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KETTIL BRUUN

ALKo H o LITUTKI M U S SAATI Ö N

TUTKIMUSOHJELMASTA
Kun maamme hallitus teki esityksen

uudeksi alkoholilaiksi, siinä oli myös alko-
holitutkimusta käsittävä kohta - katsot-
tiin, että valtion tulo- ja menoarvioon olisi
sisällytettävä määräraha "raittius- ja alko-
holikysymystä koskevaan tutkimustoimin-
taan". Eduskunnan alkoholilakivaliokunta
poisti kuitenkin tämän kohdan ja valiokun-
nan kantaa perusteltiin siten, että tämä tut-
kimus tulee "pienessä maassa tehokkaim-
min hoidetuksi Väkijuoma§symyksen Tut-
kimussäätiön toimesta".

Tämä päätös ja päätöstä edeltävät neu-
vottelut tarkoittavat käsittääkseni, että Sää-
tiö on saanut jonkinlaisen puolivirallisen
aseman ja että sen on palveltava yhteis-
kuntaa eikä yksinomaan rahoittajaa, Alkoa.
Itse asiassa eduskunnan kanta antoi aiheen
Säätiön sääntöjen muutokseen ja uusiin
järjestelyihi n, joista luettelen tärkeimmät:

1. Säätiön nimi muuttui Alkoholitutkimussäätiöksi

- täten vanha mutkikas nimi, joka kentällä usein

muunnettiln Väkijuomatutkimuksen Kysymyssäätiöksi,
yksinkertaistettiin lakia vastaavaksi.

2. Säätiön tarkoituspykälää muutettiin siten, että
ohjelmaan sisällytettiin myös raittiustoimintaa koske-
va tutkimus ja alkoholitutkimukseen liittyvä huumaus-

ainetutkimus. Tämän muutoksen tarkoituksena on vi.
rallistaa Säätiön osoittama kiinnostus raittiustoiminnan
tutkimukseen ja myötäillä sitä kansainvälistä yleis-
kehitystä, joka ilmenee siinä, että monessa yhteydes-

sä tutkitaan rinnan alkoholia ja muita ,päihteitä.

3. Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärää lisät-
tiin seitsemästä yhdeksään. Aikaisemmin oli AIkon
nimeämillä edustaiilla enemmistö hallituksessa, nyt on

ministeriön edustajilla enemmistö. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö valitsee kolme jäsentä, joista yhden kuul-
tuaan Suomen Haittiusjärjestöjen Liittoa, opetusminis-
teriö kaksi ja Alkon hallintoneuvosto neljä. Näistä
neljästä on yksi sääntöjen mukaan Atkon hallintoneu-
voston puheenjohtaja. Säätiön tieteellisen pätevyyden

takaavat sääntöihin sisältyvät vaatimukset.
4. Alko on edelleen toiminnan rahoittajana. Ba-

hoitus on saatu vakaalle pohjalle sikäli, että se nyt
tapahtuu säännöllisten liikemenojen puitteissa eikä
kuten aikaisemmin Alkon hallintoneuvoston vuasittäin
myöntämien käyftövarojen puittei8sa.

5. Säätiön tutkimuksellinen johto koostuu sen työ-
vallokunnasta, johon viiden hallituksen Jäsenen ohella
kuuluvat kahden keskeisen tutklmuslaitoksen Johtajat:
Alkoholipoiiittisen tutkimuslaltoksen esimies ja Alkon
fysiologlsen laboratorlon esimles. Välitön vastuu tol-
minnasta on Säätiön palkkaamalla sihteeri/tutkimus-

Johtajalla. Slhteerin toiml oli aikaisemmin lq/tke,tty Al-
kohollpoliittisen tutkimuslaitoksen esimiesvakan§siinAlkon esimiespäivillä .l8. 5. 71 pidet§ esitelmä
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- nyt on katsoüu tärkeäksi erottaa nämä kaksi toin-
ta, tolsaalta Jotta Alkon laitos voisi tehokkaammin pal-

vella Alkoa, toisaalta Jotta Säätiön lt6enäi§yys koros-

tuiei.
6. Säätiön ja Alkoholipoliittisen tttkimuslaitoksen

yhteistyö säilyy kuitenkin kiinteänä. Säätiön hallitus
ja Alkon hallintoneuvosto ovat hyväkgyneet järje'ste-

