenkin kri-
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mentunut?

- 
En usko. että se on varsi-

naisesti laimentunut. Alkoho-
lin paikka vhleiskunnassa on

nyt kovasti erilainen kuin viela
60-luvulla, se ei ole enää niin
poikkeava erityisalue. Mutta
vuikku r iinan paikka on siirlv-
nyt, niirr sen sisällä voimak-

kaat kulttuuriset merkitykset
asuvat edelleen.

Mitä o.iotlehd.it itse tutkia
e simie skoute si aikuna?

- Minua ovat tutkimuskoh-
teena yhä enemmän alkaneet
kiinnostaa huurneet. Minusta
olisi aika miettia. mil lainen ol isi

se tiedonkeruujarjestelmä,
jonka puitlei.su roiluisiin arr i-
oida huumeiden leviämistren-
dejl. ltse haluaisin kovasli
selvittää suomalaisten huurle-
asenteita. Muissa maissa teh-
tyjen tutkimusten perusteellu
on voitu osoittaa. että huume-

asenteet ovat selvästi yhtevrles-

sä käytön yleisyyteen. Mitä
positiivisemmat asenteet, sitä
helpommin huumciden käytön
kynnys, joka meilla Suomessa

vielä on hyvin korkea, ylite-
tään.

Tarkoitatko, ettü ktitol*
sen toilnialaa pitäisi enern-

män laajentaa huurneiden
suuntaon?

- 
Minulla on tunne. että

huumeet ovat sittenkin tulossa.
'liedämme, että tällä hetkella
ne. jolka käyttävet huumeita.
kayttavät lähes poikkeuksetta
myiis alkoholia. Sekakäyttii on

pikemminkin sääntti kuin poik-
keus. Tätä taustaa vasten olisi
järkevää m iel t iä seu ra ntajärjes-

telmän luomista, jus ei muuten

niin varautumisena mah<lolli-

seen uhkakuvaan.

MA'I'TI VIRI'ANIiN

ALKOHOLITUTKIMUSSAATIÖU EPURAHAT HAETTAVISSA

Alkoholitutkimussäätiö myöntää apurahoja

- alkoholinkäytt(iä koskeviin tutkinruksiin

- tutkimuksiin, jotka selvittelevät alkoholia yksilon ja yhteiskunnan ongelmana

- 
raittiustoimintaa koskeviin tutkimuksiin

- alkoholitutkimukseen liittyvään huumausainetutkimukseen.

Vuoden l99l apurahat on haettava säätiöltä saatavia hakemuslomakkeita käyttäen syyskuun 30. päivään

mennessä. Lrrmakkeita jakaa Kaija-l-eena Heiskanen, puh. 90-133 :1462.

Hakemukset on krimitettava osoitteella: Alkoholitutkimussäätiö, Kalevankatu 12, 00100 Helsinki. Tar-
kempia tietoja antaa sihteeri Klaus Makelä, puh. 90-133 3460.
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