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ESIPUHE 

Olen tehnyt huumeista pro graduni (1983) ja lisensiaattitutkielmani (1987). 
Edellisessä käsittelin huumausaineiden käytön teorioita, jälkimmäisessä yri-
tin selvittää huumausaineiden käyttötapoja ja huumeisin liittyviä kulttuuri-
sia merkityksiä suomalaisten huumausaineiden käyttäjien haastattelujen poh-
jalta. Väitöskirjassani pyrin kartoittamaan huumausaineiden paikkaa suo-
malaisessa yhteiskunnassa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja on ta-
vallaan eräänlainen välitilinpäätös pitkästä projektista. Välitilinpäätös siksi, 
että jokaisen opinnäytteen tekoprosessissa on noussut esiin uusia kiinnosta-
via tutkimuskysymyksiä. Se, mitä jatkossa tapahtuu, ei ole kuitenkaan tä-
män esipuheen asia. Sen sijaan tahdon esittää kiitokseni siitä avusta ja tues-
ta, mitä olen eri henkilöiltä ja instituutioilta väitöskirjani tekemiseen saanut. 

Turun yliopisto, erityisesti sen yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja sosio-
logian oppiaine, on tarjonnut minulle ensin opiskelupaikan, sitten tutkimus-
tilat ja viimeisten vuosien aikana assistentin toimen, jonka puitteissa olen 
työni loppuun saattanut. Innostavasta opiskeluympäristöstä ja kannustavas-
ta työyhteisöstä haluan kiittää erityisesti professori Erkki Aspia ja muita so-
siologian opettajia ja työtovereita. 

Väitöskirjan esitarkastajia, professori Erkki Aspia ja dosentti Klaus Mä-
kelää, kiitän osuvista ja hyödyllisistä kommenteista. Heidän lisäkseen käsi-
kirjoitusta ovat kommentoineet apulaisprofessori Ari Haavio, erikoistutkija 
Risto Jaakkola, Suomen Akatemian tutkija Hannu Ruonavaara ja dosentti 
Matti Wiberg. Heille kiitokset hyvistä huomautuksista. 

Erityisen kiitoksen olen velkaa Alkoholitutkimussäätiölle, joka on tuke-
nut tutkimushankettani monin tavoin. Vuonna 1985 alkanut kolmivuotinen 
tutkimussopimus on luonut otolliset puitteet tutkimuksen tekemiselle ja laa-
jan tutkimusmateriaalin keruulle. Tutkimussopimuksen käytännön järjeste-
lyjen ohella säätiön tutkimusjohtaja Klaus Mäkelä on antanut arvokkaita kom-
mentteja tutkimukseni eri vaiheissa. Säätiön asettama tutkimuksen tukiryh-
mä, poliisiylitarkastaja Matti Bäckman, apulaisprofessori Ari Haavio, so-
siaalihallituksen ylitarkastaja Yrjö Nuorvala ja apulaisprofessori Hannu Uusi-
talo, on tarmokkaan ja innostavan puheenjohtajansa, erikoistutkija Risto Jaak-
kolan johdolla kannustanut projektia eteenpäin monin hyödyllisin neuvoin 
ja virikkein. Olen iloinen siitä, että väitöskirja julkaistaan Alkoholitutkimus- 
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säätiön julkaisusarjassa. Kiitän Tuula Muhonen-Niskasta käsikirjoituksen saat-
tamisesta painokuntoon. 

Tutkimusaineiston keräämisessä ja käsittelyssä minua ovat avustaneet val-
tiotieteen ylioppilas Juha Kaskinen, valtiotieteen ylioppilas Jarmo Kervinen, 
valtiotieteen kandidaatti Risto Mikkonen, valtiotieteen ylioppilas Hanna Sa-
vontaus ja valtiotieteen kandidaatti Mika Väisänen. Suurkiitokset. 

Kiitokset alkoholi- ja huumetutkijoille lukuisista keskusteluista, Alkon 
kirjasto- ja tietopalvelulle avusta lehdistöaineiston ja kirjallisuuden keruus-
sa, haastatelluille huumausaineiden käyttäjille suostumisesta haastatteluihin, 
Suomen Akatemian tutkija Tommi Hoikkalalle antoisasta yhteistyöstä 
Temgesic-hankkeessa, Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle avusta sana-
kirja-aineiston keruussa, lääkintöhallituksen terveyskasvatustoimistolle 50 000 
markan apurahasta, Pohjoismaiselle päihdetutkimuslautakunnalle (NAD) ja 
sen sihteeristölle kursseista, seminaareista ja kontakteista sekä kaikille niille, 
jotka ovat olleet kiinnostuneita tutkimuksestani. 

Lopuksi haluan kiittää saamastani tuesta ja kannustuksesta vanhempiani 
Johan ja Rauha Hakkaraista sekä erityisesti perhettäni, Paulaa, Tyttiä ja Ju-
ha Pekkaa, jotka ovat jakaneet kanssani tutkijan arjen. 

Turussa lokakuun 27. päivänä 1992 

Pekka Hakkarainen 
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1 JOHDANTO 

"Huumausaineiden" tulo suomen kielen sanastoon ajoittuu 1900-luvulle. Tosin 
jo Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsalaisessa sanakirjassa (1874) esiintyy "huu-
maava"-sanan vastineiden joukossa käännös "narkotisk", mutta ensisijaisesti 
termillä viitataan muihin merkityksiin, esimerkiksi "tuuli huumaa korvat". 
Huume-sanalle Lönnrot antaa seuraavat käännökset: 

huume s. (huumata) döfning, förvirring, svindel. 
Sanakirjan lisävihkossa (1886) ollaan hiukan lähempänä nykypäivää. Mää-
rittelyssä heijastuu jo Kiinan oopiumikysymys, mihin palataan tuonnempana. 

huumehdus s. = huumaus, huume; opiuminpolttajan h. 
Lönnrotilla esiintyy runsaasti erilaisia huum-alkuisia sanoja (mm. huumelo, 
huumehtia, huumandella, huumaaja, huumaavainen, huumu), mutta sen 
enempää sanakirjassa kuin sen lisävihkossakaan ei vielä esiinny termiä huu-
mausaine. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen keräämässä Nykysuomen sanakirjan 
lipustoarkistossa ajoittuvat varhaisimmat huumausaine- ja huume-sanojen 
esiintymiset 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille. Näytteiden perusteella 
termien merkitykset vaihtelivat asiayhteyden mukaan. Nykyisen kielenkäy-
tön tapaisen merkityssisällön (esim. Pälsi, Kulttuurikuvia kivikaudelta 1916, 
126; Kivialho, Kansantalouden oppikirja 1929, 123; Iso Tietosanakirja IV 1932, 
354; Ilta-Sanomat 9.11.1933; Lakikirja 1936, liite, 696) ohella huumausaineella 
ja huumeella viitattiin mm. rauhoittavaan lääkitykseen ja mielentilaan. 

Oli tapana tarjota kuolemantuomion kärsivälle jotakin huumausainet-
ta, joka lievittäisi hänen tuskiansa (Virkkunen, Raamatunhistorian ope-
tusopas 1928, 234). 

Ritariromaanin lukeminen muodostuu hänelle henkiseksi huumausai-
neeksi (Tarkiainen, Cervantes 1918, 292). 

Ei ole tuota n.k. taiteilijan luomishuumetta (Aika 1907, 614). 

Oj lemmen autuus, Sa huume pyhä syleilyn (Finne, Elinan Surma 1910, 
21). 

Huumesanaston jatkokehityksestä saa kuvan vertailemalla Nykysuomen sa-
nakirjan eri laitoksissa esitettyjä määritelmiä. 1960-luvun puolivälissä (Ny-
kysuomen sanakirja 1966) käsitteet "huumausaine" ja "huume" esiteltiin seu-
raavasti: 
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huumausaine s. huumaava, narkoottinen aine. Nauttia h:ainetta. H:ai-
neiden väärinkäyttö, salakuljetus. 

huume s., vars. kuv. huuma, huumaustila. Ilon, innostuksen h. Joutua 
h:en valtaan, h:isiin(sa). Elää, olla h:ssa. Havahtua h:esta(n). Elin kuin 
h:essa, yläpuolella arkipäiväisten tapahtumien. Silloin kulki hän kuin 
onnellisessa h:ssa. AHO. 

Silmäily sanakirjan uudistettuun laitokseen (Suomen kielen perussanakirja 
1990) paljastaa huumeterminologian laajentuneen ja spesialisoituneen kulu-
neen 24 vuoden aikana huomattavasti. Samalla huumausainesanasto on val-
lannut huume-sanan määritelmällisen alan niin, että siihen aikaisemmin lii-
tetyt kuvaannolliset merkitykset on siirretty huuma-sanan alle. Ilon ja on-
nen huume, "huume pyhä syleilyn" on saanut luovuttaa paikkansa huume-
kauppiaalle, huumejengille, huumepoliisille ja muulle varsinaiselle huumaus-
ainesanastolle. 

huumausaine = huume. Käyttää h:ita. 

huume 1. keskushermostoon lamauttavasti vaikuttavia aineita, huumaus-
aine, narkoottinen aine. Kovat h.et. H:iden käyttäjä. Vieroittaa h:ista 
huumeiden käytöstä. 011a h:ssa ark. huumeen vaikutuksen alaisena. 2. 
tavallisemmin: huuma. huumejengi ark. jengi jossa käytetään huumei-
ta. huumekasvi kasveja joista saadaan huumeita. huumekauppa Kan-
sainvälinen h. huumekauppias huumeiden myyjä. huumeklinikka huu-
mepotilaiden ensiapuun erikoistunut klinikka. huumekoira huumeiden 
vainuamiseen koulutettu koira. Tullin h:t. huumekuriiri rikollisjärjes-
töön kuuluva huumeiden salakuljettaja. huumenuori huumeita käyttä-
vä nuori. huumepoliisi huumerikoksia selvittävä poliisi. huumepotilas 
huumeiden käytöstä hoidettava potilas. huumerikollisuus vrt. huume-
rikos. huumerikos vars. huumeiden väärinkäyttö ja laiton kauppa. huu-
metesti huumeiden käytön paljastava testi. 

Huumetermistön kehityksen tarkastelu tarjoaa meille tiivistetyn kuvauksen 
siitä, kuinka merkittävästi huumausaineiden kulttuurinen ja yhteiskunnalli-
nen paikka on tällä vuosisadalla muuttunut. Tutkimuksessa tullaan selvittä-
mään, miten tämä muutos on tapahtunut. Se edellyttää yhtäältä huumausai-
neiden käytön ja huumetilanteen kehityksen tarkastelua, toisaalta paneutu-
mista niihin yhteiskunnallisiin prosesseihin, joiden kautta paikan määritys 
on tapahtunut. 

Tutkimuksessa esitetään empiirinen sosiologinen kuvaus ja tulkinta huu-
mausaineiden yhteiskunnallisen paikan kehityksestä Suomessa 1900-luvulla. 
Huumekysymyksen paikallistamisen koordinaatteina tutkimuksessa selvite- 
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tään huumausaineiden käytössä ja huumemarkkinoilla tapahtuneita muutoksia 
sekä sitä, millaisia yhteiskunnallisia reaktioita huumausaineiden käyttö on 
Suomessa herättänyt ja millaisena yhteiskunnallisena kysymyksenä tai sosi-
aalisena ongelmana huumeet on meillä määritelty. 

Huumausaineiden käyttö vaihtelee paitsi ajallisesti myös alueellisesti. Huu-
mausaineiden käytössä ja siihen suhtautumisessa on huomattavia kulttuuri-
sia ja yhteiskunnallisia eroja. Mutta samalla huumausainekysymys on myös 
hyvin kansainvälinen ilmiö. Huumausaineita käytetään eri puolilla maailmaa 
varsin samankaltaisin tavoin. Huumemuodit (aineet, käyttötavat yms.) leviä-
vät helposti maasta toiseen. Huumekontrollin yhteisen pohjan muodostavat 
kansainväliset huumausainesopimukset. Huumausaineita ympäröivä ilmiö-
kenttä on samanaikaisesti sekä kansallinen että kansainvälinen. Suomen ti-
lanteen tarkastelun taustaksi tutkimuksen aluksi tarkastellaan lyhyesti huu-
mausaine-käsitteen määrittelyä ja huumausainekysymyksen yleistä historiaa. 

Huumausaineet ovat erittäin otollinen kohde erilaisille sosiaalisille reakti-
oille ja määrittelyille. Huumeissa ovat ulottuvilla sekä taivas että helvetti. "H 
is for heaven; H is for hell; H is for heroin" (Chein & al. 1964, 3). Huumaus-
aineiden määrittelylle keskeisiä vertailukohteita ovat yhtäältä sosiaalisesti hy-
väksytyt lääkkeet ja toisaalta länsimaisen kulttuurin valtapäihde alkoholi. Jos-
takin niiden välistä on esiin nostettu eräänlainen "pahan kategoria" — tai 
"hyvä vihollinen", kuten Christie ja Bruun (1986) sanovat — kielloin ja ra-
joituksin varustetut huumausaineet. Näiden rajojen tarkka määrittely on on-
gelma, joka tulee esille niin huumausaine-käsitteen ja kansainvälisen huu-
mekontrollin kehityksen kuin myöhemmän empiirisen tarkastelunkin kohdalla. 

Tutkimus liittyy sosiologiassa sosiaalisten ongelmien, sosiaalisen kontrol-
lin ja poikkeavan käyttäytymisen tutkimusperinteisiin. Huumausaineiden käy-
tön herättämien yhteiskunnallisten reaktioiden tarkasteluun valitaan luvussa 
3 sosiaalisten ongelmien tutkimuksessa kehitelty sosiaalisen konstruktivismin 
teoria (Blumer 1971; Spector & Kitsuse 1977; Best 1989). Huumausaineiden 
käytössä ja huumemarkkinoilla tapahtuneiden muutosten analyysia varten 
kehitellään käsitteistöä ja kuvausulottuvuuksia erittelemällä kansainvälisen 
tutkimuskirjallisuuden perusteella erilaisia käytön sosiaalisia kehyksiä ja huu-
memarkkinoiden rakennetta. Toinen viitetausta, johon tutkimus näin liittyy, 
on yhteiskuntatieteellinen ja epidemiologinen huumausainetutkimus. 

Tutkimuksen empiirinen osuus jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
analysoidaan huumetilanteen muutoksia. Tarkastelu jakaantuu neljään jak-
soon, vuosisadan ensimmäisiin vuosikymmeniin (lähinnä 1920- ja 1930-
lukuun), sota-ajasta 1960-luvulle, huumausaineiden käytön lisääntymisvai-
heeseen 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa sekä sen jälkeisen kehityk-
sen seuraamiseen 1980-luvun lopulle saakka. Tutkimuksen mukaan käytetyt 
aineet, niiden käyttötavat, käytön sosiaaliset kehykset sekä aineiden hankin-
ta ja huumemarkkinoiden luonne ovat vaihdelleet eri tarkastelujaksoilla huo-
mattavasti. 
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Tutkimuksen toisessa empiirisessä jaksossa paneudutaan käytön herättä-
miin yhteiskunnallisiin reaktioihin ja huumausainekysymyksen sosiaaliseen 
konstruointiin. Jaksossa tarkastellaan erikseen ongelman esiinnostamista, toi-
menpideohjelmien laadintaa ja niiden toteuttamista. Kuten käytön tarkaste-
lussa, tutkimus painottuu tässäkin erityisesti 1960-lukuun ja sen jälkeiseen 
aikaan. Huumekysymys määriteltiin meillä 1960-luvulla ensi kertaa laajaa yh-
teiskunnallista mobilisaatiota vaativaksi sosiaaliseksi ongelmaksi. Tiedotus-
välineiden rooli ongelman esiinnostamisessa ja legitimoinnissa oli erittäin tär-
keä. Huumeiden torjuntaan 1970-luvun alussa laadittu virallinen toimenpi-
deohjelma institutionalisoi kontrolliviranomaisten väliset suhteet uuteen jär-
jestykseen. Tutkimuksen mukaan ongelman määrittely on 1980-luvulla käyn-
nistynyt uudelleen. Kentälle on tullut uusia toimijoita, ja toimenpiteitä on 
osin suunnattu uudelleen. Joiltakin osin (esimerkiksi poliisin puhenlinkuun-
teluoikeus ja huumausaineita koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn uudel-
leenmäärittely) prosessi on edelleen kesken. 

Huumetilanteessa ja sen yhteiskunnallisessa määrittelyssä tapahtuu koko 
ajan. Uusia uhkakuvia nostetaan julkisuuteen toistuvasti. Tässä suhteessa aihe 
ei ole tieteelliselle tutkimukselle kovin kiitollinen. Tämän päivän havainnot 
ja huolenaiheet saattavat kuvastaa pikemminkin tilanteen ja sen määrittelyn 
hetkellistä ja satunnaista heilahtelua kuin pitemmälle ulottuvaa trendiä tai 
yleisempää mekanismia. Tässä tutkimuksessa viime vuosien tapahtumat on 
rajattu varsinaisen tarkastelun ulkopuolle. Tutkimukseen sisältyvät empiiri-
set analyysit päättyvät joitakin tutkimusviitteitä lukuun ottamatta 1980-luvun 
lopulle. 

Tarkastelun jäsennystavasta johtuen tutkimuksessa palataan samoille ajan-
jaksoille ja osin myös samoihin tapahtumiin toistuvasti. Ajanjaksoja ja ta-
pahtumia pyritään kuitenkin tarkastelemaan kulloinkin uusista näkökulmis-
ta ja uusista aineistoista käsin. Tavoitteena on ollut saada institutionaalisesti 
eri tasoisia prosesseja, niihin sisältyviä jatkumoja ja muutoksia paremmin 
esiin. Tutkimuksen loppuluvussa pyritään vetämään eri jaksojen tarkastelu-
ja yhteen ja kartoittamaan sitä kautta kokoavasti huumausaineiden paikkaa 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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2 KYSYMYKSENASETTELU 

Huumausaineet kontrollipoliittisena konstruktiona 

Huumausaine on ennen kaikkea kontrollipoliittinen sopimuskategoria. Huu-
mausaineita ovat aineet, jotka kansainvälisissä sopimuksissa tai kansallises-
sa lainsäädännössä on niiksi määritelty. Tämä esitetään selkeästi nykyisen 
huumausainepolitiikan kannalta keskeisimmässä kansainvälisessä sopimuk-
sessa, vuoden 1961 yleisessä huumausainesopimuksessa. 

Huumausaine — mikä tahansa luetteloissa Tja II mainittu luonnonai-
ne tai synteettinen aine. (Käännös SA 43/1965.) 

Sopimuksen luetteloissa Tja II nimetään kaikkiaan 93 ainetta, joukossa mm. 
kannabis, kookanlehti, kokaiini, heroiini, metadoni, morfiini, oopiumi ja ko-
deiini. Vuoden 1971 sopimuksessa luetteloihin lisättiin LSD ja muut hallusi-
nogeenit, joilla ei ole lääkinnällistä käyttöä. Myös amfetamiini otettiin mu-
kaan sopimukseen, mutta sen määrittelyyn ja valvontaan jätettiin enemmän 
kansallista liikkumavaraa. Huumausainesopimuksissa ei mainita alkoholia, 
tupakkaa, teetä tai kahvia. Myös tekniset liuottimet jäävät määritelmän ul-
kopuolelle. Lääkeaineista jotkut ovat mukana sopimuksissa, mutta useim-
miten varsinaisten huumausaineluetteloiden ulkopuolella ja heikomman val-
vonnan alla. (Bruun & al. 1975; Christie & Bruun 1986, 122-126.) 

Ontologisena kategoriana huumausaineita on määritelty lääketieteessä. Laa-
jimmillaan huumausaineilla tarkoitettaan kaikkia niitä aineita, jotka vaikut-
tavat ihmisen psyykkisiin toimintoihin, tunteisiin, mielialoihin ja kognitioi-
hin (Pylkkänen 1986, 14). Farmakologiassa tällaisiin ns. psykoaktiivisiin tai 
psykotrooppisiin aineisiin on luokiteltu yli 1 500 yhdistettä (Baldessarini 1985, 
387). Joukkoon kuuluvat niin kahvi, tee, tupakka ja alkoholi kuin kannabis 
ja heroiinikin. 

Psykoaktiiviset aineet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, ovat-
ko niiden pääasialliset vaikutukset keskushermostoa lamaavia, keskushermos-
toa kiihottavia vai hallusinogeenisiä eli aistiharhoja aiheuttavia (Christie & 
Bruun 1986, 65). Tavallisimmat psykoaktiiviset aineet ryhmittyvät luokitte-
luun seuraavasti: 
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A. Keskushermostoa lamaavat aineet 
— opiaatit (mm. oopiumi, morfiini, heroiini ja metadoni) 
— unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet sekä eräät särky- ja yskänlääkkeet 
— alkoholi 
— tekniset liuottimet (tinneri, bensiini, liimat, lakat yms.) 

B. Keskushermostoa piristävät aineet 
— kokaiini 
— amfetamiini ja sen sukulaisaineet 
— piristävät lääkkeet 
— tupakka 
— kahvi ja tee 

C. Hallusinogeenit (aistiharhoja aiheuttavat aineet) 
— kannabis (marihuana, hasis) 
— LSD ja psilosybiini 
— fensyklidiini (PCP) 

Kontrollipoliittisen huumausainemääritelmän tieteellinen legitimaatio on 
perustunut lääketieteeseen. Yllä esitetty määritelmä on tähän tarkoitukseen 
aivan liian laaja. Rajatumpaan huumausaineen määritelmään on pyritty ot-
tamalla lisäkriteeriksi aineen käyttötarkoitus ja käytön mahdolliset seurauk-
set. Käsitteen alaa on pyritty supistamaan tekemällä rajanveto legitiimin käytön 
ja väärinkäytön välillä. Suomalaisessa farmakologian käsikirjassa (Tuomis-
to & Paasonen 1988, 313) esitetään seuraava määritelmä: 

Mitä hyvänsä psyykkisen vaikutuksensa takia väärin käytettyä lääkeai-
netta tai muuta tuotetta kutsutaan usein huumeeksi ja sen käyttöä huu-
meongelmaksi. 

Vastassa ovat nyt normatiiviset ongelmat. Kuka määrittelee ja millä oikeu-
tuksella sen, missä oikein- ja väärinkäytön välinen rajalinja kulkee? Lääke-
tieteessä ratkaisevana pidetään sitä, nautitaanko aine lääkinnällisessä vai jos-
sain muussa tarkoituksessa. Sama aine voi olla sekä huume että lääke. Jos 
nautin morfiinia kipuihini, käytän lääkettä, jos nautin sitä päihtyäkseni, käytän 
huumetta. Käytännössä rajan määrittely on professionaalinen kysymys. Esi-
merkiksi kun henkilö käyttää morfiinia, jonka hän on saanut lääkärin mää-
räyksellä kipujensa lievittämiseen, kysymys on lääkkeestä. Mutta jos sama 
henkilö varastaa apteekista erän samaa morfiinia ja käyttää sitä saman suu-
ruisen annoksen samoihin kipuihinsa (esim. vieroitusoireisiin), onkin kyseessä 
huumausaine. (Jaffe 1985, 532.) 

Tieteellisesti kunnianhimoisempi projekti on ollut yritys täsmentää huu-
meiden määritelmää niiden vaarallisuuden kautta. Lääketieteellisessä tutki- 
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muksessa on inventoitu ahkerasti huumausaineiden käytön erilaisia haitta-
vaikutuksia (Gilman & al. 1985; Andreoli & al. 1986; Krupp & al. 1987). Kes-
keisin kysymys on ollut se, katsotaanko aineen käytön aiheuttavan riippu-
vuutta. Farmakologian käsikirja (Paasonen & Mattila 1988, 313) tarjoaa seu-
raavan riippuvuuden/addiktion määritelmän: 

Keskushermostoon vaikuttavaa lääkeainetta tai muuta yhdistettä sisäl-
tävän valmisteen tai tuotteen käyttöä sanotaan addiktioksi, kun siihen 
sisältyy seuraavia piirteitä: 1) Pakonomainen halu ottaa valmistetta 
(psyykkinen riippuvuus) jatkuvasti tai ajoittain suurempina annoksina 
kuin tavalliset terapeuttiset tai muut yhteiskunnassa yleisesti hyväksy-
tyt annokset (esimerkiksi alkoholi). 2) Taipumus suurentaa annosta. 3) 
Usein fyysinen riippuvuus sekä vieroitus- eli abstinenssioireita silloin, 
kun henkilö ei saa käyttämäänsä valmistetta määrävälein. 4) Valmisteen 
käyttö aiheuttaa vahinkoa yksilölle ja useimmiten myös yhteiskunnalle. 

Riippuvuuden käsite sisältää omat ongelmansa. Riippuvuuden voimakkuus, 
sen kehittymisaika, toleransni ja vieroitusoireet poikkeavat toisistaan eri ai-
neiden kohdalla. Esimerkiksi opiaatteihin, alkoholiin, barbituraatteihin ja rau-
hoittaviin lääkkeisiin kehittyvä riippuvuus on erittäin voimakas, kun taas kan-
nabiksen ja LSD:n kohdalla voidaan puhua ainoastaan hyvin heikosta ja luon-
teeltaan lähinnä psyykkisestä riippuvuudesta. (Paasonen & Mattila 1988, 319.) 
Vaikka riippuvuutta on yritetty toistuvasti määritellä esimerkiksi WHO:n 
asiantuntijakomiteoiden avulla, yksiselitteiseen määritelmään ei ole päästy 
(Christie & Bruun 1986, 66-69). 

Huumausaine-käsitteen kontrollipoliittista määrittelyä on arvosteltu run-
saasti. Luokitusten ja ainerajausten tieteellistä oikeutusta on pidetty usein sil-
mänlumeena. Historiallisesta näkökulmasta on muistutettu määritelmien ajal-
lisesta vaihtelusta (Berridge & Edwards 1987; Musto 1987). Esimerkiksi am-
fetamiini otettiin huumesopimuksiin vasta 1970-luvun alussa. Kritiikin toi-
nen lähtökohta on kulttuurinen. Huumausainekontrollin on sanottu kuvas-
tavan länsimaiden moraalista imperialismia. Muissa kulttuureissa käytetyt 
päihdeaineet on leimattu huumausaineiksi, mutta lääkeaineet ja oman kult-
tuuripiirin suosima alkoholi on pidetty määrittelyn ja rajoitusten ulkopuo-
lella (Bruun & al. 1975; Christie & Bruun 1986). Huumausaine-käsitettä on 
kritisoitu siitä, että kontrollipoliittisten rajanvetojen tosiasiallisina perustei-
na ovat olleet jotkut muut kuin itse aineet ja niiden käytön aiheuttamat hai-
tat. Määritelmien ja kontrollin on katsottu heijastelleen mm. kansainväliseen 
politiikkaan liittyviä maakohtaisia intressejä, kansallisia rotukonflikteja, yleisiä 
ammattikuntaintressejä tai alkoholi-, lääke- ja tupakkateollisuuden yhteis-
kunnallista valtaa (Christie & Bruun 1986; Berridge & Edwards 1987; Musto 
1987). 

Sitä vastaan, että huumausaineiden luokittelua on perusteltu lääketieteel- 
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listen haittainventaarien avulla, on huomautettu, että alkoholin, tupakan ja 
lääkkeiden kansanterveydelliset haitat ovat huomattavasti suurempia (Chris-
tie & Bruun 1986). Huumausaine-käsitteen perustelua riippuvuuden käsitteen 
avulla on pidetty ontuvana. Riippuvuusteoriat ja riippuvuuden määrittely ovat 
vaihdelleet eri aikoina (Berridge 1990). Baborin (1990) mukaan riippuvuu-
den määritelmä vaihtelee myös määrittelevän ryhmän käytännöllisten tarpei-
den ja ammatillisten intressien mukaisesti. Esimerkiksi lääketieteessä riippu-
vuus nähdään fysiologista alkuperää olevana sairautena. American Medical 
Association on vuonna 1988 esittänyt, että kaikki huumeriippuvuudet alko-
holismi mukaan lukien ovat sairauksia, joiden hoito kuuluu lääketieteelliseen 
praktiikkaan. Näin on Baborin mukaan haluttu taata huumehoidon kehittä-
minen alkoholistihoitoa vastaavalla tavalla. Psykiatrisissa ja psykologisissa 
määritelmissä korostetaan, että riippuvuus on ennen kaikkea mentaalinen sai-
raus, käyttäytymishäiriö tai taustalla piilevän psyykkisen häiriön oire. 

Riippuvuus-käsitteen ongelmat näkyvät hyvin WHO:n määrittely-yritys-
ten vaihtelussa. 1950-luvulla erotettiin toisistaan termit "habituation" ja "ad-
diction". Kannabis, joka ei aiheuta varsinaista fyysistä addiktiota, saatettiin 
huumemääritelmän piiriin katsomalla, että se on tottumusta, psyykkistä riip-
puvuutta aiheuttava aine. 1960-luvulla addiktio ja habituaatio yhdistettiin laa-
jemman käsitteen "dependence" alle. Uusimmassa kielenkäytössä puhutaan 
huumeriippuvuussyndroomasta (drug dependence syndrome). Samalla on alet-
tu nähdä riippuvuus addiktioteorioita laaja-alaisemmin — lapset ovat riip-
puvaisia vanhemmistaan, rakkaus ja riippuvuus kulkevat käsi kädessä, ra-
vinnontarve on välttämättömyys samoin kuin ihmissuhteet. (Berridge 1990.) 
Riippuvuus-käsitteeseen sisältyvä ajatus universaalista patologisuudesta on 
asetettu kyseenalaiseksi myös muissa suhteissa. Esimerkiksi Blankfield (1987) 
on tuonut esiin, että riippuvuussuhteilla on Aasiassa selvästi positiivisempi 
merkitys kuin länsimaisessa kulttuurissa. Ettorre (1989) puolestaan on esit-
tänyt, että riippuvuuden merkitys vaihtelee sukupuolen mukaan. 

Huumausainemääritelmän ristiriitaisuudet ovat ilmeiset. Kuten Christie ja 
Bruun (1986, 66) toteavat, loogisena kategoriana, joka kokoaisi samalla ta-
valla vaikuttavat päihteet yhteen, huumeita ei ole olemassa. Kari Pylkkänen 
(1985, 8) tiivistää määrittelyn ongelmat osuvasti: 

Viime kädessä huume on ennen kaikkea käyttäytymisilmiö (...) Tämä 
seikka tekee huume-käsitteestä pulmallisen ja erilaisille, asenteisiin pe-
rustuville tulkinnoille avoimen. Tässä piilee eräs huumeongelman pe-
rimmäisistä ristiriidoista: Tietyltä osin huumeista voidaan puhua hy-
vinkin eksaktein ja tieteellisin termein, perimmältään kuitenkin aina on 
kyse asenteista ja arvostuksista, joita liitämme tiettyihin ihmisten käyt-
täytymisvalintoihin. 

Huumausaine on sosiaalinen konstruktio. Siinä heijastuvat erilaiset tieteelli-
set, yhteiskunnalliset ja moraaliset diskursrit, instituutiot ja käytännöt sekä 



niihin kytkeytyvät tarpeet ja intressit. Tutkimukselle tämä on hedelmällinen 
lähtökohta. Huumausaine-käsitteen kautta tutkimukselle avautuvat sosiaa-
liset määrittelyprosessit ja niihin kytkeytyvien erilaisten määrittelevien dis-
kurssien väliset valtasuhteet. Kontrollipoliittinen huumausaineen määritelmä 
dominoi sen alaan kuuluvien aineiden yhteiskunnallista paikkaa. Saatuaan 
lain voiman se raamittaa huumausaineiden käyttäjien toimintaa ja kontrollia. 

Oopiumista se alkoi 

Huumausaineilla on pitkät käyttöperinteet. Tärkeimpien huumekasvien, 
oopiumin, kannabiksen ja kookapensaan käytöstä kertovat arkeologiset löy-
döt ulottuvat aikaan ennen ajan laskun alkua (Blum & al. 1970). Sienet, kak-
tukset ja muut vastaavat hallusinogeenisiä ominaisuuksia sisältävät kasvit olivat 
tunnettuja heimoyhteisöjen ritualistisissa käytänteissä (Furst 1972). Uudem-
pia aineita ovat oopiumista saatava morfiini ja heroiini, kookapensaasta saa-
tava kokaiini ja synteettinen amfetamiini, jotka keksittiin modernin lääke-
tieteen piirissä 1800-luvulla (Austin 1978). LSD on 1900-luvun tuote (Stevens 
1987; Hauge 1990). Viimeisimpiä tulokkaita huumemarkkinoilla ovat syn-
teettiset, pienin muutoksin muunnettavat designer-huumeet (Brophy 1987). 

Huumekasveja on perinteisesti käytetty moniin tarkoituksiin (Blum & al. 
1970; Inglis 1975; Rubin 1975; Kin & Navaratnam 1989). Shamanismin yh-
teydessä huumekasvien käyttö on palvellut uskonnollisia tarkoitusperiä. Huu-
mekasveja on käytetty lääkkeinä sairauksien hoitoon. Sotatilanteissa niiden 
avulla on pyritty lisäämään joukkojen rohkeutta ja kestävyyttä. Neljäntenä 
perinteisenä käyttöyhteytenä voidaan erottaa kotitalouteen liittyvät praktis-
arkiset käyttötarkoitukset kuten kannabiksen käyttö ruuan valmistamisessa 
ja kasvin käyttö köysien ja kankaiden valmistuksessa. Huumekasvien päih-
dekäyttö on perinteisesti ollut lähinnä miesten toimintaa. 

Huumekasvien paikka traditionaalisissa yhteisöissä on ollut moniulottei-
nen. Siitä, minkä verran ja minkä luontoisia haittoja huumekasvien käyttö 
on mahdollisesti aiheuttanut ja millaista yhteisöllistä huolta nämä haitat ovat 
herättäneet, on kirjallisuudessa ainoastaan hajanaisia mainintoja (Blum & 
al. 1970, 12). Yleensä katsotaan, että huumekasvien käyttö traditionaalisissa 
yhteisöissä on ollut yhteisön sosiaalisten normien ja perinnäistapojen ohjaa-
maa (Blum & al. 1979; Inglis 1975; Kin & Navaratnam 1989). Päihdekäyttö 
on rajoittunut sosiaalisiin rituaaleihin. Yksin käyttäjä on ollut harvinaisuus. 

Room (1984) on kritisoinut alkoholin käytön antropologiaa siitä, että se 
on keskittynyt kuvauksissaan liiaksi juomisen yhteisöllisen funktionaalisuu- 



den osoittamiseen. Alkoholin käytön haitat ja ongelmat ovat jääneet vähem-
mälle huomiolle. On mahdollista, että kuvamme huumausaineiden käytön 
varhaishistoriasta on samalla tavalla rajoittunut. 

Tunnustetuksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi huumausaineiden käyttö alkoi 
muotoutua vasta 1800-luvulla. Oopiumi oli tuolloin levinnyt myös Euroop-
paan, missä sitä käytettiin yleisesti lääkkeenä ja usein myös päihteenä (Aus-
tin 1978; Schievelbusch 1986, 212-221; Berridge & Edwards 1987). 1800-luvulle 
ajoittuvat riippuvuuden käsitteen kehittäminen, huumeriippuvuuden popu-
laarit kuvaukset, ensimmäiset julkisuudessa käydyt huumekeskustelut, 
oopiumin vastaisen liikkeen muotoutuminen ja ensimmäiset huumausaine-
kysymykseen puuttuneet lainsäädäntötoimet (De Quincey 1988/1821; Austin 
1978; Berridge 1978 ja 1990; Berridge & Edwards 1987). 

Ensimmäinen suurta huolta ja huomiota herättänyt kysymys oli oopiumin 
polttamisen leviäminen Kiinassa (Blum & al. 1970, 48-52; Bruun & al. 1975, 
9-12; Austin 1978, 155-164; Schievelbusch 1986, 212-229). Kiinassa oli 
1700-luvulta lähtien alkanut kehittyä omaleimainen oopiumin päihdekäyttö-
kulttuuri erityisine piippuineen ja oopiumiluolineen. Käytön leviämistä edisti 
erityisesti se, että englantilainen Itä-Intian kauppaseura, jolla oli monopoli-
asema Intian oopiumin tuotantoon, kauppasi sadon Kiinaan vaihtaen sen siellä 
erilaisiin Euroopassa kysyttyihin tuotteisiin (Chambliss 1977). Kiinan hallit-
sijoiden vastarinta ja kaupan rajoitusyritykset murrettiin kahdessa ns. 
oopiumisodassa. Tilanne herätti laajenevaa arvostelua ja moraalista suuttu-
musta niin Englannissa kuin muuallakin maailmassa. Huumausainekontrol-
lin kehitykselle oli ratkaisevaa se, että Yhdysvallat, joka näki tilanteessa mah-
dollisuuden päästä mukaan Kiinan markkinoille, ryhtyi tukemaan oopiumin-
vastaista liikettä ja ajamaan asiaa aktiivisesti eteenpäin. Oikeastaan koko kan-
sainvälinen huumekontrolli, jonka kehitys käynnistyi Sanghaissa 1909 järjes-
tetyssä ensimmäisessä oopiumikongressissa, lähti liikkeelle Kiinan oopiumi-
kysymyksestä. (Bruun & al. 1975; Musto 1987.) 

Sanghain kongressin päätöslauselmissa tähdättiin oopiumin ja morfiinin 
käytön rajoittamiseen vain lääkinnällisiin tarkoituksiin (Bruun & al. 1975; 
Christie & Bruun 1986, 123). Sittemmin huumausaineista on solmittu useita 
kansainvälisiä sopimuksia, joiden piiriin on samalla saatettu uusia aineita 
(Bruun & al. 1975). Sopimuksista ehkä tärkein on vuoden 1961 huumausai-
neyleissopimus (The Single Convention), jossa kaikki aikaisemmat sopimukset 
yhdistettiin samaksi asiakirjaksi. Oleellista siinä on päihteiden jako eriastei-
sen sallitun saatavuuden mukaan (Christien & Bruun 1986, 123). Yleissopi-
musta täydennettiin vuonna 1971 Wienissä allekirjoitetulla sopimuksella psy-
kotrooppisista aineista, joka toi valvonnan piiriin amfetamiinin, LSD:n ja 
muut vastaavat hallusinogeenit sekä joukon lääkeaineita (Bruun & al. 1975; 
Christie & Bruun 1986, 122-126). Kaikkinensa kansainvälinen huumekont-
rolli muodostaa jatkuvan määrittelyn ja uudelleen määrittelyn prosessin. Mo-
nen aineen tie tässä prosessissa on kulkenut lääkkeestä huumeeksi. 
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Wienin vuoden 1971 sopimuksen taustalla oli kehitys, jonka myötä huu-
mausaineiden käyttöongelman painopiste siirtyi läntisiin teollisuusmaihin 
(Christie & Bruun 1986, 126). Tähän oli syynä 1960-luvulla tapahtunut huu-
mausaineiden käytön ennen näkemätön lisääntyminen länsimaisen nuorison 
keskuudessa. Esimerkiksi kehityksen kärkimaassa Yhdysvalloissa 1970-luvulla 
suoritettujen epidemiologisten tutkimusten mukaan noin puolet high school 
-opiskelijoista ilmoitti kokeilleensa kannabista ja moni myös käyttävänsä si-
tä säännöllisesti (Johnston & al. 1981). 

Huumekysymys on nostettu merkittäväksi huolenaiheeksi poliittisissa pu-
heissa ja kansainvälisten järjestöjen työskentelyssä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
presidentit ovat osallistuneet näkyvästi huumausainepoliittisen linjan muo-
toilemiseen (Musto 1987, 251-277). Nixon määritteli hallintokaudellaan 
(1969-1974) huumausaineet yhteiskunnan viholliseksi numero yksi ja julisti 
sodan huumeita vastaan. Ford ja erityisesti Carter olivat huumausainepoli-
tiikassaan selvästi sallivammalla linjalla, Carter mm. kannatti marihuanan 
dekriminalisointia. 1980-luvulla presidentit Reagan ja Bush ovat edustaneet 
jälleen tiukempaa ja tuomitsevampaa linjaa. (Musto 1987, 251-277.) Bush 
aloitti 1980-luvun lopussa näyttävän kampanjan huumeita vastaan tunnuk-
sella "war on drugs". Kuten Yhdysvaltojen huumausainepolitiikalle aikaisem-
minkin on ollut tyypillistä, huumesotaan on ryhdytty maailman mittakaa-
vassa ja mukaan on pyritty saamaan myös kansainvälinen yhteisö. Euroo-
passa huumekysymystä ei ole nostettu samoihin mittoihin kuin Yhdysvalloissa, 
mutta tärkeänä — ja nimenomaan tulevaisuuden kannalta merkittävänä — 
kysymyksenä se on nähty täälläkin monissa puheenvuoroissa (esim. Attali 
1990). 

Kansainvälisten elinten työssä huumausainekysymyksellä on ollut verrat-
tain merkittävä asema (Christie & Bruun 1986, 123-132). WHO on käsitel-
lyt huumekysymyksiä aktiivisesti ja YK:n huumekomiteat ovat kokoontuneet 
vuosittain. Poliisin kansainvälistä yhteistoimintaa on tehostettu mm. Inter-
polin kautta. 

Kansainvälisen sopimusjärjestelmän kehitys ja siinä kuvastuva huoli huu-
mausaineiden käytön leviämisestä länsimaissa on merkinnyt kiristyviä vaati-
muksia huumekasvien tuotantoalueiden valtioita kohtaan (Christie & Bruun 
1986, 122-130). Erityisesti Yhdysvallat on painostanut taloudellisesti tuot-
tajamaita supistamaan huumetuotantoaan ja YK:n puitteisiin on perustettu 
erityinen rahasto (crop-substitution), jonka avulla pyritään tukemaan siirty-
mistä huumekasvien viljelystä kahvin, teen tai jonkin muun hyväksyttävän 
tuotteen viljelyyn. Valtioiden käyttäytymisen ohella sopimuksissa on pyritty 
entistä enemmän myös ihmisten käyttäytymisen säätely-yrityksiin (Christie 
& Bruun 1986, 131-132). Laitonta huumekauppaa pyritään ehkäisemään ran-
gaistuksin. Käyttäjille suositellaan hoitoa ja kuntoutusta. Uusimman vuo-
den 1988 huumausainevalvontasopimuksen tärkeä painopiste on huumeiden 
salakuljetuksen ja kaupan valvonnan tehostaminen mm. mandollistamalla 
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ns. valvottu läpilasku, jossa laittoman huumausaine-erän kulkua vastaanot-
tajalle seurataan tarvittaessa yli valtiorajojen, sopimalla huumausainerikol-
lisen luovuttamisesta maasta toiseen ja pyrkimällä vaikeuttamaan huumekau-
pasta saatavien taloudellisten voittojen hyväksikäyttöä (Jetsu 1991, 90-91). 

Verrattaessa huumausaineiden traditionaalista käyttöä teollisuusmaiden ti-
lanteeseen voidaan todeta käyttöyhteyksien merkittävä supistuminen ja yk-
siulotteistuminen. Huumausaineiden yhteiskunnallista paikkaa määrittää nyt 
kontrollijärjestelmän kasvu ja huumausaineiden illegaali yhteiskunnallinen 
status. Ennen laaja-alaisesti hyödynnettyjä aineita käytetään nykyisin pää-
asiassa päihdeaineina niiden psykoaktiivisten ominaisuuksien vuoksi. Pap-
peus ja kaava ovat korvanneet shamanistisen intuition ja transsin (Inglis 1975). 
Asperiini ja muut vastaavat aineet ovat syrjäyttäneet oopiumin yleislääkkeen 
asemasta (Berridge & Edwards 1987). Poikkeukset ovat vähäisiä — esimer-
kiksi oopiumia viljellään jonkin verran leipomotarvikkeiksi ja morfiini on 
tärkeä aine kipulääkityksessä (Christie & Bruun 1986) — ja niitä valvotaan 
tarkasti. Huumausaineiden käyttö on muuttanut muotoaan länsimaiseen suun-
taan myös huumekasvien traditionaalisen käytön alueilla; oopiumin käyttö 
on menettänyt asemansa heroiinille, polttamisesta ja nuuskaamisesta on siir-
rytty suonensisäiseen käyttötapaan, kannabiksen suosio on suuri ja aikaisem-
paa nuoremmat ikäluokat ovat ryhtyneet käyttämään huumausaineita (Kin 
& Navaratnam 1989). 

Erik Allardt (1987) on esittänyt, että yksi 1900-luvun keskeisistä maailman-
laajuisista yhteiskunnallisista prosesseista on ollut länsimaisen talouden ja 
kulttuurin voimakas vaikutus muuhun maailmaan. Huumausaineiden käy-
tön modernit trendit ja kansainvälisen huumekontrollin kehitys ovat tästä hyvä 
esimerkki. Läntisen maailman keskusten, erityisesti Yhdysvaltojen, vaikutus 
niin huumeiden käyttötapojen leviämisessä kuin kontrollipolitiikan ja valvon-
takeinojen valinnoissakin on ollut merkittävä. Periferiat ja pienet maat ovat 
joutuneet toistuvasti mukautumispaineiden alaisiksi. Myös Pohjoismaiden 
huumepolitiikkaa on mahdoton ymmärtää irrallaan kansainvälisestä huume-
politiikasta, koska meilläkin kysymyksenasettelut heijastavat usein ulkoisia 
kansainvälisiä tapahtumia ja käsityksiä (Christie & Bruun 1986, 122). 

Suomalainen tarina 

Kuvauksemme ja käsityksemme yhteiskunnallisten ilmiöiden kehityksestä va-
kiintuvat usein eräänlaisiksi tarinoiksi, suuriksi tai pieniksi kertomuksiksi. 
Huumausaineiden käytön suomalainen kehitystarina voidaan tiivistää näin. 
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Pieni määrä opiaattien väärinkäyttäjiä tavattiin Suomessa jo 1930-luvulla. 
Käyttö oli tuolloin luonnehdittavissa lähinnä yläluokkaiseksi morfinis-
miksi. Narkomaanien lukumäärä lisääntyi selvästi sodan aikana ja vä-
littömästi sitä seuranneina vuosina. Samalla tapahtui muutos huumaus-
aineiden käyttäjien sosiaalisessa taustassa. 1940- ja 1950-luvuilla tava-
tuista narkomaaneista kaksi kolmasosaa tuli työväenluokasta. Useilla 
väärinkäyttäjillä oli myös rikollinen tausta. Käytetyissä aineissa morfii-
nin rinnalle nousi heroiini. Narkomaanien lukumäärä oli suurimmil-
laan heti sodan jälkeen, arvioiden mukaan 400-500 henkilöä. 
1950-luvulla lukumäärät vähenivät. 1965 opiaatteja käyttävien klassis-
ten narkomaanien määräksi laskettiin enää 150 henkilöä. Samaan ai-
kaan. Suomen huumetilanne oli kuitenkin saamassa uuden hahmon. 
1960-luvun lopulla kannabiksen käyttö alkoi levitä voimakkaasti nuo-
rison — erityisesti koululaisten — keskuudessa. Osana nuorisokulttuurin 
kansainvälisiä virtauksia syntyi Suomeenkin huumeaalto. Viranomais-
ten huomiota kannabiksen käyttö alkoi kiinnittää vuonna 1967. Polii-
sitoimeen perustettiin erityisiä huumeryhmiä. Asetettiin huumausaine-
komitea. Säädettiin huumausainelaki 1972. Laajimmillaan käyttö oli 
1970-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen käyttäjien määrät vähenivät ja ti-
lanne vakiintui. 1980-luvulta lähtien käytön mahdollinen lisääntyminen 
on jälleen herättänyt toistuvia huolenilmauksia. Kansainvälisesti kat-
soen huumausaineiden käyttö on ollut Suomessa suhteellisen vähäistä. 

Se, aloitetaanko kerronta 1930-luvulta vai 1960-luvulta vaihtelee, mutta muu-
toin tämän tarinan avulla luodaan se konteksti, missä huumausaineiden käyt-
töä Suomessa tarkastellaan ja millaisena ilmiönä se ymmärretään (esim. KM 
1969; Jaakkola 1970; Idänpään-Heikkilä 1972; Määttä 1975a; Katajisto 1985; 
Kontula 1988; Ahlström & al. 1991). 

Tiedot 1960-lukua varhaisemmalta ajalta perustuvat Westlingin ja Riipan 
(1956) tutkimukseen helsinkiläisissä mielisairaaloissa ajanjaksolla 1930-1954 
hoidetuista narkomaanipotilaista. Lehtimäki (1966) laski narkomaanien lu-
kumäärän vähentyneen 1960-luvulla 150:een. Arvio perustui päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain (ns. PAV-laki, 1962) muka-
naan tuomaan rekisteröintiin. 

Kehityskertomuksen kannalta tärkein lähde on Huumausainekomitean mie-
tintö (KM 1969). Komitea pyrki kartoittamaan 1960-luvun lopulla valinneen 
tilanteen kokonaisvaltaisesti (Jaakkola 1969). Mietinnössä tarkastellaan huu-
mausaineiden laillista ja laitonta kulutusta tilastojen ja erillistutkimusten avul-
la. Myös tietämys käytön aikaisemmasta esiintymisestä on usein välittynyt 
nimenomaan komitean työn kautta. Huumausainekomitea teetti ensimmäi-
sen varusmiehille suunnatun huumausainekyselyn, mistä muodostui myöhem-
män tilannearvioinnin kulmakivi. Varusmiestiedustelun tutkimusvuodet ovat 
olleet 1968, 1969, 1971, 1973, 1980 ja 1985 (Heinonen 1986). Myös vuonna 
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1987 suoritettu suppeampi kartoitus voidaan liittää sarjan osaksi (Seppälä 
& al. 1989). Tutkimusvälin pidentyminen vuoden 1973 jälkeen on ilmeinen 
puute aikasarjassa. 

Huumausaineiden käytön yleisyyttä koululaisten keskuudessa on selvitet-
ty lukuisilla kartoituksilla. Joihinkin näistä tutkimuksista on viitattu toistu-
vasti (esim. Hemminki & al. 1971; Aalto & al. 1973), mutta kattavaa ja jär-
jestelmällistä vertailua niiden tuloksista ei ole tehty. Myös koululaistutkimusten 
sarjassa on huomattavia ajallisia vaihteluja. 

Tilanteen kehitystä on pyritty kartoittamaan myös eräiden muiden aika-
sarja-aineistojen pohjalta. Kontula (1986) on tarkastellut kehitystä tilastoai- 
neistojen, erityisesti rikollisuutta kuvaavien tilastojen, valossa, nuorten val-
takunnallisiin terveystapatutkimuksiin on sisällytetty joitakin huumeisiin liit-
tyviä kysymyksiä (Ahlström & al. 1991) ja Hakkarainen (1987a) on uusinut 
huumausainekomitean aloittaman koulujen päihdetapausten kartoituksen 
(Jaakkola 1971; Jaakkola & Mäkelä 1974). 

Tutkimussarjojen ja -tulosten ajallisten katkosten lisäksi huomiota kehi-
tystarinan lähteissä kiinnittää se, että tulokset ja tilannearviot eri ajoilta pe- 
rustuvat erilaisiin aineistoihin. 1960-luvun loppua edeltävät arviot pohjau- 
tuvat hoitoaineistoihin ja myöhemmät puolestaan pääosin käytön yleisyyttä 
normaaleissa nuorisopopulaatioissa kartoittaviin kyselytutkimuksiin. Taite- 
kohdan ylittäviä aineistollisia jatkumoja tutkimuksissa ei esiinny. Kvalitatii-
visia käyttäjätutkimuksia ovat tehneet Rosenqvist (1970), Hakkarainen (1987b) 
ja Kinnunen (1990). 

Huomattavasti huumausaineiden käyttöä vähemmän suomalaisessa tutki-
muksessa on tarkasteltu huumekysymyksen sosiaalista määrittelyprosessia, 
kontrollipolitiikkaa ja kontrollin toimintaa. Rosenqvist (1974) on tutkinut Suo- 
men liittymistä ensimmäisiin kansainvälisiin huumausainesopimuksiin. Bruun 
työtovereineen on käsitellyt huumausainepolitiikkaa ja psykotrooppisten ai- 
neiden kontrollia pohjoismaisessa kontekstissa (Bruun 1983; Christie & Bruun 
1986). Utriaisen & Hakosen (1985) projektissa on kartoitettu huumausaine-
kysymykseen liittyvät oikeudelliset säädökset. Kontula (1986; 1988) on sel- 
vittänyt huumekontrollin rakennetta ja toimintaa. Heinonen (1989) ja Mik-
konen (1989; 1991) ovat käsitelleet huumausaineiden käyttäjien kokemuksia 
kontrollijärjestelmän toiminnasta. 

Omissa tutkimuksissani olen tarkastellut vuoden 1972 huumausainelain sää-
tämisprosessia eduskunnassa (Hakkarainen 1990; 1991), huumausainekysy- 
myksen käsittelyä pohjoismaisessa lehdistössä (Skretting & al. 1992) ja jul-
kista kontrollipoliittista huumediskurssia Temgesic-lääkevalmisteen ympäriltä 
(Hakkarainen & Hoikkala 1992). 

Huumausainekysymyksen sosiaalisesta määrittelystä ja kontrollipolitiikan 
kehityksestä ei ole tehty järjestelmällistä kokonaistutkimusta. Tämä näkyy 
mm. siinä, että edellä esitetty tarinoitunut kehityskuvaus pitää sisällään vir-
heellistä täsmällisyyttä. Huumausainekomitean mietintöön sisältyvä Jaakkolan 
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(1969, 67) toteamus, että "Suomessa kannabiksen käyttö alkoi kiinnittää vi-
ranomaisten huomiota vuoden 1967 aikana" toistuu hiukan erilaisin muo-
toiluin useissa myöhemmissä kehityskuvauksissa. Esimerkiksi Määtän (1975a, 
11) esityksessä "kannabiksen käyttö tuli viranomaisten tietoon ensimmäisen 
kerran vuonna 1967" ja Kontulan (1988, 68) mukaan "ensimmäiset tapauk-
set tulivat ilmi vuonna 1967". Kuten myöhemmin tullaan osoittamaan, kaik-
ki mainitut formuloinnit ovat harhaanjohtavia. Yleiset toteamukset kuten "sa-
moihin aikoihin alkoi lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä keskustelu huu-
mausaineista" (Kontula 1988, 68) kertovat siitä, että huumeongelman esiin-
nostamista ei meillä ole aikaisemmin tutkittu lainkaan. 

Tässä tutkimuksessa tullaan täsmentämään, täydentämään ja laajentamaan 
edellä esitettyä kehitystarinaa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään käytös-
sä ja huumetilanteessa tapahtuneita ajallisia muutoksia aikaisempaa laaja-
alaisemmin. Toiseksi tutkimuksessa kysytään, miten huumausaineita ja huu-
mekysymystä on Suomessa esiinnostettu ja määritelty, miten ja millaisiin toi-
menpideohjelmiin niiden suhteen on päädytty sekä miten valittua toiminta-
politiikkaa on käytännössä toteutettu. Kolmanneksi, kun tutkimuksen koh-
teena on huumausaineiden käytön ja sen herättämien yhteiskunnallisten re-
aktioiden tarkastelu, kasvaa tutkimustehtävä melkein kuin itsestään kartoit-
tamaan laajemminkin huumausaineiden paikkaa suomalaisessa yhteiskun-
nassa. 
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3 TUTKIMUSNÄKÖKULMA JA METODI 

Huumausainetutkimus sosiologiassa 

Sosiologiassa huumausainekysymyksestä on oltu kiinnostuneita lähinnä so-
siaalisten ongelmien sekä poikkeavan käyttäytymisen ja sosiaalisen kontrol-
lin tutkimusperinteissä. Alan kirjallisuudessa huumausaineiden käytölle on 
omistettu oma lukunsa 1950-luvulta lähtien (esim. Nordskog & al. 1950; Hor-
ton & Leslie 1955; Clinard 1957; Landis 1959; Merton & Nisbet 1966). Huu-
mausaineiden käyttö on rinnastettu mm. rikollisuuden, köyhyyden, rotusyr-
jinnän, mielenterveyden häiriöiden, juoppouden, itsemurhan, prostituution 
ja seksuaalisten poikkeavuuksien kanssa. Huumekysymyksen lukemista tä-
hän joukkoon on perusteltu sillä, että huumausaineiden käyttö on ristirii-
dassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen ja normien kanssa, käyttö herättää huolta 
yhteisössä, monia huumeisiin liittyviä toimia on kriminalisoitu ja että huu-
mausaineiden käyttö aiheuttaa huomattavia henkilökohtaisia haittoja ja yh-
teiskunnallisia kustannuksia. 1960-luvulla alkaneen käytön yleistymisen jäl-
keen huumausaineiden asemaa sosiaalisena ongelmana on voitu entistä sel-
vemmin perustella myös ilmiön laajuuteen viittaavin perustein (Clausen 1976). 

Sosiaalisten ongelmien ja poikkeavuuden sosiologiset tutkimusperinteet ovat 
olleet voimakkaasti amerikkalaisia (Mäkelä 1977; Scull 1988). Modernin te-
ollistuneen ja urbanisoituneen yhteiskunnan disorganisaatiotendenssit, kau-
punkielämän erilaiset häiriö-, poikkeavuus- ja sopeutumisilmiöt olivat esillä 
jo Chicagon koulunkunnan tutkimuksissa (Scull 1988). Myöhemmät valta-
virtaukset ovat olleet struktuuri-funktionalismi ja leimautumisteoria. 

Robert K. Mertonin essee "Social structure and anomie" (1957/1938) on 
suunnannut poikkeavan käyttäytymisen tutkimusta struktuuri-funktionalis-
tisessa perinteessä. Anomiateoriaa, jossa poikkeavuutta tarkastellaan reak-
tiona yhteiskunnan kulttuurisen ja sosiaalisen rakenteen aiheuttamaan ano-
miaan, on väitetty siteeratuimmaksi kirjoitukseksi, mitä sosiologian nimissä 
koskaan on julkaistu (Scull 1988, 675). Huumausaineiden käyttö, narkoma-
nia (drug addiction) näyttäytyy Mertonin yksilöllisen adaptaation taksono-
miassa vetäytymisenä (retreatism) sekä yhteiskunnan arvostetuista päämää-
ristä että niiden saavuttamiseen tarjotuista keinoista. Sosiaalisten ongelmien 
tutkimuksessa tehtäväksi on nähty niiden syntyyn liittyvien objektiivisten ra-
kenteellisten syiden ja olosuhteiden selvittäminen (Merton & Nisbet 1966). 
Mertonin ohella esimerkiksi Albert Cohenin (1955) esittämä alakulttuurite-
oria, jossa alakulttuuri nähdään kollektiivisena ratkaisuna yhteiskuntaraken- 
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teen aiheuttamiin ongelmiin, on poikinut useita sovellutuksia huumealakult-
tuurin tutkimukseen (esim. Young 1971; Johnson 1973; 1980; Brake 1985, 
48-53). 

Lähinnä Chicagon koulukunnan ja symbolisen interaktionismin perustal-
ta kehitellyssä leimautumisteoriassa (labeling theory) huomio kiinnitetään sii- 
hen, miten yhteisö määrittelee jonkin käyttäytymisen poikkeavaksi ja miten 
tämä määrittely yhteisöllisen leimaamisen kautta vaikuttaa poikkeavien hen-
kilöiden itseidentifikaatioon, poikkeavan uran muodostumiseen ja alakult- 
tuuriseen kiinnittymiseen (Scull 1988). Tutkimusperinteestä käytetään joskus 
myös nimityksiä interaktionistinen perspektiivi ja yhteisöllisten reaktioiden 
teoria (social reaction theory). Kysymyksessä oikeastaan onkin varsinaista Iei- 
mautumisteoriaa laajempi ja erilaisia teoreettisia lähtökohtia sisältävä suun- 
taus, jota yhdistävinä tekijöinä voidaan nähdä yleensä funktionalismin kri-
tiikki ja huomion kohdistaminen poikkeavuuden yhteisöllisiin määrittely- 
prosesseihin, sosiaaliseen kontrolliin sekä niiden seurausvaikutuksiin. (Goode 
1974; Scull 1988.) Huumausainetutkimuksessa hyvä esimerkki on Howard S. 
Beckerin teos "Outsiders" (1963). 

Uudempia tutkimussuuntauksia sosiaalisten ongelmien, poikkeavuuden ja 
sosiaalisen kontrollin alueilta erottuu kaksi. Ensimmäinen näistä on histori- 
oitsijoiden ja sosiologien keskuudessa 1970-luvulla virinnyt kiinnostus sosi- 
aalisen kontrollin historiaan. Scull (1988) nimeää suuntauksen mahtiponti-
sesti "sosiaalisen kontrollin uudeksi sosiologiaksi" (the new sociology of so- 
cial control). Kyseessä ei ole yhtenäinen koulukunta vaan pikemminkin lä- 
hestymistapa, jonka yhdistävinä piirteinä voidaan historiallisen otteen ohel-
la pitää eräitä analyysin painopisteitä. Sosiaalisen kontrollin kehitystä tutki- 
taan suhteessa valtion ja kansalaisyhteiskunnan keskinäissuhteiden kehityk-
seen. Analyysissa painotetaan konfliktien, valtahierarkioiden ja ideologian 
merkitystä. Organisaatiot, professiot ja luokat ovat tarkasteluissa vahvasti 
mukana. 

Historiatieteessä suuntauksen taustoja voidaan Scullin mukaan hakea kiin-
nostuksesta arjen historiaan (history from below). Sosiologiassa tarkastelun 
kohdistaminen sosiaalisen kontrollin prosesseihin on ollut tuttua jo leimau- 
tumisteoriassa ja Goffmanin töissä totaalisista instituutioista. Erona aikai-
sempaan "sosiaalisen kontrollin uudessa sosiologiassa" painottuvat Scullin 
mukaan historiallinen ote sekä valta- ja ideologiakysymysten analyysi. Tär- 
keä innoittaja on ollut Michel Foucaultin tuotanto. Analyyseissa etsitään ta-
vallisesti historiallisia kehitystrendejä (esim. Cohen 1985). Monissa tutkimuk- 
sissa keskitytään erityisesti 1700-luvun ja 1800-luvun muutoksiin (Scull 1988, 
687). Huumausainetutkimuksessa voidaan esimerkkinä mainita Berridgen ja 
Edwardsin (1987) analyysi oopiumikontrollin kehityksestä 1800-luvun Eng-
lannissa. 

Toinen uusista tutkimussuuntauksista on sosiaalisten ongelmien määritte- 



lyprosesseihin keskittyvä amerikkalainen konstruktivistinen koulukuntal. Sen 
mukaan sosiaaliset ongelmat vaihtelevat eri aikoina ja eri yhteiskunnissa. Edel-
leen tähdennetään, että sosiaaliset ongelmat ovat kollektiivisen valinnan tu-
los: kaikkia haitallisia asioita ei pidetä sosiaalisina ongelmina. Tässä ei ole 
sinänsä mitään uutta. Samat havainnot on todettu muissakin suuntauksissa 
(Merton & Nisbet 1966). Uusi ei ole myöskään määrittely, että sosiaalisia on-
gelmia ovat ne asiantilat, joita ihmiset pitävät sosiaalisina ongelmina (Kitsu-
se & Spector 1974). Se, mikä konstruktivismissa on uutta, on Spectorin ja 
Kitsusen (1977, 6) mukaan siinä, että kukaan ei ole aikaisemmin ottanut tätä 
analyysin lähtökohdaksi. Konstruktivismissa se on merkinnyt keskittymistä 
ja käsitteistön kehittämistä nimenomaan ongelman määrittelyprosessien tar-
kasteluun. Kiinnostuksen ensisijaisena kohteena ovat ne sosiaaliset proses-
sit, joiden kautta jokin asiantila määritellään yhteisössä sosiaaliseksi ongel-
maksi (Spector & Kitsuse 1977; Schneider 1985; Best 1989). 

Konstruktivistit, joiden filosofinen perusta paikantuu fenomenologiaan, 
erityisesti Husserlin teesiin objektin konstituutiosta subjektin intentionaali-
sen tietoisuuden tuotteena (Hazelrigg 1986), arvostelevat voimakkaasti eri-
tyisesti funktionalistisia pyrkimyksiä luoda sosiaalisten ongelmien yleistä te-
oriaa erilaisten ongelmien esiintymiseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden 
pohjalta (Spector & Kitsuse 1977). Erilaiset sosiaalisina ongelmina pidetyt 
asiat poikkeavat luonteeltaan niin paljon toisistaan — ajatellaanpa vaikka 
huumausainekysymystä, mielisairauksia ja perheväkivaltaa — että yhteisiä 
tekijöitä on objektiivisista olosuhteista mahdoton löytää (Best 1989, xvii). Sen 
sijaan konstruktivismissa etsitään eri ongelmia yhdistäviä piirteitä ja sosiaa-
listen ongelmien yleisen teorian rakennusaineita niistä kollektiivisista tiedos-
tusprosesseista, joissa asiantila tulee määrittelyksi sosiaaliseksi ongelmaksi 
(Spector & Kitsuse 1977; Best 1989). Sosiaaliset ongelmat ovat ihmisten luo-
mia sosiaalisia konstruktioita. Objektiiviset olosuhteet ovat toissijaisia. Nii-
tä mittaileva sosiologi on Spectorin ja Kitsusen (1977) mukaan itsekin osa 
ongelman määrittelyprosessia. 

Olennaisinta sosiaalisten ongelmien luonteessa ovat Spectorin ja Kitsusen 
(1977, 75) mukaan epäkohtina pidettyjä asiantiloja koskevat väitteet ja vaa-
timukset sekä niitä esittävät yksilöt ja ryhmät. Konstruktivistisen analyysin 
lähtökohtana ovat jotakin asiantilaa koskevat — ja siten ongelmaa konstru-
oivat — vaatimukset (claims). Analyysissa keskitytään kolmeen seikkaan: esi-
tettyihin vaatimuksiin, niiden esittäjiin (claims-makers) sekä varsinaiseen esit-
tämisprosessiin ja vaatimusten vastaanottoon (claims-making process). (Spec-
tor & Kitsuse 1977; Best 1989.) 

Oman ohjelmansa korostuksesta huolimatta voidaan todeta, että konst-
ruktivismi on tavallaan jatkanut symbolisen interaktionismin ja leimautumis- 

t  Suomessa koulukunnan ajattelua on esitellyt Simpura (1991). 
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teorian tutkimusperinteitä. Esimerkiksi Blumer, jonka artikkelia "Social prob-
lems as collective behavior" (1971) Best (1989, 251) pitää Spectorin ja Kitsu-
sen teoksen "Contructing social problems" (1977) ohella eniten konstrukti-
vistiseen perspektiiviin vaikuttaneena tekstinä, kritisoi objektivismia ja esit-
ti tutkimuksen suuntaamiselle samansuuntaisia vaatimuksia kuin konstruk-
tivistitkin sittemmin. 

Määrittelyprosessia jäsentävän käsitteistön lisäksi yksi nähdäkseni tärkeä 
ero aikaisempiin tutkimusperinteisiin on kuitenkin siinä, että konstruktivis-
missa sosiaalisten ongelmien varsinaisten kohderyhmien tai "ongelman kan-
tajien" nähdään aikaisempaa selvemmin osallistuvan myös itse ongelman mää-
rittelyyn. Kohderyhmät eivät jää pelkästään poikkeaviksi "outsidereiksi", joita 
yhteisö leimaa ja luokittelee, vaan niiden merkitys vaatimusten esittäjinä on-
gelman määrittelyprosessissa otetaan mukaan analyysiin. Hyvä esimerkki koh-
deryhmän vaikutuksesta ongelman määrittelyn uudelleen muotoiluun on ho-
moseksuaalien järjestäytyminen oikeuksiaan puolustavaksi liikkeeksi (Gus-
field 1989; Schneider 1985, 218). Kaiken kaikkiaan yhteisölliset reaktiot tule-
vat nyt aikaisempaa konkreettisemmin ja analyyttisemmin tarkastelun koh-
teeksi. 

Konstruktivismin sisällä on käyty paljon keskustelua siitä, mikä on sosi-
aalista ongelmaa koskevien objektiivisten olosuhteiden ja niitä kuvaavien fak-
tatietojen asema analyysissa (Spector & Kitsuse 1977; Woolgar & Pawluch 
1985a ja 1985b; Pfohl 1985; Schneider 1985a; Hazelrigg 1985; Hazelrigg 1986; 
Best 1989). Bestin (1989, 245-249) mukaan konstruktivistinen koulukunta 
on jaettavissa kysymyksessä kahteen linjaan, tiukkaan (strict constructionists) 
ja kontekstuaaliseen konstruktivismiin (contextual constructionists). 

Ensin mainittu linja, jota mm. Spector & Kitsuse (1977) edustavat, on kiin-
nostunut yksinomaan ongelmaa konstruoivista vaatimuksista sekä niiden esit-
tämisprosessista. Tarkoituksena on keskittyä konstruointiprosessin "menetel-
miin" ja niihin liittyvän yleisen teorian kehittelyyn. Se, kuinka esitetyt väit-
teet vastaavat vallitsevia asiantiloja (esim. onko huumeiden käyttö todella li-
sääntynyt, jos joku niin väittää?) jää kiinnostuksen ulkopuolelle. Vallitsevaa 
tilannetta koskevan tutkimuksen arvoa ei sinänsä kielletä, mutta sen merki-
tys sosiaalisten ongelmien yleisen teorian kehittämisen kannalta nähdään ole-
mattomaksi ja siten se rajataan analyysin ulkopuolelle (Spector & Kitsuse 
1977). 

Kontekstuaalisessa konstruktivismissa tarkasteluun otetaan ongelmaa konst-
ruoivien väitteiden lisäksi myös muita vallitsevaa asiantilaa koskevia tietoja. 
Analyysin painopiste on edelleenkin ongelmaa koskevissa vaatimuksissa, mutta 
niitä tarkastellaan nyt ikään kuin vallitsevien asiantilojen kontekstissa. 