lyn, jonka mukaan tutkimusl€itos ja sen kaurtta Alko
antaa Säätiölle joukon ilmaispalveluja - 

yksi syy

tähän on se, että Säätiö sai'sl keskittyä tu,tkimukseen

tarvit€emaüa kehittää omaa hallintokoneistoa.
7. Säätiön yleisessä tutkimuestrategiassa on myös

tapahtunut muutoksia. Aikaisernman järjestelmän puit-

teissa miltei kaikki Säättiön tutkimukset suoritettiin
Al'kohol ipol i ittisessa tutkimuslaitoksessa.'Nytki n siellä
suoritetaan useita tutkimuksia ilmaispalvelun puitteis-

sa, mutta samanaikaisesti on kehitetty erillistä tutki-
mussopimuslinjaa. Tämän puittelssa pyritään tyydyttä-
mään yhteiskunnan tarpeita alkoholitutkimuksen osal-
ta. Tutkimusongelmien tuhua hahmotelluiksi tilataan
tutkimus ja se pyritään sijoittamaan sellaiseen tutki-
muslaitokseen, joka omaa ko. tutkimustehtävään tar-
vittavan parhaan mahdollisen kokemuksen. Näin suo-
ritetaan tällä hetkellä ttrtkimussopimusjärjestelmän
puitteissa Säätiön tilaamia tutkimu,ksia miltei kaikissa
maamme yliopistokaupungeissa. Tällaisen järjestelyn

etuna, verrattuna perinteellisiin apuraholhi.n, on se eütä

näin voidaan toteuttaa laajoja pitkäaikaisia suunnitel-
rnia.

On syytä korostaa, että alkoholitutkimuk-
sen alalla suoritettua uudelleen järjestelyä
ei voida nähdä yksinomaan uuden alkoholi-
lainsäädännön seuraamuksena. Muutokset
heijastavat yleisiä muutoksia maamme tut-
kimuspolitiikassa ja yleisiä pyrkimyksiä
saada aikaan eri tutkimussektoreilla koko-
naissuunnittelua, joka entistä paremmin
voisi palvella yhteiskunnan ongelmien sel-
vittämisessä. Vastaavanlainen muutos on
tapahtunut myös maamme tieteellisten toi-
mikuntien työskentelyssä: niissä määritel-
lään tutkimuksen painopistealueita ja pyri-
tään edistämään - kuten alkoholitutkimuk-
sessa on tehty - tieteiden välistä yhteis-
työtä. Koska alkoholialalla on ollut jonkin
verran ohjelmoitua tutkimusta, on helppo
jatkaa jo aikaisemmin suoritettua suunnit-
telua.

Kun yleisesti pyritään hahmottamaan Sää-

tiön ohjelma,a, voidaan ehkä lähteä kolmi-
jaosta: juomistapahtuma, juomisen vaiku-
tukset sekä juomisen ja vaikutusten kont-
rolli. Näitä lohkoja ei pidä kuitenkaan näh-
dä erillisinä, päinvastoin useassa tutkimuk-
sessa liikutaan reuna-alueilla ja monasti on

kysymys esim. siitä, miten jokin kontrolli-
toimenpide heijastuu juomlseen ja sen vai-
kutuksiin.

Poikkeava juo usein normaalisti

Varsin huomattava osa Säätiön tutkimus-
toiminnasta on liittynyt juomatapojen kar-
toittamiseen, ja nimenomaan tässä työssä
ovat Alkon paikallisosastot olleet mukana
niin tutkimusten järjestelyissä kuin haastat-
telijatyövoiman järjestämisessä. Viime ai-
koina on ehkä eniten nähty julkisuudessa
tuloksia Klaus Mäkelän ns. kulutustutki-
mu'ksesta, jonka avulla on saatu koko maa-
ta käsittävä alkoholin käytön peruskartoitus
sekä mahdollisuus analysoida, onko uusi
laki tuonut mukanaan uusia piirteitä suoma-
laisten juomatottumuksiin. Mäkelä on itse
esimiespäivillä esittänyt tuloksia: tyydyn
sen takia toteamaan, että hänen tutkimuk-
sessaan on otettu huomioon uusia näkö-
kohtia juomisen kuvaamisessa. On pyritty
kuvaamaan, miten käyte§t määrät jakaan-
tuvat, ja on todettu, että 10 0/s miehistä juo
50 % kokonaismääristä. Edelleen on Mä-
kelä yrittänyt erottaa humalakulutuksen ja
muun kulutuksen. Ja vielä: hän käyttää
usein juomakertaa analyysiyksikkönä eikä
vain yksilöä, niin kuin aikaisemmin yksi-
puolisesti on tehty.

