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Al ko lt o I itu tkim us s ääti ö n

1 ltni s Aantatie te e lli sen tutkiruu ksen

beijastusaaikutukset

Al,koholitutkirnumäätiön ja sitä IäheIIä ole-
van Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen toi-
mesta suoritettu tutJ<imus on oll.ut miütavaa.
Alkoholitutkimussäätiö eli entinen Väkijuo-
makyqrmyksen tutkimussäätiö on apurahoil-
Ia tai tutkirnussopirntriksilla rahoittanut tutki-
muksia käy,tänn<illisesti katsoen kaikissa yli-
opistoissa ja sosiaalitutkimul<sen laitoksissa,
mutta varsinaisen yhteiskuntatieteellisen tut-
kirnusohjeknansa Säätiö on toteu,ttanut kes-
keisesti Alkoholi,poliittisen tu,tkiunuslai,toksen
kauüta. Keskustelu Alkoholirtutkirnussäätiön
yhteishuntatieteellisestä tutkimuksesta on sa-
malla keskustelua Alko,holipoliittisesta tu,tki-
mus,laitoksesta.

Alkoholi,tutkimussäätiö on 25-vuotisen toi-
mintansa aikana tuottanut yhdessä Alkoholi-
poliittisen tutkirnuslaitokscn kanssa erittäin

ErikAllardt

suuren määrän tieteellisiä ju'lkaisuja. Jo ver-
rattain pintapuolinenkin tutustuminen tähän
jui.kaisutoimintaan osoittaa, että Säätiön
toirninnassa ei ole tapahtunut sellaista ruti-
noiturnista ja kangisturnista, mikä varsin
usein on orninaista erityi'slohkoja edustaville
tutkirnuslaitoksille. Sangen yleistä on, että
hyvän liikkeellelähdön jäIkeen ruvetaan ru-
tiininomaisesti keräämään tirlastoja osoitta-
maan ensimmäisten,ttrrtkirnusideoiden oikeel-
lisuu,tta ja viisautüa. Mitään sellaista ei siis
ole,tapahtunut Alkoholitutkirnussäätiön toi-
minnassa. Päinvastoin on jatkuvasti asetettu
saavutetut tulokset tarkan arvioinnin alaisik-
si ja herätetty uusia tutkirnusideoita ja ongel-
mia. Tä,mä jatkuva tutkimustoirninnan kehit-
tyminen on ensinnäkin osoitus Säätiön toi-
minnasta vastaavien hemkilöiden kyvyistä ja
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aktiivisesta otteesta. Luultavasti hyvin pal-
jon on riippunu,t Säätiön ensirnmäise r tai en-
simrnäisten hallitusten jäsenten kaukonäköi-
syydestä ja heidän tekemistään henkilövalin-
noista. A[k oholi,tutkirnussäätiön tutkimustoi-
minnalLa on kuitenkin ollut sellaiset mitta-
suhteet, ettei kehityksen selittämisessä ja ar-
vioinni'ssa voida pysähtyä vain yksityisten
henkilöiden ouninaisuuksiin, vaan on kysyt-
tävä toirninnan ja rtoiminnan kehityksen yh-
teiskunnallista tau,staa. Tosiseikka on näet
myös se, ettei millään muulla yhteiskuntatie-
teellisen tutkirnuksen erikoisala,Ila ole toisen
maailrnansodan jälkeen ollut niin suotuisia ul-
koisia edellytyksiä kuin juuri alkoholi'tutki-
muksella. Erääin Yhteiskrmtatieteellisen toi-
mikunnan suorittarnan kvselyn mukaan alko-
holitutkirnus käytti 1960Juvun loppupuolella
varsin suuren osan kaikista yhteiskuntatie-
teelliselle tutkimukselle varatuista määrära-
hoirsta. Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta
vastaavat henkilöt ovat hoitaneet leiviskänsä
hyvin mutta kohtuuden nimessä on sanottava,
että heillä on ollut siihen myös hyviä ulkoi-
sia edellytvksiä. Tuloksena ei ole vain se, että
alkoholipoliittinsn turtkimus on muodostanut
tärkeän osan maamrne'sosiaaLitutkimuksesta,
vaan myiis se, että Suomessa suoritetfir alko-
holipoliittinen tutkirnus rnuodostaa hyvin tär-
keän osan koko maailman yhteiskurrtatieteel-
Iisestä, alkoholipoliittisesta turtkimuksesta.
Kuinka on mahdollista, että pieni Suomi juu-
ri täIlä alalla on noussut näin me,rkittävään
asernaan, ja miten selittyy juuri suomalaisten
suuri kiinnostus alkoholin käytön tutkimuk-
seen? Kysyrnykset ovat pitkälti retorisia, sil-
1ä niihin ei varmaankaan voida vastata aivan
yksiselitteisesti ja kaikkia ffidyttävällä ta-
vaIla. Spekulatiivisia näkökohtia voidaan
kuitenkin esittää ja irtse haluaisin tähdentää
toisaa ta hirstoriallista, toisaalta lfüinnä kan-
sanluonnetta sivuavaa näkökohtaa.

