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Tiivistelmä: 

Tämä laadullinen alue- ja kulttuurintutkimuksen maisterintutkielma tarkastelee päihteiden, erityisesti 
kannabiksen, kulttuurista käsitteellistämistä ja käsityksiä, sekä päihdekulttuurin konjunktuurin 
muutoksenalaisuutta kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkielmassa eritellään ja tulkitaan suomalaisessa 
mediassa käytyä julkista päihdekeskustelua vuonna 2019. Tutkielma selvittää millaisia kannabikseen ja 
päihteisiin liitettäviä diskursseja ja representaatioita keskustelusta on eriteltävissä ja miten nämä 
heijastelevat muuttuneita arvoja. Lisäksi tutkielma pyrkii ymmärtämään niin journalistisen kuin sosiaalisen 
median ja politiikan kenttien vuorovaikutussuhteita, sekä selvittää päihdepoliittisen aktivismin 
merkityssuhteita kulttuurisen vaikuttamisen ja muutoksen näkökulmasta. 

Tutkielman aineisto koostuu Ylen, Helsingin Sanomien ja MTV3:n vuoden aikana julkaisemista 360 
uutistekstistä, jotka valikoitiin hakusanalla kannabis. Nämä tekstit käsittelivät kannabikseen liittyviä teemoja 
laajasti, huomioiden monia näkökulmia sekä hyödyntäen erilaisia asiantuntijuuksia ja tutkimustietoa. Tämän 
lisäksi aineistoa täydentävät otannat päihdepoliittisten ”Kieltolaki kumoon 2020”-aktivistien sosiaalisen 
median diskursseista sekä kansalaisaloitteesta Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi.  

Tutkielma rakentuu kolmesta pääteemasta, paatoksesta, kairoksesta ja eetoksesta. Paatoksessa kriittisen 
diskurssianalyysin keinoin aineistosta eritellään päihteisiin liittyviä teemoja, representaatioita sekä 
keskusteluun osallistujia mediakentällä. Tästä tulkitaan kentällä käytyä näkymätöntä vuoropuhelua, joka 
koostaa päihdekeskustelun sisältöä. Aineiston tulkinnassa hyödynnetään kenttäteorian käsitteitä kentistä, 
niiden vuorovaikutussuhteista sekä nomoksista, doxista ja habituksista. Kairos käsittelee aineistosta 
eriteltäviä kriittisiä hetkiä, jotka vaikuttivat edellä mainittujen käsitteiden muutoksenalaisuuteen kentillä 
tapahtuvien prosessien ja vuorovaikutussuhteiden johdosta. Eetos on tarkastellun ilmiön laajempaa 
kontekstualisointia sekä merkityssuhteiden ja julkisen keskustelun vaikutusten tarkastelua, ja siten 
päihdekulttuurin konjunktuurin ymmärtämistä.  

Teksteissä kannabista käsitteellistettiin niin lääke- kuin nautintoaineena huumausaineen rinnalla, jossa 
päihteiden kuluttajia representoitiin moninaisena joukkona. Analyysin perusteella julkinen päihdekeskustelu 
sisältää jännitteitä ja heijastelee muuttuneita arvoja, on osittain polarisoitunutta mutta aiempaa laajempaa ja 
vaihtoehtoisia todellisuuksia sisältävää. Tarkasteltu julkinen päihdekeskustelu linkittyy niin suomalaiseen 
päihdehistoriaan, päihteiden nykyiseen kulttuuriseen tilaan kuin kansainväliseen kulttuuriseen ja 
yhteiskunnalliseen päihdetilanteeseen. Tutkimus osoittaa, että myös Suomessa on tarpeellista tarkastella 
päihteisiin liittyvää käsitteellistämistä ja käsityksiä, joita julkinen keskustelu toi erityisesti esiin vuonna 2019. 
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1. 0 Johdanto 

1.1 Aineisto ja metodit 

 

Suomalainen uutismedia representoi vallitsevaa päihdetilannetta ennätyksellisenä, jossa 

päihteiden kirjo on laaja, niitä kulutetaan sekä niiden kuluttajista on tullut monimuotoisempi 

ryhmä. Globaalisti kulttuuriset asenteet ja suhtautuminen erityisesti kannabista kohtaan ovat 

uudistuneet ja yhteiskunnallisissa toimissa on siirrytty muun muassa sen kulutuksen 

dekriminalisointiin tai laillistamiseen. Tämä on johtanut kannabiksen teollistumiseen, 

kaupallistumiseen ja viihteellistymiseen. Vuonna 2019 päihdekeskustelu suomalaisella 

mediakentällä oli vilkasta kohdentaen kannabiksen sen paatoksen keskiöön, viitaten 

päihdekulttuurin konjunktuurissa tapahtuvaan muutoksenalaisuuteen.  

Tämä laadullinen alue- ja kulttuurintutkimuksen maisterintutkielma tarkastelee 

päihdekulttuuria ilmiönä, käyttäen kannabista esimerkkinä, ja selvittää millaisia kannabikseen 

ja päihteisiin liitettäviä diskursseja ja representaatioita keskustelusta on eriteltävissä ja miten 

nämä merkitsevät muuttuneita arvoja. Lisäksi tutkielma pyrkii ymmärtämään niin 

journalistisen kuin sosiaalisen median ja politiikan kenttien vuorovaikutussuhteita, sekä 

selvittää päihdepoliittisen aktivismin merkityssuhteita kulttuurisen vaikuttamisen ja 

muutoksen kontekstissa. Olen valinnut käsitteet paatos, kairos ja eetos tutkielmani 

analyyttiseksi selkärangaksi ilmiön tarkasteluun. Paatoksessa kriittisen diskurssianalyysin 

keinoin aineistosta eritellään päihteisiin liittyviä representaatioita, diskursseja sekä 

keskusteluun osallistujia mediakentällä. Tässä käsittelyluvussa aineistosta tulkitaan kentällä 

käytyä näkymätöntä vuoropuhelua ja jännitteitä, jotka koostaa päihdekeskustelun paatosta. 