Mäkelän tutkimuksen yhteydessä on

myös kerätty aineistoa eräiden alkoholisti-
ryhmien juomisesta Salme Ahlström-Laak-
son toimesta. Näin on syntynyt ensimmäi-
nen laajahko kuvaus siitä, miten suomalai-
nen alkoholistiksi leimattu juo: yllätys on
melkoinen - ensinnäkin maaseutualkoho-
listi tyytyy huomattavasti pienempiin mää-
riin kuin pääkaupunkilainen. Ehkä voisi
suppeiden kansainvälisten vertailujen poh-



jalta yleistää: mitä suurempi kulutus jos-

sain maassa tai jollain alueella on, sitä
suurempi on myös alkoholistien kulutus.
Tämä ei suinkaan vastaa tavanomaista
yleiskuvaa alkoholistien samankaltaisuu-
desta. Toinen seikka, johon kannattaa kiin-
nittää huomiota on, että tutkitut tosiaan
ajoittain juovat tavalla, joka muistuttaa nor-
maalia juomista. Juominen keskittyy esim.
viikonloppuihin ja tutkituilla esiintyy sekä
yksittäisiä juomapäiviä että kohtuullista
juomista.

Nämä kuten monet muutkin ulkomaalai-
set tutkimukset viittaavat siihen, että on
yliarvioitu niitä eroja, joita on olemassa al-
koholistien ja ei-alkoholistien välillä. On-
gelmaan liittyy monia käsitteellisiä vaikeuk-
sia, joihin en tässä yhteydessä puutu.

Juomatapojen kuvaus on pitkään ollut
Säätiön ohjelmassa ja em. tutkimusten osa-
raportteja on julkaistu, joten jokainen voi
niihin itse perehtyä. Sen sijaan kysymys
haittavaikutusten tutkimisesta on viime ai-
koina ollut vahvasti esillä tavallaan uute-
na asiana. Tähän liittyy alkoholilain periaa-
tepykälän muutos, jonka mukaan alkoholi-
politiikkaa pitäisi hoitaa niin, että haitat
muodostuvat mahdollisimman vähäisiksi.
Näin ollen on luonnollista, että Alko alko-
holipolitiikan hoitajana ja raittiusliike hait-
tojen korostajana haluavat haittavaikutuk-
sia koskevia tutkimuksia.

Alkoholin käytön rasitusta
te rveyspalvel uille tutkitaan

Olisi helppo esittää esimerkkejä siitä, et-
tä Säätiö tutkimustoiminnassaan aina on

ottanut huomioon haittavaikutukset. Mutta
olisi epärehellistä olla tunnustamatta, että
nämä ovat olleet toissijaisia tutkimuksia Ja

että raittiusliikkeen tuottamat perinteelliset
haittavaikutustutkimukset olivat vieroitta-
neet ainakin minua tästä ongelmapiiristä.
Pikemminkin katsoin, että käytön positiivi-
siakin piirteitä olisi syytä tutkia, ja pidän
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selviönä, että tällainenkin tutkimuslinJa säi-
lyy. Nyt koen haittavaikutuksia koskevat
tutkimukset mielekkäinä enkä us'ko, että on

kysymys tyhjästä eleestä tai taipumuksesta
miellyttää tutkimuksen rahoittajaa tai tär-
keätä painostusryhmää. Päinvastoin uskon,
että haittavaikutuksista käyty keskustelu ja

alkoholitutkimuksen eteneminen ovat anta-
neet aihetta palata haittavaikutuskysymyk-
siin.

Perustelen tätä seuraavasti: Ensinnäkin
on ilmeistä, että on tapahtunut sikäli siirty-
mää, että alkoholipolitiikan arvosidonnai-
suus ja sen liittyminen muihinkin kuin alko-
holipoliittisiin seikkoihin on tiedostettu.
Näin on herätetty kiinnostus harjoitetun al-
koholipolitiikan lähtökohtiin ja vaikutuksiin.
Ja tähän liittyy toinen seikka: vaikka halu-
taankin tutkia haittavaikutuksia, näitä ei

voida irrottaa kontrollikoneiston toimenpi-
teistä. ltse asiassa haittoja osoittavat luku-
sarjat ovat aina myös toimenpidemittareita:
juopumuspidätykset ovat pikemminkin polii-
sin toimenpiteitä kuvaavaa tilastoa kuin hu-

malatilastoa. Näin siis palaaminen haittoihin
merkitsee laajempaa kokonaisotetta: yh-
teyttä yhteiskunnallisen kontrollikoneiston
toimintaan.