Paljon puhuu sen puolesta, että vuonna
1950 toirrnintansa aloittanut Väkijuomakysy-
m5/ksen tu,tkirnussäätiö on aatteellisen rait-
tiustoirninnan eräänlainen j atke. 1950-[uvulle
tultaessa raittiwliikkeen perinteel,lisellä aate-
sisällö[ä oli tuskin sitä kai:kupohjaa ja sitä
elävää uudistavaa voimaa, joka sillä aiemmin
oli ollut. Tarvittiim uutta aatesisäItöä, ja Suo-
meen oli nimencrmaan tuohcrn aikaan ulottu-
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nut kawava usko tieteeseen ja rationaaliseen
suunni,tteluun. Tällainen usko oli syntynyt
useirnmissa Länsi-Euroopan maissa paljon ai-
kaisemmin ja monissa se o1i jo ehtinyt sam-
muakin ennen kuin se toisen maailmansodan
jäIkeen toden teolla murtautui esiin Suomes-
sa. Ranskassa täIlainen tieteisusko oli luulta-
vasti vahvirnrmillaan vu,os,isadan vaihteessa
ja kuoli arlkuperäisessä muo,do,ssaan en-
simmäiseen maaülmansotaan. Suomessa tä-
män tieteelJisyyden ja suunnitelrnallisuuden
voimakkain ilmaus orn esitetty, ei vain alko-
holitutkirnuksen, vaan luultavasti koko so-
siaalitutkimuksen alaila Pekka Kuusen vuon-
na 1956 ilrnestyneen väitöskirjan Alkoho ijuo-
mien käyttö a'naaseudulla johdannossa. Usko
tieteeseen tadourtui uutena aatteena, rnutta
tieteellistä alkoholi,politiikkaa ei kuitenkaan
voida hoitaa vain innostuksen avuLla ja aat-
teeseen u§kc»malla vaan siihen tarvitaan ra-
haa, ja sitä oli tarjolla Suomessa, valtiokapi-
talismin luvatussa maassa. Varmaan vaikutti
sekin, että vielä 1940- ja 1950-luvun taitteessa
oli rnuu yhteiskuntatieteel,linen tutkirnustoi-
minta ja varsinkin sen systemaattinen rahoi-
tus perin vähäistä. Näin siirs väitän, että Alko-
holitutkimusrsäätiö syntyi tilanteessa, jossa
raittiusliikkeen perinteinen aatesisältö oli me-
nettänyt paljon voimaa, jossa usko tieteeseen
oli levittäytynyt Suomeen, jossa varsinainen
yhteiskuntatierteellinen tutkirnurs ei vielä ollut
päässyt kunnolla alkuun ja jossa Oy Alko-
holiliike Ab oli kawanut mahtavalcsi ja aina
rahoitusvaikeuksia vailla olevaksi yhtiöksi.
Ainakin näirnä kaikki'neljä tekijää loivat otol-
lisia edellytylrsiä toirninnan alkamiselle j uuri
1940- ja 1950-luvun taitteessa.

Mikä suomalai.sia innostaa
alk oh oli,tutki,muk s e e n?

Esittämäni perin ylimaJ,kaiset historialliset
näkökohdat saattavat osaltaan selittää, miksi
suomalaisten suuri kiinnostus alkoholin käy-
tön erittelemiseen sai uudsn käänteen juuri
vuonna 1950, mutta ne eivät selitä, miksi juu-
ri su,omalaiset ova,t oll,eet iru:okkaimpia alko-
holin käytön tutkijoita. Sanottakoon aluksi,
että tällä tutkirnustoiminnalla on tietenkin
perustellut syynsä j a inhirnilliset perusteensa.
Alkoh,olin käytöllä on sellaisia tunnettuja



haittavaikutuksia, että niiden tutkiminen toki
on sekä yhteiskunnal,lisesti että inhirnillisesti
keskeistä. A-Ikoho1in käytöIlä on kuitenkin
suuria haittavail<utuksia hyvin rnonessa
maassa eikä tutkirnustoirninnan moraalinen
oikeutus sinänsä seilitä, miksi juuri sunmalai-
set ovat niin innokkaita arlkoh,olin käytön turt-
kijoita. Klaus Mäkelä on eräässä artikkelis-
saan huormaurttanut, että alkoholin käytön
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen tut-
kirnus yleensä on voimakkaimmillaan siellä,
missä suhtauturninen alkoholin käyttöön on
ambivatlenttia ja ristiriitaista. Toisaalta on
olemassa al,koholin käytöur tuomi,tsevia, rait-
tiutta ylistäviä kantoja, toisaaüta taas suosi-
taan kerralla nautittuja, rzuuria alkoholinnää-
riä ja pidetään ju,opurnusta ihanana tilana.
Jos missään niin juuri Suomessa zu[rtau urni-
nen alkoholiin on periu: ambivalenrttia ja risti-
riitaista. Tarkasti asiallisella pohj alla voidaan
tuskin mennä pitemrnälle kuin rnainitsemas-
sani Mäkelän väitteessä, rnutta voi kyllä spe-
kuLatiivisesti §syä, krwastaako,suomalaisten
suuri kiiru:,ostu,s allhoholikysymykseen ken-
ties jotakin vielä yleisempää kuin pelkästään
aLkoholin käyttöön suhtauturnista. Joskus
tuntuu siltä kuin eräänlainen jämitys toisaal-
ta ,anankisnnin ja rempallaan olon sekä
toisaalta järjestysintoilun ja jur,ouden väliIlä
olisi eri,tyisesti ooninaista suomalaiselle kult-
tuurille j a,siinä ilmensväIle kansanluonteelle.
Tältä kannalta kartsottuna maarnxne vilkas al-
koholitutkimus kenties kuvastaa suomalaista
ku:lttuuria ja kulttuurissa ilrnenevää kansan-
Iuonnetta yhtä parljon kuin itse juomatavat.
Opettajani Veli Verkk6 t§syi: "Eskojako
kaikki?", mutta siihen en-kä pitäisi liittää toi-
nen kysymys: "Tuomaitako [<aikki?", jotta
saisimrne asiasta tasapuolisen kuvan.