Diskurssianalyysin lisäksi aineiston tulkinnassa hyödynnetään kenttäteorian käsitteitä 

kentistä, niiden vuorovaikutussuhteista sekä nomoksista, doxista ja habituksista. Kairos 

käsittelee aineistosta eriteltäviä kriittisiä hetkiä jotka aiheuttivat kamppailuja, sekä vaikuttivat 

eri kenttiin sekä julkiseen keskusteluun perustavanlaatuisesti. Eetos on tarkastellun ilmiön 

laajempaa kontekstualisointia, sen vaikutusten ja merkityssuhteiden tarkastelua.1 

Media luo sisällöntuotannon keinoin merkityksiä jotka ulottuvat kulttuurisille kentille 

yksilöstä sosiaalisiin ryhmiin, joka representoimisella tekee asioista merkityksellisiä. Sen 

keskeinen voima on juuri julkisten asioiden käsittely, jonka keskiössä ovat sen diskursiiviset 

ominaisuudet. Tutkielman aineisto koostuu sekä uutismedian että sosiaalisen median 

 
1 Fairclough (1995) 1997, 23. 
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teksteistä. Tekstit vahvistavat, muokkaavat tai uusintavat tietoa, uskomuksia ja arvoja. Ne 

ovat diskursiivisia muodostelmia, jotka sisältävät informaatiota, toimivat ideologisesti ja ovat 

prosessien tulosta. Mediatekstien analysoinnin lähtökohtana on niiden todellisuuksien 

representaatiot sekä suhteiden muodostaminen. Siksi ne toimivat kulttuuristen muutosten 

herkkänä mittarina ja materiaalina käytäntöjen ja siirtymien tarkastelussa. Aineiston tekstejä 

olen tulkinnut, että ne edustavat tarkasteltua päihdekeskustelua ja ottavat siihen osaa joko 

suorasti tai epäsuorasti.2 

Ensimmäinen aineisto-osa koostuu kolmesta uutismediasta: Yle, MTV3:n uutiset 

(MTV3) ja Helsingin Sanomat (HS). Nämä mediat valitsin seuraavilla periaatteilla, kaikilla 

on vakiintuneet juuret ja asema suomalaisessa joukkotiedotuksessa, ne tunnetaan julkisen 

mielipiteen vaikuttajina ja ovat helposti saavutettavissa. Nämä tekijät lisäävät niiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi valtion kiinnostukseen median käsittelemää aihetta 

kohtaan. Tästä aineistossa olen tarkastellut 360:ta uutisartikkelia aikavälillä 1.1.–31.12.2019. 

Artikkelihaun rajasin hakusanaan kannabis, vaikka muidenkin päihteistä käytävää 

yhteiskunnallista keskustelua olisi syytä tarkastella. Tätä aineistoa täydentää kannabiksen 

käytön ja hallussapidon dekriminalisoimiseksi tehdyn Kieltolaki kumoon -kansalaisaloitteen 

kampanjan otantoja sosiaaliselta mediakentältä.  Tässä tutkielmassa tarkastellaan kymmentä 

valikoitua otantaa kerätystä aineistosta. Kansalaisaloitteen kampanjointi aika oli 1.5.–

31.10.2019. Sen keskeisenä teesinä oli että kannabiksen käyttörikos ja kotikasvatuksen 

rangaistavuus tulisi poistaa rikoslaista. Tämän perusteluihin kuuluivat, että huumekauppa on 

rikollisten käsissä, kannabiksen kokeilu ja käyttö eivät ole vähentyneet, eikä ongelmakäytön 

ongelmia ole poistettu nykyisestä poliittisesta linjauksesta huolimatta. Aloite vetoaa ihmis- ja 

perusoikeuksien toteutumiseen sekä yksilönvapauteen.3 Tämän lisäksi olen valikoidusti 

tarkastellut muita medialähteitä. Tutkielmassa sovelsin kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

datan analyysiohjelmaa ATLAS.ti aineiston käsittelyssä ja sen temaattisessa järjestelyssä. 

Aineistoa olen tarkastellut sisällön erittelyn ja lähiluvun keinoin hyödyntäen Norman 

Fairclough’n kriittistä diskurssianalyysia metodisena viitekehyksenä tarkastellakseni 

aineistosta paikannettavia yhteyksiä ja niiden monimutkaisia verkostoja. Nämä verkostot 

käsittävät niin erilaiset digitaaliset alustat kuin niiden tekstuaaliset ja visuaaliset tuotannot 

joiden avulla sosiaalisia muutoksia tulkitaan. Tutkielman tarkastelun kohteena on ollut 

median merkitys keskustelussa sekä vaikutus vallan suhteisiin ja toimijoihin. Aineistoa 

 
2 Fairclugh (1995) 1997, 14; Grossberg 2007, 314. 
3 VN/2930/2019, Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi 1.5.2019. 
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erittelin seuraavien apukysymysten avulla: millaisia diskursseja ja representaatioita 

kannabikseen liitettiin, ketkä ottivat osaa tähän keskusteluun ja mistä kenties ei puhuttu sekä 

millaista paatosta tästä on tulkittavissa. Tutkielmassa tarkastellut tekstit ovat systemaattinen, 

mutta rajattu katsaus päihteiden käsitteellistämiseen ja käsityksiin, joka liittyy suomalaiseen 

päihdekulttuuriin ja -politiikkaan. Aineiston tulkinnan haastavuus on tehdä yleistyksiä 

päihdekeskustelusta ja marginaalisesta ilmiöstä fragmentaarisen aineiston avulla ja tulkita sitä 

kokonaisvaltaisesti.4 

Diskurssianalyysin keinoin tutkielmassa tarkastellaan aineistosta eriteltäviä 

tekstuaalisia käytäntöjä sekä kamppailujen elementtejä, jotka tuottavat todellisuuksia ja 

merkityssuhteita. Kriittisen tarkastelun lähtökohta on, että sosiaaliset käytännöt ja 

kielenkäyttötavat ovat sidoksissa syy- ja seuraussuhteisiin. Tekstien erittely on kulttuuristen 

muutosprosessien tutkimuksessa työkalu, sillä niissä esiintyvät diskurssit ja representaatiot 

ilmentävät arvojen ja käsitteiden kehitystä. Tutkielmassa tarkastelen, miten tekstit ilmentävät 

diskursiivisia käytäntöjä suorasti sekä epäsuorasti kun päihteisiin liitettäviä ilmiöitä 

representoidaan. Tällä viittaan yhdenlaiseen esitettyyn mielikuvaan, jota kierrätetään 

mediassa tai on sen tuottama. Tekstejä analysoitaessa representaatioita voidaan tulkita 

erittelemällä diskursseja. Diskurssilla viittaan Fairclough’n määritelmään sen olevan 

sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta tai tietynlainen tiedon muoto.5 

