
ti liikkeelle tämän vuoden alussa.
Muutama vuosi sitten Alkon pii-
rissä syntyi ajatus monopolijär-
jestelmän "viennistä" kehitys-
maihin. Mitään järjestelmää, on
se sitten taloudellinen tai poliitti-
nen, on kuitenkin hankalaa viedä
sellaisenaan, eikä se ole toivotta-
vaakaan. Sen sijaan tieloa voi vie-
dä ja kokemuksia vaihtaa. Nyky-
muodossaan projektin keskeinen
tarkoitus on organisoida keskus-
telua ia tutkimusta ennalta eh-
käisevän alkoholipolitiikan edel-
lytyksistä kehitysmaissa. Buda-
pestissa esittämäni tulokset ja
niiden aiheuttama reaktio perus-
televat minusta entisestään tä-
mäntyyppisen projektin tarpcclli-
suutta.

- Projektia tehdään yhtcis-
työssä WHO:n kanssa. Hanketta
vetää.johtoryhmä, j onka.j äseninä
ovat Marcus Grant WHO:n,
Pekka Sulkunen Alkoholitutki-
mussäätiön jaJuha Partanen Al-
koholipoliittisen tutkimuslaitok-
sen edustajana, ja sihteerinä olen
minä. Lisäksi myöhemmin mu-
kaan tulee yksi kehitysmaiden
edustaja.

- Jatkossa projekti etenee
niin, että noin paristakymmenes-
tä maasta hankitaan työpaperit
eli lyhyet kuvaukset alkoholi-
kontrollijärjestelmästä kussakin
maassa. Yhtcvksiä on otettu eri
puolille maailmaa, ja idean vas-
taanotto on ollut yllättävänkin
myönteinen.

Mitkä maat ovat mukana?

- Työpapereita pyritään saa-
maan tärkeimmistä tcollisuus-
maiden monopolivaltioista sekä

erityisesti joukosta kehitysmaita,
joissa osassa on alkoholimonopoli
ja osassa ei. Monopoli on liukuva
käsite - eihän se Suomessakaan
ole täydellinen. Valtiollinen mo-
nopoli on projektissa määritelty
väljästi. Sillä ymmärretään lä-
hinnä valtion kykyä valvoa alko-
holijuomien saatavuutta tuotan-
to- ja jakeluketjun jossakin tai
joissakin vaiheissa.

- Jo. monopoli määritellään
näin, valtion määräysvallan
avulla, niin jonkinastcinen mono-
poli näyttää maailmassa olevan
pikemmin sääntö kuin poikkeus.
Esim. Sambiassa valtio omistaa
kaikkien olutpanimoiden osake-
enemmistön. Costa Ricassa val-
tio kontrolloi kotimaassa tislattu-
jen juomien tuotantoa, millä on
merkitystä, koska se on rommi-
maita. Länsi-Samoassa valtiolla
on yksinoikeus tuoda viinaa
maahan.

- Tarkoitukseni on syksyn ai-
kana käydä mahdollisimman mo-
nessa kohdemaassa tutustumassa
sekä järjestelmiin että yhdyshen-
kilöihin. Työpapereiden pohjalta
tarkoitukseni on laatia yhteenve-
to tai yleistys alkoholikontrolli-
järjestelmien luonteesta ja koke-
muksista eriasteisissa monopoli-
maissa ja pohtia valtiollisen alko-
holipolitiikan mahdollisuuksia
erityisesti kchitysmaissa.

Mihin projekti huipentuu?

- Projektin tarkoitus on päät-
tyä syksyllä 1987 loppukokouk-
seen, jonka isäntänä suomalainen
alkoholimonopoli on lupautunut
olemaan. Loppukokouksen osan-
ottajiksi on kaavailtu korkean ta-
son virkamiehiä pääasiassa kehi-
tysmaista, mutta myös tärkeim-
mistä kehittyneistä monopoli-
maista. Tavoitteena on viedä kes-

kustelua alkoholipolitiikan ta-
voitteista mahdollisimman kor-
kealle tasolle, asioista päättävien
keskuuteen.

