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Jarmo Heinonen

Alkoholitutkijain seura perustettiin vuonna
1960. Seuran sääntöjen mukaan sen tarkoituk-
sena on toimia tieteellisen alkoholitutkimuksen
edistämiseksi. Seuran jäseneksi voidaan valita
henkilö, joka harjoittamallaan tutkimustyöllä
tai muulla tavoin on osoittanut perehtyneensä
alkoholitutkimukseen.

Taulukosta 1 voidaan nähdä, että seuran
jäsenmäärä kasvoi viiden ensimmäisen vuoden
aikana ja koki sitten lyhyen laskukauden
lähteäkseen uudelleen nousuun vuonna 1968.

Vuosina 1985 ja 1986 jäsenmäärä laski, mutta
koki vuonna 19BB ennennäkemättömän hyp-
päyksen ylöspäin.

Tutkimalla .jäsenkortistoa voidaan tämän
hetken jäsenistö taustansa ja tehtäviensä
perusteella jakaa viiteen eri ryhmään. Jäsenis-
töstä 32 prosenttia on tutkijoita (40 % v. 1980),
39 prosenttia on alkoholismin hoidonja huollon
piirissä työskenteleviä (25 % v. l9B0) ja 12

prosenttia voidaan lukea alkoholihallintoon
kuuluviksi (15 % v. l9B0). Raittiusliikkeen ja
raittiushallinnon piiriin kuuluviksi voidaan
katsoa l2 prosenttiajäsenistöstä(13 % v. l9B0).
Loput 5 prosenttia ovat toimittajia ja muita
edellisiin ryhmiin kuulumattomia (7 % v.
l9B0). Jäsenistöstä 15 prosenttia on Alkon
palveluksessa. Merkittävin muutos jäsenkun-
nan rakenteessa 1980-luvulla on tapahtunut
siinä, että alkoholismin hoidon -ja huollon
henkilöstön osuus on oleellisesti kasvanut.
Mainittakoon lisäksi, että 67 prosenttia seuran
jäsenistä asuu Suur-Helsingin alueella (Hel-
sinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) .

Seuran jäsenkuntaa voidaan arvioida myös
tutkimalla alkoholikirjallisuuden vuosibiblio-
grafioita. Jäsenistä 32 prosenttia oli julkaissut
artikkelin, tutkimusselosteen tai jonkin muun
kirjoituksen, joka oli tullut mainituksi vuosien
1986-l9BB bibliografioissa. Vertailu vuosien
l97B-1980 bibliografioihin osoitti, että vas-
taava luku tuolloin oli 47 prosenttia (Heinonen
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19Bl). Aktiivisesti julkaisevien osuus on siis
vähentynyt jäsenkunnassa selvästi.

Jäsenistön kiinnittymistä seuraansa mita-
taan usein jäsenmaksujen maksamisvalmiu-
della. Vuonna l9B0 jäsenmaksun maksoi 63
prosenttia jäsenistöstä, ja vuonna l9B9 päädy-
tään samaan lukuun. Seuran vetovoima on siis
näin mitattuna säilynyt samana.

Seuran järjestämien tilaisuuksien määrä on
pysynyt noin neljänä vuodessa. Kaikkien aiko-
jen ennätystä edustaa vuosi 1980, jolloin järjes-
tettiin seitsemän tilaisuutta. Vuodesta l9B4
lähtien seura on järjestänyt toimittajaseminaa-
reja, mikä lisäsi vuosittaisten tilaisuuksien
määrää yhdellä.