Alkoholitutki,muksen heij astuw aikutuksia

Minua ei toki oüe pyydetty tänne julistamaan
alkoholitutkimusta supisuomalaiseksi toirnin-
tarnuodoksi, vaart pohtirnaan Alkoholitutki-
mussäätiön yhteiskuntatieteellisen tu,trki,muk-
sen heijastusvai'kutuksia. T:issä tehtävässä
olen todella vaikeuksissa eikä rninun auta
muu kuin tunnustaa, ettei minui.la o1e ollut
mimkäänlaisia rnahdollisu,u,lisia heijastusvai-
kutusten todelliseen tu,tkirniseen. On pakko

rajoittua vain eräiden onge'Imisn rrnaini'tserni-

seen, rnutta on syy,tä tähdentää, että AIko-
holi'tutkimussäätiön toirninta on ollut niin
mittavaa, että heij astusvaikutusten todellinen
j a systemaattinen tutkiminen olisi paikallaan.
Sellainen tutkimus voidaan ehkä käynnis-
tää hyvissä ajoirn ennen kuin Säätiö viettää
seuraavaa tärkeää j uhlavuottaan.

Mahdollisia heijastuwaikutuksia on eritrai-
sia. Tärkeiurrmät ovat seuraavat kolme: 1)

vaikutukset muuhun yhteiskuntatieteelliseen
tutkirntrkseen, 2) vaikutukset alkoholipoliitti-
seen päätöksentekoon ja 3) vaikutukset Suo-
men kansaan, j,oko sen juomatapoihin ja ku-
lutuksen tai juomisen haittavaikutuksiin. En-
sin mainittu §qrmys, Alkoholitutkimussää-
tiön yhteiskuntatieteellisten tutkimusten hei-
jastuwaikutukset muuhun yhteiskuntatie-
teelliseen tutkimu,laseen, lienee tällä hetkellä
vähän vllättävästi näistä §symyksistä arka-
Iu'oniteisin. Tämä johtuu maalnme tiedepoliit-
tisen keskustelun tulehtuneesta luonteesta:
esitetään kohtuuttomia syytöksiä eikä näin
muodoin rnyöskään pystytä tunnustamaan
bhtyja virheitä. Minäkääin en täysin pysty
välttämään kiistanalaisia aiheita.

Yhteiskurrtatieteiden kokonaistuotanto on
viirneisten kahdenkrrmmensrviiden vuoden
aikana kasvanut valtavasti ja nopeasti. Tämä
asettaa AlJ<oholitutkimussäätiön toiminnan
alku- ja loppupuolen hieman erilaiseen ase-

maan ja saattaa myäs ulkopuolisen arvioiian
vaikeuksiin. 1960-1uvu,n alkupuolelle asti kaik-
ki sosioloqiaa j,a sosiaalipolitiikkaa aktiivises-
ti harrastaneet tunsivat myös alkoholipoliitti-
sen tutkirnuks'en varsin hyyin, mutta yhtets-
kuntatieteellisen tu tkimuksen kokona isvolyy-
min kawaessa on alkoholitutkimus yhä enem-
män tutrLlut tämän alan spesialistien asiaksi.
Tämä kehitvs ei ,suinkaan ole vain alkoholi-
tutkirnukselle ominaista, vaan koskee mvös
kaikkia sosiaalitutlkimuksen erikoistuneita
aloia. Alkuptrolen tutkirnustoiminta koski
usein laajoia kvsymvksiä siten. että tutkimus-
tuloksilla ia varsinkin tutkimrrstulosten for-
muloinneilla oli rnilteipä ohjeilmallista luon-
netta. Viirne vuosikr,r,mm enen tutkimustulok-
set ovat taas io niim tarkkoia ja eriyümeitä,
että ne selvirnrnin prrhuttelevat alkoholitutki-
mu[<sen erikoistuntij oita. Niiden perinpohj ai-
seen arviointiin tarvitaan nimenornaan alko-
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holikysymykseen perehtyneitä.
Tästä huolirnatta voitaneen sanoa, että Sää-

tiön piirirssä ja toimesta harjoite,ttu tutkirnus-
toirnirnta on j atrkuvasti pysynyt tutkirnukselli-
sen kehityksen tuntumassa ja kärjessä. Oli jo
puhetta tsiitä, ettei a;lkoholipoliittinen tutki-
rnus ole kan:gisrtunut tai ruti,noitunut. Hieman
kärkeväm,min itlmaistuna voi,si rnyös sanoa,
että alkoholipoliittinen tutkirnus on pysynyt
muodi'ssa mukana. Oikeaan aikaan on
kultoinkin tutkittu juomatapoja, sosiaalisia
nortneja, sosiaalisia funktioita, multivariaa-
tioanalyysin sovellutr.rlksia sekä alkoholin .ku-
lutuksen rnateriaalista perustaa. Kuvaavaa
valppaudelle on myös ollut se, että lisäänty-
vää huorniota on viime aikoina kiinnitetty
huurnausaineiden ja riippuvuutta aiheutta-
vien lääkkeiden käytkiön sekä näiden ainei-
den ja atrkoholin käytön rsuhteisiin. Tuorein ja
tärkein esimerkki tästä on Säätiön tutkirnus-
johtajan Kettil Bruu,nin ja kahden ulkomai-
sen tutkij an suorittama huoonattava'tutki,rnus
kansainvälisestä huurmatrsaine- ja alkoholi-
kaupan kontrollista nirneltä The gentl.emen's
c1ub.

