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KUUTUUKO ATKON TUTKIA JA TIEDOTTAA?

Alko kayttaa tänä vuonna alkoholitutkimukseen ja alkoholipoliittiseen tiedottamiseen
yhteensä n. 33 miljoonaa markkaa, josta tutkimuksen osuus on kaksi kolmannesta. Summa
on vajaat kolme prosenttia Alkon vuoden 1990 ylijaamästä, joka oli I 170 miljoonaa
markkaa.

Mita tutkimukseen ja tiedottamiseen osoitetuilla varoilla sitten saadaan aikaan?
Alkoholitutkimuksen puolellarahaa ovat jakamassavarsinaisesti kaksi tutkimusyksikkoa

ja Alkoholitutkimussäätiö, ja kolmannenkin tutkimusyksiktin suorittamalla tutkimuksella

- samalla kun se palvelee Alkon liiketoimintaa - on myös alkoholipoliittinen ulottuvuus.
Tutkimusyksiköistä on julkisuudessa tunnetuin Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, joka

perustettiin vuonna 1952. Laitos on luonteeltaan yhteiskuntatieteellinen, ja se tutkii
yhteiskunnallista alkoholikysymystä sekä siihen liittyvia ilmiöitä ja toimia. Tutkimustyön
keskeisiä alueita ovat juomatavat ja alkoholin kulutus, alkoholin kayton seuraukset sekä
alkoholijarjestelmään liittyvät kysymykset, kuten alkoholin saatavuus ja sen rajoitukset,
alkoholia koskeva tiedotus ja alkoholin ongelmakäyttajille tarkoitetut palvelut.

Laitoksen tutkimuksista lienevät tunnetuimpia juomatapatutkimus ja nuorten alkoholin
kaytttia koskeva tutkimus, joilla kartoitetaan sekä koko väestön että nuorten ikaluokkien
alkoholin kaytttia. Laitos julkaisee tutkimusselosteita, joita on vuodesta 1960 lahtien
ilmestynyt liki 200. Viime vuonna laitoksen tutkijat kirjoittivat eri julkaisuihin kuutisen-
kymmentä laitoksen tutkimusalaa käsittelevää artikkelia. Monet laitoksen tutkijoista ovat
mukana kansainvälisissä tutkimusproj ekteissa.

Alkon tutkimuslaboratorion biolaaketieteen osasto on perustettu vuonna 1954, ja se on

alan vanhimpia tutkimusyksiktiita maailmassa. Se vastaa alkoholipoliittista suunnittelua
palvelevasta biologisesta asiantuntemuksesta. Osaston harjoittama biologinen ja laaketie-
teellinen tutkimus tähtää alkoholihaittojen syntytavan ymmärtämiseen sekä niiden ehkai-
syyn ja hoitoon. Tutkimustyön keskeisia aiheita ovat alkoholismin periytyminen, alkoholin
juomiseen vaikuttavat biologiset tekijät seka alkoholin aiheuttama maksavaurio. Tutkimuk-
sia käsitteleviä artikkeleita osasto on julkaissut toista tuhatta. Osasto on tuottanut alkoholin
terveyshaittoja käsitteleviä oppi- ja kasikirjoja kaytettavaksi mm. haiuojen ehkäisyssä ja
hoidossa.

Biolaaketieteen osastolla on monipuoliset kansainväliset yhteydet. Se on edustettuna
monien alan julkaisujen toimituskunnissa ja mukana kansainvälisissä tutkimuksissa.

Alkon taloudellinen tutkimus- ja suunnitteluyksikkti vastaa mm. alkoholipoliittista
suunnitteluajapäätöksentekoapalvelevastataloustieteellisestätutkimuksestajaalkoholioloja
koskevista tilastoista. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. alkoholijuomien kysyntä ja
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siihen vaikuttavat tekijät, alkohr-rlijuomien verotus ja hinnoittelu, alkoholisektorin talous

seka alkoholin kulutuksen aiheuttamat yhteiskunnalliset kustannukset.

Alkoholitutkimussäätiö on Alkon perustama ja rahoittama monitieteinen säätiii, joka

kattaa yhteiskuntatieteet, kayttaytymistieteet, biologiset tieteet ja lääketieteen eri osa-

alueet. Sen tehtävänä on edistää yleistä alkoholin kayttoa koskevaa tutkimusta samoin kuin
alkoholiongelmia sekä yksilon että yhteiskunnan näkökulmasta tarkastelevaa tutkimusta ja

myös alkoholitutkimukseen liittyvää huumausainetutkimusta. Saatit;n hallituksessa on

opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustus.