Tiukan linjan mukaan tutkijoiden on hyödytöntä ruveta kiistelemään ih-
misten kanssa oikeista tiedoista ja tulkinnoista (Kitsuse 1989). Ilmeisenä vaa-
rana kontekstuaalisessa konstruktivismissa onkin nähdäkseni se, että tutki-
mus typistyy pelkästään osoittelemaan toimijoiden vaatimuksiin sisältyviä 
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tilannearvioita vääristeleviksi, pimittäviksi tms. Best (1989), joka lukeutuu 
kontekstuaaliseen suuntaukseen, vastaa tiukan linjan kritiikkiin painottamalla, 
että kysymys ei ole kamppailusta oikeasta tiedosta vaan ongelmaa konstru-
oivien vaatimusten arvioinnista suhteessa toisiin asiantilaa luonnehtiviin tie-
toihin — jotka nekin ovat tietenkin omalla tavallaan konstruktioita. Vertai-
lemalla ongelmaa konstruoivia väitteitä muihin asiantilaa kuvaaviin tietoi-
hin voidaan Bestin mukaan ymmärtää paremmin, miksi tiettyjä väitteitä on 
ryhdytty esittämään. Esimerkiksi Reinarmanin & Levinen (1989) mielestä 
crackistä Yhdysvalloissa 1980-luvun lopulla nostettu huoli ja hysteria kuvas-
tivat pikemminkin vaatimusten esittäjien poliittisia tarkoitusperiä kuin tilanteen 
todellista kehitystä. Vertailutietoja käyttämällä voidaan kysyä, miksi joita-
kin asiantilaa kuvaavia tietoja ei ole otettu huomioon tai miksi on käytetty 
esimerkiksi vanhentuneita tietoja. Bestin mielestä tiukka konstruktivismi ra-
joittaa niiden kysymysten määrää, joita tutkija voi tutkimuksessaan esittää 
ja tutkia. Hänen mukaansa on lisäksi varsin kyseenalaista, voiko tiukan lin-
jan mukaisessa tutkimuksessakaan tulkita väitteiden sisältöä ilman jonkin-
laista tietoa vallitsevista sosiaalisista olosuhteista. 

Huumausainekysymys tarjoaa otollisen sovellutusalan konstruktivistiselle 
analyysille. Esimerkiksi huumausaine-käsitteen määritelmät ovat muuttuneet 
paljon verrattain lyhyen ajan sisällä, kuten aiemmin luvussa 2 olemme voi-
neet todeta. Tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita huumekysymyksestä. Mää-
rittelyprosessit erilaisine aktoreineen ovat helposti havaittavissa ja dokumen-
toitavissa. Myös "sosiaalisen kontrollin uuden sosiologian" korostama his-
toriallinen ote avaa tärkeän näkökulman aiheeseen. Tässä tutkimuksessa tyy-
dytään kuitenkin lyhyempään historialliseen tarkasteluun eikä tässä muutoin-
kaan tulla keskittymään sosiaalisen kontrollin luonteeseen, mekanismeihin 
ja ideologisiin kytkentöihin sillä intensiteetillä ja tarkkuudella, mihin maini-
tussa suuntauksessa pyritään. 

Kun tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan paitsi huumekysymyksen 
synnyttämiä yhteiskunnallisia reaktioita ja määrittelyprosesseja myös huu-
mausaineiden käytön kehitystä, vastaa tehtävänasettelu konstruktivismin si-
sällä lähinnä kontekstuaalista linjaa. Tässä ei kuitenkaan keskitytä ongelmaa 
konstruoiviin vaatimuksiin, niiden esittäjiin ja esittämiseen aivan sillä tark-
kuudella kuin puhdas konstruktivistisen ohjelman mukainen analyysi edel-
lyttäisi. Se vaatisi nähdäkseni selvästi tiukemman rajauksen sekä tutkimus-
kohteen että -materiaalin suhteen. Tavoitteena ei myöskään ole sosiaalisten 
ongelmien yleisen teorian kehittäminen. Tämän tutkimuksen ote on konk-
reettisempi ja laveampi. Sosiaalisen konstruktivismin teoriaa käytetään so-
veltaen hyväksi laajemman kysymyksen, huumausaineiden yhteiskunnallisen 
paikan, kartoittamisessa. 
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Huumausaineiden yhteiskunnallisen paikan määrittäminen 

Huumausaineet yhteiskunnallisena kysymyksenä 

Huumausaineiden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset koordinaatit määräytyvät 
pitkälti siitä, millaiseksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi huumausaineiden 
käyttö yhteisössä määritellään. Se, katsotaanko käyttö esimerkiksi ihmisten 
yksityisasiaksi vai yhteiskunnan toimenpiteitä vaativaksi sosiaaliseksi ongel-
maksi, ja se, millaisia kontrollitoimenpiteitä valitaan, määrittää huumausai-
neiden merkitystä ja käsittelyä kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi, kun käyttö 
määritellään kielletyksi, leimataan käyttäjät poikkeaviksi, millä taas — ku-
ten leimautumisteorian pohjalta tiedämme — on vaikutuksensa näiden hen-
kilöiden toimintaan ja reaktioihin. Edelleen määrittely jakaa reaktioita ja il-
mauksia puolesta ja vastaan kulttuurin ja yhteiskunnan eri kentillä. 

Suomen huumekysymyksen jäsentämisessä tulen käyttämään hyväkseni Blu-
merin (1971) esittämää sosiaalisten ongelmien määrittelyprosessien jaksotte-
lua, jota täydennän Spectorin ja Kitsusen (1977) mallilla. 

Kysymyksen tai asiantilan määrittely sosiaaliseksi ongelmaksi alkaa siitä, 
että jotkin toimijat alkavat nostaa sitä esiin ja vaatia sille huomiota julkises-
sa keskustelussa. Blumer nimeää tämän vaiheen ongelman esiinnostamisek-
si. Hänen mukaansa tutkimuksessa olisi kiinnitettävä huomiota mm. tiedo-
tusvälineiden rooliin, kysymyksestä kiinnostuneiden intressiryhmien toimin-
taan, vaikutusvaltaisten organisaatioiden reaktioihin ja valtaa vailla olevien 
ryhmien voimattomuuteen. Poliitikot esimerkiksi saattavat ryhtyä nostamaan 
esiin jotakin kysymystä, mutta hillitsemään huomion kiinnittämistä johon-
kin toiseen kysymykseen. 

Jatkaakseen uraansa ongelman on alustavan tunnistuksen jälkeen saavu-
tettava laajempi sosiaalinen hyväksyntä julkisen keskustelun areenoilla, ku-
ten esimerkiksi lehdistössä ja muissa tiedotusvälineissä, kansalaisjärjestöis-
sä, viranomaisten keskuudessa ja lainsäädäntöön vaikuttavissa instituutiois-
sa. Jos näin käy, asiantila saavuttaa vaiheen, jota Blumer kutsuu sosiaalisen 
ongelman legitimoinniksi. Blumer painottaa juuri tämän vaiheen merkitystä 
siinä valikoinnissa, jonka perusteella jotkin asiantilat tunnustetaan yhteisös-
sä sosiaalisiksi ongelmiksi, mutta joitain toisia — ehkä yhtä haitallisia — ei 
tunnusteta. Useimmiten esiin nostettu ongelma todetaan Blumerin mukaan 
merkityksettömäksi, ei harkinnan arvoiseksi, tai yksinkertaisesti vain hyväk-
syttäväksi asiantilaksi, johon ei ole tarvetta laajemmin puuttua. 

Jos asian käsittelyn tärkeydelle onnistutaan saavuttamaan riittävästi kan-
natusta ja tukea, siirrytään toiminnalliseen liikekannallepanoon, jossa yh-
teisöllisiä resursseja aletaan suunnata ongelman torjuntaan. Ongelma tulee 
tällöin aikaisempaa tarkemman määrittelyn ja väittelyn kohteeksi. Tiedotus-
välineissä, seminaareissa, kokouksissa ja komiteoissa kartoitetaan ongelman 
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laajuutta ja arvioidaan sen luonnetta. Kiistat, väittelyt ja taktikoinnit värit-
tävät keskustelua. Blumerin mukaan sosiaalisen ongelman kohtalo riippuu 
suuresti siitä, mitä tässä vaiheessa tapahtuu: kuinka ongelma määritellään, 
miten erilaiset intressit otetaan huomioon ja miten erilaiset valtapositiot vai-
kuttavat prosessiin. 

Toiminnallinen liikekannallepano tähtää virallisen toimenpideohjelman laa-
timiseen. Yhteiskunnassa sovitaan, millaisilla lainsäädännöllisillä ja muilla 
keinoilla ongelmaa vastaan ryhdytään toimimaan. Toimenpideohjelma on pää-
töksentekoon osallistuvien osapuolten keskinäisen kamppailun tulos: komp-
romissit, neuvottelut, kaupankäynti, valtasuhteet sekä arvioinnit siitä, mil-
laiset ratkaisut olisivat toimivia, heijastuvat lopulliseen päätökseen. Kysymys 
on määrittelyn ja uudelleen määrittelyn prosessista, "tiivistetyssä muodos-
sa", kuten Blumer (1971, 304) painottaa. Lopputulos saattaa erota suuresti-
kin siitä, mistä aikaisemmissa vaiheissa on puhuttu. Virallinen toimenpide-
ohjelma konstituoi ongelman virallisen määritelmän ja yhteiskunnan eri vi-
ranomaisten suhteet ongelmaan sekä määrää ne keinot, joilla yhteiskunta ai-
koo ongelmaan puuttua. 

Viimeisenä vaiheena Blumerin mallissa on virallisen toimenpideohjelman 
toteuttaminen. Toimenpideohjelman soveltaminen käytäntöön saattaa muo-
kata ohjelmaa, vääristää ja uudelleen muotoilla sitä sekä aiheuttaa ennalta 
arvaamattomia seurauksia. Puuttuessaan sosiaalisen ongelman koskettamiin 
henkilöihin, asianosaisiin, kontrolloijiin tai muihin, toimintaohjelman toteut-
taminen antaa suunnan uudelle kollektiiviselle määrittelyprosessille. Ihmiset, 
joille ohjelmasta on negatiivisia seurauksia, pyrkivät sen toteuttamisen mi-
nimointiin. Ne taas, joita ohjelma hyödyttää, saattavat pyrkiä hyötymään siitä 
kehittämällä sen pohjalta uusia mahdollisuuksia etujensa ajamiseen. 

Blumerin malli korostaa sosiaalisten ongelmien valikointia. Kuten Blumer 
eri vaiheiden kohdalla tähdentää, asiantilan nostaminen ja määrittely sosi-
aaliseksi ongelmaksi voi helposti epäonnistua. Ongelmallista Blumerin mal-
lissa — kuten yleensä muissakin vastaavissa tarkasteluissa — on se, että sosi-
aalisen ongelman uran jäsentäminen päättyy virallisen toimenpideohjelman 
toteuttamiseen. Mitä tapahtuu lainsäädännön, viranomaisten toiminnan or-
ganisoinnin ja ohjelman täytäntöönpanon jälkeen, kysyvät Spector ja Kitsu-
se (1977, 130-158). Heidän neliportaisessa mallissaan kaksi ensimmäistä vai-
hetta sisältävät kehityskulun, joka Blumerin mallissa on kuvattu eritellym-
min. Sosiaalisen ongelman institutionalisoitumisen jälkeistä aikaa — ja sa-
malla ongelman määrittelyprosessin päättymisen avoimuutta — Spector ja 
Kitsuse kuvaavat lisäksi kahdella vaiheella, joissa ongelman torjuntaan laa-
dittu toimenpideohjelma muodostaa pohjan uusien vaatimusten esittämiselle. 

Vaiheista ensimmäinen kattaa prosessit, joissa ongelman käsittelyyn hae-
taan muutosta virallista tietä. Uudet vaatimukset koskevat esimerkiksi toi-
menpideohjelman riittämättömyyttä, tehottomuutta, soveltumattomuutta tai 
epäoikeudenmukaisuutta. Yksilöt, ryhmät ja instituutiot, jotka ovat tyyty- 
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mättömiä viralliseen toimenpideohjelmaan tai sen toteuttamiseen tai muista 
syistä kentälle tulleet uudet toimijat ryhtyvät ajamaan yhteiskunnan toimen-
piteisiin uudistuksia ja muutoksia. 

Toinen Spectorin ja Kitsusen esiin nostama sosiaalisen ongelman jatkoke-
hityksen vaihe — tai oikeastaan ehkä paremminkin kehityslinja — kuvaa tur-
hautumista virallisen yhteiskuntakoneiston toimintaan. Tällöin ryhmä tai jär-
jestö ryhtyy kehittämään omaa, viralliselle toimenpideohjelmalle vaihtoeh-
toista toimintamallia. Myöhemmin vaihtoehtoinen toimintamalli voidaan nivoa 
osaksi virallista toimenpideohjelmaa. 

Sosiaalisten ongelmien sekvenssimalleja vastaan voidaan tehdä useita huo-
mautuksia. Tässä oleellista on se, että niitä on sovellettu yleensä suhteellis-
ten lyhytaikaisten prosessien tarkasteluun. Käytettäessä mallia pidemmän his-
toriallisen jakson tarkastelussa on syytä kiinnittää huomiota ainakin kahteen 
seikkaan. 

Määrittelyprosessin ja sen sekvenssien ajallinen kesto jää malleissa täsmen-
tämättä. Esimerkiksi, katsotaanko vaikkapa 50 vuotta ennen ratkaisevaa lain-
säädäntöä asiasta käyty julkinen keskustelu saman prosessin osaksi (ongel-
man esiinnostamisen vaiheeksi) vai käsitelläänkö sitä omana prosessinaan? 
Sen paremmin Blumerilta kuin Spectorilta ja Kitsuseltakaan ei löydy vastausta 
kysymykseen. Luontevaa on ajatella niin, että ratkaisu on viime kädessä em-
piirinen kysymys. Eri aikajaksoilla saattaa olla esimerkiksi määrittelijöistä, 
määriteltävän ilmiön erityispiirteistä tai yhteiskunnallisen tilanteen luonteesta 
riippuvat omat määrittelyprosessinsa. 

Toinen seikka, johon on syytä kiinnittää huomiota, on määrittelyproses-
sien ja toimenpideohjelmien välinen suhde. Kaikkia tutkittavaan ilmiöön koh-
distettuja lainsäädäntötoimia ei voi pitää kansallisen ongelmanmäärittelyn 
merkkinä tai tuloksena. Lainsäädäntö, kuten muutkin valtiolliset toimenpi-
teet, saattavat kertoa myös jostakin muusta, esimerkiksi kansainvälisistä so-
pimuksista ja valtioiden välisestä yhteistoiminnasta. 

Sosiaalisten ongelmien määrittelyprosessin malli ei sinällään selitä mitään, 
mutta sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten huumausainekysymystä on 
Suomessa nostettu esiin, miten sitä on meillä eri vaiheissa määritelty, millai-
set yhteiskunnalliset toimijat ovat kysymykseen innokkaimmin puuttuneet 
ja miten meillä on päädytty nykyisen kaltaiseen huumausainepolitiikkaan ja 
-kontrolliin. 

Keskeisellä sijalla tutkimuksessa tulee olemaan ongelman määrittelyyn osal-
listuneiden toimijoiden ja heidän esittämiensä vaatimusten tarkastelu. Bes-
tin (1989) mukaan tyypillisiä vaatimusten esittäjiä sosiaalisten ongelmien alu-
eella ovat ongelmien uhrit, kansalaisaktivistit, erilaiset ongelmaan liittyvät 
ammattilaiset, viranomaiset ja painostusryhmät. Esimerkiksi uhrit saattavat 
lähteä ajamaan asiaa vaatimalla huomiota ja kompensaatiota omille kärsi-
myksilleen. Huumausainekysymyksessä entinen käyttäjä, tilanteestaan kär-
sivä ongelmakäyttäjä ja huumeiden käyttäjien omaiset saattavat puheenvuo- 
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roissaan vedota uhrin asemaan. Huumausaineita nautinnokseen ottava käyttäjä 
puolestaan saattaa omaksua uhriposition arvostellessaan yhteiskunnallisen 
kontrollikoneiston toimia ja niiden seurauksia. 

Ongelman määrittelyprosessiin sisältyvät vaatimukset voivat olla monen-
laisia. Ne voivat olla vaatimuksia jonkin asiantilan tunnustamiseksi sosiaali-
seksi ongelmaksi, vaatimuksia nähdä ongelma tietynlaisena ilmiönä tai vaa-
timuksia puuttua ongelmaan tietyin toimenpitein. Best (1987) on tarkastel-
lut sosiaalisten ongelmien konstruointia retorisena toimintana. Hän on so-
veltanut tarkasteluunsa Toulminin esittämää argumentin rakennetta: kuvaus 
(grounds), oikeutukset (warrants) ja johtopäätökset (conclusions). Vaatimusten 
esittäjät pyrkivät vakuuttamaan yleisönsä asiansa oikeellisuudesta. Ilmiön alaa 
koskevat lausumat (domain statements) ohjaavat ongelman tunnistamista. 
Orientoivat lausumat (orientation statements) luovat kuvan ongelman luon-
teesta. Esimerkiksi huumausaineiden käyttöä voidaan luonnehtia vaikkapa 
uteliaisuudeksi, pahantapaisuudeksi, rikollisuudeksi tai sairaudeksi. Tapaus-
esimerkit (examples) ovat tehokas keino havainnollistaa määritelmiä ja he-
rättää yleisön huomio. Ilmiön luonteen määrittelyn ohella tilannearvioinneilla 
on sosiaalisten ongelmien retoriikassa tärkeä sija. Bestin mukaan vaatimus-
ten esittäjät perustavat usein puheenvuoronsa arvioihin siitä, kuinka suurta 
määrää ihmisiä ongelma koskettaa (insidence estimates), ovatko asiat menossa 
huonompaan vai parempaan suuntaan (growth estimates) ja mitkä ihmisryh-
mät ovat vaaravyöhykkeellä (range estimates). Huumausainekysymykseen so-
veltaen voidaan todeta, että mitä suuremmaksi huumausaineongelma esite-
tään, sitä perustellummalta tuntuu kiinnittää huomiota siihen; mitä huonom-
paan suuntaan tilanne näyttää kehittyvän, sitä vakuuttavammin voidaan vaatia 
yhteiskuntaa tiukentamaan otteitaan; jos kaikki ovat vaarassa, ongelman rat-
kaisu on jokaisen etujen mukaista. Toimenpiteitä vaativia johtopäätöksiään 
vaatimusten esittäjät voivat Bestin mukaan pyrkiä oikeuttamaan vetoamalla 
ongelman uhrien korvaamattomaan arvoon, heidän syyttömyyteensä tai lail-
lisiin ja moraalisiin vapauksiin ja oikeuksiin. Strategisesti tehokasta saattaa 
olla kytkeä vaatimusten kohde joihinkin toisiin, jo aikaisemmin tunnustet-
tuihin sosiaalisiin ongelmiin tai muihin paheksuttuihin ilmiöihin. Menettely 
voi tuoda vaatimusten esittäjille tärkeitä liittolaisia. Edelleen vaatimusten esit-
täjät saattavat vedota siihen, että nykyiset toimenpiteet ovat riittämättömiä 
ongelman ratkaisemiseksi. 

Huumausainekysymyksen määrittelyprosessia tullaan seuraamaan erilai-
silla institutionaalisilla tasoilla, tiedotusvälineissä, tutkimuksessa ja valtion-
hallinnossa. Tullakseen sosiaaliseksi ongelmaksi asiantila on koettava yhtei-
seksi ongelmaksi. Ongelman määrittelyn on saavutettava riittävä kollektiivi-
nen hyväksyntä. Tämä edellyttää laajaa julkisuutta. Tiedotusvälineillä on so-
siaalisten ongelmien määrittelyssä erittäin tärkeä merkitys, ongelman esiin-
nostamisen ja legitimoinnin vaiheissa usein jopa ratkaiseva merkitys (Blu-
mer 1971; Spector & Kitsuse 1977). Tiedotusvälineiden kautta ongelmaa mää- 
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rittelevät toimijat saavat vaatimuksensa yleiseen tietoon ja keskusteluun. Tie-
dotusvälineet eivät itsekään ole vain passiivisia välittäjiä. Ne valikoivat -
toisia korostaen, toisia ehkäisten — asioita, joita ne haluavat julkisuuteen 
nostaa. Tiedotusvälineet saattavat myös aktiivisella toimituspolitiikalla ajaa 
tärkeiksi katsomiaan ongelmakysymyksiä julkisuudessa. Tiedotusvälineiden 
merkityksen sosiaalisten ongelmien määrittelemisessä on arvioitu viime vuo-
sina korostuneen entisestään (Simpura 1991). 

Toimenpideohjelman valinnassa valtiollinen päätöksentekokoneisto on kes-
keisessä asemassa. Toimenpideohjelman toteuttamista taas voidaan selvittää 
tarkastelemalla viranomaisten toimintaa. Tutkimustietoja käytetään usein on-
gelman laajuuden ja luonteen kartoittajana. Tutkijat kuitenkin keksivät so-
siaalisia ongelmia vain harvoin. Yleensä sosiologinen sosiaalisten ongelmien 
tutkimus seurailee ongelmallisiksi väitettyjen olosuhteiden saamaa julkista 
huomiota, väittää Blumer (1971). Arvio tuntuu pitävän paikkansa myös suo-
malaisen huumausainetutkimuksen kohdalla, kuten myöhemmin tullaan ha-
vaitsemaan. 

Huumausaineiden käytön sosiaaliset kehykset 

Huumausaineiden käytön kehitystä seurataan tarkastelemalla käytön yleisyy-
den ja sen tunnuspiirteiden kehitystä. Ehdottoman tarkkaa, yksiselitteistä ja 
luotettavaa tietoa huumausaineiden käyttäjien todellisesta määrästä on jok-
seenkin mahdotonta saada (Hakkarainen 1989). Varmempaa on tyytyä arvi-
oimaan kehitystrendejä. Yleisyyttä kuvaavien tietojen ohella on tärkeätä kiin-
nittää huomiota käytön laadullisiin ominaispiirteisiin. Näin päästään kuvaa-
vampaan käytön yhteiskunnalliseen paikantamiseen. 

Huumausaineiden käyttöä on niin julkisessa keskustelussa kuin tutkimus-
kirjallisuudessakin pyritty jäsentämään monilla ulottuvuuksilla. Yleiset so-
siologiset muuttujat, kuten ikä, sukupuoli, sosiaaliluokka ja etninen ryhmä, 
ovat olleet käytettyjä luokituksia. Ikä on ollut yleisin määrittelyulottuvuus 
1960-luvulta lähtien, jolloin huumausaineiden käyttö levisi voimakkaasti län-
simaisen nuorison keskuuteen. Huumausaineiden käyttöä on tuosta lähtien 
kuvattu tavallisesti nuoriso-ilmiönä. Huumausaineiden kokeilun ja käytön on 
katsottu sijoittuneen nuorisokulttuuriin. 1960-luvun lopulla aloittaneista käyt-
täjistä on puhuttu huumesukupolvena (Johnson & Uppal 1980; Ramos & 
Gould 1978; Ramos 1980). 

Luokkajakoa on myös käytetty paljon taustamuuttujana. Oopiumin käyt-
tö paikallistettiin Englannissa 1700- ja 1800-luvuilla erityisesti työväestöön 
(Berridge & Edwards 1987). Yhdysvalloissa oopiumipohjaisia patenttilääk-
keitä käyttivät eniten keskiluokan naiset (Austin 1978). Nuorten huumausai-
neiden käytön yleistyminen 1960-luvulla alkoi voimakkaimmin keski- ja ylä-
luokan nuorison keskuudessa (Richards 1980). 
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Sittemmin huumausaineiden käytössä ilmenneiden luokka-, sukupuoli- ja 
etnisten erojen on todettu suuresti tasoittuneen (Scarpitti & Datesman 1980). 
Huumausaineiden käyttöä ei enää voida paikallistaa yhteen tai kahteen sosiaa-
liseen ryhmään. Käyttöä esiintyy hyvinkin erilaisissa yhteyksissä ja konteks-
teissa. Perinteisten sosiologisten jaottelujen ohella tarvitaan jonkinlaista in-
ventaaria siitä, millaisissa yhteyksissä ja konteksteissa käyttöä tavallisesti esiin-
tyy. 

Nostan tutkimuskirjallisuuden perusteella esiin yhdeksän erilaista konteks-
tia, joiden puitteissa huumausaineiden käyttöä on todettu tyypillisesti esiin-
tyvän. Ne ovat etninen traditio, terveydenhoito, sosiaalinen deprivaatio, hy-
vinvointi/varallisuus, koulunkäynti ja opiskelu, taide- ja viihdemaailma, ri-
kollisuus, prostituutio ja armeija. Nimitän niitä huumausaineiden käytön so-
siaalisiksi kehyksiksi. Luokittelussa on kiinnitetty huomiota siihen, että ku-
kin kehys muodostaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti (elinolot) erilaiset puitteet 
käytön esiintymiselle. Huumausaineiden käytön syyt, luonne ja yleisyys saat-
tavat olla eri kehyksissä erilaisia. Käytön yleisyys ei vaihtele kehyksissä vält-
tämättä samanaikaisesti. Eri kehysten merkitys huumausaineiden käytön ko-
konaistilanteen kannalta on siten eri aikoina erilainen. On korostettava, että 
kehysten luokittelu ei ole looginen vaan empiirinen ja siksi jossain määrin 
fragmentaarinen — kuten elämä. 

(1) Etninen traditio. Kannabis on tunnettu pitkään ainakin Aasiassa, In-
tiassa, Lähi-Idässä, Turkissa, Afrikassa, Meksikossa ja Etelä-Amerikassa. 
Oopiumin perinteiset käyttöalueet ovat olleet Länsi-Aasia ja Välimeren itä-
rannikon maat. Kookapensaan lehtien käyttö sijoittuu Etelä-Amerikkaan. 
(Blum & al. 1970; Rubin 1975.) Monilla kanta-alueilla voidaan tavata näitä 
käyttöperinteitä yhä. Ne ovat tosin ajan kuluessa muuntuneet, supistuneet 
ja osin myös korvautuneet länsimaisilla käyttötavoilla, mutta yhä edelleen 
ne tarjoavat käyttäjälle toisenlaisen kulttuurisen lähtökohdan kuin alueilla, 
joissa kulttuuri on suosinut yksinomaan alkoholia. 

Historiallisesti huumausaineiden käytön etnisellä traditiolla on ollut suuri 
merkitys aineiden ja käyttötapojen leviämisessä. Kulttuurivaihtoa on tapah-
tunut mm. kansainvälisen kaupan, siirtolaisuuden, matkustelun ja sotaret-
kien kautta (Austin 1978). Aineiden perinteisiltä kasvu- ja käyttöalueilta muut-
taneiden siirtolaisten kulttuurinen suhde huumausaineisiin saattaa olla hy-
vin erilainen kuin heidän uuden asuinalueensa kantaväestöllä. Uudessa ym-
päristössään etniset ryhmät saattavat tietoisesti pyrkiä vaalimaan huumaus-
aineiden käyttöä merkkinä kulttuurisesta erilaisuudestaan. Esimerkiksi af-
rikkalaisen musiikin juhlissa Euroopassa saattaa juhlakansa nauttia alkoho-
lin asemesta kannabista (Söderholm 1990). Yksi näkyvä esimerkki viime vuo-
silta on ollut Länsi-Intian saariston ja Karibianmeren siirtolaisten keskuu-
dessa levinnyt rastafarianismi-liike ja sen vaalima kannabista suosiva 
ganja-kultti. Reggae-laulaja Peter Toshin maailmanhitti "Legalize It" muo- 
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dostui 1980-luvulla iskulauseeksi, joka levisi etnisen kulttiryhmän ulkopuo-
lellekin. 

(2) Terveydenhoito. Terveydenhoidossa voidaan erottaa kolme erilaista käy-
tön kehystä. (a) Kansanlääkintä. Melkein kaikkia tavallisimpia huumausai-
neita on joskus käytetty hyväksyttyinä lääkkeinä. Esimerkiksi oopiumi oli 
runsaasti käytetty yleislääke Englannissa 1800-luvulla. Oopiumituotteiden la-
jivalikoima oli laaja ja helposti saatavilla. Lääkekäytön lisäksi oopiumia käy-
tettiin päihteenä — halpuutensa vuoksi mm. työläisten keskuudessa alkoho-
lin korvikkeena. (Berridge & Edwards 1987.) Kokaiinista tuli 1880-luvulla suo-
sittu lääkeaine ympäri läntistä maailmaa. Suurta suosiota saavuttivat myös 
kokaiinipitoiset piristejuomat, esimerkiksi Coca-Cola sekä viinin ja kokaii-
nin sekoitus Vin Mariani. (Berridege & Edwards 1987, 220-224.) Sen sijaan 
kannabiksen kansanlääkinnällinen merkitys on länsimaissa jäänyt vähäisem-
mälle. Englannissa sitä saatettiin käyttää ainesosana joissakin patenttilääk-
keissä, mutta muutoin sen merkitys lääkinnällisessä käytännössä oli vähäi-
nen (Berridge & Edwards 1987, xix, 209-215). 

Huumausainekontrollin kehitys siirsi oikeuden päättää opiaattien, kanna-
biksen ja kokaiinin käytöstä lääkärikunnan käsiin. Kansanlääkinnässä ne kor-
vattiin modernin lääketeollisuuden kehittelemillä uusilla tuotteilla. Myös osa 
näistä aineista on päätynyt vähitellen huumekontrollin alle. Näin on käynyt 
esimerkiksi amfetamiinille, jonka käyttö laihdutuslääkkeenä saavutti 
1950-luvulla huomattavat mittasuhteet mm. Ruotsissa (Christie & Bruun 1986). 
Nykyisin kehykseen kuuluvat lähinnä psykofarmakat. 

Huumausaineiden kansanlääkinnälliselle käytölle on ollut ominaista kult-
tuurinen hyväksyntä ja laillisten tarjontakanavien mahdollistama aineiden 
hyvä saatavuus. Kansanlääkintä on kehystänyt paitsi lääkinnällistä käyttöä 
myös kulttuuriset normit ylittävää päihde- tai väärinkäyttöä. 

Toinen terveydenhoitoon liittyvä huumausaineiden käytön kehys on (b) po-
tilaskonteksti. Esimerkiksi morfiinia ja muita oopiumijohdannaisia aineita 
on käytetty lääkinnällisessä käytännössä runsaasti kipupotilaiden hoitoon. 
Joillakin potilailla lääkityksestä alkanut käyttö on saattanut jatkua yli hoi-
dollisen tarpeen ja johtaa riippuvuuteen. Käytön motiivi on vaihtunut kivun 
lievittämisestä euforian tavoitteluun tai vieroitusoireiden välttämiseen. Am-
fetamiinin kanssa on ollut vastaavia ongelmia. Bejerotin (1980, 16) arvion 
mukaan lääketieteellisen hoidon komplikaationa syntyvä aineriippuvuus koskee 
nykyään erityisesti uni- ja rauhoittavia lääkkeitä, joiden käyttö stressin, ah-
distuksen, levottomuuden ja unettomuuden lievittämiseen on erittäin runsasta. 

(c) Terveydenhuollon ammatti on kolmas terveydenhoidon käyttökehys. Ter-
veydenhuollon ammattilaiset on pitkään tiedetty yhdeksi huumausaineiden 
käytön riskiryhmäksi. On esitetty arvioita, että huumausaineiden käyttäjiä 
olisi noin 1 o ammattikunnasta (Jaakkola 1970, 99-100). Lääkinnällisessä 
käytännössä käytettävät huumaavat aineet ovat, erityisesti lääkäreille, halvalla 



ja suhteellisen helposti saatavilla. Aineet ja niiden käyttämiseen tarvittavat 
välineet ovat puhtaita. Olemattomin kustannuksin hankittu puhdas morfiini 
hygieenisesti ja asiantuntevasti nautittuna ei johda hyvin toimeentulevia käyt-
täjiään samanlaisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmakierteisiin kuin ta-
vallisia katutason käyttäjiä. Käyttö pysyy yleensä pitkään ympäristöltä salassa. 

(3) Sosiaalinen deprivaatio. Preble ja Casey (1969, 2-3) kirjoittavat slum-
mialueen heroiinin käyttöä kuvaavassa etnografisessa artikkelissaan: 

Heidän käyttäytymisensä on kaikkea muuta kuin pakoa elämästä. (... ) 
Lyhyet päihtymyksen hetket heroiiniannoksen jälkeen ovat vain lyhyitä 
tuokioita heidän päivittäisessä elämässään. Muun ajan he seuraavat uraa, 
joka on vaativa, haasteellinen, jännittävä ja palkitseva. He ovat koko 
ajan liikkeellä. Heidän täytyy olla varovaisia ja kekseliäitä. Varmin ta-
pa tunnistaa heroiinin käyttäjät slummiympäristössä on tarkkailla ta-
paa, jolla ihmiset kävelevät. Heroiinin käyttäjä kulkee nopein päämää-
rätietoisin harppauksin, ikään kuin hän olisi myöhässä tärkeästä tapaa-
misesta — kuten hän onkin. Hän on menossa keikalle (ryöstämään tai 
varastamaan), yrittää kaupata varastamiaan tavaroita, väistelee polii-
sia, etsii hyvää kamaa myyvää heroiinikauppiasta, on tulossa diilerin 
luota, etsii turvallista paikkaa aineen nauttimiselle tai varoo ettei ku-
kaan pääse pettämään häntä jne. Lyhyesti sanoen hän järkkäilee juttu-
ja (taking care of business). (Käännös PH.) 

Huumausaineiden käytöstä köyhyyden, puutteen ja sosiaalisen deprivaation 
vaivaamilla alueilla on raportoitu lukuisissa tutkimuksissa (Chein & al. 1964; 
Feldman 1968; Cleckner 1977). Nuoret, sosiaalinen deprivaatio ja huumeet 
yhdistyvät usein jengeissä (Fagan 1990; Sanches-Jankowski 1991). 

Brittein saarilla 1980-luvulla voimakkaasti lisääntynyt heroiinin käyttö on 
liitetty joukkotyöttömyyden kasvuun (Peck & Plant 1986; Pearson 1987b; Plant 
1989). Pearson (1987b) on paikantanut käytön voimakkaimman leviämisen 
alueille, joita 60 prosenttiin kohoavan nuorisotyöttömyyden lisäksi luonneh-
tii asuntojen heikko kunto ja asuinympäristön yleinen taantuminen sekä pois-
muutto ja erilaisten taloudellisissa ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien ihmisten 
keskittyminen samalle alueelle. Hänen mukaansa heroiinin käyttö 80-luvun 
Englannissa on kuvattavissa lähes samoin sanoin kuin Preble ja Casey kuva-
sivat heroiinin käyttöä New Yorkin slummeissa 1960-luvun lopulla. 

Huumausaineiden käytön yhteys sosiaaliseen deprivaatioon on usein tul-
kittu funktionaaliseksi. Mertonilaisessa tutkimusperinteessä huumausainei-
den käyttö on nähty vetäytymisenä tai pakona lohduttomasta todellisuudes-
ta. Preblen ja Caseyn tutkimuksesta lainattu katkelma asettuu eksplisiittisesti 
tätä tulkintaa vastaan. Siinä, kuten monissa muissakin slummialueiden et-
nografioissa, korostetaan passiivisen vetäytymisen sijasta huumausaineiden 
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käytön aktiivista luonnetta ja yhteyttä yhteisön arvojärjestelmään. Heroiinin ja 
kokaiinin käyttö on toiminnan hakemista ja riskikäyttäytymistä, jolla voi saa-
vuttaa arvostusta slummien sosiaalisissa verkostoissa (Feldman 1968; Cleckner 
1977). Pearsonin (1987a ja 1987b) mukaan narkomaanin toiminnantäyteisen elä-
mäntavan voi nähdä ratkaisuna työttömyyden murtamaan aikastruktuuriin. 

(4) Hyvin voin ti/va rallisu us. Huumausaineiden käyttöä kehystävät tyypil-
lisesti myös sosiaaliselle deprivaatiolle päinvastaiset olosuhteet. Huumausai-
neiden käyttöä on esiintynyt väestöryhmissä, joiden elinoloja ovat leiman-
neet taloudellinen ja sosiaalinen turvallisuus. Sosiaalisen deprivaation vasta-
kohtana voidaan puhua hyvinvoinnista/varallisuudesta huumausaineiden käy-
tön kehyksenä. 

Huumausaineiden käyttöä on esiintynyt hyvinvoivien yhteiskunnallisten ryh-
mien keskuudessa kauan. Esimerkiksi Berridgen ja Edwardsin (1987) mukaan 
1800-luvun Englannissa oopiumia käytettiin myös keski- ja yläluokan piiris-
sä, vaikka työväenluokan ja taiteilijoiden tavat saivatkin julkisuudessa suu-
rimman huomion. Viime vuosina erityisesti kokaiini on ollut eräänlainen muo-
tihuume varakkaiden ja hyvin toimeentulevien väestöryhmien keskuudessa. 

(5) Koulunkäynti ja opiskelu. Yhteiskunnallisen huomion keskipisteeksi huu-
mausaineiden käyttö nousi 1960-luvulla, jolloin tavallinen koulu- ja opiske-
lijanuoriso kiinnostui huumausaineista ennennäkemättömässä laajuudessa. 
Koululaisten ja opiskelijoiden parissa suoritetut tutkimukset antavat tilan-
teen kehityksestä selkeän kuvan. Marihuanaa ainakin kerran käyttäneiden mää-
rä lisääntyi Yhdysvalloissa vuosien 1967 ja 1971 välillä vajaasta 10 prosentis-
ta 50 prosenttiin. High School -seniorien keskuudessa marihuanan käyttö saa-
vutti noin 60 prosenttiin yltäneen aallonharjan vuosina 1978 ja 1979. Vuon-
na 1980 mitattiin käyttäjien osuuksissa ensimmäisen kerran lievää vähene-
mistä. Kannabiksen ohella LSD:n ja muiden erilaisten hallusinogeenien ko-
keilut yleistyivät 1960-luvun lopulla. Sen sijaan heroiinin osuus koululaisten 
ja opiskelijoiden keskuudessa on ollut vähäinen. Kokaiini sitä vastoin on nous-
sut suosiossa voimakkaasti. Vuonna 1979 sitä kokeilleitten osuus oli 12 pro-
senttia. (Scarpitti & Datesman 1980; Johnston & al. 1981.) 

Koululais- ja opiskelijanuorison huumekiinnostuksen herääminen 1960-
luvulla kytkeytyi erityisesti hippialakulttuurin nousuun. Ennen 1960-lukua 
keski- ja yläluokkaisten nuorten huumausaineiden käyttöä oli Yhdysvallois-
sa esiintynyt jonkin verran 1950-luvulla ns. beatnik-alakulttuurin yhteydessä 
(Polsky 1971). Beatnikkejä 1960-luvulla seurannut hippiliike toi huumausai-
neet yleisempään tietoisuuteen ja laajemmin nuorison keskuuteen. Hippiliik-
keen aatemaailma suuntautui keskiluokkaista arvomaailmaa, elämäntapaa 
ja teknokratiaa vastaan. Hipit korostivat nykyhetkeä, välittömyyttä, spon-
taanisuutta, hedonismia ja omaisuuden kieltämistä. Persoonallisuuden ja itse- 
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tuntemuksen syventäminen olivat keskeisiä arvoja. Henkiset arvot olivat tär-
keämpiä kuin materiaaliset. Huumausaineet, erityisesti kannabis, LSD ja muut 
hallusinogeenit olivat hipeille tärkeitä. Niiden katsottiin laajentavan tajun-
taa ja auttavan irtautumaan sovinnaisten arvojen rajaamasta maailmanku-
vasta. "Turn on, tune in, and drop out", kaikui campuksilla Timothy Learyn 
kuuluisa iskulause. (McGlothlin 1975; Willis 1978; Brake 1985.) 

Vaikka varsinaisen hippi-liikkeen elinkaari oli hyvin lyhyt, se ehti antaa huu-
mausaineille merkityksiä, jotka ovat vaikuttaneet käyttöön myöhemminkin. 
Tajunnan laajentamiseen tähtäävän käytön ohi on sittemmin noussut käyttö-
tapa (recreational use), jossa tavoitteena on ollut pelkästään virkistäytymi-
nen, rentoutuminen ja hauskanpito. 

(6) Taide- ja viihdemaailma. Huumausaineiden käytöllä on pitkät perin-
teet länsimaisen taiteen ja viihteen piirissä. Huumeet ja tavallista runsaampi 
päihteiden käyttö ylipäätään on liitetty jo pitkään taiteilijoiden elämäntapaan. 
Se on ollut osa modernin ajan taiteilijamyyttiä. Taidemaailmassa on ajateltu 
huumeiden edistävän luovuutta. 

Varhaisimpia tunnettuja esimerkkejä länsimaisen bohemian huumausai-
neiden käytöstä on vuonna 1844 Pariisissa hotelli Pimodassa kokoontumi-
sensa aloittanut Le Club des Hachischins. Siihen kuului joukko Ranskan tuon 
ajan merkittävimpiä kirjailijoita ja modernisteja, joista erityisesti Charles Bau-
delaire ja Teofilo Gautier ovat tulleet klubijäsenyydestään tunnetuiksi. (Blum 
& al. 1970, 67-68; Inglis 1975, 113-115.) 

Englannissa oopiumikokeilut olivat tunnettuja 1800-luvun alun romantii-
kan kirjailijoiden ja runoilijoiden sekä heidän ystäväpiirinsä keskuudessa. 
Oopiumin syöntiä harrastivat mm. Samuel Taylor Coleridge ja Thomas De 
Quincey, jonka vuonna 1821 ilmestyneestä kirjoituksesta "Confessions of an 
English opium eater" (1988) otetaan edelleenkin uusintapainoksia miltei vuo-
sittain. Oopiumin ohella aistillisuutta, mystiikkaa ja sisäistä kokemusta ko-
rostaneiden romantikkojen piirissä uusia kokemuksia haettiin myös kanna-
biksesta. Englantilainen vastine ranskalaisten halis-klubille oli 1891 perus-
tettu kirjailijoiden ja runoilijoiden seura Rhymer's Club, jonka istuntojen 
aktiviteetteihin kuului mm. hasiksen polttaminen ja mustan kahvin juomi-
nen. (Berridge & Edwards 1987, 49-58, 214-215.) 

Kirjallisuuden alalla perinteen näkyvin jatkaja on ollut 1950-luvun ame-
rikkalainen beat-sukupolvi, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, 
Gregory Corso, Gary Snyder, Michael McClure ja Lawrence Ferlinghetti (Cook 
1971). Kirjallisuuden ohella huumeet on liitetty musiikkiin, erityisesti jazz-
ja rock-tyyleihin. Huumausaineiden käyttö oli yleistä amerikkalaisten jazz-
muusikoiden keskuudessa jo 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin huumeet muu-
toin olivat vielä hyvin rajoitettu ja marginaalinen ilmiö Yhdysvalloissa (Clausen 
1966; Polsky 1971, 168-169). Lukuisat enemmän tai vähemmän peitetysti huu-
meista kertovat laulut kuvastavat muusikkojen suhdetta aineisiin. Artistin huu- 
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mekokemukset ovat vakioaiheita jazz- ja rock-muusikkojen elämäkerroissa 
(esim. Russell 1979; Hopkins & Sugerman 1981; Hagen 1989). 

1900-luvulla esimerkkejä huumausaineiden käytöstä voidaan löytää kaikilta 
taiteen ja viihteen aloilta, kirjallisuudesta ammattinyrkkeilyyn, elokuvastu-
dioilta ja konserttilavoilta tenniskentille. Esimerkiksi Andy Warholin (1985) 
New Yorkin 1960-luvun alun taidebohemian parissa liikkuva muistelmateos 
antaa kuvan huumausaineiden käytön asemasta taide- ja viihdeyhteisössä. 

(7) Rikollisuus. Kysymys huumausaineiden käytön ja rikollisuuden välisestä 
suhteesta on ehkä yleisimmin asetettu muotoon, johtaako huumeiden käyttö 
rikoksiin. Psykofarmakologisella selitysmallilla on relevanssia väkivaltarikok-
sissa, jotka on tehty aineiden vaikutuksen tai vieroitusoireiden alaisena (Gold-
stein 1985, 494-496). Taloudellisessa selitysmallissa rikokset nähdään huu-
meiden käytön rahoituskeinona (Preble & Casey 1969). Huumealakulttuurin 
arvoista ja normeista lähtevässä selitysmallissa katsotaan erityisesti nuorim-
pien, alle 20-vuotiaiden käyttäjien tekevän omaisuusrikoksia myös tavaroi-
den itsensä vuoksi (Carpenter & al. 1988, 9-10, 61-85). 

Toiseksi on kysytty, missä määrin rikollisuus johtaa huumeiden käyttöön 
(Bean & Wilkinson 1988, 533). Yksiselitteistä vastausta ei tähänkään kysy-
mykseen ole tarjolla. Tiedetään kuitenkin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 
rikolliset olivat yksi identifioitu heroiinin käyttäjäryhmä jo ennen toista maa-
ilmansotaa (Preble & Casey 1969). Osalla rikollisia on myös todettu rikolli-
suuden edeltävän aineiden käytön aloittamista (Bean & Wilkinson 1988, 
535-536). Huumausaineiden käyttöä rikollisten keskuudessa voidaan pitää 
poikkeavan elämäntyylin laajentumisena (Bean & Wilkinson 1988, 533). 

Kolmas tapa asettaa kysymys huumausaineiden käytön ja rikollisuuden suh-
teesta on pohtia sitä, missä määrin ne kumpikin ovat samojen ympäristöolo-
suhteiden tuotos. Bean ja Wilkinson (1988, 535-538) etsivät yhteistä poh-
jaa laittoman huumekaupan rakenteista, Carpenter & al. (1988, 61-85) ame-
rikkalaisen kulttuurin kulutusta ihannoivasta mentaliteetista. Kolmatta ky-
symyksenasettelua edustaa myös Inciardin (1980, 186-192) erottelu campus-
ympäristöön (campus setting) ja katuympäristöön (street setting). Molem-
missa esiintyy runsaasti huumausaineiden käyttöä, mutta vain katuympäris-
tössä huumeita ja rikollisuutta. 

Vaikka huumausaineiden käytön suhde rikollisuuteen on monimutkainen, ei 
liene epäilystäkään siitä, etteikö rikollisuus muodostaisi merkittävää sosiaalista 
kehystä huumausaineiden käytölle. Huumeiden ja rikollisuuden suhdetta kuvaavat 
hyvin vankilatiedot. Vuonna 1983 Yhdysvaltojen vankiloissa suoritetussa kyse-
lyssä 3/4 vangeista kertoi käyttäneensä jotakin laitonta huumetta, esimerkiksi 
38 010 kokaiinia ja 22 0Io heroiinia, mitkä luvut ovat huomattavasti suuremmat 
kuin väestössä keskimäärin (Johnson & Kaplan 1989, 528). 

(8) Prostituutio. Huumausaineiden käytön ja prostituution yhteys on ollut 



tiedossa pitkään (Prable & Casey 1969). Yhdysvalloissa 1970-luvulla suorite-
tuissa tutkimuksissa naispuolisista narkomaaneista 29-79 Wo oli harjoitta-
nut prostituutiota (Datesman & Inciardi 1979, 456-457). 

Kuten rikollisuuden kohdalla myös huumausaineiden käytön ja prostituu-
tion yhteys on kahtalainen (Goldstein 1979, 3). Yhtäältä moni prostituoitu 
saattaa työn ankaruuden seurauksena uransa jossain vaiheessa turvautua huu-
meisiin. Toisaalta monet huumausaineista riippuvaiset naisnarkomaanit ra-
hoittavat ainehankintojaan prostituutiolla. 

Heroiini, kokaiini, piristeet ja unilääkkeet olivat Goldsteinin (1979) haas-
tattelututkimuksessa prostituoitujen tavallisimmin käyttämät aineet. Piristeiden 
avulla kestää työn raskauden ja epämukavat työajat, kokaiini antaa rohkeut-
ta ja helpottaa kontaktia, heroiini ja unilääkkeet auttavat kestämään toimin-
nan epämiellyttävyydet. 

(9) Armeija. Yksi kirjallisuudessa toistuva erityisolosuhteiden ja erityis-
ten institutionaalisten järjestelyjen muovaama huumausaineiden käytön so-
siaalinen kehys on armeijalaitos. Se on kytkeytynyt huumausaineiden käyt-
töön monella tavalla. Ensiksikin joukkojen oleskelu vieraassa maassa sellai-
sen kulttuuripiirin alueella, jossa huumausaineita on helposti saatavilla ja 
käyttö tavallista, on saattanut johtaa miesten huumekokeiluihin. Amerikka-
laisille joukoille näin on käynyt niin Panaman kanava-alueella 1900-luvun alus-
sa kuin Vietnamissakin (Blum & al. 1970; Robins 1973). Robinsin (1973) tut-
kimista Vietnamin sodan veteraaneista 48 Wo oli kokeillut opiaatteja ja 78 Wo 
marihuanaa. Oopiumin ja/tai heroiinin säännöllisten käyttäjien osuus soti-
laista oli 29 Wo. Komennuksen päätyttyä sotilaat ovat saattaneet siirtää uusia 
tapoja kotimaahansa, kuten teki esimerkiksi Napoleonin Niilin armeija, jo-
ka toi kannabiksen polttamisen Ranskaan (Inglis 1975, 112). 

Toisaalta armeijat ovat toimineet huumausaineiden käytön kehyksinä teh-
tävänsä ja omien sisäisten toimintatapojensa kautta. Sotatilanteessa tarvitaan 
runsaasti voimakkaita kipulääkkeitä. Lääkinnällinen kehys yhdistyneenä so-
ta-ajan erityisolosuhteisiin on usein sisältänyt lisääntyneen riskin morfiini-
ja opiaattiriippuvuuden syntyyn. Esimerkiksi Yhdysvaltojen sisällissodassa 
runsas morfiinilääkitys laajeni veteraanien piirissä poikkeuksellisen laajaksi 
huumausaineiden käytöksi — jopa siinä määrin, että ilmiötä kutsuttiin "ar-
meija-taudiksi" (army disease) (Clausen 1966, 201). 

Lääkinnällisten toimenpiteiden lisäksi nykyisin huumausaineiksi määritel-
tyjä aineita on sotaoloissa käytetty myös joukkojen toimintakyvyn paranta-
miseen. Esimerkiksi amfetamiinia käytettiin toisen maailmansodan aikana 
kohottamaan joukkojen kestävyyttä ja tehokkuutta (Austin 1978, xxxiv). Sodan 
jälkeen oman erityisen ongelmansa ovat aiheuttaneet armeijan varastoimat 
ainemäärät. Tunnetuin esimerkki tästä on Japani, missä toisen maailmanso-
dan ylijäämävarastojen tyhjentäminen aiheutti amfetamiinin käytön epide-
mianomaisen leviämisen (Austin 1978, 184-190). 
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Huumemarkkinat 

Huumausaineiden saatavuus on käytön välttämätön ehto. Siitä, missä mää-
rin aineiden tarjonta muutoin määrää niiden kulutusta, on esitetty erilaisia 
käsityksiä. Huumausainekysymystä määrittelevässä julkisessa keskustelussa 
painotetaan usein huumekaupan merkitystä. Tarjonnan kysyntää lisäävää vai-
kutusta perustellaan huumekauppiaiden myyntistrategioiden tehokkuudella 
ja häikäilemättömyydellä (Christie & Bruun 1986). Kauppiaiden sanotaan et-
sivän uusia käyttäjiä, esimerkiksi kaupittelemalla huumeita koulujen porteilla 
ja tarjoamalla kokemattomille aineita salaa. Käsityksen mukaan huumekaup-
piaat tarjoavat aineita ensin ilmaiseksi ja ryhtyvät perimään maksua vasta 
sitten, kun henkilölle on kehittynyt omaehtoinen halu tai tarve saada niitä 
lisää. Selitysmalli on osoitettu useissa tutkimuksissa liioittelevaksi ja harhaan-
johtavaksi (Christie & Bruun 1986; Pearson 1987a). Huumausainetutkimuk-
sen kestävimpiä havaintoja on ollut se, että aineiden käyttö aloitetaan taval-
lisesti kaveriryhmissä. Kokeiluihin ei houkuttele "häikäilemätön huumehai" 
vaan oma ystävä- tai tuttavapiiri. 

Toisaalta on huomautettava, että vaikka vetoaminen huumekauppiaiden 
myyntistrategioiden tehokkuuteen onkin heikolla pohjalla, tunnetaan kirjal-
lisuudessa esimerkkejä tilanteista, joissa poikkeuksellisen runsas tarjonta tai 
aineiden helppo saatavuus on lisännyt niiden kokeilua (Robins 1973; Austin 
1978). Tarjonnan runsaus saattaa myös lisätä jo vakiintuneiden käyttäjien hen-
kilökohtaista aineiden kulutusta, erityisesti käyttäjillä, joilla käytön hallinta 
on holtitonta (Hakkarainen 1987b). 

Tarjonta vaikuttaa käyttöön myös monella muulla tavalla. Markkinoiden 
ainevalikoima ohjaa käyttäjien valintoja. Esimerkiksi tilanteessa, jossa käyt-
täjän haluamaa ainetta ei ole saatavilla, hän saattaa turvautua johonkin toi-
seen aineeseen. Myös huumausaineiden hinnat määräytyvät markkinoilla pit-
kälti saatavuuden mukaan. Markkinoilla olevien tuotteiden tarjonta, sen vaih-
telu ja laatu vaikuttavat merkittävästi käytön terveyshaittoihin ja siten käy-
tön sosiaalisiin kustannuksiin (Winslow 1984). 

Huumemarkkinoilla on olennainen merkitys huumausaineiden yhteiskun-
nallisen paikan määräytymisessä. Esimerkiksi laittomasta huumekaupasta ker-
tyvät taloudelliset hyödyt saattavat kohota niin suuriksi, että ne elättävät laajoja 
rikollisorganisaatioita. Joissakin Etelä-Amerikan maissa huumeiden tuotan-
to ja kauppa lävistävät ja korruptoivat voimakkaasti yhteiskunnan normaa-
lia taloudellista ja poliittista rakennetta. 

Toiminnan laittomuuden ja voimakkaan sanktioinnin takia mahdollisuu-
det arvioida huumetalouden laajuutta ovat rajalliset. Suomen kaltaisen pie-
nen ja syrjäisen maan huumemarkkinoiden arviointia vaikeuttavat erityises-
ti tietojen vähyys ja aineiden liikkumista kuvaavien tietoyksiköiden pienuus. 
Suomen huumemarkkinoiden kehityksen tarkastelu on rajoitettava joiden- 
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kin huumeiden tuotantoon ja levitykseen liittyvien yleisten rakenteiden erit-
telyyn. 

Huumausaineiden tuotannossa on kolme lähdettä, luonto, lääketeollisuus 
ja huumerikollisuus. Kullakin niillä on omat vaikutuksensa huumausainei-
den levitykseen. 

Oopiumia viljellään laillisesti tietyissä kansainvälisesti sovituissa maissa, 
lähinnä lääke- ja elintarviketuotannon tarpeisiin. Laittoman tuotannon ydin-
alueita ovat Turkki, Burman, Thaimaan ja Laosin muodostama ns. kultai-
nen kolmio sekä Pakistanin ja Afganistanin alueita leikkaava ns. kultaisen 
puolikuun alue. Laittomasta tuotannosta vain osa käytetään puhtaana oo-
piumina. Huumerikolliset jalostavat loput heroiiniksi. Kooka-pensaan suu-
rimmat viljelyalueet ovat Bolivia ja Peru, Kolumbia keskeisin maa levityk-
sessä. Kansainväliseen huumekauppaan kookan lehdistä jalostetaan kokaii-
nia tai crackia. Kannabiksen viljely ei ole yhtä keskittynyt kuin kooka-pen-
saan ja laittoman oopiumin. Tärkeitä tuotantoalueita on useita, mm. Turk-
ki, Libanon, Afganistan, Pakistan, Marokko, Kolumbia ja Meksiko. Laaja-
mittaista viljelyä esiintyy myös Yhdysvalloissa (Adler 1985, 7). Kannabis so-
veltuu hyvin myös pienimittaiseen kotiviljelyyn. Pohjoismaissa sitä on kas-
vatettu esimerkiksi kukkaruukussa. 

Huumausaineiden laittoman tuotannon kannalta teollistuneet länsimaat 
ovat tärkein markkina-alue. Milloin tuotanto- ja kulutusalueet sijaitsevat eril-
lään, luonnosta saatavat huumausaineet on toimitettava markkinoille sala-
kuljettamalla. Heroiinin, kannabiksen ja kokaiinin laiton levitys on hierark-
kisesti organisoitunut (Adler 1985). Välitettävän aineen kulkeutuessa portaalta 
toiselle, sitä — erityisesti heroiinia ja kokaiinia — yleensä laimennetaan, "lei-
kataan". Esimerkiksi heroiinia saatetaan jatkaa maitosokerin, kiniinin ja man-
niitin sekoituksella. Preble ja Casey (1969, 9-10, 13-14) ovat arvioineet, et-
tä maahantuodun 80-prosenttisen heroiinin pitoisuus on katutason saavut-
taessaan enää noin 3 prosenttia. Kullakin välitysportaalla on hyvät mahdol-
lisuudet tehdä voittoa. Taloudelliset edut ovat suurimmat hierarkian yläpäässä. 
Riski paljastua kontrollille kasvaa sitä suuremmaksi mitä lähemmäksi katu-
tasoa hierarkiassa tullaan. Alimman tason välittäjät ovat useimmiten myös 
itse käyttäjiä. Ylemmällä tasolla sitä vastoin saattaa toimia henkilöitä, jotka 
itse pidättäytyvät käytöstä. 

Kannabiksen kasvattaminen kotona on mielenkiintoinen poikkeus salakul-
jetukseen. Se on nähty jonkinlaisena vaihtoehtona kaupallisen motiivin hal-
litsemille rikollisille huumemarkkinoille. Kannabiksen kasvattamisesta on val-
mistettu ohjekirjoja ja esimerkiksi amerikkalaisessa huumeiden laillistamis-
ta ajavan yhdistyksen High Times -lehdessä kannabiksen kasvatusmenetel-
mät ovat keskusteluosaston jatkuva puheenaihe. Salakuljetukseen perustu-
vien huumemarkkinoiden ulkopuolelle jäävät myös eräät huumaustarkoituk-
siin soveltuvat sienilajikkeet, joita kasvaa luonnonvaraisina esimerkiksi Poh-
joismaissa. 
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Huumausainetuotannon toinen päälähde on lääketeollisuus. Sen merkitys 
on kahtalainen. Ensinnäkin lääketeollisuuden piirissä on kehitetty luonnon 
huumeiden jalostusta. Huumausaineiden käytön kannalta ovat tärkeitä eri-
tyisesti kokaiini sekä oopiumijohdannaiset valmisteet morfiini, kodeiini ja 
heroiini. Lääketeollisuus toi ne 1800-luvun lopulla markkinoille lääkevalmis-
teina, jolloin niitä saattoi aluksi hankia laillisen lääkejakelun kautta (Berrid-
ge & Edwards 1987). Esimerkiksi heroiinin markkinoille tuonut lääketehdas 
Bayer mainosti sitä yskänlääkkeenä (Chambliss 1977). Myöhemmin kokaii-
nin ja heroiinin valmistus ja jakelu ovat siirtyneet pääosin laittoman huume-
kaupan piiriin. 

Toiseksi, lääketeollisuuden piirissä on kehitelty uusia, puhtaasti synteetti-
siä lääkeaineita, jotka sitten ovat saaneet merkitystä myös huumausaineina. 
Näistä tärkeimpiä ovat olleet amfetamiini, metadoni ja LSD. Sittemmin LSD 
on siirtynyt kokonaan laittoman tuotannon piiriin. Myös amfetamiinia val-
mistetaan runsaasti laittomilla markkinoilla. Huumeriippuvuuden hoidossa 
käytettävä metadoni sitä vastoin on pysynyt edelleen laillisen tuotannon pii-
rissä. Lääketeollisuuden nykyisestä tuotevalikoimasta erityisesti psyykenlääk-
keitä, unilääkkeitä ja piristäviä lääkkeitä tavataan runsaasti myös huumaus-
aineiden käyttäjien ainevalikoimassa. 

Huumausaineiden saantia laillisilta markkinoilta säätelee lääkärinmääräys. 
Tutkimuksissa ja käyttäjien itsensä kirjoittamissa teoksissa esitellään lukui-
sia tapoja harhauttaa lääkäri kirjoittamaan haluttuja aineita (Burroughs 1981). 
Laajasta ammattikunnasta on myös mahdollista löytää lääkäreitä, jotka mää-
räävät aineita hyötymistarkoituksessa. Jonkin verran lääkeaineita tulee huu-
memarkkinoille lääketehtaisiin ja apteekkeihin suuntautuneiden murtojen 
kautta. 

Kolmas ja historiallisesti uusin huumetuotannon lähde on huumerikolli-
suus. Sellaiset uudet tuotteet kuten ecstacy ja designer -huumeet on kehitetty 
yksinomaan huumemarkkinoita silmällä pitäen. Niiden valmistuksessa on kyllä 
sovellettu lääketeollisuuden aikaisempia keksintöjä, mutta niiden kehittelyyn 
ei ole sisältynyt mitään varsinaista lääkinnällistä intressiä. Kokaiinipohjai-
sen crack-tuotteen voidaan katsoa edustavan samaa kehityslinjaa. Lähtökohdat 
ovat luonnosta ja lääketeollisuudesta, mutta lopputulos on puhtaasti laitto-
mille markkinoille suunnattu huumetuote. Tässä suhteessa voidaan puhua 
huumerikollisuuden omasta tuotekehittelystä. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tullaan tarkastelemaan sitä, mitä aineita 
Suomen huumemarkkinoilla on liikkunut, mitä kautta suomalaiset huumaus-
aineiden käyttäjät ovat aineensa hankkineet ja miten huumemarkkinat kai-
ken kaikkiaan ovat vaikuttaneet Suomen huumetilanteen ominaispiirteisiin. 
Huumausaineiden käytön kehityspiirteiden tarkastelussa tullaan käyttämään 
hyväksi edellä esitettyä käytön sosiaalisten kehysten luokitusta. Käytön ylei-
syyden ja käyttäjien sosiaalisten tunnuspiirteiden ohessa selvitetään sitä, mil-
laista osaa käytön erilaiset sosiaaliset kehykset ovat näytelleet Suomen tilan- 



teen kehityksessä. Huumetilanteen tarkastelun jälkeen tullaan paneutumaan 
huumausainekysymyksen suomalaiseen määrittelyprosessiin sen eri tasoilla. 
Määrittelyprosessin ja siihen sisältyvien muutosten ohella analyysissa kiin-
nitetään huomiota ongelman tärkeimpiin määrittelijöihin ja heidän vaatimuk-
siinsa. 

Metodi ja aineistot 

Tutkimuksen kysymyksenasettelusta johtuen empiirinen tarkastelu perustuu 
erilaisiin aineistoihin. Aineistojen käsittelyssä on vaikea nimetä yhtä ainoaa 
metodia. Tutkimusmateriaalia analysoidaan sekä määrällisesti että laadulli-
sesti. Aineistoista lasketaan frekvenssejä, taulukoidaan prosentteja, poimi-
taan esiin keskeisiä teemoja ja vertaillaan ilmaisuja sisällöllisesti. Kokonais-
strategialtaan tutkimus on pikemminkin kvalitatiivinen kuin kvantitatiivinen. 
Esimerkiksi huumausaineiden käytön tarkastelussa painopiste ei ole niinkään 
käytön yleisyyden tarkassa määrittämisessä kuin laadullisten muutosten sel-
vittämisessä. Erilaisia aineistoja käytetään autonomisesti ja kohdespesifisti 
erilaisten kysymysten tai prosessien tarkasteluun. 

Aineistojen valintaa ja analyysia ohjaavat tutkimuksen kysymyksenaset-
telu sekä tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteelliset jäsennykset. 
Aineistot on valittu sen mukaan, että ne kuvastaisivat tutkittavaa kysymystä 
kohtuullisen ilmaisuvoimaisesti ja että niiden yhteiskunnallinen tai kulttuu-
rinen paikka ilmentäisi jo itsessään huumekysymyksen yhteiskunnallista koor-
dinaatistoa (vrt. Mäkelä 1990). 

Huumausaineiden käytön ja huumemarkkinoiden kehitystä tarkastellaan 
tehtyjen tutkimusten, käyttäjähaastattelujen ja jossain määrin myös muun 
dok umenttiaineiston pohjalta. Huumausaineiden käytön yleisyyttä kartoit-
tavia tutkimusraportteja on kerätty paitsi julkaistuista lähteistä myös seuraa-
vista tietokannoista: yliopistojen opinnäyteluettelot, Nuorisopoliittisen kir-
jaston tietopalvelu ja huumebibliografia (Stenius 1990). Joitakin raportteja 
on saatu suurimpien kaupunkien nuorisotoimistoille vuonna 1985 osoitetun 
tiedustelun kautta. Kaikkiaan vuosilta 1968-1988 kertyi aineistoon 69 kyse-
lytutkimusraporttia. Tätä voidaan pitää erittäin kattavana. Tutkimushank-
keen yhteydessä on maan kaikille peruskouluille, lukioille ja ammattikouluille 
suunnattu kyselytutkimus niiden oppilaiden päihdetapauksista vuonna 1985 
(Hakkarainen 1987a). 

Projektin yhteydessä vuosina 1985-1986 kerättyjä huumausaineiden käyt-
täjien haastatteluja olen aikaisemmin analysoinut lisensiaattitutkielmassani 
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(Hakkarainen 1987b). Tätä tutkimusta varten olen käynyt niitä uudelleen lä-
pi siltä osin kuin niissä käsitellään käytön ja huumetilanteen kehitystrendejä 
ja ominaispiirteitä. Aineiston status tarkastelussa on muita tutkimustietoja 
täydentävä. Haastatteluihin osallistui kaikkiaan 57 henkilöä, 15 naista ja 42 
miestä. Nuorin haastateltu oli 14-vuotias, vanhin päälle 40 vuotta. Runsas 
puolet haastatelluista sijoittui ikäryhmään 25-34 vuotta. Sosiaaliselta taus-
taltaan haastatellut edustavat eri yhteiskuntakerroksia. Käyttäjät poimittiin 
haastatteluihin heidän luonnollisista elinympäristöistään eri puolilta Suomea. 
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Suurimman osan haas-
tatteluista suoritti tutkimusavustaja. Haastatellut käyttäjät edustavat pääosin 
kokenutta ja varsin vakiintunutta käyttäjäkuntaa. Lähes puolet heistä oli käyt-
tänyt huumausaineita yli 10 vuotta. Kun kyselytutkimukset tavoittavat lähinnä 
kokeilijoita, niin haastatteluaineiston kautta saadaan kuvaa huumausainei-
den varsinaisista käyttäjistä. Haastattelut tuovat tarkasteluun käyttäjän nä-
kökulman. 

Tutkimustietoja täydentävästi käytetään myös muuta dokumenttiaineistoa. 
Esimerkiksi suomalaisen underground-liikkeen aktivistien muistelma-aineisto 
(Lindfors & Salo 1988) ja yksi vankielämäkerta (Jani, teurastajan poika, 1984) 
täydentävät kuvausta käyttäjähaastattelujen tapaan itse mukana olleiden tie-
doilla. Tämä materiaali on kerätty ilman varsinaista systematiikkaa, ja se yk-
silöidään tarkemmin tekstissä. 

Määrittelyprosessin tutkimuksessa sosiaalinen konstruktivismi on avoin eri-
laisille aineistoille. Onkin luonnollista, että kun ongelmaa konstruoivia vaa-
timuksia esitetään eri foorumeilla, mahdollinen tutkimusaineisto muodos-
taa myös laajan kirjon. Aineistona tutkimuksessa voidaan käyttää mm. leh-
distökirjoituksia ja muuta uutismedia-aineistoa, ammattikirjallisuutta ja ai-
kakauslehtiä, populaarikirjallisuutta ja vastaavia dokumentteja, asian edus-
kuntakäsittelyjä, lehdistötiedotteita, mielipidemittauksia ja vaatimusten esit-
täjien haastatteluja (Best 1989, 250). Tässä tutkimuksessa käytettävät aineis-
tot on valittu ongelmanmäärittelyprosessin mallin mukaan. 

Ongelman esiinnostamista ja legitimaatiota sekä näihin vaiheisiin sisälty-
vää määrittelyä analysoidaan ensiksikin lehdistön huumekirjoittelun avulla. 
Huumekirjoittelun volyymin tarkastelua varten Turun yliopiston kirjaston ko-
koelmista kerättiin systemaattinen otos kahdesta suuresta sanomalehdestä (Hel-
singin Sanomat ja Turun Sanomat) vuosilta 1936-1937, 1946-1947, 
1951-1952, 1956-1957 ja 1963-1988. Tutkimusavustaja laski lehtien huu-
mekirjoitukset kultakin tutkimusvuodelta tammikuusta alkaen joka toiselta 
kuukaudelta. Aineisto rajattiin lehdistökäsittelyn näkyvimpään kärkeen, 
pääkirjoitus- ja pääuutissivuille. Mukaan otettiin kaikki näillä sivuilla esiin-
tyneet huumausaineita käsitelleet kirjoitukset. Yhteensä niitä kertyi 461. Vuotta 
1966 varhaisemmalta ajalta otokseen tulleet kirjoitukset poimittiin talteen myös 
sisällöllistä tarkastelua varten. Muutoin lehdistön huumekirjoittelun sisältöä 
tullaan tarkastelemaan Alkon kirjasto- ja tietopalvelun lehtileikekokoelman 



avulla. Kokoelma on tiettävästi laajin alkoholi- ja huumeaiheinen lehdistö-
arkisto Suomessa. Tutkimusta varten siitä kerättiin kaikki huumeaiheiset kir-
joitukset kokoelman alusta, vuodesta 1966 vuoteen 1988. Aineisto, jonka laa-
juus on 3 501 leikettä, sisältää kirjoituksia useista sanomalehdistä ja joita-
kin artikkeleita myös viikkolehdistä. Sanomalehdistöä suppeammin ja epä-
systemaattisemmin on kerätty tavallisista viikko- tai aikakauslehdistä laajoja 
huumeaiheisia kirjoituksia tai huumeteemanumeroita. Näitä on poimittu Heis-
kasen ja Mitchelin (1985) keräämästä nuorisoa koskevasta lehdistöaineistos-
ta sekä muissa yhteyksissä esiin tulleiden viitteiden tai vuodesta 1985 lähtien 
tutkijan omien, kirjastojen lukusaleissa ja lehtikioskien edessä tehtyjen ha-
vaintojen perusteella. 

Kuten aiemmin on todettu, tiedotusvälineillä on oleellinen rooli sosiaalis-
ten ongelmien määrittelyssä. Sanomalehtiaineiston avulla voidaan analysoi-
da paitsi ongelmaa konstruoivia vaatimuksia ja niitä julkituovia aktoreita myös 
varsinaista määrittelyprosessia. Sanomalehtiaineistoa varhaisempaa määrit-
telytilannetta tarkastellaan muun, tekstissä tarkemmin yksilöitävän kirjalli-
sen dokumenttimateriaalin pohjalta. Se on kerätty Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksen ylläpitämän Nykysuomen sanakirjan lipustoarkiston (4,5 mil-
joonaa sanalippua vuosilta 1880-1950) kautta. Systemaattisen sanastokar-
toituksen yhteydessä lipustoon on arkistoitu esimerkkejä suomenkielisen huu-
meterminologian esiintymisestä eri lähteissä. 

Tutkimuksen rooli ongelman määrittelyssä tulee tarkasteluun, kun edellä 
esiteltyä suomalaisesta huumausainetutkimuksesta koostuvaa aineistoa kä-
sitellään myös ongelman esiinnostamisen ja legitimoinnin näkökulmasta. 