En aio myöskään vaieta siitä, että julkisuu-
dessa ja keskusteluissa sill,oin tällöin puhu-
taan Alkoholipoiiittisen tutkimuslaitoksen
poliittisosta väristä, sen ilmapiüi,n muutturni-
sesta üaajasti ottaen liberaalista vasem,rnisto-
laiseksi ja ,siitä, että Atrkoholipoliittinen tut-
kirnuslaitos on toirrninut eräiden vasemmisto-
Iaisten turtkil'ain keskuspaikkana. Viimeksi
tästä puhuttiin Helsingin Sanomain sivun
mittaisessa Su,mren Akateorrian toimintaa ar-
vostelevassa .artikkelissa. Käsittääliseni nämä
väirtteet ovat tietyssä määrin oikeita sikäli,
että e,räiden tutkimuslaitoksen tutkijoiden
toirninnassa on ollut näkyvissä vasem-
mistolaisen tut&imustoiminnan ;rleisen paino-
pisteen siirtyminen jonkinlaisesta yleisanar-
kismiista marxiLaisuuden inspiroimaan
teoriaan, ja sikäli, että Alkoholipoliittisen
tutkirnuslaitoksen iLrnapiiristä on Iähtenyt aI-
kursysäyksiä eräirden ylreiwasernrnistolaisqsti
yhteiskuntakriittisten toirrnintamuotojen ja
kirjasten syn:tyrniseen. Mielestäni täIlaisen
seikan esille ottaminen on kuitenkin selvästi
harhaanjohtav,aa, jollei sarnalla tähdennetä
eräitä rnuita .Alkoholipolii'ttisen tutkirnuslai-
toksen toiirninnan ominaispiirteitä. Maamme
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yhteiskuntatieteiden kokonaiskuvassa on mie-
lestäni Alikoholi,tutkirnussäätiön ja Alkoholi
poliittisen tutkirnuslaitoksen toirnirrnassa har-
vinaisessa määrin kiinnitetty huomiota itse
tutkirrnukselliseen käsityöIäistaitoon ja sen
kehittärniseen. A.1ü<oho1i'tutkimussäätiän tut-
kimustoirninnassa voidaan selvästi havaita
jatkuvaa menetel,rnien ja alkoholin käytön
mittauil<sen tarkentamista tavalla, j oka hakee
vertaansa sosiaalitutkirnuksen alalla. Itse
asiassa puoluepoliittisuus ei ole ollut lain-
kaan silmiinpistävää AJkoholipol'iittisen tut-
kimuslaitoksen varsinaisissa tutkimuksissa.

Sen sijaan en pysty ratkaisemaan, onko A1-
koholitutkirnussäätiön nimissä harjoitettu
tutkirnustoi,rninta todella itsenäisesti vaikutta-
nut uudirstavalla tavalla mtranune yhteiskun-
tatierteirsiin vai onko tärnä tutkirnustoirrninta
vain pysynyt ikää,n kuin kärjen tunturnassa.
Tällaiseen kysymykseen ei yleensä pystytä
tarkkaan vastaarn,aan ja kysyrnyksen voivat-
kin a,lkoholin käytön tutkijat itsetutkistelu-
mielessä asettaa itselleen. On mahdotrlis;ta,
että itsenäiset vaikutu,kset muuhun yhteis-
kuntatieteelliseen tutkimukseen olisivat olleet
zuuremrnat, jos orli,si iitsepäisemmin py-
sytty vai,n muu'tarnissa ongeJmissa, mutta §-
symys on kui,tenkin varsin reto'rinen eikä sii-
hen ainakaan nykyiseh tiedon perusteella
voida varmasti vastata.

Atrkoholitutrkirnussäätiön tutkirnustoimin-
nan tehtävänä ei kuitenkaan ole rnaamme yh-
teisku,ntatieteellisen tutkimuksen kehittämi-
nen, vaan nirnencimaan alkoholikysymyksen
selvittäminen. Sen takia on toki tänkeämpää
kysyä, kuinka alkoholipoliittiset tutkimukserf
ovat vaiku,ttaneet alkoholipoliittiseen päätök-
sentekoon ja kansaan, kuin selvittää tällaisen
tutkimuLksen merkitystä yhteiskuntatieteille.

Alkoholipoliittisen tutkimuksen j a alkoholi-
poliittisen pääkilsenteon yhteyden selvi,ttämi-
nen ei tietenkään ole mikään helppo ja yk-
sinkertainen asia. Harvoin, tuskin koskaan,
voidaan yhteiskurntapoliittisessa päätöksen-
teossa nojautua vain yksirttäisiin tutkimustu-
loksiin. Tudkirrnustul,oksot antavat tärtkeää li-
säinformaatiota, mutta niiden ohe,lla joudu-
taan ottarnaam huornioorn kai,kenrlaisia ja kai-
kentasoisia tietoja. Näin on tietenkin myös
aükoholipoliittisessa päätöksenteossa. Voidaan
kuitenkin vars,in eri tavoin tähdentää tutrki-



muksellisen ti,edon merkitystä. Väkijuomaky-
symyksen tutkirnussäätiö perustettiin tieten-
kin paljolti siksi, koska uskottii,n, että tr.rtki-
mustiedoilla tutree olla kesl<einen sija päätök-
senteossa. Maamme alkoholipoli,tiikan johta-
vat päätöksentekijät ovat varmaankin myös
ainakin jonkin verran kokeneet ottavansa
viisaasti huomioon alkoholipoliittisen tutki-
muksen tied,ot. Vairkka tutkimusturLosten ja
päätästen välillä ei oiekaan mitään yksikäsit-
teistä suhdetta, saattaa tietenkin oIIa mah-
dollista asettaa koko alkoholipoliittisen tutki-
mustoiminnam ja päätöksenteon suhteet sel-
vityksen koh.teeksi. Epäilen, ettei ny§isin
tiedoin voida antaa tähän kysyrnykseen ko-
vinkaan selviä vastauksia, sillä vastaukset
riippuvat rnyös paljolti siitä ihrniskuvasta, jo-
ka on seü.vityksen pohjana. Jatkuvasti törmä-
tään kysyrnykseen, ovatko tutkirnustul.okset
vain jonkinlaisia legitimointeja päätöksille,
jotka joka tapaulcsessa olisi teh,ty.

