
S u om al ain e n rl ht e i s kunt ati et e ellin e n
alkoholituthiirus
norj alais e sta nähöhulmasta

Ragnar Hauge

Ennen muinoin - tällöin ajattelen ajassa
30-40 vuotta taaksepäin - Norjasta oli pitkä
matka Suomeen. Useimmille norjalaisille
Suomi oli yhtä etäällä kuin Monte Carlo tai
Andorra - ja suomalaisista Norja oli varmasti
yhtä kaukana. Jos joku oli matkustanut niinkin
kauas, hänen odotettiin pitävän rainaesityksiä
emäntäyhdistyksille ja urheiluseuroille koke-
muksistaan vieraalla maalla, ellei peräti
kirjoittavan kirjan muotoista matkakerto-
musta.

Rainaesityksistä ja matkakuvauksista voi
saada jonkinlaisia välähdyksiä yksittäisen
maan kansansielusta. Ammattikirjallisuudes-
takin saattoi olla apua. Muistan vieläkin
kuvan, jonka sain pohjoisista naapurimaista
opiskellessani kriminologiaa 1950-luvun jälki-
puolella. Ruotsista ja Ruotsin rikollisuudesta
ammensimme tietomme Olof Kinbergiltä, joka
dramaattisin äänenpainoin kuvasi mielisairaita
ja psykopaattisia rikollisia. Stephan Hurwitz
oli oppaanamme Tanskassa, josta kuva oli
kirjavampi - kaikkea suhdannevaihteluista
sukupuolisiin poikkeavuuksiin, sisäerityksen
häiriöstä aviollisiin suhteisiin. Veli Verkon
Suomessa oli tilanne yksinkertaisempi. Siellä
vallitsi väkivaltarikollisuus, joka selittyi alko-
holin kulutuksesta ja suomalaisesta viina-
päästä. Kuvaus suomalaisten alkoholin käy-
töstä, jonka hän oli lainannut amerikan-
suomalaiselta kirjailijaltaJ. H. Jasbergilta, teki
lähtemättömän vaikutuksen :

"Kun englantilainen on juonut pitkin päivää, hiljaa ja
hosumatta, hän panee hatun päähän ja menee kotiin,
kuolemanvakavana, katseen häilymättä, käy makuulle ja
jatkaa seuraavana päivänä töitään. Saksalainen saattaa

.juoda tasaisesti aamusta iltaan, nukahtaa kapakkaan
pöydän alle ja kävellä aamulla kotiinsa kenenkään
aavistamatta, että hänellä on krapula. Mutta suomalai-
nen Jussi tai Matti, selvin päin kelpo mies, mennessään
kapakkaan ja ruvetessaan ryyppäämään panee lauluksi.

Jo toiseen ryypplyn päästyään hän tuntee olevansa
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parempi kuin muut. Hän, joka ei tavallisesti itseään
kehuskele, onkin rikkaampi, viisaampi ja väkevämpi kuin
kukaan muu, ja niin hän alkaa haastaa riitaa kaikkien
kanssa.Jos hän astuu ulkosalle, niin ei tahdo raitti riittää,
ja välillä hän mölähtelee. Yleensä hän ei tekisi pahaa
kärpäsellekään, mutta nvt hän tapailee puukkoa tapellak-
seen ja näyttääkseen, kuka on paras."

Vaikkakin kuva j akomielitautisista ruotsalai-
sista, vaikutuksille alttiista tanskalaisista ja
humalaisista suomalaisista on myöhemmin
saanut antaa tilaa realistisemmalle ja vivah-
teikkaammalle näkemykselle yksittäisten kan-
sakuntien erikoispiirteistä, on ensivaikutel-
malla kuitenkin ollut merkityksensä. Minulle

- ja luullakseni monille muille pohjoismaisille
kollegoilleni - Veli Verkon teokset olivat
ensimmäinen kosketus kriminologiaa sivua-
vaan alkoholitutkimukseen.