 

1.2 Keskeiset käsitteet ja kenttäteoria 

 

Huumekulttuurit ovat kehittyneet osana kulutusyhteiskunnan historiaa ja prosesseja. Niiden 

ominaispiirteet ovat aika- ja paikkasidonnaisia. Huumeet ovat kulttuurista materiaa ja 

materiaalisuutta, ne rakentavat kulttuuria laajasti ja ovat siksi yhteiskunnallisesti merkittävä 

tarkastelun aihe. Niillä on materiaalisia ja symbolisia seurauksia niin yhteiskunnallisella kuin 

yksilön tasolla. Huumausaineet, huumetilanne tai -ongelma sekä huumeidenkäyttäjät ovat 

kaikki käsitteitä jotka sisältävät institutionaalisia ja normatiivisia määritelmiä, ja jotka ovat 

kehittyneet historiallisissa sekä kulttuurisissa suhteissa. Ne sisältävät arvoja, normeja ja 

stigmoja sekä erilaisia päihtymisen tapoja. Määritelmät perustuvat toimijoiden keskinäisiin 

sopimuksiin, joihin liittyy moraalisia ja poliittisia arviointeja ja ovat siksi keinotekoisia.6 

 
4 Fairclough (1995) 1997, 10, 75; Clarke 2015, 43; Threadgold 2003, 6, 8. 
5 Manning 2014, 14; Threadgold 2003, 19–20.  
6 Bancroft 2009, 175–176; Derrida (1989) 1992, 1–2, 12; Threadgold 2003, 20; Willis 2006, 90. 
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Nämä määritelmät ovat muuttuneet ja mukautuneet eri ajoissa ja tiloissa, jotka rakentuvat 

yhteen kietoutuneissa ja monimutkaisissa diskurssien verkostoissa ja prosesseissa. Jokaisella 

nautintoaineella tai päihteellä on sille tyypilliset vaikutukset, ne nivovat yhteen tapoja ja 

luovat merkityssuhteita. Huumeisiin, kuten alkoholiin, suhtaudutaan ja ne käsitetään monin 

tavoin eri kulttuureissa.7 

Tutkielmassa käytän huume-sanan sijaan suomalaisessa tutkimuksessa ja 

keskustelussa yleistynyttä päihde-sanaa. Tällä valinnalla tämä tutkielma ottaa osaa osaltaan 

julkiseen päihdekeskusteluun. Päihteet käsitän nautintoaineina sisältäen niin alkoholin kuin 

laittomat ja lailliset huumausaineet sekä reseptilääkkeet. Lähtökohtana on ajatella päihteet 

kulutusyhteiskunnan perspektiivistä, sillä ne ovat teknologioita jotka sisältävät tuotannollisia 

ja jakelullisia prosesseja, sekä kirjon kuluttamisen muotoja ja tapoja. Huumeiden käyttäjän 

sijaan viittaan päihteiden kuluttajaan, sillä päihteitä kulutetaan eritavoin niin lääkinnällisesti, 

viihteellisesti kuin satunnaisesti. Päihteet ovat kulutushyödykkeitä jotka osaltaan rakentavat 

kulttuuria ja joita kulutetaan alkoholin, tupakan tai sokerin tavoin. Ongelmakäyttäjästä 

puhuttaessa viittaan päihderiippuvaiseen. Päihteitä tulisi tarkastella omina ulottuvuuksinaan, 

joihin liittyy erityisiä materiaalisia ja symbolisia merkityssuhteita. Siitä huolimatta, että 

tutkielmassa kannabis on esimerkkinä, voidaan kontekstini ymmärtää laajemmin käsittelevän 

päihdekulttuurista kehitystä.8 

Olen hyödyntänyt Pierre Bourdieun kenttäteoriaa tulkitakseni päihdekeskustelun 

kulttuurisia merkityksiä yhteiskunnallisten kenttien välillä ja sitä, miten kyseiset kentät ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kentän todellisuus on symbolista ja aineellista joka 

koostuu kulttuurisista, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista historioista sekä rakenteista. Se on 

eräänlainen verkosto, joka on muodostunut prosesseissa sekä muodostaa niitä ja on alati 

muuttuva ajassa, eri tiloissa ja paikoissa. Teoria tarkastelee miten yksilöitä ja kenttien 

valtasuhteita rakennetaan, sekä ylläpidetään kentillä käsitteiden habitus, nomos ja doxa 

avulla, jotka vaalivat ja kerryttävät symbolista pääomaa kentälleen. Niiden avulla voidaan 

ymmärtää kuinka kenttä on tila joka koostuu toimijoiden sosiaalisista rooleista, habituksista, 

jotka mukailevat kentän käytäntöjä eli nomoksia, joita perustellaan erilaisilla doxilla. Nämä 

käsitteet ovat vuorovaikutuksessa ja määrittelevät ja uusintavat toinen toisiaan sekä yhdessä 

koostavat kentän ja laajempaa vallan kenttää. Kuten kentät, siellä vallitsevat habitus, nomos 

 
7 Bancroft 2009, 59–60; Manning 2014, 88–89; Ylikangas 2009. 
8 Bancroft 2009, 177–178; Boothroyd 2006, 15–16; Hellman 2021, 1–2; Manning 2014, 63; Morrison 2005, 
973, 975; Race & Brown 2016, 101,103; Smith 2012, 211; van Ree 2002, 349–351. 
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ja doxa eivät ole staattisia käsitteitä, vaan jatkuvan kamppailun eli muutoksen alaisia. Nämä 

kamppailut ovat kontekstisidonnaisia, riippuvaisia ajasta ja tilasta sekä toimijoista, ja ne 

sisältävät käsityksiä sekä kritiikkiä vallitsevista arvoista ja normeista. Teoriassa kamppailut 

näiden käsitteiden sisällöstä on merkittävä tekijä jonka vaikutuksesta kentät muuttuvat ja 

kehittyvät. Näiden käsitteiden tarkempiin määritelmiin, ymmärtämiseen ja soveltamiseen 

kontekstissani sekä käsiteltävän ilmiön tulkinnassa, palaan tulevissa käsittelyluvuissa.9 

