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Jellinekfralkötut:
"P ohi oism a inen " n ähö hulm a
alko fi olöky sy my hs iön y leös ty y

Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja Klaus
Mtikelti ja Berkcleyssä Kaliforniassa toimivan Medi-
cal Rcsearch Institutcn alkoholitutkimusryhmän
tieteellinen johtaja Robin Room (kuvassa oikcalla)
saivat alkukcsästä vuodcn l9B3 Jellinck-palkinnon.
Palkinnon perusteluna oli, cttä he ovat edistänect
erityisesti kontrollipolitiikan vcrtailevaa tutkimusta
sekä alkoholin kulutuksenja alkoholiongclmien väli-
sen suhteen sclvittämistä.

Alkoholpolitik-lchdcn toimittaja Kerstin Stenius
haastatteli palkinnonsaajia toukokrtussa Robin
Roomin Suomcn-vierailun vhtcvdcssä.

Palkinnon merkitys

K.S.: Millö tauoin aruostalte Jellinek-palkintoa?
Robin Room: Arvostan palkinnon saamista kahdcs-

takin syystä. Ensinnäkin se orr alkoholitutkimuksen
piirissä ainoa, jonka voi saada mistä maailman
kolkasta tahansa oleva ja mitä tahansa alkoholitut-
kimuksen aluetta edustava tutkija. Amcrikkalaisesta

näkökulmasta sc on tärkeä tunnustus sellaiselle tut-
kimukscllc, jota minä ja kollegani tcemme. Rea-
ganin hallitus on, ctenkin aikaisemmin, yrittänyt
rajoittaa yhteiskuntatietcellistä tutkimusta ja
uudcllecn korostaa biolääketietccllistä suuntausta.
Scllaisclla alueella, jolla ammattistatus ei ole kor-
kca, on tärkcää saada tunnustusta ulkoapäin.

Klaus Mäkelä.' Palkinnon mcrkitystä voidaan tar-
kastella Jellinckin tvön taustaa vasten. Jellinek ei
ollut alun perin alkoholitutkija 

- hän oli tällä
alueella maallikko. Hän ei ollut medisiinari, mikä oli
rasite hänen WHO:hon tulonsa aikoihin. Häntä
voidaan luonnchtia eräänlaiseksi ristiretkeilijäksi al-
koholitutkimuksen alueella. Paitsi kekseliäs tutkija
hän oli realistinen ja käytännöllinen. Hänen tutki-
mustyötään ei voida sijoittaa mihinkään erityiseen
muottiin. Jellinckillä oli kypsä käsitys siitä, mistä
alkoholiongelmissa on kyse, miten nc vaihtclevat eri
yhteiskunnissa ja mitcn ne suhteutctaan talouteen,
tuotantoon ja kauppaan.

Robin Room: Jellinekiä kunnioirctaan yhä, csim.
Yhdysvalloissa alkoholismiliikkeessä, ennen kaikkca
sen työn ansiosta, jota hän teki 40-luvun lopulla ja
5O-luvun alussa. Hän tarkisti itse clämänsä loppu-
puolella monia varhempia ajatuksiaan. Vasta tultu-
aan WHO:hon hän tajusi, että alkoholismi on esim.
Ranskassa jotakin aivan muuta kuin Yhdysvallois-
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sa. Hänen myöhcmmät työnsä eivät edellecnkään
ole riittävän tunncttuja. Osaa niistä ei julkaistu
hänen elinaikanaan. Nc olivat aivan liian kaukana
senaikaisista puhdasoppisista käsityksistä.

Klaus Mäkelä.' Alussa Jcllinckin näkökulma alko-
holikysymyksiin oli kliinincn. Näkökulma muuttui
sitten yhä cncmmän vcrtailcvaksi. Sckä Robin cttä
minä pidämmc vcrtailcvaa tutkimusta hyvin arvok-
kaana. Tästä syystä on myös tärkcä sc tosiasia, cttä
mc.jaammc palkinnon. Olcmmc työskcnncllcct ja
kirjoittanect paljon yhdcssä, mm. ISACE-projcktis-
sa (International Study ol'Alcohol Control Expc-
riences) .ia ICAA:n epidcmiologiscssa scktiossa.

Kun tutkii sosiaalisia ja kulttuurisia eroja, tr.rlec

tietoiseksi kansallisista crikoisuuksista, liikaherk-
kyyksistä, alkoholipolitiikan alueella. Juomakult-
tuurin ainoalaatuiset piirteet tulcvat vertailuissa
näkyviin aidon tärkeinä.

