
edol essr,re11a1ne1o1 qsodlsq

rsrlo rlsel ueurEIIEI 'ueelqns

uepnrlpsrtuntrosrloqolle edoI

eI uelodelqilE) uIloqo]le uar^

-elnl Po^mälsnuue IsII() P]lIlsel
uclrq'uees1.(ur.,{tlerurrloqolp
elsnurndrel e1o rstepees elrof
'EtrQIrlueq Bolnes UIISIEIIo^
oeruron I ersrel.re u€€llepnalEru

urrsrellofre] e11e,te11r1tnl essoI

'E11tset ellesrelre>1urs1,{ o11c1n

'PrslnnsrlloprßnI EI^RRlqPl

usesrtur?lueqB^ uasItunlrcsII

-or{oIIB eI uesln]n1n1 ullotlol
-l€ ErsrolurrluelellU BIsnn utlse

ont ueutu,t1,(a1t.(1 uäpnos

-rad .r111oqo11e e[ a1ea1e11

'6.BlIoIIuIIIolIotl

-uolurlu€elPIu.. EII^JEl Ie rsIIs
ef elsqoqo>1p utn) unnllnol
rlseqed ullu EB! Ie €tsell1eru

rsrys e[ 'tloqoll€ uln] elslru

-nlnede,r uätull3:opue €lsEI
-eruro,r elqd Elnäqre u€Bluel
-rnI rä EälPlt 'ueullunlsr^qe^

un]€LI €^JSlrIled uauretlelueur
-€s rlsesrelguuepol nnlqedel

ESSrelIlueq essrosrad e11ee1eru

uelrs e[ uastur,{1ueesr1 ues1,{1

-u3 uarurrFoPue eEllneqle EeI

-eru so,(ur elle']eeuellloso le^o

leslntutIlnluIPIe-ao)'uei)sltU
-nlsr^qe^ ue,re1 eelqoI eI ee,res

-1r11ed ueeeslr u<-r oll. e1 urloq

-o1l€ uelrs ef 'elaurryopue unu

-rueesuru eellnede,n I]otloIIR

Ellralsrlor{oIIe eI p11t91t1uaq

ell,rndrel ueeslnlnlnlrnns UII

-oqollynrslnurlun l unn,{qr;

-arur ef er,raslr11ed'er,re1sr,rqe,t

te^eponl eI p11es1,{1r1g,t uenot

-desarrueerdo essolsoruJlrqsnl

-sel ]P^PllnIIe,r lrurrpopg 'ef

-al1eerdo eruellonl esll uelo,tte

- efeurryopue Blslnlosotu.Illq

Rlsr9re lE^Pllnede,t eeleu e11e

rloqo)lB EIcq'ESsIeusIuPIIu
ue[o,rre essrlel]onl ee,r,{qrletu

IS-I

'09I-99 t 'Z tk66i 6 lotlorly
'uorldurnsuoc loqocp qBrq pue

^,!.ol 
.roj pelJJles ssurl IBI ur se)ue

-:c1a:d c1se1:tey-Hul1'r1 ry r:aq
-oU 'I.IBMOIS ry ,{exa1y',to,ra1o4

-,rodurcy ry prl€C uqof 'rrelrurqz

ESSroruBs lB^EllnlIe,\ tlsesI9l
-euuoPol lEruru.)louI :Elsolsolu

-reqsnlsel gssr,repap.(91 1e,to

urusrueletU uorurquePnelEru
e[ -ueurtl 's,{1qcs ueur8oprq

ueuraprlasrs>1.( oIIetu €sseru

-elo uo allErs€ ur>luelrn) '81

-srelrlueq €lsroues ,ffilg1 e11t1

-orlolle ef elee>1eur otunl E]le

'EtlE^ElIRII.{ Enlunl B€llEES

'e1sro11e,ns,{p

-q^ Blsntsr^q€^ Blsrurrll leeu
-ees uae11EI le^o ]ouule^eqsnr
-ad lasrurrllerd uas>1nurr1tntr1

-oqoIIE uesre[etllons'01ur€^Bq
e^Ellrlrelu rlsssrulrll eIIo €el

-JeEs Bsurrsrol ueuru,{g,ta1t,t1

uepnosrad elleulr^ eI e11ee1etu

Epe'Etlls rsrgp.tpu ua1r5'(o1er1

uolerue srellnt) Els:lruIoJ ueul

-q,t-rsnrur>1lnl uesleplluerue
urluesrol nllelst^qe^ uIlu3l
-rnl uo solnJ'leslntunllololul^
-r?.r lr?rutuesrIIea,trel eI s,{ue1e11

