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antaman heikon turvan ja vähäi-
sen ammattiyhdistystoiminnan
kautta. Viimeisessä luvussa suo-
ritetaan yhteenveto ja pohditaan,
mitä ongelmalle todella tulisi
tehdä. Minimipalkan nostami-
nen ja indeksoiminen elinkus-
tannusten nousuun, täystyölli-
syyteen pyrkiminen, julkisia
avustuksia saavien firmojen vel-
vollisuus tarjota laadukkaita työ-
paikkoja, verohelpotusohjelmien
vahvistaminen ja palkkaerojen
vähentäminen ovat Shulmanin
ratkaisukeinoja ongelmaan. 

Kaiken kaikkiaan Shulmanin
kirja ei anna maailman vaikutus-

valtaisimman valtion työmarkki-
noiden toiminnasta kovinkaan
mairittelevaa kuvaa. On totta,
että eurooppalainen korkea työt-
tömyys ei sekään ole ylpeilyn ai-
he, mutta Shulmanin kirja antaa
sangen raadollisen kuvan järjes-
telmästä, jossa kaikkien on pak-
ko yrittää, mutta onnistuminen
ja menestyminen on tehty lähes
mahdottomaksi. 

Suomalainen lukija voi loh-
duttautua sillä, että kirjassa esi-
tettävä yhdeksänkohtainen lista
asioista (s. 150), joiden pitäisi ol-
la jokaisen työtä tekevän ame-
rikkalaisen saatavilla, on meillä

melko hyvin toteutunut. Listaa
lukiessa ei voi tosin muuta kuin
ihmetellä, milloin selviöt lakkaa-
vat olemasta selviöitä. Jo ”Shul-
manin listan” ensimmäinen koh-
ta, jonka mukaan ”jokaiselle työ-
tä tekevälle on taattava riittävä
toimeentulo, jolla turvataan per-
heen perustarpeet”, saa lukijan
toivomaan, että tällaisten asioi-
den toteutumisesta ei tarvitsisi
Suomessa olla huolissaan. Tutki-
musten perusteella ”working
poor” -ongelma on toistaiseksi
ollut jokseenkin tuntematon
Suomessa. Ainakaan vielä ei ole
aihetta huoleen.

Käyttö ja kontrolli, siinä huu-
meongelman osapuolet. Huu-
meongelma konkretisoituu, sen
luonne käy ilmi tilanteissa, jois-
sa nämä ovat välittömästi vas-
takkain. Ne ovat saranakohtia,
joissa yhteiskunnan valtaenem-
mistö kohtaa itselleen vieraan,
pelottavan ilmiön, joissa huu-
meiden käyttäjän itselleen luo-
ma solipsistinen virtuaalimaail-
ma törmää yhteiskunnan asetta-
miin rajoituksiin. Joissa huume-
politiikan sana tulee lihaksi.

Meidän yhteiskunnassamme
nämä kohtaamiset ovat keskitty-
neet tiettyihin pisteisiin: poliisi,
sosiaaliviranomaiset, terveyden-
hoito, järjestöt. Huumeiden
käyttö ei ole asia, jota pystyt-
täisiin käsittelemään normaaleis-
sa sosiaalisissa puitteissa.

Nämä kohtaamiset ovat
NAD:n tuoreen julkaisun aihee-

na. Siihen sisältyy kirjan toimit-
tajien selkeän johdannon lisäksi
yhdeksän artikkelia neljästä Poh-
joismaasta. Ne perustuvat eri
maissa vuosina 1999–2002 to-
teutettuihin tutkimusprojektei-
hin. Metodit ovat varsin tavan-
omaisia: focus-ryhmähaastatte-
luja, viranomaisdokumenttien
analyysia, poliisin toiminnan
havainnointia. Teoriapohdinnat
ovat niukkoja ja hapuilevia, pai-
nopiste on empiirisessä kuvai-
lussa. Kielellistä huolimatto-
muutta tekstiin on jäänyt turhan
paljon, mutta puutteineenkin
raportti on hyvä avaus.