Haluaisin tässä täh,dentää erästä näkökoh-
taa, joka todella on näkökohta eikä rnikään
tutkimustulos ja jota korostan, koska se mie-
Iestäni on liia,ksi unohdettu alkoholipotiitti-
ses.sa,turtkirnuksessa ja keskustelussa alkoho-
lipoliittisesta päätöksenteosta. Tämä näkökoh-
ta nojau,tuu varsin paljon taloustieteen ja so-
siologian klassikon Vilfredo Pareton näke-
mykseen, jonka rnukaan yhteiskunnan hen-
kisessä elämässä voidaan havai,ta samanlaisia
suhdannevaihteluja kuin talouselämässä, ja
ih,miset keksivät kaikenlaisia sekä tuuloteltu-
ja että todellisia syitä voidakseen seurata näi-
tä henrkisen rnuodin virtauksia. Näiden hen-
kisten virtausten seuraamisen halua esiintyy
yhtä hyvin päätöksentekijöillä kuin muilla
kansalaisillakin. Pareto kiinnittää ennen
kaikkea huuniota niihin vaihteiuihin, jotka
ilmenevät ailahteluina puritaanizuuden j a sal.-
livuuden sekä kovuuden ja helläIuonteisuu-
den välil,lä. Syy miksi tätä tähdennetään juuri
tässä, on se, että Alkoholitu'tkimussäätiö pe-
rustettiin varrsin voimakkaan tieteisuskon val-
lassa ei,kä tämä tieteisusho antanut paljoa-
kaan sijaa ajatukselle, että päätöksemme saat-
tavat kuvastaa henkisten virtausten ailahte.
luja. Nyt on taas nuoremtrlien alkoholipoli-
tiikan tutkijoiden keskutrdessa vallalla uusi
tieteisusko, joka nojaa historialliseen mate-
rialismiin ja joka taas sulkee pois tällaiset

henkiset virtau,kset vaikuttavina voimina,
koska ih,misen toiminna,n perusta on muka ai-
neellis-taloudellinen. Mielestäni tuliaan jat-
kuvasti telremään lapseilisia j ohtopäätöksiä j a
päätösten tulkintoja, ellei opita näkemään
henkisten virtausten suhdannevaihteluja ja
ih,misten riippuvuu,tta näistä vaihteluista.
Tähdennettäköön kuitenkin, että vai,kka tämä
näkeonys hyvin kelpaa erinäisten hypoteesien
keksirnisen lährtöko,hdaksi, se perustuu kui,ten-
kin selvästi tiettyyn ihmiskäsitykseen. Ihmis-
tä ei toki nähdä yhtä rationaalisena kui,n sil-
Ioin, kun oletetaan tieteellisin tuloksin voi-
van vaikuttaa parantavasti hänen käyttäyty-
miseensä, tai silloin, ktrn oletetaan ihmisen
pääasiassa toimivan ta,loudellisten taustateki-
jöidensä mukaisesti.

T utkimustulokset ja henkinen i,lmasto

Siirtyessäni ylirnalkaisesti puhumaan eräistä
suurista alkoholipoliittisista päätöksistä on
edelleen syytä huomauttaa, ettei minulla ole
varsinaista tutkirnuksel,Iista tietoa asiasta
vaan ainoasrtaan eräänüairsia vaikutelmia.
Vaikka yleensä ei ole oletettu yksittäisillä
tirtkirnuksilla ja päätöksillä olevan selvää yh-
teyttä, Al,koholitutkirnussäätiän historiasta
mainiitaan kuitenrki,n joskus yksi maLliesi-
merkki täIlaisesta vaiku'tusyhteydestä. Se on
vu,orrnra 1956 julkaistu K. E. Lanun tutkimus
Poikkeavan alkoholikäyttäytymisen kontrolli
ja Alkon asteittainen luopurninen ns. osta-
jaintarkkailusta. Tähän,tarkkailuurn sisältyi
puhutteluja, varoituksia ja myyntikieltoja
henkilöille, jotka olivat väärinkäyttäneet al-
koholia. Lanu pystyi kokeellisen asetelrnan
avurlla osoittamaan, ettei tällaisella ostajain-
tarH<aiüulla ole sanottavia, ainakaan odotet-
tuja vaikutuksia. Tietenkin koko ongelman-
asetrtelu on pulrrnallinen, sillä vaü<J<a tutki-
mukset edetrtäisivärt ajassa tiettyjä päätöksiä,
on tietenkin vaikea sanoa, mitkä muut seikat
ovat olleet päätöksiä tehtäessä ratkaisevia.
Tästä ovart tiettävästi kaikki tutkijat tietoisia
eikä muuta ole väirtettykään. Ostaj aintarkkai-
lusta luopurrninen rtapahtui kuitenkin niin as-
teittaisesti, että luopurninen olisi ollut toden-
näköistä, oli siiitä tutkirnu,stul,oksia tai ei. Kun
vuonna 1947 oli pää,tetty, että asiakkaan kaik-
ki ostokset merkitään myymälätodistukseen,
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rtiin jo vuonna 1949 vapautettiin olut ja viinit
myymälätodistuspakosta, Sen jäIkeen tapah-

tui jatkuvia lievennyksiä vuodesta 1953 vuo-
teen 1971, jollöin tyystin luovuttiin henkiiö-
todistuksesta, ellei nyt oteta Iukuun vuonna
1958 tapahtunutta eräänlaista askelta taakse-
päin. Keskeistä kol<o tapahturnassa näyt'tää

olleen jonkinlainen yleinen asenteiden rnuu-
tos, jonka a:nukaan rajoittavista säännöis,tä

pyrittiin vapaurturriaan. Samanaikaisesti näy't-
tää kuitedkin tapahtuneen sarrnankaltaista ra-
j,oituksista vapauturnista yhrteiskunnan eräillä
muillä lohkoilla. Täis,sä oli sellainen henkinen
virtaus, jota Pareton sanontaa käyttääkseni
haluttiin seuräta joko keinotekoisin tai todel-
iisin perustein.