Toiminnallisen liikekannallepanon ja virallisen toimenpideohjelman laati-
misen tarkastelussa empiirinen aineisto koostuu valtiopäiväasiakirjoista vuo-
silta 1967-1988 kerätystä huumeaiheisesta eduskunta-aineistosta: suulliset 
ja kirjalliset kysymykset, laki-, toivomus- ja raha-asia-aloitteet sekä lainsää-
däntötoimiin liittyvät hallituksen esitykset, valiokuntamietinnöt ja kansan-
edustajien puheenvuorot. Eduskunta-aineiston voidaan katsoa edustavan kan-
sallisen julkisen keskustelun ja mielipiteenmuodostuksen huippua, missä huu-
mausainekysymyksen määrittelyä voidaan seurata tiivistyneessä muodossa. 
Muuta toiminnalliseen liikekannallepanoon ja virallisen toimenpideohjelman 
laatimiseen liittyvää tutkimusaineistoa ovat huumesäädökset ja huumausai-
neita käsitelleet komiteanmietinnöt. 

Viranomaisten keräämät tilastot tulevat mukaan analyysiin lähinnä viral-
lisen toimenpideohjelman toteuttamisen tarkastelussa. Tilastot kertovat vi-
ranomaisten toimenpiteistä sekä niiden tavoittavuudesta ja kohdentumises-
ta. Toimenpideohjelman toteuttamisen tarkastelussa käytetään lisäksi huu-
mekontrolliin ja hoitoon liittyvää tutkimusta ja asiakirja-aineistoa. 

Tarkastelun eri kohdissa toistuvasti esiintulevan Temgesic-tapauksen tut-
kimusaineisto käsittää lehtikirjoituksia vuosilta 1986-1991 (46), yhden tele-
visio-ohjelman, lääkintöhallituksen yleiskirjeitä (3), keskusteluun osallistu- 
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neiden henkilöiden haastatteluja (16, mm. lääkäreitä, lääkintöhallinnon vir-
kamiehiä, huumepoliisi, toimittaja, tutkija, huumausaineiden käyttäjiä) se-
kä joitakin muita yksityisiä tai julkisia dokumentteja (ks. tarkemmin Hak-
karainen & Hoikkala 1992). Empiirisen tarkastelun eri jaksoissa käytetään 
hyväksi myös tekstissä tarkemmin yksilöitäviä raastuvanoikeuden pöytäkir-
joja eräistä merkittävistä huumausainejutuista. Tähän aineistoon on koottu 
harkinnanvaraisesti vain joitakin tiettyjä tapauksia. 

Huumausaineiden yhteiskunnallisen tai kulttuurisen paikan määrittämi-
sessä käytetään lisäksi kauno- ja tietokirjallista materiaalia sekä Nykysuo-
men sanakirjan aineistoa. 
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4 SUOMALAISET HUUMEKUVIOT 

Tilanne vuosisadan alkupuoliskolla 

Kuvattaessa jonkin maan tai paikkakunnan huumetilannetta käytetään eng-
lanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa usein termiä "drug scene" (Plant 
1989; Leech 1991). Mielestäni luonteva suomenkielinen vastine sille on huu-
mekuviot. Ilmaisu esiintyy myös suomalaisten huumausaineiden käyttäjien 
puheessa, huumepoliisin kielenkäytössä (Nordman & Nykänen 1991) ja jois-
sakin tutkimusteksteissä (Mikkonen 1989). Viittaan huumekuvioilla niihin 
toimintoihin, käytänteisiin ja järjestelyihin, joita huumeiden käytön ympä-
rillä tiettynä aikana, tietyllä alueella ja tiettyjen ihmisten piirissä esiintyy. Huu-
mekuvioiden määreitä ovat käytön laajuus, käyttäjäkunta, käytetyt aineet ja 
niiden käyttötavat sekä aineiden hankinta ja tarjonta. Deskriptiivisenä kä-
sitteenä huumekuvioista voidaan puhua alueellisesti ja sosiaalisesti erilaisis-
sa yksiköissä. 

Tiedot huumausaineiden käytön varhaishistoriasta Suomessa ovat erittäin 
puutteellisia. Järjestelmällistä huumehistoriaa ei ole kirjoitettu. Kuvaus so-
taa edeltävän ajan huumekuvioista on perustettava joihinkin harvoihin läh-
teisiin. Niiden perusteella voidaan kuitenkin luonnehtia käytön sosiaalisia ke-
hyksiä ja joitakin muita yleispiirteitä 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmen-
ten huumekuvioissa. 

Oopiumia, morfiinia, heroiinia, kokaiinia ja kannabista tuotiin maahan 
lääkinnällisiin tarkoituksiin. Aineiden jakelu tapahtui apteekkilaitoksen kautta. 
Käytöstä kertoo se, että 1930-luvulla Suomi sai useita huomautuksia kansain-
väliseltä oopiumikontrollin valvontalautakunnalta poikkeuksellisen suuresta 
heroiinin kulutuksesta (Rosenqvist 1974). Ajanjakson 1930-1937 vuosiku-
lutuksellaan, n. 6-7,5 kg miljoonaa asukasta kohden, Suomi oli heroiinin 
kulutuksen kärkimaita maailmassa — vain Japani oli edellä ja sekin ainoas-
taan vuoteen 1935 saakka. Tehonsa ja halpuutensa ansiosta heroiini oli Suo-
messa paljon käytetty lääke. Sitä käytettiin ainesosana mm. joissakin suosi-
tuissa yskänlääkkeissä ja kipulääkkeenä se oli syrjäyttänyt morfiinin (West-
ling & Riippa 1956, 156). Lääkärit näyttävät olleen varsin halukkaita mää-
räämään heroiinia tai heroiinipitoisia lääkevalmisteita potilailleen. Siksi on 
yllättävää, että havainnot heroiinin väärinkäytöstä tai heroinistista jäivät erit-
täin vähäisiksi. (Rosenqvist 1974, 16.) 

Sotaa edeltävän ajan huumekuvioissa hallitsevin aine oli morfiini. Näin 
raportoidaan ainoassa käyttöön kohdistuneessa tutkimuslähteessä, West- 
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lingin ja Riipan (1956) tutkimuksessa Helsingin seudun mielisairaaloissa hoi-
detuista addiktiopotilaista. Hoitotapauksista 64 ajoittui vuosille 1930-
1939. 

Potilasaineiston valossa sotaa edeltävän ajan huumetilanne näyttäytyy va-
kaana. Ajanjaksolla 1925-1939 Helsingin mielisairaaloissa hoidettiin sään-
nöllisesti keskimäärin kolme uutta narkomaanitapausta vuosittain. Morfii-
nin ohella esiintyi jonkin verran oopiumin ja kokaiinin käyttöä. Julkisuu-
dessa esitettiin 1920-luvulla joitakin huolestuneita puheenvuoroja kokaiinin 
salakaupan ja käytön leviämisestä Suomeen (Kulovesi 1925; Nikula 1926). 
Westlingin ja Riipan (1956, 157) potilasaineiston 12 kokaiinitapausta kerto-
vat käytön esiintymisestä, mutta laajemmasta epidemiasta ei ole tiedossa ha- 
vaintoja (Huhtala 1955; KM 1969; Rosenqvist 1974). Heroiinilla oli potilas- 
tapauksissa merkityksetön osuus. (Westling & Riippa 1956, 157.) Samankal-
tainen ainejakautuma piirtyy esiin tutkituista myrkytyskuolemista. Huumau- 
saineista tuli yleisimmin esiin morfiini, kokaiinitapauksia esiintyi joitakin har-
voja ja heroiini ilmestyi taulukoihin vasta 1930-luvun lopulla (Hämäläinen 
1929; Erkkilä 1936; Huhtala 1953). 

Westlingin ja Riipan (1956, 159-160) potilasryhmän sosiaalinen tunnus-
merkistö on mielenkiintoinen. Naisia ja miehiä oli yhtä paljon. Miehet oli- 
vat aloittaneet käytön keskimäärin 32-vuotiaina, naiset 28-vuotiaina. Tämän 
mukaan huumekuviot näyttäytyvät aikuisten toimintakenttänä, johon mie-
het ja naiset osallistuivat yhdenvertaisesti. Kuva on ainakin osin harhaan- 
johtava. Huumausainekokeilut jäivät potilasaineiston ulkopuolelle. Ajanjakson 
harvasta dokumentaatiosta löytyy ainakin yksi viite siitä, että huumekokei-
luja tapahtui myös nuorempien ikäluokkien keskuudessa. 1920-luvun ensim- 
mäisinä vuosina silloin 20-vuotias Olavi Paavolainen kertoo päiväkirjoissaan 
ystävänsä kanssa suorittamistaan oopiumikokeiluista. Merkinnät sisältävät 
kommentin myös käytön sukupuolijakoon. Kun Paavolainen Torstai-seuran 
kokouksessa ehdotti yhteisiä oopiumikokeiluja seuran tytöille, marssivat nä-
mä välittömästi ulos. Paavolainen itsekin tiettävästi lopetti kokeilut parin vuo-
den jälkeen. Ystävä sen sijaan jatkoi käyttöä. (Kurjensaari 1975, 13-14, 
42-43; Paavolainen 1991, 52.) 

Westlingin ja Riipan (1956, 161-163) keräämien addiktiotapausten amma-
tillinen jakauma antaa tietoja käytön sosiaalisista kehyksistä. Vahvimmin oli 
edustettuna terveydenhoidon ammattikunta. Runsas kolmannes (24 tapaus- 
ta) potilasaineistosta kuului tähän ryhmään. Miehet olivat lääkäreitä, naiset 
sairaanhoitajia. Toinen esiintullut ammattikunta oli taiteilijat, joita aineis- 
tossa oli viisi tapausta. Yläluokasta tai ylemmästä keskiluokasta tulevia po-
tilaita oli 14 ja alemmasta keskiluokasta 6 henkilöä. Työläisiä potilaista oli 
13. Koulutustaso oli sotaa edeltävän ajan potilasaineistossa korkea. 

Huumausaineiden käyttäjät olivat 1930-luvulla yksittäistapauksia (West-
ling & Riippa 1956, 170). Käyttöön johtaneet tekijät olivat yksilöllisiä. Joita-
kin huumausaineiden käytölle tyypillisiä sosiaalisia kehyksiä tapausten taus- 
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talla on kuitenkin selvästi nähtävissä. Taiteilijat/boheemit olivat yksi tällai-
nen. Heidän huumausaineiden käytössään heijastuivat taidemaailman kan-
sainväliset kulttuurivaikutteet. Tähän viittaa "itämaisella huoneellaan" yl-
peilleen nuoren Olavi Paavolaisen 1920-luvun alussa Katri Valalle kirjoitta-
ma kirje. 

Kati, minä olen 'vajonnut niin alas', että etsin nykyään nautintoni — 
ooppiumista. Oletko lukenut Claude Farrerin 'Fumee d'opium'? Silloin 
ymmärrät, mikä ihana nautinto se on. Minä uskallan sanoa, että se on 
miltei suurin nautinto — ja silti minä kammoan ja halveksin itseäni sen 
johdosta. Ja seuraava päivä, 'kauhea seuraava päivä, sielu ja ruumis 
lamassa', kuten Baudelaire sanoo, joka tunsi ooppiumin nautinnot ja 
sen tuskat (...) (Kurjensaari 1975, 42.) 

Toiseksi, kuvioissa oli mukana henkilöitä varakkaista oloista. Sotaa edeltä-
vän ajan huumekuvioille tärkein oli kuitenkin terveydenhuollon kehys. Ter-
veydenhoidon ammattikunnan osuuden lisäksi sen merkitystä korostaa poti-
laskontekstin vaikutus. Runsas kolmasosa (36 07o) addiktiotapauksista oli ke-
hittynyt lääkärin määräämän hoidon komplikaationa. Terveydenhoito-kehyk-
sen hallitsevaa roolia sotaa edeltävän ajan huumekuvioissa painottaa edel-
leen morfiinin ja heroiinin apteekkijakelu ja käyttö kansanlääkinnässä. Vää-
rinkäytetyt aineet hankittiin apteekista. Salakuljetukseen perustuvat huume-
markkinat olivat arvioiden mukaan liki olemattomat. (Westling & Riippa 1956, 
168-169.) Lehdistöaineiston tarjoamana esimerkkinä Helsingin Sanomien 
(18.8.1937) salakuljetusta käsittelevässä jutussa haastateltu tullihallituksen kan-
neviskaali kertoo, että maassa ei ole tehty edellisen ja kuluvan vuoden aika-
na yhtään huumetakavarikkoa. 

Syyttä ei Jaakkola (1969, 45) luonnehdi sotaa edeltänyttä huumausainei-
den käyttöä "yläluokkaiseksi morfinismiksi". Luonnehdinnan kuvausvoima 
kasvaa vielä, kun siirrytään tarkastelemaan muutoksia sodan jälkeisessä ti-
lanteessa. 

Sota-ajasta 1960-luvulle 

Sodan jälkeen kuviot näyttivät muuttuneen. Markkinat oli vallannut heroii-
ni. Vuonna 1946 oli Helsingin poliisilaitoksen huolto-osaston tiedossa 48 he-
roiinin käyttäjää. Näistä "nuorista kahviloissa vetelehtivistä heroiinin nuus-
kaajista", kuten tilanteesta raportoinut Jokivartio (147, 263-265) heitä luon- 
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nehtii, oli valtaosa (70 07o) miehiä. Ryhmään kuuluvat miehet olivat keski-
iältään 23-vuotiaita, naiset 21-vuotiaita. Nuorimmat heroiinin käyttäjät oli-
vat reilusti alle 20-vuotiaita. Yllättävä oli myös ryhmän sosiaalinen tausta. 
Kahta konttoriapulaista lukuun ottamatta nuoret heroinistit kuuluivat ruu-
miillista työtä tekevään työväenluokkaan. 

Huumausaineiden käytön sosiaalisessa kompositiossa tapahtuneet muutok-
set näkyivät myös Westlingin ja Riipan (1956, 159-163) sodan jälkeisessä po-
tilasaineistossa (165 henkilöä ajalta 1940-1954). Terveydenhoidon ammatti-
ryhmät, taiteilijat ja ylempi keskiluokka olivat edelleen edustettuina, mutta 
työläiset (55 Wo) olivat nousseet suurimmaksi ryhmäksi. Myös alempaan kes-
kiluokkaan luettujen osuus oli kasvanut. Potilaiden koulutustaso oli selvästi 
alhaisempi kuin sotaa edeltävällä ajalla. Käytön aloittamisikä oli sairaala-ai-
neistossakin tippunut keskimääräisestä 32 vuodesta 25 vuoteen ja miesten 
osuus oli kasvanut 65 prosenttiin tapauksista. 

Jokivartion (1947) artikkelissa viitataan arvioihin, joiden mukaan Helsin-
gissä oli 100-200 heroinistia vuonna 1946. Huhtalan (1955), jonka laskel-
mien lähdeaineiston muodostavat Helsingin lääninvankilassa vuosina 
1948-1954 todetut 98 narkomaania, mukaan huumausaineiden käyttäjiä (eu-
fomaaneja) oli välittömästi sotaa seuranneina vuosina Helsingissä 400-500. 
Westling ja Riippa (1956, 156) eivät esitä lukumääräisiä tilannearvioita, mut-
ta raportoivat hekin käytön lisääntymisestä. Potilasaineiston mukaan narko-
maanitapauksissa tapahtui huomattava lisäys — etenkin miesten kohdalla — 
sotavuosien 1940-1944 välisenä aikana. Lisääntyminen jatkui edelleen so-
dan jälkeen (1945-1949). Vuodesta 1950 lähtien uusien narkomaanitapaus-
ten lukumäärä kääntyi laskuun ja uusien käyttäjien ilmaantuminen putosi 
sotaa edeltävän ajan tasolle. Huhtala (1955) ja päihdeaineiden väärinkäyttä-
jien hoitoa selvittänyt komitea (KM 1954, 20, 72) päätyivät samansuuntai-
siin tuloksiin. Huhtala (1955, 1542) arvioi, että 1950-luvun puolivälissä maassa 
oli noin 300 narkomaania (eufomaania), 200 Helsingin seudulla ja muualla 
maassa noin 100. 

Eri henkilöiden esittämät arviot käytön laajuuden kehityksen päälinjoista 
ovat hyvin yhdensuuntaisia. Havaintoja voitaneen pitää tältä osin luotettavi-
na. Lukumääräisissä arvioissa saattaa olla käsitteistöstä johtuvaa vaihtelua. 
Huumeterminologia ei tuolloin ollut vielä vakiintunut. Käsitteistössä ei teh-
ty erotteluja huumeiden kokeilun, huumeiden käytön ja huumeriippuvuu-
den/narkomanian välillä. Esimerkiksi narkomaniasta tai addiktiosta saatet-
tiin puhua jo yhden käyttökerran jälkeen. Jokivartio (1947, 264-265) pu-
huu heroiinin väärinkäytöstä ja heroinisteistä, joilla ajoittaisena alkanut käyttö 
on viimeistään puolessa vuodessa muuttunut päivittäiseksi. Westlingin ja Rii-
pan (1956) aineisto määrittyy lääketieteellisen narkomaanidiagnoosin kaut-
ta. Huhtalan (1955) puheessa vilahtavat käsitteet morfinismi, heroinisti, me-
tadonisti ja kokainismi, yleiskäsitteenä on eufomania (tai krooninen eufo-
mania). Komiteatekstissä (KM 1954, 20) huumausaineiden väärinkäyttäjät ja 
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narkomaanit ovat sama asia. Tietojen arviointia vaikeuttaa se, että käytetty-
jä käsitteitä ei lähteissä määritellä. 

Myös heroiinin 1940-luvulla tapahtunut markkinavaltaus tuli Westlingin 
ja Riipan (1956, 158) aineistossa selkeästi esiin. Narkomaanitapausten lisään-
tyminen oli tapahtunut nimenomaan heroiinin kohdalla. Vuoteen 1946 men-
nessä heroiini oli noussut samalle tasolle morfiinin kanssa. Apteekkijakelun 
tiukentamisen seurauksena heroiinin osuus sitten kuitenkin tippui ja morfii-
ni nousi jälleen selvästi käytetyimmäksi aineeksi (n. 80 0'o). Vuodesta 1950 
myös morfiini alkoi nopeasti menettää asemaansa. Sen paikan käytetyimpä-
nä aineena valtasi vuonna 1951 myyntiin tullut metadoni, mihin vanhat mor-
finistit ja heroinistit pääosin siirtyivät (Westling & Riippa 1956, 158; Huhta-
la 1955, 1541; Lehtimäki 1963, 120-123). 

Jokivartion (1947, 264) mukaan heroiinia oli nautittu aluksi nielemällä tab-
letteja, mutta käytön jatkuessa käyttäjät olivat siirtyneet nuuskaamiseen. He-
roiinitabletit murennettiin jauheeksi, joka nautittiin nuuskaamalla se nenän 
kautta elimistöön. Nuuskaamisesta siirryttiin edelleen ruiskun käyttöön. He-
roiinin samoin kuin morfiinin ja metadoninkin kohdalla alkuvaiheen jälkeen 
vallitsevaksi nautintatavaksi tuli suonensisäinen käyttö (Huhtala 1955, 1542). 
Alkuvaiheissaan käyttö oli ollut aineiden ajoittaista nauttimista, mistä oli sitten 
siirrytty jatkuvaan päivittäiseen käyttöön (Jokivartio 1947, 264-265). 

Morfiinin, heroiinin ja metadonin varjossa oopiumilla näyttäisi olleen pieni 
(n. 10 Vo narkomaanitapauksista), mutta vakaa oma käyttäjäkuntansa 
1930-luvulta 1950-luvulle (Westling & Riippa 1956, 158). Sen sijaan havain-
not kokaiinin käytöstä rajoittuvat melkein tyystin sotaa edeltävään aikaan. 
Myös amfetamiinin käyttö näyttäytyi vähäisenä (Huhtala 1955, 1542; Achte 
& Mäkimattila 1967, 1805). Tähän on tosin huomautettava, että arvio amfe-
tamiinin käytön laajuudesta saattaa hyvinkin olla liian matala. Amfetamii-
nia ei luettu 1950-luvulla samaan huumeryhmään kuin opiaatit ja kokaiini, 
ja esimerkiksi Westling ja Riippa (1956, 153) toteavat viitaten amfetamiini-
valmisteiden "oleellisesti erilaiseen vaikutustapaan", että he ovat jättäneet "per-
vitiiniryhmän" tarkastelun ulkopuolelle. Päihteiden väärinkäyttäjien hoitoa 
käsitelleessä komiteanmietinnössä (KM 1954, 21) puolestaan todetaan, että 
"huumaamistarkoituksessa unilääkkeitä ja eräissä tapauksissa virkistyslääk-
keitä (pervitin, stimulan yms.) käyttävät muodostavat oman erityisen narko-
maaniryhmänsä, jonka suuruutta on (...) vaikea arvioida". Psyykenlääkkeiden 
käyttöä esiintyi narkomaaneilla muiden aineiden ohessa (Westling & Riippa 
1956, 157). Havainnot kannabiksen käytöstä ovat sitä vastoin miltei olemat-
tomat. Päihdehuoltoa koskevassa komiteanmietinnössä (KM 1954, 21) vuo-
delta 1954 kerrotaan, että Helsingissä on tavattu sodan jälkeen ainoastaan 
yksi marihuanan polttaja. 

Sodan aikana ja välittömästi sen jälkeisinä vuosina armeija muodosti huu-
mausaineiden käytön leviämiselle merkittävän sosiaalisen kehyksen. Heroii-
nitabletteja käytettiin sodassa lääkkeenä yskään ja kipuihin (Jokivartio 1947, 
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265-266; Huhtala 1955, 1540). Jokivartio (1947, 265-266) kuvaa heroiinin 
asemaa sotaolosuhteiden lääkintäkäytännöissä seuraavasti: 

Sodan aikanahan oli joukko-osastoissa lääkintämiehillä runsaasti käy-
tettävissä heroiinitabletteja, ja he jakoivat näitä useimmiten ilman riit-
tävää valvontaa. Kun miehet kuumista korsuista talvisin joutuivat var-
tioon, oli seurauksena jatkuvaa yskä-ärsytystä, johon lääkkeenä hyvin 
paljon käytettiin heroiinitabletteja, etenkin kun kodeiinin saanti oli vai-
keaa. Samoin rintamaoloissa niin yleisiin reumaattisiin vaivoihin oli-
vat heroiinitabletit yleislääkkeenä. Viime syksystä Helsingissä pidäte-
tyt heroinistit kertovat omana käsityksenään, että ainakin 60 olo:ssa ta-
pauksista heroiininkäytön alkusysäyksenä on ollut lääkkeen käyttö haa-
voittumisen jälkeisiin särkytiloihin. 

Partiomatkoilla olevat sotilaat nauttivat heroiinia estääkseen yskimistään, joka 
olisi saattanut paljastaa heidät vastapuolelle (Idänpään-Heikkilä 1972, 27). 
"Höökipulveriksi" kutsuttua saksalaista Pervitin-nimistä amfetamiinivalmis-
tetta puolestaan otettiin väsymyksen voittamiseksi (Kärhä 1970, 16; Härö 1989, 
174-175). Moni asevelvollinen tutustui näin heroiiniin ja amfetamiiniin le-
gitiiminä pidetyn hyötykäytön kontekstissa. Lisäksi armeijan heroiininvaras-
toista vuoti jonkin verran ainetta ulkopuolisten käsiin (Jokivartio 1947, 208; 
Westling & Riippa 1956, 152). 

Jokivartion (1947, 265-266) mukaan heroiinin käytön leviäminen oli seu-
rausta sen helposta saatavuudesta sodan aikana. Hänen selitysmallinsa on 
seuraava: 

Heroiinitablettien liian yleinen käyttö lääkkeenä on saattanut muuta-
mat psykopaattiset henkilöt lankeamaan heroinismiin, ja nämä levittä-
vät huumausaineen käyttöä jonkinlaisena muotiasiana ja henkisenä kul-
kutautina. 

Westling ja Riippa (1956, 168-169) kuitenkin yllättyivät tutkimuksessaan siitä, 
että heidän aineistossaan oli odotettua vähemmän tapauksia (14), joissa addik-
tio oli kehittynyt rintamalla saadun lääkehoidon yhteydessä. Olosuhteet huo-
mioon ottaen heroinisteja olisi saattanut olla enemmänkin (Huhtala 1955, 1540). 

Aineiden saatavuus oli edellytys käytön jatkumiselle ja leviämiselle siviili-
olosuhteissa. 1960-lukua edeltäneille huumekuvioille oli tyypillistä se, että käy-
tetyt aineet hankittiin kotimaisesta tarjonnasta, apteekkien lääkeaineluette-
loihin sisältyvistä aineista. Narkomaanien pääasiallisesti käyttämä aine vaihteli 
lääkekontrollin muutoksia seuraten. Kun heroiinin kontrollia kiristettiin, siir-
tyivät käyttäjät morfiiniin. Kun senkin saantia tiukennettiin, käyttäjät vaih-
toivat morfiinista metadoniin. Vaikka huumeiden ympärille sodan jälkeen ke-
hittyi salakauppaa ja omat laittomat markkinansa, tutkimustiedot ovat hy-
vin yksimielisiä siitä, että aineet hankittiin edelleen lääkärien resepteillä eikä 
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salakuljetusta juurikaan esiintynyt. (Jokivartio 1947; Westling & Riippa 1956; 
Lehtimäki 1966; Achte & Mäkimattila 1967.) 

Lääketarjonnan kautta terveydenhoito oli huumausaineiden käytön tärkein 
kehys myös sodan jälkeen. Heroiinin kulutus heti sodan jälkeen oli vielä 
sotaa edeltävää aikaakin korkeampi, esimerkiksi vuonna 1946 se oli noin 
27 kg miljoonaa asukasta kohti (Huhtala 1955, 1541). Kulutus säilyi suurena 
vuosikymmenen loppuun, vielä 1949 vastaava luku oli 16,5 kg. Tilanne muuttui 
vuonna 1950, jolloin heroiinin kulutus väheni kolmasosaan aikaisemmasta 
(n. 5 kg miljoonaa asukasta kohti). Morfiinin kulutus oli välittömästi sodan 
jälkeen samalla tasolla kuin heroiinin, mutta sekin väheni selvästi 1950-
luvulle tultaessa. Heroiinin ja morfiinin rinnalle nousi 1950-luvun alussa me-
tadoni. 

Westlingin ja Riipan (1956, 152) mukaan ei ole pienintäkään epäselvyyttä 
siitä, etteikö heroiinin laillinen jakelu olisi ruokkinut aineen väärinkäytön nou-
sua. Heroiini oli halpa ja tehokas lääke, jota lääkärit sota-ajan jälkeisissä puut-
teellisissa olosuhteissa mielellään määräsivät, yskänlääkkeen muodossa tai 
särkypulverina. Narkomaanit hankkivat aineensa lääkäreiltä saamillaan re-
septeillä, väärentämällä niitä tai ostamalla salakaupasta (Huhtala 1955, 1542). 
Mutta miksi heroiinin helppo saatavuus ei johtanut laajaan väärinkäyttöön 
sotaa edeltävällä ajalla? Vastaus tähän löytyy todennäköisesti käytön luon-
teessa ja sen sosiaalisissa kehyksissä tapahtuneista muutoksista. 

Kun sotaa edeltävällä ajalla hoidetut narkomaanipotilaat olivat olleet käytön 
yksinään aloittaneita yksittäisiä tapauksia, niin sodan jälkeen voitiin monien 
kohdalla puhua ryhmäilmiöstä, missä kimmoke käytön aloittamiseen oli saatu 
toisilta addikteilta (Westling & Riippa 1956, 169). Huhtalan (1955, 1541) mu-
kaan Helsingissä tunnistettiin kaksi suurta eufomaaniryhmää, joista toinen 
oleili kaupungin keskusta-alueilla, toinen Sörnäisissä. Jokivartio (1947, 
265-266) puhui käytön leviämisestä "muotiasiana". Käytön ryhmäkonteks-
ti koski erityisesti alemmissa sosiaaliryhmissä esiintynyttä käyttöä (Huhtala 
1955, 1542). Täsmällisemmin voimme todeta käytön versoneen erityisesti ri-
kollisen alakulttuurin piirissä. 

Huumausaineiden käytön kytkeytymisestä rikollisen alakulttuurin muodos-
tamaan sosiaaliseen kehykseen kertovat hoidettujen narkomaanitapausten ri-
kollisuuteen liittyvät tiedot (Westling & Riippa 1956; 1958). Sotaa edeltävis-
sä narkomaanitapauksissa kenelläkään hoidetuista potilaista ei ollut addik-
tiota edeltäviä rekisterimerkintöjä rikollisuudesta. Sodan jälkeisessä aineis-
tossa huomattava osa potilaista (miehistä 42 Wo, naisista 15 Wo) oli syyllisty-
nyt rikoksiin ennen huumausaineiden käytön aloittamista. Jos terveydenhoi-
don ammattiryhmät, joilla käyttöä edeltävää rikollisuutta ei esiintynyt lain-
kaan, olisi jätetty laskuista pois, olisivat luvut olleet vielä jonkin verran suu-
rempiakin. Lisäksi huumausaineiden käytön jälkeinen rikollisuus oli taval-
lista (miehillä 78 Wo, naisilla n. 40 Wo). Myös työttömyys tai työssäkäynnin 
säännöttömyys olivat varsin tavallisia. Näyttää näin ilmeiseltä, että rikollisen 
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alakulttuurin muodostama sosiaalinen kehys toimi sodan jälkeen tärkeänä 
huumausaineiden käytön ja leviämisen kasvualustana. 

Sotaa edeltävän ajan tapaan esiin tuli edelleen myös yksittäisiä narkomaa-
nitapauksia ylemmistä sosiaalisista kerrostumista (Westling & Riippa 1956; 
Huhtala 1955). Entiseen tapaan yksin aloittaneita narkomaaneja tuli lääkä-
reiden ja sairaanhoitajien ammattiryhmistä (Westling & Riippa 1956, 163). 
Huhtalan (1955, 1542) arvion mukaan noin 1 Wo Suomen lääkärikunnasta oli 
narkomaaneja, melkein kaikki morfinisteja. 

Potilaskontekstin merkitys käytön aloittamiseen johtavana tekijänä oli sel-
västi vähentynyt. Kun käyttö hoitoon hakeutuneilla narkomaanipotilailla oli 
runsaalla kolmanneksella ennen sotaa alkanut lääkärin määräämän hoidon 
komplikaationa, niin vastaava osuus oli tippunut sodan jälkeisessä aineistossa 
19 prosenttiin. Niiden potilaiden osuus, jotka olivat nauttineet ensimmäisen 
annoksensa joko itsehoidollisena kipulääkityksenä tai puhtaasti euforisista 
syistä, oli noussut 49 prosentista 62 prosenttiin. (Westling & Riippa 1956, 168.) 

Kuten sotaa edeltävällä ajalla myös sodan jälkeen huumausaineiden käyt-
töä edelsi monilla runsas alkoholin käyttö. Miehistä 72 Wo ja naisista 25 Wo 
oli käyttänyt ennen narkomanian alkua alkoholia niin, että useimpien heistä 
voitiin Westlingin (1958, 415) mukaan katsoa olleen "suorastaan juoppoja". 
Joidenkin kohdalla voidaan alkoholin käytöstä puhua tienä huumeisiin. Sai-
raala-aineistoon kuuluvista 140 miesnarkomaanista 18 ilmoitti nauttineensa 
huumausaineita ensimmäisen kerran lääkkeeksi krapulaan. Joissakin tapauk-
sissa krapulaa potenut henkilö oli saanut ensimmäisen huumeannoksensa ruis-
keena lääkäriltä (Westling 1958, 415; Achte & Mäkimattila 1967, 1806). Ta-
vallisesti lääkityksen antaja oli ollut toinen narkomaani tai muu henkilö. Eri-
tyisesti Westling (1958, 415) mainitsee havainneensa erään naisnarkomaanin 
tarjonneen ensikosketuksen morfiiniin usealle krapulasta kärsineelle myöhem-
mälle narkomaanille. Potilasaineistossa lähes kaikki aikaisemmin alkoholia 
juoneet ilmoittivat lopettaneensa sen huumeisiin siirryttyään. 

1960-luvun käänne 

Uudet kuviot 

Opiaattien väärinkäytön myöhempää kehitystä seurattiin 1960-luvulla päih-
dyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain (PAVL, 1962) mu-
kanaan tuoman rekisteröinnin pohjalta (Lehtimäki 1966). Tämä aineisto osoitti 
merkittäviä muutoksia käytetyissä aineissa. Sosiaalihuollon tiedostoissa ei mor-
fiinia eikä heroiinia esiintynyt 1960-luvun alussa enää lainkaan. Opiaattien 



käyttötapaukset koskivat yksinomaisesti metadonia. Yleisimmin käytetty me-
tadonivalmiste oli Algidon. Sen lisäksi monet käyttivät Benzalginia ja Dolo-
rexia, jotkut Palfiumia. Laihdutuslääkkeenä käytetyn Methedrine-nimisen am-
fetamiinivalmisteen väärinkäytön yleistymisestä oli ammattipiireissä havait-
tu merkkejä jo 1950-luvun lopulla (Suomen Lääkärilehti 1958, 1640-41). 
1960-luvulla amfetamiinin mukaantulo kuvioihin näkyi sosiaalihuollon ai-
neistoissa selvästi. Metadonin ohella monet narkomaanit nauttivat Methed-
rineä sekä Ritalin- ja Stimulan-nimisiä amfetamiiniryhmän piristeaineita (Leh-
timäki 1966, 125). 

Ajanjaksolla 1962-1965 Helsingin kaupungin huoltovirastossa rekisteröitiin 
65 narkomaniatapausta. Maan kaikissa huoltoloissa, Helsinki mukaan lukien, 
hoidettiin vastaavalla ajanjaksolla 91 tapausta. (Lehtimäki 1966, 122.) Kaik-
kiaan maassa oli Lehtimäen arvion mukaan 1960-luvun puolivälissä korkein-
taan 150 metadonia pääasiallisena aineenaan käyttävää narkomaania. Nämä 
sijoittuivat pääosin Helsinkiin. Metadonistien keski-ikä oli 40 vuotta. Mu-
kana oli narkomaaneja, jotka olivat aloittaneet käytön jo sota-aikana tai vä-
littömästi sitä seuranneina vuosina. Uusia käyttäjiä oli tullut mukaan jonkin 
verran, mutta kokonaisuutena ryhmän koon arvioitiin pienentyneen. Vanhaa 
narkomaanikuntaa olivat vähentäneet keskiväestöä suurempi kuolleisuus, käy-
töstä luopuminen, siirtyminen alkoholin tai lääkkeiden käyttöön sekä maas-
tamuutto (Huhtala 1955; Lehtimäki 1966; Achte & Mäkimattila 1967). Nais-
ten osuus oli vähentynyt 17 prosenttiin. Huoltoviraston tietoon tulleet meta-
donistit olivat muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta alimmista so-
siaaliryhmistä. (Lehtimäki 1966.) 

Metadonistiryhmä muodosti Helsingissä oman — ja ilmeisesti verrattain 
suljetun — huumekuvionsa, jota leimasi marginalisoituminen ja huumeiden 
ympärillä tapahtuva pienimuotoinen rikollisuus. Helsingin kaupungin huol-
toviraston aineistossa todettiin rikollisuuta (reseptin väärennöksiä, huumaus-
aineiden salakauppaa ja omaisuusrikoksia) kolmasosalla tapauksista. Mar-
ginalisoitumisen merkkinä voidaan pitää mm. sitä, että lähes puolet tutki-
musryhmästä oli joutunut irtolaislain toimenpiteiden kohteeksi. Narkomaa-
nit tunsivat toinen toisensa ja kävivät keskenään kauppaa hankkimillaan ai-
neilla. Aineet hankittiin lääkäreiltä saaduilla resepteillä. Lehtimäen mukaan 
joukossa oli tapauksia, joissa narkomaanilla oli esittää tunnetun erikoislää-
kärin kirjoittama todistus siitä, että hänellä oli leikkausta vaativa kasvain. 
Tällainen paperi saattoi taata myyntiin riittävän aineiden saannin. Lehtimä-
ki kertoo esimerkiksi narkomaanista, joka hankki näin eri paikkakunnilta 
kahden vuoden aikana yhteensä 165 huumausainereseptiä. Toisella henkilöl-
lä, jolla oli todistus mahasyövästä, jota ei voinut enää leikata, ainetta riitti 
päivittäiseen myyntiin. Salakuljetuksen merkitys aineiden tarjonnassa oli me-
tadonistiryhmässä olematon. (Lehtimäki 1965, 20; 1966, 123-126.) 

Tutkimustietojen rajoittuminen sosiaalihuollon tavoittamiin metadonisteihin 
tuskin kuitenkaan antaa käyttötilanteesta täyttä kuvaa. On todennäköistä, 
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että myös toinen aikaisemmissa tutkimuksissa todettu, ylempiin sosiaaliryh-
miin keskittynyt individuaalisempi huumekuvio oli edelleen toiminnassa. Näin 
arvioi myös Jaakkola (1969, 48): 

On ilmeistä, että näiden huonosti yhteiskuntaan sopeutuvien narkomaa-
nien (so. metadonistiryhmä, PH.) rinnalla on olemassa lukumääräises-
ti ehkä yhtä mittava opiaattien käyttäjäryhmä, joka ominaisuuksiltaan 
muistuttaa ennen sotaa vallinnutta narkomaanipopulaatiota, ja jonka-
laista narkomaniaa voitiin sairaala-aineistoon perustuvassa tutkimuk-
sessa tavata myös 50-luvulla. On näet tuskin mahdollista, että esimer-
kiksi terveydenhuollon morfinismille erittäin alttiit ammattiryhmät oli-
sivat voineet välttää väärinkäyttöriskin niin täydellisesti kuin PAV-aineis-
tosta saattaisi päätellä. Sen sijaan on selvä, että tämä ympäristönsä kans-
sa hyvin toimeen tuleva ryhmä, jonka ei esimerkiksi huumausaineita 
saadakseen tarvitse turvautua rikolliseen toimintaan, ei tarvitse sosiaa-
lihuollon palveluksia muulloin kuin ääritapauksissa. Se hoitaa huumaus-
aineista mahdollisesti koituvat haitat turvautumalla omaehtoisesti 
lääkärin- ja sairaalapalveluksiin. (KM 1969, 48.) 

Huumausaineiden käytön yleisyydessä tapahtui 1960-luvun jälkipuoliskolla 
radikaali muutos. Metadonistiryhmän ja piiloon kätkeytyvän individuaali-
semman huumekuvion rinnalle nousi kansainvälisiä kehitystrendejä myötäi-
levä nuorison huumausaineiden käyttö. Uudet käyttäjät, käyttötavat ja muut-
tunut aineiden hankinta erosivat aiemmasta niin monessa suhteessa, että voi-
daan puhua kokonaan uudesta ilmiöstä, uusista huumekuvioista. Uudesta 
ilmiöstä on puhuttu myös yleismaailmallisesti (Scarpitti & Datesman 1980; 
Kin & Navaratnam 1989; Plant 1989). Suomessa eroa aikaisempiin kuvioihin 
luonnehtivat erityisesti seuraavat kuusi piirrettä. 

Ensiksikin, aikaisemmin huumausaineiden käyttäjien lukumäärä oli tut-
kimusten mukaan hyvin pieni ja rajoittunut. 1960-luvulla käyttö laajeni ai-
van uusiin mittasuhteisiin. Tämä tapahtui aikaisempaa nuorempien ikäluok-
kien keskuudessa. 

Toiseksi, uuden käyttömallin tyypillisin aine oli kannabis. Sen ohella käyt-
töön tuli muitakin uusia aineita. 

Kolmanneksi, uusissa kuvioissa huumausaineiden käytön ydin siirtyi 
riippuvuudesta kokeiluun. Morfiinissa, heroiinissa ja muissa opiaateissa 
korostuvan fyysisen tarpeen sijaan uudessa käyttömallissa painotettiin 
aineiden psykoaktiivisia, tajunnallisia vaikutuksia ja käytön symbolisia mer-
kityksiä. 

Neljänneksi, käytön sosiaaliset kehykset muuttuivat. Käytön yleistyminen 
ei rajoittunut tiettyyn yhteiskuntaluokkaan, poikkeavaan ryhmään tai pro-
fessioon. Uuden kehityksen keskiössä olivat päällisin puolin aivan tavalliset 
nuoret, laidasta laitaan. 



Viidenneksi, uuden käytön ympärille muodostuivat omat ryhmärakenteet 
ja toiminta-areenat. 

Kuudenneksi, toisin kuin aiemmin aineiden saanti oli uusissa kuvioissa pää-
osin salakuljetuksen varassa. Maahan kehittyivät salakuljetukseen perustu-
vat ainemarkkinat. 

Nuoret käyttäjät 

Ensimmäiset tutkimushavainnot huumausaineiden käytön leviämisestä nuo-
rison keskuuteen saatiin syksyllä 1967. Suomen raittiusliiton suorittamassa 
kyselyssä (n = 617) 7 Wo helsinkiläisistä 14-17-vuotiaista koululaisista ilmoitti 
käyttäneensä lääkkeitä päihdyttävään tarkoitukseen, 4 Wo tinneriä tai jotain 
muuta teknistä liuotinta ja 3 Wo kannabista (Jaakkola 1970, 115). Valtakun-
nallisessa nuorisotutkimuksessa vuotta myöhemmin kannabiksen tai huumaa-
vien lääkeaineiden käytöstä raportoi 2 Wo 15-24-vuotiaista vastaajista (n = 
700). Tutkimuksen otos oli hyvin maaseutupainotteinen, vastaajista yli 60 Wo 
asui maaseudulla (Aalto & Minkkinen 1971, 28-29, 79). 

Vuosien 1967 ja 1968 aikana nuoret huumausaineiden käyttäjät tulivat esille 
myös sosiaalihuollon, poliisin ja lastensuojelun rekistereissä. Viranomaistie- 
dostojen perusteella huumausainetilanne oli Lehtimäen (1968, 28) mukaan 
vuoden 1967 lopulla suuresti muuttumassa. Huumausaineet todettiin nyt pää-
asiassa nuorempien ikäryhmien ongelmaksi. 

Tilannetta kartoittamaan asetettu Huumausainekomitea teetti syksyllä 1968 
varusmiespalvelusta suorittaville ja Helsingissä kutsuntoihin tuleville nuoril- 
le miehille suunnatun kyselytutkimuksen, joka uusittiin seuraavana vuonna. 
Helsinkiläisistä asevelvollisista noin 12-13 prosenttia oli kokeillut huumeita 
ainakin kerran. Muualla Suomessa vastaava osuus oli noin 4 prosenttia. Huu- 
mausaineiksi asevelvollistutkimuksissa luettiin varsinaisten huumausaineiden 
lisäksi huumaustarkoituksessa käytetyt lääkeaineet ja tekniset liuottimet. (Her-
nesniemi 1969; 1970.) 

Syksyllä 1971 uusittu tutkimus osoitti käytön huomattavaa lisääntymistä. 
Helsinkiläisessä kutsuntapopulaatiossa kokeilijoiden osuus oli 25 Wo, Etelä- 
Suomen joukko-osastoissa 18 Wo (helsinkiläismiehillä 34 Wo) ja Pohjois-Suo- 
men joukko-osastoissakin 11 Wo. Huomattavaa lisääntymistä ilmaisivat myös 
luvut, jotka saatiin kysyttäessä huumausaineiden käyttöä tutkittavien tutta- 
vapiirissä: Helsingissä melkein kaksi kolmannesta vastaajista tunsi tai tiesi 
jonkun huumausaineiden käyttäjän, Pohjois-Suomen joukko-osastoissakin 
noin joka kolmas. (Hernesniemi 1972, 11-13.) 

Vuoden 1971 tutkimuksessa vastaajat ilmoittivat kokeilleensa huumausai-
neita ensimmäisen kerran keskimäärin 16-vuotiaina. Nuorimpina aloittaneilla 
kokeiluaineena oli ollut useimmiten tinneri. Kannabiksen ja muiden varsi- 
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naisten huumausaineiden kokeilut oli aloitettu tavallisimmin 16-19-vuotiaina. 
(Hernesmiemi 1972, 13.) Tutkimuksen ajankohtana vuonna 1971 tutkittavat 
olivat pääosin 19-20-vuotiaita. (Hernesniemi 1972, 10, 13.) Jos aloittamisi-
kää vertaa tutkimusjoukon ikärakenteeseen, voidaan todeta, että suurimmalla 
osalla huumekokeilut ajoittuivat vuosien 1967 ja 1971 välille. Kun otetaan 
huomioon, että vuonna 1973 suoritetussa tutkimuksessa käyttö näytti selvästi 
vähentyneen eikä se myöhemmissäkään tutkimuksissa ole noussut vuoden 1971 
tasolle, voidaan vuodet 1967-1971 määritellä tämän aineiston perusteella ajan-
jaksoksi, jolloin huumausainekokeilut yleistyivät voimakkaimmin. On var-
mempaa puhua ajanjaksosta kuin yrittää ajoittaa käytön huippu yhteen ai-
noaan vuoteen, kuten Heinonen (1986, 74-77) ja Takala (1985, 25) ovat teh-
neet. Kummankin laskelmissa on sitä paitsi virheoletuksia. Heinosen vuo-
teen 1969 päätyvä laskema perustuu vuoden 1985 tutkimuksen keskilukui-
hin. Takalan vuoteen 1967 päätyvässä laskelmassa huumausaineiden kokei-
luikä — erityisesti jos tinneri jätetään pois — on arvioitu liian nuoreksi ja 
vastaajien tutkimusajankohdan keski-ikä liian vanhaksi. 

Laskelmat vuoden 1968 asevelvollistutkimuksesta, jolloin kokeilun aloit-
tamisiäksi ilmoitettiin tavallisimmin 18 vuotta (Hernesniemi 1972, 13), viit-
taavat käytön yleistymiskehityksen käynnistyneen kuitenkin jo vuoden 1966 
aikoihin, jossain määrin sitä aikaisemminkin. 

Huumausaineiden käytön yleistymisestä asevelvollisia nuorempien ikäluok-
kien keskuudessa kertovat koululaisille suunnatut paikalliset kyselytutkimuk-
set. Seuraavaan taulukkoon kootut tulokset ilmaisevat kuinka moni vastan-
neista on ilmoittanut käyttäneensä ainakin kerran jotain huumausainetta — 
lääkeaineita, teknisiä liuottimia tai varsinaisia huumausaineita. Tutkimukset, 
joissa tulokset on ilmoitettu ainoastaan aineryhmien mukaan eriteltyinä on 
jouduttu jättämään sivuun. Joissakin tutkimuksissa otos on valittu henki-
kirjoista, mutta niiden kohdeikäryhmät vastaavat suurin piirtein koululais-
tutkimuksia. Nämä tutkimukset on merkitty taulukkoon tähdellä (*). Tutki-
mukset on luokiteltu tietojenkeruun ajankohdan mukaan vuosittain. Tutki-
mukset on jaettu kolmeen ryhmään: pääkaupunkiseutu, muu Etelä-Suomi 
ja muu Suomi. Paikkakunnan alapuolella ilmoitetaan tutkimuksen kohde-
ikäryhmä. Vaikka tunnusluvut ovat yksinkertaisia ja niiden laskentaperus-
teet on tarkistettu, niin silti moniin raportteihin sisältyy sellaisia metodisia 
heikkouksia, ikäryhmittäistä vaihtelua ja muita vertailtavuutta vaikeuttavia 
tekijöitä, että pitkälle menevien johtopäätösten tekoon on syytä suhtautua 
kriittisesti. Yleisluonteisiin havaintoihin taulukko 4.1 nähdäkseni kuitenkin 
antaa kohtuullisen validin pohjan. 

Huumausaineiden käytön esiintymisestä koululaisten keskuudessa tehtiin 
1960-luvun ja 1970-luvun taitteessa havaintoja eri puolilla maata. Käyttöä 
kuvaavat luvut olivat odotetusti suurimmat Helsingissä, missä 23 010 joulu-
kuussa 1970 tutkituista 14-17-vuotiaista koululaisista (n = 2 408) ilmoitti 
kokeilleensa ainakin kerran jotain huumausainetta (Hemminki & al. 1971). 
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Taulukko 4.1. Huumausaineita ainakin kerran kokeilleiden osuudet paikallisissa koulunuori 
soon kohdistuneissa päihdetutkimuksissa 

Vuosi Pk-seutu Wo Etelä-Suomi % Muu Suomi % 

1968 Kemi 7 
(16-20 v.) 

1969 Vaasa 6 
(13-19 v.) 

1970 Helsinki 23 Turku 13 Oulu 17 
(14-18 v.) (14-19 v.) (13-16 v.) 
Espoo 18 Tampere 6 
(16-19 v.) (14-18 v.) 

Kotka 8 
(14-19 v.) 

1971 Helsinki 22 Lahti 5 Alavus 10 
(16-18 v,) (14-16 v.) (14-16 v.) 

Pori 5 
(14-24 v.) 
Lappeenranta 16 
(14-19 v.) 

1972 Helsinki 17 Kotka 11 Jyväskylä 19 
(13-16 v.) (14-17 v.) (14-16 v.) 

Äänekoski & 
Suolahti 10 
(14-18 v.) 
Vaasa 10 
(13-19 v.) 
Oulu 11 
(13-19 v.) 
Kemi 11 
(14-20 v.) 

1973 Porvoo 6 Jyväskylän mlk 10 
(13-19 v.) (16-20 v.)* 

Kitee 6 
(10-19 v.)* 

1974 Tampere 6 
(13-17 v.) 
Hamina 4 
(13-20 v.) 

1975 L-Uusimaa 7 
(16-21 v.) 

1981 Vaasa 3 
(13-16 v.) 

1984 Vaasa 1 
(13-16 v.) 

1985 Tampere 5 Pieksämäki 3 
(14-16 v.) (14-16 v.) 

1988 Turku 8 
(14-16 v.) 

Lähteet: Peltoniemi 1973; Beijar 1972; Hemminki & al. 1971; Björkqvist & Jalander 1970; Ne-
vatalo 1970; Heikkinen 1970; Hauhia 1970; Aalto & al. 1973; Forsell 1973; Lahti 1972; Väänä-
nen 1974; Paavilainen 1972; Nakari 1972; Helsingin nuorisopoliisi ja terveydenhoitovirasto 
1973; Rahikkala 1973; Pasanen 1973; Oulun ev.lut. srk. 1972; Aalto & al. 1975; Kannas 1974; 
Linnaranta 1974; Murto 1975; Haminan nuorkauppakamari 1975; Raaseporin nuorkauppa-
kamari 1975; TOBALK 1985; Selvitys tamperelaisnuorten huumeiden käytöstä 1985; Räisä-
nen 1985; Väisänen 1989. 
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Helsingin lisäksi Espoon, Turun ja Oulun luvut poikkesivat suuruutensa puo-
lesta selvästi muista. 

Ensimmäisen kokeilukerran ajankohtaa kysyttiin vuonna 1970 Helsingis-
sä ja Turussa. Helsingissä oppikoulun viidesluokkalaisilla ja kansalaiskou-
lun kandeksasluokkalaisilla yleisin käytön aloitusvuosi oli 1970, heitä kaksi 
vuotta vanhemmilla oppikoulun seitsemäsluokkalaisilla 1969. Osalla oppi-
laista (10 Wo kokeilleista) ensimmäinen käyttökerta oli tapahtunut vuonna 1967. 
(Hemminki & al. 1971, 154.) Turussa suurimmalla osalla kokeilijoista ensim-
mäinen käyttökerta ajoittui vuosiin 1968-1970 (Björkqvist & Jalander 1970, 
8). Näyttäisi siltä, että käytön keskuspaikkakunnilla huumausaineiden kokeilu 
alkoi levitä koululaisten pariin vuosien 1967 ja 1968 paikkeilla, ja että kokei- 
luinnostuksen laajenemisen kiivaimmat vuodet olivat 1969 ja 1970. Vuoteen 
1972 tultaessa koululaisten huumekokeilut olivat levinneet suhteellisen tasai-
sesti (10-20 Wo) eri tyyppisille kaupunkipaikkakunnille. 

Vuoden 1972 jälkeen tutkimuksia tehtiin paljon vähemmän. Niiden tulok-
set ovat kuitenkin siinä määrin yhdensuuntaisia ja muiden aineistojen (ase- 
velvollistutkimukset, Heinonen 1986, 17-18; rikollisuustilastot, Kontula 1988, 
117) kanssa yhdenmukaisia, että huumausaineiden käytön koulunuorison kes-
kuudessa voidaan todeta kääntyneen laskuun vuoden 1972 jälkeen. 

Yhteenvetona koululais- ja asevelvollistutkimuksista voidaan todeta, että 
käyttö näyttäisi niiden perusteella alkaneen yleistyä aluksi vähän varttuneem- 
man, 17-19-vuotiaan nuorison keskuudessa, mistä se sitten nopeasti levisi 
nuorempiin, 14-16-vuotiaiden, ikäryhmiin. Tätä tukee myös tamperelainen 
opiskelijatutkimus (Kopteff 1972). 

Kannabiksen leviäminen 

Huumausaineiden käytön yleistymiselle 1960-luvulla oli leimallista ennen kaik-
kea kannabiksen käytön leviäminen. Aikaisemmin kannabista oli esiintynyt 
väärinkäytössä hyvin vähän (KM 1954). 

Käyttäjien teemahaastatteluissa varhaisin kannabiskokemus oli mieshen-
kilöllä, joka kertoi polttaneensa hasista vuonna 1956 helsinkiläisellä jazz-klu-
billa. Kannabiksen polttamisen makuun päästiin ilmeisesti maassa vieraillei-
den ruotsalaisten jazz-muusikoiden kautta (Numminen & Saarinen 1981, 125). 
Ruotsissa kannabiksen käyttöä esiintyi 1950-luvulla nimenomaan jazzmuu-
sikoiden keskuudessa (Nelhans 1969, 158-159). Suomessa käyttö, sikäli kuin 
sitä esiintyi, rajoittui hyvin suppeisiin taiteilija- ja boheemipiireihin, joiden 
ulkopuolella asia pysyi edelleen tuntemattomana. 

Vielä 1960-luvun alussa kannabiksen käyttö pysytteli rajatussa joukossa. 
Vuoden 1963 sitä ilmeisestikin alkoi esiintyä Helsingissä niin, että uudet ku-
viot alkoivat hiljalleen muotoutua. Lindforsin ja Salon (1988, 13, 15) toi- 



mittamassa helsinkiläisen undergroundin historiikissa mainittu vuosi tulee 
esiin kolmen asiantuntevan henkilön haastattelulausunnossa. 

Anttila (ent. pilvikauppias): Siltä matkalta kun mä tulin Euroopasta -63 
keväällä, niin omasta mielestäni mä toin ensimmäiset pilvet tänne myös. 
Silloin oli semmonen paikka ku Putki-Nissen. Silloin oli niin hyvää pilvee, 
ettei oo koskaan näkynytkään enää sen jälkeen. Kybän biitti. 

Lennu (julistetaiteilija, muusikko, ent. Ultran toimittaja): Syksyllä kun 
mä tulin siltä hillittömältä reissulta sieltä Köpiksestä ja Göteborgista 
ja Tukholmasta niin mä toin semmosen tikkuaskillisen. Ei se ollut mi-
tenkään laitontakaan, ei sitä oltu kriminalisoitu. Helsingissäkin oli muu-
tamia boheemitaiteilijoita, jotka oli Pariisissa poltellu. Tää oli meinin-
ki. Monet kokeili, ihan tämmöset... mä tunnen ihan valtakunnan ta-
son valtion palkkaamia huippuinsinöörejä jotka oli mukana noissa ko-
keiluissa. Ei siinä nähty mitään semmosta.. . 

O.D. (muusikko, säveltäjä): Me tehtiin -63 niitä happeningejä ja muita 
tämmösiä ympäri nurkkia, ylipäänsä tommosta flippailua. Samassa yh-
teydessä tuli pilvet sun muut Suomeen. 

Myös yksi projektin teemahaastatelluista käyttäjistä kertoi kokeilleensa en-
simmäisen kerran kannabista (marihuanaa) Helsingissä vuonna 1963. Ainei-
den saanti edellytti kontakteja oikeisiin ihmisiin. 

Se oli ilmeisesti just tullu Suomeen, tietyt piirit sitä poltteli (...) muu-
sikot kaikki käytti (...) se ei niiku meidän elämänpiiriin kuulunu, (. ..) 
(H48). 

Ulkomailta saatujen virikkeiden siivittämänä kannabiksen käyttö alkoi kan-
sainvälisten trendien mukaisesti saavuttaa jalansijaa Suomessakin. 1960-luvun 
lopulla tehdyssä helsinkiläisten kannabiksen käyttäjien haastattelututkimuk-
sessa (Rosenqvist 1970) todettiin ajoittaista kannabiksen käyttöä esiintyneen 
meillä ainakin vuodesta 1964 lähtien. Tämä ryhmä oli iältään vanhempaa 
kuin myöhemmin viranomaisten tietoon tulleet käyttäjät (Jaakkola 1970, 109). 
Samansuuntainen käsitys vallitsi lehdistön aikalaisraporteissa. Helsingin Sa-
nomissa (16.9.1965) todettiin, että marihuanaa ei ole esiintynyt koululaisten 
keskuudessa, mutta sen sijaan "käyttöä esiintyy kylläkin opiskelijapiireissä 
ja varttuneempien nuorten parissa eikä saanti tuota kuulema vaikeuksia". 

Kannabiksen käytön laajamittaisempi yleistyminen alkoi vuosikymmenen 
lopulla, vuosina 1967 ja 1968 (Rosenqvist 1970, 44). "67 alkoi pilveä liikkua 
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näkyvästi kartsalla, hippikesä;' muistelee undergroundin veteraani (Lindfors 
& Salo 1988, 16). 

Kannabiksen käytön yleistyminen näkyi selvästi vuosikymmenen lopulla 
suoritetuissa asevelvollistutkimuksissa. Se oli tavallisin aloitusaine (n. 70 Wo 
tapauksista) ja enemmistöllä käyttöä jatkaneista myös pääasiallisin käyttö-
aine (Hernesniemi 1969; 1970). Vuoden 1971 tutkimuksessa kannabiksen — 
erityisesti hasiksen — asema niin aloitusaineena (82 Wo) kuin pääasiallisesti 
käytettynä aineenakin (70,5 Wo) oli edelleen vahvistunut (Hernesniemi 1972, 
12). 

Koululaistutkimusten tulokset osoittavat leviämisprosessissa huomattavia 
alueellisia eroja. Taulukossa 4.2 esitetään kannabiksen, lääkeaineiden ja tek-
nisten liuottimien suhteelliset osuudet vuosina 1967-1972 mitatusta käytös-
tä. Vertailussa ovat mukana tutkimukset, joissa tulokset on esitetty ainekoh-
taisesti eriteltynä. Osassa tutkimuksia erittely on suoritettu ensimmäisen käyt-
tökerran perusteella, osassa vastaaja on voinut kirjata lomakkeeseen kaikki 
käyttämänsä aineet. Vaikka erittelyn perusteissa tutkimusten välillä on eroa-
vaisuuksia, kuvastanevat tulokset aineiden paikallista levinneisyyttä siinä mää-
rin validisti, että selkeimmistä eroista ja yleislinjoista on mahdollista tehdä 
joitakin yleisiä päätelmiä. Prosenttilukujen summa ei taulukossa ole aina 100, 
koska osassa tutkimuksia vastaaja on voinut merkitä useamman kuin yhden 
aineen tai myös jonkin muun aineen taulukon luokittelun ulkopuolelta. 

Helsingissä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä kannabis oli 
selvästi käytetyin aine. Vielä 1967 kannabis ei ollut kuitenkaan Helsingissäkään 

Taulukko 4.2. Kannabiksen, lääkeaineiden ja teknisten liuottimien osuudet koululaisten käyt-
tämistä aineista vuosina 1967-1972, %Jo 

Vuosi Paikkakunta 	Kannabis 	 Lääkeaineet 	Tekniset liuottimet 

1967 Helsinki 22 49 29 
1970 Helsinki 80 6 11 

Turku 43 50 20 
Tampere 51 21 23 
Kotka 42 33 24 
Oulu 4 46 44 

1971 Helsinki 94 9 6 
Lahti 47 38 47 
Lappeenranta 64 33 33 

1972 Kotka 15 46 39 
Vaasa 42 18 39 
Jyväskylä 60 26 21 
Oulu 8 62 32 
Kemi 25 54 21 

Lähteet: Jaakkola 1970, 115; Hemminki & al. 1971; Björkqvist & Jalander 1970; Hauhia 1970; 
Aalto & al. 1973; Nevatalo 1970; Forsell 1973; Lahti 1972; Nakari 1972; Beijar 1972; Rahikka-
la 1973; Oulun evl.srk. 1972; Peltoniemi 1973. 
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levinnyt koululaisten keskuuteen. Sen jälkeen huumausaineiden käyttö pää-
kaupungin koululaisten keskuudessa yleistyi nimenomaan kannabiksen käy-
tön laajentumisena. Turussa, Kotkassa, Lahdessa ja Vaasassa kannabiksen 
rinnalla esiintyi vastaavassa määrin lääkeaineiden ja/tai teknisten liuottimien 
käyttöä. Kotkassa, päinvastoin kuin Helsingissä kannabiksen osuus oli käy-
tön yleistyessä vähentynyt. Kolmantena ryhmänä taulukosta erottuvat Poh-
jois-Suomen kaupungit Oulu ja Kemi, joissa hallitsevana oli lääkeaineiden 
ja teknisten liuottimien käyttö. Kannabiksen osuus käytöstä oli Pohjois-Suo-
men kaupungeissa huomattavan pieni, Oulussa miltei olematon. 

Erot taulukon jakaumissa heijastavat todennäköisesti kannabiksen saata-
vuuden paikkakuntakohtaista vaihtelua. Kokonaiskäytössä (taulukko 4.1) Ou-
lun ja Kemin luvut eivät olleet pieniä muuhun Suomeen verrattuna. Näyttää 
siltä, että nuorison huumeiden käytön yleistyminen ei johtunut ainoastaan 
kannabiksen ja muiden uusien aineiden tulosta saataville, vaan perustavam-
masta murroksesta suhtautumisessa yleensäkin päihdyttäviin aineisiin. Jos 
kannabista ei ollut saatavilla, halukkaat kokeilivat muilla aineilla. Helsingis-
säkin koululaisikäluokat hakivat päihdekokemuksia yleistymiskehityksen al-
kuvaiheissa lääkepillereistä. Myös nuorten alkoholin käyttö lisääntyi huomat-
tavasti (Ahlström 1985, 134). Nuoriso haki päihdekokemuksia useista eri ai-
neista: alkoholista, tinneristä, lääkeaineista, kannabiksesta ja muista — mel-
kein mistä tahansa. Kokeilunhalun ja kokeiluaineiden kirjon laajuutta osoit-
taa, että esimerkiksi Helsingin kansalaiskoululaisten keskuudessa suoritetussa 
kyselyssä oppilaat nimesivät huumausaineiksi kaikkiaan 159 eri ainetta. Huu-
mekokemuksia oli etsitty mm. banaaninkuorista ja hammastahnasta. (Helve 
& al. 1969.) 

Toisaalta on korostettava kannabiksen merkitystä. Sen asema oli sitä kes-
keisempi, mitä varttuneemmista nuorista oli kysymys. Asevelvollistutkimuk-
sissa kannabiksen osuus oli ylivoimaisen hallitseva. Myös muissa koululaisia 
varttuneempaan nuorisoon suuntautuneissa tutkimuksissa se oli selvästi käy-
tetyin huumausaine. Tampereella 89 Wo huumausaineita kokeilleista korkea-
kouluopiskelijoista oli käyttänyt kannabista (Kopteff 1972). Toiseksi, niillä 
paikkakunnilla, joilla kannabiksen osuus koululaistutkimuksissa oli hallit-
seva (Helsinki, Lappeenranta ja Jyväskylä) oli myös käytön laajuus yleensä 
muita paikkakuntia korkeampi. Tämä kielii siitä, että kannabiksella oli myös 
oma käyttäjäkuntansa. Kannabis houkutteli kokeilemaan niitäkin, jotka ei-
vät olleet kiinnostuneita lääkeaineista tai teknisistä liuottimista. 

Kannabiksen leviämisen myötä Suomeen tulivat uusina, ennen tuntemat-
tomina aineina LSD, meskaliini ja muut vastaavat hallusinogeenit. LSD näyt-
täisi levinneen helsinkiläisten huumausaineiden käyttäjien keskuuteen voimak-
kaasti vuoden 1969 alussa (Rosenqvist 1970, 73). Vuoden 1971 asevelvollis-
kyselyssä LSD:n tulo näkyi selvästi. Huumausaineita kokeilleista miehistä 10 Wo 
ilmoitti käyttävänsä pääasiallisesti LSD:tä ja jotain muuta vastaavaa ainet-
ta. Helsinkiläisessä kutsuntapopulaatiossa 32 Wo, Etelä-Suomen joukko-osas- 
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toissa 16 Wo, ja Pohjois-Suomen joukko-osastoissakin 12 010 vastaajista ilmoitti 
tuntevansa LSD:n käyttäjän. (Hernesniemi 1972, 12-13.) Vuosien 1968 ja 
1969 asevelvollistutkimuksissa vain muutama henkilö oli ilmoittanut käyttä-
neensä LSD:tä ensimmäisellä käyttökerralla tai pääasiallisena aineena, ja vain 
noin 10 Wo vastaajista ilmoitti tietävänsä LSD:tä käyttäneitä henkilöitä (Her-
nesniemi 1970, 16). 

Amfetamiini tuli vahvasti esille vuoden 1969 asevelvollistutkimuksessa, missä 
11 Wo huumausaineita käyttävistä vastaajista ilmoitti sen pääasialliseksi käyt-
töaineekseen. Tämä luku jäi kuitenkin tilastoharvinaisuudeksi, sillä muilla 
tutkimuskerroilla vastaavia tapauksia oli vain pari henkilöä. (Hernesniemi 
1972, 12.) Sen sijaan opiaattien käyttö näyttäisi tämän mukaan pysytelleen 
vanhan narkomaaniryhmän rajoissa. Asevelvollisaineistossa opiaatit (oopiumi) 
pääasiallisena aineena sai merkinnän ainoastaan vuoden 1971 tutkimukses-
sa, ja silloinkin sen osuus rajoittui kahteen vastaajaan. Kokaiini sai merkin-
nän vuoden 1969 tutkimuksessa, kun kaksi henkilöä ilmoitti kokeilleensa si-
tä ensimmäisellä käyttökerrallaan (Hernesniemi 1970, 16). Koululaistutkimuk-
sissa kokaiinia, amfetamiinia ja opiaatteja tuli esille vieläkin satunnaisemmin. 

Varsin usein huumausaineiden käyttäjät kokeilivat tai käyttivät useampaa 
kuin yhtä ainetta. Esimerkiksi Helsingissä tutkituista 60 kannabiksen käyt-
täjästä 12 henkilöä kertoi käyttäneensä myös LSD:tä, 26 muita hallusinogee-
nejä, 20 amfetamiinityyppisiä aineita, 15 opiaatteja, 8 teknisiä liuottimia ja 
28 lääkeaineita (Rosenqvist 1970). Sekakäytöstä huolimatta voidaan todeta, 
että kannabis oli uuden käyttömallin eräänlainen lipunkantaja, jonka käy-
tössä monella tasolla tiivistyi ero aikaisempaan maassamme esiintyneeseen 
huumausaineiden käyttöön. 

Tajunnalliset kokeilut 

Huumausaineiden käyttötavat muuttuivat yleisilmeeltään 1960-luvulla. Uu-
sien kuvioiden ydin ei ollut enää huumeriippuvuus vaan kokeilu. 

Jaakkola (1969, 81) päätyi huumausainekomitealle tekemässään tilannekar-
toituksessa havaintoon, että valtaosassa huumetapauksia käyttö jää yhden 
kerran kokeiluksi. Myös asevelvollistutkimuksissa esiin tullut käyttö rajoit-
tui suurimmalla osalla yhteen tai muutamaan kokeilukertaan (Hernesniemi 
1972, 11-12). Yleistymiskehityksen myötä kokeilukerrat lisääntyivät selväs-
ti. Tutkimusvuonna 1971 neljäsosa huumeita kokeilleista ilmoitti käyttäneensä 
aineita yli 10 kertaa. Koululais- ja opiskelijatutkimusten tulokset osoittivat 
samanlaista trendiä (Björkqvist & Jalander 1970; Hemminki & al. 1971; Kopteff 
1972; Aalto & al. 1973; Forssell 1973; Rahikkala 1973). 

Huumausaineiden uuden käyttötavan kokeileva luonne kuvastui kiinnos-
tuksen suuntautumisena uusiin kohteisiin. Uusia tajunnallisia elämyksiä et-
sittiin laajalla säteellä erilaisista aineista. Kiinnostus aikaisempia huumeku- 



vioita hallinneita morfiinia, heroiinia ja metadonia kohtaan sitä vastoin oli 
uusissa kuvioissa hyvin rajallista ja valikoivaa (Rosenqvist 1970, 63-67; Määt-
tä 1975b, 33-34). Asevelvollisten, opiskelijoiden ja koululaisten keskuudes-
sa suoritetuissa survey-tutkimuksissa niitä ei tullut esille juuri nimeksikään 
(Björkqvist & Jalander 1970; Hemminki & al. 1971; Hernesniemi 1972; Kop-
teff 1972; Aalto & al. 1973; Forssell 1973; Rahikkala 1973). 

Morfiinin, heroiinin ja metadonin käyttöön liittyvän fyysisen tarpeen si-
jaan nuorison uudessa huumausaineiden käytössä korostuivat aineiden psy-
koaktiiviset, tajunnalliset, vaikutukset. Huumausaineiden käytöllä, erityisesti 
kannabiksen ja LSD:n käytöllä, oli myös symbolisia sosiaalisia merkityksiä, 
jotka liittyivät yleisemminkin nuorison liikehdintään vallitsevia arvoja ja asen-
teita vastaan. Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen aikalaiskuvaus henkii muu-
toksen ideologiaa: 

Nuorison parissa on niin monia erilaisia alaryhmiä, että ei voida pu-
hua yhtenäisestä nuorisokulttuurista. Sen sijaan voidaan täsmällisem-
min puhua pop-kulttuurista. Pop-kulttuurin muodostuminen varsinai-
sesti näkyväksi ja nuorten elämään monin tavoin liittyväksi on tapah-
tunut aivan viime vuosina. Beatles-yhtyettä kai voitaisiin pitää jonkin-
laisena rajapyykkinä, koska se ensimmäisenä osoitti oman sukupolvensa 
identiteetin uusin, näkyvin merkein: pitkä tukka ja erikoislaatuinen pu-
keutuminen. Tämän jälkeen pop-kulttuuri on saanut yhä erilaisempia 
ja voimakkaampia muotoja, esim. hippi- ja sittemmin yippie-liike 
USA:ssa. Lisäksi ideoiden lähteet ovat selvästi alkaneet poiketa totu-
tusta (esim. itämainen mietiskely, Marcuse, McLuhan). Musiikista on 
tullut merkittävä pop-kulttuurin kieli. Siinä heijastuvat nuorten arvo-
maailmassa tapahtuvat muutokset, mikä ilmenee mm. siten, että lau-
luihin on tullut sanoma. Väkivallan ja kovuuden ihailu on menettänyt 
merkitystään, tunteiden ja tuntemaan oppimisen, ns. sisäisen elämän 
merkitystä korostetaan, mikä näkyy mietiskelyn arvostuksena, protes-
tanttisen työetiikan hylkäämisenä ja myös perusteluissa, joita nuoret esit-
tävät huumausaineiden käytön puolesta. (...) (Aalto & Minkkinen 1971, 
94-95.) 