Jor verrataan aihepiireittäin l9B0-luvun
tilaisuuksia kahden aikaisemman vuosikym-
menen tilaisuuksiin, havaitaan, ettei suuria
muutoksia ole tapahtunut. Tärkeimpinä ai-

Taulukko 1. Alkoholitutkijain seuran jäsenien ja tilaisuuk-
sien määrä 1960-1989
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Taulukko 2. Alkoholitutkijan seuran puheenjohtajat,
vara-puheenjohtajat ja sihteerit

Kun tarkastellaan luetteloa seuran puheen-
j ohtaj is ta, varapuheenj ohtaj is ta j a sihteereistä,
havaitaan, että seuralla on ollut kaikkiaan 15

puheenjohtajaa, joista yhteiskuntatieteilijöitä
on ollut seitsemän ja luonnontieteilijöitä
kahdeksan (taulukko 2). Kuitenkin 1980-luvun
puheenjohtajista on viisi ollut yhteiskuntatie-
teilijöitä ja kaksi luonnontieteilijöitä. Varapu-
heenjohtajia on ollut myös 15. Heistä yhdeksän
on ollut yhteiskuntatieteilijöitä ja kuusi luon-
nontieteilij öitä. l980-luvun seitsemästä varapu-
heenjohtajasta on kaksi ollut luonnontieteili-
jöitä. Seuralla on ollut toimintansa aikana
kahdeksan sihteeriä. Luonnontieteilijöitä
heistä on ollut neljä ja he ovat kaikki toimineet
l980-luvulla. Seuran toiminnassa on siten ollut
havaittavissa siirtymää yhteiskuntatieteiden
suuntaan, mitä lienee tasapainottanut se, että
sihteereiksi on l9B0-luvulla valittu Iuonnontie-
teellisesti orientoituneita henkilöitä. Nainen on
toiminut seuran puheenjohtajana kaksi kertaa,
varapuheenjohtajana kolmesti ja sihteerinä
neljästi. Naisten osuus jäsenistä on 40 prosent-
tia. l{aisilla nayttdä siis olevan varaaparantaa
osuuksiaan.

Seuran hallituksessa on 1960-luvulta asti
ollut Alkon yhteiskuntatieteellisen ja luonnon-
tieteellisen tutkimuksen edustus. Samoin on
ollut edustus A-klinikkasäätiöllä ja raittiusliik-
keellä. Hallituksen jäsenmäärää lisättiin yh-
dellä l980-luvulla, jotta voitaisiin vahvistaa
päihdehuollon ja alkoholihallinnon edustusta.

Merkittävin uusi toimintamuoto on vuonna
l984 käynnistyneet toimittajaseminaarit. Seura
oli edellisenä vuonna lähettänyt Tampe-
reen yliopiston täydennyskoulutuskeskukselle
(TYT) kirjelmän seminaarien käynnistämi-
seksi. Ajatuksena oli, että TYT hoitaisi semi-
naarien tiedottamisen ja tekniset järjestelyt ja
että seura vastaisi suurimmalta osin seminaa-
rien suunnittelusta. Valmistelevaan työryh-
mään kuuluivat Petri Fiilin, Erkki Jyrinki,
Kalervo Kiianmaa, Leena Kokko ja Matti
Ollikainen sekä kokoonkutsujana Jarmo Hei-
nonen.

Seminaarit siis käynnistyivät, vaikka epäile-
viäkin puheenvuoroja käytettiin. Muun muas-
sa seuran resursseja pidettiin riittämättöminä
ja rahoituksen katsottiin jäävän yksinomaan
Alkon varaan (Hallituksen kokous 13. 9. 1982,

neuvottelumuistio).
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heina ovat säilyneet alkoholismi, alkoholipoli-
tiikka, kulutus- ja haittatutkimukset sekä
terveysnäkökohdat. Perinteisten aihealueiden
ulkopuolelle poikettiin 198O-luvulla järjestä-
mällä pari tilaisuutta Alkon tuotekehittelystä ja
yksi tilaisuus alkoholista polttoaine-energiana.
Toisaalta tuotekehittelyäkin voidaan pitää
alkoholipoliittisena kysymyksenä ja siten seu-
ran perinteiseen toimintakenttään kuuluvana.
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Alkoholitutkijain seura on osoittautunut
pitkäikäiseksi ja sitkeähenkiseksi. Jäsenmäärä
on kasvanut alun 49:stä 365:een. Seuran
tilaisuudet keräävät säännöllisesti tuntuvan
yleisömäärän ja ne ylittävät usein vaivattoman
tuntuisesti uutiskynnyksen. Seura saa esiinty-
jikseen parhaita asiantuntijoita ja myös eturi-
vin poliitikkoja.