Robin Room: Minulle oli hyvin tärkeätä saada
työskenncllä yhdessä suomalaistcn ja norjalaisten
tutkijoiden kanssa. Yhdysvalloissa yhteiskuntatiede
on melko itseriittoista, vaikkakin alkoholikirj allisuus
on jonkin verran avoimempaa. Työskentely täällä
Suomessa on anranur tärkeitä virikkeitä. Ihmistcn
on tapana hämmästellä sanoessani, cttä jos opiskeli-
sin jonkin uuden kielcn tutkimustyötäni vartcn, sc

kicli olisi suomi!

A lko ho litutkimuk sen s tatus

K.S.: Kuulutte samaan alkoholitutkijasukupohteen. Te

mo lemmat r1t hdli tte tut kimaan alko ho lik2 qtml ksiä 60- luuul -

la ja lähtökohtana oli kiinnostus kLassisiin sosiologisiin

k7 s2m7 ks enase I le Luihin. Voitte ko luonne hlia al ko ho li tut kij a-

sukupolueanne?

Robin Room: Meidän sukupolvcmmc tutkijat ovat
kyllä yleensä enemmän tai r'ähcmmän lipsahtaneet
alkoholitutkimuksen pariin. NIinun kohdallani alku-
na oli kesätyö. Me kasvoimme tutkijoina ilmapiiris-
sä, jossa alkoholia pidettiin hvvin mitättömänä ky-
symyksenä. Sitä vastoin B0 tai 100 \'uotta aikaiscm-
min juuri alkoholikvsvml's oli se , jolle parhaat tutki-
jat saattoivat uhrata elämänsä. N{eidän tullessam-
me alalle sen status oli kor.'in alhaincn. Ja on yhä
Yhdysvalloissa. Sicllä tutkijoista tuntuu, cttä hc
eivät voi tutkimukscllaan tavoittaa yleistä yhtcis-
kuntaticdettä.

Kesti aina 70-luvun alkuun, cnncn kuin itsc täysin
tajusin voivani vhdistää I'lcisct älvllisct harrastuksc-
ni alkoholitutkimuksccn.

Klaus Mrikeki.' Enncn kaikkca ICAA:n cpidcmiolo-
ginen sektio,jonka puhccnjohtajana Robin on ollut
vuodesta 1975, on luonut tutkimuspcrinteen tai
hyvin väljästi tulkiten "koulukunnan", joka on myös
ollut tärkeä alkoholitutkijoiden itsctunnolle . Scktion

työskcntclvyn osallistuvicn ammatillincnja kulttuu-
rinen tausta on hyvin crilaincn. Mutta scktion työstä
on kchittynyt orgaaninen prosessi, josta olcmmc
saancct yhtciscn viitekchykscn. Osaltaan tämä joh-
tuu siitä, cttä mc kuulummc samaan sukupolvccn.
Olcmmc osanncct yhdistää kiinnostukscmmc konk-
recttisia kysymyksiä kohtaan crilaisiin tutkimusnä-
kökulmiin .la filosofioihin 

- 
aina kliinisistä näkö-

kohdista yhtciskuntatcoriaan.
Alkoholitutkimukscssa ongclmana on sc, cttä

monicn miclcstä hcidän lahjansa mcncvät hukkaan,
kun heidät pakotctaan tekcmään alkoholitutkimus-
ta ansaitakscen clantonsa. Epidcmiologincn scktio
on kyennyt osoittamaan, cttä alkoholitutkimuksella
on perinne ja cttä alkoholia voidaan tutkia tavalla,
jolla on yleistä mcrkitystä yhtciskuntatictccllc.

Robin Room: Olemmc nyt myös historiallisessa
tilantecssa, joka antaa uudclleen edellytyksiä tar-
kastella alkoholia vakavana kysymyksenä. On sa-

nottu, että alkoholilla on yhtciskuntatieteissä sama

tehtävä kuin väriaineella mikroskoopin lasilla: se

paljastaa solujen rakenteen.
Klaus Mäkelä: Tätä väitettä voidaan tukea monel-

la tavoin. Alkoholiongelmat liittyvät sckä rakenteel-
lisiin makroprosesscihin, kutcn yhtciskunnan tuot-
tavuutcen ja tchokkuutccn, cttä myös tärkeisiin
mikrosuhteisiin, esim. micstcn ja naistcn välisiin.

Juomisesta aihcutuvissa arkiclämän konfliktcissa
hcijastuvat monct tärkcät piirtcct ihmistcn clämäs-
sä. Lisäksi juomincn ja päihtymys mcrkitscvät sitä,
cttä ihmincn muuttaa tictoisuuttaan, ja tictoisuus on
hyvin tärkeä kulttuurincn ilmiö. Päihtymykscllä
kulttuurisena tuottcena on suuri informaatioarvo.