Archer Tongue, ICAA:n johta-
ja, sanoi Budapestin konferenssin
avajaispuheessa, että tarvitaan
sekä kansallista että kansainvä-
listä alkoholipolitiikkaa ja että
painopisteen pitäisi nvkyisin olla
jälkimmäisellä. Oletko samaa
mieltä?

- Kyllä ja ei. Kansainvälisin
sopimuksin voidaan kyllä säädel-
lä alkoholikauppaa, tuontia ja
vientiä. Mutta Budapestin papc-
rissa yritin osoittaa, cttä ylikan-
salliset sopimukset civät ratkaise

kehitysmaiden ongelmia. Jos kes-
kimäärin vain kolme litraa sadas-
ta kehitysmaissa kulutetusta ab-
soluuttialkoholilitrasta on tuonti-
tavaraa, niin se korostaa, kuinka
tärkeää on näiden maiden oman
alkoholipolitiikan j ärj estäminen.

- Mutta ei WHO eikä mi-
kään muukaan voi pakottaa kehi-
tysmaita mihinkään. Ainoa mah-
dollisuus on yrittää organisoida
yhteistyötä, kokemusten ja tieto-
jen vaihtoa. Tähän juuri mono-
poliprojekti tähtää. Toivon mu-
kaan se osaltaan vaikuttaisi sii-
hen, että yhteistyö jatkossa li-
sääntyisi niin asiantuntija- kuin
politiikkatasolla. Tärkeää olisi,
että syntyisi yhteisymmärrys ole-
massa olevien ongelmien määrit-
telystä. Se, mitä monopoliprojek-
ti pyrkii korostamaan, on kan-
santerveydellincn näkökulma.

Matti Virtanen

Biolääketieteellisen
alkoholitutkimuksen
kansainvälinen
kongressi Helsingissä

Helsingissä järjestettiin 8.-
13. kesäkuuta 1986 kansainr'äli-
nen biolääketieteellisen alkoholi-
tutkimuksen kongressi. Sen jär-
jestäjänä oli Kansainvälinen bi-
olääketieteellisen alkoholitutki-
muksen seura (International So-

ciety for Biomedical Research on
Alcoholism, ISBRA). Paikallisis-
ta järjestelyistä vastasivat Alkon
tutkimuslaboratorion biolääke-
tieteen osasto ja Helsingin vli-
opistollisen keskussairaalan alko-
holisairauksien tutkimusvksikkö.
Kongressin järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja oli Alkon tuo-
tanto- ja tutkimusjohtaja Kaler-
vo Eriksson j a varapuheenjohtaj a

alkoholisairauksien professori
Mikko Salaspuro. Kongressin
pääsihteerinä toimi Alkon tutki-
muslaboratorion biolääketieteen
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osaston päällikkö Kalervo Kii-
anmaa.

ISBRA:n kongresseja pidetään
joka toinen vuosi. Tämä oli seu-
ran kolmas kongressi ja sen jär-
jestämistä Helsingissä voidaan
pitää osoitukse na maassamme
harjoitetun biolääketieteellisen
alkoholitutkimuksen arvostukses-
ta maailmalla. Seuran ensimmäi-
nen kokous pidettiin Münchenis-
sä l9B2 ja toinen Santa Fessä
Yhdysvalloissa 1984. Vuoden
l9BB kokous pidetään Kiotossa
Japanissa.

Yli 300 tieteellistri esiUstä

ISBRA:n kongressi on alallaan
suurin kansainvälinen kokous.
Nyt pidettyyn kokoukseen osal-
listui noin 360 tutkijaa 22 maas-
ta. Ulkomaalaisia oli yli 300.
Osanottajat edustivat lähes kaik-
kia biolääketieteellisen alkoholi-
tutkimuksen osa-alueita mole-
kyylibiologiasta alkoholistien
hoito-ongelmiin.