Alkoholi ja rikollisuus ei niinkään ollut
aiheena uusi. Kriminologiassa oli tarjolla yllin
kyllin tutkimuksia, jotka valottivat alkoholis-
min levinneisyyttä ja päihtymystä rikoksente-
kohetkellä eri lainrikkojaryhmissä. Verkon
teokset, joissa hän yritti valaista alkoholin
käytön ja rikollisuuden yhteyksiä joko histo-
riallisen aineiston tai aikasarja-analyysien
pohjalta, edustivat kuitenkin uutta ja erilaista
lähestymistapaa. Ja vaikka hänen teoreettisiin
selityksiinsä voikin suhtautua epäilevästi -
hänen mukaansa suomalainen väkivaltarikolli-
suus ei johtunut niinkään kulttuurioloista vaan
siitä, että suomalaisilta puuttui biologinen kyky
kestää päihtymistä -, se ei saattanut varjoon
Verkon metodologisen lähestymistavan hyviä
puolia.

***

Muissa Pohjoismaissa useimmat meistä
saivat kosketuksen varsinaiseen alkoholitutki-
mukseen suomalaisen tutkimuksen kautta.
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Monet asiat viittaavat siihen, että alkoholitut-
kimuksella on sitä paremmat kasvuedellytyk-
set, mitä alhaisempi maan alkoholin kulutus
on. Heti sotien jälkeen Suomen alkoholin
kulutus oli selvästi alle pohjoismaisen tason -
ehkä Islantia lukuun ottamatta. Ehkä siksi ei

ole niin outoa, että juuri Suomessa

ensimmäisenä Pohjoismaana - syntyi järjes-
telmällinen yhteiskuntatieteellinen alkoholitut-
kimus Alkoholitutkimussäätiön perustamisen
myötä vuonna 1950. Niiden, jotka halusivat
tietoa potrjoismaisesta alkoholitutkimuksesta,
täytyi perehtyä Sakari Sariolan, Pekka Kuusen,
Touko Markkasen ja muiden suomalaisten
tutkijoiden teoksiin.

Vaikutus, joka suomalaisella alkoholitutki-
muksella oli muissa Pohjoismaissa 1950-luvun
Ioppupuolelle saakka, oli kuitenkin rajallinen.
Suomi oli ainoa Pohjoismaa, jossa tehtiin
jonkinlaista yhteiskuntatieteellistä alkoholitut-
kimusta; näin ollen ei ollut perustaa yhteyksille
kollegoihin maiden rajojen ylitse ja ainoa tapa
tutustua siihen oli lukea suomalaisten teoksia.

Mutta koska pohjoismaiset yhteiskuntatie-
teelliset piirit olivat suppeat ja erikoistumatto-
mat, oli muita mahdollisuuksia pitää yhteyttä.
Pohj oismainen kriminologien tutkij aseminaari,
joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna
1958, tarjosi kerran vuodessa monille nuorille
tutkijoille tilaisuuden henkilökohtaisiin yhteyk-
siin suomalaisten alkoholitutkijoiden kanssa.
Ei ollut sattuma, että monille nämä yhteydet
merkitsivät kriminologian.ja alkoholitutkimuk-
sen välistä kytköstä. Monilla niistä, jotka
myöhemmin joutuivat enemmän tai vähem-
män tekemisiin muiden Pohjoismaiden alkoho-
litutkimuksen kanssa, oli kiinteä yhteys krimi-
nologiaan: Norjassa Sverre Brun-Gulbrandsen,
josta sittemmin tuli Norjan alkoholitutkimus-
laitoksen ensimmäinen j ohtaj a, j a Nils Christie,
joka on tutkimuksissaan liikkunut osittain
alkoholitutkimuksen rajamailla. Myös suoma-
laiset alkoholitutkijat olivat kiinnostuneita
muustakin kuin pelkästä alkoholitutkimuk-
sesta. Pohjoismaisen alkoholitutkimuslauta-
kunnan perustamisen myötä vuonna 1959

avautui lisäksi uusia yhteyksiä, vaikka lauta-
kunta alkuvuosina oli pikemminkin hallinto-
miesten kuin tutkijoiden elin.