Pcrussyynä siihen, että alkoholitutkimusta täytyy
pitää tärkeänä, on tietenkin sc, cttä alkoholi ja
juominen aiheuttavat ongelmia niin monille ihmi-
sille.

Uudet hankkeet

K. S.: Mitkä oaat teidtin tämänhetkiset tutkimushank-

keenne?

Robin Room: Tutkimusryhmäni ajankohtainen
hanke on Yhdysvalloissa uusi kansallincn survey-
tutkimus, .jossa ensimmäistä kcrtaa saammc koko
maan kattavan aineiston ja voimmc tutkia alkoholin
käytön kulttuurisia eroja Yhdysvalloissa. Toinen
suuri hankc on tutkia hoitojärjcstelmän sosiaalista
ckologiaa. Tästä aihccsta on tehty uscita tutkimuk-
sia. Eräs tutkijoistammc on haastatcllut sckä alko-
holistien hoidon piirissä työskcntclcviä cttä muita
viranomaisia, jotka joutuvat tckcmisiin alkoholion-
gclmicn kanssa. Nyt olcmmc myös kcränncet aincis-
toa l4:n cri alkoholistie n hoitoyksikön 

- 
selviämisa-

semicn, ns. puolimatkan talojen ja avohoitoyksikkö-
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j", 
- 

asiakkaista. Me emmc arvioi hoitoa vaan
haluammc tutkia, miten hoitoon päästään, millaiset
olosuhtcct olivat juuri cnnen hoitoon ottoa ja millai-
sia ongclmia hoidcttavilla hcnkilöillä on. Olcmmc
pitkään ollcct kiinnostuncita siitä, miksi hoitoon
joutuvat tuntuvat croavan niistä, .loilla joskus on
ollut alkoholioneclmia mutta joita ci olc hoidcttu
niidcn vuoksi.

Klaus Mäkelä; ISACE-projcktin kiinnosravia ru-
loksia oli sc, cttä käsitvs alkoholismista sairautcna
lcvisi niin nopcasti ja omaksuttiin toisistaan poikkc-
avissa oloissa. Tähän myötävaikuttivat monet sei-
kat. Eivät ainoastaan juomatavat lct,inneet, vaan
syntyi myös cräänlaincn tvönjako tcrvcydcnhoidon,
sosiaalihuollon ja poliisiviranomaistcn välillä. Li-
säksi alkoholismiliikc lcvisi Yhdysvalloissa nopcasti.

Suomessa sairauskäsitys ei koskaan onnistunut
lyömään itscään läpi samalla tavalla. Tämä voi
selittyä suomalaiscn järjestclmän crityispiirteillä 

-lautakuntien suorittamalla kontrollilla, jossa maalli-
kot toimivat valtion cdustajina, yksilöllisellä kont-
rollilla ja talonpoikaisjärjellä, joka oli melko välinpi-
tämätön uusia miclipidcsuuntauksia kohtaan. Suo-
malainen rcaktio pcrustui cnemmän arkiajattcluun

-johon 
sckoittuu libcraalisiaja ci-libcraalisia ascn-

teita, sympatiaa ja antipatiaa. Ongclmicn ammatil-
listamincn ci mcnnyt meillä yhtä pitkällc kuin Yh-
dysvalloissa.

Robin Room: Yhdysvalloissa ci ole vastaavanlaisia
kontrollirakcntcita. Arkiajattclu oli tässä suhtccssa
aikanaan riisuttu ascista. Syvnä ci ollut ainoastaan
kieltolakiaika vaan myös kokonaisen kcskiluokkai-
sen sukupolvcn hyvin voimakas vastarinta, joka
torjui koko alkoholikysymyksen. Alkoholismiliik-
keellä ei Yhdysvalloissa ollut mille rakentaa.

Klaus Mtikelä: Yksi selitys Yhdysvaltojen ja Suo-
men eroille voi mvös olla sc, cttä Suomessa alkoholi-
ongelmat ovat kulttuuriscsti hyväksytyn käyttäyty-
misen jatketta enemmän kuin muissa kulttuureissa.
Suomessa on erityisen silmiinpistävänä piirtee nä sc,

että alkoholihaittoja esiintyy henkilöillä, jotka civät
oikeastaan juo erityiscn paljon. Tämä ero heijastuu
myös erilaisissa survey-perinteissä. Yhdysvalloissa
käytetään yleisesti tvpologiaa, jossa alkoholin käyt-
täjät luokitellaan alkoholisteihin, ongelmajuojiin,
sosiaalisiin juojiin, vähän juoviin ja ei-juoviin. Suo-
malaisia tutkijoita on kiinnostanut cncmmän väes-
tön juomatapojen kuvaaminen. Havainnointiyksik-
kö ci olc yksilö vaan juomistilanne .