Arin kipukohta huumepolitii-
kan lihassa on julkinen huume-
skene. Se on urbaani paikka,
jonne etenkin addiktoituneet
huumeiden käyttäjät kokoontu-
vat hankkiakseen annoksensa,
piikittääkseen itseään tai toisi-

aan. Siellä harjoitetaan huumei-
den ja varastettujen tavaroiden
kauppaa, se houkuttelee myös
alkoholisteja ja muitakin laita-
puolen kulkijoita. Vieressä saat-
taa olla kirkon tai vapaaehtois-
järjestön ylläpitämä palvelupis-
te, jossa käyttäjät voivat saada
terveyspalveluja tai muuta apua
välittömiin ongelmiinsa. Skenen
elämä on levotonta, ihmiset ei-
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vät luota toisiinsa, ja se johtaa
herkästi väkivaltaisiin väliensel-
vittelyihin. Paikalliset asukkaat
ja liikkeenomistajat hermostuvat
ja ovat huolissaan käytetyistä
neuloista ja huoneistojen arvon
laskusta, vaativat poliisin puut-
tumista asiaan.

Pohjoismaissa huumeskene on
lähinnä muutamien Tanskan
kaupunkien, jossain määrin
myös Oslon asia. Evy Franzenin
ja Regine Grytnesin artikkelit
tuovat esiin poliisin ongelmat
huumeskenen hallinnassa. Kyse
on siitä, että poliisille on annettu
kaksi tehtävää, jotka ovat keske-
nään ristiriidassa. Yhtäältä sen tu-
lee ehkäistä huumekauppaa, pi-
dättää välittäjiä ja takavarikoida
heidän hallussaan olevia aineita.
Onnistuminen näiden tehtävien
suorittamisessa tuo omakohtaista
tyydytystä, lisää ammatillista ar-
vostusta ja näkyy poliisin tilas-
toissa. Se edellyttää jatkuvaa tie-
don hankintaa: skenen tapahtu-
mien seuraamista ja kontakteja
huumeiden käyttäjiin. Toisaalta
poliisin on reagoitava asukkaiden
ja liikkeenomistajien valituksiin,
pidettävä yllä julkista järjestystä.
Valta-asemansa ja auktoriteettin-
sa ansiosta poliisilla ei ole mitään
vaikeuksia häätää pois häiritseviä
huumeiden käyttäjiä, mutta täl-
löin ongelmat vain siirtyvät toi-
seen paikkaan ja samalla katoaa
keskusteluyhteys huumeiden
käyttäjiin. Jatkuva taistelu julki-
sen tilan hallinnasta on turhaut-
tavaa, liiankin helppoa, ”kuin ka-
lastaisi kirjolohia tekolammesta”.

Kirjan eloisimmassa artikkelis-
sa Elisabeth Myhre Lie kuvaa
Oslon poliisin huumeyksikön
toimintaa. Sitä leimaa macho-
kulttuuri, joka on selvästi tehnyt
vaikutuksen tutkijaan. Toiminta
on nopeaa, yllätyksellistä ja päät-
täväistä, kohtaamiset huumei-
den käyttäjien kanssa on saatava

totaaliseen hallintaan. Se on val-
lankäyttöä Weberin mielessä, ei
Foucault’n. Operaatioiden on-
nistumisen takeena on henkilö-
kohtainen karisma, ei poliisin
univormu. Samankaltaiset piir-
teet tulevat esiin Aarne Kinnu-
sen selostuksessa Helsingin po-
liisin huumeyksikön operaatiois-
ta, joiden kohteena ovat olleet
yksityisasunnot ja teknoklubit;
näkyviä huumeskenejä ei Suo-
messa toistaiseksi ole.