-s,(e,rrel rduered uelslruqt uep

-rllrPr urlnl'91rc;qg;cq.rr r e,{1

-lBsls EEllEEs ueqrrs ei eeddns

ursJE^ rlo rlEBrJäl€tusnullIlnJ
'ellerlBru so.{ur e[osred ]e,ro

lrlsrloqollP 1äsrelt?IlI.reIIrI?
urIPurE Ella 'uIBlleIsR Itlloso

eI urqrot1e,r,s,{pq1 uEent]el

-nntu eJSrruBJJr,rles uerse ro>1leI

,{o,re1o4-,rodruel .{exe1y eft1

-lnlolso^neu 1n11-r euefqrerar,l

urollrs ESSoIIY'EIIIouue>luIEIe
trlr EJSerurol uarmq,{rsnurrllnl
uäprnru usplesn so,tur n11a1sr,r

-qP^ uo solnl €ureJ 'lElor-vNY

lrrllrer utn>l uBulluäue IJSEA

-lrs FtsPrIPurI)p lp^rlrd Inlor

a:\t6öl) as
w>ltrtodIoHo)lv

'oLZ-6s7.'(166t)
yg1 fugerqc,{s4 Jo Ieurnof u€rl

-Järuv 'uetu JrlorloJIB ur uorlnlos

asoJJns uotleJlueouor-t{31q ro1

acue.relcrd .lo ecuäpl^X :pI^eO

',{1s,r,roue1 §) '1 saruel ll]nqreC

ry .{exe1y',{o,ra1o.1-,todruey,

-fy todonl 'sN 'lZ66I 'lE ry
-rrelcure) ueelqns esuesl,{ru,{1

-leruuee>leu so,tur elreunlrol
-rl€^ le^o'ueelqns esuaslfru,{1

-lerruueurr^ n11e1so1ei uo ellof
'1euue1e11or g11e'le,rtproso 1el

-r>llnl uolsESo ueelellell?EIolq

uollY uallrs Prson^ Ellesn of
'8IU

-lnIa>lRu ueurllrrlodrloqolle eI

-s.(e,uet (-snurllnl sg-f,ru uaos

-1e1 urururefeel uo PIlouuI€^€H
's,(1rrysu ueutoqeltdureesn

B][?uue] uelstP]Bnlons uo EIIIS

EllnIU'elllleeusoun>l €ellnI
-rP^ BEJIe€s els€ uel[elsB]JPl

rlsesrelrd'elseruonfrralos e1

-s€eIeru uErurueue 1g,rr1rd lrqsq

-oqoITE ppa 'urr11re,teq e[ uee

-a1eur ersldrud4erur uarlsqoq

-o1[E-re eI ua]seturrlstloqolle
urrJlEIe^ esseslntur>llnl Essnl

-srel1nf Essepqa]sne1ele-,ft
-]erqc,{s4 Jo IEurnof uerIreIUY
',\OOt 'lP § ,{o,ta1o4-,tod

-ure11) e11eurr,r so,{ru efosred

ue,rlllo 1e,re11,{eu leslrurll lE^

-p1rd elseeleur Blla 
orllroso 'utts

->lolnlsnurtltnl (oq1rs1,(snut

-IItnlIIotloIIe ues1olre1s.{a.t

-reluESue) ursr,{1,tu) uolseso

ueelsrtälEEIorq uollY le^el
-qo[ 1a:nnI eluof 'snurrllntstel
-PIIrretur: n1sre11nl uIElleISY

ZEISI.{tu.{tlaIur pf-(ttued le^
efotlel elnprdo e u o]tB^O 'elles

-n?lPIuons 3l[euouI ueutPJl?rnes

eI s,(ru,{11erur ue11r-reluelred

nllnt ceuetl e11nledee11ns

eI ere1leull1ue1'o11ndsr1so11

a uö61a9
w) lllod[oto)tv

osvvd Iuvx
.uasr1ppre1s.{e1

ueelse^ 91rs pglsped eI eedelnl
-epefe uelsreleslom erreuru,(
urelro re ueurel€Isul?l Ella 