Vaikka monet saattavat hyväksyä väitteen,
että ostajaintarkkaiilusta luopu,minen oli osa

yleistä rdj oirtuksista vapauturnista, niin mieli-
piteet rnenevät luurltavasti enernmän ristiin
tarkasteltäessa 1960-luvun troppupuolen suu-
ria alkoholipoliittisia uudistu,lcsia, Vuonna
1968 vapautettiin ns. . keskiolut ylei'seen vähit-
täiskaupparnyyntiin j a sarnasta vuodesta läh-
tien voitiin alköhoti,liirkkeen m56ru'nä1äpisteitä

perustaa myös maaLaiskuntiin. Näitä uudis-
tuksia 6i peru§teltu yksittäisillä tutkirnustu-
lbksilla vaan päinva'stoin rnonilla eritasoisilla
tutkimustulok§itrtra j a näkökohdilla. Kuitenkin
voi:n]rt jälkiviisaasti sanoa, että on vaikea
selvästi osoittaa sellaisia'tutki,rnustuloksia,
;oiden nojal,ta olisi voitu ratkaisevasti päät-
täi[,-mihin suuntaan säännöksiä olisi kehitet-
tävä. rTuntuu siltä, että tutkimustulokset
enenitnän vaikuttavat siihen, miIIä kielellä ja
kuinlta tarkasti perustelut esitetään, kuin sii-
heri; mihin suuntaan alkoholilainsäädäntöä
kehitetään. Voimakkäana tarj outuu sellainen
väikutelma, että tässä oli kysymys eräänLai-

sesta henkisestä virtauksesta, joka samanai-
kaisesti löysi itselJeen ilrnauksia rnitä moni
näisirnmilla aloil,Ia. Samanaikai'sesti alettiin
perustaa köuluihin :tupäkoimisruutuja, jotta
tupakoivat kou-lutaiset eivät känsisi, vähen-
nettiin opettajien auküoriteettia ja lakattiin
pidätt?imä§tä ja tuomitseria§ta julkisi[a pai-
koilla.juopuneena esiintfviä, On ainakin hy-
vin vaikeaa'väIttää,vaikutelrnaa, että tä*sä
tüviisti seurattiin henkisen ilirnaston suhdan-
teita.

Entämillainen on ny§heüken ti[annÖ? Tie-
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dämme, että maarome al"koholin kulutus Ii-
sääntyi 48 p,rosentilla vu,o,nna 1969. Tiedäneme
myös, että tänä enrsirnmäisenä vuonna oluen
kulutuksen lisääntyminen oli pääasiassa vas-
tuussa kulutuksen noususta murtta että väke-
vien juornien rkulu'tu,ksen kasvu sitä seuraa-
vana vuonna oli jo yhtä nopeaa kuin ennen
keskioluen markkinoille tuloa. Kehitystä ku-
vaäva,t tiedot antavat täten ymrnärtää, että
oluen tulo rnarkkinoille nosti kulutuksen ai-
van uudelle tasolle, samalla kun se ei lain-
kaan vähentänyt väkevien ju'crmi'en kulutus-
ta,'joka kuten aikaissmminkin oli vain Ii-
sääntynyt. Viimeaikainen kehitys puhuu eit-
tämättä kulutusmahdollisuuksia ja myyntiä
rajoittavarnrnan politiikan puolesta, ja alko-
holipolii,ttisen tutkirnuksen edustajat ovat
myös nyttemmin edustaneet rajoituksia suo-
si,vaa ,kantaa. Tosin tärnä on tapahtunut hy-
vin varovasti, harkitusti ja erilaisia
argunnentteja tarkkaan punniten. Illkopuoli-
nen tuntee itse asiassa suurta kunnioitusta
sen tarkkuuden johdosta, jolla aükoholipoliit-
tirsia vaihtoehto,ja on vii,rne aikoina pohdittu
alkoholipolitükan tutkijoiden keskuudessa.

Sarnanaikaisesti on muillakin yhteiskunnan
lohkoilJa havaittavissa merkkej ä kontrolliha-
lukkuuden lisääntymisestä. Käyttääkseni sa-

moj a esirnerkkej ä kuin. aikaisemmin, tupakoi-
misruudut wat häviämässä kouluista, opetta-
jat ovat saaflnassa takaisin auhtoriteettiaan ja
pultsareiden liikkeisiin kohdistetaan raj oitta'
via toirnenpiteitä. En ole Iainkaan varma,
etteikö nyt oltaisi sa,mankaltaisella asialla

kuin aikaisemmin. Tutkirnustuloksiin viitaten
seurataan henkisen ilrnaston su}dannevaih'te-
luja. Tärnän ei sinänsä tarvitse oIIa miten-
kään pahasta. Kenties juuri alkoholin käyttö
on aina olJ.ut vaihtelevien' moraaliaryostus'ten
kohteena siten, että ailahtelut ovat lusnnolli-
sia. En ilman tarkernpia turtkimuksia pysty
lausumaan rnitään vannaa alkoholipoliittisen
tutkimuksen ja päätöksenteon vdlisistä suh'
teista. Koen . kuitenkin alkoholipoliittis-
ten kannanottojen riippur;uuden yhteiskun-
nan henkisen elämäin suhdannevaihteluista
eräänlaisena al,koholirtutkirnuksen valkoisena
läiskänä ja tutki,rnattcrm,ana. asiana.