Kenttä on sosiaalinen konstruktio, joka artikuloituu diskursseissa ja representaatioissa, 

mitkä vahvistavat ja uusintavat kentän valtasuhteita sekä sen toimintamahdollisuuksia. Tästä 

esimerkkinä on mediakenttä, joka käsitteenä sisältää journalistisen ja sosiaalisen mediakentän 

digitaalisilla alustoilla. Mediakentillä on keskeinen rooli kulttuurisen ja tiedon tuotannon 

kentällä informaation kierrätyksen ja uudelleen tuottamisen johdosta, jossa sosiaalinen media 

on vakiinnuttanut asemansa mediakentällä. Media on lähde erilaisille itsestäänselvyyksille ja 

näkemyksille todellisuudesta, joka samaan aikaan tiedottaa, vahvistaa ja muokkaa uudelleen 

yhteiskunnassa vallitsevia diskursseja ja representaatioita.10 Teoriassa tarkastelee miten kieli 

ja tekstit joko oikeuttavat, ylläpitävät tai uusintavat vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja ja 

normeja, ja siten sosiaalista järjestystä. Kielen avulla ylläpidetään vallitsevia valtasuhteita, 

mutta kieli ei yksinään määrittele kenttää, tai kenttää ei ole täysin mahdollista ymmärtää vain 

kielellisten seikkojen avulla. Kenttien vuorovaikutussuhteita ja kamppailujen prosesseja 

tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota niiden ”näkymättömiin rakenteisiin”, joiden 

olemassaoloa ja vaikutuksia toimijat harvoin havaitsevat. Tätä voidaan tarkastella 

tekstianalyysilla ja sisällön erittelyllä, jolloin kriittisen diskurssianalyysin ja kenttäteorian 

käsitteet mahdollistavat sen, että aineistoani voi tarkastella miten vuorovaikutussuhteet 

muovasivat laajemmin suomalaista päihdekulttuurin konjunktuuria.11 

Tästä huolimatta kenttäteorialla on omat rajoitteensa: on monitulkintaista, miten 

mediakenttään vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten talouden ja politiikan kentät. Teoriasta on 

arvioitu puuttuvan ymmärrys mediasta internetin valtakaudella, mikä luo haasteensa kenttien 

välisten vuorovaikutus- ja valtasuhteiden tulkintoihin. Siitä huolimatta teorian käsitteiden 

avulla tarkastelen eri kenttien keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja miten nämä vaikuttavat 

muiden kenttien tiedontuotantoon. Kenttäteorian käsitteet auttavat hahmottamaan, miten eri 

yhteiskunnalliset kentät ja niiden toimijat ottivat osaa ja vaikuttivat mediassa käytyyn 

 
9 Bourdieu (1994) 1998, 43–44. 
10 Eldridge 2017, 47; Hesmondhalg 2006, 212.  
11 Eldridge 2017, 51; Lehti & Eronen-Valli, 2018: 165; Rahkonen 2006, 44. 



 
 

6 

keskusteluun erityisesti koskien kannabiksesta, ja mikä merkitys tällä on. Tutkielmassani en 

perehdy mainitsemieni kenttien toimintaperiaatteisiin tai sisäisiin logiikoihin, vaan erityisesti 

tarkastelen niiden välisiä monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Tutkielmassa en keskity 

mediatuotantoon tai -kulutukseen tai siihen, miten tietyt representaatiot on otettu vastaan, 

vaan perehdyn eri medialähteiden tuottamien tekstien diskursseihin ja siihen, millaisia 

representaatioita niistä voidaan tulkita kontekstissani. Nämä käsitteet auttavat ymmärtämään 

miten mediasisältöjen avulla voidaan selittää laajempia muutoksia yhteiskunnassa 

vaikuttavien voimien avulla, ja siten luoda ilmiöitä, jotka muovaavat päihdekulttuuria.12 

 

1.3 Aiempi tutkimus 

 

Raportit suomalaisten päihdetilanteesta, päihteiden kulutuksesta ja kuluttajista sekä niihin 

liittyvistä mielipiteistä rakentuvat tilastojen ja väestökyselyjen varaan. Näissä analyyseissä on 

havaittu esimerkiksi aaltomaisia ilmiöitä erityisesti sukupolvitutkimuksen näkökulmasta. Ne 

ovat heijastelleet yhteiskunnallisten olojen, kulttuurisen kontekstin ja huumekokemusten 

merkitysten pohjalta esimerkiksi nuorisokulttuurissa tapahtuneita muutoksia ja julkista 

mielipideilmastoa. Tutkimuksissa on muun muassa eritelty päihdekeskusteluun liittyviä 

teemoja ja päihteiden käyttäjiin liittyviä representaatioita, mutta ei ole lähestytty kuluttajien 

näkökulmasta. Aiemmista julkisista keskusteluista on havaittu kolme keskeistä siirtymää 

päihteiden ja niihin liittyvien ongelmien käsitteellistämisessä. Suomalaisessa kontekstissa on 

todettu, että kannabiskysymys on hyvin ajankohtainen, ja siksi tutkielman tarkastelun 

kohteena on päihdekeskustelussa tapahtunutta neljättä siirtymää.13 Lehdistöanalyysi, media-

analyysi ja julkisen mielipiteen mittaus ovat yleisiä keinoja selvittää sen hetkinen laaja 

näkemys kulttuurisista ja yhteiskunnallisista muutoksista. Päihdetutkimuksilla, samoin kuin 

lehdistöanalyyseillä, on olennainen yhteiskunnallinen tehtävä: ne palvelevat sekä poliittis-

hallinnollisia että kulttuurisen muutoksen ymmärtämiseen ja julkisen keskustelun 

tasapainottamiseen liittyviä tarpeita. Nämä tutkimukset pyrkivät selittämään osaltaan niitä 

tiloja, jotka kokonaisuudessaan rakentavat päihdekulttuurin konjunktuuria. Tulkintani 

keskittyy kannabikseen ja keskusteluilmapiirin muutokseen, mutta samalla se on osa 

laajempaa suomalaista päihdekulttuurin konjunktuuria ja sen muutosta.14 

 
12 Hesmondhalg 2006, 221; Neveau & Benson 2005, 18–19; Threadgold 2003, 13. 
13 Hakkarainen et al. 2020, 466–467; Hakkarainen & Törrönen 2002, 539; Savonen et al. 2018, 392; Salasuo & 
Kuusi, 2007. 
14 Grossberg 2007, 307–308; Threadgold 2003, 24; Race & Brown 2016, 113. 
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Päihdetutkimuksen kentältä on todettu, että Suomessa tarvitaan enemmän laadullista 

päihteisiin liittyvää tutkimusta. Lisäksi on havaittu, että päihdepoliittisissa keskusteluissa 

kaivattaisiin median roolin tarkastelua keskustelun muokkaajana ja muutosten vaikuttajana. 