Muutoksen ideologia on läsnä myös itse mukana olleen undergroundin vete-
raanin retrospektiivisessa pilvikulttuurin kuvauksessa. 

Tällainen pilvikulttuuri oli sellainen yhdistävä tekijä. Siitä ihmiset oli 
hirveen innostuneita ja yleensä kaikki poltti pikkusen. Se oli jonkinlai-
nen uudenlainen kanssakäymisen muoto, että ihmiset istui ja poltti pil-
veä yhdessä. Se oli jonkinlainen rituaali. Se ei välttämättä ehkä se pilvi 
sinänsä ollut kaikkein tärkein, se oli vaan hyvä veruke, että ihmiset pys-
ty ylittää rajat ja olemaan kosketuksessa toistensa kanssa. Tietysti se 



oli se juttu sinänsä, mutta siinä oli muutakin. Ne oli sellaisia hartaustilai-
suuksia oikeastaan. Yhdellä oli kämppä, mihin oli maalattu tähtitaivas. Siel-
lä ihmiset poltti pilvee ja kuunteli musiikkia. (...) Emmä tiedä onko se jus-
tiin sen pilven takia, vai onko se vaan se, että se mahdollisti jonkun uuden 
näkökulman samalla, että ihmiset pysty omaksumaan samalla jonkun erilai-
sen ajattelutavan kokonaan. Koska se on joku totaalinen muutos käyttäyty-
misessä muutenkin, se pilvikulttuuri. (Lindfors & Salo 1988, 37.) 

Ja Sperm-mies Matti Juhani Koponen: 
Jos nyt muistaa oikein mitään niitä fiiliksiä, niin vähän semmonen olo 
tuli, että haluaa olla parempi kuin tää yhteiskunta antoi mahdollisuu-
den, ja kuvitteli että sitäkin kautta se parempi tietoisuus itsestään löy-
tyy ja että vapautuu homo ludensiksi, leikkiväksi ihmiseksi. Kyllä se 
liittyi itämaisiin, zeniläisiin ajatuksiin, hippikulttuuriin. (Lindfors & Salo 
1988, 36.) 

Huumekokeilut liittyivät nuorison arvomuutoksiin. Ne olivat osa totunnais-
ten päihdetapojen murrosta, uuden kokeilua. Vaikka uudet huumausainei-
den käyttäjät ja kokeilijat olivat valtaosaltaan aivan tavallista nuorisoa, poik-
kesi heidän arvomaailmansa joissakin kysymyksissä nuorten yleisestä arvo-
maailmasta. Esimerkiksi kaksi kolmasosaa Jyväskylässä haastatelluista huu-
mausaineiden käyttäjistä ei pitänyt avioliittoinstituutiota tarpeellisena tai vält-
tämättömänä. Armeijan välttämättömyys sai niinikään tutkimusjoukossa vä-
hemmän hyväksyntää (21 Wo) kuin nuorten keskuudessa yleensä (81 °7o). Va-
semmistolaisuus koettiin poliittisista suuntauksista vetovoimaisimpana. (Määt-
tä 1975b, 47-49.) Hippiliikkeen ja undergroundin kautta 1960-luvun huume-
kokeilut liittyivät yleisempään kulttuuriradikalismiin. 

Suuret keskusryhmät, avoimet toiminta-areenat 

Huumausaineiden käytön yleistymiskehitykselle olivat tyypillisiä kaupunki-
keskustoissa kokoontuneet keskusryhmät. Keskeisen kokoontumispaikan li-
säksi tietyt baarit, ravintolat tai discot olivat tunnetusti paikkakunnan huu-
mausaineiden käyttäjien suosimia. Kannabista saatettiin käyttää suurissa ryh-
missä ja julkisilla paikoilla, ulkosalla tai ravintoloissa. Uudet kuviot olivat 
näin avoimesti näkyvillä. 

Helsingissä tunnettu huumausaineiden käyttäjien kokoontumispaikka oli 
aivan kaupungin keskustassa sijaitseva elokuvateatteri Bio-Bion ja Vanhan 
ylioppilastalon väliin rajautuva aukio. "Perunatoriksi", "Pressoksi" tai "Bio-
Bioksi" kutsutulla aukiolla pyöri yhden haastatellun käyttäjän mukaan sään-
nöllisesti noin pari sataa henkilöä. Käyttäjät Helsingin eri alueilta tapasivat 
aukiolla toisiaan, ja myös muualta tulleet tiesivät paikan hyvin. Suhtautu- 
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minen uusiin tulokkaisiin oli tutkimukseen haastatellun käyttäjän mukaan 
avointa: 

Joka puolelta Helsinkii tuli jengii. Sinne, keskelle kaupunkii, Vanhan 
kulmalle, mikä on tavallaan ei-kenenkään maata, saatto tulla jätkii vie-
raista kaupungeista, ne sopeutui siihen. Samalla kun ne tuli, jos ne otti 
piipun suuhun, ne kuulu jengiin — eikä sitäkään edes niinku kontrol-
loitu, ett riitti jos siinä nyt oli edes viinipullo tai erottu jotenkin polii-
sista (... ) (H14.) 

Turussa tunnettuja käyttäjien kokoontumispaikkoja olivat Aurajoen rannat 
keskustassa ja taidemuseonmäki. Suomenkielisillä ja ruotsinkielisillä oli omat 
ryhmänsä, jotka saattoi tavata myös kahdessa keskustassa sijaitsevassa baa-
rissa. 

Jyväskylässä käyttäjien kokoontumispaikkana oli kirkkopuisto ja sen ym-
päristö. Määttä (1975b, 36) kuvaa toimintaa kirkkopuistossa seuraavasti: 

Kesäaikana alkoi nuoria tulla puistoon jo heti aamusta: lomailevia kou-
lulaisia, opiskelijoita, muiden paikkakuntien hasiksenpolttajia, koti-
apulaisia lapsineen. Jotkut kävivät töiden välilläkin puistossa. Puistoon 
saatettiin tulla pilvessä, mutta polttaminen tapahtui vuonna 1971 yleensä 
muualla, sillä poliisi tarkkaili ryhmän toimia melko kiinteästi. Hasista 
käytiin polttamassa läheisen harjun rinteillä, satamassa, jonkun nuo-
ren asunnossa tai yliopiston puistoalueella. Osa puistossa olevista nuo-
rista oli siellä lähes jatkuvasti. 

Käyttäjien suhde ja kontaktit keskusryhmään vaihtelivat. Esimerkiksi Jyväs-
kylässä nimettiin Kirkkopuiston ydinryhmän lisäksi keltsun porukka, lähiö-
ryhmä, muusikkoryhmä, urheiluryhmä sekä erilaisia koululais- ja opiskeli-
jaryhmiä, joiden kontaktit keskusryhmään vaihtelivat melko kiinteästä ole-
mattomaan (Määttä 1975b, 35-37). Rosenqvist (1970, 74-78) teki saman-
laisen havainnon Helsingissä: osa käyttäjistä ja kokeilijoista vietti kaiken va-
paa-aikansa yhteisillä kokoontumispaikoilla, osa osallistui pääryhmän toi-
mintaan ajoittain (esim. viikonloppuisin) ja osalla kontaktit olivat pelkäs-
tään satunnaisia, esimerkiksi aineen hankintaan rajoittuvia. Keskusryhmä 
muodosti huumekuviolle eräänlaisen kontaktiverkoston, jonka kautta paik-
kakunnan käyttäjät saattoivat tutustua toisiinsa, hankkia aineita ja vaihtaa 
huumetietoutta keskenään. 

Kannabiksen käyttäjien kontaktit vanhan narkomaanikunnan kuvioihin oli-
vat vähäiset tai olemattomat. Helsingissä vanhan narkomaaniryhmän keskeisin 
kokoontumispaikka oli Ruttopuistoksi kutsuttu Vanhan kirkon puisto (Ger-
main 1980, 23). Muilla paikkakunnilla ei vanhempaa käyttäjäkuntaa ollut 
yleisessä tiedossa. 

Uuden käyttömallin ympärille muodostuivat omat ryhmärakenteet ja toi-
minta-areenat. Sillä, että uusi käyttäjäkunta asettautui uhmakkaasti näytteille 

71 



kaupunkien keskustoihin, viestitettiin uusia arvoja ja uusia päihteiden käy-
tön malleja. Käytön yleistymiskehitystä ruokki se, että toiminta oli — aina-
kin nuorten keskuudessa — yleisessä tiedossa ja että se oli suhteellisen avointa 
ja vapaasti lähestyttävää. 

Salakuljetukseen perustuvien huumausainemarkkinoiden 
inuodostuminen 

Varhaisemmissa huumekuvioissa käytetyt aineet hankittiin kotimaisesta lää-
ketarjonnasta. Huumausaineiden käytön yleistyminen 1960-luvulla saattoi lää-
keaineiden ja teknisten liuottimien osalta tapahtua entiseen tapaan kotimaan 
tarjonnan varassa, mutta laittomien aineiden hankinta oli järjestettävä toisin. 

Kannabista oli Suomessa aikaisemmin käytetty jonkin verran lääkeainee-
na. 1920-luvulla tuotiin maahan vuosittain 2-3 kg kannabista ja 1,5-3 kg 
kannabisuutetta, lähinnä ihosalvan valmistukseen (Rosenqvist 1974, 15). 
1960-luvulla kannabis oli kuitenkin poistettu apteekkiluetteloista ja sitä tuo-
tiin laillisesti maahan ainoastaan tieteellisiin tarkoituksiin (Jaakkola 1969, 
32). Amfetamiinia ja sen johdoksia sai apteekista vuodesta 1968 lähtien ai-
noastaan lääkintöhallituksen tapauskohtaisella luvalla (Jaakkola 1969, 33). 
LSD:n hoidollisia sovellutuksia tutkittiin 1960-luvun alussa psykiatriassa (Hbl 
5.8.66). Yleisessä lääkejakelussa sitä ei kuitenkaan tiettävästi ollut saatavilla. 
Huumausaineiden uuden käyttömallin yleistyminen edellytti aineiden sala-
kuljetusta. 

Lähin ja tärkein yhteyskaupunki oli aluksi Tukholma. Salakuljettajat oli-
vat tiettävästi itsekin käyttäjiä. Jotkut kuvioissa pöyrineet nuoret kävivät Tuk-
holmassa kokeilemassa kannabista ja toivat sitä palatessaan myös kotimai-
seen kulutukseen. Esimerkiksi vuonna 1966 käydyssä ensimmäisessä mari-
huana-oikeudenkäynnissä tuli ilmi, että suomalaiset käyttäjät olivat hakeneet 
ainetta Ruotsista (Hel. RO:n ptk. A 23/66). Myös keskusrikospoliisin pääl-
likkö painotti lehtihaastattelussaan (IS 15.11.1966) Ruotsi-yhteyttä. Edelleen 
Ruotsin suuntaan viittasivat koululaistutkimusten tiedot, jotka osoittivat huu-
mekokeilun yleistymisen alkaneen ensiksi ruotsinkielisten oppilaiden keskuu-
dessa (Björkqvist & Jalander 1970, 36; Hemminki & al. 1971, 154). Tukhol-
masta käytiin hakemassa 1960-luvun puolivälissä hasista myös esimerkiksi 
Jyväskylään (Määttä 1975b, 28). Tutkimusta varten kerättyjen käyttäjähaas-
tattelujen mukaan Tukholma oli tuolloin "täynnä pilveä". 

Vuosikymmenen loppupuolella aineita haettiin myös Kööpenhaminasta 
(Lindfors & Salo 1988, 38). Huumausainemarkkinat olivat kehittyneet Tans-
kaan ja Ruotsiin huomattavasti Suomea nopeammin. Vielä 1950-luvulla sa-
lakuljetukseen perustuvia markkinoita ei ollut esimerkiksi Tanskassakaan 
(Winslow 1984, 97). 

Salakuljetetut ainemäärät kasvoivat käytön yleistymiskehityksen myötä. Tul- 
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lin asiantuntijan mukaan maahan tiedettiin tuodun kannabista vuoden 1967 
aikana jo useammankin kilon erissä. Suomalaisten lisäksi ulkomaalaisilla oli 
tässä huomattava osuus. (Panula 1972, 109.) 

Kannabiksen leviämisen myötä LSD tuli vähitellen saataville. Käyttäjä-
haastattelujen mukaan LSD:tä liikkui vuonna 1969 Helsingissä jo verrattain 
runsaasti. Myös tullin näköpiiriin alkoi kertyä havaintoja LSD:stä vuodesta 
1969 lähtien (Panula 1972, 110). LSD-kokeiluja rajoitti kuitenkin aineen hin-
ta, joka oli tuolloin markkinoiden korkein, noin 20-25 markkaa annos. 
Korvikekokemuksia haettiin mm. auringonkukan siemenistä, muskottipäh-
kinästä, paistetuista banaanin kuorista ja erilaisista sienistä. (Rosenqvist 1970, 
64-65.) 

Amfetamiinin laittoman tarjonnan huippu oli vuosina 1968-1969, jolloin 
varsinkin Helsingissä sitä oli helposti saatavilla. Hinta oli alhainen; päihty-
myksen sai parilla markalla. Tarjonnan runsauteen oli syynä Suomen tun-
netuimman huumerikollisen Kosti Kustaa Kartiokarin markkinarynnäkkö. 
Kartiokari hankki amfetamiinin Italiasta, missä sitä oli laillisesti saatavilla, 
toi sen maahan, laimensi ja annosteli aineen levitystä varten Arabialta osta-
miinsa "koukkunokka-ampulleihin". Kartiokari oli liikemies, joka toimi myös 
huumekaupassa ammattimaisesti. Markkina-alueena oli koko Pohjola. Hä-
nen arvioitiin toimittaneen lyhyessä ajassa Ruotsiin ja Suomeen lähes 200 
kiloa amfetamiinia. (Germain 1972, 109-110; Nordman & Nykänen 1991, 
26-52.) 

Kartiokarin amfetamiini identifioitui useissa havainnoissa. Tullitarkasta-
jan mukaan "vuoden 1969 alkupuolella näytti tilanne melko synkältä, sillä 
amfetamiinia tuli Suomeen ja Ruotsiin kymmenien kilojen erinä..." (Panu-
la 1972, 109). Huumepoliisi puolestaan muistelee, että "Kostin touhuilun ta-
kia loppuvuodesta 1969 kadut olivat täynnä piriä, myyjiä oli ainakin pari-
kymmentä ja hinnat olivat alhaalla. Kilpailu oli niin kovaa, että myyjät otti-
vat yhteen. Yksi puukotettiin hengiltä ja muutama mukiloitiin. Meillä riitti 
töitä" (Nordman & Nykänen 1991, 51.) Amfetamiinitarjonnan huippuaika 
näkyi myös käyttötutkimuksissa. Vuoden 1969 asevelvolliskyselyssä 11 Wo huu-
meita käyttäneistä ilmoitti pääasialliseksi aineekseen amfetamiinin: vuonna 
1968 sen osuus oli ollut vajaat neljä prosenttia ja vuonna 1971 vain runsas 
prosentti (Hernesniemi 1972, 12). Projektin käyttäjähaastatteluissa yksi vas-
taaja kertoi käyttäneensä "kolmen koon" amfetamiinia vuoden ajan yhtä-
mittaisesti. Kartiokarin pidätyksen jälkeen marraskuussa 1969 aineen saanti 
muuttui satunnaisemmaksi (Panula 1972, 109-110). 

Helsingin rinnalla ainekauppaa käytiin varhain myös Turussa ja sen ym-
päristössä. Tukholman läheisyys takasi tarjonnan. 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teen muina "huumekaupunkeina", joissa oli saatavilla kannabista ja hallusi-
nogeenejä, mainittiin käyttäjien teemahaastatteluissa Lappeenranta, Jyväs-
kylä, Vaasa ja Rovaniemi. 

Salakuljetukseen perustuvien markkinoiden muotoutumista ja leviämistä 
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kuvaa Ylioppilaslehden (28.2.69) huumeaiheisen teemanumeron katsaus kan-
nabiksen saatavuuteen yliopistokaupungeissa helmikuussa 1969: 

Helsinki: 
Viime viikolla ainetta tullut tarpeeksi. On jo myynnissä myöskin mari-
juanaa. Hinnat kohtuulliset. Saanti helppoa. 
Turku: 
Ainetta on. Marijuanaa ei myynnissä. Hinnat kohtuulliset. Saanti koh-
talaista. 
Tampere: 
Ainetta on, vaikka se on loppumassa. Hinnat halvat. Saanti helppoa. 
Jyväskylä: 
Ainetta vähän. Saanti vaikeaa. Hinnat kalliit. 
Oulu: 
Ei ainetta myynnissä. 

Tyypillistä 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun huumemarkkinoille oli se, 
että aineiden vähittäiskauppa tapahtui usein joillakin tietyillä paikoilla. Kes-
kusryhmät ja käyttäjien kokoontumispaikat kaupunkikeskustoissa olivat ta-
vallinen ympäristö ainekaupalle — ja ilmeisesti muullekin kaupalle. 

Bio Bio oli täynnä elämää: nuorta hippikansaa, neekereitä, saksalais-
turisteja ja kameramiehiä. Joukossa oli myös huume-etsiviä vainuamassa 
hashiksen käyttäjiä ja myyjiä. Magnetofonit, matkaradiot ja äänilevyt 
tekivät kauppansa, ne vaihtuivat joko kamaan tai rahaan. Hinnat oli-
vat alhaalla, niin kuin ainakin mustassapörssissä. (Jani, teurastajan poika 
1984, 40.) 

Toiminnan avoimuutta kuvaa Ylioppilaslehden (28.2.69) antama opastus kan-
nabiksen hankinnasta Helsingissä: 

Aloitamme huumausaineen tai kauniimmin sanottuna pilvemme hank-
kimisen tavanomaisista hankintapaikoista. Päivisin on yksinkertaisinta 
kävellä johonkin neljästä tunnetusta kahvilasta. Siihen jossa kalat ui-
vat seinällä edestakaisin, tai siihen jonne mennään liukuportailla. Mi-
käli polttoaineen täydentäjiä ei sieltä löydä, on parasta mennä taiteili-
jakahvilaan, jossa kuitenkin aina tärppää. Nämä myyntipisteet ovat hin-
noissaan kovinkin erilaisia, koska yhtenäistä hintakontrollia ei monien 
yksityisyrittäjien vuoksi ole pystytty järjestämään. Varottakoon kuitenkin 
kadulla ostamista, sillä saattaapa silloin hyväuskoinen ensikertalainen 
joutua polttamaan vaikka piipullisen hevosenkakkaa. Katukauppiailla 
kun ei taida olla kaupallista etiikkaa, ja laadun taso hassiksessa jota 
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on kaupan on kovin kirjavaa. (...) Juomien lisäksi voidaan melkein 
jokaisessa Helsingin osakunnassa ostaa piipullinen kohtuuhintaan, ja 
aineen laatu on erinomaista (...) Tukkumyynnissä ovat jo kontaktien 
saannit vaikeampia. Kuitenkin osaava ja henkilöitä tunteva ihminen voi 
hankkia tavaransa tukussa mm. keskikaupungilta. Koska poliisin toi-
minta on kiihtynyt ja herrat ovat ruvenneet pelkäämään ilmitulemista, 
on paikkoja josta suurempia eriä voidaan ostaa, vaihdettu. Nykyisin 
voidaan eräästä autokorjaamosta, kukkakaupasta ja kahdesta ravinto-
lasta kuitenkin vielä saada tilaamalla (parin kuukauden toimitusajalla) 
huomattavakin määrä hassista. 

1960-luvun lopulla salakuljetukseen perustuvat huumemarkkinat jakaantui-
vat kahtia. Amfetamiinin salakuljetuksesta vastasivat ammattimaiset rikolli-
set, kannabista toivat maahan lähinnä käyttäjät (Jaakkola 1970, 94). Kanna-
biksen ja LSD:n kohdalla myynti lähti samoista kuvioista kuin käyttökin. 
Salakuljettajat ja kauppiaat olivat tavallisesti itsekin aineen käyttäjiä. Myös 
maassa vierailleet turistit saattoivat tuoda mukanaan pienehköjä eriä. Sen 
sijaan rikollisten ammattimaisesti harjoittaman amfetamiinikaupan ympä-
rille kehittyivät omat myyntikanavansa, jotka erosivat pelkästään kannabik-
seen ja LSD:hen keskittyneestä levityksestä (Rosenqvist 1970, 73). Puhtain 
esimerkki ammattimaisesta rikollisesta orientaatiosta on Kartiokarin harjoit-
tama amfetamiinikauppa. Aineen jakelua järjestelevillä henkilöillä oli mel-
kein poikkeuksetta aikaisempi salakauppaa, varkauksia, murtoja, ryöstöjä 
yms. sisältävä rikosrekisteri (Hel. RO:n ptk. C12/71). 

Jos huumausaineita oli saatavilla, huumekuvioiden näkyvyys teki niiden hank-
kimisen halukkaalle helpoksi, kuten Ylioppilaslehden kirjoituksessakin todet-
tiin. Jos ei muuta yhteyttä ollut, niin esimerkiksi Helsingissä saattoi periaat-
teessa kuka tahansa asiasta kiinnostunut mennä Bio-Biolle kyselemään kontaktia. 
Aineita saatettiin myös tulla kaupittelemaan, vaikkei niitä olisi etsinytkään. 

Aineiden saatavuuden tiedolliset edellytykset olivat hyvät. Helsingissä vuon-
na 1970 tutkituista koululaisista 61 Wo ilmoitti tietävänsä henkilön tai paikan, 
josta huumausaineita voisi hankkia (Hemminki & al. 1971, 153). 

Tarjonnan rajat olivat laveat. Vuonna 1970 tutkituista helsinkiläisistä kou-
lulaista noin puolelle oli joskus tarjottu jotain huumausainetta (Hemminki 
& al. 1971, 153). Vuoden 1971 asevelvollistutkimuksessa vastaava luku oli kut-
suntapopulaatiosta 60 Wo; Etelä-Suomen joukko-osastoissa 44 Wo ja Pohjois-
Suomen joukko-osastoissa 28 Wo (Hernesniemi 1972, 13). 

Käytön sosiaaliset kehykset 

Käytön ja käytettyjen aineiden jakaantumista tyttöjen ja poikien kesken tar-
kastellaan taulukossa 4.3. Tiedot ovat peräisin koululaistutkimuksista lukuun 
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Taulukko 4.3. Tyttöjen ja poikien huumausaineiden käyttö ja käytön ainerakenne vuosina 
1970-1972: a) jotain huumausainetta ainakin kerran käyttäneiden osuus tytöillä ja pojilla, 
Wo; b) kannabiksen, lääkeaineiden ja teknisten liuottimien suhteelliset osuudet tyttöjen ja poikien 
raportoimasta käytöstä, Wo 

Paikkakunta Sukupuoli 
(a) 

Jotain 
(b) 

Kannabis Lääkkeet 
Tekniset 
liuottimet 

Helsinki (1970) T 20 74 10 11 
P 26 84 3 10 

Turku (1970) T 9 50 31 19 
P 11 50 25 35 

Oulu (1970) T 15 5 77 21 
P 20 5 29 54 

Lappeenranta (1971) T 12 60 53 0 
P 17 65 29 40 

Jyväskylä (1972) T 18 45 35 20 
P 19 65 15 20 

Lähteet: Hemminki & al. 1971; Fossi 1970; Nevatalo 1970; Nakari 1972; Rahikkala 1973 

ottamatta Turkua (Fossi 1970), jossa kysymyksessä on henkikirjoihin perus-
tuva otanta 13-19-vuotiaista turkulaisista nuorista. Erittely on ollut mah-
dollista vain viidessä raportissa. Ne antavat tilanteesta kuitenkin varsin yh-
denmukaisen kuvan. 

Koululaistutkimusten mukaan huumausaineiden käyttö oli pojilla hiukan 
yleisempää kuin tytöillä. Ainekohtaisesti tarkastellen erot övat isompia lää-
keaineiden ja teknisten liuottimien kohdalla. Tytöillä lääkeaineiden osuus käy-
töstä oli kaikilla paikkakunnilla selvästi suurempi kuin pojilla. Teknisten liu-
ottimien osuus taas oli Turussa, Oulussa ja Lappeenrannassa pojilla huomat-
tavasti tyttöjä suurempi. Kannabiksen kohdalla käyttö jakaantui tasaisem-
min, joskin kannabiksen osuus oli pojilla jonkin verran suurempi Helsingis-
sä, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Jos otetaan huomioon tyttöjen run-
saampi lääkeaineiden käyttö ja jätetään tekniset liuottimet huumausainemää-
ritelmän ulkopuolelle, niin tämän mukaan voidaan sanoa, että koululaisten 
keskuudessa tytöt ja pojat olivat mukana uusissa huumekuvioissa suurin piir-
tein samassa määrin. Varttuneempaan väestöön kohdistuneissa tutkimuksis-
sa huumeita kokeilleiden osuudet miesten keskuudessa ovat olleet hiukan nais-
ten vastaavia lukuja suuremmat (Aalto & al. 1973; Kopteff 1973). 

Huumausainekomitean suorittamissa selvityksissä todettiin käytössä joi-
takin ikäryhmien välisiä eroja (Jaakkola 1969, 54-57, 68). Teknisten liuotti-
mien käyttö keskittyi tavallisesti 15-vuotiaisiin ja sitä nuorempiin ikäluok-
kiin. Toinen havainto oli se, että kannabiksen käyttö näytti rajoittuvan miltei 
yksinomaan alle 30-vuotiaaseen väestöön. Lääkkeiden väärinkäyttöä sen si-
jaan esiintyi kaikissa ikäryhmissä. Havainnoista voidaan tiivistää seuraava 
kolmijako: Tinneri oli lasten, erityisesti nuorten poikien, huume. Lääkeai- 
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neita käyttivät aikuiset, mutta myös nuoret, erityisesti tytöt, kokeilivat niitä 
huumetarkoituksiin. Kannabis ei ollut lasten eikä aikuisten huume — se oli 
nimenomaan nuorison huume, sekä poikien että tyttöjen. 

Uusissa huumekuvioissa käyttöä ei voida rajata entiseen tapaan yläluok-
kaiseen tai työväenluokkaiseen (proletarisoituneeseen) käyttäjäkuntaan. Ku-
ten Jaakkola (1969, 81) huumausainekomitean mietinnössä toteaa, uusi käyttö 
jakaantui käyttäjien sosiaalisen taustan suhteen "huomattavan demokraatti-
sesti". 

Ylemmissä sosiaaliryhmissä käyttö oli jonkin verran yleisempää kuin alem-
missa sosiaaliryhmissä (Hernesniemi 1970, 16-17; 1972, 16). Ainekohtaises-
sa tarkastelussa voitiin todeta, että kannabiksen käyttö oli yleisintä keskiluok-
kaisen nuorison keskuudessa, tinnerin ja lääkeaineiden käyttö alemmista so-
siaaliryhmistä tulevien nuorten keskuudessa (Jaakkola 1969, 81). Selkein ero 
käyttäjien sosiaalisessa taustassa oli kuitenkin se, että maanviljelijäin lapsil-
la käyttö oli poikkeavan harvinaista (Hernesniemi 1972, 16). Tämä viittaa vah-
vasti siihen, että huumausaineiden käytön yleistyminen oli ennen kaikkea ur-
baani, kaupunkikulttuuriin kuuluva ilmiö. 

Yleistymiskehityksestä voidaan nostaa esiin yksi ryhmä, joka oli liikkeellä 
muita aikaisemmin — ja vahvemmin. Tämä ryhmä oli taidebohemia, nuoret 
taiteilijat ja taideaineiden opiskelijat. Luvun alussa mainittujen muusikoi-
den ja kuvataiteilijoiden lisäksi taidebohemian keskeistä osuutta käytön le-
viämisen alkuvaiheissa ilmaisevat Kopteffin (1973) tulokset tamperelaisten opis-
kelijoiden huumausaineiden käytöstä vuonna 1970. Tutkimuksessa vertailtiin 
huumausaineiden käyttöä teatterialan opiskelijoiden, muiden yliopisto-opis-
kelijoiden ja sairaanhoidonopiskelijoiden keskuudessa. Kun yliopisto-opis-
kelijoista 5 Wo ja sairaanhoidon opiskelijoista 6 Wo ilmoitti käyttäneensä jo-
tain huumausainetta ainakin kerran, oli vastaava osuus teatterialan opiskeli-
joiden keskuudessa 38 Wo. Teatterialan opiskelijoiden varhaisesta liikkeellä 
olosta kertovat tiedot, joiden mukaan neljäsosa käyttäneistä oli kokeillut kan-
nabista ensimmäisen kerran jo vuosina 1965-1966. Kuvaavaa kehitykselle 
on myös se, että ensimmäisessä marihuana-oikeudenkäynnissä vuonna 1966 
tuomituista kahdesta suomalaisesta toinen oli muusikko/säveltäjä, toinen kir-
jailija. Myyntipaikka oli Vanhan Kellari. (Hel. RO:n ptk. A23/66.) 

Taidebohemia oli tärkeä sosiaalinen kehys käytön yleistymiselle. Se oli käytön 
yleistymiskehityksen edelläkävijä ja tiennäyttäjä. Varsinaisen laajuutensa huu-
meiden käytön yleistyminen saavutti tavallisen nuorison keskuudessa. Koulu 
ja opiskelu olivat se sosiaalinen kehys, jossa huumausaineiden käyttö ylitti 
aikaisemmille kuvioille tyypilliset luokkarajat ja sosiaaliset raja-aidat. 

Asevelvollistutkimusten tulokset (Hernesniemi 1972, 15-16), joissa ker-
rottiin käytön olevan yleisintä niiden nuorten keskuudessa, jotka olivat asu-
neet lapsuudessaan vain toisen vanhemman luona tai kasvatuskodissa, las-
tenkodissa taikka muussa laitoksessa, antavat — erityisesti lastenkoti tai muu 
laitos — viitteitä siitä, että uusi huumausaineiden käyttö levisi myös sosiaali- 
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sen deprivaation kehyksessä. Kannabiksen ja muiden huumausaineiden käy-
töstä rikollisten keskuudessa kertoo esimerkin Janin elämäntarina (Jani, teu-
rastajan poika, 1984). Uusi huumausaineiden käyttö yleistyi halki nuorison, 
laidasta laitaan. 

Olennainen muutos aikaisempaan verrattuna on myös käytön terveyden-
hoidollisen kehyksen painuminen taka-alalle. Potilaskontekstin merkitys oli 
uudessa käytössä olematon. Uudet käyttäjät aloittivat huumausaineiden käytön 
uteliaisuudesta ja euforian tavoittelusta (Hernesniemi 1969; 1970; 1972). Lää-
keaineet hankittiin edelleen terveydenhoidollisen kehyksen puitteista, mutta 
muutoin aineiden hankinta siirtyi salakuljetukseen perustuville laittomille huu-
memarkkinoille. 

Kuvioiden muutokset 1970-luvulta 1980-luvun lopulle 

Käyttö ja ikärakenne 

Tutkimusten mukaan huumausaineiden käytön 1960-luvulla alkanut yleisty-
miskehitys saavutti taitekohtansa 1970-luvun alussa. Myöhemmin tehdyissä 
käytön epidemiologisissa kartoituksissa huumekokeilut ovat vähentyneet sel-
västi aikaisempaa alhaisemmalle tasolle. Kehityksen käytetyin indikaattori on 
ollut asevelvollistutkimusten aikasarja. Seuraavassa kuviossa (4.1) ei ole mu-
kana tuloksia kutsuntapopulaatiossa mitatusta käytöstä, koska vuoden 1973 
jälkeen tutkimukset on rajoitettu joukko-osastoissa palveleviin varusmiehiin 
(Heinonen 1986). 

Tutkimussarjan tulokset huumekokeiluiden yleisyydestä ovat laskeneet vuon-
na 1971 mitatuista huippulukemista 5-6 prosenttiyksikköä alemmalle tasol-
le. Kokeilufrekvenssien alueellisia eroja kuvaa asevelvollistutkimuksessa käy-
tetty jaottelu Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen joukko-osastoihin. Tämä esi-
tetään kuviossa 4.2. Siitä on jouduttu jättämään vuoden 1987 tutkimus ul-
kopuolelle, koska siinä ei ole tehty aikaisempia tutkimuksia vastaavaa alueel-
lista erottelua. 

Vuoden 1973 tutkimuksessa huumeita kokeilleiden varusmiesten osuudet 
vähenivät Etelä-Suomen joukko-osastoissa neljä ja Pohjois-Suomen joukko-
osastoissa kahdeksan prosenttiyksikköä kaksi vuotta aikaisemmasta tasosta. 
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Kuvio 4.1. Huumausaineita ainakin kerran kokeilleiden osuudet asevelvollistutkimuksissa 
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Lähteet: Heinonen 1986; Seppälä & al. 1988. 

Kuvio 4.2. Huumausaineita ainakin kerran kokeilleiden osuudet Etelä-Suomen ja Pohjois-Suo-
men joukko-osastoissa asevelvollistutkimuksissa 1968-1985, 07o tutkituista varusmiehistä 

■ Etelä—Suomi 	 ® Pohjois—Suomi 

1968 	1969 	1971 	1973 	1980 	1985 

Lähde: Heinonen 1986. 
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Helsingissä kokeilufrekvenssit säilyttivät kuitenkin entisen tasonsa. Huumaus-
aineita kokeilleiden osuus helsinkiläisessä kutsuntapopulaatiossa oli 26 07o ja 
Etelä-Suomen joukko-osastoissa palvelevilla helsinkiläismiehillä 30 010 (Oi-
vukkamäki 1974, 443). Vuoden 1973 tutkimuksessa ensimmäiset kokeiluker-
rat ajoittuivat valtaosalla vuosiin 1969-1973. 

Huumeita kokeilleiden varusmiesten määrä laski edelleen vuoden 1980 tut-
kimuksessa (Heinonen 1980). Luvut osoittivat lievää laskua nyt myös Hel-
singissä, mutta edelleenkin melkein neljäsosa (24 Wo) pääkaupungista kotoi-
sin olevista varusmiehistä ilmoitti käyttäneensä huumausaineita ainakin ker-
ran. Suurimmalla osalla tutkittuja ensimmäinen kokeilukerta ajoittui 
1970-luvun lopulle. Aikaisempaan verrattuna huumekokeilut näyttivät nyt siir-
tyneen hieman myöhäisempään ikään. Keskimääräinen kokeiluikä vuoden 1980 
tutkimuksessa oli 17,4 vuotta, mikä oli runsaan vuoden enemmän kuin kah-
dessa aikaisemmassa tutkimuksessa. 

Tutkimustulokset vuoden 1985 tiedustelusta osoittivat lievää kokeilufrek-
venssin nousua (Heinonen 1986). Huumausaineita ainakin kerran kokeillei- 
den osuuksissa palattiin vuoden 1973 tasolle, mutta nyt alueellisesti jonkin 
verran aikaisempaa tasaisemmin. Huumausaineita kokeilleiden nuorten mies-
ten osuus oli Etelä-Suomen joukko-osastoissa 13 010 ja Pohjois-Suomen jouk- 
ko-osastoissa 6 Wo. Helsinki erottui edelleen selvästi muista. Helsingistä ko-
toisin olevien varusmiesten keskuudessa huumausaineita kokeilleiden osuus 
oli 27 01o. Suurimmalla osalla tutkituista ensimmäinen kokeilukerta ajoittui 
1980-luvun alkuvuosiin. Keskimääräinen kokeiluikä oli 17,5 vuotta. 

Vuoden 1985 tutkimuksen ennakoima huumausaineiden käytön uusi nou-
sukausi jäi kuitenkin lyhyeksi. Vuonna 1987 varusmiesten keskuudessa suo- 
ritettu kysely osoitti kokeilun (8,5 07o) jälleen vähentyneen (Seppälä & al. 1989). 

Vaikka asevelvollistutkimusten sarja on toteutettu samanlaisissa olosuh-
teissa ja samanlaista kyselylomaketta käyttäen, on sen tuloksiin pienten muu- 
tosten kohdalla syytä suhtautua varauksin. Kokeilufrekvenssin vähäiset muu- 
tokset saattavat heijastaa esimerkiksi vaihtelua yksittäisten tutkimusten otos-
koossa. Otos varusmiehistä oli pienimmillään vuosien 1971 (n = 573), 1973 
(n = 402) ja 1980 (n = 429) tutkimuksissa ja suurimmillaan vuosien 1968 
(n = 1 821), 1969 (n = 1 061), 1985 (n = 2 085) ja 1987 (n = 961) tutkimuk-
sissa (Heinonen 1986, 3; Seppälä & al. 1989). Varminta on jättää pienemmät 
muutokset vähemmälle huomiolle ja todeta käytön vakiintuneen yleistymis-
kehityksen alkuvaiheen jälkeen selkeästi vuoden 1971 huippulukemia alem-
malle tasolle. Tulosten mukaan noin joka kymmenes varusmies oli kokeillut 
1980-luvulla jotain huumetta. 

Koululaistutkimukset antavat tilanteen kehityksestä samansuuntaisen ku-
van. Taulukosta 4.1 nähdään, että teknisiä liuottimia, lääkeaineita tai muita 
huumausaineita kokeilleiden osuudet laskivat koululaisten keskuudessa vuoden 
1972 jälkeen selvästi aikaisempaa alemmalle tasolle. Koululaisten kohdalla 
muutos on hyvin selvä myös Helsingissä. Kannabista kokeilleiden osuus 
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13-15-vuotiaiden helsinkiläisten kansalaiskoululaisten keskuudessa oli 3,7 07o 
vuonna 1976 ja 3,4 Wo vuonna 1977 (Mönkkönen 1980). Luvut ovat huomat-
tavasti pienemmät kuin vastaavassa populaatiossa vuonna 1970, jolloin 23 010 
vastanneista ilmoitti käyttäneensä jotain huumausainetta, heistä 4/5 kanna-
bista (Hemminki & al. 1971). 

Vuosina 1986 ja 1988 kartoitettiin Helsingin yliopiston kansanterveystie-
teen laitoksella koululaisnuorison huumekokeiluja Helsingissä, kahdessa maa-
laiskunnassa Uudellamaalla, Valkeakoskella sekä yhdessä kaupungissa ja kol-
messa maalaiskunnassa Pohjanmaalla (Kontula 1989). Kannabiksen kokeilu 
oli odotetusti yleisintä Helsingissä, missä 15-vuotiaista vastaajista noin 5 Wo 
ilmoitti käyttäneensä sitä. Valkeakoskella vastaava luku oli noin 2 prosent-
tiyksikköä pienempi. Uudenmaan ja Pohjanmaan maaseuduilla kannabisko-
keilut olivat erittäin harvinaisia, kokeilleiden osuudet vaihtelivat 1-2 pro-
sentin välillä. Tulosten vaihtelu eri tutkimusvuosina oli kannabiksen kohdal-
la vähäistä. Sen sijaan teknisten liuottimien imppaus vaihteli satunnaisem-
min tutkimusajankohdan ja tutkimuspaikkakunnan mukaan. Lääkeaineiden 
kokeilu oli imppausta ja huumekokeiluja yleisempää. Vaasassa, Pieksämäel-
lä, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa 1980-luvulla suoritettujen koululais-
tutkimusten tulokset ovat samansuuntaisia (TOBALK 1985; Räisänen 1985; 
Urponen 1986; Vuolle-Apiala 1986; Väisänen 1989). Kannabista kokeilleiden 
osuudet jäivät kaikilla paikkakunnilla Helsingin viittä prosenttia vähäisem-
mäksi. 

Huumausaineiden asema koulumaailmassa on muuttunut selvästi 
1970-luvun alkuvuosista. Tästä kertovat myös tiedot eri päihdeaineiden osuuk-
sissa tapahtuneista muutoksista koulujen tietoon tulleissa oppilaiden päih-
teiden käyttötapauksissa (Jaakkola 1971; Jaakkola & Mäkelä 1974; Hakka-
rainen 1987a). 

Taulukko 4.4. Päihteiden kulutusrakenne sukupuolen mukaan koulujen tietoon tulleissa päih-
detapauksissa vuosina 1968, 1969, 1972 ja 1985, % 

Alko- 
holi 

Liuot- 
timet 

Lääk- 
keet 

Huumaus- 
aineet Yhteensä 

Tytöt 	1968 51 20 21 8 100 
1969 58 11 28 4 101 
1972 57 20 18 101 
1985 76 13 5 6 100 

Pojat 	1968 62 30 4 3 99 
1969 76 13 5 6 100 
1972 77 8 4 11 100 
1985 83 10 3 3 99 

Lähde: Hakkarainen 1987a, 123 
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Toisaalta jotkut tutkimustiedot kertovat siitä, että peruskoululaisia varttu-
neemman nuorison keskuudessa huumausainekokeiluja esiintyy runsaammin. 
Esimerkiksi vuonna 1988 suoritetussa kyselyssä 12 07o tutkimukseen osallis-
tuneista 17-vuotiaista helsinkiläisnuorista ilmoitti käyttäneensä kannabista ai- 
nakin kerran (Kontula 1989, 154). Huumausaineiden käyttö näyttäisi 
1980-luvun lopulla rajoittuvan vanhempiin ikäryhmiin kuin 1970-luvun alussa. 
Tähän viittaavat myös asevelvollistutkimusten tulokset käytön keskimääräi- 
sen aloittamisiän kohoamisesta (Heinonen 1986). Tilastolähteissä rekisteröi-
tyjen huumausaineiden käyttäjien keski-ikä on noussut 25-26 vuoden tietä-
mille (Kontula 1988, 118). 

Tuoreimmat, valtakunnalliseen nuorten terveystapatutkimukseen perustu-
vat tiedot luovat särön arvioon käytön yleisyyden vakaasta kehityksestä. Nuor- 
ten terveystapatutkimuksen mukaan huumeet alkoivat yleistyä nuorten elin- 
ympäristössä vuoden 1987 jälkeen ja kehityssuunta on ollut nouseva vuoden 
1991 mittaukseen asti (Ahlström & al. 1991). Arviossa kuvastuva lievä epä- 
varmuus — puhe huumeiden yleistymisestä nuorten elinympäristössä — johtuu 
siitä, että nuorilta ei tutkimuksessa tiedusteltu heidän omia käyttökokemuk-
siaan, vaan käytön esiintymistä heidän tuttavapiirissään. 

Huumausaineiden käytön yleisyyden mittaaminen ja tilanteen arviointi eri-
laisten lähteiden avulla sisältää monia ongelmia (Hakkarainen 1990). Katta- 
van kuvan hahmottaminen huumausaineiden käytön kehityksestä on käytet- 
tävissä olevan katkelmallisen ja puutteellisen tutkimusaineiston varassa mah-
dotonta. Sen saatamme kuitenkin todeta, että tutkimusten mukaan huumaus- 
ainekokemuksia on vain suhteellisen harvoilla suomalaisilla. Myös kolme muu-
ta havaintoa tai trendiä, joista käytettävissä olevat lähteet antavat hyvin yh-
denmukaisen kuvan, voidaan nostaa esiin. 

Ensiksi, huumausaineiden käytön yleistymiskehitys taittui 1970-luvun al-
kuvuosina, jonka jälkeen käyttö väheni ja asettui selvästi huippuvuosia al- 
haisemmalle tasolle. Uudenlaisen huumausaineiden käytön maahantuloa ja 
sen herättämää uutuudenviehätystä on seurannut vähentyneen kiinnostuk-
sen ja stabilisoituneen kehityksen vaihe. Uusia kokeilijoita huumeilla on kui-
tenkin myös 1970- ja 1980-luvuilla koko ajan ollut, ja voidaan sanoa, että 
huumekuviot ovat tässä suhteessa vakiinnuttaneet asemansa. 

Toiseksi voidaan todeta, että huumausaineiden kokeilu ja käyttö on 1970- ja 
1980-luvulla siirtynyt varttuneempien nuorten pariin kuin yleistymiskehityksen 
alkuvaiheen kiivaimpina vuosina 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. 

Kolmas seikka, mistä lähteistössä vallitsee yhdenmukainen kuva on Hel-
singin keskeinen asema Suomen huumekuvioissa. Hajanaistenkin tietojen pe- 
rusteella näyttää selvältä, että Helsingissä on ollut suhteellisen vakaasti toi-
mineet huumekuviot yleistymiskehityksen alkuvaiheista nykypäivään. Käyt-
tö on siirtynyt vanhempien ikäluokkien piiriin ja keskimääräinen kokeiluikä 
on noussut, mutta uusia ihmisiä kokeiluun ja käyttöön on rekrytoitunut ko-
ko ajan suhteellisen tasaisesti. 



Käytetyt aineet 

Kannabis oli käytetyin huumausaine myös tarkasteltavalla ajanjaksolla. 
Asevelvollistutkimuksissa 1973-1987 sen osuus ensimmäisenä kokeiluaineena 
vaihteli 82-91 WWo:n välillä ja pääasiallisena aineena 77-92 Wo:n välillä 
(Heinonen 1986, 122-123; Seppälä & al. 1989, 151). Nuorimpien ikäluokkien 
keskuudessa kannabis oli kuitenkin käynyt aikaisempaa harvinaisemmaksi. 
Kannabiksen käyttö rajoittui 1970- ja 1980-luvuilla pääosin 17-vuotiaiden ja 
sitä varttuneempien nuorten keskuuteen. Nuorempien parissa tekniset 
liuottimet ja lääkeaineet olivat kannabista tavallisempia. (Mönkkönen 1980; 
Kontula 1989.) 

Muiden huumausaineiden käyttö näyttäytyy kyselytutkimuksissa erittäin 
vähäisenä. Jos jätetään lääkeaineet ja tekniset liuottimet ulkopuolelle 
raportoivat vuonna 1985 tutkitut huumausaineita useammin kuin kerran 
käyttäneet varusmiehet kokeilleensa kannabiksen lisäksi muita aineita 
seuraavasti: kokaiinia oli kokeillut 6 henkilöä, LSD:tä 3, amfetamiinia 2 
ja muita aineita 6 henkilöä (Heinonen 1986, 39). Tutkituista varus-
miehistä 6 (0,3 Wo) ilmoitti käyttäneensä huumausaineita suonensisäisesti. 
Koululaisten keskuudessa ilmoitukset kokaiinin, amfetamiinin, hallu-
sinogeenien tai opiaattien käytöstä ovat erittäin harvinaisia (Urponen 
1986; Vuolle-Apiala 1986; Mönkkönen 1980; Kontula 1988, 83). Kysyttäessä 
mainittujen aineiden käytön esiintymistä vastaajan tuttavapiirissä ovat luvut 
olleet hiukan suurempia kuin oman käytön raportoinneissa (Heinonen 1986, 
125; Ahlström & al. 1991, 1917). 

Koululais- ja asevelvollistutkimukset eivät kuitenkaan anna oikeaa kuvaa 
kovien huumeiden käytöstä. Vaikeimmat käyttötapaukset seuloutuvat 
palveluksesta vapauttamisen kautta asevelvollistutkimusten ulkopuolelle 
(Heinonen 1986, 4-7). Koululaisikäluokat taas ovat aivan liian nuoria kovien 
huumeiden käytön tavoittamiseen. Ylipäätään opiaattien, amfetamiinin ja 
kokaiinin käyttäjät ovat yleensä niin valikoitunutta käyttäjäkuntaa, että sen 
tavoittaminen tavallisiin väestöotantoihin perustuvilla survey-tutkimuksilla on 
vaikeaa ja johtaa helposti aliraportointiin. Kovien huumeiden käytöstä saa 
luotettavamman kuvan muista lähteistä. 

Seuraavassa taulukossa esitetään tutkimusta varten haastateltujen 
57 huumausaineiden käyttäjän kokeilemat ja käyttämät aineet frek-
venssin mukaan jaoteltuina. Tarkastelun kohteena ovat kuutta aineistoon 
sisältyvää kokeilijaa lukuun ottamatta huumausaineiden varsinaiset käyt-
täj ät. 

On huomattava, että taulukkoa ei voi lukea niin, että se edustaisi koko suo-
malaisen huumausaineiden käyttäjäkunnan ainevalintoja ja käytön määrää. 
Yleistämisen sijaan sitä tulee tarkastella osoituksena erilaisten aineiden käy-
tön ja käyttötapojen esiintymisestä. 
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Taulukko 4.5. Käytetyt huumausaineet ja niiden käyttöfrekvenssit teemahaastatelluilla huu-
mausaineiden käyttäjillä 

Aine alle 20 20-50 
Käyttökerrat 

51-100 yli 	100 Yhteensä 

Kannabis 12 5 2 38 57 
LSD 17 5 4 5 31 
Sienet 20 2 1 0 23 
Meskaliini 9 0 1 0 10 
Amfetamiini 12 0 0 13 25 
Oopiumi 5 1 1 1 8 
Morfiini 1 1 0 7 9 
Heroiini 7 1 2 7 17 
Kokaiini 10 1 0 2 13 
Lääkkeet 14 1 0 10 25 
Liuottimet 6 1 0 0 7 

Lähde: Hakkarainen 1987b 

Sen lisäksi, että kaikki haastatellut olivat käyttäneet kannabista, useat oli-
vat kokeilleet tai käyttäneet monia muitakin huumausaineita. Amfetamiinia 
oli kokeillut tai käyttänyt lähes puolet haastatelluista, heroiiniakin lähes kol-
mannes. LSD:n käyttö ajoittui suurelta osin 1960-luvun lopulle ja 1970-luvun 
ensimmäiselle puoliskolle. Myöhemmin se oli ollut harvinaisempaa. 1980-
luvulla kokeilut kotimaisilla psilosybiinisienillä olivat LSD:n käyttöä yleisem-
piä. Sienten kokeilulla voidaan haastattelujen perusteella todeta olleen jon-
kinlainen buumi huumausaineiden käyttäjien keskuudessa 1980-luvun alku-
puolella (ks. myös Airaksinen & al. 1983). 

Kokaiinista oli kokemuksia 13 haastatellulla. Kokaiinin asema nykyajan 
eräänlaisena muotihuumeena ilmeni siten, että monet haastatellut ilmoitti-
vat haluavansa kokeilla sitä. Kokaiinin profiloitumisessa markkinoiden "hie-
noimmaksi" aineeksi on taustalla samoja prosesseja ja mekanismeja kuin kan-
nabiksen leviämisessä 1960-luvulla: eliitiltä kansan keskuuteen, maailman kes-
kuksista periferioihin ja suuri julkinen mielenkiinto asiaan. Yhden haasta-
teltavan mukaan kokaiinia oli tarjolla jonkin verran jo 1970-luvun alussa, 
mutta vaikka se oli kertojan mukaan hyvänlaatuista, se ei herättänyt huu-
mausaineiden käyttäjissä mainittavaa kiinnostusta. Todennäköisesti se samas-
tettiin tuolloin amfetamiiniin. Siten ne pilvenpolttajat, jotka eivät olleet kiin-
nostuneita amfetamiinista vieroksuivat myös kokaiinia. Amfetamiinin käyt-
täjät taas — jollainen kertojamme itsekin oli — katsoivat kokaiinin suosik-
kiainettaan vähäpätöisemmäksi aineeksi sen lyhytkestoisen vaikutuksen vuoksi. 
(H14.) 

Ainepreferenssien mukaan haastateltujen joukosta erottui kolme käyttä-
jätyyppiä: ainoastaan kannabista tai sen ohella satunnaisesti hallusinogee-
nejä käyttävät pilvenpolttajat, useita erilaisia aineita käyttävät sekakäyttäjät 
ja pääasiallisena aineenaan heroiinia käyttävät heroinistit (Hakkarainen 1987b, 
64-69). 



Kyselytutkimusten tavoittamattomissa olevan kovien huumausaineiden käy-
tön esiintymistä voidaan tarkastella myös joidenkin tilastotietojen avulla. So-
siaalihuollon tilastoissa on PAV-lain toimenpiteiden yhteydessä esiintynyt am-
fetamiinia, LSD:tä ja morfiinia seuraavasti. Kannabiksen esiintymistä kos-
kevat luvut on jätetty tässä tarkastelun ulkopuolelle, koska kyselytutkimus-
ten tiedot kuvaavat kannabiksen käyttöä paljon paremmin. Kannabiksen käyt-
täjät turvautuvat yhteiskunnan hoitopalveluihin vain harvoin. Tilastossa kan-
nabiksen esiintymisestä kertovat luvut vaihtelevat vuosittain satunnaisen tun-
tuisesti 5 ja 122 tapauksen välillä. 

Taulukko 4.6. Amfetamiini-, LSD- ja morfiinitapaukset PAY-lain mukaisia toimenpiteitä saa-
neiden keskuudessa vuosina 1973-1986 

Vuosi Amfetamiini LSD Morfiini 

1973 50 33 20 
1974 40 28 15 
1975 27 23 17 
1976 27 14 17 
1977 17 6 13 
1978 7 14 14 
1979 15 9 17 
1980 10 8 9 
1981 9 9 9 
1982 14 7 8 
1983 17 5 6 
1984 29 9 8 
1985 42 10 8 
1986 32 9 8 

Lähteet: Tilastotiedotus 1979:8; 1981:5; 1989:2 

Pienistä luvuista ei juuri kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. LSD:n 
kohdalta taulukosta voidaan kuitenkin tehdä samansuuntainen havainto kuin 
käyttäjien teemahaastatteluista: LSD-tapauksia oli 1980-luvulla selvästi vä-
hemmän kuin 1970-luvun alkupuolella. Myös morfiinitapausten määrä näyt-
täisi vakiintuneen 1980-luvulla aikaisempaa alhaisemmalle tasolle. Amfeta-
miinitapauksia on esiintynyt runsaimmin tarkastelujakson alussa ja lopus-
sa. Rikostilastot antavat amfetamiinia lukuun ottamatta samansuuntaisen ku-
van: keskusrikospoliisin tietoon tulleissa huumerikoksissa amfetamiin osuutta 
kuvaavat luvut osoittavat u-käyrän sijasta hidasta ja suhteellisen tasaista nou-
sua (Kontula 1988, 123; Rikollisuustilanne 1989, 66). Vuonna 1989 poliisin 
tietoon tulleista huumerikoksista luokiteltiin 14 Wo amfetamiinitapauksiksi. 
Opiaatteihin, lähinnä heroiiniin, liittyviä tapauksia oli pari prosenttia. Ko-
kaiinitapauksiksi kirjattiin kaksi rikosta. LSD-tapauksia havaittiin vuonna 
1988 kaksi kappaletta. (Rikollisuustilanne 1989, 66.) 
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Sosiaalihallituksen vuonna 1983 suorittamassa kyselyssä tiedusteltiin huu-
mausaineiden käyttäjien määrää päihdehuollon toimintayksiköiden asiakas-
kunnassa puolen vuoden ajalta (tammi-kesäkuu 1983). Tiedustelun perusteella 
päihdehuollon palveluita käytti tuolloin 417 huumausaineiden käyttäjää, joista 
131 (32 0/o) luokiteltiin kovien huumeiden käyttäjiksi. Helsingin ja Etelä-Suo-
men lisäksi tapauksia raportoitiin Keski-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suo-
men yksiköistä. Heroiinin käytöstä kertovat tiedot, että lähes jokaisella nuo-
risoasemalla oli asiakaskunnassaan heroiinitapauksia. (Huumausaineongel-
ma... 1983, 7-9.) 

Myöhemmässä päihdetapauslaskennassa vuodelta 1987, jossa kartoitettiin 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden asiakaskuntaa yhden 
päivän ajalta, kiinnittyi huomio huomattavaan määrään tapauksia, joissa oli 
kysymys huumausaineiden, lääkeaineiden ja alkoholin sekakäytöstä (Nuor-
vala & Vertio 1989). Sekakäyttötapaukset ovat olleet tavallisimpia myös huu-
mausaineiden käyttäjien hoitoon erikoistuneen HYKS:n huumevierotusyksi-
kön asiakaskunnassa (Valtioneuvoston... 1990, 11). 

Tutkimuksissa ja viranomaisarvioissa opiaattien käyttöä on pidetty Suo-
messa hyvin vähäisenä (Kontula 1988; Valtioneuvoston ... 1988; 1989; 1990; 
Koskela 1990). Aivan viime vuosina opiaattien, lähinnä heroiinin, käyttöä on 
kuitenkin tullut esiin odotettua enemmän. Erityisesti heroiinin käyttö ilmeni 
uudessa laajuudessa Temgesic-nimisellä lääkevalmisteella harjoitettujen nar-
komaanien hoitokokeilujen yhteydessä vuonna 1990 (Hakkarainen & Hoik-
kala 1992). Avohoidon hoitavan lääkärin vastaanotolle saapui Helsingissä ly-
hyessä ajassa satakunta huumeriippuvaista narkomaania (Holopainen 1992). 
Samalla kävi ilmi, että monet heistä olivat turvautuneet julkisen terveyden-
huollon sijasta mieluummin yksityisen sektorin palveluihin, minkä takia he 
eivät näkyneet sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoinnissa. Iältään pääosin 
25-45-vuotias opiaattiriippuvaisten narkomaanien joukko sijoittuu myös ase-
velvollisiin ja koululaisiin suuntautuneiden kyselytutkimusten ulkopuolelle. 
Vaikka tutkimuslähteet ovat puutteellisia, näyttää aika selvältä, että meille 
on kehittynyt jälleen heroiinin vakiintunut käyttäjäkunta. 

Kokeilijat ja käyttäjät 

Suurin osa huumausaineiden käytöstä on edelleenkin yhteen tai muutamaan 
käyttökertaan rajoittuvaa kokeilua. Jos määritellään kokeilu siten, että käyt-
tökertojen lukumäärä rajoittuu alle kymmeneen, niin voidaan todeta, että 
asevelvollistutkimuksissa kokeilijoiden osuus ainakin kerran huumausainei-
ta käyttäneistä on eri tutkimuskerroilla ollut suhteellisen vakioisesti 80 pro-
sentin tietämissä. Heistä noin puolella kokeilu on rajoittunut yhteen aino-
aan käyttökertaan (Heinonen 1986, 22). 



Kuvio 4.3. Huumausaineiden käytön rakenne käyttökertojen mukaan asevelvollistutkimuksissa 
1968-1985, Olo käyttäneistä 
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Lähde: Heinonen 1986. 

Projektin haastatteluaineiston mukaan osa kokeiluvaiheen ylittäneistä käyt-
täjistä käyttää huumausaineita ainoastaan satunnaisesti — milloin aineita on 
tarjolla — tai ajoittain, jolloin käyttäjä silloin tällöin hankkii aineita tai ha-
keutuu tarkoituksellisesti tilanteisiin, missä niitä on tarjolla (Hakkarainen 
1987b, 69-70; 1992). Kuviossa satunnaiskäytön ja ajoittaisen käytön opera-
tionalisointina on käytetty asevelvollistutkimuksen luokittelua. Tämän mu-
kaan huumausaineita satunnaisesti tai ajoittain käyttävien osuus kokonais-
käytöstä on vaihdellut 12-17 prosentin välillä (Heinonen 1986, 119). 

Säännöllistä käyttöä esiintyi haastatteluaineistossa erilaisin frekvenssein. 
Osa käytti aineita säännöllisesti 3-4 kertaa kuukaudessa, osa muutaman ker-
ran viikossa ja osalla käyttö oli päivittäistä (Hakkarainen 1987b, 69-70; 1992). 
Asevelvollistutkimuksissa säännöllistä käyttöä (yli 50 käyttökertaa) on esiin-
tynyt erittäin vähän (2-7 Wo ainakin kerran käyttäneistä), vuoden 1980 tut-
kimuksessa ei yhtään (Heinonen 1986, 119). 

Koululaistutkimuksissa ilmoitetut huumausaineiden käyttökerrat ovat ol-
leet huomattavasti asevelvollistutkimuksia vähäisempiä, lähinnä pelkkää huu-
meiden kokeilua (Kontula 1988, 82-85). 
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Virikkeenä huumausaineiden kokeiluun mainitaan tutkimuksissa tavalli-
sesti uteliaisuus, kertomukset aineiden miellyttävistä vaikutuksista ja käyttö 
toveripiirissä (Heinonen 1986, 30). Halukkuus huumekokeiluihin on siten hyvin 
altis yhteiskunnassa ja sen osakulttuureissa vallitsevan huumeilmapiirin vai-
kutuksille. Huumekuvioiden jatkuvuuden kannalta kokeilu on olennainen, 
mutta häilyvä tekijä. Olennainen siksi, että osa kokeilijoista jatkaa käyttö-
ään myöhemmin. Häilyvä siksi, että kokeilukiinnostus saattaa vaihdella eri 
aikoina suurestikin, kuten vertailu 1960-luvun ja 1970-luvun taitteen ja myö- 
hemmän kehityksen välillä osoittaa. 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa 
kokeilukiinnostusta ruokkivat 60-lukulainen vapaamielisyys, hippi-aate ja un- 
derground-liike, ylipäätään koko ajankohdan sosiaalinen ja kulttuurinen mur-
ros. Myöhemmin 1970- ja 1980-luvuilla ei ollut vastaavaa aatteellista pohjaa 
huumekokeiluille. Esimerkiksi reggaen ganjakultti tai nousukauden juppi-slo-
ganiin liitetty kokaiinin ihannointi eivät ole saavuttaneet samanlaista kaiku-
pohjaa ja levinneisyyttä kuin 60-luvun kulttuurivirtaukset. 

Kokeilua vakaampaa kehitystä edustavat ne, jotka ryhtyvät käyttämään huu-
mausaineita vakiintuneemmin. Tässä suhteessa on tapahtunut oleellinen muu- 
tos. Kannabiksen ympärille rakentuneen uuden huumausaineiden käytön yleis- 
tyessä 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa oikeastaan kaikki käyttö oli taval-
laan vielä uuden asian kokeilua, jonka useimmat runsaasti käyttäneetkin lo- 
pettivat muutaman vuoden kuluessa. Asia oli kaikille uusi. Vakiintunutta, 
kokenutta kannabiksen käyttäjäkuntaa ei ollut. Tilanne on tänään toinen. 
Uuden tyyppisen huumausaineiden — erityisesti kannabiksen — käytön ym-
pärille on muodostunut oma vakiintunut käyttäjäkuntansa, joka on harras-
tanut toimintaa jo 10-20 vuotta. 

Osan nykyisestä huumausaineiden käyttäjäkunnasta muodostavat henki-
löt, jotka ovat niin sanotusti pyörineet kuvioissa yleistymiskehityksen alku- 
vaiheista lähtien. Esimerkiksi puolet tutkimuksen teemahaastatelluista huu- 
mausaineiden käyttäjistä oli aloittanut käytön ennen 1970-luvun puoltaväliä 
(Hakkarainen 1987b). Heistä suurin osa oli käyttänyt aineita koko ajan suh- 
teellisen säännöllisesti ja yhtäjaksoisesti. Joillakin varhain aloittaneilla oli 
välillä ollut käytössä vuosienkin taukoja, mutta tutkimusaineiston keruun ai-
kaan he olivat palanneet kuvioihin uudelleen. Suurin osa "veteraaneista" oli 
pilvenpolttajia, mutta joukossa oli myös pari sekakäyttäjää ja yksi heroinis-
ti. 10-20 vuotta käyttäneillä huumausaineiden käyttö on integroitunut va-
kiintuneeksi osaksi heidän elämäntapaansa. 

Vakiintuneen käyttäjäkunnan muodostumisella on ollut tärkeä huumeku-
vioita vakauttava ja ylläpitävä vaikutus. Kokeneet käyttäjät toimivat huume- 
osakulttuurin kantajana ja tradition siirtäjänä. Aloittelijoiden ja noviisien 
kokemus ja huumetietous karttuu usein kokeneempien käyttäjien opastama-
na (Becker 1963; Hakkarainen 1987b). Vanhemmalla käyttäjäkunnalla on käy-
tön jatkuvuutta tukeva ja uusintava merkitys. Kokeneen käyttäjäkunnan myötä 
uudet huumekuviot ovat saaneet Suomessakin vakiintuneen pohjan. 



Pienet ryhmät, suljetut toiminta-areenat 

Käyttäjäryhmät muuttuivat 1970-luvun alun jälkeen oleellisesti. Yleistymis-
kehityksen alkuvaiheelle tyypilliset suuret paikkakunnittaiset keskusryhmät 
hävisivät vähitellen kuvioista. Esimerkiksi Jyväskylässä, missä vuonna 1971 
tavoitettiin kaupungin keskustasta satakunta huumausaineiden käyttäjää tut-
kimuksen piiriin, oli keväällä 1975 näkyvästi tunnistettavissa enää yksi 10-12 
nuoren muodostama käyttäjäryhmä (Määttä 1975b; 1975c). Projektin puit-
teissa haastatellut huumausaineiden käyttäjät kertoivat vastaavasta kehityk-
sestä Helsingissä, Turussa ja eräillä muilla paikkakunnilla. "Heimofiilis ka-
tosi", lausui yksi haastateltu. Käyttö rajoitettiin pienryhmiin, lähinnä omaan 
tuttavapiiriin ja keskustan sijasta yksityisiin tiloihin paikkakunnan eri alu-
eille (Hakkarainen 1987b, 59-60, 117-123). Kuviot pirstoutuivat ja sulkeu-
tuivat. 

Suurten ja näkyvien keskusryhmien hajoamisen haastatellut huumausai-
neiden käyttäjät ajoittavat ensimmäisiin isompiin poliisijuttuihin 1970-luvun 
alussa. Monet keskusryhmien jäsenistä joutuivat kuulusteluihin ja oikeuden 
eteen huumausainerikoksista. Myyjille tuomittiin vankilarangaistuksia, käyt-
täjiä sakotettiin. Poliisin toiminnan tehostaminen ja ilmapiirin vähittäinen 
kiristyminen korostivat huumeiden käytön kriminaalia luonnetta. Suunta vah-
vistettiin vuoden 1972 uudessa huumausainelaissa. Idyllit ja toiveet uusista 
päihdekäytännöistä murtuivat. Kasvaneet riskit joutua poliisikontrollin koh-
teeksi lisäsivät käyttäjien varovaisuutta ja suojautumista. 

Toinen tekijä, joka vaikutti suurten keskusryhmien kuihtumiseen oli se, että 
monet keskusryhmien jäsenistä lopettivat käytön. Kouluaikanaan keskusryh-
missä mukana olleet nuoret saivat koulunkäyntinsä päätökseen ja hakeutui-
vat opiskelemaan tai työelämään. Huumausaineiden käyttö jäi useimmille ohi-
meneväksi välivaiheeksi heidän elämässään. (Määttä 1975c, 15-18.) Käytön 
lopettamiseen vaikuttivat myös muutokset yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. 
Hippiaate ja 60-lukulainen vapaamielisyys syrjäytyivät poliittisen järjestäy-
tymisen tieltä. Esimerkiksi Jyväskylässä todettiin, että 20-30 nuorta oli siir-
tynyt 1970-luvun puoliväliin tultaessa hasiksen polttajien ryhmästä poliitti-
seen järjestötoimintaan ja lopettanut suurimmalta osaltaan polttamisen ko-
konaan (Määttä 1975c, 17-18). Siirtyminen huumeista politiikkaan tuli esiin 
myös projektin haastatteluaineistossa. Neljä 1960-luvun lopulla aloittanutta 
käyttäjää kertoi lopettaneensa käytön mentyään 70-luvulla mukaan vasem-
mistolaiseen opiskelijaliikkeeseen. Liikkeen elinvoiman tyrehdyttyä 80-luvulla 
he olivat palanneet takaisin vanhan harrastuksensa pariin. (Hakkarainen 
1987b, 157.) 

Kolmas suurten keskusryhmien hajoamiseen vaikuttanut tekijä oli kuvioi-
den sisäinen. Osa pilvenpolttajista siirtyi kokeiluiden myötä vahvempiin ai-
neisiin, joiden ympärille kehittyi vähitellen omat kuvionsa (hard drug sce-
ne). Jo 1970-luvun alussa oli todettavissa, että amfetamiinin ympärille olivat 



muodostuneet omat kannabiksen ja LSD:n levityksestä eroavat myyntikana-
vansa (Rosenqvist 1970, 73). Vähitellen alkoi markkinoilla liikkua käyttäjä-
haastattelujen mukaan myös morfiinia ja heroiinia. Haastatellut heroinistit 
raportoivat 1980-luvun puolivälissä suljetuista opiaattien käyttökuvioista (Hak-
karainen 1987b, 133-135). Temgesic-keskustelu toi opiaattien käyttäjät näyt-
tävästi julkisuuteen (Hakkarainen & Hoikkala 1992). Pilvenpolton ja kovien 
huumeiden käytön kuvioiden erkaantumista osoittaa se, että huumausainei-
den käyttäjien teemahaastatteluissa lähes puolet vastaajista ilmoitti, ettei heillä 
ollut mitään tietoa tai kontaktia kovien aineiden käyttäjiin. 

Tarjonnan verhoutuminen 

Suurten keskusryhmien hajoamisen ja käytön piiloutumisen myötä huume-
kaupalta katosi näkyvä kontaktipohja. Aineiden myynti tuli aikaisempaa va-
rovaisemmaksi ja saatavuus — varsinkin uusille kokeilijoille — vaikeutui. Ka-
tukauppa, mitä keskusryhmien kokoontumispaikoilla oli aikaisemmin jon-
kin verran esiintynyt, väheni olemattomiin. Kaupankäynti, varsinkin kerta-
annosta suurempien määrien osalta, siirtyi käyttäjähaastattelujen mukaan pää-
osin asunnoissa tapahtuvaksi. 

Asevelvollistutkimuksen vastausjakaumat kysymykseen "onko sinulle joskus 
tarjottu tai kaupattu huumausaineita?" eivät kerro tarjonnan kokonaisvo-
lyymia, mutta kuvaavat joiltakin osin sen kehitystä. 