Poliisin asenteet katutason
huumeongelmaisiin käyvät ilmi
useista kirjan artikkeleista. He
ovat ”poliisin huono vihollinen”,
liian sairaita ja heikkoja intensii-
visen kontrollin kohteeksi. Tie-
don hankinta edellyttää jatkuvaa
keskusteluyhteyttä heihin, toisi-
naan jopa jonkinlaista huolenpi-
toa, mutta kyse on instrumen-
taalisesta välittämisestä ja am-
matillisen etäisyyden ylläpitämi-
sestä. Leimautuminen ”sosiaali-
työntekijäksi” vie kollegojen ar-
vostuksen. Tylyimpiä asenteet
näyttävät olevan suomalaisten
poliisien keskuudessa, Aarne
Kinnusen ja Sakari Andersénin
raporttien perusteella arvioiden.
Kontaktit huumeongelmaisiin
ovat mahdollisimman niukat ja
varuillaanolon sävyttämät. Toi-
minnan keskeiseksi tavoitteeksi
nousee huumeiden käyttäjän
häirintä, hänen elämänsä teke-
minen niin vaikeaksi, että se pa-
kottaisi käytön lopettamiseen.
Tosin mahdollisuuteen katkais-
ta huumekierre ei moni suoma-
lainen poliisi näytä uskovan.

Raportin antama kuva so-
siaalityöntekijöiden suhtautumi-
sesta huumeongelmaisiin perus-
tuu ruotsalaisten ja suomalaisten
alan edustajien focus-ryhmä-
haastatteluihin. Se jää stereo-
tyyppisemmäksi ja valjummaksi
kuin kuva poliisin toiminnasta.
Ruotsissa vertailu poliisin ja so-

siaalityöntekijöiden näkemysten
välillä (Monica Skrinjar) osoit-
taa, että näiden välillä ei vallitse
ideologista konfliktia. Kumpikin
ammattiryhmä hyväksyy huu-
meettoman yhteiskunnan tavoit-
teen, ainakin focus-ryhmien kes-
kusteluissa, ja kannattaa pakko-
hoitoa. Perustelut ovat tosin eri-
laisia. Poliisille pakkohoito tar-
joaa väylän häiritsevien huume-
ongelmaisten eristämiseen, so-
siaalityöntekijät vetoavat pater-
nalistisesti siihen, että kyse on
auttamisesta. Heidän tavoittee-
naan on saada aikaan pysyvä ja
luottamuksellinen suhde autet-
tavan kanssa. 

Vaikeudet tällaisen suhteen
luomisessa aiheutuvat siitä, että
virallisen politiikan mukaan kai-
ken avun ja tuen saamisen ehto-
na on huumeiden käytön lopet-
taminen tai ainakin sen merkit-
tävä vähentäminen. Charlotta
Fondénin ja Malin Leiknesin te-
kemät huumeiden käyttäjien
haastattelut tuovat esiin etenkin
vanhempien käyttäjien katke-
ruuden siitä, että sosiaalityönte-
kijällä on yksinomainen valta
määritellä ongelmien luonne ja
ratkaisutapa. Raha- tai asumis-
ongelmien asemesta keskustelu
kääntyy huumeiden käytön lo-
pettamiseen, ja taustalla väijyy
aina pakkohoidon uhka. Luotta-
muksellista keskustelusuhdetta
ei synny, kontaktit katkeilevat, ja
välittömän avun saamiseksi huu-
meongelmainen kääntyy vapaa-
ehtoisjärjestöjen puoleen. Koska
niiden humanitaarisiin avustus-
toimiin ei liity ehtoja huumei-
den käytön lopettamisesta, ne
ovat jopa herättäneet arvostelua
sosiaaliviranomaisten keskuu-
dessa.

Kaikki kirjan artikkelit tuovat
esiin, että poliisilla ja sosiaalivi-
ranomaisilla, ”kadun byrokraa-
teilla”, on paljon harkintavaltaa,
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kun he kohtaavat huumeiden
käyttäjiä. Kysymys on siitä, mi-
ten he tätä valtaa käyttävät. Val-
litsevat käytännöt synnyttävät
turhan paljon kipukohtia, kai-
kissa Pohjoismaissa.

Tässäkin asiassa Tanska on
pyrkinyt lähtemään omille teil-
leen. Vuoden 1997 sosiaalilain-
säädännön uudistuksessa omak-
suttiin yleisperiaatteeksi käyttä-
jäsuuntautuneisuus (brugero-
rientering). Tarkoituksena on
kuulla sosiaalipalvelujen käyttä-
jää – asunnotonta, mielentervey-
den ongelmista kärsivää, huu-
meongelmaista – ja saada hänet
mukaan päättämään häntä itse-
ään koskevista toimista. Häntä
halutaan kohdella aktiivisena,
pätevänä ja vastuullisena kansa-
laisena.