Toisaalta voidaan kysyä, onko seura enää
sellainen tutkijoiden keskusteluyhteisö, jollai-
sena se aikoinaan käynnistettiin (Immonen
1964). Kaksi kolmasosaa seuran jäsenistöstä
on muita kuin tutkijoita ja vain kolmasosa
julkaisee aktiivisesti. Lisäksi päihdehuollon
henkilöstön osuus on selvästi kasvanut. Seura
on selvästikin kehittynyt alkoholialan henkilös-
tön keskusteluyhteisöksi, millä on välillistä
merkitystä alan hallinnolle ja myös yleiselle
mielipiteelle.

Päihdehuollon henkilöstö on liittynyt erityi-
sen aktiivisesti seuraan. Hoitoväen peruskoulu-
tus on noussut ja sen myötä kiinnostus alan
tutkimukseen. Liittymistä on helpottanut myös
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Tästä se alkoi. Perustavan kokouksen 17 osanottajan nimikirjoitukset lB. 3. 1960. Erkki Immosella oli keskeinen rooli
kokouksen koolle kutsumisessa ja seuran toiminnan käynnistämisessä. Kunniajäsenikseen seura on valinnut Olof
Forsanderin, Erkki Immosen, Pekka Kuusen ja Martti Voipion. Immosen lisäksi myös Forsander ja Voipio ovat seuran

perustajajäseniä, kuten nimikirjoituksista voi havaita.
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Seminaarien aiheet ovat vaihdelleet seuraa-
vasti:

Alkoholi, huumeet ja tupakka journalismin kohteena
4.-6. 6. 1984

Alkoholi ja työelämä - työ kriisissä - viinastako
voiteluaine 27.-29. 5. l9B5

Miehen terveys -seminaari 4.-6. 6. 1986

Alkoholin käytön myytit ja harhat 18.-20. 5. l9B7

Kansalainen alkoholiolojen ohjaajana 1.-3. 6. 19BB

"Rajat auki, hanat auki, päät täyteen..." Seminaari
alkoholipolitiikasta 7.-9. 6. 1989

Nämä kolmipäiväiset seminaarit on pidetty
säännöllisesti Alkon koulutuskeskuksessa.
Alussa esitetyistä epäilyistä huolimatta Alkon
taloudellinen osuus seminaarien kustannuk-
sista on jäänyt pienemmäksi kuin esimerkiksi
sosiaali- ja terveysministeriön antama tuki.
Ensimmäiseen seminaariin saatiin tukea myös
lääkintöhallitukselta. Toimittajien ohella semi-
naareihin osallistui vuonna 19BB valtion alko-
holihallinnon edustajia ja vuonna l989 päihde-
huollon henkilöstöä.
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Kuüo l. Alkoholitutkijain seura ja alkoholikysymvksen
sisäinen lännite

alkoholihallinto
-monopolürirj6telnä

haittoja koskevan tutkimuksen ja alkoholialan
taloudellis-kaupallisten aktiviteettien välille.
Taloudellis-kaupallisessa toiminnassa ei alko-
holihaittojen näkökulmaa voida koskaan ottaa
täysimääräisesti huomioon joutumatta pysäyt-
tämään koko toimintaa. Jos haitat jätetään
täysin huomiotta, ajaudutaan myös vaikeuk-
siin. Haittatutkimus ei voi omaksua kaupallista
näkökulmaa, mutta ei myöskään voi iättää
näitä näkökohtia vaille huomiota. On siis
etsittävä tasapainoa tilanteessa, joka on koko
ajan liiketilassa.