Taulukko 4.7. Niiden asevelvollisten osuudet, jotka ilmoittivat, että heille on tarjottu tai kan 
pattu huumausaineita, Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen joukko-osastot sekä kutsunnat (Hel 
sinki) vuosina 1968-1985, Wo tutkituista 

Tutkimusvuosi Kutsunta Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 

1968 35 38 13 
1971 60 44 28 
1973 64 51 19 
1980 — 33 14 
1985 — 34 19 

Lähde: Heinonen 1986, 116 

Pohjois-Suomen vaihtelevista luvuista on hankala todeta mitään selkeää 
linjaa, mutta Etelä-Suomen luvuissa on nähtävissä tarjonnan väheneminen. 
Myös koululais- ja nuorisotutkimuksissa saatiin 1970-luvun alussa korkeampia 
tarjontaa kuvaavia lukuja kuin 1980- ja 1990-luvuilla. Esimerkiksi Helsin-
gissä vuonna 1970 tutkituista koululaisista 49 Wo ilmoitti, että heille oli jos-
kus tarjottu huumausaineita (Hemminki & al. 1971). Kotkassa samana vuonna 
34 07o tutkituista ja kaksi vuotta myöhemmin 41 Wo raportoi tarjonnasta (Aalto 
& al. 1973). Vuonna 1985 Tampereella vastaava luku oli vain 14 Wo (Urponen 
1986). Valtakunnallisessa terveystapatutkimuksessa vuonna 1991 ilmoitti 18 07o 



18-vuotiaista ja 6 Wo 14-vuotiaista, että heille oli tarjottu viimeksi kuluneen 
vuoden aikana huumaavia aineita Suomessa (Ahlström & al. 1991, 1917). 

Kannabiksen ja lääkeaineiden osuus tarjonnassa on selvästi muita huumeita 
suurempi. Esimerkiksi valtakunnallisessa nuorten terveystapatutkimuksessa 
vuonna 1991 kannabis oli yleisimmin nuorille tarjottu aine (8 % vastaajis-
ta). Toisella sijalla olivat pillerit (4 Wo). Kokaiinia (0,9 Wo), amfetamiinia 
(0,7 07o), LSD:tä (0,3 Wo) tai opiaatteja (0,3 Wo) oli tarjottu vain muutamalle 
nuorelle. (Ahlström & al. 1991, 1917-1918.) 

Käyttäjähaastattelujen perusteella vuosien 1985-1986 markkinatilantees-
ta saa sellaisen kuvan, että niille, jotka tuntevat kuviot, kannabista oli suh-
teellisen hyvin saatavilla eri puolilla maata. Helsingissä hasista on haastatel-
lun dealerin mukaan saatavilla suhteellisen säännöllisesti: "silloin tällöin — 
mutta harvemmin nykyisin — tilanne on sellanen, ett ikään kuin kaupungis-
sa ei ois pilvee, tosin ihan tyhjäks ei koskaan mene" (H13). Aineen vakitui-
s i lla käyttäjillä on omat hankintakanavansa. He kertoivat pystyvänsä järjes-
tämään suurin piirtein haluamansa saatavuuden. Neljäsosalle haastatelluis-
ta saatavuus oli satunnaista tai huonoa. Käyttäjien arvion mukaan täysin ul-
kopuolisille aineiden hankkiminen oli vaikeaa. 

LSD:tä liikkui käyttäjähaastattelujen mukaan 1980-luvun puolivälissä suh-
teellisen rajoitetusti, lähinnä Etelä-Suomessa. Kokaiinia oli saatavilla jokseen-
kin epäsäännöllisesti, sisämaassa vain harvoin. Saatavuuden lisäksi käyttöä 
rajoitti aineen korkea hinta (600-1 200 mk/g). Haastateltujen mukaan ko-
kaiinin jatkuvaan käyttöön tuskin on varaa muilla kuin hasiksen ja muiden 
huumeiden myyjillä, jotka saattavat hankkia aineen halvemmalla ja rahoit-
taa omaa käyttöään sen myynnillä. Haastatteluaineiston kaksi kokaiinia run-
saasti käyttänyttä henkilöä olivat juuri tällaisia tapauksia. Amfetamiinin tar-
jonta oli haastateltujen mukaan pääkaupunkiseudulla suhteellisen jatkuvaa. 
Turussa sitä liikkui jonkun verran, muualla satunnaisemmin. Opiaattien saa-
tavuudesta oli tietoja vain harvoilla. Heroiinia säännöllisesti käyttäneiden haas-
tattelujen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että pienissä tiukasti rajatuissa 
piireissä, joissa aine tuodaan itse ulkomailta, tarjonta mahdollisti suhteelli-
sen säännöllisen käytön. 

Aineiden hinnat vaihtelevat jonkin verran paikkakunnan, henkilön aseman 
ja hankintakanavien mukaan. Markkinatalouden jakeluperiaatteet toimivat 
huumekaupassakin. Jos henkilö ostaa suurempia määriä, itselleen tai välit-
tääkseen ainetta eteenpäin, on hinta alhaisempi. Vuonna 1985 "vanha teki-
jä" sai Helsingissä 100 grammaa kannabista 50-55 markan grammahintaan, 
kun se tavallisessa grammakaupassa saattoi maksaa hyvinkin 80-100 mark-
kaa grammalta (H13). 

Kotimarkkinoita edullisemmin saavat aineensa myös ne käyttäjät, jotka 
hankkivat sen ulkomailta. Käyttäjähaastatteluissa tuli esiin joitakin tapauk-
sia, joissa haastatellut kertoivat itse salakuljettavansa käyttämänsä pieneh-
köt aine-erät ulkomaanmatkoiltaan. He katsoivat mm. sosiaalisilta seurauk- 



siltaan vähäisemmäksi riskiksi mahdollisen sakkoihin rajautuvan tullirikok-
sen paljastumisen kuin sotkeutumisen paikkakunnan huumejuttuihin. 

Verrattuna käytön yleisyyteen on selvää, että poliisin ja tullin takavarikoi-
mat huumemäärät kuvaavat todellista kulutusta vain pieneltä osin. 1980-luvulla 
vuosittaiset kotimaan markkinoille tarkoitetut takavarikkomäärät ovat liik-
kuneet kannabiksen kohdalla keskimäärin 10 kilon tietämissä, amfetamiinin 
kohdalla muutamissa sadoissa grammoissa, heroiinin kymmenissä grammoissa 
ja muiden kohdalla vieläkin pienemmissä ja satunnaisemmissa erissä (Kon-
tula 1988, 135). Takavarikoidut huumemäärät eivät ole suuren suuria, mutta 
yhdessä käyttäjätietojen kanssa ne osoittavat 1960-luvulla syntyneiden sala-
kuljetukseen perustuvien huumemarkkinoiden vakiinnuttaneen asemansa. 

Salakuljetukseen perustuvien markkinoiden ohella huumausaineiden tar-
jontaa on 1970- ja 1980-luvuilla rikastuttanut lääketeollisuuden tuotevalikoima. 
Huumausainemarkkinoilla on liikkunut kirjava valikoima reseptien, apteek-
kimurtojen ja lääketehtaissa tapahtuneiden varkauksien kautta saatuja lää-
keaineita. Huomiota herättäneitä lääkeaineiden väärinkäyttötapauksia ovat 
olleet metadonvalmiste Dolorexiin liittyvä oikeudenkäynti 1980-luvun alussa 
(Hel. RO:n ptk. R/2571/80), barbituraattien väärinkäyttö turkulaisen nuori-
son keskuudessa 1980-luvun loppupuolella (Äärimaa 1987) ja opaattijohdan-
naisen Temgesic-lääkevalmisteen väärinkäyttö heroinistien keskuudessa 
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa (Hakkarainen & Hoikkala 1992). Re-
septein hankituissa huumelääkkeissä on ollut entiseen tapaan kysymys sekä 
lääkärien harhauttamisesta, reseptien väärennöksistä että lääkärien väärin-
käytöksistä. Poliisin tietoon tulleessa huumausainerikollisuudessa lääkeainei-
den osuus oli 1980-luvun lopulla lähes viidennes (Rikollisuustilanne 1989, 66). 
Diapamia, Oksepamia ja Vesparaxia alkoholin kanssa käyttänyt 17-vuotias 
nuori kuvasi lääkekaupan rakennetta seuraavasti: 

Vanhemmat tyypit, ne käy jossakin hoitamassa reseptejä, ne käy jossa-
kin mielenterveystoimistossa ja lääkärillä, sit ne myy niitä (pillereitä 
PH.)... Ne myy niitä joku 3 mk kappale. (H6.) 

Huumausaineiden kotimainen tuotanto ja sato ovat vaikuttaneet markkinoihin 
vähäisessä määrin. Psilosybiinisieniä ovat niistä kiinnostuneet itse keränneet 
syksyisin metsästä. Myyntitoiminnasta ei ole viitteitä. Kotimaassa viljeltyä 
kannabista markkinoilla on esiintynyt satunnaisesti. Takavarikoitujen kas-
vien määrä on vaihdellut vuosittain (Kontula 1988, 135). Haastatelluista käyt-
täjistä jotkut kertoivat kokeilleensa kannabiksen kasvattamista kotonaan, mut-
ta yleistä ja vakiintunutta se ei ollut. Designer drugs -nimikkeellä kutsuttuja 
huumekaupan omien laboratorioiden tuotteita markkinoilla ei ole tavattu. 
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Käytön sosiaaliset kehykset 

Jaakkolan kirjaama havainto käytön "suhteellisen demokraattisesta" sosio-
demografisesta jakautumisesta näyttäisi säilyttäneen validisuuttaan tähän päi-
vään. Huumausaineiden kokeilijoita ja käyttäjiä tulee kaikista yhteiskunta-
luokista ja sosiaalisista kerrostumista. Tämä voidaan todeta niin asevelvol-
listutkimuksissa, koululaistutkimuksissa kuin projektin varsinaisiin käyttä-
jiin kohdistuneessa haastatteluaineistossakin (Heinonen 1986; Pylkkänen & 
al. 1986; Hakkarainen 1987b; Kontula 1988). Vähiten huumausaineiden ko-
keilijoita ja käyttäjiä tulee edelleenkin maanviljelijäperheistä, eniten ylem-
pien toimihenkilöiden lasten keskuudesta (Heinonen 1986, 53; Kontula 1989). 

Sukupuolten välillä on huumekokeiluissa ainekohtaisia eroja, mutta ko-
konaisuutena koululaisten keskuudessa tyttöjen ja poikien huumeiden käy-
tön välillä ei ole todettu oleellista eroa (Urponen 1986; Kontula 1989). Sen 
sijaan huumeiden käytöstä tuttavapiirissä raportoivat tytöt poikia useammin 
(Ahlström & al. 1991). Huumausaineiden käytön sukupuolittaisista eroista 
koululaisia vanhemmissa ikäryhmissä ei ole survey-tietoja. 

Huumausaineiden käyttöä on 1970- ja 1980-luvuilla esiintynyt suurin piir-
tein samoissa sosiaalisissa kehyksissä kuin käytön yleistymisvaiheessakin. Meil-
lä ei ole käytettävissä epidemiologisia tietoja huumausaineiden käytön ylei-
syydestä taidebohemian piirissä, mutta sekä projektin käyttäjähaastattelujen 
että julkisuudessa esillä olleiden tapausten ja muiden dokumenttien perus-
teella voidaan todeta käyttöä esiintyvän ainakin rockmuusikoiden keskuu-
dessa (Hl; IL 19.2.1985; Kullman 1987). Raportti sosiaalihuollon toiminta-
keskuksen asiakkaista kertoo huumausaineiden käytöstä sosiaalisen deprivaa-
tion kehyksessä (Hakkarainen & Karisto 1991). Tietoja, jotka viittaavat huu-
mausaineiden käyttöön rikollisten keskuudessa on tuomioistuimista ja van-
kilalaitoksesta (Aho & Halinen 1984; Kontula 1988, 139-141). Myös Helsin-
gin huoltopoliisin tietoon vuosina 1982-1983 tulleiden prostituutiotapaus-
ten joukossa oli huumausaineiden käyttö verraten tavallista (Rauhala 1984). 

Huomattavin käytön sosiaalisiin kehyksiin liittyvä muutos on ehkä tapah-
tunut koulumaailman osuudessa. Kuten aiemmin on todettu, huumausainei-
den käyttö koulunuorison keskuudessa on selvästi vähentynyt 1970-luvun alun 
tilanteesta. Saattaa olla, että koulun merkitys käytön sosiaalisena kehyksenä 
on vähentynyt myös siten, että nuorten huumekokeilut tapahtuvat nykyisin 
enemmän koulun toveripiirin ulkopuolella. Esimerkiksi 17-vuotias helsinki-
läishaastateltu tekee selvän eron käyttäjiin ja luokkatovereihin, jotka eivät 
edes tiedä hänen käytöstään. Haastateltu kertoo käyttävänsä aineita ympä-
ristöissä, joissa hän viettää vapaa-aikansa, niiden kanssa, jotka "pyörii sa-
moissa paikoissa" (H6). 1970-luvun alussa käytön leviämisessä todettiin sel-
viä koulu- ja luokkakohtaisia trendejä (Björkqvist & Jalander 1970; Hem-
minki & al. 1971). 

Jos tilannetta tarkastellaan kuvioiden pirstoutumisen ja erilaisten käyttä- 
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järyhmien kannalta, voidaan käytön sosiaalisten kehysten merkityksen otak-
sua vahvistuneen. Käytön rajoittaminen lähimpään ystäväpiiriin ja käyttäjien 
vetäytyminen pienryhmiin on todennäköisesti johtanut siihen, että käyttäjä-
ryhmät muodostuvat nykyisin aikaisempaa useammin juuri henkilön oman 
sosiaalisen kehyksen puitteissa. Pienryhmissä joukko on käyttötavoiltaan ho-
mogeenisempaa, ja käyttöurat yhdenmukaisempia. Uusien käyttäjien rekry-
tointi tapahtuu näin aikaisempaa selvemmin tietynlaiseen käyttötapaan ja käyt-
täjän uraan, mikä on omiaan synnyttämään kuvioihin hierarkisuutta ja po-
larisaatiota. Todennäköisesti yhteiskunnalliset hierarkiat ja sosiaaliset erot 
jäsentävät kenttää enemmän kuin aikaisemmin. "Heimofiiliksen" hajottua 
pilvenpoltto ei enää ylitä ryhmien välisiä raja-aitoja kuten ennen. Kuvioissa 
tapahtuu jakaantumista menestyviin keskiluokkaisiin käyttäjiin, työväenluok-
kaisiin ryhmiin, taiteilijapiireihin, opiskelijoihin, rikollisporukoihin jne. Ku-
vioiden differentioituminen ja hierarkkisoituminen on omiaan lisäämään po-
larisaatiota ryhmiin, jotka hallitsevat käytön ja pärjäävät muutenkin, ja ryh-
miin, joilla käyttö on huonommin hallinnassa ja muutenkin kasaantuvat vai-
keudet taakkanaan. 

Pirstoutuneet kuviot 

1980-luvun huumekuvioissa kerrostuu vanhaa ja uutta. Historiallista kerros-
tumaa edustaa sodan jälkeisestä heroiinin käytöstä alkunsa saanut vanha nar-
komaanikunta, joka tuli esiin vuonna 1980 käydyn ns. Dolorex-oikeudenkäyn-
nin yhteydessä (Hel. RO:n ptk. R/2571/80). 

Dolorex-jutussa syytetyistä vanhoista narkomaaneista neljä oli aloittanut 
käytön heroiinilla 1940-luvulla ja kolme metadonilla 1950-luvulla tai 
1960-luvun alussa. Algidonin saannin loputtua 1960-luvun lopulla narkomaa-
nit olivat siirtyneet Dolorex-nimiseen metadonivalmisteeseen. Oikeudenkäynnin 
aikaan he olivat 47-57-vuotiaita ja yhtä siivoojaa lukuun ottamatta eläk-
keellä. Seitsemän vanhan narkomaanin joukossa oli kolme avoliitossa asu-
vaa pariskuntaa. Vuonna 1946 käytön aloittanut nainen kuvasi poliisitutkin-
tapöytäkirjassa (3300/RHU/R/3720/80) narkomaaniryhmän kuvioita seu-
raavasti: 

Me vanhat nistit olemme kokoontuneet nyt viime aikoina Töölönka-
dulla olevassa terminaalin kahviossa. Täällä me tapaamme toisiamme 
ja autamme pulaan joutuneita kavereitamme. Annamme ja lainaamme 
Dolorex-tabletteja, jos joku on kovasti kipee. (Hel. RO:n ptk. R/2571/80.) 



Syytetyistä vanhoista narkomaaneista neljä henkilöä oli käynyt Hesperian sai-
raalaan perustetussa metadoni-ylläpitohoidossa. Kahdelle henkilölle oli ni-
metty lääkäri, jolla oli lääkintöviranomaisten lupa kirjoittaa heille hoidon 
edellyttämä määrä metadonia. Hoidollisen metadoniannoksen lisäksi oikeu-
denkäynnissä syytetyt narkomaanit olivat hankkineet Dolorexia muilta lää-
käreiltä. Oman käytön lisäksi tabletteja oli myyty edelleen joillekin nuorem-
mille käyttäjille. Rikollisuuden sosiaalinen kehys oli kuvioissa edelleen vah-
vasti läsnä. Sekä tablettien vaihdossa että jossain määrin myös reseptien han-
kinnassa liikkui runsaasti varastettua tavaraa. Syytettyjen rekisteritiedot si-
sälsivät useita merkintöjä omaisuusrikoksista. 

Kaikkiaan Uudenmaan läänissä oli 1980-luvun alussa metadonihoidossa 
12 narkomaania. Heistä viisi kävi päivittäin saamassa annoksensa Hesperi-
an sairaalassa. Neljän henkilön kohdalla meneteltiin niin, että kullekin oli 
sovittu yksi hoitava lääkäri, joka määräsi heille hoitoon tarvittavan annok-
sen ja yksi apteekki, joka tietoisena sopimuksesta antoi lääkkeet ulos. Uu-
denmaan lääninhallituksen oikeudelle antaman selonteon mukaan kolme hen-
kilöä oli vielä mukana muissa erityyppisissä hoitojärjestelyissä. (Hel. RO:n 
ptk. R/2571/80.) Tällä hetkellä Hesperian sairaalan metadoniryhmässä käy 
vielä muutama henkilö. 

Vanhoja kuvioita edustavat myös ylimpien sosiaalisten kerrosten individu-
aaliset narkomaniatapaukset, joista voidaan saada viitteitä lääkintöhallituk-
sen selvityksestä koskien terveydenhuoltoon kohdistuneita kanteluita ajalla 
1979-1982. Selvityksen mukaan neljän vuoden aikana tuli esiin 24 toimen-
piteisiin johtanutta lääkäreiden lääkkeiden väärinkäyttötapausta (HS 
20.7.1985). Valitettavasti sellaista, esimerkiksi Westlingin ja Riipan (1956) ai-
neistoon verrattavaa tutkimusta, josta kävisivät ilmi mm. lääketieteellisen hoi-
don seurauksena syntyneet individuaaliset narkomaniatapaukset ja tapauk-
sien esiintyminen terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa, ei ole tehty. 
On tyydyttävä pelkästään viitteellisiin tietoihin siitä, että tällaisia tapauksia 
todennäköisesti jossakin suppeassa mittasuhteessa edelleenkin esiintyy. 

1960-luvulla alkaneesta uudesta huumausaineiden käytöstä erottuvat 
1980-luvulla ns. mietoihin aineisiin keskittyvät kuviot (soft drug scene) ja koviin 
aineisiin keskittyvät kuviot (hard drug scene). Niiden välissä voidaan vielä 
nähdä sekakäytön kuvio, jossa aineiden hankinta ja käyttö leikkaavat kum-
paakin edellä mainittua kuviota. 

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, kannabiksen ympärille muodostuneet 
kuviot ovat laajimmat. Kannabis on huumausaineista yleisimmin käytetty. 
Sen lisäksi kuvioissa esiintyy jonkin verran muiden aineiden, lähinnä hallu-
sinogeenien ja ehkä myös kokaiinin kokeilua. Käyttäjät tulevat kaikista sosi-
aalisista kerrostumista. Ikäryhmittäin pilvenpolttajia löytyy 14-vuotiaista yli 
40-vuotiaisiin. Käyttö tapahtuu erilaisin sosiaalisin sidoksin rajatuissa pien- 

95 



ryhmissä. Esimerkiksi projektin haastatteluaineistossa useimmat vanhemman 
polven pilvenpolttajat kertoivat käyttävänsä aineita yksikseen, perhepiirissä 
tai vanhojen ystävien kanssa. Monillakaan heistä ei heidän oman kertoman-
sa mukaan ollut enää kontakteja nuorempaan käyttäjäkuntaan, joilla on omat 
ryhmänsä ja kontekstinsa. Aineiden tarjonta on kotimaassa kasvatettua ma-
rihuanaa ja psilosybiinisieniä lukuun ottamatta salakuljetuksen ja siihen pe-
rustuvan välityksen varassa. Pilvenpolttajat vieroksuvat kovia aineita, erityi-
sesti amfetamiinia ja heroiinia (Hakkarainen 1987b, 56-57). Harvoilla pil-
venpolttajilla on mitään kontakteja kovien aineiden käyttäjiin. 

Opiaatteja preferoivilla kovien aineiden säännöllisillä käyttäjillä on omat 
kuvionsa. Käyttäjillä saattaa olla käytössä välillä taukoja ja vähäisemmän 
kulutuksen jaksoja, mutta aktiivivaiheessa aineita on saatava säännöllisesti, 
muutoin tulevat vieroitusoireet. Aktiivivaiheessa käyttöä hallitseva riippuvuus 
rytmittää käyttäjän koko elämäntapaa. Oman käytön rahoittamiseksi on ta-
vallisesti harjoitettava ainekauppaa ja, jos lailliset tulolähteet eivät riitä, niin 
usein myös muuta rikollisuutta. (Hakkarainen 1987b, 133-134.) 

Suosituin aine opiaattikuvioissa on heroiini, joka nautitaan suonensisäi-
sesti. Lisäksi käytetään opiaattijohdannaisia lääkeaineita, joista viime vuo-
sina erityisesti buprenorfiinivalmiste Temgesic on noussut käyttäjien suosi-
oon (Koskela 1990; Hakkarainen & Hoikkala 1992). Milloin heroiinia, muita 
opiaatteja tai opiaattijohdannaisia lääkeaineita ei ole tarjolla, käyttäjät saat-
tavat turvautuvat muihin lääkevalmisteisiin, muihin huumausaineisiin tai al-
koholiin. Kysymyksessä on oikeastaan koko ainevalikoiman käsittävä seka-
käyttö. Opiaattien preferointi ja opiaattiriippuvuus erottavat kuviot kuiten-
kin selkeästi muusta sekakäytöstä. Pilvenpolttajat taas ovat haastateltujen he-
roinistien mielestä jokseenkin harmittomia, ei varsinaisia tai "oikeita" huu-
mausaineiden käyttäjiä. 

1980-luvun opiaattikuviot muistuttavat monin osin sodan jälkeisiä vanho-
ja narkomaanikuvioita. Ainevalinnat kohdistuvat opiaatteihin, aineet nauti-
taan suonensisäisesti, omaisuusrikollisuus on tyypillistä ja kummasakin on 
keskeisesti kysymys riippuvuudesta, narkomaniasta. Molemmissa ryhmissä 
on oltu myös kiinnostuneita metadoni-ylläpitohoidosta (Hakkarainen & Hoik-
kala 1992). Käyttäytymisilmiöinä kysymys on pitkälti samasta asiasta. 
1960-luvulla alkaneen uuden huumausaineiden käytön myötä meille on vä-
hitellen kasvanut uusi narkomaanipopulaatio. Erot ovat sosiaalihistoriassa. 
Uusi narkomaanikunta on tullut käyttöön sisään kannabiksen ja muiden huu-
mausaineiden käytön kautta. Uudet kuviot eivät myöskään ole aikaisempaan 
tapaan rakentuneet lääketarjonnan varaan, vaan painopiste on salakuljetuk-
seen perustuvilla markkinoilla. 

Sekakäyttö sijoittuu opiaattikuvioiden ja kannabiskuvioiden väliin niin laa-
juudeltaan kuin ainevalikoimaltaan. Kuvioille on tyypillistä runsas kanna-
biksen käyttö ja runsas psyykenlääkkeiden, unilääkkeiden ja yskänlääkkei-
den käyttö. Myös opiaatteja ja opiaattijohdannaisia lääkeaineita käytetään 
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jonkin verran, mutta ne eivät ole preferoituja. Projektin haastatteluaineis-
tossa jotkut sekakäyttäjät ilmoittivat nimenomaan pyrkivänsä pysymään erossa 
opiaateista. Sen sijaan amfetamiinin käyttö, mikä on tyypillisesti periodimaista, 
on luettavissa tähän kuvioon. Kuvioille ominaista on myös runsas alkoholin 
käyttö, mikä on usein jo edeltänyt huumekokeiluja. Projektin haastatteluis-
sa monet sekakäyttäjät kertoivat aloittaneensa huumekokeilunsa "ryyppypo-
rukassa". Sekakäyttö rakentuu siten usein runsaan alkoholin käytön ympä-
rille (Hakkarainen 1987b, 131-132; Heinonen 1989, 38-39.) 

Aineiden tarjonta pohjautuu sekä salakuljetukseen perustuviin markkinoi-
hin että lääkemarkkinoihin. Sekakäyttäjistä vain osa nauttii aineensa ajoit-
tain suonensisäisesti. Huumeongelmaisten hoitopopulaatiossa sekakäyttäjät, 
joiden ainevalikoimaan ovat kuuluneet erityisesti alkoholi ja lääkeaineet se-
kä monilla myös amfetamiini ja muut huumausaineet, ovat olleet suurin ryhmä 
(Heinonen 1989, 38-39, 66). 

1920- ja 1930-lukujen yksittäisistä narkomaanitapauksista on tultu 1980-
luvun lopun pilvenpolttajiin, sekakäyttäjiin ja opiaattinarkomaaneihin. Huu-
mekuviot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Seuraavaksi palataan ajas-
sa taaksepäin ja ryhdytään tarkastelemaan huumausaineiden käytön eri ai-
koina herättämiä yhteiskunnallisia reaktioita. 
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5 HUUMAUSAINEKYSYMYKSEN 
SOSIAALINEN MÄÄRITTELY 

Ongelman esiinnostaminen ja legitimointi 

Ensimmäiset määrittelyt 

Ennen kansainvälisen huumausainekontrollin alkua huumausaineita esitel-
tiin Suomessa ilman voimakkaita negatiivisia painotuksia. Huumeiden käyt-
töön liittyvistä ongelmista oltiin kyllä tietoisia, mutta niiden merkitys ei ol-
lut lukkoonlyöty. Useita kasviopillisia oppikirjoja kirjoittanut Helsingin yli-
opiston kasvitieteen professori Fredr. Elfving esitteli teoksessaan "Tärkeim-
mät viljelyskasvit" (1896, 173) oopiumin päihdekäyttöä seuraavan tapaan: 

Liiallinen opiumin poltto on siis elimistölle paljoa vaarallisempaa, kuin 
tupakan väärinkäyttö ja sen seurauksia voi verrata alkohoolin juontiin. 
Tämän, kuten muidenkin nautintoaineiden kohtuullinen käytäntö ei sitä 
vastoin näytä tuottavan vahingollisia seurauksia. Opiumin syöntiä voi 
verrata tupakan pureksemiseen ja se vaikuttaa samalla lailla kuin poltto. 

Kansainvälisen huumekeskustelun käynnistyminen heijastui Elfvingin teks-
tiin, kun hän torjui oopiumin käyttöön kohdistunutta arvostelua ja vertasi 
tilannetta morfiinin käyttöön. Ongelman konstruoinnin lähtökohtien suhteen 
Elfving (1896, 173) oli selvästikin epäilevä. 

Intiasta ja Turkista ei kuulla niin paljon sen (oopiumi, PH.) väärinkäy-
töstä kuin Kiinasta, mutta varmaa liioittelua on väite, että väestö tässä 
maassa ylipäänsä olisi opiuminpolton orjana. — Tunnettua on, että 
myöskin meillä länsimaissa morfiini, vaikka se ensin oli aiottu satun-
naista tuskaa helpottavaksi lääkkeeksi, useissa tapauksissa on käynyt 
elimistön tarpeeksi, joka saattaa sen turmioon. 

Kannabiksen ja kooka-kasvin päihdekäyttöä Elfving (1896, 169-170, 187) 
kuvasi seuraavasti: 

Tätä (haschisch-päihdytystä, PH.) sanotaan autuaalliseksi tilaksi, jol-
loin sielu on täynnä mitä ihanimpia mielikuvituksen luomia kuvia. (... ) 



Itämaiden ennestäänkin huolettomalle väestölle on haschisch ollut on-
nettomuutena, joka suuressa määrin on lisännyt sen taipumusta lais-
kaan haaveksimiseen ja aistillisiin nautintoihin. 

Kohtuullisesti nautittuna aikaansaa coca huolettomuuden ja hyvinvoin-
nin tunteen. (...) coca-lehtien huomattavin vaikutus on se, että ne erit-
täin suuressa määrässä vähentävät tavallisen ravinnon tarvetta ja teke-
vät mahdolliseksi pitkällisen, raskaan työn (...) Kaikki, jotka Perussa 
ovat joutuneet alkuasukkaiden yhteyteen, ovat selvään huomanneet nämä 
ominaisuudet ja huolimatta kaikista tuomioista, joita katollinen papis-
to on syytänyt coca-kasvia vastaan, kuten kaikkea muuta vastaan, joka 
jollakin lailla on yhteydessä vanhojen uskonnollisten käsitysten kans-
sa, ovat espanjalaiset oppineet ymmärtämään, että coca on verratonta 
ainetta kansan työkyvyn kohottamiseksi. 

Kuten aiemmin johdantoluvussa todettiin, suomenkielinen huumesanasto oli 
vuosisadan vaihteessa vielä jäsentymätön. Kannabiksesta, oopiumista tai ko-
kaiinista ei puhuttu huumausaineina, vaan ne esiintyivät esimerkiksi kasvi-
opillisissa kategorioissa, lääkkeinä, rohdoksina tai nautintoaineina. Elfving 
(1896) luokittelee tupakan, haschischen ja opiumin narkoottisiin nautintoai-
neisiin, kahvin, teen ja coca-kasvin elähdyttäviin nautintoaineisiin. Kasvien 
nautintoa tuottavat ominaisuudet ovat esittelyssä coca-kasvia lukuun otta-
matta oikeastaan vasta toissijaisia. Hamppu esitellään ensisijaisesti kehruu-
kasvina ja oopiumi koristuskasvina ja lääkkeenä. Havulinnan "Tavaraopis-
sa" (1909) esiintyy luokka huumaavat nautintoaineet. Siellä ei kuitenkaan mai-
nita oopiumia, kokaa tai kannabista, vaan tee, mate, tupakka, kahvi ja kah-
vinsurrogaatit, kolapähkinät sekä kaakao. Oopiumin Havulinna esittelee roh-
doksena ja hampun kuituaineena. 

Hamppua viljeltiin kuitukasvina 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Suo-
messakin suhteellisen laajalti (Paulaharju 1958/1922, 149, 164-165). Suo-
messa viljellyllä eurooppalaisella hamppulajikkeella tai -rodulla ei kuitenkaan 
ollut samanlaisia päihdyttäviä ominaisuuksia kuin kasvin intialaisella rodul-
la (Elfving 1896, 169). 

1900-luvulla kuvaukset huumausaineista muuttuivat negatiivisiksi ja sävyl-
tään tuomitsevammiksi. Esimerkiksi kokaiinin käyttäjällä on kuvausten mu-
kaan pian lyhytaikaisen tyydytyksen jälkeen edessään riippuvuus, ruumiilli-
sen kunnon ja ulkonäön heikkeneminen, henkinen rappeutuminen ja persoo-
nallisuuden muutos sekä hermosairauden ja mielisairauden oireet — kunnes 
lopulta "ihmisestä on jäljellä ainoastaan raunio, joka on paitsi henkisesti myös-
kin ruumiillisesti rappiolta" (Kulovesi 1925; Nikula 1926). Nuorille suunnat-
tu päihdevalistusteksti ei jätä sijaa jossittelulle. Kansakoulun raittiusopin (Rau-
hala 1930, 47-48) mukaan oopiumin, morfiinin ja kokaiinin 

vaikutukset ihmisruumiiseen ovat, jos mahdollista, vieläkin tuhoisampia 
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kuin väkijuomain. Ooppiumin, morfiinin ja kokaiinin orjuuteen jou-
tuneet ihmiset harvoin pelastuvat. Useimmiten he joko tulevat mieli-
sairaiksi taikka päättävät päivänsä itse. 

Kokaiinin käytön yleistyminen Euroopassa 1920-luvulla herätti Suomessakin 
uudenlaista huolta huumeongelman leviämisestä maahan. Terveydenhoito-
lehdessä kerrottiin kokaiinin käytön saavuttaneen joissakin Euroopan suur-
kaupungeissa sosiaalisen ongelman mittasuhteet ja lukijoita varoitettiin ai-
neen salakaupan leviämisestä Suomeen — mistä nähtiin jo selviä merkkejä 
Helsingissä ja "muissakin suuremmissa liikekeskuksissa" (Kulovesi 1925; Ni-
kula 1926). Kuloveden (1925, 48) kirjoituksessa ongelman konstruoinnin taus-
talla mainitaan yleisöltä tulleet pyynnöt. 

Kokaiinin salakauppa on viime aikoina saanut jalansijaa meilläkin sii-
nä määrässä, että ne jotka tätä ilmiötä ovat seuranneet, ovat nimenomaan 
kehoittaneet Terveydenhoitolehden toimitusta yleisöä varoittamaan. 

Kotoisen ongelman nosti esiin Jalmari Finne, joka kiinnitti novellissaan "Mor-
finisti-lääkäri" (1911) huomiota lääkäreiden morfiinin käyttöön ja sen poti-
lasturvallisuutta heikentäviin seurauksiin. Ongelman luonne konstruoidaan 
novellissa lääkärien ammattietiikan kautta: sympaattinen ja intellektuelli mor-
finisti-lääkäri syyllistyy kertomuksessa potilaan kuolemaan johtaneeseen lai-
minlyöntiin ja hoitovirheeseen. Novellin kertojaminä toteaa: "Tiesinhän tä-
män paheen lääkäripiireissä jokseenkin yleiseksi" (Finne 1911, 46). 

Kaiken kaikkiaan, kuten jatkossa seuraava lehdistöaineiston esittelykin osoit-
taa, huumausaineiden käytön yleisyyteen viittaavaa, sosiaalista ongelmaa 
konstruoivaa julkista puhetta oli 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenil-
lä vähän. Huumausaineiden vaikutukset alettiin nähdä yksiselitteisen vaa-
rallisina, niistä varoitettiin, mutta laajempaa yhteiskunnallista huolta ne ei-
vät vielä juuri herättäneet. Esimerkiksi raittiusopin kirjassa jatketaan oopiu-
min, morfiinin ja kokaiinin käsittelyä seuraavasti: 

Kaikeksi onneksi nämä huumausaineet ovat kuitenkin, varsinkin meil-
lä, yhteiskunnallisesti vaarattomampia kuin väkijuomat, sillä niiden käyt-
tö supistuu pieneen piiriin (Rauhala 1930, 48). 

Lehdistön huumekirjoittelu 

Julkisilla tiedotusvälineillä on sosiaalisten ongelmien konstruoinnissa tärkeä 
osuus. Ne nostavat, valikoivat ja määrittelevät sosiaalisia ongelmia julkisen 
keskustelun ja päätöksenteon piiriin. Sosiaalisista kysymyksistä huolestuneet 
vaatimusten esittäjät hakevat tiedotusvälineiden kautta kantavuutta ja kai- 
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kupohjaa vaatimuksilleen. Erityisen merkittäväksi tiedotusvälineiden rooli 
voidaan katsoa sellaisissa asioissa, kuten huumausaineiden käyttö, jotka ovat 
suhteellisen uusia ja kulttuurille vieraita ilmiöitä, jotka saattavat muuttaa äkil-
lisesti luonnettaan, ja joista suurella osalla väestöä tai päättäjiä ei ole omaa 
kokemusta. 

Seuraavassa tarkastelussa keskitytään selvittämään sitä, miten huumausai-
nekysymystä on esiinnostettu ja legitimoitu suomalaisessa lehdistössä. Hel-
singin Sanomista ja Turun Sanomista kerätty systemaattinen aineisto tarjo-
aa kuvan sanomalehdistön huumekirjoittelun volyymista ja sen ajallisesta vaih-
telusta. 1960-lukua edeltävästä lehdistökirjoittelusta otokseen on valittu kahden 
vuoden mittaiset tarkastelujaksot kymmenen vuoden välein. Tarkastelua täy-
dentämään on 1950-luvulta otettu lisäksi mukaan vuodet 1951-1952, koska 
jaksolle ajoittuneen heroiinin ja morfiinin saatavuuden tiukentamisen odo-
tettiin herättäneen keskustelua tiedotusvälineissä. Kuviosta 5.1 nähdään, et-
tä lehdistön huumekirjoittelu oli 1960-luvun puoliväliin saakka hyvin vähäistä. 
Huumausainekysymys nostettiin lehdistön palstoille voimakkaammin vasta 
1960-luvun jälkipuoliskolla. 

Kuvio 5.1. Huumausaineita käsittelevät kirjoitukset Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomis-
sa, otos vuosilta 1936-1937, 1946-1947, 1951-1952 ja 1963-1988 
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Vuosien 1936 ja 1937 tarkastelussa löydettiin vain kaksi kirjoitusta, joista toi-
sessa kerrottiin Kiinan taistelusta oopiumia vastaan ja toisessa käsiteltiin sa-
lakuljetusta. Jälkimmäisen jutun (HS 18.8.1937) otsikossa arvellaan kokaii-
nin ja morfiinin salakuljetuksen olevan "elpymässä", mutta itse tekstissä haas-
tateltu tullin asiantuntija kertoo, ettei maassa ole tehty kahteen vuoteen yh-
tään ainoaa huumausainetakavarikkoa — tupakan ja pelikorttien salakulje-
tus todetaan paljon huumeita merkittävämmäksi ongelmaksi. Kirjoituksen 
taustalla oli muutama päivä aikaisemmin lehdistössä uutisoitu kokaiinin sa-
lakuljetustapaus, jossa aine tarkemmin tutkittaessa osoittautuikin soodaksi. 
Salakuljetus kiinnosti lehdistöä suuresti. Tarkastelujaksolle sisältyi useita al-
koholin (spriin) salakuljetuksesta kertovia kirjoituksia ja uutisia2. 

Kotimainen väärinkäyttöongelma nostetaan esiin vuoden 1947 aineistos-
sa. Vielä edellisenä vuonna oli Helsingin Sanomissa (12.4.1946) todettu, että 
sodan aikainen unilääkkeiden väärinkäyttö oli loppunut eikä varsinaisten huu-
mausaineiden käyttöä "maassamme liioin juuri lainkaan ole ollut". Vuonna 
1947 puhuttiin useassa kirjoituksessa Helsingissä vallitsevasta "huumausai-
nevillityksestä"3 . 

Kysymyksessä oli heroiini. Ongelman esiinnostaja oli poliisi, jonka huol-
to-osaston tiedossa oli "pariin sataan nouseva heroiinin käyttäjien joukko, 
enimmäkseen aivan nuoria henkilöitä" (HS 16.1.1947). Yleisöä pyrittiin va-
kuuttamaan asiantilan ongelmallisuudesta mm. siten, että poliisi otti Hel-
singin Sanomien toimittajan mukaansa ratsiaan, joka suuntautui erääseen 
"epäilyttävältä maineella varustettuun kuppilaan". Siellä siviilipukuiset poliisit 

osoittavat paria kolmea pöytää, joiden ääressä istuvilla on hehkuvat pos-
ket ja tyypilliset runsaan heroiinin käyttäjän silmät. Hieman tummen-
tuneet, pistävän näköiset ja vähän ulospullistuneet. Tottunut huomaa 
ne helposti. (HS 16.1.1947.) 

Kirjoituksessa todetaan ongelman levinneen Helsingissä jo niin laajalle, että 
"viranomaisten on ollut pakko ruveta kiinnittämään asiaan vakavaa huomi-
ota". Vaatimuksena esitetään lainsäädännön kehittäminen: poliisiviranomaisilla 
ei kirjoituksen mukaan ole heroiinin käyttäjiä tai myyjiä vastaan lakia, jon-
ka nojalla todella tehokkaisiin vastatoimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä. Tähän 
saakka on ollut tyytyminen joissakin tapauksissa käyttäjän sairaalahoitoon 

2  Esimerkiksi Spriin salakuljetus jälleen vilkastunut (HS 13.1.36), Tuhansia litroja spriitä si-
sältävä moottorialus... (HS 16.4.36), Pirtulaiva pidätetty Suomenlahdella (70001) (HS 9.5.36), 
Pirtulaivat jälleen liikkeellä (HS 26.8.36), Viisi spriialusta... (HS 16.9.36), Virolaista spriitä 
(28.11.36) ja Taistelu poliisien ja salakuljettajien välillä (HS 2.4.37). 

3  Heroiinin käyttö leviää Helsingissä (HS 16.1.47), Kymmeniä reseptejä heroiinin käyttäjälle 
lyhyessä ajassa (HS 18.1.47), Heroinisti nuuskannut 16 tabelttia tunnissa (HS 19.1.47), 14-vuotias 
heroiininkäyttäjä sairaalaan (HS 15.2.47), Väärennetty huumausaineresepti (HS 28.2.47) ja 
Maine (TS 15.4.47). 
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toimittamiseen tai "pinnarilain" mukaiseen työhön toimittamiseen, mikäli he-
roiinin käyttäjä on osoittautunut "työpinnariksi". Haastatellun komisarion 
mukaan uudet toimintavaltuudet olisivat välttämättömiä "nuorison pelasta-
miseksi vaaralta". 

Poliisi oli selvästi tyytymätön lääkärien reseptinkirjoituskäytäntöön. Leh-
tikirjoituksissa tuodaan esiin esimerkkejä, joissa heroinistien kerrotaan saa-
neen lääkäreiltä haluamansa reseptit hyvin helposti (HS 16.1.47; 15.2.47). Kes-
kusteluun osallistuvat myös itse aineen käyttäjät lähettämällä Helsingin Sa-
nomien toimitukselle kirjeen ja tukun (kymmenittäin) vanhoja reseptejä ja 
apteekin lääkeainepusseja (HS 18.1.47). Kirjeessä pistellään poliisia ja konf-
rontoidaan ainekuvauksia. 

Heroini asioiden kirjoittajalle. Olemme lopettaneet Dullan käytön. Emme 
nuuskaa enää. Mutta ihana on aine. Aah! Rikospoliisit jakavat näitä 
(piirros tabletista, PH.) että saavat uhreja. 

Henna N:o 2 ja Kalpea Kamala. 

Helsingin Sanomat (18.1.47) tiedusteli lääkintöhallituksen pääjohtajalta, mi-
hin toimenpiteisiin virasto on ryhtynyt väärinkäytösten estämiseksi. Pääjoh-
tajan mukaan heroiini on hyvä lääke ja sitä tullaan edelleenkin käyttämään 
lääkkeenä, joskin yskään aikaisempaa vähemmän, koska maahan on nyt saatu 
huomattavia määriä codeinia. Pääjohtaja lupaa lääkintöhallituksen valvo-
van, että "tarpeellista säästeliäisyyttä heroiinin määräämisessä noudatetaan". 

Sanomalehtiaineiston ulkopuolelta voidaan todeta, että tämä mahdollisesti 
ensimmäinen suomalaisten tiedotusvälineiden tuottama huumeaiheinen kir-
joitusryväs levisi myös viikkolehtien palstoille. Seura-lehden (11/1947) "lai-
tapuolen ilmiöitä" tarkkaileva reportteri BOY kävi havainnoimassa ja haas-
tattelemassa aineen käyttäjiä. Valokuvin varustetussa kirjoituksessa "Dulla, 
joka tuhoaa — heroinistit kertovat onnettomuudestaan" konstruoidaan he-
roiinin vaarallisuutta vaikuttavasti. Huolenaiheen kohteena on tässäkin eri-
tyisesti nuoriso. Jutussa esitetään mm. haastattelu, jossa "sievä" 15-vuotias 
tyttö kertoo lyhyessä ajassa ajautuneensa irtipääsemättömään riippuvuuteen 
heroiinitableteista. Kertomus vahvistaa kuvaa huumeen tuottamasta orjuu-
desta. "En toivo mitään niin hartaasti, kuin pääseväni eroon näistä hirveistä 
pillereistä, joiden orja tunnen olevani", tyttö sanoo. 

Huumehaittojen konstruointiin käytettiin myös skandaalia, jossa poliisin 
kerrottiin pidättäneen valtiollisen poliisin entisen päällikön reseptiväärennök-
sestä ja löytäneen tämän asunnosta huomattavan määrän morfiinia, oopiu-
mia ja heroiinia (HS 28.2.47; TS 15.4.47). Turun Sanomien mukaan: "Tässä 
yhteydessä oli todettavissa, miten huumaavat aineet tuhoavat orjiensa siveel-
lisiä ominaisuuksia ruumiillisten ja henkisten kykyjen lisäksi" 

1950-luvulla kirjoittelun volyymi laski jälleen. Kotimaan tilannetta tarkas-
teltiin kahdessa artikkelissa. Narkomaanien todettiin siirtyneen käyttämään 
Algidonia (HS 5.1.52; TS 13.7.56). Morfiinia ja heroiinia koskevien resepti- 
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väärennösten arvioitiin loppuneen, mutta huomiota kiinnitettiin nyt Algido-
nin määräyskäytäntöön (HS 5.1.52). Huoltopoliisin kortistossa kerrottiin olevan 
vuonna 1952 parisataa narkomaania. Viitaten lääkintöhallituksesta saamaansa 
arvioon Turun Sanomat (13.7.56) kertoo huumausaineiden väärinkäytön olevan 
nopeasti vähenemässä. Lääkintöhallituksen tilannearvioksi jutussa mainitaan 
300-400 narkomaania. 

1940-luvun heroiinikirjoittelua vastaavaa ongelmakonstruointia ei 1950-
luvun aineistossa esiinny. Narkomaanien elintapoja tai elämäntilannetta ei 
sinällään nostettu ongelmaksi. Koska käyttäjämäärissä ei ollut tapahtunut 
olennaisia muutoksia — ei ainakaan lisääntymistä — raportoitiin tilanteen 
kehityksestä lehdistössä vain ajoittain. Ulkomailta välitettiin lukijoille jon-
kin verran tilannetiedotuksia ja uutisia suurista takavarikoista.4  Lehdistö oli 
näin selvästi kiinnostunut huumeaiheesta. Se seurasi tilanteen kehitystä kan-
sainvälisen uutismateriaalin pohjalta. Myöhemmästä kirjoittelusta tuttua ter-
mistöä (esim. "suuri huumausainejuttu" ja "ooppiumliiga") oli jo käytössä. 

Uusien huumekuvioiden esiin murtautuminen 1960-luvulla tarjosi lehdis-
tön kiinnostukselle uuden pohjan. Huumekirjoittelun volyymi nousi aivan 
uusiin mittasuhteisiin. Huumekirjoittelun määrällinen kehitys muistuttaa suu-
resti survey-tutkimusten antamaa kuvaa käytön kehityksestä. Kirjoittelun huip-
pu saavutettiin yleistymiskehityksen kiivaimpien vuosien aikana 1960-luvun 
lopussa ja 1970-luvun alussa. Sen jälkeen kirjoitusten määrä on laskenut huip-
puvuosia alhaisemmalle tasolle. Helsingin Sanomien kirjoittelu näyttäisi jonkin 
verran lisääntyneen tarkastelujakson lopulla, kun taas Turun Sanomissa on 
vuosia 1987-1988 lukuunottamatta kuljettu päinvastaiseen suuntaan. 

Seuraavassa lehdistön 1960-luvulla alkaneen huumekirjoittelun sisällöllisessä 
tarkastelussa nojaudutaan lähinnä Alkon kirjasto- ja tietopalvelun vuodesta 1966 
alkaen keräämään päihdeaiheiseen lehtileikekokoelmaan. Huumausaineita kos-
kevien kirjoitusten jakauma Alkon aineistossa esitetään kuviossa 5.2. 

Alkon kokoelman huumeaiheiset kirjoitukset muodostavat selvästi kaksi-
huippuisen u-käyrän. Ensimmäinen huippu on 1960-luvun lopulla, jonka jäl-
keen leikkeiden määrä laskee pohjalukemiinsa 1970-luvun jälkimmäisellä puo-
liskolla kääntyen taas uuteen nousuun 1980-alussa. Jakauma poikkeaa 
1980-luvun osalta systemaattisen otoksen profiilista. Verrattuna systemaatti-
sesti koottuun lehtiaineistoon Alkon kokoelma ei ole määrällisesti edustava. 
Sen sijaan Alkon kokoelma kuvastaa enemmänkin sitä, millaisena yhteiskun- 

4 Laaja huumausainejuttu paljastunut USA:ssa (TS 19.3.51), 2.288 huijaria pidätetty Amen 
kan suuressa huumejutussa (HS 13.8.51), Kiinan kommunistien väitetään harjoittavan huu-
mausainekauppaa (TS 28.4.52), Heroiinin käyttö lisääntyy eri maissa (TS 14.5.52), 10 kg mor-
fiinia poliisin haltuun Triestessä (TS 30.6.52), Pakistan aikoo kitkeä ooppiuminpolton maasta 
(HS 21.10.52), 3000 ooppiumluolaa suljettu Singaporessa (HS 30.12.52), Ooppiumlasti kone-
huoneessa (TS 8.7.56), Äiti hukutti kolme lastaan pihakaivoon. Ooppiumhumalasta aiheutu-
nut murhenäytelmä Karungissa (HS 10.7.56), Ooppiumliiga joutui kiinni N:liitossa (HS 29.8.56), 
Suuri marijuanakaappaus Lontoossa (HS 4.4.57) ja Kauhukakaroiden huumauskekkerit (HS 
5.4.57). 
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nallisena — tai päihdepoliittisena — ongelmana huumekysymys on Alkossa 
nähty. Leikkeiden poimimiseen Alkossa on vaikuttanut kerääjän tulkinta ja 
kiinnostus tilanteesta. Alkon kirjaston leikekokoelma on syntynyt kirjaston 
tietopalvelun päivittäin toimittaman lehdistökatsauksen yhteydessä. Alkoho-
liasioiden ohessa katsauksessa on seurattu kirjoittelua muista päihteistä. 
Suurin kiinnostus on kohdistunut alkoholia koskevaan kirjoitteluun, muiden 
aiheiden kohdalla valikoinnilla on suurempi osuus. 

Kuvio 5.2. Huumausaineita käsittelevät lehtikirjoitukset Alkon kirjasto- ja tietopalvelun ko-
koelmissa 1966-1988 
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Valikoinnin takia aineiston käyttö tutkimuslähteenä ei ole ongelmatonta. 
Toisaalta se, että huumekysymys on Alkossa herättänyt suurempaa kiinnos-
tusta 1960-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa kuin 1970-luvulla, näyttäisi hei-
j astavan huumeongelman yhteiskunnallista tiedostamista ja sisällöllistä mää-
rittelyä yleisemminkin, kuten seuraavissa tarkasteluissa tullaan huomaamaan. 
Tässä suhteessa aineiston tutkimuskäyttö puolustaa paikkaansa. Aineiston 
etuna on myös se, että se on huomattavasti systemaattista otosta laajempi. 
Alkon aineisto pitää sisällään erityyppisiä kirjoituksia riippumatta niiden si-
joittumisesta lehden eri osastoille. Selkeimmin Alkossa on karsittu tavan-
omaisia raportoivia rikosuutisia ilman yleisempää sisältöä. Aineistossa pai-
nottuvat näin juuri meitä kiinnostavat uutuusaiheet ja yleisemmät ongelmaa 
konstruoivat kirjoitukset. Aineiston määrällinen laajuus on 3 501 leikettä, 



joista runsaat 80 Wo on uutisia, noin 5 07o pääkirjoituksia, noin 5 Wo kom-
menttipuheevuoroj a, kolumneja, teema-artikkeleita ja asiantuntijakirjoituksia 
sekä noin 5 Wo yleisönosastokirjoituksia ja joitakin pilapiirroksia. 

Aineistosta on poimittu erikseen kirjoitukset (n = 1 458 leikettä), joissa 
esitetään eksplisiittisiä arvioita Suomen huumetilanteesta ja vaatimuksia rat-
kaisumalleista (claims). Tilannearvioiden ja toimenpidevaatimusten lisäksi 
näistä kirjoituksista on ulosluettu ongelman määrittelyyn osallistuneet asian-
tuntijat ja muut aktorit (claim makers). Alkon sanomalehtiaineiston lisäksi 
tarkastelussa käytetään hyväksi systemaattisen aineiston kirjoituksia vuodelta 
1965 ja joitakin viikkolehdissä julkaistuja huumekirjoituksia (7 kpl). 

Ongelman määrittelyn kannalta lehdistön 1960-luvun loppupuolella alka-
nut huumekirjoittelu voidaan jakaa kolmeen sisällöllisesti erilaiseen jaksoon. 
Ensimmäistä vaihetta luonnehti huumausaineiden käytön esiinnostaminen ja 
legitimaation hakeminen sen määrittelylle toimenpiteitä vaativaksi sosiaali-
seksi ongelmaksi. 

Vielä 1960-luvun alussa lehdistön huumekirjoituksissa käsiteltiin yksinomaan 
ulkomaiden tilannetta. Kotimaan huumetilanteeseen päästiin vuonna 1965. Huu-
mausaineiden käytön yleistymiskehityksen alkuvaiheissa lehdistö omaksui ak-
tiivisen ongelman esiinnostajan roolin, erityisesti suhteessa viranomaisiin. 

Helsingin Sanomat julkaisi 16.9.1965 kirjoituksen nuorison pillereiden käy-
töstä. Kuten aikaisemmin kokaiinin kohdalla, jutun kerrottiin syntyneen yleisön 
pyynnöstä. Kirjoituksen mukaan lehden toimitukseen oli tullut suuri määrä 
puhelinsoittoja, joissa vanhemmat olivat huolissaan nuorten harrastamasta 
lääkeaineiden päihdekäytöstä. Toimittaja puhui "villityksestä", joka arvioi-
tiin "kouluikäisten lasten keskuudessa hyvinkin yleiseksi". Kaksi viikkoa myö-
hemmin Turun Sanomat (30.9.65) julkaisi vastaavan arvion Turun tilantees-
ta. Kirjoituksen mukaan 15-16-vuotiaiden nuorten keskuuteen oli vuoden 
sisällä levinnyt pillereiden "käyttöepidemia", jollaista paikkakunnalla ei ol-
lut aikaisemmin esiintynyt. 

Asian uutuutta osoittaa hyvin se, että asiantuntijat ovat Helsingin Sano-
mien jutussa varsin ymmällään tilanteesta. "Tapahtuuko tällaista todella", ky-
syy lääkintöhallituksen ylijohtaja. Lastensuojeluvirastossa tapaukset eivät 
myöskään ole muodostaneet "mitään ongelmaa". Lehden mukaan: 

Vaarallinen villitys on ilmeisesti levinnyt paljon laajempiin piireihin, mitä 
yleensä huoltopoliisin ja lastensuojeluviranomaisten keskuudessa, eh-
kä myös vanhempien keskuudessa, tiedetään. Ehkä monet haluavat um-
mistaa silmänsä koko ongelmalta. Ainoastaan ne tuntuvat olevan asi-
asta huolissaan, jotka ovat joutuneet tekemisiin kaikkein räikeimpien 
tapausten kanssa. (HS 16.9.65.) 

Lehdessä ihmetellään viranomaisten tietämättömyyttä myös muiden huumau-
saineiden käytöstä. 

Yleisesti tiedetään monia tunnettujakin henkilöitä, jotka lukeutuvat huu- 
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mausaineiden käyttäjiin, ja monissa opiskelijapiireissä tiedetään tark-
kaan, missä ovat parhaat marihuanasavukkeiden ostomandollisuudet 
(HS 16.9.65). 

Samana vuonna Seura-lehti (15-16/1965) nosti esiin kannabiksen käytön kol-
men sivun mittaisessa raportissaan. Otsikkosivulla "Vaarallista leikittelyä" 
konstruoidaan tilannetta seuraavasti: 

• Huumausaineiden käyttö on pesiytymässä nuorten suomalaisten tai-
teilijoiden ja opiskelijoiden keskuuteen. 
• Eniten käytetään hasista eli marihuanaa, mutta myös meskaliinilla on 
sijansa. 
• Se ei ole salakähmäistä tai häpeilevää nurkantakana polttoa, vaan kers-
kailevaa, avointa erikoisuuden tavoittelua, nautintoihin hakeutumista. 
• Aineita, joiden maahantuonti ja myynti on laissa kielletty, kuuluu ole-
van helppo tuoda tai tuottaa esimerkiksi Ruotsista tai ostaa välittäjältä 
vaikkapa helsinkiläisestä baarista. 

Yleisövihjeiden ohella toimittajat olivat aktiivisia ongelman esiinnostajia. Mo-
nille kirjoituksille oli tyypillistä voimakas konfrontaatio viranomais- ja asian-
tuntijanäkemyksiin. "Ongelma, jota (kuulemma) ei ole olemassakaan", otsikoi 
Markku Veijalainen juttunsa Apu-lehdessä (35/1967, 53-55). Tutkivan jour-
nalistin tapaan samainen toimittaja apureineen hankki todistusaineistoa; Peru-
natorilta käytiin ostamassa kolme grammaa hasista. Seuraava otsikko kuului 
"Huumausaineita saa, lääkintöhallitus" (Apu 37/1967, 2-10, 91). Toimittajan 
tutkiva ote ulottui myös aineiden vaikutusten tarkasteluun. Sen lisäksi, että kir-
joituksessa esitetään valokuvasarja Perunatorilta ja kerrotaan ostosmatka juurta 
jaksaen, siinä kuvataan lehden reportterin kokemus siitä, millaisen olon hanki-
tun hasiserän polttaminen aiheutti: "minä en pystynyt sanomaan järkevää lau-
setta". Ilta-Sanomien toimittaja oli edellisenä vuonna hieronut marihuana-kaup-
poja Vanhan Kellarissa ja ilmiantanut myyjät poliisille, minkä ansiosta lehti pääsi 
tekemään reportaasin Suomen ensimmäiseen kannabisoikeudenkäyntiin johta-
neesta poliisin pidätysoperaatiosta vuonna 1966 (Nordman & Nykänen 1991). 

Lehdistön ajama ongelman konstruointi ei ollut viranomaisten mieleen. He 
pyrkivät tyynnyttelemään mielialoja. Keskusrikospoliisin päällikön (HS 4.8.1966) 
mukaan Suomen huumausainetilanne oli vuonna 1966 varsin rauhallinen eikä 
edellyttänyt poliisin toimia: 

Ainahan pieniä määriä tulee mm. turistien, taiteilijoiden ja orkesterien mu-
kana, mutta tietoomme ei ole toistaiseksi tullut mitään, mikä aiheuttaisi 
toimenpiteitä (HS 4.8.1966). 

Jotkut viranomaisedustajat ja asiantuntijat ilmoittivat suoraan, että he katsoi-
vat lehdistön huumekirjoittelun aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyötyä. Lää-
kintöhallituksen virkamiehen lääkintöneuvos Kuusiston lausunnossa tiivistyivät 
monen virkamiehen tunteet: 

I1: 



...olen sitä mieltä, että kaikenlainen kirjoittelu tästä aiheesta on edesvas-
tuutonta. Te levitätte lehdissänne tietoa näiden aineiden olemassaolosta, 
ja edesvastuuton nuoriso ryhtyy kokeilemaan niitä. (Apu 35/1967, 55.)5  

Vielä alkuvuodesta 1967 Helsingin huoltopoliisin tiedossa ei ollut yhtään kou-
lulaisten huumausaineiden käyttötapausta. Huumausaineiden käyttöä Suo-
messa pidettiin osastolla "äärimmäisen harvinaisena" (HS 2.4.67). Vähitel-
len tapauksia alkoi kuitenkin tulla ilmi niin, että poliisin toimintaa alettiin 
tehostaa ja keskusrikospoliisiin ja Helsingin huoltopoliisin yhteyteen perus-
tettiin erityiset huumeryhmät (SSd 18.5.67; S 24.5.67; HS 21.2.68; US 23.2.68; 
Hbl 28.2.68). Poliisin toimenpiteet eivät kuitenkaan vielä riittäneet lehdistöl-
le. Se kaipasi laaja-alaisempaa viranomaislegitimaatiota esiinnostamalleen on-
gelmalle. Tätä odotettiin vuonna 1968 asetetulta huumausainekomitealta. 

Lehdistö seurasi komitean työskentelyä ja sen ympäriltä esitettyjä kanna-
nottoja tiiviisti ja herkästi reagoiden. Vaikka Päivän Sanomat (27.7.68) il-
maisi tyytyväisyytensä siitä, että salakuljettajia ja huumekauppiaita vastaan 
oltiin ryhtymässä toimenpiteisiin, oli se pääkirjoituksessaan "Olematon on-
gelmako?" edelleenkin tyytymätön esitettyihin ongelman määrittelyihin: 

Huumausaineiden väärinkäytön yhteydessä puhutaan yleensä ongelmas-
ta, mutta näyttää siltä, etteivät sen paremmin viralliset lääkäripiirit kuin 
sosiaaliviranomaisetkaan sitä vielä pidä ongelmana. Viimeksi on anta-
nut sangen selvästi tähän suuntaan käyvän lausunnon huumausainei-
den väärinkäyttöä ja väärinkäyttäjien hoitoa tutkiva komitea. 

Lehdistö vaati huumausaineiden käytön suorasanaista tunnustamista vaka-
vaksi sosiaaliseksi ongelmaksi. Pääkirjoituksessaan "Huumausaineet ovat on-
gelma" Helsingin Sanomat (30.7.68) kirjoittaa seuraavasti: 

... on yllättävää kuulla huumausaineongelmaamme tutkivan komite-
an puheenjohtajan käsitys, että tutkittava ongelma tuskin on niin vai-
kea kuin usein on esitetty ja että väärinkäytön ei ole havaittu ainakaan 
vaarallisesti lisääntyneen. Samoin on ällistyttävää, että Helsingin huol-
topoliisi pitää kaupungin keskustassa kerjääviä suurempana ongelma-
na kuin huumausaineita. (...) Odottamatonta asioiden tärkeysjärjes-
tystä ilmentää satoja nuoria jo mukanaan vieneen ja jatkuvasti kasva-
van huumausaineongelman pitäminen jotenkin toissijaisena pulmana 
ja jonkinlaisena julkisen sanan luomuksena. (...) Nyt siis katsotaan 
syytä olevan rauhallisuuteen, kun sadat ihmiset ovat joutuneet ja jou-
tumassa tielle, jolta on vaikea palata fyysisesti ja psyykkisesti terveenä.. 

5Katso myös keskusrikospoliisin päällikön lausunto sanomalehti Suomenmaassa (21.7.67), Hel-
singin Sanomien (20.5.68) poliisipäiviä käsittelevä pääkirjoitus ja Helsingin huoltopoliisin pääl-
likön haastattelu (HS 28.7.68). 



Kaipaamansa viranomaislegitimaation lehdistö sai poliisilta vuoden 1968 lo-
pulla, kun Helsingissä takavarikoitiin 2,5 kiloa hasista. Legitimaatio tuli kor-
kealta taholta. Ylipoliisipäällikkö Jarva totesi lehdistölle, että huumausaineiden 
käyttö on muiden maiden tapaan levinnyt Suomessakin "kulovalkean tavoin" 
(US 25.10.68). Helsingin huoltopoliisin päällikkö puhui katastrofista (HS 
26.10.68). "Jo nähdään huumausaineet", otsikoi Helsingin Sanomat (26.10.68) 
pääkirjoituksensa. Ongelman konstruointiin aktiivisesti osallistunut Apu-lehti 
(1/1969, 23) julisti uutta kansallista yksimielisyyttä: 

Tähän asti on väitelty siitä, onko meillä huumausaineongelma vai ei. 
Nyt olemme yksimielisiä: ongelma on, se lähentelee katastrofia. 

Vuoden 1969 keväällä poliisi takavarikoi 25 kiloa Kartiokarin maahan toi-
mittamaa amfetamiinia, mikä vahvisti ongelman määrittelyä edelleen (HS 
20.4.69 ja 21.4.69). Seuraavana vuonna voitiin raportoida LSD:n käytön le-
vinneen Suomeen.6  Lehdistö muistutti pääkirjoituksissaan tämän tästä, et-
tä se oli ollut oikeassa nostaessaan viranomaisten vastustuksesta huolimatta 
ongelmaa esiin.7  Uuden Suomen (4.1.70) pääkirjoituksessa viitataan lehdis-
tön tehtävään epäkohtien paljastajana. 

Käsityksemme mukaan juuri huumausainekysymys on ollut niitä, jois-
sa lehdistön valpas puuttuminen epäkohtaan on ollut suurena apuna 
sitä vastaan taisteleville viranomaisille. 

Helsingin Sanomat (20.5.68) kirjoitti pääkirjoituksessaan: 
Länsimaisen käsityksen mukaan lehdistön perustehtäviä ja velvollisuuksia 
on totuudenmukaisten uutisten välittäminen. Erikoisen tärkeänä pide-
tään yhteiskunnallisten ongelmien julkisuuteen tuomista. 

Huoltopoliisin komisario puhuu jälkiarvioissaan Uuden Suomen (3.1.70) esi-
telmäreferaatissa sapekkaan tuntuisesti "kaikkivaltiaasta lehdistöstä" ja syyttää 
sitä huumausaineiden käytön leviämisen kiihdyttämisestä, mutta toisaalta myös 
kiittää siitä, että julkisen huomion kautta poliisin ja tullin johtoportaat kiin-
nostuivat asiasta. Komisarion esittämän rekonstruktion mukaan poliisi ei ollut 
lainkaan varautunut huumausaineiden tuloon eikä sillä ollut valmiuksia tun-
nistaa ilmiötä kenttätyössään. 

Esimerkiksi: Varoitus: LSD vyöryy Suomen huumausainemarkkinoille (Apu 27/1970, 5-6), 
LSD-taka vari kkojen ennätys. Poliisin haltuun 56 tab] ettia (US 15.7.70), Vaarallisen LSD:n os-
tajat entisiä hassiksen käyttäjiä (US 8.8.70), Useita nuoria hoitoon LSD:n käytön johdosta 
(HS 8.8.70), Taas suurehko LSD-takavarikko Helsingissä (IS 11.8.70), IS:n huumausainera-
portti: LSD vallannut Suomen markkinat, heroiinin takaisin tuloa pelätään (IS 29.8.70) ja 
Helsingissä taas suuri LSD-takavarikointi (US 3.12.70). 

7  Esimerkiksi: Jo nähdään huumausaineet (HS 26.10.68), Huumausaineet ja kotien hätä (IS 
29.10.68), Huumausaineet Suomessa (US 17.12.68), Kuka opettaa huumausainekoirat istumaan? 
(S 18.1.69), Vaara otettava vakavasti (IS 6.2.69), Kun vahinko on tapahtunut (IS 21.4.69), Huu-
mauaineet otettava todesta (PS 19.5.69), Pois hyssyttelyja vähättely (PS 11.7.69), Kiittämättö-
myys palkkana (US 4.1.70), On aika herätä (IS 14.4.70) ja Ei varaa väheksymiseen (PS 25.6.71). 
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Lehdistö kävi poliisin kimppuun kesällä 1967. Siihen mennessä oli v. 1966 
tavattu kaksi huumausaineen käyttäjää. Meiltä vaadittiin tilastoja, mutta 
niitä ei ollut. Poliisin koulutuksessa ei ollut aikaisemmin mitään huu-
mausaineisiin liittyvää. Emme tunteneet huumausaineita, jos niitä olisi 
asiakkailtamme tavattukin. (US 3.1.70.) 

Samanlainen arvio esitettiin tullin piiristä. Tullivalvontatarkastajan mukaan 
huumeet yllättivät viranomaiset: kiinnijäämisriski tullissa oli melko pieni (US 
14.7.72). Nuorilla toimittajilla ja heidän avustajillaan oli todennäköisesti po-
liisia, tullia ja muita viranomaisia parempi tuntuma nuorten uusiin kuvioi-
hin. Nuoret "tutkivat journalistit" olivat lehdistön tuntosarvi nuorten elä-
mään. Tästä käyvät esimerkiksi tapaukset, joissa toimittaja tai hänen nuoret 
avustajansa menivät itse ottamaan selvää paikkakunnan kuvioista — Hel-
singissä tavallisesti Perunatorilta (mm. Apu 37/1967 ja 1/1969; Kansan Leh-
ti 14.1.68; SSd 25.1.68; NP 3.10.68; Tamperelainen 7.5.70; Seura 24/1971). Po-
liisin huumetietämyksestä laskettiin joissakin kirjoituksissa suorastaan pilk-
kaa. Esimerkiksi Seura-lehden (24/1971, 6) reportaasi on varustettu Peruna-
torilta otetulla valokuvalla, jonka etuosassa on 3-4 hengen ryhmä nuoria 
ja taka-alalla, elokuvateatterin rappusilla muutama metri taempana, seisoo 
kaksi poliisimiestä. Kuvateksti kertoo tilanteen seuraavasti: 

Näin se käy, aivan poliisien nenän alla. Jatkuvasta valvonnasta huoli-
matta huumausainekauppa on aivan estotonta. Poliisipatsaat ovat so-
kein silmin todistamassa etualalla tapahtuvaa myyntiä. 