Vibeke Asmussenin ja Esben
Houborg Pedersenin artikkelit
selostavat niitä käytännön toi-
mia, joihin käyttäjäsuuntautu-

neisuus on johtanut huumeon-
gelmaisten kohtaamisessa. On
syntynyt käyttäjien omia organi-
saatioita edustamaan heitä poli-
tiikan tasolla. Tutkimusta on
kohdistettu selvittämään käyttä-
jien kokemuksia, elinolosuhteita
ja mielipiteitä. On luotu mata-
lan kynnyksen toimipisteitä ta-
voittamaan kaikkein syrjäyty-
neimpiä huumeiden käyttäjiä, ja
sosiaalitoimen paikallishallin-
toon on perustettu neuvostoja,
joissa huumeiden käyttäjät ja
ammattilaiset pohtivat yhdessä
toiminnan järjestelyjä. Yksittäi-
nen huumeiden käyttäjä halu-
taan mukaan häntä koskevan toi-
mintasuunnitelman laadintaan.

Kirjoittajien arvio näiden uu-
distusten merkityksestä ja toimi-
vuudesta on varovainen, fou-
cault’laisten pohdintojen sävyt-
tämä. Kyse on edelleen vallan-
käytöstä, uudenlaisesta vallan-
käytön teknologiasta. Sitä paitsi

nämä uudistukset ovat herkästi
poliittisten suhdanteiden ar-
moilla.

Koko huumeongelmaisten
kohtaamisen kenttää kirjan ar-
tikkelit eivät kata. Terveyden-
hoitoa sivutaan vain ohimennen,
kuva eri viranomaisten yhteis-
työn ongelmista jää ylimalkai-
seksi. Eivätkä keskustelut focus-
ryhmissä suinkaan riitä paljasta-
maan viranomaisten toimintaan
sisältyviä riskejä ja ongelmia, esi-
merkiksi korruption uhkaa po-
liisin keskuudessa. Kokeneen
suomalaisen poliisiupseerin
suusta olen itse kuullut arvion,
että on vain ajan kysymys, kun
täälläkin tulevat ilmi korruptio-
tapaukset. Mutta kuten sanottu,
kirja on hyvä avaus. Taas uusi
sulka NAD:n hattuun. Kettil
Bruunin, sen toiminnan käyn-
nistäjän, perintö on hyvissä kä-
sissä.

Ulkoministeri Anna Lindhin
muistotilaisuudessa sekä sosiaali-
demokraattisen nais- että nuori-
soliiton muistosanat lausuneet
lukeutuivat kansankodin kansal-
lisiin vähemmistöihin. Myös pa-
kolaisvuotensa Ruotsissa viettä-
nyt Kreikan ulkoministeri Geor-
gios Papandreou piti muistopu-
heensa ruotsiksi. Muistotilaisuu-
den etninen moninaisuus osoit-
ti vähemmistöt osaksi ruotsalais-
ta yhteiskuntaa. Runsaan puolen
vuosisadan ajan jatkunut muut-
to on muuntanut siirtolaiset
kansallisiksi vähemmistöiksi, ja

he ovat mukana tekemässä kan-
sankotia. Mutta ovatko ruotsin-
suomalaiset, alkuperältään Suo-
men lappilaiset mukana raken-
tamisen projektissa?

Hanna Snellman pureutuu
teoksellaan ”Sallan suurin kylä –
Göteborg”  göteborginlappilais-
ten muuttoon Ruotsiin 1960- ja
1970-luvulla ja elämään uudessa
ympäristössä. Toisen maailman-
sodan jälkeen noin puoli miljoo-
naa suomalaista on muuttanut
Ruotsiin. Tyypillisimmin muut-
totappiokunnat löytyvät Lapin
läänistä. Muuttaessaan maahan

suomalaiset olivat siirtolaisia.
Voi väittää, että heidän asuttu-
aan ja työskenneltyään maassa
ylisukupolvisesti siirtolaisuus
hälvenee ja jäljelle jää ulkomaa-
laistausta. Snellman jäljittää
haastatteluille rakentuvassa kan-
satieteellisessä teoksessaan elä-
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