Kokouksen symposiumesitel-
missä luotiin katsaus biolääketie-
teellisen alkoholitutkimuksen tär-
keimpiin alueisiin. Kongressioh-
jelman aamupäivät oli omistettu
eri teemoille: perinnöllisyydelle,
alkoholin aineenvaihdunnalle,
hermostolle sekä käyttäytymis-
vaikutusten ja kliinisten vaiku-
tusten tutkimuksille. Tämän li-
säksi eri alojen huippuasiantunti-
jat olivat järjestäneet omien cri-
koisalojensa ongelmia käsittele-
viä tvöryhmiä. Erilaisten sympo-
siumien lisäksi kokouksen poster-
muotoisissa esityksissä nähtiin
tuloksia lähes 300 tutkimuksesta.

A I k o ho li smin p e rinnö I li s1ry s

ooimakkaasti esillä

Yhdeksi kongressin näkyvim-
mistä teemoista nousi perintöte-
kijöiden merkitvs alkoholin vai-
kutuksissa ja alkoholisoitumises-
sa, mikä hyvin heijastaa tämän-
hetkisen tutkimuksen painopis-

tettä alkoholitutkijoiden keskuu-
dessa. Alkoholinsiedon kchitty-
minen sai runsaasti huomiota,
koska tämän ilmiön monitahoi-
suutta on opittu ymmärtämään
vasta viime vuosina. Siedon tut-
kiminen on tärkeää, koska sen
kehittymisellä uskotaan olevan
merkitystä yksilön alttiudessa al-
koholisoitumisellc. Huolimatta
siitä, että alkoholin käyttäytymis-
vaikutukset tunnetaan, ei alkoho-
lin tavasta vaikuttaa hermostoon
olla täysin yksimielisiä. Sen ci
enää uskota perustuvan hermo-
solukalvojen rasva-aineisiin siinä
määrin kuin aikaisemmin uskot-
tiin. Nyt ollaan enemmänkin
kiinnostuneita solukalvojen val-
kuaisainemolekyyleistä. Jos on-
nistutaan selvittämään alkoholin
vaikutustapa hermostoon, voi-
daan alkoholin liikakäyttöön ja
alkoholimyrkytykseen cntistä te-
hokkaammin etsiä apua myös
hermostoon vaikuttavista lääke-
aineista. Tämä on ollut myös
omiaan lisäämään tutkijoiden
kiinnostusta koe-eläinten alkoho-
Iin kulutusta säätcleviin teki-
jöihin.

Uutta huomiota sai alkoholin
ensimmäisen aincenvaihdunta-
tuotteen asetaldehydin osuus al-
koholin vaikutuksissa. Asetalde-
hydi nimittäin reagoi erilaisten
valkuaisaineiden kanssa. Tällä
saattaa olla merkitystä elinvauri-
oiden synnyssä. Asetaldehydin ja
valkuaisaineiden reaktiotuotteita
on uskottu voitavan käyttää
myös alkoholin käytön biologisi-
na mittareina. Alkoholin kliini-
sistä vaikutuksista eniten huo-
miota saivat alkoholin aiheutta-
mat hermosto- ja sikiövauriot, al-
koholin sepelvaltimotaudilta suo-
jaava vaikutus ja alkoholin vai-
kutukset miesten ja naisten suku-
hormoneihin.

Kokouksen tieteellisten esitys-
ten lyhennelmät ilmestyivät Eng-
lannissa julkaistavassa Alcohol
and Alcoholism -lehdessä (Perga-
mon Press). Kongressiesitelmät

julkistetaan myöhemmin kirjana
mainitun lehden liitteenä.

J e I line k-pa I kinto al ko ho lismin
e I äinma I li en tut kimu k s i s ta

Kongressin yhteydessä palkit-
tiin biolääketieteellisessä alkoho-
litutkimuksessa ansioituneita tut-
kijoita. Kokouksessa mm. luovu-
tettiin erittäin arvostettu Jelli-
nek-palkinto, joka vuonna l97l
myönnettiin cdesmcnneelle Ket-
til Bruunille ja vuonna 1984 Al-
koholitutkimusäätiön rutkimus-
johtalalle Klaus Mäkelälle. Tällä
kertaa palkinto luovutettiin ame-
rikkalaiselle professorille Ting-
Kai Lille, joka toimii Indianan
yliopistossa Indianapolisissa.
Ting-Kai Li on tullut tunneruksi
erityisesti alkoholismin koe-eläin-
malleja koskevista tutkimuksis-
taan. Hän on tehnyt mcrkittäviä
tutkimuksia kehittämällään pe-
rinnöllisesti alkoholia suosivalla
ja sitä karttavalla rottakannalla.