.El

-leslntefe uSEIEtlls edple,r ro,r

rg 'u€elsntllellonl ueuBrl UEA

-RES nuunl Ie PssEuurlB^urutl^

,{1s11eusur-r1se1o1>1os uAlplol
-eol uePnoFll?PW rslrlreur
-rsg 'r?lurturol urlodouoru urs
-tong rdel rtselret ueep.(e1 eu
-lls 'EaIII uPelqol PrsrElestonr
e[ - uaurelqolsrdlrsl,{ .uro,re

urgllrre sodru elprues e11ntrq

'uaurprrlod rlselrle,r ualrs uo
olunsnBl ueqerrII1?rsBsrllnf

au€tutueue elleruonf elsrel
-tPr ueepro^ leule8uorloqolp
urollof ei uoollnof uaruronfsd
-a,ue1 uardutld ueelaloqol ru
-rr,r uro11oI oesse[e uro1ls olaur
-ruelo ;urrrolr?Isor uErrols[l
'su urso Ellrgu iräuetu .lnuel
-nl rlse^los uo oHA glsafrpls.,(

-a,Lrel uprulreetrq efopoueuuel
eluof 'snurrltnlrloqollB ueu
-tlEAun?suBl ordel e"-seurrnlsr
-otuonl eeuetu Bluel urJsurlg

I[EIItu Elle 'urru srrs o]uo
'(966 1 e1r1t3;

..e,r,{q uaurelq,{ eI e11r1r1od
-llorl,,llV.. n;sei.rr1 uaproirlln I

ueprnru e[ ursp.re,upg rltlJJIrJ
,{,{/o1 oqe,ruealq,{ ue urpsr?1

-ue[y'tasletpedolqof 1,(1e1rse

P!-sEhrI essEl lnuElsr,\qp^ el?ru ZVJ'IVS)VW VNIIA O)I]NJSIVW

I

I

!

T

t
t

E



kouluterueyclenhuollon piiris-
sä. lVlakeustestillä olisi myös

selvää lisäan oa riskikulultaji-
en tunnistamisessa aikaisern-
pien alkoholin suurkulutuksen
biologisten osoittimien rinnal-

Pekka Hakkaraisen, Lau Laur-
senin ja Christolfer Tiger-
stedtin toimiltaman kirjan esi-

puhe kerloo. ellä kyseessä on

vuonna 1990 käynnistetyn tut-
kimusprojektin lopputulos.
Siita kay myös ilmi, että poh-
joismainen yhteistyo huume-
tutkimuksessa. kriminologisen
yhteistyöneuvoston (NS{K) ja
alkoholi- ja huumetutkimus-
lautakunnan (NAD) jarjesta-

mänä. on jalkunul jo pitkaen.
Rahaa on saatu Pohjoismaiden
minislerineuvoslolta. Nyl tämä

työ on tuottanut tärkeän tutki-
musraportin, jota kelpaa esitel-
lä maailmalle. Verlailevat kan-
sainväliset yhteistutkimukset
jäävJt usein erillisraporttien
kompiluatioiksi. Tässri on 1ri-
tetty enemmän ja päästy pitem-
mälle.

Vu,,nna l9B5 NSIK jarjesli

seminaarin Narkotika og kont-
rollpolitik. Keskeisenä huolen-
aiheena oli havainto. että huu-
meongelma on kaikissa Poh-
joismaissa enemmän kuin mi-
kään muu asia 1960-luvulta
lahtien vaikuttanut rikoslain-
säädäntöön sekä oikeuslaitok-
sen ja poliisin toimintaan. Lin-
jrr oli jatkurasti kiristlnyl. toi-
sin kuin kaikessa muussa kri-

POHJOISMAINEN VOIMANNAYTTÖ

la. Kansanterueyslaitoksen
kliininen alkoholitutkimus on-
kin ollut kiinnostunut ajatuk-
sesta kehittea yhteistyona
amerikkalaistutkijoiden kans-

sa helppu ja luolettava testi

minaalipolitiikassa. Seminaari
kirvoitti esiin runsaasti kritiik-
kiä harjoitettua huumepolitiik-
kaa kohtaan. Siita piittaamatta
linja on edelleen koventunut.
\yl esiteltävä tutkimus kartoit-
taa monipuolisesti tata kehi-
tystä ja siihen vaikuttaneita te-
kijoita Tanskassa, Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa.

Kirja on yhtenäinen koko-
naisuns, pikemmin monografia
kuin artikkelikokoelma. Erilli-
simmäksi jaa Ragnar Haugen
teknisluonteinen katsaus oike-
usti lastoihin huumeongelmien

kuraajina. Se osoillaa. ellä ne

soveltuvat perin huonosti kan-
sainvälisiin vetailuihin. Kai-
kissa muissa kirjoituksissa kir-
jan toimillajat orat osalli.ina ja

toimituksellinen ote näkyy
vahvana. Siksi ei tunnu pems-
tellulta ruotia kutakin artikke-
lia erikseen.