Tärkein ongelma on tietenkin kysymys al-
koholitu,tkimurksen vaikutuksesta kahsaan, j o-

ko sen juomatapoihin ja kuluturksen tai'juo:



misen haittavaikurtuksiin. Voidaan olla melko
varrnoja siitä, että yhteiskuntatieteellinen al-
koholin käytön tu,tkirnus yhdessä a.lko]rolibio-
logisen ja -fys.iologisen tutkimukserr kanssa
on myötävaikuttanut siihen, että on syntynyt
uusia hoitomuotoja ja haittavaikutuksia hoi-
tavia järjesrteiyjä. Tässä kiinnostaa kuitenkin
ennen kaikkea kulutus ja tälIöin on tietenkin
luonnollista olettaa, että tu,tkimuksen vaiku-
tus kulurtukseen tapahtuu errnen kaikkea aI-
koholipoliittisten päätristen ja järjestelyjen
kautta. Alkoholituthirnussäätiön toimesta
tehdyt tuU<imukset ovat rnyös sangen kiistä-
mättärnästi osoittaneet alkoholin saannin
helppor.lden todella vaikuttavan kulutuksen
määrään. Ei edes näytä pitävän paikkaansa
väite, että alkoholistit pystyisivät aina hank-
tkimaan viinansa. Myös heihin vaikuttavat
alkoholin saanti ja siihen liittyvät järjestelyt.
Tästä huolima.tta haluaisin itsepintaisesti täs-
säkin kysymyksessä tähdentää henkisen ilma-
piirin ja sen vaiku,tu,ksen merkirtystä. Vuoden
1968 uudistukset tapahtuivat ilmapiirissä, j os-

sa monet vanhat moraaliset siteet, arvot ja
yhteisyyssuh,teot olivat harvinaisessa määrin
höllentyneet. Alkoholipoliittisen tutkirnuksen
edustajat ovat joskus huomauttaneet, ettei
kukaan olisi voinut ennustaa sitä kulutuksecl
rajua kasvua, ioka tapahtui vuoden 1968 jäf-
keen. Ehkä arviointivirhe kuitenkin on siinä,
että ylipäänsä oletetaan voivan ainakin jon-
kinlaisella varrnuudella ja muuten kuin ai-
van lyhyellä aikavä,Iillä ennustaa kulutusta ja
sen kawua. On varmaan monia alkoholin
käyttöön rliittyviä seikkoja, joita voidaan jo-
tenkin ennustaa ja jotka ovat sitkeän pysy-
viä, kuten esirn. se tapa ja nopeus, jolla eri
ku,lttuureissa alkoholia nautitaan. Itse kulu-
tuksen määrään kuitenkin vaikuttavat erinäi-
set moraaliset innovaatiot ja henkisen elämän
virtaukset. Jos jollekin sucrmalaiseile paikka-
kunnalle tai johonkin protestanttiseen maa-
han ,tulee wkonnollinen herätys, on todella
epätodennäköistä, että kulutus olisi sama
kuin aikaisemmin. Kun taas yhteisyyden tun-
ne jostain syy,stä häviää, kulutus saattaa ra-
justi nousta. Tällaisia moraalisia uudistuksia
tai henkisen elämän muutoksia ei kuitenkaan
kukaan pysty ennustamaan.

.Juuri ikään kuin 25-vuotisjuhlansa kun-
niaksi Alkoholitutkimussäätiö on yhdessä

WHO:n Euroopan toi,rniston ja Kanadan aI-
koholitutkimuslaitoksen kanssa julkaissu,t
Kettil Bruunin ynnä rnuiden koti- ja ulko-
maisten tutkijoiden tekemän tutkirnuksen
Alcohol control policies in public health
perspective. Siinä mm. selvästi osoitetaan,
kuinka alkoholin kulutus kaikissa Länsi-Eu-
roopan maissa ja yleensä kapita,lis,tisissa mais-
sa on jatkuvasti noussut 1950-luvulta 1970-1u-

vun alkuun. On rkuitenkin syytä varoittaa te-
kemästä ennusteita yksistään tällaisten tren-
dien perus,teella, sillä ne voivat kyllä muut-
tua rnilloin vain, jos syntyy moraafisia inno-
vaatioita tai tapahtuu känteitä henkisessä il-
mastossa. Samoin kuin kirjallisuudessa on eri-
laisten suuntausten dominoi,rnia ajanjaksoja,
voi yleisessä moraa,lisessa ilmastossa esiintyä
vaihtelua eikä kukaan ole rtoistaiseksi pysty-
nyt täIlaisia vaihteluja ennustamaan. Kenties
korostan liiaksi tämänkaltaisia ongelmia, mi-
kä riippuu puolestaan siitä, ettei niil1e Alko-
holitutkimussäätiön ohjel,massa ole annettu
oikeastaan aninkääq:laista sijaa. Kenties tämä
kuvastaa myös sitä, että alkoholipoliittinen
tutkimus tehdään suuren bynokraattisen val-
tiollisen yrityksen, Oy AIko Ab:n, puit'teissa
ja suojeluksessa. Olisi jotenkin luonnotonta
ja hyvin epäilyttävää, jos AIko ryhtyisi kas-
vattamaan rneitä ja vaikuttamaan henkiseert
irlmastoomr.ne. Tästä syystä saattavat kuiten-
kin myös moraaliseen ilmastoon liittyvät sei-
kat unohtua Alkoholitutkimussäätiön tutki-
musohjelmasta. Tässä suhteessa raittiusliike
saattaa olla paljon vahvemmilla. Vapaa-
na kansala§ärjestönä se voi helpommin ka-
jota kasvatuksellisiin ja moraalisiin tekijöi
hin, ja sen esittämissä näkemyksissä on mie-
lestäni myös moraaliselle ja henkiselle ilrnas-
tolle annettu enernmän sijaa.