Tutkielmani heijastelee näitä tavoitteita.15 Tutkimukseni on kulttuurintutkimuksen 

narkoanalyysi, joka lähestyy kriittisesti kulttuuria ja joka on heijasteltu ja artikuloitu 

päihteiden perspektiivistä. Tämän tavoitteena on osaltaan selittämään ja ymmärtää 

suomalaista päihdekulttuurin konjunktuurin muutoksen alaisuutta laajemmassa kontekstissa. 

Tekstit hyvin harvoin ovat niin yksiselitteisiä, että niiden sisältämät merkitykset voitaisiin 

ottaa annettuina tosiasioina, ja siksi analyysini on kuvaillun ilmiön ymmärtämistä ja 

tulkintaa. Tutkimuskontekstina on suomalainen media sekä journalistinen, poliittinen ja 

median kenttä, niiden diskurssit ja representaatiot jotka muovaavat päihdekulttuurista 

ympäristöämme ja päihteiden merkityssuhteita.16 

Tutkielmani on laadullinen ja lähestyy ilmiötä kulttuurintutkimuksen ja muutoksen 

näkökulmasta. Tämä analyysi jatkaa lehdistöanalyysien tutkimustraditiota ja tavoitteita 

hyödyntäen vuoden 2019 aikana koottua laajaa media-aineistoa. Kuten aiemmat suomalaiset 

lehdistöanalyysit, pyrin tarkastelemaan, kuinka uutismediat ja toimijat eri yhteiskunnallisilla 

ja sosiaalisilla kentillä osallistuivat tutkittuna ajanjaksona julkiseen kannabikseen liittyvään 

päihdekeskusteluun suorasti tai epäsuorasti. Aiemmissa lehdistöanalyyseissä on eritelty, että 

julkisessa keskustelussa on tapahtunut kolme siirtymää eri vuosikymmenillä, kun tutkielmani 

tarkastelee nyt neljättä päihdekeskustelun siirtymää. Vertailen julkisen keskustelun 

samankaltaisuutta aiempiin analyyseihin ja sitä, miten tästä kenties voidaan tulkita 

kulttuurista muutosta. 

 
15 Hellmen 2021, 105, 109; Unlu et al. 2021, 13; Hellman 2021, 3; Tuomi 2009, 95; Race & Brown 2016, 112.  
16 Boothroyd 2006, 25–26: Grossberg 2007, 316–317; Manning 2014, 110. 



 8 

2.0 Paatos 

2.1 Journalistinen kenttä 

 

Tutkielman kontekstissa paatos viittaa jonkin kohteena olemiseen, johon sisältyy voimakkaita 

käsityksiä ja käsitteitä ja sisältävät jännitteitä. Tässä käsittelyluvussa selvitän aineiston 

tekstien sisältämiä representaatioita ja diskursseja, jonka jälkeen tulkitsen mediakentän 

vuorovaikutussuhteita. Nämä koostavat päihdekeskustelun paatosta. Ensimmäisenä erittelen 

journalistisen kentän osallisuutta ja sen tuottamia representaatioita päihdekeskusteluun. 

Seuraavassa alaluvussa tarkastelen kansalaisaloitteen Kannabiksen käytön rangaistavuuden 

poistamiseksi päihdepoliittisten toimijoiden diskursseja sosiaalisen mediakentällä heidän 

kampanjassaan ”Kieltolaki kumoon 2020” (jäljempänä KK2020). Lopuksi tulkitsen aineiston 

paatoksesta havaittavaa näkymätöntä vuoropuhelua.  

 Journalistisen kentän toimintamallit ovat monimutkaisia prosesseja ja verkostuneita 

suhteita. Kenttä tiedottaa, selostaa ja tulkitsee tapahtumia ja ilmiöitä, sekä saavuttaa laajan 

toimijajoukon. Sen tuottamat diskurssit ja representaatiot voidaan tulkita objektiivisiksi, 

viihteeksi tai jonkin legitimaatioksi. Tässä journalistinen kenttä representoi todellisuuksia 

järkytysten kautta, kuten esimerkiksi suomalaista päihdekeskustelua ovat kirvoittaneet 

havainnot päihteiden, niin alkoholin kuin huumeiden kulutustottumuksien yleistyminen ja 

kulttuuriset muutokset. Tällöin päihteet ovat ”räjähdysmäisesti” levinneet yhteiskunnassa. 

Tätä informaatiota tuotettu ja kierrätetty mediassa aktiivisesti, representoiden ongelmaa jonka 

funktiona on ollut luoda julkista päihdekeskustelua, tuottaa moraalipanikointia ja aiheuttaa 

toimintaa eri kentillä.17 Aineiston uutistekstit representoivat kuinka Suomessa oli meneillään 

ennätyksellinen huumevuosi. Tästä ensimmäisenä raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

tutkimuksestaan selvittäen huumeiden kulutuksen olleen ennätyksellistä. Tämä diskurssi 

levisi journalistiselle kentälle, jossa poliisi raportoi miten huumeiden käyttörikokset sekä 

huumekuolemat olivat ennätyksellisessä kasvussa. Tämä representoi ennennäkemätöntä 

tilannetta kuten räjähdysmäisyys, mutta samalla viitaten vaihtoehtoiseen moralismiin.18  

Aineiston 360:n uutistekstien perusteella vuonna 2019 mediassa käytiin vilkasta 

keskustelua kannabiksesta kuukausittain, mitä olen havainnollistanut seuraavassa kaaviossa 1 