Suomalaisista oli keskeinen asema Kettil
Bruunilla, joka vuonna 1954 oli valittu
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Alkoholitutkimussäätiön sihteeriksi ja Alkon
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen esimie-
heksi. Hänen laajat kontaktinsa ja suuri
ammatillinen tietämyksensä tekivät hänestä
orastavan pohjoismaisen alkoholitutkimusyh-
teisön itseoikeutetun keskipisteen. Näin ollen ei

ollut mikään sattuma) että perustaessa vuonna
1960 norjalaista alkoholitutkimuslaitosta kään-
nyttiin Suomen ja Kettil Bruunin puoleen
asiantuntija-avun saamiseksi laitoksen organi-
saation ja tutkimuksen suunnitteluun.

Kettil Bruunilla oli myös keskeisin asema
Pohjoismaisen alkoholitutkimuslautakunnan
aloitteesta käynnistetyssä ensimmäisessä yh-
teispohjoismaisessa projektissa, jonka tavoit-
teena oli verrata pohjoismaisten pääkaupunki-
Iaispoikien alkoholin käyttöä; haastattelututki-
mus pohjautui edustaviin otoksiin Helsingissä,
Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa
asuvista l+-, 16- .ia lB-vuotiaista pojista.

Jokainen vertailevissa tutkimuksissa mukana
ollut tietää, miten monia ongelmia niissä voi
esiintyä, ja ilman Kettil Bruunin ohjaavaa
kättäja lukemattomia matkoja muihin pohjois-
maisiin pääkaupunkeihin ei projektia olisi
koskaan toteutettu.

***

Yhteispohjoismainen nuorisotutkimus saa-

tettiin päätökseensä 1960-luvun alussa, enkä
sen jälkeen ollut juuri tekemisissä alkoholitutki-
muksen kanssa aina vuoteen 1975, jolloin
uudelleen ryhdyin toimimaan Norjan alkoholi-
tutkimuslaitoksessa. Mutta sivustakin voi tark-
kailla kehitystä. Aikakausj ulkaisuissa j a viitelu-
etteloissa törmäsi paitsi jo asemansa vakiinnut-
taneisiin tutkijoihin myös vähitellen uusiin
nimiin, joita olivat Klaus Mäkelä, Juha
Partanen, Anders Ekholm, Salme Ahlström-
Laakso ja monet muut. Joitakin heistä tapasin
erilaisissa yhteiskuntatieteellisissä yhteyksissä

- Pohjoismaisessa kesäyliopistossa, kansain-
välisissä kongresseissa jne.

Saimme myös vihiä suomalaisten alkoholi-
tutkijoiden pyrkimyksistä vaikuttaa politiik-
kaan. Alkoholin myynnin ja anniskelun libera-
lisointi vuonna 1969, joka tosin johti siihen, että
alkoholin kulutus kasvoi Suomessa yli kak-
sinkertaiseksi muutamassa vuodessa, perustui
varmaankin suomalaisen alkoholitutkimuksen
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vaikutukseen. Mutta kansainvälisellä kentällä
lääkittiin pian haavat. Suomalaisen tutkimus-
laitoksen aloitteesta joukko tutkijoita, joista
lähes puolet oli suomalaisia, laati 1970-luvun
alkupuolella Maailman terveysjärjestölle alko-
holin kulutusta rajoittavista toimista raportin,
joka myöhemmin muodostui lähtökohdaksi
WHO:n suositukselle 25 o/":n supistuksesta
jäsenmaiden alkoholin kulutuksessa vuoteen
2000 mennessä.

***

Kun vuonn a 197 5 uudemman kerran jouduin
tekemisiin alkoholitutkimuksen kanssa, oli
tilanne radikaalisti toinen kuin l5 vuotta
aikaisemmin. Alkoholitutkimus, jota ainakin
muiden maiden tutkijayhteisöissä oli pidetty
hivenen naurettavana kummajaisena, oli hy-
väksytty tieteenalaksi muiden rinnalle. Suo-
messa ja Norjassa oli erilliset alkoholitutkimus-
laitokset, jotka eivät enää yksinomaan koostu-
neet yksittäisistä tutkijoista, vaan olivat ko-
konsa puolesta verrattavissa useimpiin mui-
hin yhteiskuntatieteellisiin tutkimuslaitoksiin.
Muissa Potrjoismaissa alalla toimi ainakin
tutkijaryhmiä.