Ongelman esiinnostamisen alkuvaiheessa määrittelykamppailu huumausai-
neiden käytön leviämisestä rajoittui lähinnä Helsingin tilanteeseen. Kun siitä 
alettiin saada yksimielisyyteen yltävää näyttöä, suunnattiin mielenkiinto leh-
distössä myös muiden paikkakuntien tilanteeseen. Lehdistö raportoi sekä käy-
tön esiintymisestä että sen esiintymättömyydestä eri puolilta maata.8  

Ongelman esiinnostamisesta liikkeelle lähtenyt kirjoittelu tiivistyi vuosina 
1970 ja 1971 debatiksi uuden huumausainelain sisällöstä. Kun uusi laki saa-
tiin eduskunnassa säädetyksi ja se astui voimaan vuoden 1972 alusta, niin 
kirjoittelun luonne muuttui selvästi. Kirjoittelulle oli nyt leimallista saavute- 

° Hasispiippu kytee Tampereella ( Kansan lehti 14.1.68), Hashista kaupitellaan Tampereen kes-
kustassa (SSd 25.1.68), Ei hashista Tampereella (IS 25.1.68), Huumausaineita löytyi hamina-
laisnuorukaisilta. Kotkassa 20-30 aineiden väärinkäyttäjää (US 14.1.69), Huumausaineet nyt 
Jyväskylän uhkana (PS 28.1.69), 200 elever i Vasa har prövat knark (Hbl 24.3.69), Huumaus-
aineitako Lieksassa? (Pohjois-Karjala 27.3.69), Krp ja rikospoliisi eri mieltä Turun huurnaus-
aineongelmasta (HS 23.10.69), Tutkimus Turun koululaisista: Huumaavia aineita kokeillut 10 
pros. (PS 5.4.70), Jyväskylä maan toiseksi suurin huumausainekeskus (SSd 21.7.70), Huumau-
saineongelma tosiasia Mikkelin nuorten keskuudessa (Länsi-Savo 5.2.71), Hårt ingripande mot 
knarkande ungdomar föreslås i Mariehamn (Hbl 7.3.71), Nuorison päihdeasemaa hankitaan 
H-linnaan (S 18.3.71), Imatran huumausaineongelmaa on turha enää kieltää: Huumausaineiden 
käyttäjiä lienee 20-30 nuorta, kokeilijoita paljon enemmän ( Ylä-Vuoksi 24.11.71). 
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tun ongelman määrittelyn puitteissa tapahtuva raportoiva tilanteen seuran-
ta. 1970-luvun alun jälkeen aina 1980-luvun alkuun saakka lehdistössä esite-
tyt huumausaineiden käytön laajuuskonstruktiot vaihtelevat suuresti: välillä 
huumausainetilanne arvioidaan rauhalliseksi, välillä taas pahentuneeksi. Ar-
vioiden suunnat saattavat kääntyä päinvastaisiksi lyhyen ajankin sisällä.9  

Heroiinin maahan tulosta herättivät julkista huolta muutamat takavarikot 
kahteen otteeseen 1970-luvun puolivälin tuntumassa, mutta kummallakin ker-
ralla asia hävisi julkisuudesta suhteellisen nopeasti.10  Muutoin kirjoittelu on 
ajanjaksolla lähinnä tilanteen kehityksen seuraamista. Tilanteen kehitykses-
tä raportoidaan säännöllisesti. Arviot vaihtelevat, eivätkä ne herätä suuria 
intohimoja. Ikään kuin odotellaan, mitä tuleman pitää. 

Huumekirjoittelun kolmannessa vaiheessa, joka alkoi 1980-luvun alkupuo-
lella, huumekysymys joutui lehdistössä uudelleenmäärittelyn kohteeksi. 

Keskustelu ongelman laajuudesta aktivoitui vuoden 1981 lopulla. Lehdis-
sä aletaan puhua "uudesta" tai "toisesta huumeaallosta". Tilannetta verra-
taan yleistymiskehityksen alkuvaiheeseen. Kehityksen arvellaan johtavan vä-
hintäänkin 1970-luvun alkua vastaavaan huumetilanteeseen. 

Käsitteen "uusi huumeaalto" nosti näyttävästi esiin Helsingin Sanomat 
(17.11.1981) koko sivun juttukokonaisuudessaan "Uusi huumeaalto tulossa 
Pohjoismaihin". Kirjoituksen alaotsikon mukaan Ruotsissa on 500 ja Suo-
messa 5 000 suomalaisnarkomaania. Huumeiden kokeilijoiden määräksi ar-
vioidaan 50 000. Kirjoituksen mukaan "uusi hasisaalto on pyyhkäisemässä 
Pohjoismaiden yli ja kovat aineet ovat tulleet jäädäkseen". 

Perästä kuuluu. Muutaman viikon kuluttua Turun huumepoliisi totesi 

9  Esimerkiksi (koko maan huumetilanne) Huumevirta Suomeen on pysähtynyt (IS 30.6.72), 
Entistä voimakkaampia huumeita markkinoille (HS 14.10.72), Huumapilvet lisääntyvät nyt 
hitaasti (IS 7.8.73), Knarkpolisens arbetsbörda ökar kraftigt (Hbl 10.2.74), Huumevirta pai-
surnassa (IS 11.5.74), Färre prövar på narkotika (Hbl 17.7.74), Poliisi voimaton huumeiden 
edessä (SSd 31.7.74), Huumepoliisin arvio: Tuhat hasiskiloa myyty Suomessa viime vuonna 
(HS 9.1.75), Huumesyytteiden määrä laskenut (SSd 18.4.75), Huumekauppa hiljentynyt (IS 
15.7.75), Huumeet yleistyvät (IS 21.10.75), Huumeongelma pahenee Suomessa (HS 10.1.77), 
77 — huumerikosten ennätysvuosi (KU 29.10.77), Cannabis leder knarkmarknaden (Hbl 
16.8.78), Huumeita pienissä erissä: Salakuljetus lisääntynyt (US 18.9.79), Huumetilanne pa-
henee Suomessakin (US 16.4.80), Huumenuorten määrä lisääntynyt (IS 8.10.80), Tilanne Suo-
messa nyt huonompi kuin vuosiin (IS 11.10.80), Huumeiden käyttö laski 1970-luvulla (SSd 
20.3.81), Huumemarkinoilla hiljaiseloa (SSd 19.6.81), Huumetilanne hyvä Suomessa (S 
19.6.1981), Svårt och dyrt att knarka här: Tusentals narkomaner har redan flyttat bort (Hbl 
4.9.81) ja Suomi sysännyt huumeongelmansa Ruotsin kaduille (US 16.11.81). 

10 Heroiinia takavarikkoon Helsingissä (HS 24.2.73), Heroiinia tavattu huumemarkkinoilla 
(SSd 17.3.73), Merkkejä heroiinin tulosta (Kansan Lehti 27.3.73), Huumepoliisit huolissaan 
heroiinin tulosta (HS 11.5.73), Huumepoliisin saalis: Heroiinia! Oopiumia! Rynnäkkökivääri 
ja pistooleja (IS 5.6.73; myös US 6.6.73, NP 12.6.73), Huumepoliisi löysi heroiinikätkön Hgistä 
(US 24.4.76), Miljoonien arvosta heroiinia löytyi Helsingin lentoasemalta (HS 16.12.76), Tul-
lin paljastus (HS 17.12.76), Heroinkapet — en varningssingnal (Hbl 20.12.76), Heroiinia! (US 
21.12.76), Huumeongelma pahenee Suomessa. Kovat aineet ovat tulleet (HS 10.1.77), Stoppa 
heroinet (Hbl 11.1.77), Syyttäjä: Heroiini olisi tuhonnut 100 000 nuorta ihmistä (IS 11.1.77) 
ja Heroiinia saattaa olla Suomessa suuria määriä (S 4.2.77). 
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uuden huumeaallon tulleen kaupunkiin (KU 3.12.81). Kemin poliisi puhui pal-
jastamansa laajaa julkisuutta saaneen huumausainejutun yhteydessä "toisesta 
huumeaallosta" (HS 28.1.82). Helsingin huumepoliisin mukaan Suomen huu-
metilanne on kääntynyt kaikkien aikojen pahimpaan vaiheeseensa (US 2.7.82). 
Poliisiylijohtaja arvioi maan huumeongelman erittäin vaikeaksi (US 13.3.83). 
Heroiininkin tuli taas mukaan kuvaan vuonna 1983 (US 23.4.83; IS 15.7.83; 
US 10.8.83). 

Käsite "uusi huumeaalto" otetaan käyttöön uudelleen vuonna 1984. Aa-
mulehden (14.2.84) mukaan uudesta huumeaallosta on monta varmaa merk-
kiä. Helsingin Sanomat (12.11.84) julkaisee jälleen koko sivun huumekoos-
teen, jossa Helsingin huumepoliisi kertoo, että 1980-luvun alussa syntynyt 
huumeaalto ei ota tyyntyäkseen. Ilta-Sanomat (26.11.84) kertoo pääkirjoituk-
sessaan uuden huumeaallon olevan pyyhkäisemässä Suomen yli. Huumepo-
liisin mukaan toinen huumeaalto on osoitettavissa (SSd 21.12.84). Uuteen huu-
meaaltoon liitetään käytön lisääntymisen ohella arviot kovien aineiden käy-
tön lisääntymisestä ja käytön laajentuminen aikaisempaa tasaisemmin koko 
maahan (TA 24.1.85; Hbl 26.1.85; SSd 7.2.85; TS 2.3.85; Iisalmen-Sanomat 
22.7.86). 

Poliisi ehtii välillä jo todeta huumetilanteen parantuneen (AL 18.4.85), mutta 
sitten ilmaantuu näköpiiriin uusi huolenaihe: kokaiini. Varovaisia arvioita 
kokaiinin esiintymisestä Suomessa esitetään muiden juttujen ohessa vuonna 
1985 (IS 11.3.85; AL 18.4.85; Hbl 16.10.85). Otsikoihin se ponnahtaa 
seuraavana vuonna. Kesällä 1986 kerrotaan useissa lehdissä, että crack on 
levinnyt Suomeen." Kirjoitusten tietolähteen, Helsingin huumepoliisin 
mukaan "crackia myydään ja käytetään jo Suomessa, vaikka takavarikoissa 
huumetta ei vielä ole tavattu". Uusi Suomi (28.7.86) lisää vettä myllyyn 
haastattelemalla huumausaineiden käyttäjää. Kirjoituksen mukaan "narkkari 
voi hyvin stadissa: pääkaupungin kaduilta saa mitä huumeita tahansa". 
Seuraavana päivänä poliisi kiistää niin katukaupan kuin crackin 
esiintymisenkin (US 29.7.86; IL 29.7.86). Kokaiinia jäädään vielä odottelemaan 
(AL 8.3.87; S 27.3.87). 

Eksoottisen kokaiinin sijasta tarkastelujakson lopulla nousi lääkkeiden käyt-
tö voimakkaasti esiin. Vuonna 1986 poliisin ja lääkintöhallituksen huolenai-
heeksi nousi Temgesic-nimisen kipulääkkeen väärinkäyttö (HS 15.10.86; IS 
3.1.87; Hakkarainen & Hoikkala 1992). Myös muut lääkeaineet olivat kuvas-
sa mukana. "Etelä-Suomen huumehanat tukossa kesään: paineet purkautu-
vat lääkkeiden käyttöön", otsikoi Uusi Suomi (23.1.87). Lääkeaineiden vää-
rinkäyttö sai erittäin laajan julkisen huomion turkulaisnuorten lääkekuole- 

ll Uusi huume 'crack' tullut jo Suomeen (KU 18.7.86), Crack redan i Finland (Hbl 18.7.86), 
Crack leviämässä Suomeen (TA 18.7.86), Crakiä käytetään jo Suomessa (HyS 18.7.86), Uudet 
huumeet tekevät tuloaan (S 19.7.86), Uudet, myrkyllisemmät huumeet leviämässä (Iisalmen-
Sanomat 21.7.86), Ännu giftigare knar snart också hos os (VN 23.7.86) ja Huumekauppa ku-
koistaa Helsingin kaduilla (US 28.7.86). 
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mien yhteydessä. Alkon kirjaston leikeaineistossa on runsaat 50 aihetta kä-
sittelevää kirjoitusta. 

Konstruktio "uusi huumeaalto" herätti aikaisemman ongelmanmääritte-
lyn tapaan jälleen väittelyn ongelman paisuttelusta ja vähättelystä. Rintama-
linjat olivat nyt kuitenkin erilaiset kuin 1960-luvulla. Uutta oli viranomais-
ten ryhmittyminen rintaman kummallekin puolle. Huumepoliisia syytettiin 
tilanteen paisuttelusta, kun taas sosiaali- ja terveysviranomaisten katsottiin 
entiseen tapaansa vähättelevän ongelmaa. Uusina toimijoina kentälle tulleet 
vanhempainjärjestöt Vapaaksi Huumeista ry. ja Irti Huumeista ry. osallis-
tuivat aktiivisesti ongelman laajuuden arviointiin. Heidän arvionsa tilanteen 
kehityksestä olivat kaikkein synkimmät. Sen sijaan tutkijat luokiteltiin me-
diakamppailussa ongelman vähättelijöiksi. Vaikka lehdistö antoi tilaa kum-
mankin suuntaisille mielipiteille, olivat huumeiden käytön lisääntymisestä ja 
huumeongelman vaikeutumisesta kertovat arviot niissä laajemmin ja vakuut-
tavammin esillä. Joissakin tapauksissa toimittaja otti suoraan kantaa huu-
metilanteen pahenemista puolustaneiden vaatimustenesittäjien puolesta. Leh-
distöä syytettiin jälleen ongelman paisuttelusta.12  

Millaisiin sosiaalisiin kehyksiin huumausaineiden käyttö lehdistökirjoitte-
lussa on liitetty? Se, mistä huumekysymyksen määrittelyssä ensisijaisesti on 
kannettu huolta on selvästikin huumausaineiden käytön leviäminen nuori-
son, etenkin koululaisten, keskuuteen. Se on ollut ongelmakonstruktioiden 
päähuolenaihe kirjoittelun kaikissa vaiheissa. Huoli nuorison tulevaisuudesta 
on toiminut huumeongelman retoriikassa oikeutuksena esitetyille toimenpi-
devaatimuksille. 

Joissakin kirjoituksissa mainitaan erikseen koululaiset, opiskelijat, työt-
tömät ja asunnottomat nuoret, "lintsarit" sekä ylempien sosiaaliluokkien tai 
"ns. hyvien perheitten" lapset (HS 28.7.68; Apu 1/1969). 1980-luvulla keski- 

12 Lääkäri: Suomessa ei akuuttia huumeongelmaa (KU 17.9.82); poliisi: hämnmästelee lääkä-
rin lausuntoa (Kristityn Vastuu 23.9.82); radiotoimittaja: lehdet liioittelevat ongelman vaka-
vuutta, poliisi: tilanne erittäin vakava (IL 27.9.82); käyttäjä: huumeita paisutellaan ja vähätel-
lään suhdanteista riippuen (HS 1.5.83); lääkintäkenraalimajuri: vanhempain järjestöt liioitte-
levat (IS 14.10.83); raittiussihteeri: sosiaali- ja terveysviranomaiset vain rauhoittelevat, poliisi 
paisuttelee (US 14.10.84); huumepoliisi: huumeista puhuttu enemmän kuin pitäisi (HS 13.11.84); 
lehden pääkirjoitus: varoittaa välinpitämättömyydestä, poliisi vaimentelee (Hbl 13.11.84); so-
siaalityöntekijä: tällä hetkellä ei mitään vakavaa huumeongelmaa, poliisi: kyllä on, lehti: po-
liisin käsitystä on pidettävä luotettavampana (IL 1.2.85); nuorisotilan toiminnanjohtaja: huu-
mausaineet eivät ole yleistyneet (US 4.3.85); tutkija: lehdet kirjoittelevat liikaa huumeista (Hbl 
31.3.85); sosiaali- ja terveyshallinnon virkamies: vanhempain järjestöt paisuttelevat (Hbl 3.4.85); 
huumepoliisi: huumeongelmaa ei ole Suomessa liioiteltu, sosiaaliterapeutti: lehtien kirjoitte-
lu on ollut liiallista käyttäjien määrään verrattuna, lääkintöhallituksen ylilääkäri: vanhem-
mat ja lehdistö liioittelevat (TS 4.4.85); tullivirkamies: ihmettelee tutkijan väitettä huumeon-
gelman liioittelusta (Hbl 12.4.85); raittiussihteeri: vanhemmat ja poliisi liioittelevat (KU 17.8.85); 
tutkija: poliisi liioittelee (S 6.9.85); oikeusministeriön virkamies: ongelma olematon (Hbl 6.9.85); 
alkoholitutkijat: huumeisiin kohdistuva julkinen ja kontrollipoliittinen mielenkiinto on vah-
vasti liioiteltua (KU 6.9.85; S 6.9.85); toimittaja: Alkoholitutkijain seuran seminaaria leimasi 
huumeongelmaa vähättelevä sävy (AL 6.9.85); vanhempainjärjestön aktivisti: viranomaiset vä-
hättelevät (US 15.5.86). 
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verto pääkaupunkilainen huumeiden käyttäjä on huumepoliisin mukaan 
20-26-vuotias opiskelija, joka tulee ylimmästä sosiaaliluokasta ja joka käyttää 
sekaisin alkoholia, lääkkeitä ja huumausaineita (HS 17.11.81). Kaikkinensa 
huumausaineiden käytön sosiaalinen paikallistaminen on jäänyt yleiselle ta-
solle. Pääsääntöisesti puhutaan vaan nuorisosta. 1980-luvun uudelleen mää-
rittelyn prosessissa joissakin kirjoituksissa on kylläkin todettu käyttäjien keski-
iän kohoaminen (esim. HS 17.11.81), mutta aikuisväestön ongelmana huu-
meiden käyttöä ei ole vielä pyritty määrittelemään oikeastaan lainkaan. 

Kirjoittelun alussa käytön sosiaalisista kehyksistä oli myös taide- ja viih-
demaailma vahvasti kuvassa mukana. Ensimmäiset lehdissä haastatellut käyt-
täjät olivat taiteilijoita, jotka kertoivat omasta käytöstään ja ylistivät kanna-
biksen vaikutuksia (Seura 15-16/1965). Joissakin tapauksissa taiteilijoiden 
esiintyminen oli uhmakasta asian esillepanoa. Tunnetuin esimerkki on kir-
jailija Kalevi Seilonen, joka vuonna 1969 ilmoitti käyttävänsä saamansa tai-
teilija-apurahan pilven hankkimiseen (Seura 1/1969). Ylioppilaslehden huu-
meteemanumerossa (28.2.69) julkaistiin Seilosen uuden aikakauden alkamista 
rummuttava runo "Helmikuu lopuillaan", joka alkaa seuraavasti: 

Perjantai, helmikuu lopuillaan, yömyöhä. 
Piipussa palaa norttia ja hassista, hyvää nepalilaista 
savua nousee ohimoni vieritse 
suitsukkeen kiemurana, se kirjoittaa ilmaan tanssivan ässän. 
Oi Jumalauta Kuin Ne Pelkäävät Pilveä. 
Hallitus On Huolissaan. 
(...) 

Taiteilijat nimettiin tyypilliseksi käyttäjäryhmäksi myös kontrolliviranomaisten 
ja lehtien taholta (esim. Seura 15-16/1965; IS 15.11.66; IS 8.7.67; HS 28.7.68). 
Esimerkiksi Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa (8.7.67) paheksuttiin sitä, että 

marihuanaa käyttävät taiteilijat ovat avoimesti kerskuneet paheellisuu-
dellaan ja antaneet menettelyllään arvostelukyvyttömälle nuorisolle vaa-
rallisen vääriä esikuvia. 

Myöhemmin kehyksen vaikutus näkyi siinä, että huumausaineiden liikkumi-
sesta rockfestivaaleilla (Ruisrock ja Keimolan rockjuhlat) ja Porin jazzjuh-
lilla raportoitiin säännöllisesti aina 1980-luvulle asti, vaikka tilanne alkuai-
kojen jälkeen todettiinkin yleensä rauhalliseksi.13  

1960-luvulla uusien aineiden ominaisuuksien esittely ja niiden vaarallisuu-
den konstruointi oli olennainen osa kirjoittelua. Pääpiirteissään ainekuvat 
muotoutuivat määrittelyprosessissa saman suuntaisiksi kuin vuosisadan alussa. 
Erityisesti LSD:n vaaroista kirjoitettiin runsaasti. LSD:n käytön kerrottiin 

13  PS 25.8.70; Hbl 22.8.71; SSd 1.8.72; S 18.7.73; HS 30.7.73; US 13.7.74; HS 12.8.74; US 18.7.77; 
Hbl 20.8.78; AL 13.7.80; HS 9.8.82. 
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voivan johtaa paitsi lyhytkestoisiin psykoottisiin mielenhäiriöihin ja pysyväm-
piin mielisairauksiin myös mahdollisiin kromosomivaurioihin.14  

Kannabiksen haittojen määrittely oli kiistanalaisempaa. Määrittelykamp-
pailun kaksi selvää vastapoolia olivat Ylioppilaslehti ja Suomen Lääkäriliit-
to. Ylioppilaslehden (28.2.68) huumeteemanumerossa, joka lähetettiin myös 
kaikille abiturienteille, julkaistu marihuanan vaikutusten kuvaus antoi aineen 
ominaisuuksista hyvin positiivisen vaikutelman. Kuvauksen mukaan mari-
huana 

aikaansaa lievää psyykkistä riippuvuutta kuten tupakka. Ei minkään-
laista fyysistä riippuvuutta, ei vieroitusoireita, ei toleranssin lisäänty-
mistä, vähäinen taipumus suurentaa annoksia. Nostaa mielialaa, ren-
touttaa, aiheuttaa aistitoiminnan ja ajankäsityksen häiriytymistä, päih-
dyttää miellyttävällä tavalla. Päinvastoin kuin alkoholi marihuanan käy-
töstä ei seuraa krapulaa eikä fysiologisia vaurioita ellei kyseessä ole val-
tavat annokset. 

Lääkäriliiton määritelmässä painotettiin käytön haittoja aivan toisessa suh-
teessa. Liiton julkisuuteen saattamaa tiedotetta referoitiin sanomalehti Uudessa 
Suomessa (27.2.69): 

Vaikuttavien aineiden määrä vaihtelee eri cannabistuotteissa (marihua-
na, hashis jne.), jotka yleensä aiheuttavat alkoholihumalaa muistutta-
van tilan. Niihin syntyy melko voimakas psyykkinen riippuvuus, jol-
loin niiden käyttö on vaikea lopettaa. Usein ne johtavat voimakkaam-
pien aineiden käyttöön. On todettu, että liikkeiden hallinta ja etäisyy-
den arviointi heikentyvät jo yhden tai kahden marihuanasavukkeen ta-
kia niin suuresti, että ainetta on pidettävä alkoholia vaarallisempana lii-
kenteessä. Suuret annokset johtavat tilapäisiin persoonallisuudenhäiri-
öihin ja harha-aistimuksiin. Unettomuus ja paniikkireaktiot ovat taval-
lisia. 

Keskeinen erotteleva tekijä kannabiksen määrittelyssä oli se, miten sen suhde 
muihin päihteisiin miellettiin. Ylioppilaslehden teemanumerossa kannabista 
pidettiin muita huumeita miedompana aineena ja vaadittiin sen kontrollipo-
liittista erottamista kovista huumausaineista. Vasta-argumentoinnissa vedot-
tiin kansainvälisiin sopimuksiin, Suomen lainsäädäntöön ja Maailman ter- 

14  Esimerkiksi: En flicka på 'en tripp" trodde hon fått vingar och slängde sig helnaken ut 
från ett fönster från sin lägenhet på tredje våningen. (NP 28.2.67; SSd 17.5.67); LSD aiheut-
taa järkyttäviä tuska tiloja ja mielenhäiriöitä, jotka saattavat ilmetä jo ensimmäisellä käyttö-
kerralla tai mahdollisesti vasta pitkien aikojen kuluttua aineen nauttimisesta. (S 24.5.67, IS 
23.5.69, HS 8.8.70); LSD saattaa aiheuttaa kromosomivaurioita ja epämuodostumia (HS 
17.9.67, Apu 37/1967, US 13.10.69, S 4.7.68; IS 21.3.69, IS 23.5.69, HS 13.5.70). 



veysjärjestön luokituksiin, joiden mukaan kannabistuotteet ovat huumausai-
neita (US 27.2.69). Keskeisin sisällöllinen vasta-argumentti kuului, että kan-
nabis on luettava samaan ryhmään muiden huumausaineiden kanssa, koska 
sen käyttö, kuten lääkäriliiton määrittelyssäkin todettiin, johtaa voimakkaam-
pien aineiden käyttöön. Ylioppilaslehden teemanumerossa esiintynyt Mar-
raskuun liikkeen huumausaineryhmä piti tämänkaltaista porttiteoriaa kont-
rollitarpeita palvelevana yksinkertaistuksena. Kannabiksen erottaminen muista 
huumausaineista voisi ryhmän mukaan nimenomaan ehkäistä siirtymistä ko-
viin aineisiin. (YL 28.2.69, 8-9.) 

Toinen tärkeä määrittelyulottuvuus oli kannabiksen suhde alkoholiin. Sal-
livammin kannabikseen asennoituvat pitivät sitä alkoholia vaarattomampa-
na päihteenä. Tämä ärsytti monia tahoja. Kannabista todisteltiin alkoholia 
vaarallisemmaksi aineeksi. Usein vedottiin myös siihen, että alkoholi on län-
simaisen kulttuurin hyväksymä ja siihen integroitunut aine; uusien päihde-
aineiden mukanaan tuomia lisäongelmia ei heidän mukaansa enää entisten 
lisäksi kaivata. 

Lehdistössä julkaistiin 1960-luvun lopulla lukuisia kannabista määrittele-
viä mielipiteitä, kannanottoja ja tutkimustuloksia.15  Määrittelyprosessin alus-
sa myös kannabista ylistävät käyttäjät pääsivät julkisuuteen kertomaan ko-
kemuksistaan, mutta vähin erin keskustelu sulkeutui asiantuntijadiskurssik-
si. Lääkärit esittelivät farmakologis-kliinistä haittainventaariaan (Idänpään-
Heikkilä 1969). Yhteiskuntatieteellisissä puheenvuoroissa korostettiin, että kan-
nabiksen käyttö on ennen kaikkea sosiaalinen ja moraalinen kysymys (Bruun 
1969). Suomalaisten asiantuntijakannanottojen lisäksi lehdistö julkaisi ulko-
maisia tutkimustuloksia ja asiantuntijaelinten tiedotuksia puolesta ja vas-
taan.16  

Lehdet kommentoivat asiantuntijakeskustelua silloin tällöin myös pääkir-
joituksissaan (US 17.12.68; HS 9.1.69; US 21.11.71). Kielenkäyttöön alkoi il-
mestyä termejä kuten "huumausainepropaganda" ja "huumausaineiden puo-
lustelijat". Julkiseen keskusteluun alettiin vaatia yksimielisyyttä. Huumeva-
listuksen kehittelyssä keskeinen lääkäriasiantuntija arvioi kannabista puolus-
taneiden kannanottojen lamaannuttaneen alkuaikojen ennaltaehkäisevän työn 

15 Seura 15-16/1965; HS 9.3.66; IS 15.11.66; US 24.2.67; HS 29.7.67; PS 12.8.67; KU 17.8.67; 
PS 31.8.67; IS 5.10.67; S 26.10.68; HS 28.10.67; NP 26.1.68; KU 3.3.68; HS 20.4.68; PS 27.7.68; 
US 17.12.68; NP 18.12.68; SSd 29.12.68; HS 2.1.69; NP 4.1.69; HS 9.1.69; US 9.1.69; PS 22.1.69; 
SSd 17.2.69; US 27.2.69; KU 28.2.69; YL 28.2.69; HS 13.3.69; HS 20.3.69; IS 21.3.69; KU 21.3.69; 
SSd 23.3.69; HS 3.4.69; HS 15.4.69; US 18.1.70; TS 13.5.70; AL 26.3.71; IS 16.9.71; HS 29.10.71; 
US 21.11.71; SSd 7.3.72. 

16  Esimerkiksi: Nej, marijuana är inte farlig (Andrew Weil, NP 18.12.68), Brittien marihuan-
natutkimus pitää ainetta vaarattomana (Woottonin komitea, US 9.1.69), Tutkimus paljasti: 
Marijuana onkin täysin vaaraton (Lester Grinspoon, TS 13.5.70), Alkoholi on marijuanaa vaa-
rallisempi (Margaret Mead, TS 29.10.69), Tutkimustulos Saksasta: Hasis muuttaa aivoja (AL 
26.3.71) ja Kannabiksesta löydetty uusia ominaisuuksia: maailman johtavat kannabis-huumaus-
aineen tutkijat eivät uskalla enää esittää kannabiksen laillistamista (HS 29.10.71). 
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(SSd 7.3.72). Vaikka selvää julkilausuttua lopputulemaa keskustelusta on vai-
kea löytää, voidaan yleisesti todeta, että lehdistössä käyty määrittelykamp-
pailu vähitellen sulkeutui ja julkinen mielipide kääntyi enemmän ja enem-
män Lääkäriliiton esittämän haittaorientoituneen määritelmän kannalle. Kan-
nabis määriteltiin kansainvälisen länsimaisen käytännön mukaisesti muiden 
huumausaineiden kanssa samaan joukkoon. Kannabis ja alkoholikysymys ero-
tettiin toisistaan selvästi. 

1980-luvun huumekirjoittelun luonnetta huumekysymyksen uudelleen mää-
rittelemiseksi kuvaa hyvin se, että myös aineiden luokitukset tematisoitiin jäl-
leen keskustelun kohteeksi. Siitä, voidaanko kannabis lukea ns. "miedoksi" 
huumeeksi ja pitäisikö sitä kohdella kontrollipoliittisesti eri tavalla kuin "kovia" 
huumeita, käytiin kahteen otteeseen kiivasta keskustelua. Ensimmäisen kes-
kuteluryppään herätti Helsingin Sanomien (12.11.84) Pohjois-Suomen huu-
metilannetta käsitellyt koko sivun kooste, jossa kolme vakituista huumaus-
aineiden käyttäjää ja rovaniemeläinen psykiatri vaativat kannabiksen erot-
tamista muista huumeista. Lehden mielipidesivulla vaatimus sai tukea viideltä 
kirjoittajalta (24.11.84; 28.11.84; 6.12.84; 9.12.84; 10.12.84). Kahdeksassa vas-
tineessa, joista neljä oli lähtöisin vanhempainyhdistyksistä, vaatimus kiistet-
tiin jyrkästi (18.11.84; 2 kpl. 21.11.84; 28.11.84; 29.11.84; 1.12.84; 2.12.84; 4.12.84). 
Suuttumusta nostatti erityisesti psykiatrin esiintyminen käyttäjien rinnalla, 
mitä paheksuttiin myös muissa lehdissä (Lapin Kansa 14.11.84; AL 15.11.84; 
US 16.11.84; US 17.11.84; RS 22.11.84; IS 26.11.84). Raittiussanomien (22.11.84) 
pääkirjoituksen "Myyräntyö" mukaan "maan johtava sanomalehti tekee pro-
pagandaa huumeiden hyväksi". Lääkintöhallituksen ylilääkäri paheksui mää-
rittelyrauhan rikkomista: 

mitään uutta ei ole opittu sitten 1968-69 (...) Tuolloin asiat esitettiin 
ihan samalla tavalla ja Suomessa oli "huumeaalto" (Raittiussanomat 
22.11.84). 

Raittiussanomien haastatteluartikkelin mukaan "asiantuntijat korostavat, ettei 
vaarattomia huumeita ole. Jako mietoihin ja koviin huumeisiin on keinote-
koinen' Keskustelunaiheen torjunnan voimakkuutta kuvaa se, että Ylioppi-
laslehden (24.1.85) tietojen mukaan kannabiksen uudelleenarvioinnin tuomit-
seminen johti henkilökohtaiseen painostukseen saakka: rovaniemeläispsyki-
atri ei halunnut osallistua keskusteluun toistamiseen. 

Toisen kerran mietojen ja kovien huumeiden erottelu oli laajemmin esillä 
Christien ja Bruunin pohjoismaista huumepolitiikkaa käsitelleen teoksen "Hy-
vä vihollinen" (1986/1985) yhteydessä.'7  Teoksen vastaanotto lehdistössä oli 
kuitenkin alkukohun jälkeen hillitympää kuin edellisessä tapauksessa. Kris-
tillinen Liitto tosin teki Bruunin osuudesta eduskuntakyselyn (Hbl 15.4.85). 

17  Hbl 31.3.85; IS 1.4.85; AL 2.4.85; HS 2.4.85; SSd 2.4.85; VN 2.4.85; Hbl 3.4.85; TS 4.4.85; 
AU 4.4.85; Hbl 14.6.85; IS 27.7.85; HS 30.8.85. 



Yksi keskeinen teema ainekohtaisessa määrittelyprosessissa on ollut huu-
mausaineiden ja lääkeaineiden välinen suhde. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun 
alussa lehdissä kirjoitettiin toistuvasti nuorten pillerikokeiluista. Myös aikuisen 
väestön psyykenlääkkeiden käyttöä koitettiin nostaa keskustelun piiriin. Mää-
rittelykiistaa käytiin siitä tulisiko lääkkeiden väärinkäyttö nähdä osana huu-
meongelmaa vai ei. 18  Päähuomio julkisuudessa kohdistui kuitenkin selvästi 
lääkemarkkinoiden ulkopuolisiin huumausaineisiin. Lääkkeiden väärinkäyttö 
kulki huumekirjoittelussa mukana sivuteemana, joka sisällytettiin ongelman 
määrittelyyn tapauskohtaisesti. 

Sama tapauskohtaisen mukaanoton menettely on hallinnut kirjoittelua myö-
hemminkin. 1980-luvun uudelleenmäärittelyn prosessissa teema on noussut 
näkyvästi esiin erityisesti Dolorex-oikeudenkäynnin, Turun lääkeainekuole-
mien ja Temgesic-keskustelun (Hakkarainen & Hoikkala 1992) yhteydessä. 
Lääkeaineiden väärinkäyttö on näiden tapausten kautta määrittynyt aikai-
sempaa kiinteämmin osaksi huumeongelmaa. Kysymys ei niinkään ole enää 
ollut nuorten pillerikokeiluista tai aikuisten psyykenlääkkeiden käytöstä kuin 
vakiintuneempien huumausaineiden käyttäjien tai narkomaanien lääkeaineiden 
väärinkäytöstä ja lääkejakelun kytkeytymisestä huumemarkkinoihin. Tapaus-
ten yhteydessä on haettu muutoksia viralliseen toimintaohjelmaan vaatimal-
la lääkintöviranomaisia tiukentamaan lääkäreiden valvontaa ja lisäämään vää-
rinkäytössä esiintyneitä lääkeaineita huumausaineluetteloon tai poistamaan 
niitä kokonaan markkinoilta. 

Toimenpiteiden osalta suomalaisen julkisen huumekeskustelun kestoaihe 
on ollut kysymys huumausaineiden käytön kriminalisoinnista. Keskustelu siitä, 
pitäisikö huumausaineiden salakuljetuksen, myynnin, valmistuksen, välityksen 
ja hallussapidon ohella myös käyttö olla rangaistava teko alkoi lehdistössä 
1960-luvun lopulla huumausainekomitean jättäessä mietintönsä ja jatkui huu-
mausainelain säätämiseen saakka.19  Käytön kriminalisointia koskeva debat-
ti jakoi lehdistöä puolesta ja vastaan: kriminalisointi sai kannatusta porva-
rillisissa lehdissä, vasemmistolaiset ja riippumattomat lehdet olivat sitä vas-
taan (Saarinen 1971, 57). 

Huumekysymyksen uudelleenmäärittelyssä myös käytön kriminalisointi on 
pyritty nostamaan keskustelun ja uudelleen arvioinnin kohteeksi. Ehdotuk-
set kriminalisoinnin poistamisesta tai lieventämisestä ovat herättäneet voimak-
kaita vastareaktioita. Laajin keskustelu asiasta käytiin vuoden 1985 lopulla, 
kun sosiaali- ja terveysministeriön asettaman nuorten huumetyöryhmän mie-
tinnössä esitettiin selvitettäväksi mahdollisuuksia luopua käytön kriminali- 

18  US 21.5.68; HS 13.3.69; HS 3.4.69; HS 15.4.69; US 4.6.69 (pk); IS 4.6.69 (pk) PS 5.6.69 
(pk); HS 6.6.69 (pk); Hbl 25.10.69; IS 31.5.72 (pk); IS 14.6.72; HS 26.5.72; Hbl 28.12.72. 

19 US 4.6.69 (pk); IS 4.6.69 (pk); PS 5.6.69 (pk); HS 6.6.69 (pk); ICU 10.10.69; Hbl 30.10.69 
(pk); PS 2.6.70 (pk); Hbl 25.10.70; AL 26.10.70; AL 12.1.71; AL 18.1.71; US 20.3.71; ICU 17.4.71, 
IS 24.4.71; US 18.6.71; PS 25.6.71 (pk); US 7.7.71; IS 25.11.71; US 29.11.71 (pk); HS 2.12.71 
(pk); PS 3.12.71; S 8.12.71 (pk); Hbl 9.12.71 (pk); PS 9.12.71; HS 24.12.71 (pk); IS 10.1.72. 
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soinnista. (AL 4.12.85; Hbl 4.12.85; TS 4.12.85; US 4.12.85). Sosiaali- ja ter-
veyshallinnon virkamiesten ja asiantuntijoiden laatima keskustelun avaus tyr-
mättiin tuoreeltaan lehdistön, poliisin ja vanhempainyhdistysten kannan-
otoissa. Valtalehtien pääkirjoituksissa (HS 5.12.85; TS 5.12.85; US 9.12.85; 
IS 10.12.85) oltiin yksimielisiä: kriminalisoinnin poistamista ei kannatettu, 
vaikka mietintö muutoin saikin ymmärrystä osakseen. Kompromissia etsit-
tiin Kalevan (5.12.85) pääkirjoituksessa, missä esitettiin, että käytöstä ei ran-
gaistaisi siinä tapauksessa, jos käyttäjä hakeutuisi hoitoon. Kriminalisoin-
nin poistamista vastaan ottivat aineiston kirjoituksissa kantaa myös lääkin-
töhallituksen ylilääkäri, vanhempainyhdistykset, Porvarillinen raittiusliitto, 
raittiustoimiston raittiusneuvoja, Uuden Suomen toimittaja ja nimimerkki 
"Huumenuorten parissa työskennellyt" (HS 5.12.85; US 5.12.85; HS 15.12.85; 
HS 30.12.85). Voimakkaimmin ehdotuksen kriminalisoinnin poistamisesta tyr-
mäsi huumepoliisi (IS 4.12.85). Rintaman toisella laidalla Ylioppilaslehti 
(12.12.85) arvosteli huumepoliisin jyrkkyyttä ja Suomi-lehti (12/1985) jatkoi 
työryhmän esitystä ehdottamalla kannabiksen kotiviljelyn sallimista. Keskus-
telu tyrehtyi kuitenkin nopeasti voimakkaiden huumausainepoliittisten ak-
toreiden yksiselitteiseen vastustukseen. 

Viralliseen toimenpideohjelmaan on uudelleen määrittelyn prosessissa haettu 
muutosta myös vaatimalla poliisille uusia toimintavaltuuksia. Näistä keskei-
sin on ollut vaatimus myöntää poliisille oikeus puhelinkuunteluun huumeri-
kosten yhteydessä. Asia oli kahteen otteeseen esillä julkisuudessa jo 
1970-luvulla, mutta vasta 1980-luvulla poliisi on nostanut sitä toistuvasti 
esiin.20  

Huumausaineiden käyttäjien hoito on ollut teemana esillä ajoittain 
1960-luvun lopulta lähtien. Huumausaineongelman uudelleen määrittelyn pro-
sessissa 1980-luvulla hoitokysymykset ovat olleet ongelman konstruoinnin ehkä 
keskeisin kohde. 

Hoidon puutteet nostettiin ongelmaksi jo Helsingin Sanomien (17.11.81) 
"uutta huumeaaltoa" koskevassa laajassa juttukoosteessa, jonka mukaan suo-
malainen huumehoito on "hunningolla". Kolme vuotta myöhemmin lehti puut-
tui aiheeseen pääkirjoituksessaan (HS 14.10.84). Sen mukaan yhteiskunta ei 
ole tehnyt "huumekaupan uhrien" hyväksi "oikeastaan yhtään mitään". Huu-
mausaineiden maahantuonnin ja kaupan vastustamisen ohella nyt pitäisi pa-
nostaa hoitoon, lehdessä vaaditaan. Vaatimusta tehostetaan suurten lukujen 
avulla. 

Kun meillä kuitenkin on jo noin satatuhatta huumeiden käyttäjää, ja 
kun heidän lukumääränsä on kolminkertaistunut kahden viime vuoden 
aikana, ongelma on suuri. Se on niin suuri, että yhteiskunnan vastui-
den kiirellisyysjärjestystä on pikaisesti muutettava. 

20  Hbl 20.12.76; US 15.2.78; HS 16.2.78; HS 21.2.78; US 17.10.81; US 29.1.82; Hbl 1.2.83; US 
23.4.83; US 27.2.84; HS 6.3.84; TS 9.3.84, US 23.11.84. 
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Poliisi ja vanhempainyhdistykset ovat nostaneet teemaa esiin kertomalla jul-
kisuudessa kohtaamistaan vaikeuksista löytää huumausaineiden käyttäjille 
adekvaattia hoitoa (HS 9.8.82). Hoitojärjestelmän yhtenä ongelmana kirjoi-
tuksissa on nähty se, että käytön rangaistavuus ehkäisee hoitoon hakeutu-
mista. Selvästi päällimmäisenä kysymyksenä ongelman julkisessa määritte-
lyssä on kuitenkin ollut hoitopaikkojen puute. Voimakkaasti liikkeellä olleet 
vanhempainyhdistykset ovat vaatineet lisäksi pakkohoitoa alaikäisille huu-
mausaineiden käyttäjille.21  Myös ylläpitohoitokysymys on tullut esiin Dolo-
rex-oikeudenkäynnin ja Temgesic-keskustelun yhteydessä (Hakkarainen & 
Hoikkala 1992). 

Suomen virallinen hoitopoliittinen linja on ollut se, että huumausaineiden 
käyttäjille ei ole perustettu erityispalveluja, vaan heidät on hoidettu muiden 
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä (Nuorten huumetyöryhmän muistio 
1985, 14-16). Erityishoitopalveluiden tarjoaminen huumepotilaille on ollut 
vapaaehtoissektorin harteilla. Kun julkisessa keskustelussa on vaadittu huu-
mausaineiden käyttäjien hoidon parantamista ja esitelty vapaaehtoistyön hoi-
tovaihtoehtoja, on ongelman uudelleen määrittelyssä kuljettu Spectorin ja 
Kitsusen esille ottamaa vaihtoehtoista tietä, jossa yhteiskuntaa on vaadittu 
hyväksymään ja toteuttamaan vapaaehtoissektorilla toteutettua hoitomallia. 
Terveysviranomaiset ovat vastustaneet erityispalvelujen luomista huumausai-
neiden käyttäjille (AL 4.12.85; Hbl 4.12.85; HS 4.12.85; 4.12.85). HYKS:n psy-
kiatrisen poliklinikan yhteyteen perustettiin kuitenkin vuonna 1987 erityinen 
kunnallinen huumevierotusyksikkö, jota lehdistö on mielellään esitellyt ja seu-
rannut.22  

On selvää, että laajassa huumekirjoittelussa on ollut esillä runsaasti muita 
pienempiä teemoja. Tässä on keskitytty vain niihin, jotka voidaan katsoa on-
gelman konstruoinnin ja määrittelyn kannalta merkittävimmiksi. Käsittelys-
sä on vilahtanut jo myös koko joukko erilaisia ongelman konstruointiin osal-
listuneita aktoreita. Lopuksi tarkastellaan systemaattisemmin kirjoittelun ak-
torirakennetta. 

Toimittajan rooli vaatimusten esittäjänä huumeongelman konstruoinnissa 
on sen esiinnostamisen jälkeen painunut enemmän taka-alalle. Pääkirjoitus-
tensa kautta lehdistö esittää edelleenkin vaatimuksiaan näkyvästi, mutta muu-
toin kirjoituksissa on nostettu etualalle lähteet ja asiantuntijat. Toki toimit-
tajan ja lehden panos on, vaikka näkymättömämpänäkin, edelleen ollut olen-
nainen teemojen, lähteiden ja haasteltujen asiantuntijoiden valinnassa sekä 
uutisaineiston toimituksellisessa tulkinnassa ja esillepanossa. Lehtien toimi-
tuksellinen aktiviteetti on vaihdellut oma-aloitteisesta keskusteluun puuttu-
misesta jokseenkin passiiviseen tiedon välittämiseen. Valtakunnallisten suur- 

21  US 17.10.83; KV 23.8.84; IL 4.9.84; KV 11.10.84; S 10.5.85; KU 17.8.85; US 15.5.86; SSd 
23.3.87; Apu 27.3.87; TS 25.7.87; IS 21.8.87; AL 27.3.88; IL 31.8.88; KV 8.9.88. 

22 IS 10.6.87; AL 11.6.87; Hbl 11.6.87; HS 11.6.87; KU 11.6.87; S 11.6.87; SSd 11.6.87; US 11.6.87. 
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lehtien, erityisesti Helsingin Sanomien, työstämillä laajoilla ja näyttävillä ar-
tikkeleilla on saattanut olla koko keskustelua suuntaava vaikutus (Hakkarai-
nen & Hoikkala 1992). 

Seuraavassa taulukossa esitetään huumeongelman konstruoinnissa lehdis-
tössä käytetyt ja esillä olleet asiantuntijat. Taulukko on laadittu Alkon kir-
jaston leikekokoelmasta poimituista kotimaan huumeongelmaa ja sen ratkai-
suehdotuksia koskevista kirjoituksista. Kustakin kirjoituksesta on mukaan 
laskettu kaikki siinä haastatellut henkilöt ja lähteenä käytetyt lausunnot tai 
tiedonannot. Milloin joku henkilö on esitellyt virastonsa julkilausumaa tms. 
dokumenttia, se on kirjattu ylös yhtenä mainintana. Pelkkiä tilastosarjoja 
ilman lehden ulkopuolista tulkitsijaa ei ole laskettu mukaan. 

Erilaiset aktorit on luokiteltu taulukossa ammattikunnittain. Tällä menet-
telyllä ei tahdota väittää sitä, että kaikki saman ammattialan asiantuntijat 
olisivat huumekysymyksistä aina samaa mieltä. Joissakin tapauksissa ammat-
tialoilla, esimerkiksi lääkärien piirissä, esiintyy aivan vastakkaisiakin kanto-
ja. Ammattialan mukainen luokitus kertoo siitä, millaiselle professionaali-
selle asiantuntemukselle huumeongelman konstruointi on rakentunut. Saman 
alan asiantuntijoita yhdistää yhteinen ammatillinen diskurssi ja hyvin usein 
samansuuntaiset professionaaliset intressit. Ei-professionaalisina ryhminä tau-
lukossa ovat mukana vanhempainyhdistykset ja huumausaineiden käyttäjät. 
Niiden esiin ottamista omina luokkinaan voidaan perustella sillä, että kum-
mallakin niillä on oma erityinen positionsa keskustelussa. Huumausaineiden 
käyttäjän tehtävänä lehdistössä on kertoa suoraa tietoa huumemaailman ta-
pahtumista sellaisena kuin käyttäjät ne näkevät. Huumenuorten vanhempien 
järjestöt puolestaan ovat intressiryhmiä, eräänlaisia yhdenasianliikkeitä, joiden 
esiintyminen keskustelussa nousee tältä perustalta. Luokka "ulkomaalainen" 
kuvaa ammatista riippumatta suoraan siteerattujen tai haastateltujen ulko-
maisten asiantuntijoiden osuutta. Ryhmään "muut" on luokiteltu muiden 
ryhmien ulkopuolelle jääneet ja satunnaisemmin esiintyneet erilaiset aktorit. 

Aineisto jakaantuu agenttirakenteeltaan kolmeen toisistaan selvästi poik-
keavaan jaksoon. Jaksottelu on tehty kirjoitusten agenttirakenteessa tapah-
tuneiden muutosten mukaisesti. Tästä syystä jaksot eivät ole pituudeltaan ta-
samittaisia. 

Käytön yleistymisen ja huumeongelman esiinnostamisen vaiheessa mää-
rittelyprosessiin otti lehdistössä osaa asiantuntijoita tai keskustelijoita useal-
ta eri alalta. Sen sijaan ajanjakso 1973-1983 erottuu taulukossa vaiheena, 
jolloin poliisi ja muut rikosoikeudellisen kontrollin edustajat hallitsivat leh-
tien palstoja. Poliisin tullin ja oikeusviranomaisten yhteenlaskettu osuus asian-
tuntijapuheenvuoroista oli tuolloin 69 prosenttia. Tämä kertoo siitä aikai-
semmin sisällöllisessä tarkastelussa todetusta havainnosta, että huumekirjoit-
telussa oli 1970-luvulla jonkinlainen suvantovaihe, jolloin ongelman määrit-
tely ja uudelleenmäärittely oli vähäisempää. Lähinnä seurattiin tilannetta ri-
kosoikeudellisen kontrollin asiantuntijatietojen pohjalta. Konstruktion 
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Taulukko 5.1. Huumausaineongelman määrittelyprosessin agenttirakenne lehdistön huume-
kirjoittelussa vuosina 1966-1988, % 

Asiantuntijat 	 1966-1972 1973-1983 1984-1988 

Poliisi 27 54 34 
Tulli 4 7 3 
Oikeusviranomaiset 2 8 2 
Terveydenhoito 23 7 19 
Apteekkilaitos 1 1 2 
Sosiaalitoimi 22 8 10 
Koulutoimi 2 1 — 
Raittiustyö 1 2 2 
Tutkimus 8 6 8 
Vanhempainyhdistykset — — 9 
Poliitikko 1 2 3 
Ulkomaalainen 3 — — 
Huumeiden käyttäjä 1 2 2 
Muut 5 2 6 

100 (261) 	100 (230) 	100 (491) 

"uusi huumeaalto" myötä 1980-luvun alussa käynnistynyt ongelman uudel-
leen määrittely aktivoi vähitellen lehtien käymään huumekeskusteluun mui-
takin asiantuntijatahoja niin että kirjoittelun agenttirakenne laajeni uudel-
leen 1980-luvun alkuvuosien jälkeen. Uudelleen määrittelyn prosessi aktivoi 
osallistujia 1960-luvun tapaan usealta eri alalta. 

Lehdistön aloittaessa ongelman esiinnostamisen 1960-luvun puolivälissä po-
liisi joutui ikään kuin altavastaajan asemaan. Perustettuaan erityisiä huume-
kysymykseen keskittyviä ryhmiä, yksiköitä tai tehtäviä keskusrikospoliisiin, 
Helsingin poliisilaitokseen ja joihinkin muihin paikallisiin poliisilaitoksiin 
ja aloitettuaan huumerikosten tilastoinnin poliisi on alkuvaiheen vastahan-
gan jälkeen osallistunut huumeongelman konstruointiin aktiivisesti. Huol-
topoliisille huumausaineiden käyttö oli vain yksi — ja vieras — kysymys pe-
rinteisempien sosiaalisten ongelmien joukossa. Asiaansa erikoistuneen ja kou-
luttautuneen huumepoliisin suhde kysymykseen on ollut aivan toinen. Se on 
mielellään esitellyt suorittamiaan pidätyksiä ja takavarikoita sekä niitä ku-
vaavia tilastoja julkisuudelle. 

Huumepoliisin tilannetiedonannot ovat olleet lehdistön huumekirjoittelun 
perusraaka-ainetta. Niitä ovat esittäneet sekä krp:n että paikallisen huume-
poliisin, erityisesti Helsingin yksikön, edustajat. Kenttätyön suomalla auk-
toriteetilla huumepoliisi on auliisti esitellyt tiedotusvälineille mielipiteitään 
ja varoituksiaan uusista uhkatekijöistä. Huumepoliisi on osallistunut lehdis-
tössä käytyyn ongelman konstruointiin viranomaisista selvästi aktiivisimmin. 
Hiljaisemman ongelman konstruoinnin aikaan, tarkastelujaksolla 1973-1983, 
huumepoliisin asema oli suorastaan ylivoimaisen dominoiva. Myöhemmin-
kin se on säilyttänyt johtavan asemansa lehdistön kentällä, vaikka tilanne asi-
antuntij uudessa onkin tasoittunut. Huumepoliisi on omaksunut eräänlaisen 
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hälyttäjän roolin huumerintamalla. Se on nostanut aktiivisesti esiin mm. "uutta 
huumeaaltoa" ja lääkkeiden väärinkäyttöä Dolorexin ja Temgesicin yhtey-
dessä (Hakkarainen & Hoikkala 1992). Poliisin tiedotuspolitiikka on ollut 
ilmeisen harkittua ja aktiivista. Esimerkiksi Helsingin poliisin huumetoimiston 
johtaja on selvittänyt huumepoliisin aktiivisuutta "uuden huumeaallon" jul-
kisuuteen nostamisessa seuraavasti: 

Se lähti siitä, että poliisi tiedosti ensimmäiseksi huumekysymyksen ja 
myös sen, mitä siitä seuraa. Kun huomattiin, että käyttö tulee lisäänty-
mään, niin meidän piti saada jollain tavoin yhteiskunta mukaan, ettei 
poliisi jää yksin. (HS 13.11.84.) 

Ongelman määrittelyssä poliisi on esittänyt ajoittain myös ammattikuntakoh-
taisia vaatimuksia voimavarojensa ja toimintavaltuuksiensa lisäämisestä. Lää-
kekysymyksissä huumepoliisi on vaatinut lääkintöviranomaisia tehostamaan 
valvontaansa tai siirtämään sitä joissakin tapauksissa poliisin käsiin. 

Muista rikosoikeudellisen kontrollin edustajista tulli on ollut mukana omilla 
salakuljetukseen liittyvillä tilannetiedotuksillaan ja -arvioillaan suhteellisen 
tasaisesti. Oikeusviranomaisten osuuden vaihteluun on vaikuttanut lähinnä 
se, kuinka voimakkaasti Helsingin kaupungin kulloinenkin huumesyyttäjä 
on suuntautunut julkiseen keskusteluun päin. 

Terveydenhoidon ammattilaisten, lähinnä lääkäreiden ja lääkintöhallituk-
sen virkamiesten, erityisrooli lehdistön huumekirjoittelussa on ollut toimia 
erilaisten aineiden ja niiden käyttöön liittyvien vaarojen asiantuntijamäärit-
telijöinä. Lääkekysymyksissä lääkärit ja erityisesti lääkekauppaa valvova lää-
kintöhallitus ovat olleet keskeisin asiantuntija-auktoriteetti. Lääkkeiden mää-
räämiseen ja jakeluun liittyvissä ongelmissa ovat keskusteluun osallistuneet 
myös apteekkilaitoksen asiantuntijat. Käyttäjien hoitomahdollisuuksien ja eri-
laisten hoitovaihtoehtojen määrittely on myös kuulunut luonnollisena osana 
terveydenhoidon ammattilaisten lääketieteellisen asiantuntijuuden piiriin. 
Hoito- ja lääkekysymysten esiinnousu 1980-luvulla on ruokkinut lääkärei-
den, apteekkilaitoksen asiantuntijoiden ja lääkintöhallituksen runsaampaa 
osallistumista julkiseen keskusteluun. Lääkintöhallitus ja jotkut lääkärit ovat 
osallistuneet myös huumeongelman laajuuden määrittelyyn. 

Lääkekysymysten — erityisesti lääkkeen ja huumeen välisen suhteen — mää-
rittely julkisuudessa tapahtuvassa konstruoinnissa on mielenkiintoinen me-
kanismi. Lääkkeiden väärinkäytön nostaminen julkisuuteen on näyttänyt ta-
pahtuvan yleensä jonkun muun kuin lääkärikunnan tai lääkintöhallituksen 
toimesta. Huumeongelman määrittelyn alkuvaiheissa vaatimuksia lääkkei-
den väärinkäytön huomioon ottamisesta esitti ahkerimmin tutkija Kettil Bruun. 
Aineistoon sisältyvä varsin laaja tiedotusryväs Turun lääkekuolemista käyn-
nistyi vapaaehtoista huumetyötä tekevän henkilön julkisuuteen antamista lau-
sunnoista. Dolorex- ja Temgesic-lääkevalmisteiden väärinkäytön nosti 
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julkiseen keskusteluun poliisi (Hakkarainen & Hoikkala 1992). Lääkärit ja 
etenkin lääkintöhallitus ovat reagoineet esiin nostettuihin lääkekysymyksiin 
voimakkaasti. Lääkejakelua valvovana viranomaisena lääkintöhallitus on pyr-
kinyt vetämään selvän rajalinjan lääkkeen ja huumeen — lääkintöhallinnon 
ja poliisihallinnon — välille. 

Sosiaalisektorin keskusteluun osallistujat ovat vaihdelleet sosiaali- ja ter-
veysministeristä käytännön tason katutyöntekijään. Kirjoittelun alussa las-
tensuojelun viranomaiset olivat runsaasti esillä. Päihdehuollon ammattilai-
set ovat tuoneet hoitokysymykset esiin astetta lääkäreitä käytännöllisemmäl-
lä tasolla. Huumeongelman laajuutta sosiaalialan ammattilaiset ovat määri-
telleet hoitotilastojen, muiden hoitopaikkatietojen ja potilaskontaktien kautta. 
Kentällä liikkuvat sosiaalityöntekijät ovat raportoineet tilanteesta katutasol-
la. Sosiaalitoimen ammattilaisten osallistumiselle on ollut leimallista kiinnittää 
enemmän huomiota huumausaineiden käyttäjien ja käytön leviämisen sosi-
aalisiin taustatekijöihin. Huumausainekysymystä on pyritty määrittelemään 
muiden sosiaalisten ongelmien kontekstissa. 

Tutkijat ovat osallistuneet lehdistössä käytyyn ongelman määrittelyyn tut-
kimuksillaan, esitelmillään ja haastatteluillaan. Erityisesti käytön laajuutta 
kuvaavia survey-tietoja lehdistö on raportoinut mielellään. Kun huomio on-
gelman esiinnostamisen vaiheessa suunnattiin myös Helsingin ulkopuolelle 
julkaisivat lehdet tietoja pienimmistäkin käytön kartoituksista. Tässä vaiheessa 
survey-tiedoilla oli selvästikin ongelman leviämisen osoittamista palveleva teh-
tävä. Myöhemmässä keskustelussa huumeiden kulutustiedoilla — kuten myös 
rekisteritiedoista tehdyillä analyyseilla — on todisteltu sitä, ettei huumetilan-
teessa ole tapahtunut oleellista muutosta. Haastattelupuheenvuoroissaan tut-
kijat ovat jonkin verran osallistuneet keskusteluun aineiden vaaroista sekä 
esittäneet vaatimuksia laajemmista kysymyksenasetteluista. 

1980-luvulla perustetut vanhempainjärjestöt Vapaaksi Huumeista ry. ja Irti 
Huumeista ry. ovat tulleet voimakkaasti mukaan huumeongelman määritte-
lyyn. Järjestöjen aktivistien puheenvuorot ovat nousseet siitä yleisössä myö-
tätuntoa herättävästä kokemuksesta, mikä heillä on ollut huumausaineita käyt-
täneiden tai siihen kuolleiden lastensa vanhempina. Vanhempainyhdistykset 
ovat — yhdessä tai erikseen — vaatineet ponnekkaasti uusia hoitojärjestely-
jä, erityisesti alaikäisten nuorten huumeiden käyttäjien pakkohoitoa. Van-
hemmat ovat osallistuneet aktiivisesti myös "uuden huumeaallon" konstru-
ointiin ja esittäneet vaatimuksia ongelman tunnustamisesta. 

Muista aktoreista todettakoon, että poliitikkojen osuus lehdistössä käydyssä 
ongelman määrittelyssä on vuosien myötä hiukan lisääntynyt. Poliitikkoja 
ovat tuoneet viime vuosina enemmän esiin nimenomaan vanhempainjärjes-
töjen aloitteet ja tilaisuudet. Raittiustyön edustajilla on ollut vakioisesti pie-
ni osuus keskustelussa. Koulutoimen edustajien osallistuminen keskusteluun 
on ollut myös vähäistä. Huumausaineiden käyttäjien haastatteluja on ongel-
man konstruoinnin yhteydessä julkaistu jonkin verran keskustelun ensimmäi- 
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sellä ja kolmannella jaksolla. Kotimaan tilanteen määrittelyssä on käytetty 
ulkomaalaisten asiantuntijoiden puheenvuoroja vain silloin kuin huumausai-
neiden käyttö nostettiin uutena ilmiönä esiin. Luokkaan "muut" sijoitettu-
jen yksittäisten toimijoiden osuus on vaihdellut siten, että se oli pienimmil-
lään ongelman määrittelyn suvantovaiheessa. Ongelman määrittelyn aktiivi-
vaiheen herättämää laaja-alaisempaa yhteiskunnallista mobilisaatiota ilmentää 
se, että luokan "muut" osuus on ollut suurimmillaan ongelman esiinnosta-
misen ja uudelleen määrittelyn vaiheissa. 

Kotimaisen huumekysymyksen määrittelyyn osallistuneet aktorit ovat pe-
rustelleet mielipiteitään ja argumenttejaan erilaisilla tilastotiedoilla, tutkimus-
tuloksilla, lehtitiedoilla ja omilla kokemuksilla. Käytetyimpiä tilastotietoja 
ovat olleet selvästi rikostilastot (poliisi, tulli ja tuomioistuimet). Käytettävis-
sä olevista tilastoista ne ovat helpoiten saatavilla ja parhaiten ajan tasalla. 
Esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaisemat katsaukset po-
liisin tietoon tulleesta rikollisuudesta ovat kaikkien saatavilla. Sen sijaan 
sosiaali- ja terveysministeriön toimesta satunnaisesti toistettujen varusmie-
tutkimusten ja päihdetapauslaskentojen tulokset vanhentuvat nopeasti. Lää-
kintöviranomaisten huumausaineisiin liittyvä julkinen tilastotuotanto on taas 
lähes olematonta. Poliisilla on näin tiedontuotannoltaan parhaimmat mah-
dollisuudet osallistua ja vaikuttaa huumeongelman julkiseen määrittelyyn. 

Kotimaan huumekysymystä nimenomaisesti määrittelevien kirjoitusten li-
säksi ongelman konstruointiin vaikuttavat ulkomaanuutiset ja muut ulkomailta 
tulevat käytön luonnetta koskevat tiedot. Ulkomaiset tiedot ovat olleet kes-
keisiä erityisesti ainekuvien luomisessa uusista käyttöön tulleista tai mandol-
lisesti tulossa olevista aineista. Ulkomailta, missä käyttöä on esiintynyt kau-
emmin, on julkaistu tietoja aineiden vaikutuksista ja käytön seurauksista. Lää-
keaineita lukuun ottamatta kirjoittelua on hallinnut eräänlainen odotusten 
struktuuri. 

Tämä struktuuri on pelkistetysti seuraava: Aluksi raportoidaan maailmal-
la esiintyvän x-nimisen huumausaineiden käyttöä ja esitellään kyseisen ai-
neen vaikutukset. Aineen käytön todetaan olevan leviämässä, jolloin virite-
tään myös odotukset siitä, milloin leviämisprosessi tulee saavuttamaan Suo-
men. Seuraavassa vaiheessa raportoidaan havaintoja aineen leviämisestä seu-
raten sitä, milloin se saapuu Eurooppaan, milloin Tanskaan ja milloin se on 
jo Ruotsissa. Samaan aikaan alkavat kysymykset suomalaisille viranomaisil-
le: onko aineen käyttöä havaittu Suomessa. Jos viranomaiset ovat tietämät-
tömiä asiasta, lehdistö saattaa käyttää muita lähteitä, esimerkiksi haastatella 
jotakin käyttäjää tai — kuten kannabiksen kohdalla — mennä itse kentälle 
ottamaan asiasta selvää. Joskus odotus "palkitaan", joskus ei. Puhtaimmil-
laan odotusten struktuuri näkyy LSD:n ja kokaiinin kohdalla. 

Kirjoittelu LSD:stä alkoi jo vuonna 1966 (HS 29.4.66; Hbl 5.8.66; HS 
13.8.66; NP 13.8.66; Hbl 9.9.66; US 21.9.66). Aineen esittely ja leviämisen 
seuraaminen jatkui sen jälkeen tiiviinä (esim. S 24.5.67; IS 27.9.67; HS 19.9.69; 
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HS 12.4.70). Ensimmäisestä kotimaisesta havainnosta raportoitiin vuoden 1969 
lopulla (US 8.10.69), mutta laajemmin havaintoja alkoi kertyä vasta seuraavan 
kesänä (Apu 3.7.70; US 15.7.70; SSd 21.7.70; US 8.8.70; HS 8.8.70; IS 11.8.70). 
Kokaiinin tulosta puolestaan alettiin puhua 1980-luvun alussa. Odotukset ko-
kaiinin ja crackin maahan tulosta voimistuivat 1980-luvun puolivälissä. Havainnot 
aineen saapumisesta ovat kuitenkin jääneet vielä hyvin vähäisiksi. LSD:n ja ko-
kaiinin maine tuli maahan selvästi ennen käyttöä. Kannabista käytettiin jo, kun 
kirjoittelu alkoi, mutta sen laajenemista odotettiin struktuurin mukaisesti. Ko-
kaiinin kohdalla näyttäisi tänne ehtineen vasta maine. 

Tutkimus huumetilanteen määrittelijänä 

Huumausaineiden käyttöön kohdistunut suomalainen tutkimus oli erittäin 
vähäistä ennen 1960-luvun loppua (Jokivartio 1947; Huhtala 1955; Westling 
& Riippa 1956 ja 1958; Westling 1958; Lehtimäki 1965 ja 1966; Achte & Mä-
kimattila 1967). Varhaiset tutkimukset perustuivat viranomaisaineistoihin; 
huoltopoliisin rekisteriin, sairaaloiden potilaskortistoihin, lääkeaineiden 
maahantuonti- ja kulutustietoihin tai sosiaalihuollon rekistereihin. Yhteistä 
ensimmäisille huumetutkimuksille oli se, että ne kaikki olivat lääkäreiden te-
kemiä. Tutkimusten tulokset julkaistiin yhtä raporttia (Lehtimäki 1966) lu-
kuun ottamatta lääketieteellisissä sarjoissa. Huumausaineiden käyttö konst-
ruoitui varhaisissa tutkimuksissa lähinnä lääketieteellisenä kysymyksenä. Huu-
mausaineiden käyttö nähtiin tutkimuksissa ensisijaisesti lääkäreitä kiinnos-
tavana ja heidän kompetenssialueelleen kuuluvana terveysongelmana. Lehti-
mäen (1965, 21) mukaan 

lääkärikunnalla yksin on narkomanian avaimet kädessään. Sen toimin-
nasta riippuu, lisääntyykö vai väheneekö narkomaanien lukumäärä ja 
kuinka paljon huumausaineita kulkeutuu salakauppaan. 

Varhaisista tutkimuksista Jokivartio (1947) tähtäsi selvästi ongelman esiin-
nostamiseen. Hän tahtoi raportillaan kiinnittää lääkärikunnan huomiota he-
roiinin väärinkäytön leviämiseen. Myös Lehtimäen raportit operoivat lähellä 
käytäntöä. Hänen (1966) tavoitteenaan oli pitää silmällä huumausainetilan-
teen kehitystä ja seurata narkomaaniryhmän myöhempiä vaiheita PAV-lain 
myötä muuttuneissa olosuhteissa. Lehtimäki (1965) myös valisti lääkärikun-
taa PAV-lain vaikutuksista narkomaanihoitoon. Epäkohdaksi hän nosti sen, 
ettei maassa ollut omaa erityistä "narkomaanisairaalaa". Tieteellisen tutki-
muksen kannalta tämänkaltaisissa, tavallaan käytännöllisissä tutkimus- tai 
selvityshankkeissa on toivomisen varaa aineiston ja analyysin laajuuden, sa-
moin kuin niiden dokumentaation suhteen. 

Westlingin ja Riipan (1956; 1958), Westlingin (1958) sekä Achten ja Mäki- 
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mattilan (1967) julkaisut edustavat akateemisempia tutkimushankkeita, joi-
den yhteydet ongelman määrittelyn käytännön yhteyksiin olivat etäisemmät. 
Westling ja Riippa (1956; 1958) julkaisivat raporttinsa englanninkielisinä. On-
neksi tälle tutkimukselle Westling ja Riippa (1956) pyrkivät tarkastelussaan 
nimenomaan sosiologiseen lähestymistapaan. Heidän huolellisesti ja seikka-
peräisesti laatimansa tutkimusraportti tarjoaa tämän tutkimuksen kaltaisille 
hankkeille ensiarvoisen tärkeätä tietoa huumekuvioiden kehityksestä ja huu-
mausaineiden käytön sosiaalisista kehyksistä 1930-luvulta 1950-luvulle. Sen-
kin antia rajoittavat kuitenkin huumausaine-käsitteen määrittelyssä tapah-
tuneet muutokset. Tämä koskee erityisesti amfetamiinia. Kuten aikaisemmin 
on todettu, Westling ja Riippa (1956; 1958; Westling 1958) rajasivat amfeta-
miinivalmiste pervitiinin potilasaineistonsa ulkopuolle. Westling (1958, 414) 
selvittää menettelyä seuraavasti: 

Käsitteeseen narkomania olen lukenut kuuluviksi vain ne väärinkäyttö-
tilat, jotka juontuvat varsinaisista huumausaineista kuten oopiumista 
ja sen johdannaisista (so. morfiinista, heroiinista ja kodeiinista), fysio-
logisilta vaikutuksiltaan näihin läheisesti liittyvistä synteettisistä dolan-
tiinista ja metadonista sekä kokaiinista. Sitä vastoin en ole lukenut mu-
kaan esim. pervitiiniä sen varsin poikkeavan vaikutustavan vuoksi.. 

Tämän päivän näkökulmasta määritelmässä on mielenkiintoinen ristiriita: am-
fetamiinivalmiste pervitiini suljetaan määritelmän ulkopuolelle sen — ilmei-
sestikin piristäviin — vaikutuksiin vedoten, mutta samansuuntaisesti vaikut-
tava kokaiini luetaan mukaan. Rajaus heijastaa aikansa huumausainemääri-
telmää. Kokaiinilla oli vakiintunut asema huumausaineena oopiumin ja sen 
johdannaisten rinnalla. Amfetamiini sen sijaan oli vielä 1950-luvulla suhteel-
lisen uusi ja luokittelultaan epäselvä aine. 1960-luvulla tehdyissä tutkimuk-
sissa se määriteltiin jo muiden huumausaineiden joukkoon (Lehtimäki 1965 
ja 1966; Achte & Mäkimattila 1967). 

1960-luvulla kehittyneiden uusien huumekuvioiden ja julkisuudessa tapah-
tuneen ongelmanmäärittelyn myötä tutkimustoiminnan kohdentuminen muut-
tui täysin. Lehtimäki (1968) koetti alkuun seurata tilannetta sosiaalihuollon 
rekisteröinnin varassa, mutta nopeasti kävi ilmeiseksi, että viranomaistiedostot 
olivat riittämätön väline uudentyyppisen huumausaineiden käytön leviämi-
sen tarkastelussa. Syntyi uusi tiedon tarve: erityisesti tiedotusvälineissä, mutta 
myös muilla tahoilla haluttiin tietää kuinka yleisesti ja mitä huumausaineita 
nuoret käyttävät. Uuden tiedon tarpeen tyydyttäjäksi ja koko huumausaine-
tutkimuksen prototyypiksi nousi epidemiologinen survey-tutkimus. 