(kaavio 1). Yle julkaisi eniten, 146 uutisartikkeleita, kun taas HS julkaisi 129 tekstiä ja 

MTV3 tuotti 85 uutista vuoden aikana. Tekstien lähteinä käytettiin tilastoja ja tutkimuksia, 

 
17 Bourdieu (1996) 1998, 39; Fairclough (1995) 1997, 67, 120; Manning 2014, 20, 27; Rahkonen 2006, 50.  
18 Gunnar & Kankaanpään, THL 14.3.2019. Esim. Kerkelä, HS 14.3.2019; Natri & Länkinen, Yle 14.3.2019; 
MTV3 14.3.2019; Marttala & Kukko-Liedes, Yle 17.5.20019; MTV3 6.6.2019; Harjumaa, HS 16.12.2019. 
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sekä ulkomaisia lähteitä. Niiden juttutyypit olivat kaiken kattavat, joka mahdollisti laajan 

käsittelyn kannabikseen päihteenä, sivuten myös muita laittomia päihteitä. Osa teksteistä 

vastasivat ”ilmassa leijuviin kysymyksiin”, joihin palaan tämän käsittelyluvun lopussa. 

Seuraavaksi eritellyt tekstit selvittävät kannabiksen ”jokapäiväistä” uutisointia valtamediassa. 

 

 
Kaavio 1, Ylen, HS:n ja MTV3:n kannabiksesta julkaisemat uutistekstit kuukausittain vuoden 2019 aikana. 
 

Julkisissa keskusteluissa paatos päihteitä kohtaan nousee, kun havaitaan niiden kulutuksen 

monimuotoistuneen, asenteiden lieventyneen ja vaihtoehtoisia kulttuurisia ilmiöitä ilmaantuu 

kentille. Keskustelujen liikkeellepanevana voimana ovat olleet erityiset muutokset, jolloin 

päihteet on tyypillisesti tunnistettu nuoriso-ongelmaksi, ilman että kasvavaa sukupolvea on 

tiedostettu itsessään muutoksena.19 Näissä representaatioissa Representoiden nuoret 

vaikutuksille alttiina ja passiivisina toimijoina, jotka lievistä nautintoaineista siirtyvät entistä 

vahvempiin päihteisiin. Tässä kontekstissa on pohdittu kuinka suhtautua päihderiippuvaisiin, 

ja tulisiko heitä kuntouttaa vai rangaista.20 Uutisteksteistä oli eriteltävissä vastaavanlaisia 

huolenjatkumoita, poliisit varoittelivat lasten ja nuorten huumeiden käytöstä kun asiantuntijat 

rauhoittelivat, että tilanne ei ole hälyttävä. Raitistuminen nuorimman ikäryhmän osalta on 

 
19 Bancroft 2009, 44–45, 131; Clark et al. (1993) 2006, 10. 
20 Hakkarainen et al. 2021, 465; Race & Brown 2016, 106. 
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jatkunut.21 Uutisteksteissä sukupolvieroja vertailtiin juuri räkäkännin ja raittiuden 

diskurssein. Näissä teksteissä nykynuoret käsitettiin aktiivisia toimijoita, joilla on laaja 

päihdetietous ja tiedon hankkiminen päihteistä sekä niistä keskustelu koetaan helpoksi. 

Päihteitä kokeillaan sekä niiden hankinnassa hyödynnetään digitaalisia tiedon väyliä: 

kannabista representoitiin laajasti levinneenä ilmiönä sekä käsiteltiin tavallisuuden 

diskurssein. Tämän lisäksi, teksteistä lapset ja nuoret representoitiin rikollisina, jotka 

syyllistyvät rikoksiin, kuten huumausaineiden maahantuontiin tai välitykseen. Nämä 

representaatiot laajensivat huumausainerikollisen mielikuvaa syrjäytyneestä aikuisesta 

ongelmakäyttäjästä ja myyjästä.22 

Aineistoni sisällön erittelyssä luokittelin tekstien pääteemat niiden otsikoista ja 

ingresseistä, jotka mallinsin kaavioon 2 (kaavio 2). Osassa tekstejä oli selkeä pääaihe, mutta 

toisissa otsikointi ja ingressi saattoivat ilmaista useampaa pääteemaa, kuten esimerkiksi 

”teollisuus” ja ”ulkomaat”. Tästä johtuen en liittänyt kaavioon 2 prosenttilukuja. Tämän 

teemoittelun tavoite oli havainnollistaa uutisoinnin kirjavuutta yleisellä tasolla verrattuna 

aiempiin lehdistöanalyyseihin, jotka ovat tulkinneet julkiset aiemmat päihdekeskustelut 

mustavalkoisiksi ja kahtiajakautuneeksi.23 Tyypittelin pääteemat heijastellen aiemmin tehtyjä 

jaotteluita: (1) ”Huolet ja pelot”, jotka käsittelivät teksteissä päihteisiin liittyviä uhkakuvia. 

(2) ”Päihteet ja rikollisuus” sisälsi rikokset, joissa muut päihteet olivat pääroolissa mutta 

kannabis oli liitettynä tekstiin. (3) ”Käry kävi” käsittää kannabikseen liitettävät rikokset. (4) 

”Lapset ja nuoret”. (5) ”Yleisyys” viittaa arkipäiväistymisen ja tavallisuuden diskursseihin. 

(6) ”Ulkomaat”. Karsin kotimaa -teeman pois luokittelusta, koska kaikki muut uutistekstit 

käsittelivät kotimaata. (7) ”Viihde” teksteissä oli humoristista arvoa tai ne käsittivät 

kulttuuria. (8) ”Teollisuus” käsitti kannabiksen kaupallisuutta, joissa tekstit sen lääke-, 

päihde- ja viihdeteollisuutta, kulutusta sekä kevytkannabista. (9) ”Tutkimus” tekstit 

käsittelivät tutkimustietoa päihteistä. (10) ”Päihdepolitiikka” liittyi teksteissä suomalaiseen 

päihdepolitiikkaan ja -huoltoon, KK2020-kansalaisaloitteeseen sekä globaaleihin 

päihdepoliittisiin muutoksiin. 