Klaus Mäkelä.' Alkoholitutkimussäätiön ajankoh-
taisista tutkimusprojekteista haluan mainita poh-
joismaisen hankkeen, jossa vertaamme juomatapo-
jen ja juomiskäyttäytymisen malleja juomisen seu-
rauksiin erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä.
Tutkimme, millainen yhteys on yksilöllisen käyttäy-

tymisen, kulttuuristen käsitysten ja juovan hcnkilön
ympäristön välillä. Ydinkysvmys on, missä määrin
alkoholiongclmat liittvvät sosiaaliseen rakentee-
sccn. Voiko esim. päästä alkoholiongclmastaan
muuttamalla johonkin toisccn maahan?Jos päihtyi-
sin suomalaisecn tapaan csim. Kanadassa, sitä pi-
dcttäisiin äkilliscn miclcnhäiriön ilmcntymänä.
Suomalaincn alkoholistin vaimo sitä vastoin käsit-
tää päihtymykscn, vaikka hän inhoaakin sitä. Se,
cttä suomalaisct juovat tictyllä tavalla, on aivan
selvästi riippuvainen siitä, mitcn hc suhtautuvat
toisiinsa. Päihtymyksellä ja "alterilla" 

- 
sillä toisel-

la 
- 

on kulttuurissamme sellainen asema, että on
esim. hyväksyttävää juoda uskaltaakscen pyytää
jotakuta tanssiin. Saman stratcgian kokcileminen
toiscssa alkoholikulttuurissa cpäonnistuisi täysin.

Morali.emi

K.S.: ISACE-raportissa (Alcohol, society and the state)
uumoilitte mm., että taloudellinen lama ja h2ainuoinliaalti-
on kriisi uoiuat johtaa syrjintriän alkoholismin hoidossa ja

2ks i ttäis een al koholin uäririnkä7 t ttij ään kohdis tuuan morali-
soinnin lisälinQmiseen. Oletteko 9)-luuulla nähneet muu-
loksia ennakoiaia uusia merkkejä, jotka oual saaneet teidät
aruioimaan uudelleen ennuste ttanne?

Robin Room: Kiirchdin raporrin julkaisemista,
koska cnnustamamme suuntaukset jo olivat toteu-
tumassa julkaisemisen aikoihin.

Yhdysvalloissa on tällä hctkellä havaittavissa sel-
viä merkkejä moralisoivammasta asennoitumisesta
juomisccn. Esimcrkkinä tästä on MADD-liike
(Mothcrs Against Drunk Driving). Toinen tärkeä
ilmiö liittvy siihcn, että USA:ssa aika myöhäisessä
vaiheessa laajennettiin - 

ja laajennettiin valtavasti

- alkoholistien hoitokapasiteettia, osin puhtaasti
taloudellisin odotuksin. Näiden hoitolaitosten täy-
tyy nyt löytää "tapauksia", .joilla täyttää nämä
laitokset, mikä luo objektiivista tarverra luokitella
ihmisiä hoitoa tarvitseviksi alkoholisteiksi.

Yksi tärkeimpiä asioita, joita nyt on meneillään,
on se, että "pohjoismainen" tapa tarkastella alkoho-
likysymyksiä alkaa saada jalansijaa ympäri maail-
maa. Kettil Bruunin vetämä tutkimus (Alcohol
Control Policies in Public Health Perspectives), joka
julkaistiin vuonna 1975, ja ISACE-projekti ovat
mm. myötävaikuttaneet tähän. Alkoholipoliittinen
tapa tarkastella alkoholikvsymyksen kaikkia puolia
tulec yhä hyväksytymmäksi, esim. WHO:ssa. Yh-
dysvalloissa on joissakin lehtiartikkeleissa jopa en-
nusteltu meidän siirtyvän uuteen raittiuden aika-
kauteen. Osa niistä näköaloista, joita oli lB00-luvun
lopulla, raittiusliikkeen voimakkaan kauden aikana,
putkahtaa uudelleen esiin, muuttuneiden sosiaalis-
ten olo.jen myötä muuttuneessa muodossa tietenkin.
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Uusi kiinnostus alkoholikysymyksiä kohtaan on vi-
rinnyt erityisesti niiden keskuudessa, jotka toimivat
terveyspolitiikan alueella.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että monct cnnus-
teet, joita 7O-luvun lopulla teimme, ovat totcutu-
neet.