Eri maiden tutkijoiden välille oli myös
syntynyt verrattain läheiset yhteydet - paljolti
Pohjoismaisen alkoholitutkimuslautakunnan
järjestämien jokavuotisten seminaarien ansios-
ta. Tässä yhteistyössä Suomella oli vastakin
johtava asema: sekä määrällisesti - muihin
Pohjoismaihin verrattuna tuntui Suomessa
olevan huomattavasti enemmän yhteiskunta-
tieteellisen alkoholitutkimuksen alalla toimivia,
että sisällöllisesti - laajamittaisen tutkimus-
työn ansiosta suomalaiset useimmiten pystyi-
vät esittämään näkemyksensä melkein kaikista
käsiteltävistä aiheista.

Tilanne ei ole muuttunut miksikään. Mutta
en liene väärässä, jos väitän, että Suomen
etumatka alkoholitutkimuksen alalla on hie-
man kaventumassa muissa Poh-joismaissa ta-
pahtuneen tutkimustyön kasvun myötä. Tans-
kassa alkoholi- ja huumekysymysten neuvotte-
lukunnan perustaminen ja päihdetutkimusta
koskeva lakiesitys mahdollistivat tutkimuksen
kasvun, ja Ruotsissa perustettiin yhteiskunta-
tieteellisen alkoholitutkimuksen professorin-
virkoja yliopistoihin. Mutta tässäkin on alkoho-
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litutkimus ollut suomalaisen imperialismin
ikeessä - Kettil Bruun nimitettiin Tukholman
yliopiston sosiologisen alkoholitutkimuksen en-
simmäiseksi professoriksi.

Ei liioin ole suuri yllätys, että Suomesta tuli
asemapaikka aikaisemman alkoholitutkimus-
lautakunnan korvanneen Pohjoismaisen päih-
detutkimuslautakunnan sihteeristölle. Pohjois-
maisessa yhteistyössä on suomalainen alkoholi-
tutkimus edelleenkin ollut liikkeellepaneva
voima. Useimmat yhteistyöprojektit, joihin
Pohjoismaat ovat osallistuneet - yksin tai
yhdessä muiden maiden kanssa ovat
lähteneet liikkeelle Suomen aloitteesta.

***

Ei ole liioiteltua väittää, että suomalainen
alkoholitutkimus on luonut mallin muiden
Pohjoismaiden yhteiskuntatieteelliselle alkoho-
litutkimukselle. Suomalaisella tutkimustyöllä
on myös vakaa kansainvälinen asema. Kan-
sainvälisessä tiedeyhteisössä ainoastaan Berke-
leyn ja Toronton tutkimuslaitokset ovat yhtä
tunnettuja kuin suomalaiset.

Mikä sitten on tehnyt Suomesta alkoholitut-
kimuksen johtavia maita huolimatta siitä, että
se on pieni maa läntisen maailman laitamillaja
että sen kieltä on vaikea ymmärtää? Yrittäes-
säni muotoilla vastausta tähän kysymykseen
suoritin parhaita empiirisiä perinteitä noudat-
taen kyselytutkimuksen norjalaisten alkoholi-
tutkijoiden keskuudessa ja pyysin heitä luon-
nehtimaan, mikä heidän käsityksensä mukaan
on omaleimaista suomalaiselle alkoholitutki-
mukselle.

Vaikka vastaukset vaihtelevat monet
esittävät sen varauksen, etteivät he voi puhua
suomeksijulkaistuista tutkimuksista -, toistuu
vastauksissa erityisesti kolme luonnehdintaa:
monipuolisuus, laatu ja kansainvälisyys.