Kun Säätiössä on pohdittu minkälaisia
haittoja olisi tutkittava, on päädytty siihen,
että terveydelliset haitat muodostavat ensi-
sijaisen tavoitteen. Lähdettiin siitä, että py-

rittäisiin seuraamaan terveydellisten haitto-
jen keskeisintä osaa, alkoholismia, ja mit-
taamaan miten alkoholismin levinneisyys
Suomessa ajallisesti muuttuu. Tutkimus-
suunnitelman kehittyessä todettiin teema
liian vaativaksi ja se rajattiinkin käsittä-
mään alkoholin käytön aiheuttamat rasituk-
set terveydenhoitopalveluille.

Tutkimuksen käynnistäjänä on Aarno Sa-
laspuro Saation tutkimussopimusvaroin,
lähtökohtanaan suunnitelma, jonka luha
Partanen on olennaisilta osilta valmistellut.
Koska on kysymys koko maata käsittäväs-
tä tutkimuksesta ja koska Alkon paikallis'
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johtajat saattavat jossain y,hteydessä jou-
tua teke,misiin tutkimuksen kanssa, on eh-
kä syytä selostaa eräitä tutkimuksen piir-
teitä.

Tutkimuksen tavoite on siis

- arvioida alkoholin käytöstä käyttäjäl-
leen aiheutuviin terveydellisiin haittoi-
hin liittyvä terveyspalvelusten koko-
naismäärä ja kustannukset sekä osuus
maan kaikista terveyspalveluksista ja
niiden kustannuksista

- tutkia em. terveyspalvelusten jakautu-
mista eri hoitomuotojen kesken

- tutkia haittojen yleisyyden jakaumaa
eri väestöryhmissä.

Tutkimus kohdistuu maan kaikkiin saira,a-
loihin, lääkärijohtoisiin avohoitopaikkoihin
ja lääkäreihin. Eri palvelumuotojen hoito-
pisteistä otetaan umpimähkäinen näyte si-
ten, että jokainen näytteeseen tullut hoito-
piste joutuu tiettynä lyhyenä ajanjaksona
selvittämään kaikki alkoholin vaikutuksen
alaiset hoitoon saapuneet tapaukset sekä
rekisteröimään kaikki tapaukset, joilla on
yleisesti tunnettu alkoholin käyttöön liitty-
vä diagnoosi. Nämä tapaukset analysoidaan
sen jälkeen tarkemmin, jotta voitaisiin saa-
da selvyyttä siitä, liittyykö tapaus alkoholiin
vai ei. On selvää, että tutkimus on hankala.
Ja se seikka, että alkoholitapaukset yleensä
rekisteröidään toisin diagnoosein, vaatii eri-
koisjärjestelyjä, jotta saataisiin irti alkoho-
lin vaikutus. - Tarkoitus on saada, sikäli
kuin tutkimus onnistuu, ajoittain tapahtuvien
tutkimusten avulla aikasarjoja, jotta kehi-
tystä voitaisiin seurata.

Säätiö on lisäksi tilannut tutkimuksen,
jonka tehtävänä on lähestyä alkoholiongel-
maa työelämässä lähinnä työtapaturmien
osalta. Tutkimussuunnitelma on parhaillaan
tekeillä, mutta vielä niin avoin, ettei siitä
sen enempää.