Saatio jakaa apurahoja ja tekee tutkijoiden kanssa tutkimussopimuksia. Se tekee suoma-

laista alkoholitutkimusta kansainvälisesti tunnetuksi julkaisemalla tutkimuksia englannin

kielella. Alkoholitutkimussäätiöllä on varsin Iaajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Alkoholitutkimusta tekee eri yksiköissä n. 25 vakinaista tutkijaa tai sopimustutkijaa.

Monet tutkijat toimivat varsinaisen tutkimustyön lisäksi opetus- ja asiantuntijatehtävissä

mm. korkeakouluissa, Maailman terveysjärjestössä ja erinäisissä pohjoismaisissa elimissä

sekä viranomaisten, järjestöjen tai Alkon asettamissa työryhmissä.

Alkoholipoliittista tieclottamista hoitavat alkoholipoliittinen suunnitteluyksikkö, tiedo-

tusyksikko seka Alkoholipolitiikka-lehti ja Nordisk Alkoholtidskrift.
Alkoholipoliittisen suunnitteluyksikön tehtävänä on suunnitella alkoholipoliittisia toimia

ja tiedottaa niistä. Sen vastuulla ovat tiedotusprojektit ja kampanjat, joissa Alko on mukana

yhdessä viranomaisten tai järjestöjen kanssa. Valtakunnallisista kampanjoista ovat

rattijuopumusta ja ruorijuopumusta ehkäisemään ja liikenneturvallisuutta näin lisäämään

pyrkivät kampanjat olleet näkyvimmin esilla julkisuudessa. Yhteistyö on avainsana yksikön

tiedotustoiminnassa. Alko ei toteuta kampanjoita tai projekteja yksin, vaan yhteistyössä
jonkin toisen tahon kanssa.

Yksikko tuottaa erilaista kirjallista ja audiovisuaalista aineistoa mm. alkoholin kaytosta

sekä sen vaikutuksistaja siihen liittyvistä riskeistäja haitoista niin suurelle yleisölle kuin

opetustarkoituksiinkin. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Neuvoa-antavat-lehti jakaa alkoho-

lipoliittista tietoutta helposti omaksuttavassa muodossa. Alko on viime aikoina entistä

aktiivisemmin käyttänyt erilaisia terveystapahtumia alkoholipoliittisen tiedon jakamiseen.

Kampanjoihin, yhteistyöprojekteihin ja materiaalin tuotantoon yksikko kayttaa vuonna

1991 lähes 9 milj. markkaa.

Tiedotusyksiktin tehtäväalue kattaa yhtion koko toimialan. Alkoholipoliittisen tiedon
jakamisessa yksikkti palvelee ennen kaikkea tiedotusvälineita ja viranomaisia.

Alkoholipolitiikka-lehti ja Nordisk Alkoholtidskrift seuraavatlähinnä Suomessa jamuissa

Pohjoismaissa tehtävää alkoholitutkimusta ja alkoholipoliittista keskustelua ja raportoivat

niistä. Ne toimivat myös alkoholipoliittisen keskustelun foorumeina.

Nordisk Alkoholtidskrift, jonka kielet ovat ruotsi, norjaja tanska, on Alkoholipolitiikka-
lehteä näkyvämmin tutkimukseen suuntautunut. Sen levikistä noin puolet menee muihin

Pohjoismaihin. Silla on yhteispohjoismainen, tutkijoista koostuva toimitusneuvosto. Norjan
ja Ruotsin alkoholiyhtiot samoin kuin Pohjoismainen päihdetutkimuslautakunta tukevat

taloudellisesti sen julkaisemista. Alkoholipolitiikka-lehti taas sisältää tieteellisten artikke-
lien lisäksi suhteellisesti enemmän sellaista aineistoa, jonka omaksuminen ei vaadi erityistä

perehtyneisyyttä alkoholitutkimukseen. Molemmat lehdet ilmestyvät kuusi kertaa vuodessa.

Alkon eri yksikoiden tutkijat ja tiedottajat toimivat lisäksi esitelmoitsijtiinä ja kouluttajina
seka Alkon itsensä että eri järjestöjen ja oppilaitosten järjestämissä tilaisuuksissa.

Kuuluvatko alkoholitutkimus ja alkoholipoliittinen tiedotus sitten Alkon tehtaviin?