A lko lto litutkij ain s eur an kunnia-
j ris en11t s O I of F o r s ande ril I e

Alkoholitutkijain seuran kun-
niajäsenyyden sai professori Olof
Forsander, joka on tullut tun-
netuksi biolääketieteellisen al-
koholitutkimuksen suomalaisena
uranuurtajana.

Amerikkalaincn Jamcs B.
Isaacson -muistopalkinto, jonka
jakaa Kemiallisten aineiden riip-
puvuussairauksien tutkimussää-
tiö (The National Foundation for
Prevention of Chemical Depend-
ency), myönnettiin nyt ensim-
mäisen kerran, ja sen sai Ting-
Kai Li.

Suomalaiset tutkijat
luo t t amus t e ht tiuis s ci

Kongressin yhteydessä pidetyn
Kansainvälisen biolääketieteelli-
sen seuran vuosikokouksen jäl-
keen suomalaiset tutkijat tulevat
edelleen olemaan hyvin edustet-
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tuina seuran hallituksessa. Sen

vanhemmaksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin Kalervo Eriksson.
Seuran hallituksessa jatkaa myös
Peter Eriksson Alkon tutkimusla-
boratoriosta.

Kaleruo Kiianmaa

- 
Reino Ylikahri

Naamioiden riisumisen
taito

Eskola, Antti : Persoonallisuus-

Qltpeistä elämäntapaan: Persoo-

nallisuuden tutkimuks en me to do lo -
gisia opetuksia. Poruoo: WSOY,
1985,212 siuua

Sana "persoona" on alun perin
tarkoittanut näyttelijän naamio-
ta. Persoonallisuuden ongelman
tutkiminen, ihmistä koskevan to-
tuuden tavoittelu ja paljastami-
nen, on näin ollen eräänlaista
naamioiden riisumista. Tämä on
se kiehtova maailma, johon Antti
Eskola vie lukijansa löytöretkelle
uusimmassa kirjassaan Persoo-
nallisuustyypeistä elämänta-
paan.

Tunnettuun tapaansa Eskola
on oppaana samanaikaisesti
asiantunteva ja valikoiva, yksi-
tyiskohtia eloisasti esittelevä ja
suuria linjoja taitavasti maalaile-
va. Tuloksena on ajatuksia - to-
ki myös kysymyksiä ja vastaväit-
teitä - herättävä kirja, joka on
samalla kiinnostava persoonalli-
nen arvio ihmis- ja yhteiskunta-
tieteissä viime vuosina tapahtu-
neesta kehityksestä.

Metodologisia opetuksia

Antti Eskola julkaisi 1960-lu-
vun alussa runsaasti luetun oppi-
kirjan Sosiologian tutkimusme-
netelmät l-2, joka keskittyi esit-
telemään empiirisen sosiaalitut-
kimuksen kvantitatiivisia mene-

telmiä. Toisessa painoksessa
1970-luvun puolivälissä "positi-
vistisen" metodologian rinnalle
nousivat kuitenkin ohj elmallisina
tieteenfilosofisina suuntauksina
hermeneutiikka ja marxismi,
mutta niiden konkreettinen mer-
kitys tutkimuskäytännön tasolla
jäi vielä odottamaan analyy-
siään.