Klaus Mäkelä.' Mchän cnnustimmc mm., cttä ku-
lutuksen tasaantuminen tulee aihcuttamaan talou-
dellisia ongelmia alkoholitcollisuudellc. Nämä on-
gelmat ovat nyt näkyvissä. Tosin talouskehitys näyt-
tää tällä hctkellä - ainakin lyhytaikaisesti - kään-
tyvän nousuun. On kuitenkin liian aikaista sanoa,
johtaako tuo nousu myös alkoholin kulutuksen kas-
vuun ja alkoholiongelmicn dynamiikan muutok-
seen.

K.S.: Jos teille tutkijoina annettaisiin kltmmenen uuotta

aikaa ja aapaat kädet, mitä tutkisitte?

Robin Room: Minun yleinen älyllinen uteliaisuute-
ni kohdistuu siihen, miten ideat ja ideologiat muut-
tuvat. Tällainen intressi on tyypillinen minun suku-
polvelleni. 60-luvulla luulin, ettei tuolla intressillä
ole mitään tekemistä alkoholin kanssa. Alkoholi
näytti olevan vakiintunut ilmiö, kun taas huumeky-
symyksiä tutkivat tuntuivat tuolloin olevan tekemi-
sissä jatkuvasti muuttuvan kohteen kanssa. Mutta
sitten 60-luvulta lähtien alkoholin kulutus alkoikin
kasvaa, ja niin oli sekin alue muutoksen kourissa.Jos
saisin kymmenen vapaata vuotta, ahertaisin histori-
allisen materiaalin parissaja yrittäisin nähdä, miten
ajatukset yhtcisöissä muuttuvat. Koska minä tätä
nykyä tiedän melko paljon alkoholista, olisi alkoholi
näissäkin tutkimuksissa tiiviisti mukana.

Klaus Mäkelä; Minä kirjoittaisin sosiaalisen cpä-
järjestyksenja kurin historian - kuinka sosiaalisen
epäjärjestyksen tyypit, pakot ja kurirakenteet muut-
tuvat. Painopiste olisi lB00-ja 1900-luvullaja niissä
muutoksissa, joita on tapahtunut valtiokoneiston
järj estystä ylläpitävissä osissa. Suppeammin raj aten
olisin kiinnostunut lainsäädännön sosiologiasta.
Laithan ovat toisaalta vain sääntöjä .ia ideoita,
mutta toisaalta niitä pidetään voimassa poliisivoi-
min ja ydinasein, ja ne säätelevät meidän sosiaalisia
suhteitamme.

Ja koska myös minä tiedän jonkin verran alkoho-
listaja koska alkoholi liittyy vahvasti kontrollijärjes-
telmän moniin piirteisiin, tulisi tuossakin työssä
olemaan paljon. juomista.

Karl-August Fagerholm,
§ uorn al 4,ös qt alkoho löp o löt öö k an
rakentaja

Valtioncuvos Karl-Augu.sl Fagerholmin lähdcttyä
tästä elämästä on häncn rikassisältöistä clämäntyö-
tään monclta puolclta valotcttu ja arvioitu. Puolu-
een kärkiyksilön, ammattiyhdistysmichcn, kansan-
edustajan ja cduskunnan puhcmichcn, hallituksen
jäsenen ja pääministcrin ura sekä panos pohjoismai-
sessa yhteistyössä ovat tässä tarkastelussa saaneet
sijansa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu crottamatto-
masti myös häncn toimintansa sillä yhteiskuntam-
me sektorilla, jonka alkoholipolitiikka muodostaa.

Nuori poliitikko
kie I to I akionge lman p aris s a

Fagerholmin poliittinen ura alkoi 192O-luvulla,
tuona vuosikymmcnenä, jolloin maassamme elettiin
kieltolain aikaa. Se oli rohkea yritys ratkaista alko-
holiongelma Iopullisesti ja täydellisesti. Todellisuus
ei kuitenkaan vastannut asetettuja toiveita: alkoholi-
tilanne muodostui vuosi vuodelta vaikeammaksi ja
yritykset kieltolaista luopumiseen voimistuivat.
Puolueohjelmat sitoivat kuitenkin sekä eduskunta-
ryhmiä että hallituksia olemaan kieltolain takana.
Näin myös sosialidemokraatteja, joiden ohjelmaan
kieltolaki oli kuulunut jo sosialistisen työväenpuolu-
een perustamisesta lB99 lähtien. Puolueella oli edel-
leen vankka kieltolakikanta.
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