Kysymys aiheutuu siitä, että vuosien mittaan on tuon tuostakin esitetty ajatuksia, joiden
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mukaan alkoholitutkimus olisi siirrettävä yliopiston tai ylipäänsä valtion suoritettavaksi ja
alkoholipoliittinen tiedotus ja nimenomaan alkoholin kayton riskeistä ja haitoista kertomi-
nen puolestaan s<lsiaali- ja terveysviranomaisten tehtäväksi. Asialla on ollut milloin raitti-
usliike, milloin taas eduskunta tai julkinen sana. Myös Alkon sisälla on silloin tälltiin
ilmennyt kriittisyyttä alkoholipoliittista tutkimusta ja tiedottamista kohtaan Alkon itsensä

harjoittamana toimintana.
Perusteluja on esitetty monia. Jotkut ovat katsoneeto että alkoholijuomien valmistaminen

ja myynti sekä niiden kayttotin liittyvista riskeistä ja haitoista tiedottaminen ovat keskenään

ristiriidassa olevia tehtävia eivatka kovin luontevasti sovi yhden ja saman yhtion hoidetta-
viksi. Toiset taas ovat arvelleet, ettäriskeistäja haitoista kertomalla Alko ostaa kunniallisuutta
voidakseen myyda yhä enemmän alkoholia. Eräät ovat puolestaan epäilleet tutkimuksen
puolueettomuuden kärsivän, kun sitä tehdään alkoholiyhtitin suojissa ja sen varoilla.
Konkreettisia esimerkkeja tästä ei kyllakaan ole esitetty.

Alkoholitutkimuksen ja alkoholipoliittisen tiedotuksen kuuluminen Alkon tehtäviin ei ole

itsetarkoituksellista, vaan se on olennainen osa alkoholijarjestelmaämme. Kun meille
kieltolain kumoamisen yhteydessä luotiin monopolijärjestelmä, yhtenä tavoitteena oli saadella

alkoholin tuotantoaja kauppaa niin, että alkoholin aiheuttamat sosiaalisetja terveydelliset
haitat pysyisivät mahdollisimman vähäisinä. Alkon tehtavänä on edistää tämän tavoitteen
toteutumista. Se tapahtuu alkoholin saannin sääntelyn lisäksi tiedotuksen ja sille samoin

kuin alkoholipoliittiselle päätöksenteolle perustaa luovan tutkimuksen avulla. Kysymys on

alkoholimonopolille kuuluvan hyvin olennaisen tehtävän toteuttamisesta.
Alkoholipoliittisen tutkimuksen ja tiedotuksen tarve kasvaa alkoholin saantia koskevien

rajoitusten lieventämisen ja purkamisen myötä. Odotettavissa oleva ETA-sopimuksen
solmiminen tai etenkin Suomen mahdollinen liittyminen EY:n jäseneksi vähentää hintapo-
litiikan suhteellista merkitystä alkoholipolitiikan välineenä. Näin alkoholipolitiikka on

vastaisuudessa yhä enemmän tutkimuksen ja tiedotuksen varassa.

Kuinka alkoholipoliittisen tutkimuksen ja tiedotuksen kävisi, jos ne siirrettäisiin yliopis-
tojen ja sosiaali- ja terveyshuollon viranomaisten hoidettaviksi?

Jo nyt meillä leikataan tutkimusresursseja tai ainakin karsitaan niiden kasvua. Kilpailu
tutkimusvaroista on kiristynyt, ja näyttää siltä, että poliittiset päättäjät ja tieteellisestä
tutkimuksesta vastaavat viranomaiset ovat päätyneet suosimaan soveltavaa tutkimusta ja
tuotannollista toimintaa välittömästi palvelevaa tutkimusta. Se on johtanut perustutkimuk-
sen sekä yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen aseman suhteelliseen
heikentymiseen. Kilpailussa valtiovallan tutkimukselle osoittamista resursseista alkoholi-
tutkimus olisi jalkoihin jäävien joukossa.

Sama koskee myös alkoholipoliittista, nimenomaan riskeistä ja haitoista kertovaa tiedot-
tamista. Se olisi toisarvoisessa asemassa kilpaillessaan monien muiden tarpeiden kanssa

sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoista, joihin jo valtion ensi vuoden talousarviossa
suunnitellaan miljardien leikkauksia.

Pätevin perustein voi arvioida, että alkoholipoliittisen tutkimuksen ja tiedotuksen asema

heikkenisi, jos ne siirrettäisiin pois Alkolta. Se taas olisi ristiriidassa virallisesti hyväksyt-
tyjen sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa, jotka tahtaavät alkoholihaittojen
vähentämiseen.

Alkoholitutkimusta ja alkoholipoliittista tiedottamista voidaan tarkastella myös siitä
näkökulmasta, käytetäänkö Alkon näihin tarkoituksiin osoittamat varat tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Tässä suhteessa AIkon asianomaisten tutkimusta ja tiedottamista suorittavien
yksikoiden on oltava avoimia kritiikille ja uusille ajatuksille.
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