 

 
21 Esim. Karppinen, Yle 22.1.2019; Laitio-Ramone, HS 3.3.2019; MTV3 4.3.2019; Niskanen, Yle 15.3.2019; 
Harju, HS 10.5.2019; MTV3 13.11.2019. 
22 Bancroft 2009, 69. Esim. Jämsén, Yle 4.1.2019; Ervasti, HS 26.1.2019; MTV3 4.3.2019; Kähkönen, Yle 
10.5.2019; Lehtinen, HS 18.6.2019; MTV3 7.10.2019; Tolonen, Yle 2.11.2019. 
23 Fairclough (1995) 1997, 45, 130; Hakkarainen, et al. 2020, 472, 474. 
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Kaavio 2, Ylen, HS:n ja MTV3:n uutistekstien kannabikseen liittyvät pääteemat vuona 2019. 
 

Toinen julkisen päihdekeskustelun keskeinen tarkastelun kohde on ollut päihteisiin liittyvä 

rikollisuus ja uhkakuvat. Näistä teksteistä oli eriteltävissä representaatioita päihtymistilojen 

osallisuudesta törkeissä seksuaali- ja väkivaltarikoksissa, joissa poikkeuksetta miehet 

houkuttelevat nuoria päihteillä hyödyntäen sosiaalisen median alustoja.24 Tämän lisäksi 

kannabikseen liittyvä rikollisuus representoi pääsääntöisesti kotikasvatuksen levinneisyyttä ja 

ammattimaisuutta. Näissä teksteissä ”pilviveikot” tehtailevat kasvattamoita sekä syyllistyvät 

muihinkin rikoksiin että aiheuttavat tuhoa ympäristölleen. Lisäksi teksteissä ”huumehampun” 

kasvatusta representoitiin lääkeainerikoksen ja protestin näkökulmista.25  

Aineiston tekstien rikoksissa rattijuopumuksen määritelmää käsiteltiin ja selvitettiin 

kuinka suurempi osa rattijuopumustapauksista johtuvan laillisten ja laittomien päihteiden 

yhteiskäytöstä. Näissä teksteissä käsite sai laajemman sisällöllisen merkityksen, jossa 

nykyiset huumekuskit työllistävät poliisia ja ovat vaaraksi ympäristölle. Samalla kannabiksen 

osalta rattijuoppouden määrittelystä käytiin syvällisempää keskustelua, kun tekstit käsittelivät 

korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä, jossa ”kannabiksesta kärähtänyt kuski” saattaa 

 
24 Bancroft 2009, 79, 103–104. Esim. Mansikka & Peltomäki, HS 5.2.2019; Eklund, MTV3 14.8.2019; Rosvall, 
HS 8.11.2019; Rautavuori, Yle 16.11.2019; Kivinen, HS 5.12.2019. 
25 Esim. Martikainen, Yle 30.1.2019; Eklund, MTV3 14.4.2019; Eksymä, Yle 29.4.2019; Väliaho, HS 1.8.2019; 
Niiranen & Rytkönen, Yle 25.11.2019; MTV3 25.11.2019. 
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välttää rattijuopumustuomion. Tämän seurauksena poliisi ja syyttäjälaitos ovat muuttaneet 

siihen liittyviä käytäntöjään, joka tulkittiin osassa diskursseissa pössyttelijöitä aiempaa 

lempeämpänä kohteluna.26 Toisaalta toiset uutistekstit reagoivat tähän aiheeseen ja tarjosivat 

päihdevalistusta, jossa selvitettiin eri päihteiden vaikutusta ajokykyyn ja kauanko ne näkyvät 

esimerkiksi huumetesteissä.27 

Aiemmissa analyyseissa on havaittu paljon päihteisiin liitettävää huolta, harmia ja 

ongelmia. Nyt aineistostani oli eriteltävissä humoristisuutta moralistisuuden rinnalla. Samalla 

kun jotkut diskurssit representoivat negatiivisesti rikostekstien yhteydessä, olivat ne toisessa 

kontekstissa representoitu humoristisesti. Pössyttelijät voivat olla ajattelemattomia ja hassuja 

toimijoita joille sattuu kaikenlaista, joka ilmeni ironisista diskursseista kuten ”joskus 

pössyttelystä kärähtää”. Toisaalta ”poliisin mukaan näitä tapauksia ei ole pilvin pimein ollut”. 

Lisäksi ”pilven poltto” liittyi luovuuteen ja taiteisiin sekä nautintoihin kuten rentoutumiseen. 

Näissä teksteissä kannabista representoitiin pikemmin nautintoaineena kuin turmiollisena 

huumausaineena.28 Osassa teksteissä nämä nautinnot representoitiin tieteellisen tutkimuksen 

raameissa, ja ne liitettiin muun muassa parempaan todennäköisyyteen saada ”laittoman hyvä” 

orgasmi sekä lisääntymiskykyyn, kuten myös herkutteluun ja lihavuuteen.29 

Merkille pantavaa oli uutistekstien huolen diskurssien siirtyminen myös nautintoihin, 

sekä kuinka kannabikselle annettiin viihdearvoa. Siitä huolimatta on huomioitava, että 

tarkastelemani mediat kierrättivät näitä viihdesisältöjä jotka olivat muualla maailmassa 

tuotettuja representaatioita kannabiksesta. Nämä tekstit koskivat suurimmaksi osaksi Pohjois-

Amerikkaa jossa kannabis on kaupallistunut ja viihteellistynyt vuosia. Samalla tekstit 

ilmentävät medialaitosten viihdyttämisen tarvetta, jossa tavoitteena on saavuttaa laajasti 

toimijoita. Samalla ne ilmensivät uudistuneita asenteita. Tekstit riisuivat kannabiksen 

vakavuutta ja arkipäiväistivät sitä esimerkiksi representoiden julkisuuden henkilöitä, jotka 

ovat tekemisissä kannabiksen kanssa häpeilemättä ja ongelmitta.30 

Humoristisuuden lisäksi media tarkasteli uutena näkökulmana kannabisteollisuutta ja 

lääkekannabista maissa joissa se on täysin tai osittain laillistettu. Kannabis on uudella tavalla 

kiinnittänyt osaksi laajempaa kulutusyhteiskuntaa ja kulttuuria erilaisilla teollisuudenaloilla, 