On j otenkin ominaista Alkoholitutkimussää-
tiöI1e, sen tutkijoille ja vakaville tutki-
muspyrkimyksille, että se 25-vuotispäivänään
valitsee ulkopuolisen puhumaan tutkimustoi-
mintansa vaikutuksisita" Useimmat 25-vuotiaat
panisivat omat rniehensä puhurnaan siten,
että kaikki vaiku,ttaisi täydelliseltä ja kehitys
mutkattcvma:lta. Alkoholitutkimussäätiöllä on
jopa varaa valirta sellaisia arvioijia, joiden kä-
sityksistä jo etukäteen voidaan tietää, ettei-
vät ne täysin vastaa Säätiön piirissä syntynei-
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tä käsityksiä. Olen yri,ttänyt vastata näitä
odoturksia siten, että todella olen pyrkinyt
huomauttairnaan heikkouksista j a laiminlyön-
neistä. On kuitenkin tärkeää, ettei tämä me-
nettelyni synnytä väärää mielikuvaa. Tosi-
asia on, ettei mikään sosiaalitutkimuksen lai-
tos toisen maai,Irnansodan jälkeisessä Suomes-
sa o1e antanut niin suurta tutkimuspanosta
kuin Alkoholitutkimussäätiö ja siihen liittyvä
Atrkohoiipoliittinen tutkimusiaitos. Se on koko
toimintansa ajan suorittanut kansainväIi'sesti
korkea,tasoista tutkimtrsta ja sen piirissä on

Maailruan Teray sjärjestö ja
alkoltoliongelmat

Tämä Alkoholi,tutkirnussäätiön 25-vuotispävä
on merkkipäivä rnyös Säätiön ja Maailman
Terveysjärjestän (WHO) yhteistoiminnassa.
Tänääin on julkisuu'teen saa,tettu suomen ja
englannin kieleilä teos Al,koholipolitiikka -kansantertreydellinen näköku]ma, Alcohol
control policies in public health perspective.

Tämä teos ehti jo monistevaiheessaan vai-
ku,ttaa toukokuusisa 1975 pidetyn Maailrnan
Terveysjärj estön yleiskokouksen (WHA) pää-

töksiin. Sii'nä esi;tetyt tutkimustuloksert saivat
rüttävän määrän vaikutursvaltaisi,a delegaat-
tej a vakur.rrttuneeksi alkoholin käytön mahdol-
lirsesta merkityksestä terveydenhuolJolle, ja
WHA:n 28.81. päätöslauselma (resoluutio) an-
taa ffi WHO:lle mahdollisuuden koko alko-
holiongelmaa koskevien tietojen järjestelmäl-
lj,soen keräämiseen eikä rajoita sitä vain sai-
raus- ja kuolleisuustilastoihin. Täirnä yleirsko-
kouksen päätös tulee toivottavasti vauhdi,tta-
maan WHO:n osa'Ili:stumista alkohorlin käytön
rajoittarnista sekä arl.koholin käytöstä aiheu-
tuvien vaur.rioidem estämistä koordinoivaan
toirnintaan kansainväIisellä tasolla.

Alkoholiongelmat etuät ensi,njaisia WHO :n
ohjelmassa

Alkoholin aiheuttarnat sairaudet j,a vauriot,
lcuten lükennetapa,turmat, ovart olleet WHO:n
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jatkuvasti ja systernaattisesti pyritty nosta-
maan turtrkirnuksellisen käsityöläistaidon ta-
soa. Alkoholi,poliirttisessa tutki,rnustoirninnas-
sa voidaan siksi rnyös havai,ta jatkuvaa kehi-
tystä. Ehkä mielenkiintoisinta ja rohkaiswin-
ta on se, että kehitys ei ole koskenut yksin-
ornaan tutkimuksen tekni,stä tasoa vaan rnyös
tutkijoiden vastuuta ja tu,tkimuksen yhteis-
kunnallisia kytrlrentiijä. Elilen erehdy, tutki-
jan vastuuseen ja tutkirnusten yhteiskunnalli-
siin vaikuturksiin on kiinnitetty yhä lisäänty-
vää huomiota.

Leo A, Kaprio

pian kolnaikymmenvuotisem toiminnan aikana
mielenkiinnon kohteena rnonigsa eri yhteyk-
sissä. AlkoholiongeJ,ma ei kuitenkaan tähän
asti ole ollut WHO:n päättäjien rnieüestä etu-
sijalla rnaailman-Iaajuisen terveydemhuollon
kannal.ta, kurten esiirnerkiksi monet,tarttuvat
taudit, tuberkuloosi, malaria, trakooma ja iso-
rokko, muuta,mia näistä rnainitakseni. Ei edes

äitiys- ja lastenhuoll,on yhteydessä ole per-
heen mu,ut sosiaaliset orngelrrrat juuri tu,lleet
esille ravinto- ja rokotusohjelmia lukuun ot-
tanr,atta. Vüme aikoina perhesuunurittelu, ym-
pärist<insuojelu, henkilökunnan kouluttami-
nen ja ns. personally health eare eli ,tervey-

denhuollo,n saattaminen jokaisen u,lottuville
ovat olleet voimakkaasti etusijaila.

Silloin kun alkoholiongelmia on käsi,telty,
alkoholismia ja alkoholin väärinkäyttöä oür

tu,tki,ttu mielenterveystyön j a psykiatrian yh-
teydessä ja viime vuosirna myös kasvavassa

määrin lääkeaineiden Iükakäy,tän ja huumei-
den väärinkäytön rinnakkaisilmiöinä.

Aiva,n viirrne aikoina olemme E,uroopan toi-
mistossa a;l.kaneet harkita §symystä tupak-
kateollisuuden "hyödyllisyydestä" nyky-yh-
teiskurmassa, samalla tavoin §seenaJ,aiseksi
voisi asebtaa ainakin osan alkoholituotteis'ta.

Yleisesti ottaen void,aan kuirtenkin tode,ta,

että WHO:n osuus alkoholin terweydellistert
ja sosiaalisten vauri,oiden selvirttärnisessä ja