Oppikirjat eivät kuvaa
alkoh ol in käyttötil,anteita

Kolmas ryhmä tutkimuksia liittyy kuten
mainitsin itse kontrolliin. Tähän ryhmään
voidaan luokitella Säätiön ravintolalaitosta
koskevat tutkimukset, joita viime vuonna
valmistui useita. Pääpaino tällä hetkellä
on Iähinnä hoidossa, raittiuskasvatuksessa
sekä pyrkimyksessä saada kuvaus koko
Suomen kontrollijärjestelmästä. Hoitotutki-
mukset ovatkin juuri se sektori, johon Sää-
tiö perinteellisesti on upottanut melkoisen
osan resursseistaan. Siten A-klinikkakokei-
lujen jälkeen on syntynyt krapulanhoitoko-
keiluja ja puolimatkantalokokeilu. Edelleen
on Säätiö sosiaali- ja terveysministeriön
toivomuksesta laadituttanut alkoholistien
kuntouttamisongelmasta kokonaisselvityk-
sen, jonka Achilles Westling julkaisi 1969.
Tämän selvityksen mukaisesti on Sosiaali-
hallitus suositellut maan alkoholistihuolto-
loille ja sosiaalilautakunnille, että päätös-
miesten hoitoaika yleensä olisi enintään
kuukausi. Tämän muutoksen vaikutuksia
selvitetään paraikaa. Edelleen on suoritettu
Seppo Forsbergin ja leddi Hasanin toimes-
ta kokeellinen tutkimus, jossa on pyritty ar-
vioimaan, miten pitkän ajan kestää ennen
kuin huoltolaan tulevat ovat saavuttaneet
sellaisen tyysisen kunnon, ettei enää olen-
naista parannusta tapahdu. Vaikka onkin
yksilökohtaisia eroja, lopputulos voidaan
hieman kärjistäen tiivistää sanomalla, että
kaksi viikkoa tuntuu tämän tavoitteen saa-
vuttamiseen riittävän. Ne kokemukset, jotka
saatiin tämän tutkimuksen aikana, ovat joh-
taneet uuteen suunnitelmaan: Jyväskylään
on suunnitteilla uudentyyppinen hoitokoti,
jonka oh1'elmassa olisi nimenomaan fyysi-
nen kuntoutus; pyritään sellaiseen ohjel-
maan, jonka potilaat itse voisivat kokea
mielekkäänä.

Viime aikoina on myös asunnottomien al-
koholistien ongelma ollut korostuneesti
esillä. On luonnollista, että tämä lohko saa



osakseen julkista kiinnostusta - on vain
toivottavaa, ettei tätä ongelmaa samasteta
alkoholistiongelmaan yleisesti. Jotta voitai-
siin saada viitteitä sosiaalipoliittisesti mie-
lekkääseen ratkaisuun, suorittaa Lasse
Murto Tampereella paraikaa tutkimusta tä-
män alkoholistiryhmän elämästä, juomises-
ta ja siitä, miten viranomaiset reagoivat tä-
hän ryhmään. Joitakin esitietoja on tutki-
muksesta annettu - kokonaisuutta en kui-
tenkaan vielä §kene hahmottamaan. To-
dettakoon vain, että tutkimukseen liittyy
myös erillinen lääketieteellinen tutkimus.

Toinen ongelma, josta on paljon keskus-
teltu, on huumausaineiden väärinkäyttäjien
hoito. SaatiOn tähän ongelmaan liittyvä
Pirkko Sirdnin tutkimus keskittyy lähinnä
Helsingin nuorille kehitettyihin uusiin palve-
lumuotoihin, ennen kaikkea A-klinikkasää-
tiön nuorisoasemaan ja nuorisokotiin.

Hoitotutkimusten ohella on yhteistyössä
raittiusliikkeen kanssa kehitetty raittiuskas-
vatusta koskeva tutkimus. Se suoritetaan
Hannu Olkinuoran toimesta Jyväskylässä,
jossa on tämäntyyppisiin ongelmiin pereh-
tynyt tutkimuslaitos. Olkinuoran tutkimus
käsittää kolme osaa: ensin sisältöanalyysin
siitä alkoholia koskevasta aineistosta, jota
käytetään opetusvälineissä, ennen kaikkea
kirjoissa. Edelleen on tarkoitus kuvata mitä
materiaalia käytetään opettajakoulutukses-
sa. Tästä on sitten edettävä tutkimuksen
toiseen vaiheeseen, miten raittiusopetusta
käytännössä annetaan. Kolmas vaihe käsit-
telee opetuksen vaikutusta - sikäli kuin
tämä ongelma on mielekkäästi tutkittavissa.
Askettäin on valmistunut tutkimuksen en-
simmäinen osa. Vaikka en ole vielä pysty-
nyt tuloksia sulattamaan yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi, rohkenen kuitenkin esittää
eräitä tuloksia.