Ensinnäkin monet toteavat, että suomalai-
nen tutkimus on kattanut .ja kattaa useimmat
alkoholitutkimuksen tärkeät osa-alueet
kokeellisista tutkimuksista mittaviin epidemio-
logisiin tutkimuksiin, perinnöllisyyskysymyk-
sistä juomakulttuurianalyyseihin, kvantitatii-
vista metodeista kvalitatiivisiin, hoitotutki-
muksesta eri alkoholijuomien vaikutusten tut-
kimiseen. Todettiin, että suomalaisille anne-
taan mahdollisuus vaalia eksoottisiakin kysy-
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myksenasetteluja ja yksittäisten tutkijoiden
kiinnostuksen kohteita.ja että heitä rohkaistaan
kulkemaan uusia polkuja ongelmanasetteluissa
ja käyttämään ei-traditionaalisia menetelmiä.

Toiseksi todetaan tutkimuksen korkea am-
matillinen taso ja vankka ammattimainen
toteutus. Tutkimuksen laatua on tosin usein
hankala mitata. Mutta yhdestä mitasta käy se,

missä määrin muut tutkijat siteeraavat tutki-
muksia. Vaikka minä sen paremmin kuin
kukaan muukaan ei ole käynyt järjestelmälli-
sesti läpi alan kansainvälisiä kirjoituksia, ei ole
epäilystäkään siitä, etteivätkö suomalaiset
tutkijat erottuisi meistä pohjoismaisista kolle-
goista. Eikä ole sattuma, että suomalaisen
tutkijayhteisön edustajat ovat kahdesti vas-
taanottaneet arvostetun Jellinek-palkinnon.

Tämä liittyy kolmanteen ominaispiirteeseen

- tutkimuksen kansainvälisyyteen. Tämä on
ilmennyt monella tav alla: toisaal ta suomalaiset
ovat panneet alulle vertailevia tutkimusprojek-
teja, toisaalta olleet mukana kansainvälisissä
selvityksissä, etenkin WHO:hon liittyvissä, ja
yleensä osallistuneet aktiivisesti kansainvälisiin
kokouksiin jne. Erityisen voimakkaana tämä

kansainvälinen suuntautuminen ilmenee tutki-
mustulosten julkistamisera alan kansainväli-
sissä aikakauslehdissä.

Mutta kaikessa voidaan mennä liiallisuuk-
siin. Enkä halua peitellä sitä, että nämä
suomalaisten avut mainittiin esimerkkeinä
päinvastaisessa mielessä. Monipuolisuus voi
toisinaan .johtaa siihen, että eksyttiin liian
esoteerisiin kysymyksenasetteluihin maanlä-
heisempien kysymysten kustannuksella, laatu-
vaatimus saattoi johtaa aineiston liialliseen
erittelyyn niin, että olennainen peittyi yksityis-
kohtien ja jossittelujen alle, ja kansainvälinen
suuntautuminen on .johtanut siihen, että
suomalaisten kokemuksia yleistettiin liian
suuressa määrin muita maita koskeviksi
ottamatta riittävästi huomioon niiden kulttuu-
risia erityispiirteitä.

Mutta tämä lienee hinta, joka joudutaan
maksamaan tutkimusilmapiiristä, jossa yksit-
täinen tutkija saa vapaasti etsiä oman tiensä,
niin ongelmanasetteluissa, menetelmissä kuin
tulkinnoissakin. Tällöin on myös oltava vapaus
hakeutua tutkimuksen kartoittamattomille
alueille, joilla ajoittain voi eksyäkin.

English Summary

Ragnar Hauge: Suomalainen yhteiskuntatieteellinen
alkoholitutkimus - norjalaisesta nökökulmasta (Finn-
ish social alcohol research - from a Noru.tegian uieut-
point)

The essay discusses the role of Finnish research in the
development process of Nordic social alcohol research.

The author maintains it is no exaggeration to claim that
Finnish research had provided a model for all other
Nordic countries. Finland's lead has, however, grown
smaller with increasing research in the other Nordic
countries.

Alkoholipolitiikka 55 (1990):2 63


