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Huumekontrollin historia: hyvä lääke ja paha huume 
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Kohti uutta: normalisaatio, regulaatiomallit ja elinkeinointressit 
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Huumepolitiikka tutkimuksen kohteena 
• Huumepolitiikka on erityinen politiikan laji: se on ollut i) 

kansainvälisesti ohjattua, ii) konsensushenkistä ja iii) sitkeällä 
tavalla muuttumatonta. 
 

Kolme näkökulmaa huumepolitiikan tutkimukseen*: 
 
1. Yhteiskunnallinen makro-/rakennenäkökulma; 

huumausainepolitiikka osana yleisempää yhteiskuntapolitiikkaa 
ja yhteiskunnallista kehitystä. Esim. korostuva yksilönvapaus, 
riskiajattelu vs. hyvä ja oikea, hyvinvointivaltio, 
kriminaalipolitiikan “ahdinko” (Garland) jne. 
 

2. Politiikan muuttuvat diskurssit ja –käytännöt; “huumeiden” 
(päihteiden) kulttuurinen paikka, mutta myös konservatismi, 
liberalismi, populismi vs. huumausainekysymys  huumeiden 
poliittinen (väärin)käyttöarvo (Christie & Bruun, 1986) 
 

3. Mikrohistoria / toimijaverkkonäkökulma: yksilöiden ja 
tapahtumien merkitys politiikan muotoutumisessa. (“narrative 
account of ‘who did what, when and where’ in the policy-making 
process”) 

 
* Toby Seddon , Explaining drug policy: Towards an historical sociology of policy change, International Journal of Drug Policy, Nov 2011 [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395911001034]   

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09553959


Kuinka politiikat muuttuvat 
 
1) Muutoksen kehä 

Crisis 

Established 
knowledge 
(policy) 

Research & 
experiments 

Changed 
knowledge 
(policy) 

Doubt 

Belief 

(C. Peirce: doubt-

belief cycle) 

 

2) Huumepolitiikan 
muutostekijöitä 
i) National cultures and 
policies,  
ii) Role of professionals,  
iii) Fear and crisis,  
iv) International 
influences.  

(Berridge 1996) 

 

3) Sosiaalisen 
ongelman 
rakentuminen 
1) claims,  
2) claims-makers,  
3) claims-making 
processes 

(Blumer 1971,  

Spector & Kitsuse 1977) 



Kuumia ja kylmiä kysymyksiä – ja 
miten tutkia niitä? 

”Kuumia”  
• Kannabiksen ’erillispolitiikat’ => regulaatiomallit, lobbaus, vastaliikkeet, uudet 

asiantuntijuudet & tietopohjat, markkinadynamiikka jne. 
• Opioidikriisi => lääke- ja huumepolitiikan välinen dynamiikka, lääketeollisuuden rooli 

(”käärme joka syö omaa häntäänsä”), ratkaisuyritykset kuten safe injection 
sites/DCRs, naloksoni, sosio-ekonominen tausta vs. yksilöinterventiot   

• Muuntohuumeet, testaus -- uudet markkinat, adaptoituminen  uusiin uhkiin 
• Muita? 

 
”Kylmiä” 
• Huumepolitiikka liberaalidemokratian kriisissä; erit. harm reduction & populistit Itä-

Euroopassa 
• Terveyspolitiikan vaikutus huumepolitiikkaan, esim. HIV (-) & hepatiitti C (+) –

interventiot & uudet toimijat 
• Julmat maat ja kv. reaktiot (vankilat, huume-ehtoinen kuolemantuomio 32 maassa 

vuonna 2015, pakkohoito)  
• Huumepolitiikan reformiliikkeet: strategiat ja taustat 
• Muita? 
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Kiitos! 