Mitä ensinnäkin tulee analyyseihin, jotka
koskevat opetussuunnitelmia, nämä tuntu-
vat painottavan yksilökohtaisia seuraamuk-
sia. Alkoholijuomista ei suositusten mukaan
tulisi antaa paljon tietoa ja vain vähän yh-
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teiskunnallista tietoa. Edelleen on syytä to-
deta, että alkoholia ei haluta Iiittää muihin
päi,hteisiin. Tosin tässä on muutos havait-
tavissa vuoden 1970 opetussuunnitelmassa.

Oppikirjoja on kaikkiaan tutkittu 61. Kaik-
ki alkoholia koskevat lauseet on lueteltu ja
tätä varten kehitetyn luokittelujärjestelmän
mukaan suoritettu sisällön erittely. Ensinnä-
kin havaitaan, että valtaosa aineistosta on
V luokan oppikirjoissa ja että miltei puolet
sisällöstä koskee seurauksia. Enemmistö ai-
neistosta sisältyy aineeseen kansalaistaito.
Jos aineistoa luokittelee sen mukaan, käsi-
telläänkö se yksilö-, ryhmä- tai yhteisöta-
solla, voidaan ensinnäkin todeta, että ryh-
mätasoa ei käsitellä juuri lainkaan. Seu-
raukset käsitellään yleisesti yksilökohtai-
sesti, sen sijaan käytön syyt ja nimenomaan
itse käyttö käsitellään pääasiassa yhteisö-
tasolla.

Yleisesti sanoen näyttää siltä, että op-
pikirjat pyrkivät aikaansaamaan negatii-
visia asenteita alkoholia ja sen käyttöä koh-
taan. Negatiivisia seuraamuksia koroste-
taan eikä esitetä lainkaan sellaisia elämän-
tilanteita, joissa alkoholia on tapana käyt-
tää.

Olen tässä käsitellyt kahta kontrollijär-
jestelmään kuuluvaa lohkoa: alkoholistien
hoitoa ja huoltoa sekä raittiuskasvatusta.
Tämän ohella olen itse pyrkinyt kuvaamaan
yleisellä tasolla kaikkia niitä järjestelmiä,
jotka pyrkivät vaikuttamaan alkoholin käyt-
töön. Tällöin joutuu havaitsemaan, miten
ristiriitainen tämä kenttä on ja miten pyri-
tään yhteiselon merkeissä yliarvioimaan yk-
simielisyyttä, jota ei tosiasia,ssa ole ole-
massa.

Tutkimustoiminta on kansainvälistä

Lopuksi haluan todeta, että alussa mai-
nitun uudelleenjärjestelyn yhteydessä on
Säätiölle virallisesti annettu tehtäväksi huo-
lehtia Pohioismaiseen alkoholitutkimuslau-
takuntaan liittWästä toiminnasta. Siten olen
itse ollut mukana Pohjoismaisessa toimi-
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kunnassa, joka esittää toimenpiteitä huu-
mausainetutkimuksen osalta - tätä tutki-
musta pitäisi mielestäni ennen kaikkea hoi-
taa yhteispohjoismaisesti. Säätiö osallistuu
myös Lausannen kansainvälisen toimiston
työhön ja on myös tukenut Maailman ter-
veysjärjestön WHO:n toimintaa. Ja tänä
syksynä järjestetään kansainvälinen sympo-
siumi, johon on koottu lähinnä niitä tutkijoi-
ta, jotka ovat tutkineet samantyyppisiä on-
gelmia kuin Alkon fysiologinen laboratorio.
Vuosittain ulkomaisten tutkijoiden vierailu-
käynnit ovat lisääntyneet ja Säätiön englan-

ninkieliset julkaisut ovat usein esillä kirjal-
lisuudessa. Uskaltaisin väittää, kiitos rahoit-
tajan, Atkon, laajakatseisuuden, että Suo-
men alkoholitutkimus on saanut melkoista
kansainvälistä tunnustusta osakseen. Tämä
ei suinkaan koske yksinomaan Säätiön te-
kemää työtä. On syytä tässä mainita, että
professori Henrik Wallgren on amerikkalai-
sen tutkijan Herbert Barryn kanssa julkais-
sut laajan teoksen Actions of Alcohol, ioka
toistatuhatta sivuisena edustaa tuoreinta al-
koholin yleisteosta kansainvälisillä markki-
noilla.