Uudessa kirjassaan Eskola as-

tuu päättäväisen askeleen eteen-
päin: Hän ilmoittaa haluavansa
"vakavasti horjuttaa sitä metodo-
logista paradigmaa", jota oli ker-
ran rakentamassa. Persoonalli-
suuden tutkimus on hänelle esi-
merkki, joka havainnollistaa
yleistä ongelmaa ihmistä koske-
van tieteen luonteesta ja mahdol-
lisuudesta: kuinka tieteellistä
ajartelurapaa "tulisi käyttää niin
hankalan objektin kuin ihmiseksi
(eikä esimerkiksi kiveksi, kasviksi
tai eläimeksi) tematisoidun koh-
teen tutkimiseen?" (s. 5).

Kuhnin mukaan tieteessä val-
litseva paradigma voidaan kumo-
ta vain korvaamalla se uudella.
Aivan näin pitkälle metodologi-
sia opetuksia etsivä Eskola ei vie-
lä ole valmis menemään. Persoo-
nallisuutta koskevien kuvausta-
pojen hedelmällisyyden hän jät-
tää lopulta lukijan ratkaistavaksi
omien "vihjeidensä" perusteella
(s. 23). Ihmistutkimuksen uuteen
metodologiseen paradigmaan Es-
kola hakee määrätietoisesti ai-
neksia monesta suunnasta, mutta
niistä hahmoteltu synteesi jää
vielä monin paikoin sisällöltään
ja rajoiltaan varovaisen avoi-
meksi.

Mitti "aidot tiedemiehet" tekeuät?

Eskola muotoilee neljä yleistä
metodologista ongelmaa. joita
hän havainnollistaa ja pohdiske-
lee persoonallisuustutkimuksen
materiaalin avulla:

l) Onko tutkijan pyrittävä il-
miöpinnan taakse olemuksen ku-
vaamiseen?

2) Onko tutkimustyön paino-
piste enemmän rationaalisessa
teorianrakentamisessa kuin em-
piirisessä yleistämisessä havain-
noista ja arkikokemuksesta?

3) Onko persoonallisuuden pe-
rustaa etsittävä enemmän yksilön
luonteenpiirtcistä. toiminnasta
vai yhteiskunnan rakenteesta?

4) Miten ihmisen erityislaatu
tulee ottaa huomioon sosiaalisten
tosiasioiden tieteellisessä tutkimi-
sessa?

Eskolan myönteinen vastaus
kysymyksiin I ja 2 ei sinänsä ole
yllättävä, mutta perustelut ovat
herkullisia ja valaisevia: tempe-
ramentti- ja luonnetypologioiden
kritiikki, faktorianalyysiin nojaa-
van mekanistisen empirismin
hylkäys, Kurt Lewinin yritykset
psykologisen teorianmuodostuk-
sen alalla ja Sigmund Freudin
teoria piilotaj unnasta.

Kysymyksen 3 yhteydessä Es-
kola aloittaa arvostelemalla pe-
rinteellisiä yrityksiä liittää per-
soonallisuus ruumiinrakentee-
seen (Hippokrates, Kretschmer,
Sheldon) ja jatkaa nujertamalla
minän "piirreteoriat", joissa yksi-
löt nähdään ominaisuusvariaabe-
lien leikkauspisteinä. Yksilö ei

Eskolan mukaan ole "variaabeli-
paketti", vaan "elämänpäämää-
rien kokonaisuus" (s. 7l), jossa

olennaista on "sääntöjen" välit-
tämä henkilön ja hänen toiminta-
ympäristönsä suhde. Tästä seu-
raa, että persoonallisuus on si-
doksissa ympäröivään kulttuu-
riin.ia yhteiskuntaan. Eskola esit-
tää - vedoten mm. Marxiin,
Freudiin, Deleuzeen ja Le Roy
Ladurieen - useita hyviä esi-
merkkejä siitä, miten ihminen on
muuttunut keski- ja uudella ajal-
la tapahtuneiden yhteiskunnallis-
ten muutosten myötä.

Kysymyksen 4 osalta Eskola
päätyy kantaan, jonka mukaan
ihmistä tutkittaessa on olennaista
ottaa huomioon toiminnan (Le-
ontjev), toiminnan suuntautunei-
suuden ja merkityksen, elämän-
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