Survey-tutkimus suuntautui tavallisiin nuoriin, pääasiallisesti asevelvolli-
siin nuoriin miehiin ja koululaisiin. Tutkimusten tekijöiksi nousivat sosiaali-
tieteilijät. Pienimuotoisen kyselyn saattoi suorittaa myös paikkakunnan rait-
tiussihteeri tai jokin sosiaalisia kysymyksiä harrastava järjestö. Samalla myös 
tulosten raportointi irtaantui lääketieteellisiltä forumeilta. 
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Seuraavassa kuviossa esitetään 69 kyselytutkimuksen jakaantuminen ajal-
la 1968-1988. Tutkimukset on ryhmitelty kolmen vuoden jaksoihin tietojen-
keruun ajankohdan mukaan. Kyselyistä viisi on suuntautunut koulujen hen-
kilökunnalle, neljä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköille ja kaksi muil-
le viranomaisille. Loput 58 ovat kohdistuneet suoraan johonkin väestöpopu-
laatioon. Yleisimmin tutkittu ryhmä ovat olleet koululaiset (39 tutkimusta). 
Kahdeksassa tapauksessa kohteena ovat olleet asevelvolliset ja kahdessa opis-
kelijat. Jollakin muulla tavalla (otos väestökirjanpidosta, jossakin nuoriso-
kerhossa käyvät tms.) kerätyn nuorisopopulaation huumausaineiden käyttöä 
on kartoitettu 12 tutkimuksessa. Kolmessa nuorille suunnattussa kyselyssä 
on tiedusteltu ainoastaan käytön esiintymistä vastaajien tuttavapiirissä. Kai-
kista kyselyistä 20 on suuntautunut valtakunnallisesti, loput 49 ovat paikka-
kunnittaisia (yhtä tai muutamaa paikkakuntaa koskevia) tiedusteluja. 

Kuvio 5.3. Huumausaineiden käytön yleisyyttä kartoittaneet kyselytutkimukset 1968-1988 
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Huumausaineiden käytön yleisyyden kartoitukseen kohdistuneen tutkimus-
kiinnostuksen tähän saakka aktiivisin vaihe on ollut ongelman esiinnosta-
misen ja legitimoinnin aika 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. 
1970-luvun puoliväliin tultaessa tutkimuskiinnostus väheni melkein olemat-
tomiin. Kolmivuotisjaksolla 1977-1979 kerättiin tiedot vain kahteen pro gradu 
-opinnäytteeseen. Huumeongelman uudelleen määrittelyn kaudella tutkimus-
kiinnostus käytön laajuuden kartoittamiseen on selvästikin virinnyt uudel-
leen. Osoituksena tutkimuskiinnostuksen lisääntymisestä huumetilanteen ja 
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huumekysymyksen arviointia kohtaan voidaan kuvion ulkopuolelta mainita 
esimerkiksi huumetilastoihin suuntautunut tutkimus (Kontula 1986), kolme 
tutkijain kirjoittamaa huumekirjaa (Utriainen & Hakonen 1985; Christie & 
Bruun 1986; Kontula 1988), tämän projektin käynnistäminen (Hakkarainen 
1985) sekä se, että Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on alkanut vuodesta 1983 
lähtien raportoida huumeaiheesta vuosittaisissa Rikollisuustilanne-katsauk-
sissaan. 1980-luvulla kiinnostus on kohdistunut aikaisempaa runsaammin myös 
muihin huumeaiheisiin (Hakkarainen 1987b ja 1991; Heinonen 1989; Mik-
konen 1989; Kinnunen 1990). 

Tutkimustoimintaa kuvaavasta kuviosta piirtyy samanlainen hahmo kuin 
Alkon kirjasto- ja tietopalvelun leikekokoelmasta: huumausainekysymyksen 
yhteiskunnallisessa tiedostamisessa on ollut kaksi aaltoa. Suhteessa lehdis-
tössä käytyyn ongelman konstruointiin ja määrittelyyn tutkimustoiminta on 
ollut selvästi perässä tulevaa. Jos jätetään 1960-luvun loppua edeltänyt tut-
kimustoiminta ulkopuolelle, voitaisiin suomalaisesta huumetutkimuksesta to-
deta kuten Blumer (1971) sosiaalisten ongelmien tutkimuksesta: se ei ole nos-
tanut ongelmaa esiin, saati sitten löytänyt tätä epäkohtaa, se on seuraillut 
aihetta julkisen mielenkiinnon ohjaamana. 

Blumerin pilkkaa vastaan voitaisiin puolustautua sanomalla, että huume-
kysymykseen kohdistunut suuri julkinen huomio on tuonut ilmiöön sellai-
sen olennaisen lisän, joka on tehnyt aiheen sisällöllisesti ja teoreettisesti kiin-
nostavammaksi. Kenties vasta se onkin tehnyt kysymyksestä tutkimusta vaa-
tivan sosiaalisen ongelman? 

Tehdystä tutkimuksesta löytyy esimerkkejä kummastakin orientaatiosta. 
Osassa tutkimuksia on haluttu osallistua julkisuudessa tapahtuneeseen on-
gelman esiinnostamiseen pyrkimällä kartoittamaan ajankohtaiseksi koetun 
sosiaalisen ongelman todellista laajuutta. Yhtä selvästi osassa survey-tutki-
muksia on lähdetty hakemaan tutkimuksen keinoin todellisia lukuja suuren 
julkisen huomion vastapainoksi. Edellinen asenne on tyypillinen ongelman 
esiinnostamisen vaiheelle, jolloin tutkimustulokset kertoivat käytön levinneen 
suurin piirtein odotusten mukaisesti. 1980-luvulla tutkimuksissa paljastunut 
melko vähäinen käyttö on asettanut tutkimusten suorittajat vastakkaiseen po-
sitioon ongelmaa esiinnostavien aktoreiden kanssa — erityisesti jos tutkija 
on vertaillut tuloksiaan kollegoidensa 1970-luvun alussa mittaamiin frekvens-
seihin. 

Käytön yleisyyttä kartoittavat kyselytutkimukset ovat olleet erittäin otolli-
nen pro gradu -tutkielmien aihe. Myös jotkut järjestöt ovat olleet kiinnostu-
neita tilannekartoitusten suorittamisesta. Joissakin järjestöissä huumausai-
nekysymys on saatettu katsoa sellaiseksi yleishyödylliseksi asiaksi, jonka pa-
rissa toimiminen voisi terävöittää järjestön profiilia. Hyvä esimerkki tästä 
on nuorkauppakamarin paikallisosastojen kiinnostus kartoitusten suoritta-
miseen. Neon katsottu järjestössä hyväksi ja toiminta-ajatuksen mukaiseksi 
keinoksi koulia jäsenistön sosiaalista aktiviteettia ja samalla parantaa jär- 
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jestön julkista imagoa. Esimerkiksi vuonna 1975 Raaseporin nuorkauppa-
kamarin toteuttaman hankkeen suunnittelupapereista käy ilmi, miten järjes-
tö tietoisesti pyrki rakentamaan tulostensa julkistamisen ympärille mandol-
lisimman suuren ja näyttävän julkisuuden. Tulokset julkaistiin illallisilla, jonne 
oli kutsuttu Helsingin kaupungin huumesyyttäjä sekä tiedotusvälineiden vä-
keä. Jokin hallinnollinen instanssi, esimerkiksi poliisi ja raittiustoimi, on myös 
esiintynyt tutkimuksen suorittajana muutamissa tapauksissa. Asevelvollistut-
kimukset on suoritettu sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosastolla. 

On selvää, että kun survey-tutkimusten toteuttajina on esiintynyt hyvin mo-
nenkirjava joukko erilaisia suorittajia, niin raporttien laadussa on suurta vaih-
telua. Useimpien raporttien kohdalla olisi paikallaan puhua tutkimuksen ase-
mesta selvityksistä tai kartoituksista. Puutteita löytyy mm. otoksen valinnan 
selvittämisessä, kadon raportoinnissa ja pohdinnassa, tulosten laskennassa 
ja laskentamenettelyjen selvittämisessä, tulosten raportoinnissa sekä vastausten 
luotettavuuden arvioinnissa. Periaatteellisempi heikkous piilee siinä, että sur-
vey-menetelmä soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa tutkittava ilmiö jakaan-
tuu väestössä riittävän yleisesti ja tasaisesti. Mitä harvinaisempi tutkittava 
ilmiö on, sitä hankalampi sitä on survey-menetelmällä tavoittaa. On ilmeis-
tä, että huumekokeilua runsaampi käyttö, kovien aineiden käyttö ja vakavam-
mat huumeongelmat ovat suurimmalta osaltaan jääneet koululaisiin ja va-
rusmiehiin kohdistuneiden kyselytutkimusten sivuun. Tässä kohdin tietom-
me ovat pahasti puutteellisia. Huumausainetilanteen selvittämiseen pyrkivää 
tutkimustoimintaa on ohjannut julkisen huomion vallannut yksipuolinen kiin-
nostus ja kiistely nuorten huumekokeilujen yleisyydestä. Tilannetta kuvas-
taa hyvin se, että 1960-luvun jälkeen ei ole tehty yhtään replikaatiota West-
lingin ja Riipan (1956) sairaaloissa hoidettuihin narkomaanitapauksiin koh-
distuneesta tutkimuksesta. 

Toiminnallinen liikekannallepano ja 
viralliset toimenpideohjelmat 

Kun asian käsittelyn tärkeydestä on saavutettu laaja yksimielisyys, siirrytään 
ongelman määrittelyssä Blumerin mallin mukaan toiminnalliseen liikekan-
nallepanoon ja virallisen toimenpideohjelman laatimiseen. Ongelman laajuut-
ta, luonnetta ja ratkaisumalleja kartoitetaan eri foorumeilla, komiteoissa, se-
minaareissa, kokouksissa jne. Virallisessa toimenpideohjelmassa päätetään 
ongelman määrittelystä sekä siitä, millaisin keinoin ongelmaa vastaan ryh-
dytään toimimaan. Toimenpideohjelma määrittää yhteiskunnan eri virano-
maisten suhteet ongelmaan. 
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Huumausainekysymykseen liittyvää yhteiskunnallista liikekannallepanoa 
ja huumeongelman ratkaisuun laadittuja virallisia toimenpideohjelmia tar-
kastellaan seuraavassa lainsäädännön ja komitealaitoksen kautta. Tarkaste-
lun keskeisenä kohteena tulee olemaan huumekysymyksen käsittely eduskun-
nassa. Toimenpideohjelmien tarkastelu rajoittuu siten lainsäädännöllisiin ja 
budjettipoliittisiin toimiin, lainsäädäntöä täydentäviin asetuksiin ja komitea-
ehdotuksiin. Suppeammat toimenpideohjelmat, esimerkiksi eri viranomais-
ten sisäiset toimintaohjelmat jäävät tässä tarkastelun ulkopuolelle. 

Oopiumin, morfiinin ja Intian hampun luvattomasta valmistuksesta, myyn-
nistä ja maahantuonnista säädettiin sakkorangaistukset jo 1800-luvun lopun 
myrkkylainssädännössä (Utriainen & Hakonen 1985, 68). Erillinen huumaus-
ainelainsäädäntö käynnistyi vuonna 1922 annetuilla kansainvälistä oopiumi-
sopimusta koskeneilla asetuksilla (SA 276/1922 ja SA 277/1922). Ensimmäi-
nen lakitasoinen huumausainesäädös säädettiin vuonna 1942 (SA 233/1942). 
Seuraavaan luetteloon on listattu keskeisimmät huumausaineita koskevat sää-
dökset. Huumausaineisiin ja huumausaineiden käyttäjien huoltoon on so-
vellettu myös muita säädöksiä, mm. myrkkyasetusta, rikoslakia, apteekkita-
varalakia, irtolaislakia, lastensuojelulakia ja mielisairaslakia (Utriainen & Ha-
konen 1985). 

Asetus Haagissa tammikuun 23 päivänä 1912 allekirjoitetun kansainväli-
sen opiumsopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa (SA 276/1922). 
Asetus kansainvälisen opiumsopimuksen täytääntöönpanosta (SA 

277/1922). 
Asetus Genevessä 19 päivänä helmikuuta 1925 tehdyn kansainvälisen opium-

sopimuksen voimaansaattamisesta (SA 284/1928). 
Asetus kansainvälisten opiumsopimusten täytäntöönpanosta (SA 198/1930). 
Asetus sopimuksesta (SA 329/1936). 
Asetus täytääntöönpanosta (SA 459/1936). 
Laki huumausaineiden tuontia ja vientiä koskevien määräysten antamisesta 

233/1942. 
Asetus kansainvälisten huumausainesopimusten määräysten soveltamises-

ta (SA 234/1942, muutettu 39/1955). 
Asetus huumausainesopimusten muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 1946 

tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta (SA 154/1948). 
Asetus lääkeaineiden kansainväliseen valvontaan saattamista koskevan pöy-

täkirjan voimaansaattamisesta (SA 20/1950). 
Laki huumausaineista 572/1956. 
Asetus kansainvälisten sopimusten määräysten soveltamisesta (SA 61/1957, 

muutettu 363/1957, 102/1958, 238/1959, 243/1960, 218/1961, 289/1962, 
24/1964, 510/1964). 

Laki päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta 96/1961. 
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Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen voimaansaattamisesta 
(SA 43/1965). 

Asetus sopimuksen määräysten soveltamisesta (SA 514/1966, muutettu 
370/1967, 101/1968, 825/1969, 834/1970). 

Asetus muutoksista (SA 242/1967). 
Huumausainelaki 41/1972. 
Huumausaineasetus (SA 161/1972, muutettu 371/1974, 1122/1974, 

269/1976). 
Asetus 1961 sopimukseen tehdyistä muutoksista (SA 729/1975). 
Asetus psykotrooppisia aineita kosk. sopimuksesta (SA 781/1976). 
Asetus muutoksista (SA 540/80). 
Asetus muutoksista (SA 652/1981). 
Huumausaineasetus (SA 282/1981, muutettu 693/1981, 482/1985, 

1119/1988). 

Ensimmäisissä huumausainesäädöksissään Suomi ainoastaan seurasi allekir-
joittamiaan kansainvälisiä huumausainesopimuksia ja niihin tehtyjä muutok-
sia. Oman maan huumetilanteen ei katsottu antavan aihetta lainsäädännölli-
siin rajoituksiin, mutta yhtymistä kansainvälisiin sopimuksiin motivoivat ul-
komailta tullut painostus, kauppapoliittiset syyt sekä halu osoittaa kansain-
välistä lojaliteettia ja aktiivisuutta (Rosenqvist 1974). Huumausaineiden vientiä 
ja tuontia koskevan lain (SA 233/1942) säätämistä edellytti vuonna 1939 uu-
sittu tullilaki (Utriainen & Hakonen 1985, 69). 

Kansainväliset syyt selittävät myös vuoden 1956 huumausainelain säätä-
misen. YK:n huumausainekomitea oli kiinnittänyt huomiota siihen, että Suo-
melta puuttuivat synteettisiä huumausaineita koskevat määräykset (HE 
56/1956). Synteettisiä huumausaineita oli tullut kauppaan ja niitä oli ryh-
dytty valmistamaan myös kotimaassa. Tämä toiminta oli huumausaineiden 
tuontia ja vientiä koskevien määräysten ulkopuolella. Määrittelyn avaimet 
annettiin lääkintöhallitukselle. Uuden lain mukaan huumausainesopimusten 
alaisten aineiden maahantuonnista, maastaviennistä, valmistuksesta, kaupasta 
ja väärinkäytön ehkäisemisestä asetuksella säädettäviä määräyksiä voidaan 
lääkintöhallituksen esityksestä soveltaa asetuksella myös muihin "lääkeainei-
siin, joilla on huumaava tai siihen rinnastettava vaikutus" (SA 572/1956, 1:2). 
Näin haluttiin varautua odotettavissa olevaan uusien lääkeaineiden markki-
noille tuloon (HE 56/1956). 

Vuoden 1956 huumausainelaki oli pääosin ns. blanco-laki: huumausainei-
ta koskevista määräyksistä annettiin valta päättää asetuksilla (Utrianen & Ha-
konen 1985, 70). Lain 2. pykälässä kiellettiin asetuksessa mainittujen ainei-
den ja valmisteiden luovuttaminen ilman asianmukaista lupaa tai lääkemää-
räystä. Samoin kiellettiin näiden aineiden saantiin oikeuttavan lääkemääräyk-
sen edelleen luovuttaminen. Tässä kohdin takana oli kotimainen ongelmati-
lanne. Hallituksen esityksessä säädöksen motivoinniksi mainittiin se, että "lää- 
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kemääräyksen myyntiä on maassamme esiintynyt". Rangaistusseuraamuksia 
tiukennettiin niin, että uuden lain määräysten rikkomisesta säädettiin sakko-
tai vankeusrangaistus (HE 56/1956). 

Koska ensimmäiset huumausainesäädökset syntyivät lähinnä kansainväli-
sistä herätteistä, niihin ei liittynyt laajaa julkista keskustelua tai kansallista 
ongelman esiinnostamisen prosessia. Yhteiskunnalliseen liikekannallepanoon 
liittyen huumausaineita käsiteltiin kahdessa komiteanmietinnössä. Niistä en-
simmäisessä (KM 1954), joka oli saanut alkunsa alkoholikysymyksestä, huu-
mausaineilla oli vain hyvin pieni osuus alkoholin käytön rinnalla. Komitean 
perustaminen oli lähtenyt liikkeelle eduskunnassa esitetystä toivomusaloit-
teesta, joka koski juopuneina tavattujen henkilöiden käsittelyä. Mietinnön 
mukaan huumausaineiden väärinkäytön torjumiseen olisi kiinnitettävä va-
kavaa huomiota, vaikka narkomaanien lukumäärä näyttikin vähentyneen 
(KM 1954:69, 20-21, 72). Toisen komitean (KM 1956) tehtävänä oli valmis-
tella vuoden 1956 lain edellä esitellyt säädökset. Muuhun, esimerkiksi vää-
rinkäytön laajuuden kartoittamiseen, komiteassa ei puututtu. 

Myöskään eduskunnassa huumausainekysymys ei herättänyt keskustelua. Hal-
lituksen esitykseen vuoden 1956 huumausainelaiksi tehtiin valtiopäivillä vain joi-
takin täsmentäviä muutoksia. Valiokunnissa lakiesitystä pidettiin tarpeellisena 
ja tarkoituksenmukaisena (TaVM 56/1956). Perustuslakivaliokunnalta pyydet-
tiin lausunto säädösten suhteesta omaisuuden turvaan. Lausunnon mukaan la-
ki voitiin käsitellä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Perusteluissa viitattiin 
"voimakkaisiin kansanterveydellisiin etuihin". Tämä antoi aiheen yhden edus-
tajan esittämään eriävään mielipiteeseen, jossa protestoitiin sitä, että perustus-
lainsäätämisjärjestys voitaisiin pyrkiä ohittamaan vetoamalla erityisen voimak-
kaaseen intressiin. Eduskunnan istuntosalissa lain käsittelyssä ei käytetty yhtään 
puheenvuoroa (VP 1956, 1313, 1362-3, 1407). 

Uusien huumekuvioiden syntymisen ja julkisen ongelman esiinnostami-
sen myötä huumausainekysymys tuli uudella tavalla myös eduskunnan työ-
järjestykseen. Seuraava kuvio kertoo valtiopäivillä esitettyjen huumeaiheis-
ten suullisten ja kirjallisten kysymysten, raha-, laki- ja toivomusaloitteiden 
sekä keskustelupuheenvuorojen frekvenssit vuosina 1965-1988 (n = 299). 
Tiedot on kerätty valtiopäiväasiakirjoista (pöytäkirjat, asiakirjat, lätteet). En-
simmäinen huumeaiheinen puheenvuoro löytyi vuodelta 1967. 

Huumausainekysymyksen yhteiskunnallinen tiedostaminen ja esiinnosta-
minen on ollut eduskunnassa pääpiirteissään samanlaista kuin käytön ylei-
syyttä kartoittavassa tutkimustoiminnassa ja Alkon kirjasto- ja tietopalve-
lun huumekirjoittelun seurannassa. Huumausainekysymyksen kaksi määrit-
telyprosessia kuvastuvat eduskuntakeskustelun volyymissa selvästi. 

Ongelman esiinnostaminen valtiopäivillä alkoi vuonna 1967, kun edustaja 
Melin tiedusteli suullisessa kysymyksessään hallituksen toimenpideohjelmaa: 

Herra puhemies! Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä huumau-
saineiden salakuljetuksen ja laittoman jakelun estämiseksi? (VP 1967, 
ptk. I, 879). 
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Kuvio 5.4. Valtiopäivien huumausainekeskustelu vuosina 1965-1988 
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Vastaavia kysymyksiä esitettiin sitten toistuvasti. Hallituksen vastauksissa ker-
rottiin ministeriöiden käynnistämästä toiminnallisesta liikekannallepanosta: 
keskusrikospoliisiin ja Helsingin poliisilaitokseen perustetuista erikoisryhmistä, 
tullivalvoaaan tehostamisesta, hoitotoimintojen kehittämisestä, koulutus- ja 
valistustoiminnan kehittelyn aloittamisesta, budjettisuunnitelmista, asetetusta 
huumausainekomiteasta ja uuden huumausainelain valmistelusta.23  Kun huu-
mausaineiden käyttöä aikaisemmin oli pidetty suhteellisen rajoittuneena il-
miönä ja lähinnä lääkejakelun ja terveydenhoitojärjestelmän erillistoimia vaa-
tivana erityisongelmana, se tunnustettiin ja määriteltiin nyt Suomessakin va-
kavaksi, laajaa yhteiskunnallista mobilisaatiota vaativaksi sosiaaliseksi on-
gelmaksi. 

Huumausainekomitealla oli tilanteen määrittelyssä tärkeä merkitys. Komi-
tean asettaminen lähti liikkeelle lääkintöhallituksesta, joka teki tammikuus-
sa 1968 aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle toimikunnan perustamises-
ta laatimaan kokonaisvaltaisen selvityksen huumausainekysymyksestä. Täl-
lainen tarve tunnettiin akuutiksi ilmeisesti muuallakin, sillä valtioneuvosto 
asetti eri alojen asiantuntijoista kootun huumausainekomitean jo kolme kuu- 

23 VP 1967, ptk. I, 879-880; VP 1968, ptk. I, 95-96, 482-483 ja 1581-1582; VP 1969, 
ptk. 1, 41-42, 756-759 ja ptk. II, 2289-2290, VP 1970, ask. V, 1032/70, 1-4. 
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kautta myöhemmin, huhtikuussa 1968. Komitean tehtävä oli laaja. Sen oli 
määrä selvittää 

kysymystä maassamme esiintyvän huumausaineiden väärinkäytön laa-
juudesta, esiintymismuodoista, haittavaikutuksista ja ehkäisemismah-
dollisuuksista, sekä väärinkäyttäjien tehokkaan hoidon ja huollon jär-
jestämisestä sekä muista sanottuun väärinkäyttöön ja sen ehkäisemi-
seen liittyvistä seikoista sekä tekemään kiireellisesti mainitussa suhtees-
sa tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset lainsäädäntö- ja muiksi toimen-
piteiksi (KM 1969). 

Komitea teki työnsä perusteellisesti ja laaja-alaisesti. Se selvitti huumausai-
neiden käytön sekä varhaisia että senhetkisiä muotoja. Tilanteessa, jossa huu-
mausaineiden käytön laajuudesta ei ollut käytettävissä oikeastaan mitään re-
levantteja tutkimuksia, komitea suoritti tai suoritutti niitä itse. Asiantunti-
joina se kuuli 25 henkilöä eri aloilta. Vaikka mietinnössä (KM 1969, 80-81) 
korostettiin, että valtaosa huumausaineiden käytöstä jää yhden kerran ko-
keiluksi ja käytön haittavaikutukset ovat olleet toistaiseksi lieviä, vahvisti ko-
mitea esiinnostetun huolen: kuten muuallakin länsimaissa, nuorison huumaus-
aineiden käyttö oli meilläkin lisääntynyt. 

Huumausainekysymyksen yhteiskunnallinen määrittely kulminoitui uuden 
huumausainelain säätämiseen. Aiemmat huumausaineisiin liittyneet säädökset 
olivat olleet kansainvälisten huumausainesopimusten rutiininomaista seuraamista. 
Nyt hallitus perusteli lakiuudistusta paitsi kansainvälisillä sopimuksilla ja poh-
joismaisen rangaistusnormiston yhdenmukaistamisella myös huumausainerikol-
lisuuden lisääntymisellä ja rikosten luonteen vakavoitumisella kotimaassa (HE 
128/1970). Toimenpideohjelman laatimisen kotimainen perusta näkyi myös kan-
sanedustajien voimakkaassa osallistumisessa lain käsittelyyn. 

Keskeisimmäksi kysymykseksi nousi suhtautuminen huumausaineiden käy-
tön rangaistavuuteen. Käyttö oli kriminalisoitu ensimmäisen kerran vuoden 
1961 kansainvälisen huumausaineyleissopimuksen soveltamisesta annetulla ase-
tustasoisella määräyksellä vuonna 1966 (SA 514/1966). Huumausainekomi-
tea asettui mietinnössään (KM 1969, 146) kriminalisoinnin säilyttämisen kan-
nalle. Komitean jäsen Kettil Bruun jätti mietintöön kuitenkin eriävän mieli-
piteen, jossa ehdotettiin käytön rangaistavuuden poistamista. Dekriminali-
soinnin kannalle päädyttiin myös lain valmistelussa. Sitä ehdotti lakia val-
mistellut huumausaineneuvottelukunta (Utriainen & Hakonen 1985, 98). 
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellussa hallituksen esityksessä 
(128/1970) käyttöä ei luettu rangaistaviin tekoihin. 

Kannanottojen vaihtelu jatkui lain eduskuntakäsittelyssä. Lakivaliokunta 
ehdotti äänin 9-6 käyttöä rangaistavaksi. Talousvaliokunta palasi hallituk-
sen linjalle äänin 11-4. Suuressa valiokunnassa äänet menivät tasan, mutta 
arvanheitto ratkaisi valiokunnan kannaksi käytön rangaistavuuden. Ratkai- 
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sevassa täysistunnossa hallituksen esitys kaatui äänin 92-80. Huumausai-
neiden käyttö kriminalisoitiin suuren valiokunnan mietinnön mukaisesti. Suh-
tautuminen käytön rangaistavuuteen oli täysistuntojen ehdoton pääpuheenaihe. 
Sitä käsiteltiin melkein kaikissa (n. 85 Wo) täysistuntopuheenvuoroissa. Edus-
kunnan panosta lain säätämisessä painottaa se, että hallituksen esityksen ra-
dikaali muuttaminen poikkeaa Suomessa tavanomaisesta parlamentaarises-
ta käytännöstä (Nousiainen 1985, 360-361; Noponen 1989). 

Käytön kriminalisoinnista päättäminen oli poliittinen kysymys. Ajankoh-
dan poliittinen epästabilisuus ja puolueiden välisen poliittisen kamppailun 
kärjistyminen löivät siihen oman leimansa. 

Maaliskuussa 1970 oli käyty "protestivaaleiksi" kutsutut eduskuntavaalit, joissa 
edellisten valtiopäivien vasemmistoenemmistö 103-97 vaihtui oikeiston eduksi 
paikkaluvuin 112-88 (Pesonen 1972). Hallitus vaihtui kesken lakiehdotuksen 
käsittelyn. Esityksen huumausainelaiksi antoi (23.10.1970) Ahti Karjalaisen (Ila) 
laajapohjainen enemmistöhallitus, jossa olivat mukana SDP (5), SKDL (3), Kes-
kustapuolue (4), RKP (2) ja LKP (2) sekä lisäksi yksi puolueeton ammattimi-
nisteri. Hallituksella oli eduskunnassa takanaan 142 kansanedustajaa, joten esi-
tyksen läpimenolle ei olisi pitänyt olla esteitä. Kun laki 30.11.1971 tuli eduskun-
nassa ensimmäiseen käsittelyyn, oli Karjalaisen hallitus kaatunut ja sen tilalla 
istui Teuvo Auran II virkamieshallitus. Poliittinen tilanne oli latautunut. Presi-
dentti oli kuukautta aiemmin (29.10.1971) ilmoittanut hajoittavansa eduskun-
nan ja määrännyt uudet vaalit tammikuuksi 1972. 

Käytön rangaistavuuden suhteen ratkaisevassa äänestyksessä lain toisessa 
eduskuntakäsittelyssä 1.12.1971 hallituksen esityksestä poikkesivat Karjalai-
sen IIa hallituksen jäsenpuolueista LKP, Keskustapuolue (yhtä edustajaansa 
lukuun ottamatta) ja RKP (neljää edustajaansa lukuun ottamatta). Hallituksen 
vaihdos oli murtanut hallitusrintaman. Virkamieshallituksen aikana huumaus-
ainelakia käsiteltiin eduskunnassa vailla sitoumuksia istuvaan hallitukseen 
ja aikaisempiin sopimuksiin. Lähestyvät vaalit ja se, että tiedotusvälineet seu-
rasivat huumausainelain käsittelyä erittäin tiiviisti, korostivat poliittisten lin-
jausten merkitystä. 

Suhtautuminen käytön rangaistavuuteen jakaantui selkeästi oikeisto-vasem-
misto -ulottuvuuden mukaisesti. Porvarilliset puolueet vaativat huumausai-
neiden käyttöä rangaistavaksi, vasemmisto ryhmittyi hallituksen esityksen taak-
se. Hallituksen esityksessä luopumista käytön rangaistavuudesta perusteltiin 
seuraavasti: 

Huumausaineiden käyttö, samoin kuin alkoholin väärinkäyttö, on seu-
rausta muista yhteiskunnallisista ja yksilökohtaisista ongelmista. Rikos-
oikeudellisilla toimenpiteillä ei yleensä pystytä vaikuttamaan jo riippu-
vuustilaan joutuneisiin huumausaineidenkäyttäjiin. Tämän vuoksi ei 
huumausaineiden käyttöä olisi katsottava rangaistavaksi teoksi. Luopu-
malla käytön rankaisemisesta voidaan myös edistää käyttäjien hoitoon 
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hakeutumista ja siten paremmin kuin rangaistuksella estää väärinkäy-
töstä aiheutuvia vahinkoja ja haittoja. (HE 128/1970.) 

Nämä olivat myös vasemmiston keskeisimmät argumentit. Huumausaineiden 
käytön katsottiin olevan heijastusta "kapitalistisen" yhteiskunnan sosiaalis-
ta ongelmista. Puheenvuoroissa viitattiin toistuvasti esimerkiksi työttömyy-
teen ja asunnottomuuteen. Kun kerran huumausaineiden käytön nähtiin joh-
tuvan laajemmista yhteiskuntapoliittisista ja sosiaalisista ongelmista rikosoi-
keudellisten rangaistusseuraamusten soveltaminen yksittäisiin käyttäjiin ei näyt-
tänyt oikeutetulta. Rangaistusten sijasta painotettiin käyttäjien hoitoa. Va-
semmiston piirissä kannettiin huolta erityisesti riippuvuustilaan joutuneiden 
huumausaineiden käyttäjien kohtalosta. Hoito ja kuntoutus nähtiin ainoak-
si keinoksi parantaa heidän tilannettaan. Käytön kriminalisoinnin aiheutta-
man pidätys- ja rangaistusuhan katsottiin ehkäisevän käyttäjien omaehtois-
ta hoitoon hakeutumista. Argumentointi painotti rankaisemisen ja järjestyk-
senpidon sijasta huumausaineiden käyttäjille koituvien terveydellisten hait-
tojen minimoimista. 

Oikeiston ja keskustan edustajat kantoivat huolta erityisesti huumausai-
neiden käytön yleistymisestä. Perusteluna käytön kriminalisoinnin puolesta 
esitettiin se, että jos käytön rangaistavuus poistettaisiin nyt, kun huumausai-
neiden käyttö on lisääntymässä, se voitaisiin tulkita merkiksi siitä, että yh-
teiskunta hyväksyy huumausaineiden käytön. Pelkästä huumausaineiden käy-
töstä voitaisiin poliisilain perusteella jättää käytännössä syyttämättä ja tuo-
mitsematta, mutta suunnan olisi oltava selvä. Ei-vasemmistolaisten edusta-
jien puheenvuoroissa uskottiin, että käyttöön liitettävä rangaistuspelote eh-
käisee huumekokeiluja ja saa nekin, jotka ovat vasta huumeuransa alussa, 
lopettamaan käytön. 

Vasemmiston perusteluja pyrittiin kumoamaan useissa puheenvuoroissa. 
Talousvaliokunnan mietintöön (TaVM 12/1971) esitetyssä vastalauseessa kol-
me Kokoomuksen kansanedustajaa esitti, että varsinaiset huumausaineista 
riippuvaiset käyttäjät eivät tunne hoidon tarvetta eivätkä siten olisi haluk-
kaita hakeutumaan hoitoon, vaikka käyttöä ei kriminalisoitaisikaan. Edel-
leen he katsoivat, että huumausaineiden käytön syynä eivät ole yhteiskun-
nalliset ongelmat, vaan nuorten uteliaisuus ja kokeilunhalu sekä yksilökoh-
taiset ongelmat. Lainsäädännön tulisi kohdistua heidän mielestään juuri ko-
keilunhaluisten ja uteliaiden nuorten hillitsemiseen, mihin paras keino olisi 
käytön rangaistavuus. 

Ideologis-poliittiset eroavuudet näkyivät puolueiden ja kansanedustajien 
argumentoinnissa selkeästi. Vasemmisto määritteli ongelman syyt yhteiskun-
tarakenteesta johtuviksi ja peräänkuulutti ymmärrystä (hoitoa) yhteiskunnan 
vähäosaisiksi määritellyille huumausaineiden ongelmakäyttäjille. Individua-
listis-konservatiivisen ideologian mukaisesti oikeisto puolestaan painotti yk-
silökohtaisia tekijöitä ja vaati nuorilta lain ja järjestyksen noudattamista. Por- 



varillisten puolueiden joukossa SMP:n, LKP:n ja SKL:n edustajien puheissa 
oli lisäksi omat erityisnyanssinsa (Hakkarainen 1990; 1991). 

Kun käytön rangaistavuus huumausaineilain toisessa käsittelyssä ratkais-
tiin (92-80), pitivät puoluelinjat äänestyksessä hyvin. Kriminalisoinnin puo-
lella olivat eduskunnan kaikki ei-sosialistiset puolueet vasemmiston äänes-
täessä rankaisemista vastaan. Vain 10 kansanedustajaa poikkesi tästä asetel-
masta. Kriminalisoinnin puolesta äänesti 3 SDP:n edustajaa ja 1 SKDL:n edus-
taja, kriminalisointia vastaan oli 1 Kokoomuksen ja 1 Keskustapuolueen edus-
taja sekä 4 RKP:n edustajaa. Äänestyksestä oli poissa 27 edustajaa. 

Lähestyvien poikkeusvaalien kuumentamassa tilanteessa huumausaineky-
symys sai symbolisia merkityksiä, joissa sallivuus, huumeet ja vasemmisto-
politiikka kytkettiin toisiinsa. Yksi kärjekkäimmistä ilmauksista tähän suun-
taan oli edustaja Kortesalmen (SMP) puheenvuoro. 

Näin siis vasemmisto vallankumoushuumassaan pitää jopa huumausai-
neiden käyttöä suotavana suomalaisen ja pohjoismaisen ja yleensäkin 
eurooppalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuhoamiseksi. Pornografia, 
yleisradion ja tv:n rivoudet ja kiihotus, vasemmiston hallussa olevat tei-
nilehdet, ylioppilaslehdet ja kulttuurilehdet ja äärimmäisenä keinona 
huumausaineet ovat vasemmiston hyökkäysaseita suomalaista yhteiskun-
taa ja nuorisoa vastaan. (VP 1971, ptk. III, 3545.) 

Edustaja Volotinen (SMP) riemuitsi päätöksen jälkeen seuraavasti: 
Huumausaineiden käyttö on lieveilmiö, joka on alkunsa saanut vasem-
mistovoittoisen eduskunnan aikana, joka omaksuu antaa-mennä-kan-
nan huumausainekysymyksessä. Ei ole syy suomalaisessa elämänmuo-
dossa, niin kuin vasemmalla väitetään. Asia on erittäin vakava ja voi 
johtaa koko kansakunnan rappeutumiseen, jonka on todennut oikeis-
tovoittoinen eduskunta ja puuttunut todenteolla tähän vakavaan kysy-
mykseen. (VP 1971, ptk. III, 3551.) 

Vasemmistossa huumausaineiden käytön kriminalisointi nähtiin puolestaan 
merkkinä yleisestä oikeistolaisesta ryhtiliikkeestä. Edustaja Tiekson (SKDL) 
puheenvuorossa ihmeteltiin myös joidenkin vasemmistolaisten kansanedus-
tajien toimintaa. 

Huumausaineiden käytön rankaiseminen ei ole yksinäinen ilmiö. Oikeis-
ton osalta se näyttää liittyvän yleiseen rankaisumentaliteettiin ja yhteis-
kunnan väkivaltakoneiston käynnistämiseen kaikkea poikkeavaa käyt-
täytymistä vastaan. Mitkä ovat todellisuudessa niiden vasemmistolais-
ten motiivit, jotka tarjoavat nuorille taikka sairaille ihmisille hoidon ase-
mesta rangaistusta, yhteiskunnallisten uudistusten asemesta vankilaa, 
on vaikeampi ymmärtää. (VP 1971, ptk. III, 3268.) 

Paitsi poliittiset tapahtumat ja puoluepoliittiset linjanvedot huumausaineky- 
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symyksen määrittelyyn heijastuivat 1960-luvun suomalaisen yhteiskunnan lu-
kuisat rakenteelliset, kulttuuriset ja elämäntavalliset muutokset. Suuri muutto, 
kaupungistuminen, koululais- ja opiskelijaradikalismin nousu, asenteiden va-
paamielistyminen ja alkoholin käytön voimakas lisääntyminen loivat kehyk-
sen, jonka puitteissa uusi huumausainelaki liitettiin yleisempään sosiaalisen 
muutoksen kontekstiin. Huumausaineiden käytön kriminalisointi sai yhteis-
kunnan moraalikehityksen suuntaan liittyviä symbolisia merkityksiä. Käy-
tön rangaistavuus konstruoitiin kielletyn ja hyväksyttävän käyttäytymisen rajaa 
määrittävänä moraalisena kysymyksenä. Kokoomuksen kansanedustaja Särkkä 
maalasi seuraavan tulevaisuudenkuvan: 

Mikä sitten on tulevaisuuden kuva? Se voi olla niin karmea, että koko 
perhe istuu tokkurassa, lapset käyttävät huumausaineita, äiti nielee uni-
lääkkeitä ja isä juo viinaa. Kukaan ei pysty erittelemään tai ei halua 
eritellä syitä, sillä on helpompi kemiallisesti tainnuttaa andistuneisuus 
ja pahat tunteet kuin ottaa ne puheeksi kotona ja työmailla... (VP 1971, 
ptk. II, 3109-10.) 

Erityisen huomion kohteeksi tässä puhetavassa nousivat edellisen eduskun-
nan säätämät alkoholilaki, keskiolutlaki ja aborttilaki. Särkän puoluetoveri 
edustaja Vaittinen vertasi huumausainelakia aborttilakiin. 

Jos me tässä salissa teemme erittäin löyhän lain, huomispäivänä kirjoit-
tavat kaikki sanomalehdet kuin silloin, kun me teimme vapaan abortti-
lain: Huumausaineet ovat jokaiselle hyvästä, käyttäkööt kaikki niitä. Näin 
ei saa olla asianlaita. Meidän on edes kovemmalla lainsäädännöllä pyrit-
tävä suojelemaan niitä, jotka tänä päivänä ovat kokeilun asteella taikka 
aikovat kokeilla tätä vaarallista myrkkyä. (VP 1971, ptk. III, 3266.) 

Moraalisena kysymyksenä käytön kriminalisointi ylitti puoluerajoja. Sosia-
lidemokraattien kansanedustaja Paasivuori käytti asiasta useita puheenvuoroja. 

Täysin vastoin lainsäätäjän tarkoituksia ja odotuksia kävi aborttilaissa 
ja alkoholilainsäädännön uudistamisessakin. Abortin sallimisesta hä-
täkeinona mm. vaikeissa sosiaalisissa tapauksissa on nyt tullutkin ylei-
nen ehkäisykeino. Alkoholilain liberalisointi puolestaan on vastoin kaik-
kia ennakkoarveluja johtanut yhä pahenevaan alkoholin väärinkäyttö-
ongelmaan ja alkoholismin huolestuttavaan lisääntymiseen. Pitäisi to-
ki ottaa oppia kokemuksista, joita on olemassa. Olemme sellaisen vas-
tuun edessä, että meillä pitäisi täällä eduskunnassa olla rohkeutta sa-
noa oikeaan aikaan "ei". (VP 1971, ptk. III, 3258.) 

Alkoholilailla, keskiolutlailla ja aborttilailla oli ajan suomalaisessa yhteis-
kunnassa voimakas symboliarvo moraalisen vapaamielisyyden osoittimena. 
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Alkoholin kulutuksen ja aborttien määrän voimakas lisääntyminen tarjosi 
hyvän pohjan kritiikille. Kytkemällä huumausainelaki joukon jatkoksi käy-
tön rangaistavuudesta luopuminen yhdistettiin huomattaviin muutoksiin joh-
taneeseen moraaliseen vapaamielisyyteen. Puheenvuoroissa kysyttiin, halu-
taanko tällaista seurauksiltaan yllätykselliseksi ja monien mielestä epäonnis-
tuneeksi osoittautunutta linjaa jatkaa. Keskiolutlain arvostelu oli SKL:n kan-
sanedustaja Westerholmin puheenvuoron vertauskohde (VP 1971, ptk. III, 
3261). Keskustapuolueen kansanedustaja Kaarlonen asetti sanansa seuraavasti: 

Vapaus ilman vastuuta vie holtittomuuteen. Se on koettu niin monen lain 
kohdalla, joita viime eduskunnan aikana on säädetty. Viittaan vain alko-
holilakiin, keskiolutlakiin, aborttilakiin. Mielestäni meidän pitää tehdä kaik-
ki voitava huumausaineen käytön hillitsemiseksi, niin murehduttavia ovat 
näkymät ennen kaikkea nuorisomme keskuudessa. Lainsäätäjinä meillä 
on vastuu tulevasta kehityksestä... (VP 1971, ptk. III, 3257.) 

Kukaan ei noussut suoranaisesti puolustamaan abortti- ja alkoholilainsää-
dännön muutoksia, mutta joissakin puheenvuoroissa arvosteltiin keskuste-
lua liiallisesta tunnepitoisuudesta ja moralisoivasta asenteesta. Kokoomuk-
sen Vikatmaa rinnasti alkoholilainsäädännön ja huumekysymyksen. 

On myös mielestäni jonkin verran epäloogista, että sama yhteiskunta, 
joka vastikään poisti juopumuksen rangaistavuuden ja sääti keskiolut-
lain, nyt säilyttäisi huumausaineiden käytön kriminalisoinnin (VP 1971, 
ptk. III, 3259). 

Yhteinen eduskuntakeskustelua luonnehtiva piirre — puhuttiinpa asiasta sitten 
moraalisin tai puoluepoliittisin painotuksin — oli se, että puhujasta ja puo-
lueesta riippumatta huumausainekysymys konstruoitiin nuoriso-ongelmana. 
Taustana tälle olivat kaikkialta läntisistä teollisuusmaista kantautuneet tie-
dot nuorten huumausaineiden käytön lisääntymisestä sekä se, että lehdistö, 
viranomaiset ja huumausainekomitea olivat vahvistaneet ilmiön ulottuneen 
myös Suomeen. Toisaalta nuoriso oli huumausainekysymyksen määrittelylle 
otollinen kohderyhmä (Christie & Bruun 1986). 

Huolehtiminen nuorison tulevaisuudesta soveltuu hyvin ongelmaa määrit-
tävään ja toimenpiteitä vaativaan retoriikkaan. Voimakkaitakin toimenpitei-
tä voidaan perustella nuorison parhaalla. Nuorisoteema sopii poliittiseen pu-
heeseen hyvin myös siksi, että se on avoin useille erilaisille näkökulmille ja 
merkityksille. Nuoriso voidaan nähdä niin uhkana ja ongelmana kuin pelas-
tuksena ja toivonakin (Hoikkala 1989). Käytön rangaistavuutta koskevassa 
keskustelussa huumausaineiden ja nuorison yhteys konstruoitiin sen mukaan 
kumpaa linjaa puhuja pyrki perustelemaan, kriminalisointia vai siitä luopu-
mista. 
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Konstruktioiden erot tulevat hyvin esille vertaamalla keskenään Kokoomuk-
sen kansanedustaja Särkän ja SDP:n kansanedustaja Karkisen esittämiä pu-
heenvuoroja. Kumpaakin puheenvuoroa voi pitää voimakkaasti vetoavana: 
huumausaineiden käytön kerrotaan ulottuvan aina 7-vuotiaisiin asti. 

Ed. Särkkä: 
Huumausaineiden käyttökysymyksessä erittäin suurena vaikuttavana te-
kijänä on yleinen mielipide. (...) on puhuttu huumausaineista ihan-
noivaan sävyyn ja vähätelty haittavaikutuksia tai kielletty ne kokonaan. 
Sen jälkeen nuoret ovat lähteneet uteliaisuuttaan niitä kokeilemaan ja 
mahdollisesti jääneet niiden ongelmakäyttäjiksi. (...) Nuori henkilö, 
joka uteliaisuuttaan kokeilee erilaisia asioita, asettaa kysymyksiä 
yhteiskunnalle. Huumausaineiden käytön salliminen saa hänet helpos-
ti luulemaan, että hän voi kokeilla aineita turvallisesti. (VP 1971, ptk. 
II, 3110.) 

Ed. Karkinen: 
Suuri osa huumausaineiden käyttäjistä on nuoria, jotka ovat joutuneet 
leikkiin mukaan vailla tietoa rangaistuksista, olosuhteiden mukaan ve-
täminä ja ymmärtämättä niitä seurauksia, joita huumausaineiden käyt-
täjillä aina on. Nuorimmat huumausaineiden uhrit ovat 7-vuotiaita. Ylei-
sintä on käyttö 16-17-vuotiaiden keskuudessa. Heidän yhteisiä tunnus-
merkkej ään ovat turvattomuuden tunne, erilaiset pelot, juurettomuus 
ja onnettomat kotiolot. Mikäli yksioikoisesti kielletään käyttämästä huu-
mausaineita, yhteiskunta väistää omaa vastuutaan niiden seikkojen kor-
jaamisessa, jotka ovat aiheuttaneet ennennäkemättömän laajan siirty-
män huumausaineiden piiriin. (VP 1971, ptk. III, 3245.) 

Käytön kriminalisointia vaativissa puheenvuoroissa kannettiin edustaja Sär-
kän tapaan huolta siitä, että huumausaineet uhkaavat tavallista ja viatonta 
mutta houkutuksille altista nuorisoa. Nuorisoa on suojeltava, kuului vaati-
mus. Perustelut ulottuivat lääketieteellis-psykologisesta ammattipuheesta kan-
sanomaisiin vertauksiin. Edustaja Sutinen (Kesk.) esitti näkemyksensä seu-
raavasti: 

Ainakin me kaikki maaseudun edustajat tiedämme, että kirmaavat vil-
livarsat tarvitsevat tavallista rajoittavammat ja vahvemmat aidat pysyäk-
seen turvallisilla kotitanhuvilla ja varjeltuakseen juoksemasta itseänsä 
tuhon partaalle. Ne meistä, jotka olemme sitä mieltä, että kaikki huu-
mausaineisiin liittyvä on kiellettyä, emme lippusuitset silmillä kulkien 
näe vain jo käyttöön sortuneet, vaan koko nuorten suuren joukon, jota 
haluamme suojella. Käytön rangaistavuus osoittaisi käyttäjien olevan 
vaarallisella, tuhoon vievällä tiellä... (VP 1971, ptk. III, 3252.) 
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Kokoomuksen lääkäri-kansanedustaja Kauppi puolestaan tiivisti pitkän ja pe-
rusteellisen ammattipuheensa seuraavasti. 

Olisi mielestäni pelottavan suuri vaara huumausaineiden käytön lisään-
tymiseen, jos huumausaineiden käyttäminen ei olisi rangaistava teko, 
jos yhteiskunta ei selvästi osoittaisi nuorelle rajoja, sillä nuori ihminen 
törmää aina rajaan, hän testaa aina rajoja; mutta jos asetamme rajat 
liian kauas, hän tällä matkalla polttaa ja tuhoaa itsensä... (VP 1971, 
ptk. III, 3254.) 

Käytön kriminalisointia perustelevissa puheenvuoroissa nuoriso näyttäytyi kun-
nollisena, mutta kypsymättömänä, villinä, uteliaana ja ajattelemattomana jouk-
kona, joka tarvitsee selkeää ohjausta ja opastusta. Nuorisolle peräänkuulutet-
tiin kunnollisia käyttäytymismalleja ja esikuvia. Tältä pohjalta kiinnitettiin jois-
sakin puheenvuoroissa huomiota myös tiedotusvälineiden ja kirjakustantamo-
jen toimintaan ja vaadittiin muutoksia mm. yleisradion ohjelmiin. Erityisesti 
paheksuttiin Ylioppilaslehden vuoden 1969 huumeteemanumeroa. 

Käytön kriminalisointia vastustavan vasemmiston puheenvuoroissa oli toi-
senlainen nuorisokuva. "Kunnollisen ja viattoman mutta uteliaan nuoren" 
sijasta vasemmiston puheelle tyypillinen nuorisokonstruktio oli "yhteiskun-
nan rakenteellisten ongelmien kanssa kamppaileva nuori". Tällaista nuorta 
ei autettaisi rankaisemalla vaan puuttumalla yhteiskunnan ongelmiin ja tar-
joamalla nuorelle hoitoa, puheenvuoroissa perusteltiin. Käytön kriminalisointia 
ajavan kannan voittaessa huumausainelain henki painottui tavallisen varhais-
nuorison hillitsemiseen ja suojeluun. 

Poliittisten aktoreiden lisäksi huumausainekysymyksen määrittelyyn ja toi-
menpideohjelman valintaan vaikutti joukko professionaalisia asiantuntija-
aktoreita. Talousvaliokunta kuuli 18 asiantuntijaa ja lakivaliokunta 24 asi-
antuntijaa. Määrällisesti merkittävimmät ryhmät olivat lääketieteellisen asi-
antuntemuksen edustajat (6 lääkintöhallituksen virkamiestä ja 6 muussa vi-
rassa toimivaa lääkäriä, psykiatria tai lääketieteen professoria) ja rikosoikeu-
dellisen kontrollin asiantuntijat (oikeusministeriö 2, sisäministeriö 1, tullihal-
litus 2, Helsingin hovioikeus 2 ja raastuvanoikeus 3 sekä Helsingin poliisilai-
tos 2 edustajaa). Sosiaalisektorilta kuultiin kahdeksaa asiantuntijaa, joista 
kaksi henkilöä oli käytännön hoitotyössä toimivaa sosiaalityöntekijää. Li-
säksi asiantuntijoina kuultiin kahta yhteiskuntatieteen tutkijaa, yhtä psyko-
logia ja yhtä entistä käyttäjää. Jotkut asiantuntijoista olivat kuultavina kum-
massakin valiokunnassa. Kansanedustajien puheessa viitattiin myös joihin-
kin muihin asiantuntijalausuntoihin, tiedonantoihin tai tutkimuksiin. 

Valtiopäiväasiakirjojen varassa on mahdotonta punnita erilaisten asiantun-
tijoiden ja ammatillisten intressiryhmien vaikutusta huumausainelain sisäl-
töön. Käytön rangaistavuutta koskevista kansanedustajien puheenvuoroista 
voidaan kuitenkin nostaa esiin joitakin ilmeisimpiä asiantuntijuuteen liitty- 
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via painotuksia. Lain lopullinen ratkaisu kertoo mihin suuntaan vaakakuppi 
lopulta kallistui. 

Useimpiin eduskunnassa käytettyihin puheenvuoroihin sisältyi jonkinlai-
nen arvio huumausainetilanteen vakavuudesta. Huumausaineiden käytön to-
dettiin yleensä lisääntyneen "huolestuttavasti", "räjähdysmäisesti", "ennen 
näkemättömällä tavalla" tai "katastrofaalisesti". Tilanteen määrittelyllä oli 
puheessa tärkeä retorinen merkitys (vrt. Best 1987). Sitä käytettiin vakuutte-
luun ja tehtyjen ehdotusten perusteluun tai sitten sillä osoitettiin toisille, että 
puhuja oli muiden tavoin huolissaan tilanteesta. Arvioita ryyditettiin usein 
luvuin ja laskelmin. Tiedot olivat peräisin viidestä eri lähteestä. Tutkimustie-
toihin viitattiin neljässä puheenvuorossa, hoitotilastoihin kymmenessä, po-
liisitilastoihin neljässä, Helsingin päihdetoimikunnan selvityksiin yhdessä ja 
yksittäisen koulun ilmoitukseen yhdessä puheenvuorossa. 

Kaikki viittaukset tutkimustietoihin kohdistuivat Helsingin koulunuorison 
keskuudessa suoritettuun kyselytutkimukseen (Hemminki & al. 1971), jonka 
mukaan 23 07o tutkituista ilmoitti kokeilleensa kannabista, 77 Wo kertoi tun-
tevansa huumeita kokeilleita tovereita, ja noin puolelle vastaajista oli joskus 
tarjottu aineita. Poliisin tilastoja esitteli edustaja Hara (Kok.): 

Eduskunnan pöytäkirjoihin on syytä merkitä esimerkkinä mm. se, että 
Helsingin huumausaineryhmän tutkimien rikosten määrät vuodesta 1967 
alkaen ovat olleet seuraavat — nousu on kavanduttava: Vuonna 1967 
30 kpl, seuraavana vuonna 1968 233 kpl, vuonna 1969 457 kpl; vuonna 
1970 — edellisenä kalenterivuonna — hyppäys oli peräti 2 287:ään, ja 
tänä vuonna tähän mennessä on runsaasti yli 5 000 sanotunlaista ta-
pausta, joten kasvu on ollut edelliseen vertailuvuoteen verrattuna yli 
2,5-kertainen. On siis todella aika ryhtyä sanoista tekoihin, ts. lainsää-
däntötoimiin tässä asiassa. (VP 1971, ptk. III, 3256.) 

Käytetyin lähde Suomen huumausainetilanteen arvioinnissa oli lääkintöhal-
lituksen antama ilmoitus, johon viitaten huumausaineiden satunnaiskäyttä-
jien lukumääräksi arvioitiin edustajien puheenvuoroissa 30 000-40 000 hen-
kilöä. Edelleen yli 3 000 huumausaineiden käyttäjän kerrottiin hakeneen hoitoa 
kahden viime vuoden aikana. 

Hallituksen esityksen ja sitä tukevien kannanottojen argumentoinnissa tai 
keskustelussa lain yleisestävistä vaikutuksista voidaan havaita vaikutteita so-
siologisista, kriminologisista ja muista yhteiskuntatieteellisistä diskursseista, 
esimerkiksi käsitykset huumausaineongelman taustoista, sosiaalisten ongel-
mien kasaantumisesta ja kriminologisten sanktioiden vaikutuksista. Huumaus-
ainelain uudistukseen sopineekin se, mitä Mäkelä (1985, 219) on todennut 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja lainsäädäntötyön suhteista 1960-luvun 
ja 1970-luvun kriminaalipoliittisissa uudistuksissa: "Samat henkilöt saattoi-
vat eri vaiheissa tehdä kriminologista tutkimusta, osallistua poliittisten puo-
lueiden ohjelmatyöhön tai ulkoparlamentaaristen järjestöjen painostustoimin- 
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taan, antaa työpanoksensa lainvalmisteluun komiteoiden jäseninä ja virka-
miehinäkin ja olla mukana päätöksenteossa ministereinä ja kansanedustajina". 

Lääketieteeseen viitattiin edustajien puheissa toistuvasti ja eksplisiittises-
ti. Edustaja Ehrnrooth (RKP) nosti lääketieteelliset asiantuntijat ratkaisevaan 
asemaan: 

Asiantuntijat ovat tietenkin olleet eri mieltä asiasta, mutta kun lakiva-
liokunta kallistui niiden asiantuntijoiden kannalle, jotka pitivät käytön 
rangaistavuutta tärkeänä, se johtui ennen kaikkea siitä, että erittäin pä-
tevät lääkäriasiantuntijat, tohtorit Juhana ja Pirkko Idänpään-Heikki-
lä, pystyivät vakuuttavasti todistamaan valiokunnalle, mitä haittateki-
jöitä olisi käytön dekriminalisoinnista. Kun lisäksi lääkintöhallituksen 
pääjohtaja Leo Noro on kesällä käyttämässään puheenvuorossa koros-
tanut, että rangaistavuuden poistaminen nyt, kun huumausaine-epide-
mia on leviämässä, olisi kaikkea muuta kuin tarkoituksenmukaista, on 
todettava, että pätevimmät asiantuntijat ovat käytön kriminalisoinnin 
kannalla... (VP 1971, ptk. III, 3262.) 

Kriminalisointia vastustaneen lääkäri-kansanedustaja Ruokolan (Kesk.) mu-
kaan kysymyksessä olivat "eliittiteoreetikot", joilta puuttui käytännön hoi-
tokokemus (VP 1971, ptk. III, 3265-6). Johtuen ehkä siitä, että valtiopäi-
villä istui useampikin lääkärin koulutuksen hankkinut kansanedustaja, kes-
kustelu sai paikka paikoin ammattikunnan sisäisen kiistelyn luonteen. Myös 
ideologiset erot olivat väittelyssä läsnä. Kokoomuksen lääkäri-kansanedus-
taja Kauppi perusteli käytön kriminalisointia murrosikään liittyvillä ilmiöil-
lä ja arvosteli kollegaansa edustaja Ilkka Taipaletta (SDP) huumehaittojen 
vähättelystä (VP 1971, ptk. III, 3252-5; 3548-51). Taipale taas katsoi käy-
tön rankaisemisen edustavan psykiatriassa tyypillistä yksilö-psykologista suun-
tausta ja "puhuttelulinjaa" (VP 1971, ptk. III, 3247-8). 

Joidenkin lääkäriasiantuntijoiden lisäksi poliisin edustajat olivat valiokun-
nissa vedonneet voimakkaasti käytön kriminalisoinnin puolesta. Edustaja 
Ehrnroothin (RKP) mukaan Helsingin rikospoliisin huumausaineryhmän apu-
laisosastonjohtaja oli lausunnossaan painottanut, että "poliisi ei voi ottaa 
vastuuta tilanteesta joka syntyy, jos eduskunnan enemmistö dekriminalisoi 
huumausaineiden käytön" (VP 1971, ptk. III, 3262). Poliisi oli huolissaan eri-
tyisesti siitä, että käytön dekriminalisointi saattaisi kaventaa heidän pidätys-
oikeuksiaan ja vaikeuttaa esitutkintaa (VP 1971, ptk. III, 3259, 3264). Sii-
hen, ettei poliisin oikeuksia pakkokeinoihin kavennettaisi vedottiin lakivalio-
kunnan lausunnossa (LaVL 2/1971). 

Huumausainekysymyksen määrittelyä voidaan verrata alkoholipoliittisiin 
ratkaisuvaihtoehtoihin. Klaus Mäkelä (1977, 51) on eritellyt erilaisia alkoho-
liongelman määrittelytapoja ja ratkaisuja seuraavasti: 

Jos alkoholi nähdään järjestys- ja turvallisuusongelmana ja moraalise-
na kiistakysymyksenä, alkoholikontrollin päävastuu lankeaa poliisille 
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ja sosiaaliviranomaisille. Jos taas alkoholi nähdään tuottavuusongel-
mana, ylläpidetään tiukkaa työkuria ja käynnistetään työpaikkojen hoi-
toonohjausmalleja; alkoholisoitunut marginaaliväestö sitä vastoin saa-
tetaan työntää suurkaupunkien slummeihin. Jos taas kansanterveydel-
liset näkökohdat ovat etualalla, alkoholihaittojen katsotaan kuuluvan 
terveysviranomaisten tehtäväkenttään. 

Tämän mukaisesti voidaan todeta, että huumausainekysymys tuli Suomessa 
määritellyksi lähinnä järjestys- ja turvallisuusongelmana. Päävastuu huume-
ongelman hallinnasta annettiin poliisiviranomaisille. Käytön kriminalisoin-
nilla pyrittiin säätelemään uteliaan, kokeilunhaluisen nuorison käyttäytymistä. 

Määritellessään huumausaineiden käytön rangaistavaksi teoksi Suomen 
eduskunta asettui yleisestä kansainvälisestä linjasta poikkeavalle kannalle (Ut-
riainen & Hakonen 1985, 96-97). Useimmissa muissa maissa on tyydytty 
siihen, että kriminalisointi on ulotettu ainoastaan hallussapitoon. Voidaan 
tietenkin keskustella, kuten eduskunnassakin tehtiin, missä käytön ja hallus-
sapidon välinen raja täsmällisesti kulkee (esimerkiksi miten ainetta voi käyt-
tää pitämättä sitä hallussa). Tällä seikalla ei tässä ole kuitenkaan merkitystä. 
Oleellista on, että Suomen eduskunnassa haluttiin huumausaineiden käyttö 
määritellä yksiselitteisesti kielletyksi. Pohjoismaista samaan ratkaisuun pää-
tyi tuolloin ainoastaan Norja. Se, että aiemmin kansainvälisiä huumausaine-
sopimuksia omissa säädöksissään passiivisesti seurannut Suomi päätyi uu-
dessa huumausainelaissaan kansainvälistä käytäntöä rajoittavamalle linjalle 
kertoo siitä, että huumausaineiden käyttö määriteltiin meillä nyt ensi kertaa 
laajoja toimenpiteitä vaativana kansallisena ongelmakysymyksenä. Käytön 
kriminalisoinnista tuli tässä prosessissa koko suomalaista huumausainepoli-
tiikkaa jäsentävä avainkysymys. 

Käytön rangaistavuuden ohella eduskunta tiukensi hallituksen esitystä myös 
rangaistusasteikosta. Hallitus ehdotti rangaistusmaksimin korottamista kuu-
teen vuoteen kuritushuonetta, eduskunta — ja tässä tapauksessa ilman laa-
jaa keskustelua ja suurempaa erimielisyyttä — nosti sen kymmeneen vuo-
teen. Hallitus esitti enimmäisrangaistusten korottamista muiden pohjoismaiden 
tasolle, jotta Suomesta ei muodostuisi aluetta, joka naapurimaita alhaisem-
milla rangaistuksilla vetäisi huumausainerikollisia puoleensa (HE 128/1970). 
Rangaistusmaksimin korottamista kymmeneen vuoteen ehdotti talousvalio-
kunta. Hallituksen esityksen katsottiin tältä osin vanhentuneen, koska Nor-
jassa hallitus oli jo antanut esityksen rangaistusmaksimin nostamisesta kym-
meneen vuoteen, Ruotsissa asiasta keskusteltiin ja Saksan Liittotasavallassa 
vastaava määräys oli tietojen mukaan jo tulossa voimaan. Enimmäisrangais-
tuksen korottamista hallituksen esityksestä vielä neljällä vuodella perustel-
tiin myös sillä, että huumausainerikollisuuden arvioitiin lisääntyneen jyrkästi 
ja saaneen samalla entistä törkeämmän luonteen. (TaVM 12/1971.) 

Edustaja Tuomiojan yhdessä neljän muun SDP:n kansanedustajan kanssa 



tekemä rinnakkaisaloite (LA 399/1970) rangaistusten porrastamisesta niin, 
että lievemmissä tekomuodoissa (esimerkiksi pienehkön kannabiserän luovut-
taminen ystävälle vastavuoroisuuden merkeissä) henkilön katsottaisiin syyl-
listyneen ainoastaan sakolla rangaistavaan huumausainerikkomukseen, hy-
lättiin valiokunnissa yksimielisesti (TaVM 12/1971; LaVL 2/1971). Lakivalio-
kunnassa rangaistusten porrastamista lievempään suuntaan vastustettiin ni-
menomaan siksi, että sen pelättiin rajoittavan poliisin oikeutta käyttää pak-
kokeinoja huumausainerikosten tutkinnassa. 

Uusi huumausainelaki tuli voimaan 21.1.1972. Huumausainerikoksen tun-
nusmerkistö ja rangaistusasteikko säädetään lain 2. §:ssä. 

Joka luvattomasti valmistaa tai valmistuttaa, kuljettaa, kaupaksi tar-
joaa, ostaa, myy, välittää tai muulla tavoin levittää huumausainetta tai 
sitä yrittää taikka pitää huumausainetta hallussaan tai käyttää sitä taikka 
luovuttaa lääkemääräyksen tai muun huumausaineen saantiin oikeut-
tavan asiakirjan, on tuomittava huumausainerikoksesta vankeuteen enin-
tään kahdeksi vuodeksi tai sakkoon. 

Törkeästä huumausainerikoksesta maksimirangaistus on lain 3. §:n mukaan 
10 vuotta kuritushuonetta. Törkeän rikoksen tunnusmerkkeinä mainitaan erik-
seen toiminnan laajuus ja ammattimaisuus, erityisen vaarallinen aine ja suu-
ri ainemäärä. Salakuljetuksesta ja törkeästä salakuljetuksesta säädetään vas-
taavat rangaistukset (4. ja 5. §). Henkilö, joka rikkoo lakia muulla tavoin 
kuin 2.-5. §:ssä on tuomittava huumausainerikkomuksesta sakkorangaistuk-
seen (6. §). Lain 7. § on taloudellisten seuraamusten kannalta keskeinen. Huu-
mausaineen kohtalosta säädetään seuraavasti: 

Tässä laissa mainitun rikoksen kohteena ollut huumausaine on tuomit-
tava valtiolle menetetyksi. Jos huumausaine on siirtynyt toiselle taikka 
hukattu tai hävitetty, on sen arvo kokonaan tai osaksi tuomittava me-
netetyksi. (7. § 1. mom.) 

Lain 8. §:ssä säädetään poliisin oikeudesta hävittää takavarikoitu huumaus-
aine yms., 9. § määrää tekojen yhdistämisestä ja 10. §:ssä säädetään lain voi-
maantulosta. Huumausaine-käsitteen kannalta olennainen on lain 1. §. Huu-
mausaineiksi määritellään siinä Suomea sitovien kansainvälisten huumausai-
nesopimusten alaiset aineet sekä muut asetuksella säädettävät aineet, joilla 
on huumaava tai siihen rinnastettava vaikutus. Tarkemmin nämä lain 1. §:n 
tarkoittamat aineet määriteltiin 18.2.1972 annetulla huumausaineasetuksella 
(SA 161/1972). Luettelon tarkastaa lääkintöhallitus vuosittain tai tarpeen mu-
kaan (HuumA. 4. §). Lain (1. §) mukaan asetuksella säädetään näiden ainei-
den maahantuonnista, maastaviennistä, valmistuksesta ja kaupasta. Vuoden 
1972 asetuksen (2. § 1. mom.) mukaan: 

Huumausaineen tuotanto, valmistus, maahantuonti, maastavienti, ja- 

147 



kelu, kauppa, käyttö ja hallussapito muihin kuin lääkinnällisiin tai tie-
teellisiin tarkoituksiin on kielletty. 

Kannabis, heroiini, LSD, meskaliini ja psilosybiini määriteltiin asetuksessa 
(2. § 2. mom.) kokonaan kielletyiksi. 

Huumausainelain säätämisen yhteydessä eduskunnassa kiisteltiin jonkin 
verran myös lääkeaineiden väärinkäytön ja teknisten liuottimien väärinkäy-
tön suhteesta huumausaineisiin. Keskustelun tuloksena eduskunta liitti vas-
taukseensa (EV 1267/71) toivomuksen, että 

hallitus ryhtyisi kiireellisesti toimenpiteisiin huumaaviin tarkoituksiin 
käytettävien teknisten liuottimien ja lääkeaineiden saannin vaikeutta-
miseksi, näiden aineiden käytön valvonnan tehostamiseksi sekä erityi-
sesti huumausaineiden, mainittujen teknisten liuottimien ja lääkeaineiden 
väärinkäytön seurauksia koskevan hoito- ja valistustoiminnan järjestä-
miseksi. 

Vuoden 1972 huumausainelaki on sisällöltään puhtaasti rikosoikeudellinen 
(Utriainen & Hakonen 1985, 71). Huumausaineiden käyttäjien hoidosta ja 
huollosta oli voimassa vuoden 1962 laki päihdyttävien aineiden väärinkäyt-
täjien huollosta. Huumausaineiden käyttäjät käsiteltiin siinä muiden päih-
teiden väärinkäyttäjien ohessa. Koska varsinaisiin lainsäädäntötoimiin ei hoi-
tokysymyksessä uusien huumekuvioiden myötä ryhdytty, voidaan hoidolli-
sena toimenpideohjelmana pitää huumausainekomitean mietintöä (KM 1969) 
ja erityisesti sitä seurannutta huumausaineneuvottelukunnan mietintöä (KM 
1971). Kummassakin lähdettiin siitä, että huumausaineiden käyttäjien hoito 
tuli toteuttaa osana terveydenhoidon ja päihdehuollon yleisiä järjestelmiä (KM 
1969, 152-153; KM 1971, 18). Joihinkin yleisiin yksiköihin ehdotettiin kui-
tenkin perustettavaksi huumenuorille tarkoitettuja erityisosastoja (KM 1969, 
205; KM 1971, 62). Huumausaineiden väärinkäyttäjien avohoitoon kiirehdittiin 
A-klinikkasäätiön ehdottamien nuorisoasemien perustamista (KM 1969, 181, 
207, liite 3; KM 1971, 32). Toimintaohjelman suuntalinjoja toteutettiin hal-
linnollisin toimin. 

Huumausainelain säätämisen ja hoidollisen toimenpideohjelman valmis-
telun myötä huumausaineongelmaan määriteltiin hallinnolliset perusratkai-
sut. Esiinnostettu huumausaineongelma institutionalisoitiin osaksi suoma-
laista virallista hallintojärjestelmää. Päävastuu ongelman torjunnasta annettiin 
poliisi- ja oikeusviranomaisille. Tämä työnjako heijastui todennäköisesti myös 
rikosoikeudellisen kontrollin edustajien dominoivassa asemassa ongelman ins-
titutionalisoimista seuranneen huumekirjoittelun agenttirakenteessa. Edus-
kunnassa huumausainekysymyksen määrittely, toimenpideohjelman lukkoon 
lyöminen ja ongelman institutionalisoiminen kuvastuivat aiheesta käydyn kes-
kustelun vähenemisenä. Tästäkin keskustelusta suurin osa oli rutiininomais-
ta vanhojen eduskunta-aloitteiden uusimista. Näistä tavallisin aloitetyyppi oli 



raha-aloite jollekin hoitoon liittyvälle vapaaehtoistyön yksikölle tai ryhmälle. 
Huumausainekysymyksen joutuminen 1980-luvulla uudelleen julkisen mää-

rittelyn kohteeksi näkyy valtiopäiväaineistossa selvästi. Kansanedustajien aloit-
teellisuus huumekysymyksessä lisääntyi ja eräät julkisessa huumekeskustelussa 
käsitellyt teemat nousivat esiin uusien toimenpideohjelmien vaatimuksina. 