Kirjoituksia yhdistää kon-
slruktivisl inen näkökulmu, siis
pyrkimys tutkia huumeonp;el-

man määrill1 mistä erilasoisis-
sa yhteiskunnallisissa diskurs-
seissa. Tavoitteena on eritellä
kaytettyja argumentteja, iden-
tifioida niiden esittajat ja sel-
vittää kontekstit, joissa kes-
kusteluja on kayty. Peruskysy-

makeuden/alkoholin himon to-

teamiseksi.

KAI,I,]RVO KIIANN,IAA
HANNI] AI,HO

mykset koskevat sitä, mitä val-
tio saa tehdä ja pystyy teke-
mään ja mitä sen pitäisi tehdä.

Aineistoa näihin tarkastelui-
hin on antanut huumeita kos-

keran lainsäädännön kehitys
l960luvun lopusta 1990-lu-
vun alkuun, siihen liittyvät
parlamentaarikkoj en esittamät
näkemykset kansallisissa par-

Iamenteissa ja Pohjoismaiden

neuvostossa sekä huumeita kä-

sittelevä Iehdistokirjoittelu
kunkin maan kahdessa valta-
lehdessä. Kolmen kuukauden
seurantajakso kevaalta 1990

on hieman lyh1 t. kun kyseessä

on satunnaisuuksille ja poliit-
tisille suhdanteille altis aihe.

mutta jotain tästäkin aineistos-
ta toki voi päätellä. Tärkein tut-
kimuksen tuoma uusi tieto on

kuitenkin peräisin thtalaisin
instrumentein ja liki samaan

aikaan, vuosien 19913 ja 1995

välillä. toteutetuista koko ai-

kuisväestöön suunnatuista sur-

re1-lutkimuksista neljässä

Pohjoismaassa. Niiden kohtee-
na ,rli huumeiden keytto ja vä-

eslön käsit) ksel huumeista ja

niiden kontrollista.
Tällaiset surveyt jattavat

paljon loir omisen varaa. jos

tarkoitus on antaa epidemiolo-

ginen kuva huumeiclen tosiasi-
allisesta kaytosta. Kysehän on

siitä. mitä vastaajat haluavat
kertoa; sitä paitsi vastaajiksi
rulikoiturat kunnt,n ihmiset,

siis se vajaa kaksi kolmannesta
räeslöslä. jolla on oma koti ja
osoite ja joka viitsii vastata täl-
laisiin kl selyihin. Lurjuksia ei

lavoileta eirrtkä lurjukset r iit-
si vastata. Näin saatu tieto on

silti ihan mielekästä sosiolo-
gista tietoa. Se kertoo, missä

määrin huumeet ovat joskus

olleel lurrnuslellavissa oler a ja
siis ainakin jossain määrin hy-
väksytty osa normaalikansalai-
sen kokemuspiiria. Yhdistetty-
nä siihen, mitä eritasoiset huu-
mediskurssit - "äänet". kuten
Tigerstedt n i ita luonnehtii -
kerloral. lulkimustuloksista
rakentuu moniaineksinen kuva
huumeiden käytöstä j a kontrol-
lista kussakin maassa. Vielä
enemmänkin: Vaakohtaisten
erojen lävitse nousee selvinä
näkyr iin myös yhteisiä piirrei-
tä, joiden nojalla voi hahmotel-
Ia ideaalityyppisen kuvan huu-
meongelman luonteesta poh-
joismaisessa hyvinvointiyh-
teiskunnassa. Jostakin syystä

kirjan toimittajar eivät ole kui-
tenkaan tehneet tuloksistaan
tällaista t hteenvelua. r aan jät-
täneet sen lukijalle.

Pääpiirteissään kuva kaikis-
ta neljäslä maasla on losiaan
pitkalti samankaltainen. Sur-
vey-tutkimusten tavoittamassa
kunnon ihmisten maailmassa

omat huumekokeilut, vakinai-
semmasta käytöstä puhumatta-
kaan, ovat harvinaisia. Ne yh-
distyvät lahinna suurissa kau-
pungeissa asuvien nuorten elä-
mään, kun alkoholin ja seksin
sekaan haetaan uusia koke-
muksia ja seikkailuja. ja
useimmilla ne väistyvät sivuun
ja unohtuvat elämän asettuessa

raiteilleen. Ihmisten valta-
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