Tässä jännitekentässä Alkoholitutkijain
seura muodostaa neutraalin keskialueen, jolla
voidaan virittää keskustelua, ilman että seura
sinänsä sitoisi keskustelua johonkin erityiseen
näkökulmaan. Näyttää siltä, että myös hoidon
ja huollon sisäisiä jännitteitä on pystytty
käsittelemään seuran piirissä. Näiden alojen
edustus on jäsenistössä ollut suuri ja kasvu-
suuntainen.

Tapani Sarvanti pohti vuonna l9B5 seuran
roolia ja myös seuran nimeä. Kaiken edellisen
perusteella seuran nimenä voisi olla esimerkiksi
Yhteiskunnallisen Alkoholikysymyksen Seura.
Myös nimi Alkoholihaittatutkimuksen Seura
kuvaisi seuran suuntautumista. Toisaalta seura
on tuttu ja tunnettu nykyisellä nimellään eikä
sillä ole sinänsä identiteettivaikeuksia. Alkoho-
litutkijoilla ja alkoholitutkimuksella on seuran
toiminnassa pysyvästi keskeinen rooli. Siis
miksipä seuran nimi ei voisi vastedeskin olla
Alkoholitutkij ain seura.
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se, että jäsenyysmahdollisuutta markkinoitiin
Tiimi-lehdessä. Seuran hallitus voisi harkita
vastaavaa kampanjaa myös Alkoholipolitiikka-
lehdessä. Seura voisi näin tarjota jäseneksi
liittymisen mahdollisuutta Alkoholipolitiikan
lukijoille. Lääketieteilijöiden suuntaan seura
on tällaisen avauksen jo tehnytkin esittelemällä
toimintaansa Lääketiede-tapahtuman yhtey-
dessä vuosina l9BB- 1990.

Seuran sitkeähenkisyyden j a pitkäikäisyyden
syitä voidaan analysoida myös sijoittamalla
seura kuvion I osoittaman jännitekentän
keskiöön. Alkoholihallinnon ja julkisen keskus-
telun välillä on pysyvä jännitystila. Alkoholi-
hallintoa pidetään joko liian väljänä tai liian
tiukkana. Vastakkaisia väitteitä voidaan esit-
tää samanaikaisesti. Alkoholihallinto ei voi tätä
keskustelua jättää huomiotta. Toisaalta se ei
voi sitä kuitenkaan otlaa täysimääräisesti
huomioon joutumatta epäjärjestykseen. Ehdot-
tomien ratkaisujen sijasta on etsittävä tasapai-
noa erilaisten näkemysten välillä.

Toinen jänniteakseli muodostuu alkoholi-

alkoholialan
aloudelli*
kaupalliset
aktiviteetit
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Jarmo Heinonen: 30 ouolta Alkoholitutkijain seuraa
(30 years of Finnith Society for Alcohol Research)

The Finnish Society for Alcohol Research was founded
in 1960. It initially functioned primarily as a research
society, but since has gradually developed more and more

5B

into being a forum for discussion between people working
on alcohol policy and in the treatment and care of
alcoholics. Currently, only a third of the members are
researchers. The Society has been successful in getting
well known experts and leading politicians as lecturers,
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and meetings organized by the Society are frequently seen
as newsworthy by the media. Since 1984 the Society has

also organized a three day training seminar forjournalists
annually.

The success ofthe Society is evidently based upon the
fact that it is well situated, at the fulcrum for the tension
field created by divergent views on the alcohol question.
There is one axis created by the continual tension between

the alcohol administration and the grass-roots public
opinion. Another tension axis is between the research on
alcohol-induced damage and the economic and commer-
cial activities related to alcohol. The Society lies at the
crossing point of these two axes. It creates a neutral
middle ground where matters can be discussed without
the Society itself forcing the discussion toward some
particular point of view.

Alkoholipolitükka 55 (1990) :2 59