Voimakkaimmat vaatimukset kohdistuivat huumausaineiden käyttäjien hoi-
toon. Hoitojärjestelmää pidettiin useissa aloitteissa ja puheenvuoroissa riit-
tämättömänä tai tehottomana. Laajaa kannatusta saaneessa Muroma ym.:n 
kirjallisessa kysymyksessä (156/83) "Huumausaineiden käyttäjien hoidon jär-
jestämisestä" konstruoitiin tilanne seuraavasti: 

Maassamme on arvioiden mukaan useita tuhansia huumeiden käyttä-
jiä. Huumeongelma on pahentunut viime vuosina nopeasti ja yhä nuo-
remmat kokeilevat huumeita jouduttuaan huumekauppiaiden tehokkaan 
myyntiverkoston tarjousten kohteeksi. Kuitenkin maastamme puuttuu 
järjestetty hoito narkomaanien pelastamiseksi. 

77 kansanedustajaa eri puolueista (POP, Kok., SKL, RKP, Kesk., SMP, SDP, 
SKDL) esittivät hallitukselle kysymyksen: 

Mihin toimenpiteisiin Hallitus aikoo ryhtyä alaikäisten huumeiden käyt-
täjien pakkohoidon sekä aikuisten narkomaanien katkaisu-, terapia- ja 
kuntoutushoidon ja Metadon-vieroitushoidon järjestämiseksi? 

Huumenuorten vanhempainyhdistysten julkisuuteen nostama ja ajama vaa-
timus alaikäisten nuorten pakkohoidosta sai kannatusta eduskunnassa myö-
hemminkin. Vuonna 1987 sen allekirjoitti 100 kansanedustajaa yli puoluera-
jojen (KK 313/87). Vuotta myöhemmin huumausaineiden käyttäjien — ei enää 
vain alaikäisten — pakkohoitoa vaati 34 kansanedustajaa (KK 253/88). Jäl-
kimmäisen kysymyksen perusteluissa kerrottiin vanhempainjärjestöjen Va-
paaksi Huumeista ry:n ja Irti Huumeista ry:n toimittaneen vuonna 1988 edus-
kunnalle pakkohoitoa vaativan kansalaisadressin, jossa oli 40 000 allekirjoi-
tusta. 

Huumausainekysymyksen konstruointi nuoriso-ongelmana on ollut edus-
kunnassa käydyn huumekeskustelun hallitsevin piirre myös 1980-luvulla. Nuor-
ten pakkohoitovaatimuksen ohella se näkyi myös mm. laajahkoa kannatusta 
saaneissa hoitokotien perustamista huumeita käyttäville nuorille vaatineessa 
raha-asia-aloitteessa (363/85) sekä aloitteissa ennalta ehkäisevien valistuskam-
panjoiden käynnistämiseksi (Toivomusaloiteet 206/84 ja 202/88). Huumaus-
ainekysymyksen uudelleen määrittelynä voidaan pitää sitä, että "nuoriso-on-
gelman" ohella vaatimuksissa puhuttiin nyt eksplisiittisesti myös aikuisten 
narkomaanien hoitojärjestelyistä (KK 156/83, 313/87, 253/88). 

Virallisen hoitojärjestelmän vaihtoehtona eduskunnassa tuettiin vapaaeh-
toista huumetyötä. Erilaisille huumehoitoa harjoittaville vapaaehtoisjärjes- 
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töille, aatteellisille yhdistyksille tai muille ryhmille ehdotettiin avustuksia lu-
kuisissa raha-asia-aloitteissa.24  Vanhempainjärjestöjen Vapaaksi Huumeista 
ry:n ja Irti Huumeista ry:n toimintaa tuettiin eduskunnasta toistuvilla raha-
asia-aloitteilla. 

Aktiivisesti eduskuntaan päin toimineet vanhempainyhdistykset saivat eh-
dotustensa taakse huomattavan määrän kansanedustajia. Hallituksessa jär-
jestöjen vaatimuksiin suhtauduttiin sen sijaan pidättyvämmin. Hallituksen 
vastauksissa nuorten pakkohoitoa ja hoitojärjestelmän puutteita koskeviin 
kirjallisiin kysymyksiin (156/83; 313/87; 253/88) kiistettiin ensinnäkin nii-
den tilannearvioiden hälyttävyys. Hoitojärjestelmässä myönnettiin olevan puut-
teita, mutta vuosien 1987 ja 1988 vastauksissa niiden katsottiin pitkälti kor-
jautuneen perustettujen uusien hoitoyksiköiden myötä. Alaikäisten nuorten 
pakkohoidon katsottiin tarpeen vaatiessa ja riittävien edellytysten vallitessa 
olevan mahdollista päihdehuoltolain, lastensuojelulain ja mielisairaslain pe-
rusteella. Tulossa olevaan mielisairaslain uudistukseen kerrottiin valmistelta-
van erikseen säännöksiä alaikäisten tahdosta riippumattomasta hoidosta: huu-
mausaineiden käytön kohdalla sitä voitaisiin soveltaa silloin, kun pitkäaikai-
seen väärinkäyttöön liittyisi selkeästi tunnistettava mielenterveyden häiriö (KK 
313/87; 253/88). Muita uusia erityissäännöksiä ei katsottu tarvittavan. Van-
hempainyhdistysten vaatimaa pidempiaikaista laitospakkohoitoa kysymyk-
siin vastannut sosiaali- ja terveysministeri ei pitänyt kannatettavana toimen-
piteenä (KK 253/1988). Esitys Metadon-hoidosta tyrmättiin täysin (KK 
156/83). 

Huumausainetilanteen ja -politiikan seuraamisen kannalta tärkeä muutos 
tehtiin, kun hallituksen esityksestä (HE 104/86) eduskunnassa säädettiin vuon-
na 1987 laki päihdeolojen kehitystä koskevan kertomuksen antamisesta edus-
kunnalle. Vuosittain annettava kertomuksen teksti valmistellaan sosiaali- ja 
terveysministeriössä. 

Huumausaineen määritelmää laajennettiin vuonna 1981 annetulla uudel-
la huumausaineasetuksella (282/81), jolla säädettiin kansainvälisen psykot-
rooppisia aineita koskevan yleissopimuksen soveltamisesta Suomessa. Polii-
sin aloitteesta mukaan otettiin joitakin kansainvälisessä sopimuksessa mai-
nitsemattomiakin aineita (esim. bentsodiatsepiinit), joita poliisi oli tavannut 
katukaupassa (Utriainen & Hakonen 1985, 72). Aineluetteloja on sittemmin 
täydennetty asetusmuutoksin (693/81, 482/85, 1119/88). 

24 Avustuksia ehdotettiin seuraaville: Vihreä Keidas r.y. (vuosittain), Lähetysnuoret (RA:t 78/81; 
34/82; 410/86), Lehtomäen narkomaanikoti (RA:t 726/85; 70/88), Kirjaskylän narkomaani-
koti (RA:t 1431/81;1785/86), Kalliolan kuntoutusklinikka (TA:t 336/86, 337/86), Naisten Rait-
tiuskeskus r.y. (RA 378/86), Huumeambulanssi r.y. (RA 922/86), Tampereen kasvatusyhdistys 
r.y. (RA 1030/86), Konnakuoron Kristillinen Päihdetyön Tuki (RA 55/87), Naiset Yhdessä Ir-
ti Päihteistä r.y. (RA 289/87), Karismakoti r.y. (RA 1018/87), Kristillinen alkoholisti- ja nar-
komaanityö r.y. (RA 1303/87), Pelastakaa nuoret — auta Eevaa auttamaan r.y. (RA 1221/88) 
ja Kemin Kristillisen Työväenyhdistyksen katulähetysjaosto (RA 1476/88). 
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Toimenpideohjelman toteuttaminen 

Virallisen toimenpideohjelman toteuttaminen kuvaa sitä sosiaalisen ongel-
man määrittelyprosessin vaihetta, jossa kollektiivisesti sovittuja toimenpiteitä 
sovelletaan käytäntöön. Kuten Blumer (1971) korostaa, ohjelman toteuttami-
nen saattaa muuntaa, vääristää ja uudelleen muotoilla ohjelmaa. Ohjelma 
saattaa osoittautua käytännössä tehottomaksi tai sen toteuttaminen saattaa 
aiheuttaa kritiikkiä nostattavia kielteisiä seurauksia. Toimenpideohjelman so-
veltaminen muodostaa pohjan ongelman uudelleen määrittelylle. Vastusta-
jat pyrkivät muuttamaan ohjelmaa tai sen toteuttamisen suuntaa. Ne, joille 
ohjelmasta on hyötyä, saattavat pyrkiä kehittelemään sen pohjalta uusia vaa-
timuksia etujensa ajamiseen. 

Toimenpideohjelman toteuttamisessa ovat keskeisessä asemassa ne viran-
omaiset, joille ohjelmassa on määrätty vastuu ongelman torjunnasta. Suo-
messa on tapahtunut tässä selvä muutos. 

1960-luvulle saakka huumausainekysymys määriteltiin Suomessa ensisijai-
sesti lääketieteelliseksi ongelmaksi. Päävastuu tilanteen hallinnasta lankesi ter-
veydenhoitojärjestelmän piiriin. Huumekysymyksestä keskusteltiin ja ongel-
mista valistettiin lääkärikunnan ammatillisilla foorumeilla. Lääkintöhallituk-
sen ohjekirjeillä kehotettiin lääkäreitä varovaisuuteen väärinkäytettyjen lääk-
keiden määräämisessä. Voimakkain toimenpide oli väärinkäytetyn lääkkeen 
poistaminen markkinoilta. Narkomaanit hoidettiin yleisten sairaalapalvelu-
jen, lähinnä mielisairaaloiden, puitteissa. 

Lääketieteellisen kontrollin toimintatapa tulee hyvin esille heroiinin koh-
dalla. Heroiinin väärinkäytön lisääntyessä sodan jälkeen tilanteesta huoles-
tunut suomalainen lääkäriseura Duodecim päätti kokouksessaan 13.3.1947 
lähettää lääkintöhallitukselle kirjelmän, jossa esitettiin, että lääkintöhallitus 
kiinnittäisi lääkärikunnan huomiota tilanteeseen ja kehottaisi lääkäreitä ja 
apteekkeja tarkempaan harkintaan heroiinin määräämisessä ja luovuttami-
sessa (Jokivartio 1947, 270). Vaatimusta tehosti Jokivartion laatiman heroii-
niongelmaa käsittelevän artikkelin julkaiseminen Suomen Lääkärilehdessä. 
Ongelman esiinnostamisen — johon, kuten aikaisemmin on tuotu esiin, osal-
listuivat lääkärikunnan ulkopuolelta myös poliisi, lehdistö ja kansainvälinen 
oopiumikontrollin valvontalautakunta — seurauksena heroiinin saatavuutta 
asteittain tiukennettiin, kunnes vuonna 1957 se poistettiin kokonaan apteek-
kiluetteloista (Westling & Riippa 1956, 158; Lehtimäki 1966, 121). Lääkin-
nällisessä käytännössä heroiinin merkitys oli vähentynyt uusien särky- ja ys-
känlääkkeiden tulon myötä. 

Poliisilla ei ollut ennen 1960-lukua juurikaan rikosoikeudellisia keinoja vää-
rinkäyttöä vastaan. Irtolaislain määräykset ja sairaalaan toimittaminen oli-
vat keinovalikoiman keskeiset toimenpiteet. Edellytykset reseptiväärennök-
siin ja salakuljetukseen puuttumiseen olivat jonkin verran paremmat. 
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Poliisin toimivaltuudet lisääntyivät vuoden 1956 laissa huumausaineista, 
jossa tiukennettiin rangaistuksia ja kriminalisoitiin lääkemääräyksen luva-
ton luovuttaminen. Olennainen muutos ongelman määrittelyssä tapahtui 
1960-luvulla alkaneen huumausaineiden käytön leviämisen myötä. Päävas- 
tuu tilanteen hallinnasta siirrettiin poliisi- ja oikeusviranomaisille. Vuoden 
1972 huumausainelain laaja-alaiset kriminalisoinnit ja niihin liittyvät rangais- 
tusasteikot mahdollistivat rikosoikeudelliselle kontrollille laajat toimivaltuu- 
det. Määrittäessään esimerkiksi huumausaineiden käytön vankeusrangaistuk-
seen yltäväksi rikokseksi laki antoi poliisille valtuudet mm. pidätyksiin ja ko- 
tietsintöihin lievimmissäkin käyttötapauksissa. Lääkintöviranomaisille jäi 
asiantuntijavaltaa huumausaine-käsitteen määrittelyssä sekä lääkejakelun jär-
jestäminen ja valvonta. Huumausaineiden käyttäjien hoito määriteltiin sosiaali- 
ja terveysviranomaisten alueeksi. Huumevalistus tai -kasvatus on ollut avoin 
kenttä, jolla ovat toimineet niin eri viranomaiset kuin erilaiset järjestöt ja 
yhteisötkin. 

Rikosoikeudellisessa kontrollissa huumetutkinnan organisatorisella eriyt-
tämisellä on ollut tärkeä vaikutus. Suurimmissa kaupungeissa poliisiin on pe- 
rustettu huumausainerikoksiin erikoistuneita ryhmiä. Näistä tärkein on Hel- 
singin rikospoliisissa toimiva huumerikostoimisto, jonka toiminta-alueelta pal-
jastuu lähes puolet koko maassa ilmitulleista huumerikoksista. Aluksi vuon- 
na 1967 perustettu huumausainekaupan, salakuljetuksen ja väkijuomien am- 
mattimaisen salakuljetuksen tarkkailuun erikoistunut yksikkö toimi viiden 
poliisimiehen vahvuisena huoltopoliisin alaisuudessa. Kaksi vuotta myöhem- 
min alkoholi- ja huumerikosten tutkinta keskitettiin rikospoliisin alaisuuteen 
perustettuun huumepoliisiin. Miesvahvuus kasvoi vuoteen 1975 mennessä 44 
henkilöön. Toimintaa vahvistettiin edelleen vuonna 1979, jonka jälkeen yk- 
sikkö on saanut keskittyä yksinomaan huumetutkintaan. Sen miesvahvuus 
on 1980-luvulla ollut 40 henkilöä. (Kontula 1988, 39; Nordman & Nykänen 
1991.) 

Pienemmillä paikkakunnilla huumerikostutkinta suoritetaan paikallispo-
liisin muun toimen ohessa. Paikallispoliisia avustaa keskusrikospoliisin yh- 
teyteen vuonna 1968 perustettu huumeryhmä. Keskusrikospoliisin läänin- 
osastoissa yksi tutkija on toiminut huumeasioissa yhdysmiehenä poliisipii-
rien ja pääosaston välillä. Vastaavaa erikoistumista on tapahtunut myös tul- 
lilaitoksessa. Sekä poliisi että tulli harjoittavat tiivistä kansainvälistä yhteis-
työtä, mm. Interpolin ja pohjoismaisten huumeyhdysmiesten välityksellä. (Ks. 
tarkemmin Kontula 1988, 39-57.) 

Poliisin harjoittaman huumekontrollin toimintaa ja tartuntapintaa voidaan 
kuvata huumerikostutkinnan kohteeksi joutuneiden henkilöiden lukumää-
rillä. Seuraava kuvio kertoo keskusrikospoliisin kokoamat tiedot syyttäjälle 
ilmoitettujen huumerikosten henkilömääristä. 
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Kuvio 5.5. Syyttäjälle ilmoitettujen huumausainerikosten henkilölukumäärät keskusrikospo-
liisin keräämien tietojen mukaan vuosina 1968-1989 
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Lähteet: Kontula 1988, 117; 1992, 13. 

1960-luvun lopulla huumerikostutkinnan henkilömäärät lisääntyivät jyrkäs-
ti. Ensimmäisen aallon huippuvuosina 1971 ja 1972 syyteharkintaan toimi-
tettiin vuosittain noin 1 200 henkilöä. Uuden huumausainelain tultua voi-
maan huumausainerikosten henkilömäärät kääntyivät jyrkkään laskuun. Ke-
hityssuunnan olisi voinut odottaa olevan pikemminkin päinvastaisen, koska 
huumausaineiden käytön torjunnassa päädyttiin painottamaan poliisikont-
rollin merkitystä ja huumetutkintaan osoitettiin lisää voimavaroja. On ilmeistä, 
että aiemmin todettu nuorison huumekiinnostuksen väheneminen heijastui 
myös poliisitilaston henkilölukumäärien laskussa. Toinen tilastolukuihin vai-
kuttanut seikka on mitä todennäköisimmin ollut huumekuvioissa tapahtu-
nut muutos. Uusi huumausainelaki pakotti käyttäjät piilottelemaan ja suo-
jaamaan toimintaansa aikaisempaa paremmin. Huumausainelain uudistus si-
netöi käytön määrittelyn rangaistavaksi teoksi ja lopetti keskustelun sen mah-
dollisesta dekriminalisoinnista. Toimenpideohjelma ajoi käytön "maan alle". 
Käyttäjien toiminta-areenoiden sulkeutuminen teki rikosten paljastamisen po-
liisille aikaisempaa vaikeammaksi. Poliisitilaston aallonpohjassa 1970-luvun 
jälkipuoliskolla ja 1980-luvun alkuvuosina poliisi ilmoitti huumerikoksista 
syyttäjälle vuosittain noin 400-500 henkilöä. 1980-luvun puolivälissä syy-
teharkintaan saatettujen henkilöiden määrä kipusi uudelleen aikaisempien 
huippuvuosien tasolle. 
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Toimenpideohjelman toteuttamisen kannalta olennaista on ollut se, että ri-
kosoikeudellisen kontrollin toimenpiteet on suunnattu hyvin voimakkaasti 
käyttö- ja hallussapitorikoksiin. Keskusrikospoliisin keräämien tietojen mu-
kaan noin 50-70 prosenttia syyttäjälle ilmoitetuista huumerikoksista on kos-
kenut käyttöä tai hallussapitoa (Kontula 1988, 125; Rikollisuustilanne 1989, 
67). Poliisin taholta tämä on ollut tietoinen strategiavalinta. Kohdistamalla 
kontrollia käyttäjiin on pyritty yhtäältä rajoittamaan huumausaineiden ky-
syntää. Toisaalta menettelyä on käytetty tutkintakeinona. Käyttäjien kautta 
on pyritty paljastamaan törkeämpiä huumerikoksia. Sisäasiainministeriön po-
liisiylitarkastaja on kuvannut strategiaa seuraavasti: 

Poliisin huumausaineiden vastaisessa työssä voidaan erottaa kaksi eri-
laista toimintalinjaa. Toinen kohdistuu huumausaineiden tarjonnan ra-
joittamiseen, toinen kysynnän rajoittamiseen ja pienentämiseen. Huu-
mausaineiden tarjonnan rajoittamiseen kohdistuneet toiminnan edel-
lyttävät, että käytettävissä olevat voimavarat mahdollisimman tehokkaasti 
suunnataan vaikeamman eli ammattimaisen huumausainerikollisuuden 
ja tavanomaisen huumausaineiden salakuljetuksen ja levittämisen pal-
jastamiseen. (...) Huumausaineiden kysynnän rajoittaminen ja pienen-
täminen on poliisilla pääasiassa ennaltaehkäisevää toimintaa. Sitä si-
sältyy nuorisopoliisi- ja lähipoliisitoimintaan, poliisin kouluissa suorit-
tamaan opetustyöhön sekä poliisin tiedotustoimintaan. Merkittävästi 
kysyntää rajoittaa myös se, että poliisi puuttuu yksittäisten väärinkäyt-
täjien huumausaineiden käyttöön ja hallussapitoon sekä valvoo katu-
kauppaa. Valvonnan tarkoituksena on hankaloittaa väärinkäyttäjien huu-
mausaineiden saantia sekä ehkäistä uusien käyttäjien syntymistä. Käyt-
täjien ja katukauppiaiden seuraaminen saattaa myös johtaa törkeäm-
pien huumausainerikosten paljastumiseen. (Virolainen 1985, 38.) 

Kontrollin kohdistamisella käyttäjiin poliisi on halunnut vahvistaa käytön kri-
minalisointia ja siihen liittyvää rangaistusuhkaa. 

Tätä kautta yhteiskunnassa ja nimenomaan nuorison piirissä mielletään 
käyttö rikokseksi, mikä sinänsä on omiaan jo ennakolta karsimaan tiettyä 
osaa nuorista pois huumausaineiden parista (Turkarna 1984, 172). 

Toinen toimenpideohjelman toteuttamiseen suuresti vaikuttanut seikka on ollut 
huumausainemääritelmän laajentuminen. Erityisen tärkeä merkitys on ollut 
vuonna 1981 annetulla uudella huumausaineasetuksella, jossa huumausai-
neluetteloon määriteltiin suuri joukko uusia lääkeaineita. Se laajensi huu-
mausainekontrollin alaa olennaisesti. Keskusrikospoliisin keräämässä aineis-
tossa lääkeaineiden osuus huumerikoksissa on noussut vuoden 1981 jälkeen 
muutamasta prosentista lähes viidesosaan tapauksista. Muutoin kontrollitoimet 
ovat kohdistuneet suurimmaksi osaksi (60-80 prosenttia) kannabisrikoksiin. 
Lääkeaineet ovat nousseet huumausainerikosten ainejakaumassa 1980- 
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luvulla kannabiksen jälkeen toiseksi suurimmaksi ryhmäksi. Kontrollin laa-
jennus lääkeaineisiin on mitä ilmeisimmin vaikuttanut myös keskusrikospo-
liisin tilastoimien huumausainerikostapausten lukumäärän kasvuun. (Kon-
tula 1988, 119-123; Rikollisuustilanne 1989, 66.) 

Siitä, miten oikeuslaitos on syyttäjälle jätettyjä huumerikosilmoituksia kä-
sitellyt, kertoo seuraava kuvio. 

Kuvio 5.6. Alioikeuksissa huumausainerikoksista tuomitut vuosina 1972-1989 
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Lähteet: SVT Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1977, 1979, 1984 ja 1986; Rikollisuustilanne 
1989, 65; Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen henkilökohtainen tiedonanto 1992. 

1970-luvun alussa tuomittiin huumausainerikoksista vuosittain noin 500-600 
henkilöä. Lukumäärien hienoisen laskun jälkeen 1980-luvun jälkipuoliskol-
la huumetuomioiden vuosittainen määrä on noussut tuhannen henkilötapauk-
sen paikkeille. Suurin osa tuomioista on ollut sakkorangaistuksia. Vankeu-
teen on 1980-luvulla tuomittu vuosittain noin 150-200 henkilöä. 

Jos verrataan tuomiojakaumaa poliisin tilastoon, voidaan todeta, että 
1970-luvun alussa huomattava osa syyttäjälle ilmoitetuista henkilöistä jätet-
tiin syyttämättä tai tuomitsematta. Sittemmin tämä osuus on vähentynyt. Kun 
vuosina 1970-1972 jätettiin rangaistukseen tuomitsematta noin kolmasosa 
syytetyistä, niin vuonna 1976 vastaava luku oli enää noin 10 Wo ja sen jäl-
keen alle 5 % (Kontula 1986, 158-161; Rikollisuustilanne 1989, 68). Vaikka 
huumerikoksista syytettyjen keski-iän nousu (1970-luvun alun 18,5 vuodesta 
noin 25 vuoteen 1980-luvulla) ja alaikäisten syytettyjen määrän vähenemi- 
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nen ovat osaltaan vaikuttaneet syyttämättä ja tuomitsematta jättämiseen, voi-
daan arvioida, että rangaistuskäytäntö huumausainerikoksissa on yleisem-
minkin tiukentunut (ks. tarkemmin Kontula 1986, 161; 1988, 131-132). 

Jos verrataan rikosoikeudellisen kontrollin toimintaa eduskunnan käymään 
keskusteluun, voidaan todeta, että huumausainelain tulkinta on muodostu-
nut toimenpideohjelman toteuttamisessa tiukemmaksi kuin mitä eduskun-
nassa lainsäädäntävaiheessa esitettiin. Useissa käytön kriminalisointia puo-
lustavissa kannanotoissakin suositeltiin pelkkien käyttö- ja hallussapitotapaus-
ten ilmoittamatta, syyttämättä ja tuomitsematta jättämistä. Esimerkiksi käytön 
kriminalisointia esittäneen lakivaliokunnan lausunnossa viitoitettiin lain so-
veltamista seuraavasti: 

Huumausaineen luvattoman käytön kriminalisoinnista päättäessään va-
liokunta on ottanut huomioon, että henkilöihin, jotka pitävät huumaus-
ainetta hallussaan ainoastaan omaa käyttöä varten tai vain käyttävät 
sitä, olisi sovellettava poliisilain 14. §:n 2. momentin, rikoslain voimaan-
panemisesta annetun asetuksen 15. §:n 2. momentin ja rikoslain 3. lu-
vun 5. §:n 2. momentin säännöksiä ilmoittamatta, syyttämättä ja tuo-
mitsematta jättämisestä (LaVL 2/71, 11). 

Oikeuskansleri oli syyttäjille antamissaan ohjeissa samoilla linjoilla esittäes-
sään, että käytöstä ja hallussapidosta omaa käyttöä varten voidaan jättää syyt-
tämättä, jos rikos on vähäpätöinen, johtunut ajattelemattomuudesta tai tie-
tämättömyydestä, eikä yleinen etu vaadi syytteen ajamista (Syyttäjä-Sano-
mat 7/1972). Toisaalta voidaan sanoa, että toimenpideohjelman rikosoikeu-
dellista toteuttamista on ohjannut samankaltainen käytön tuomitseva moraa-
lisesta järjestyksestä huolehtimisen henki kuin eduskuntakeskustelussakin 
usein esiintyi. Poliisi on halunnut vahvistaa käytön kriminalisointia suuntaa-
malla huomattavan osan resursseistaan kannabiksen käyttörikosten paljas-
tamiseen ja selvittämiseen. Syyttäjälle ilmoitetuista ja tuomituista huumaus-
ainerikoksista suurin osa on kohdistunut kannabiksen käyttöön. 

Huumausainekysymyksen uudelleen määrittelyssä 1980-luvulla toimenpi-
deohjelman rikosoikeudellista toteuttamista, erityisesti kontrollin suuntaamista 
käyttöön ja hallussapitoon on kritisoitu toistuvasti (Nuorten huumetyöryh-
män muistio 1985; Kontula 1986 ja 1988; Heinonen 1989; Yhteistyö huumaus-
ainekontrollissa 1991). Esimerkiksi Nuorten huumetyöryhmä (1985, 27) kat-
soi, että 

poliisin tulisi syytteeseen saattamisen sijasta tehostaa pelkkään huumaus-
aineiden käyttöön syyllistyneiden hoitoon ohjausta. Vastaavasti syyttä-
jälaitoksen tulisi jättää nostamatta syyte tapauksissa, joissa on kysy-
mys yksinomaan huumausaineiden käytöstä. 

Arvostelulla ei ole ollut näkyvää vaikutusta rikosoikeudellisen kontrollin toi-
mintaan. Poliisi on toistuvasti vedonnut huumetilanteen pahenemiseen ja vaa- 
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tinut käytön rangaistavuuden säilyttämistä entisellään. Edellä esitetyt keskus-
rikospoliisin tilaston ja tuomioistuintilaston aikasarjat yhdessä muiden ilmi-
tullutta huumerikollisuutta kuvaavien tiedostojen (SVT, Poliisin tietoon tul-
lut rikollisuus, neljännesvuosikatsaukset ja vuosiraportti) kanssa ovat tarjon-
neet vakuuttavalta näyttävän pohjan väitteille huumeongelman vaikeutumi-
sesta. Aikaisempaan ongelman esiinnostamisen tarkasteluun liittyen voidaan 
todeta, että huumerikollisuutta kuvaavien aikasarjojen nousevat kehityskäy-
rät ovat olleet 1980-luvulla tärkeä edellytys "uuden huumeaallon" konstru-
oinnissa. Muilla ongelman määrittelyyn osallistuvilla aktoreilla ei ole ollut 
esittää vastaavia lyhyin aikavälein päivittyviä lukusarjoja. Eräiden poliisimies-
ten lausuntojen mukaan ainakin Helsingin rikospoliisin huumetoimistossa 
on myös tietoisesti kiinnitetty huomiota tilastolukujen näyttävyyteen (Nord-
man & Nykänen 1991, 120-121; HS 8.10.1992). 

Rikosoikeudellisen kontrollin ohella huumausainevalvontaa suorittavat ter-
veysviranomaiset. Tehtävästä on vastannut lääkintöhallitus. Sen harjoittama 
kontrolli on kohdistunut huumausaineiden ja lääkeaineiden saatavuuden val-
vontaan. Toimenpiteet ovat kohdistuneet aineiden maahantuontiin, maasta-
vientiin, valmistukseen, myyntiin ja lääkäreiden toimintaan. Lääkejakelun val-
vonnan kannalta olennainen on kolmiportainen reseptijärjestelmä. Tarkim-
man valvonnan kohteena ovat vuodesta 1982 käyttöön tulleet lääkärikohtai-
set huumausainereseptit, joilla lääkäri voi määrätä potilaalleen lääkejakelun 
piirissä olevia vahvoiksi huumausaineiksi luokiteltuja aineita. Huumausai-
nereseptit ovat jatkuvan atk-seurannan kohteena (Kontula 1988, 59-60). Tar-
vittaessa valvova viranomainen voi suorittaa apteekkeihin suunnatun resep-
tikyselyn. Toimenpiteissään lääkintäviranomaiset voivat tiedotuksen, huomau-
tusten ja varoitusten lisäksi rajoittaa potilaan lääkkeen saantia tai lääkärin 
oikeuksia määrätä lääkkeitä ja harjoittaa ammattiaan. Luokittelemalla lää-
keaine huumausaineiksi luettaviin valmisteisiin voivat lääkintäviranomaiset 
laajentaa väärinkäytön kontrollia rikosoikeudellisen kontrollin piiriin. 

Toisin kuin poliisi lääkintäviranomaiset eivät ole juuri kertoneet toimen-
piteistään tai niiden tuloksista julkisuudessa. Tietojen saanti huumelääkkei-
den valvonnasta on osoittautunut vaikeaksi myös tutkimushankkeissa (Ta-
kala & Konstari 1982, 135-145). Joissakin mediajulkisuutta saaneissa tapauk-
sissa lääkintöhallituksen valvontatoimet näkyvät paremmin. Temgesic-tapauk-
sen, samoin kuin Turun lääkeainekuolemista syntyneen prosessin ja Dolo-
rex-oikeudenkäynnin perusteella lääkintöhallituksen toiminnasta väärinkäy-
tön valvonnassa saa jokseenkin passiivisen kuvan. Näissä tapauksissa lää-
kintöhallitus on tarttunut asiaan vasta poliisin ja julkisuuden painostukses-
ta. Tarkastelkaamme lähemmin Temgesic-tapausta (Hakkarainen & Hoikka-
la 1992). 

Voimakkaisiin kipulääkkeisiin luettava buprenorfiini-valmiste tuli Suomen 
markkinoille 1980-luvun alussa. Vuonna 1986 huumepoliisi nosti julkisuu-
dessa esiin Temgesicin käytön narkomaanien keskuudessa ja esitti lääkkeen 
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määrittelyä huumeeksi. Lääkintöhallitus selvitti tilannetta Helsingin apteekeis-
sa suoritetulla reseptikyselyllä. Vaikka väärinkäyttöä ilmeni, virasto tahtoi säi-
lyttää lääkkeen statuksen ja määräämismenettelyn entisellään, tavallisella resep-
tilomakkeella. Yleiskirjeellä (24.11.1986) kuitenkin varoitettiin lääkäreitä väärin-
käytöstä ja kehotettiin varovaisuuteen lääkkeen määräämisessä tuntemattomil-
le henkilöille. Lääkintöhallituksen ylilääkäri selvitti asiaa seuraavasti: 

Tässä on kysymys siitä, että pieni ryhmä pyrkii väärinkäytöksillään häi-
ritsemään normaalia lääkkeenkäyttöä. Temgesic on hyvin tärkeä kipu-
lääke. Meidän filosofiamme onkin, että väärinkäyttö pyritään estämään, 
jotta lääke säästyisi sitä tarvitseville. (HS 25.11.1986.) 

Poliisin käsityksissä Temgesic oli kuitenkin heroiinia vastaava huume. 

Temgesicin ominaisuuksia ovat erittäin pitkä vaikutusaika sekä 'kova 
kolahtaminen', kuten narkomaanit asian ilmaisevat — Temgesic on käy-
tännössä heroiinin korvike (IL 12.2.1987). 

Tärkeä kipulääke vai heroiinia vastaava kova huume? Syksyllä 1990 käynnis-
tyneessä julkisessa keskustelussa nostettiin esiin kolmaskin määrittely. Far-
makologian professorin, kahden narkomaaneja hoitaneen lääkärin ja hoito-
kokeiluihin osallistuneiden narkomaanien mielestä Temgesic oli lupaava lää-
ke narkomaanien vieroitus- ja ylläpitohoitoon. Farmakologian professorin 
mielestä narkomaanien hoidossa 

kannattaisi kokeilla sellaista lääkeyhdistelmää, jossa olisi kipua lievit-
tävää ja huumetta korvaavaa buprenorfiinia sekä lisänä vastavaikutta-
jaa eli antagonistia (HS 15.12.1990). 

Erilaisten konstruktioiden väliset suhteet asetettiin järjestykseen vähitellen. 
Vuonna 1988 huumausaineasetuksen muuttamisesta annetulla asetuksella (SA 
1119/88) Temgesic määriteltiin huumausaineiksi luettaviin lääkevalmisteisiin. 
Lääkäri sai määrätä sitä edelleenkin tavallisella reseptilomakkeella, mutta val-
vontaa varten reseptit jäävät kymmeneksi vuodeksi apteekkiin säilytettäväk-
si. Poliisi pääsi puuttumaan väärinkäyttöön aikaisempaa paremmin. 

Syksyllä 1990 huumepoliisi nosti Temgesicin jälleen näyttävästi esiin julki-
suudessa (HS 2.10.1990; US 2.10.1990; AL 2.10.1990; TS 2.10.1990; IS 2.10.1990). 
Seuraavalle päivälle päivätyssä yleiskirjeessään (3.10.1990) lääkintöhallitus il-
moitti päättäneensä rajoittaa Temgesiciä narkomaanien hoidossa kokeilleen 
lääkärin oikeuksia määrätä sitä ja vastaavia lääkkeitä. Samassa kirjeessä kiel-
lettiin Temgesicin määrääminen yksityisvastaanotoilla huumausaineiden 
vieroitus- ja ylläpitohoitoon. Lääkintöhallituksessa oltiin tietoisia Temgesi-
cin kokeilusta narkomaanien hoidossa, mutta vasta poliisin puuttuminen 
asiaan johti rajoituksiin. Toimenpiteistä saa vaikutelman siitä, että lääkintö- 
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hallituksen toimintapolitiikassa narkomaanien hoitokokeilut saivat mennä, 
jotta lääke säilyisi edelleen helposti määrättävänä kipulääkkeenä syöpä- ja 
muille vaikeille kipupotilaille. Huumepoliisi, joka oli määrittelykamppailun 
aktiivisin aktori ja varsinainen ongelman esiinnostaja, perusteli toimintaan-
sa havainnoillaan Temgesicin liikkumisesta huumemarkkinoilla. Syksyllä 1990 
poliisi katsoi erityisesti, että Temgesiciä kulkeutui laittomille markkinoille 
narkomaanien hoitokokeilun kautta. Se tarkkaili Temgesiciä määrääviä 
lääkäreitä ja heidän potilaitaan, kertoi epäilyistään lääkintöhallitukselle ja 
käytti tiedotusvälineitä tehostamaan vaatimuksiaan ongelmaan puuttumisesta. 
Lehdistökeskustelussa Helsingin poliisin huumetoimiston päällikkö 
(HS 14.1.1991) ilmoitti, että poliisi hyväksyy ylläpitohoidon vain joissakin ääri-
tapauksissa, mutta hoidon täytyy silloin olla tarkkaan valvottua eikä lailli-
sesti saatuja huumeita saa hoidon kautta päästä laittomille huumausainemark-
kinoille. 

Temgesiciin liittyvää ongelman määrittelyä hallitsi valvonnan näkökulma. 
Kuten Hoikkalan kanssa (Hakkarainen & Hoikkala 1992) toteamme, ongel-
makonstruktio on tiivistettävissä lyhyesti muotoon: "löysät lääkärit, huijaa-
vat narkomaanit". Narkomaanit määriteltiin taitaviksi huijareiksi, jotka pyr-
kivät hankkimaan huumekäyttöön soveltuvia lääkeaineita keinolla millä hy-
vänsä. Tässä tapauksessa joidenkin lääkärien katsottiin harhautuneen mää-
räämään Temgesiciä liian avokätisesti ja hyväuskoisesti. Narkomaanien 
vieroitus- ja ylläpitohoidon järjestäminen hautautui prosessissa työryhmiin 
ja Helsingin kaupungin hallintokoneistoon. 

Huumausaineiden käyttäjien virallinen hoitojärjestelmä pystytettiin 
1970-luvun alussa huumausainekomitean ehdotuksen suuntaviivojen mukaan. 
Nuorten huumeiden käyttäjien avohoitopisteiksi perustettiin A-klinikkasää-
tiön puitteisiin nuorisoasemia, Järvenpään sosiaalisairaalaan ja Hesperian 
sairaalaan avattiin nuorten huumeongelmiin erikoistuneet osastot ja Mikke-
lin A-kotiin varattiin paikkoja huumausaineiden käyttäjille (011ikainen 1980). 
Näiden rinnalla toimi joitakin yksityisten yhdistysten tai järjestöjen ylläpi-
tämiä hoitoyksikköjä, joista tunnetuimpia ovat Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton toimesta perustettu Arkadian nuorisoklinikka ja Vihreä Keidas ry:n 
ylläpitämä kristillinen hoitoyksikkö. 

Myöhemmin 1970-luvulla sairaaloihin perustetut erikoisosastot ja Mikke-
lin A-kotiin varatut paikat lakkautettiin potilaiden puutteessa. Viralliseksi hoi-
to-ohjelmaksi muodostui huumausaineiden käyttäjien hoito yleisten terveys-
ja päihdehoitopalvelujen puitteissa. Nuorisoasemat jatkoivat aikaisempaa sel-
vemmin yleisinä nuorten ongelmiin keskittyneinä avohoidon palveluyksik-
köinä. Huumeisiin erikoistuneet hoitopalvelut jäivät kapean vapaaehtoissek-
torin harteille. 

Nuorten huumetyöryhmä (1985, 11) arvioi, että 1980-luvun puolivälissä päih-
dehuollon palveluja käytti enintään 1 000 huumausaineiden käyttäjää. PAV-
tilaston kertoma luku oli vastaavana aikana noin 100 huumausaineiden käyt- 
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täjää. Yleissairaaloissa hoidettiin vuosittain noin 20-40 ja mielisairaaloissa 
noin 20 huumausainetapausta (Kontula 1988, 183-184). 

Huumausaineiden käyttäjien hoitopalveluiden riittämättömyyttä kohtaan 
esitetyn kritiikin myötä hoidolliseen toimenpideohjelmaan on alettu hakea 
muutosta sekä virallista että vaihtoehtoista tietä. Helsingin yliopistollinen kes-
kussairaala avasi nelipaikkaisen poliklinikka- ja katkaisuhoitopalveluja tar-
joavan huumevieroitusyksikön. A-klinikan alaisuuteen perustettiin nuorille 
huumeiden käyttäjille tarkoitettu sekä avo- että laitoshoidon palveluja tar-
joava 10-paikkainen Hietalinna-yhteisö. Kalliolan kuntoutussäätiö avasi Kis-
koon jatkohoitoon tarkoitetun 18-paikkaisen Kärkelä-nimisen hoitokodin. Sen 
lisäksi huumehoidon kentälle on yrittänyt muita pienimittaisempia yksityis-
ten yhteisöjen ja järjestöjen tarjoamia hoitopalveluja (esim. Vapaaksi Huu-
meista ry:n Pukinmäen toimipiste ja Auta Eevaa auttamaan -yhdistyksen Pa-
raisten hoitokoti). 

Uusista hoitoyksiköistä HYKS:n vieroitusyksikön, Hietalinna-yhteisön ja 
Kiskon hoitokodin tarjoamilla palveluilla on selvästikin ollut ainakin koh-
tuullista kysyntää. Tulevat vuodet näyttävät, tulevatko uudet huumausainei-
den käyttäjille perustetut hoitoyksiköt niveltymään pysyvämmin osaksi uu-
delleen muotoutuvaa hoitojärjestelmää ja riittävätkö ne tyydyttämään hoi-
topalveluiden kysynnän tai onko niiden itsensä tarjoamien palveluiden yllä-
pitoon tällä kertaa riittävästi kysyntää. 



6 YHTEENVETO: 
HUUMAUSAINEIDEN 
YHTEISKUNNALLINEN PAIKKA 

Huumausaineiden paikka suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa on 
muuttunut tällä vuosisadalla suuresti. Huumausaineiden käyttö on yleisty-
nyt ja levinnyt uusiin ryhmiin. Huumausaineet ovat saaneet oman lainsää-
däntönsä ja valvontaviranomaisilla on omat asiaan erikoistuneet yksikkön-
sä. Vuodesta 1987 lähtien hallitus on raportoinut huumetilanteesta eduskun-
nalle vuosittain. Huumekysymys on ollut 1960-luvulta lähtien näkyvästi esil-
lä tiedotusvälineissä. Huumausaineet ovat nousseet niin eri viranomaisten kuin 
tavallisten kansalaistenkin yleiseen tietämykseen. 

1920- ja 1930-luvuilla huumausaineiden käyttö rajoittui vielä hyvin sup-
peisiin piireihin. Sairaaloissa hoidetut narkomaanit olivat yksittäistapauksia. 
Siitä huolimatta käytöllä, jota ylisummaan voitiin luonnehtia yläluokkaiseksi 
morfinismiksi, oli tietyt sosiaaliset puitteet. Voimakkaimmin käyttöä raamitti 
terveydenhoidollinen kehys, jonka puitteista aineet myös pääosin hankittiin. 
Kansanlääkintä, potilaskonteksti ja terveydenhuollon ammatit liittyivät useim-
piin sairaaloissa hoidettuihin narkomaanitapauksiin. Taidebohemian piiris-
sä harrastettussa huumausaineiden käytössä heijastuivat kansainväliset kult-
tuurivaikutteet. 

Sota-ajan poikkeusolosuhteissa alkunsa saanut heroiinin käytön leviämi-
nen 1940-luvulla oli aikaisempaa selvemmin ryhmäilmiö, joka versoi lähin-
nä työväenluokan ja erityisesti rikollisen alakulttuurin piirissä. Potilaskon-
tekstin merkitys käytön aloittamisessa väheni huomattavasti, mutta muutoin, 
erityisesti aineiden hankinnan kautta terveydenhoitojärjestelmä oli edelleeenkin 
olennainen käyttöä ruokkinut institutionaalinen konteksti. Sodan jälkeinen 
narkomaaniryhmä jatkoi huumausaineiden käyttöään lääkejakelun muutos-
ten mukaan ainetta vaihtaen aina 1980-luvun Dolorex-oikeudenkäyntiin asti. 

1960-luvulla huumekuviot muuttuivat täysin. Huumausaineiden käyttö li-
sääntyi, aineet vaihtuivat ja kaupan ympärille syntyivät salakuljetukseen pe-
rustuvat laittomat huumemarkkinat. Käytön sosiaaliset kehykset vaihtuivat. 
Kannabiksen ja muiden käyttöön tulleiden aineiden myötä terveydenhoidol-
lisen kehyksen merkitys väheni oleellisesti. Taidebohemialla oli aluksi mer-
kittävä rooli uusien päihdeinnovaatioiden tunnetuksi tekemisessä. Keskeisim-
mäksi käyttäjäryhmäksi nousi kuitenkin pian tavallinen koululais- ja opiske-
lijanuoriso. Sen ohella huumausaineiden käyttöä on todettu rikollisen ala-
kulttuurin, prostituution ja sosiaalisen deprivaation yhteydessä. 
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1960-luvulla huumausaineiden käyttö yhdistyi joihinkin nuorten vasta- tai 
alakulttuureihin. Laajemman yhteiskunnallisen murroksen kontekstissa huu-
mausaineet olivat yksi symbolinen merkki, jonka kautta alakulttuurien kan-
nattajat peilasivat suhdettaan valtakulttuuriin. Tämä tulee hyvin esiin esimer-
kiksi seuraavasta LSD:tä koskevasta käyttäjähaastattelun katkelmasta: 

Underground-kulttuuri levitti siitä mielenkiintoisia näköaloja, ihmiset 
halus ehdottomasti kokeilla sitä ( ... ) se oli niin kiinnostava aine. Ja 
sit siin tuli riittävän selvästi esille ne piirit länsimaisessa yhteiskunnas-
sa, jotka piti sitä kauheena. Niitten jutut oli niin läpinäkyviä, ett kyllä-
hän sen näki, ett ne valehtelee, ett niil ei oo mitään muuta mielessä kuin 
kieltää... (H 13.) 

Lähinnä keskiluokkaisen nuorison piirissä versonut hippiliikkeen ja muiden 
vastaavien liikkeiden innoittama boheeminen kokeilu jäi laajempana ilmiö-
nä kuitenkin lyhytaikaiseksi. 1980-luvun kulttuurisessa tilanteessa ei vastaa-
vaa kaikupohjaa saavuttanutta huumeita suosivaa vasta- tai alakulttuurista 
liikehdintää ole ollut. 

Vaikka käytön yleistymiskehitys taittui 1970-luvun alun jälkeen, ovat sala-
kuljetukseen perustuvien huumemarkkinoiden vakiintuminen ja pysyvän käyt-
täjäkunnan syntyminen kuitenkin merkinneet huumekuvioiden perustan lu-
jittumista ja vakiintumista. Kun huumausaineet ovat samanaikaisesti menet-
täneet asemaansa koululaisten keskuudessa, on käyttäjien keski-ikä noussut 
huomattavasti. Huumausaineiden vakituiset käyttäjät kuuluivat 1980-luvun 
lopulla usein jo aikuisväestöön. 

Huumausaineiden käytön leviämistä on usein pidetty ohimenevänä muo-
ti-ilmiönä (Jokivartio 1947; KM 1969). Etenkin 1960-luvulla huumausainei-
den käyttö eteni kuten muoti-ilmiöt yleensäkin. Kannabiksen käyttö rajoit-
tui aluksi "muodin edelläkävijöihin", taiteilija- ja boheemipiireihin, joista se 
sitten voimakkaan julkisuuden ja yleisen mielenkiinnon siivittämänä laajeni 
— tai bourdieaulaisittain sanoen putosi — opiskelijoiden ja tavallisen kou-
lulaisnuorison keskuuteen. Huumausaineiden käyttö ei kuitenkaan loppunut 
muotiaallon mentyä ohi. Enemmän kuin satunnaisesti tulevaa ja menevää 
muoti-ilmiötä 1960-luvun huumekiinnostus muistuttaa tapaa, jolla esimer-
kiksi farkkuasusteet ovat lyöneet itsensä läpi: erilaiset farkkumuunnelmat tu-
levat muotiin aika ajoin, mutta sen lisäksi niillä on oma vakituinen käyttäjä-
kuntansa, joka pukeutuu niihin muodista ja tilanteesta välittämättä. Rinnas-
tuksen vastaavuus ei luonnollisestikaan ole täydellinen — esimerkiksi huu-
meet eivät ole levinneet vanhempiin ikäluokkiin tai pienille lapsille, eikä nii-
tä juuri myydä alennuksella — mutta kuten farkut, näyttävät myös huumeet 
nousseen yhdeksi nykykulttuuriin iskostuneeksi piirteeksi. Huumausaineiden 
käyttö on kehittynyt ilmiöksi, joka saattaa aika ajoin tulla enemmän pinnal-
le tai muotiin, mutta jonka olemassaolo ja jatkuvuus ei ole riippuvainen näistä 
heilahteluista. 



Huumausaineiden sosiaaliset kehykset voidaan ryhmitellä yhteiskunnalli-
sen paikanmäärityksen suhteen keskustaan tai marginaaliin. Keskusta koos-
tuu instituutioista, jotka ovat yhteiskunnan vakauden ja jatkuvuuden kan-
nalta tärkeitä. Marginaali kuvaa sellaisia yhteiskunnan reuna-alueita, joille 
sijoittuvat ryhmät poikkeavat elintavoiltaan, arvomaailmoiltaan tai normeil-
taan yhteiskunnan valtaenemmistöstä. 

Asetelma 6.1. Huumausaineiden käytön sosiaalisten kehysten yhteiskunnallinen paikka kes-
kusta—marginaali -ulottuvuudella 

Keskusta 	 Marginaali 

— varallisuus — sosiaalinen deprivaatio 
— koulunkäynti ja — taide- ja viihdeboheemia 

opiskelu — rikollisuus 
— terveydenhoito — prostituutio 

— kansanlääkintä — etninen traditio 
— potilaskonteksti 
— terveydenhoidon ammatti 

— armeija 

Jaottelua voidaan soveltaa myös aineiden hankintaan. Apteekkijakelu si-
joittuu luokittelussa selvästikin yhteiskunnalliseen keskustaan, laittomat 
huumemarkkinat marginaaliin. Yhdistämällä käytön sosiaalisia kehyksiä 
ja aineiden hankintaa koskevat jaottelut saadaan seuraava huumekuvioi-
den yhteiskunnallista paikkaa jäsentävä asetelma. 

Asetelma 6.2. Huumausaineiden käyttö ja hankinta keskusta—marginaali -ulottuvuudella 

Käyttö 

Keskusta 	 Marginaali 

Keskusta 
Hankinta 

Marginaali 

Asetelma on sovellettavissa Suomen huumehistorian tarkasteluun. 1920- ja 
1930-luvuilla sekä käyttö että aineiden hankinta sijoittuivat yhteiskunnalli-
seen keskustaan (tilanne 1). Sodan jälkeisissä heroiinikuvioissa käytön pai-
nopiste siirtyi marginaaliin, mutta aineet hankittiin edelleen yhteiskunnan ins-
titutionaalisesta keskustasta (tilanne 2). Koululaisten ja opiskelijoiden huu-
mekokeilujen myötä käyttö paikallistui 1960-luvulla uudelleen yhteiskunnal-
liseen keskustaan (sananmukaisestikin: kaupunkien keskustoihin). Sen sijaan 
aineiden hankinta siirtyi keskustasta marginaaliin, laittomille huumemark-
kinoille (tilanne 3). Myöhemmissä tiedoissa on viitteitä siitä, että 1970-luvun 
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alun jälkeen huumeet ovat vahvistaneet asemaansa marginaaliin sijoittuvis-
sa käytön kehyksissä, kun taas koululaisten keskuudessa käyttö on vähenty-
nyt. Suomalaisten huumekuvioiden kehitystrendi kulkee siten keskustasta kohti 
marginaalia. Mikäli kehityksen suunta jatkuu 1990-luvulla samana huumaus-
aineiden käyttö tulee paikallistumaan pääsääntöisesti yhteiskunnan reuna-
alueilla versovaksi ilmiöksi (tilanne 4). Varmoja takeita tästä ei kuitenkaan 
voida antaa, sillä kuten esitetty huumehistorian tarkastelu osoittaa, saattaa 
käytössä tapahtua nopeastikin huomattavia muutoksia. 

Kontrollipolitiikalla on ollut kehityskulkuun olennainen vaikutus. Käyttöä 
ja aineiden hankintaa ovat työntäneet marginaaliin erityisesti huumausaineiden 
apteekkijakelun tiukentaminen ja käytön kriminalisointi. Joidenkin aineiden 
määrittely huumausaineiksi ja niiden apteekkijakelun tiukentaminen tai lo-
pettaminen suuntasivat aineiden hankintaa laittomille markkinoille. Huumaus-
aineiden käytön kriminalisointi vuoden 1966 asetuksessa ja vuoden 1972 huu-
mausainelaissa määritteli käyttäjät rikollisiksi, mikä siirsi tavallaan kaikki käyt-
täjät yhteiskunnalliseen marginaaliin. 

Kuten aiemmin on todettu, Suomessa säädetty käytön kriminalisointi oli 
aikanaan kansainvälisesti harvinainen ratkaisu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
päädyttiin samaan aikaan — siis uuden huumausaineiden käytön yleistyessä 
— marihuana-lainsäädännön lieventämiseen. Käytön siirtyminen marginaa-
lista (etniset ryhmät, rikolliset, boheemit yms.) yhteiskunnalliseen keskustaan 
(valkoisen keskiluokan nuoret) oli keskeinen tekijä lainsäädännön lieventä-
misen takana (Himmelstein 1983). Vertailu täsmentää suomalaisen ratkaisun 
luonnetta. Vuoden 1972 huumausainelain säätämistä koskevien valtiopäivä-
asiakirjojen tarkastelun mukaan käytön kriminalisoinnilla haluttiin osoittaa 
nuorille yhteiskunnan tienviitat: huumekokeilut veisivät heidät valtaväylältä 
marginaaliin. Kun Yhdysvalloissa haluttiin ehkäistä kriminaalisanktioiden vai-
kutuksia nuorten elämänkulkuun, haluttiin Suomessa korostaan oikean ja 
väärän välistä rajaa. Tässä katsannossa Suomen ratkaisuperusteita on pidet-
tävä moralistisina. 

Huumausainelaisäädännön uudistusta edelsi huumausaineiden käytön mää-
rittely yhteiskunnallista mobilisaatiota vaativaksi sosiaaliseksi ongelmaksi. 
Huumausaineiden vaarallisuus oli konstruoitu jo vuosisadan alkupuolella, 
mutta koska aineiden käyttö pysytteli verrattain rajatuissa puitteissa, ei se juuri 
herättänyt yhteiskunnallista huomiota. 1940-luvun lopulla nostettiin hetkek-
si esiin heroiinin käytön leviäminen, mutta tilanne saatiin yhteiskunnallisesti 
tyydyttävään hallintaan terveydenhoidollisen kontrollin puitteissa. Heroiinin 
käyttäjien siirtyminen metadoniin hillitsi tilanteen. 1960-luvun lopulla ja 
1970-luvun alussa tapahtunut huumausaineiden käytön yleistyminen ja uusien 
huumekuvioiden muotoutuminen loivat faktuaalisen pohjan uudenlaiselle 
huumeongelman esiinnostamiselle ja määrittelylle. Uusi toimenpideohjelma 
siirsi päävastuun ongelman hallinnasta rikosoikeudellisen kontrollin huoleksi. 

Tutkimuksessa on esitetty, että huumekysymys joutui 1980-luvun alussa 
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uudelleenmäärittelyn kohteeksi. Tämä on selvästi nähtävissä ongelman mää-
rittelyn erilaisilla institutionaalisilla tasoilla, lehdissä, tutkimustoiminnassa, 
valtiopäivillä ja toimenpiteissä. Teemat ja kysymykset (esim. miedot ja ko-
vat huumeet, käytön kriminalisointi, huumeiden ja lääkkeiden suhde), jois-
ta keskusteltiin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa nostettiin 1980-luvulla jäl-
leen esiin. Uudelleenmäärittelyn kohteena ovat olleet erityisesti huumausai-
neiden käyttäjien hoitoon liittyvät kysymykset, mikä on jo johtanut joihin-
kin uusiin hoitojärjestelyihin. Saattaa hyvinkin olla, että hoidon tarve oli 
1980-luvulla suurempi kuin 1970-luvun alussa, jolloin käyttö suurimmaksi 
osaksi oli pelkkää uuden asian kokeilua. Rikosoikeudellisen toimenpideoh-
jelman (rikoslain uudistuksen huumessädökset ja poliisin oikeus puhelinkuun-
teluun) uudelleenmäärittely on edelleen kesken. 

Uudelleenmäärittelyssä konstruoidulle "toiselle/uudelle huumeaallolle" ei 
ole löytynyt vahvistusta tutkimustiedoista. Arvioita huumeiden käytön oleel-
lisesta lisääntymisestä ovat tukeneet selkeimmin poliisin ja oikeuslaitoksen 
toimintaa kuvaavat tilastot. On tietenkin mahdollista, että harvat ja vain tiet-
tyihin populaatioihin rajoittuneet tutkimukset eivät ole ilmiötä tavoittaneet. 
Tai ehkä on käynyt niin, että uusi huumeaalto tyrehtyi heti alkuunsa. Kol-
mas ja todennäköisin mahdollisuus on se, että "toinen huumeaalto" oli jok-
seenkin puhdas tiedotuskonstruktio, joka kuvasti huumetilanteen todellista 
kehitystä vain heikosti. Poliisin ja oikeuslaitoksen aikasarjojen kaltaisten toi-
menpidetilastojen tulkinta huumetilanteen todellisen tilanteen indikaattori-
na on vaikeaa. Kuten aikaisemmin on tuotu esiin, huumausainekontrollin laa-
jentaminen lääkeaineisiin 1980-luvun alussa toi tilastoinnin piiriin uudentyyp-
pisiä tapauksia. Saattaa olla myös niin, että rikostapauksien kasvu on hei-
jastanut ei niinkään uusien käyttäjien määrän lisääntymistä kuin huumeku-
vioissa tai vanhojen käyttäjien elämäntilanteessa tapahtuneita muutoksia. On 
perusteltua olettaa, että henkilökohtaisen huumeongelman vaikeutuessa käytön 
ja kaiken muunkin siihen liittyvän toiminnan hallinta heikkenee, mikä altis-
taa henkilön aikaisempaa helpommin poliisikontrollin kohteeksi. Tällaisen 
käyttäjäpopulaation lisääntymiseen viittavat tiedot huumausaineiden käyt-
täjien hoitopalvelujen kysynnän kasvusta. 

Poliisin ja oikeuslaitoksen tilastojen tapausmäärien lisääntymistä osoitta-
vat aikasarjat ovat kuitenkin olleet retorisesti vakuuttava tiedollinen edelly-
tys "uuden huumeaallon" konstruoinnissa. Ilman rikostilastojen lukusarjo-
ja yleisön vakuuttaminen tilanteen huolestuttavuudesta olisi ollut hankalam-
paa. Tilastolukujen ohella huumepoliisilla on ollut jatkuvasti tarjota uutis-
aiheita paljastamistaan rikoksista, joita lehdistö on herkästi raportoinut. Van-
hempainyhdistykset ovat tukeneet ongelman esiinnostamista esittelemällä vaa-
timuksiaan ahkerasti tiedotusvälineissä ja eduskunnassa. Iskusanana "toi-
nen/uusi huumeaalto" oli tehokas ja uutisoiva. Saattaa olla, että se oli konst-
ruktio, jolle huumausaineiden käyttäjien hoito-ongelmat keskustelussa kään-
nettiin. Suomalaisessa huumeongelman retoriikassa kasvuarvioilla on 
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keskeinen asema — ehkä juontuen 1960-luvun määrittelykamppailusta. 
Huumausainekysymyksen määrittely- ja uudelleenmäärittelyprosessit ovat 

aktivoineet vaatimusten esittäjiä useilta yhteiskunnan eri sektoreilta: poliise-
ja, juristeja, lääkäreitä, hallintovirkamiehiä, hoitotyötä tekeviä, vapaaehtois-
työntekijöitä, tutkijoita, kansalaisliikkeiden aktivistejä, yksityisiä mielipide-
kirjoittajia ja toimittajia. Myös yleisöltä on tullut vihjeitä lehdistölle huu-
mausaineongelman käsittelyyn. 

1960-luvulla aktiivisimpia ongelman esiinnostajia olivat toimittajat. Sen jäl-
keen ongelman määrittelyä on hallinnut huumepoliisi. Se on esittäytynyt ylei-
sölle huumekentän tapahtumien raportoijana; mitä aineita markkinoilla liik-
kuu, mihin hintaan niitä kaupataan, miten niitä nautitaan jne. Tilannearviois-
sa poliisin tarjoamat tiedot ovat olleet parhaiten ajan tasalla. Kadun farma-
kologian asiantuntijana se on osallistunut myös erilaisten aineiden vaikutus-
ten määrittelyyn. 

Lehdistö on paitsi välittänyt eri aktoreiden vaatimuksia julkisuuteen myös 
itse osallistunut erittäin aktiivisesti ongelman konstruointiin. Lehdistön muis-
tissa huumekysymys on yhteiskunnallinen epäkohta, jonka se tehtävänsä mu-
kaisesti onnistuneesti nosti julkisuuteen viranomaisten vastustuksesta huoli-
matta. Sekä 1960-luvun määrittelyprosessi että 1980-luvun uudelleenmäärit-
tely osoittavat hyvin lehdistön voiman ja merkityksen sosiaalisten ongelmien 
määrittelijänä. 

Huomattava puute Suomen huumetilanteen arvioinnissa on siinä, että huu-
mausainetutkimus on meillä ollut niin katkelmallista ja satunnaista, lähinnä 
huumekysymyksen saaman julkisen mielenkiinnon ohjaamaa. Tutkimuksel-
lisia arvioita joudutaan rakentamaan hyvinkin erilaisista tiedon sirpaleista 
ja usein ristiriitaisia trendejä osoittavista aineistoista. Tämä puute on har-
millinen paitsi tutkimustoiminnan kannalta myös järkiperäisen huumausai-
nepolitiikan suunnittelun kannalta. Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, 
huumausaineiden käytön tilannearvioinneilla on ollut merkittävä rooli huu-
mekysymyksen määrittelyssä ja toimenpideohjelmien laadinnassa. Jatkossa 
olisi tärkeää, että huumausainetilanteen tutkimusseuranta saataisiin aikaisem-
paa systemaattisemmalle pohjalle. Tilanneseurannan ohella tarvittaisiin li-
sää huumausainekysymyksen eri puoliin keskittyvää tutkimusta. 

Nuorison huumausaineiden käyttö tuli 1960-luvulla Suomeen kuten muu-
allekin läntisiin teollisuusmaihin. Suomessa yleistymiskehitys kuitenkin tait-
tui verrattain nopeasti (esimerkiksi USA:ssa marihuanan käytön aallonharja 
saavutettin vasta 1978-1979) ja käyttö vakiintui meillä tasolle, joka on ollut 
selvästi alhaisempi kuin useissa muissa maissa (Kontula 1988; Olsson 1989). 
Jos verrataan länsimaissa esiintyneen huumausaineiden käytön "pitkiä aal-
toja", 1920- ja 1930-lukujen kokaiiniaaltoa, heroiinin käytön leviämistä toi-
sen maailmansodan jälkeen ja 1960-luvun huume-ekspansiota Suomen tilan-
teeseen, niin voidaan todeta, että nämä kaikki ovat jossain määrin — ja eh-
kä ajan myötä nimenomaan enenevässä määrin — heijastuneet meillekin. Käy- 
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tön laajuus on meillä kuitenkin jäänyt jokaisella kerralla varsin vähäiseksi 
moniin muihin maihin verrattuna. Saattaa olla, että lisääntyvän kansainväli-
sen integraation oloissa Suomen huumetilanne tulee seuraamaan yleismaail-
mallisia huumetrendejä aikaisempaa tarkemmin myös määrällisesti. Tämän 
vuoksi on kiinnostavaa ja tärkeää pohtia kysymystä, miksi huumausainei-
den käyttö ei tähän mennessä ole saavuttanut meillä samanlaisia mittasuh-
teita kuin monissa muissa maissa. 

Selityksinä Suomen huumetilanteen mittasuhteiden suhteelliselle vaatimat-
tomuudelle on mainittu mm. maan syrjäinen maantieteellinen sijainti, anka-
ra huumelainsäädäntö ja tiukka huumekontrolli, rajoittava ulkomaalaispo-
litiikka sekä suomalaisen alkoholiperinteen voimakkuus (Westling & Riippa 
1956; Kontula 1987). On selvää, että yhtä kaiken kattavaa selitystä ei löydy. 
Suomen huumetilanteeseen ja sen kehityksen on vaikuttanut — ja vaikuttaa 
— monta tekijää. Niistä kaivattaisiin seikkaperäistä tutkimusta. Alustavasti 
kysymystä voidaan lähestyä myös tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. 

Huumausaineiden käytön sosiaalisten kehysten tarkastelusta voidaan en-
siksikin todeta se, että havainnot etnisen tradition esiintymisestä jäivät ole-
mattomiin. Toki ulkomaalaisia henkilöitä on suomalaisissakin huumejutuis-
sa jonkin verran tavattu, mutta merkkejä varsinaisesta etnisen tradition ke-
hystämän huumausaineiden käytön ja huumekaupan maahan juurtumisesta 
ei tähän saakka ole ollut merkkejä havaittavissa. Tässä suhteessa tiukkoihin 
rajoituksiin perustuneella ulkomaalaispolitiikalla on varmasti ollut jonkin-
lainen osuus Suomen huumetilanteen kehitykseen. 

Toiseksi on syytä kiinnittää huomiota suomalaisessa kulttuuri-ilmapiiris-
sä tapahtuneisiin muutoksiin ja erityisesti taidebohemian osuuteen niissä. Ku-
ten muistetaan, nuorella kulttuurikriittisellä taidebohemialla oli merkittävä 
rooli uusien huumekuvioiden esille panossa 1960-luvulla. 1970-luvun alussa 
huumeista kiinnostuneen kulttuuriradikaalin nuorison johtohahmot siirtyi-
vät joukolla vasemmistolaiseen nuorisoliikkeeseen (Lindfors & Salo 1988). 
Virta veti huumausaineiden kokeilijoita mukaansa laajemminkin, kuten Mää-
tän (1975c) tutkimus jyväskyläläisistä hasiksen polttajista ja tämän tutkimuk-
sen käyttäjähaastattelujen tapaukset kertovat. Moni mukaan mennyt lopetti 
huumekokeilunsa tuossa vaiheessa. On pidettävä hyvin todennäköisenä, että 
1960-luvun ja 1970-luvun taitteeseen ajoittunut käänne kulttuurisessa ilma-
piirissä saattoi vaikuttaa voimakkaastikin huumausaineiden käytön yleisty-
miskehityksen taittumiseen 1970-luvun alkuvuosina. 

Kolmanneksi Suomen huumetilanteen helppouden kannalta on olennaista 
se, että suomalaisen yhteiskunnan marginaalialueet ovat olleet suppeita ja 
vahvasti kontrolloituja. Vaikka huumausaineiden käyttöä marginaaliin kuu-
luvissa kehyksissä on esiintynytkin, tärkeää on se, ettei Suomessa ole ollut 
sellaisia urbaaneja sosiaalisen deprivaation alueita (slummeja) eikä laajaa ri-
kollista alakulttuuria tai prostituutiota, joihin huumausaineiden käyttö, eri-
tyisesti kovien aineiden ongelmakäyttö, muualla usein on kiinnittynyt. Tästä 
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näkökulmasta yleisen yhteiskuntapolitiikan linjaukset ovat tärkeitä myös huu-
mausainetilanteen jatkokehityksen kannalta. 

Neljänneksi huumausainetilanteen kehitykseen on ehkä jossain määrin vai-
kuttanut myös se, että sellaisille "rikkaiden huumeille", kuten 1980-luvulla 
muotihuumeena levinneelle kokaiinille Suomesta tuskin löytyy riittävästi va-
rakasta käyttäjäkuntaa. Ainakin projektissa haastatellulla huumekauppiaal-
la oli ollut vaikeuksia löytää riittävästi maksukykyisiä ostajia aineelle. 

Mitä sitten on sanottava lainsäädännön ja huumekontrollin vaikutuksesta 
tilanteen kehitykseen? Yksi vaikutus on tämän tutkimuksen perusteella ai-
nakin selvä. Tiukan toimenpideohjelman laatiminen ja sen aiottuakin tiu-
kempi toteuttaminen aiheuttivat sen, että 1960-luvun näkyvät ja avoimet toi-
minta-areenat sulkeutuivat 1970-luvun alussa. Huumausaineiden käyttäjät ja 
huumekauppiaat olivat pakotettuja piilottelemaan toimintaansa aikaisempaa 
enemmän. Huumekuviot kätkeytyivät niin sanotusti maan alle. Vaikka huu-
mekontrolli ei ole onnistunut tyrehdyttämään aineiden maahantuontia, se on 
vaikuttanut siihen, että aineiden hankinta kuvioiden ulkopuolisille henkilöille 
muuttui 1970-luvulla aikaisempaa vaikeammaksi. Tällä on saattanut olla vai-
kutusta erityisesti koululaisten huumekokeilujen voimakkaaseen vähenemi-
seen. Huumekuvioiden vakiintumista huumekontrolli ei ole kuitenkaan pys-
tynyt estämään. 

Huumausaineiden käyttö on leviämisestään ja vakiintumisestaan huolimatta 
pysynyt Suomessa koko ajan hyvin selvästi vähemmistöilmiönä. Sen sijaan 
tietämys huumausaineista ja huumeongelmasta on tavoittanut useimmat kan-
salaiset. Voimakkain muutos koko huumekysymyksessä onkin ehkä tapah-
tunut huumausaineiden asemassa kulttuurisessa tietoisuudessamme. Useim-
milla suomalaisilla on jonkinlaiset yleistiedot tai jonkinlainen yleiskuva huu-
mausaineista, niiden eri laaduista, huumausaineiden käyttäjistä ja käytön seu-
rauksista. Yhteiskunnallisessa määrittelyprosessissa huumausaineongelma on 
saanut tunnustetun paikan suomalaisen yhteiskunnan muiden sosiaalisten on-
gelmien joukossa. Tutkimuksen johdantoluvussa esitetty suomen kielen sa-
nakirjojen tarkastelu kuvastaa sitä, kuinka huumausaineet sosiaalisine mää-
rittelyineen ovat tulleet osaksi yleistä kielenkäyttöä ja kulttuurista tietoisuutta. 
Kun sanat saavat vakiintuneen merkityksensä, ne kantavat niitä kauan. Näyttää 
siltä, että huumeista emme ainakaan lähitulevaisuudessa pääse. 
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vinkään Sanomat), IL (Iltalehti), IS (Ilta-Sanomat), KU (Kansan Uutiset), 
KV (Kristityn Vastuu), NP (Nya Pressen), PS (Päivän Sanomat), RS (Rait-
tiussanomat), S (Suomenmaa), SS (Savon Sanomat), SSd (Suomen Sosiali-
demokraatti), TA (Tiedonantaja), TS (Turun Sanomat), US (Uusi Suomi), 
VN (Västra Nyland), YL (Ylioppilaslehti) 

Muut: 

EV = Eduskunnan vastaus 
H = Huumausaineiden käyttäjien haastattelut 
HE = Hallituksen esitys 
Hel. RO:n ptk. = Helsingin raastuvanoikeuden pöytäkirjat 
Huum.A. = Huumausaineasetus 
KK = Kirjallinen kysymys 
KM = Komiteanmietintö 
LA = Lakialoite 
LAVL = Lakivaliokunnan lausunto 
RA = Raha-asia-aloite 
SA = Suomen asetuskokoelmat 
TAVM = Talousvaliokunnan mietintö 
VP. ask. = Valtiopäivien asiakirjat 
VP. ptk. = Valtiopäivien pöytäkirjat 
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