 
26 Esim. MTV3 3.2.2019; Laine, HS 26.3.2019; Mäntymaa, Yle 13.10.2019; MTV3 13.10.2019. 
27 Esim. Latva-Teikari, Yle 5.3.2019; Tolonen 26.3.2019. 
28 Bancroft 2009, 185; Hakkarainen & Kainulainen 2021, 38; Hautala et al. 2018; Race & Brown 2016, 108; 
Willis 2006, 91–92. 
29 Esim. Puttonen, HS 10.2.2019; MTV3 19.3.2019; Maskonen, Yle 18.11.2019. 
30 Fairclough (1995) 1997, 118. Esim. Leppänen, Yle 1.4.2019; Kurki, Yle 8.6.2019; MTV3 29.8.2019; MTV3 
23.9.2019; MTV3 15.10.2019. 
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kuten esimerkiksi lääke-, viihde- ja ruokateollisuudessa.31 Samalla Euroopan parlamentti 

suunnittelee muutoksia kannabiksen lääkinnälliseen käyttöön, tieteelliseen tutkimukseen ja 

teolliseen tuotantoon, mitä suomalaiset viranomaiset vahvasti vastustivat teksteissä. Samalla 

kansainvälisellä tasolla on kevytkannabiksesta ja tuotteistaminen on kehittänyt terveyden ja 

hyvinvoinnin alan. Tämä kehitys saavutti myös Suomea, mutta Fimea puuttui asiaan ja kielsi 

tuotteiden myynnin. Teksteistä ilmeni, että Suomessa on muutama toimija jotka haluaisivat 

kehittää lääkekannabistutkimusta, mutta se on haastavaa lainsäädännön takia.32 

Aiemmissa analyyseissä on havaittu, että päihteiden kulutus tyypillisesti liitetään 

nuoriin ja yksilötason päihteiden kulutuksen syitä puidaan varovaisesti sekä yleisluontoisesti. 

Aiemmin huumeidenkäyttäjät ovat representoitu pikemmin vaarallisina ja arvaamattomina. 

Kuitenkin suomalaisista väestökyselyistä on tulkittu, että tyypillinen kannabiksen kuluttaja on 

kaupungissa asuva nuorimies joka polttaa satunnaisesti. Tähän kulutukseen yhdistyy 

samanaikaisesti keskimääräistä runsaampi alkoholinkulutus, joka voidaan käsittää niin 

viihdekäytön kuin sekakäytön kontekstissa. Aineistossa erityisesti kannabiksen kuluttajat 

representoitiin rationaalisina kuluttajina joiden elämä on hallinnassa. Teksteissä kannabista, 

mutta myös muita laittomia päihteitä, kulutetaan niin lääkkeenä kuin nautintoaineena, 

säännöllisesti, satunnaisesti tai harvakseltaan. Erona aiempiin julkisiin keskusteluihin 

aineistossa syitä kannabiksen kulutukseen eriteltiin laajasti ja kuluttajat representoitiin 

moninaisena joukkona. Tähän kuului maailmanlaajuisesti tunnettuja poliitikkoja, julkisuuden 

henkilöitä ja tavallisia ihmisiä. Aineiston perusteella kokonaisuutena päihteidenkuluttajat 

eivät muodosta sosiaaliselta taustaltaan tai käyttötavoiltaan homogeenistä ryhmää.33 

 

2.2 KK2020 sosiaalisella mediakentällä 

 

Sosiaalisten liikkeiden voidaan kuvata nousevan eriarvoisuuden asemasta, yrittävän muokata 

vallitsevia käsityksiä valtarakenteista, sen ilmenemismuodoista ja tarjota vaihtoehtoisia 

todellisuuksia. Niiden toiminta tähtää toimintamallien uudistusten puolesta, kiinnittää 

huomiota demokraattisiin käsityksiin ja representoida tiettyä poliittista tilannetta. Paikallinen 

konteksti saa kansalaisaktivismin liikkeelle ja se pyrkii luomaan painetta yhteiskunnallisiin 

toimijoihin. Tähän toimintaan sisältyvät vastarintaliikkeet, kokoontumiset ja pyrkimys 

saavuttaa julkista huomiota, jolloin yleistä mielipidettä ja asenteita on mahdollista uudistaa. 

 
31 Esim. Tanskanen, Yle 27.2.2019; HS 20.4.2019; Vilén, Yle 14.9.2019; MTV3 30.12.2019. 
32 Esim. Vainio, HS 13.7.2019; Nurmi, Yle 26.7.2019; Massa, Yle 19.9.2019; Valtavaara, HS 21.10.2019. 
33 Bancroft 2009, 170, 192; Hakkarainen & Karjalainen 2017: 30. Esim. Mansikka, HS 13.8.2019. 
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Liikkeiden diskurssit voidaan mieltää tietona joka on tuotettu ymmärtämään monimutkaista 

politiikan kenttää. KK2020-kampanjan diskursseihin kuuluivat muun muassa, että 

kannabiksen kulutus ei ole ollut tilastollisesti laskussa ja siksi päihdepoliittiset toimet tulisi 

uudelleenarvioida. Aineistosta eritellyt KK2020:n diskurssit pyrkivät kyseenalaistamaan 

huumevalistuksen käsityksiä sekä korostivat yksilön vapauksia ja oikeuksia. Tämä oli 

rinnastettavissa globaaliin aktivismin paatokseen, joka pyrkii esimerkiksi käsitteellistämään 

päihteitä, erityisesti kannabista, sen kulutuskulttuuria ja kuluttajia tai päihderiippuvaisia.34 

KK2020-kampanja julkaisi omilla verkkosivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa, kuten 

Instagram ja Facebookissa. Seuraavat diskurssit havainnollistavat millaista vallitsevien 

käsitteiden ja käsitysten kyseenalaistamista he tuottivat ja representoivat. Ensimmäisen kuvan 

väite ”Kukaan ei ole kuollut kannabiksen yliannostukseen” viittaa käsitykseen kannabiksen 

vaarallisuudesta (kuva 1). Tällä diskurssilla kyseenalaistettiin aiempi valistus, jossa kannabis 

on rinnastettu heroiiniin ja käsityksiin porttiteoriasta. Sen sijaan kuvan kaksi diskurssi 

”Kannabis hoitaa aivovammat” hyvin yksioikoisesti viittaa kannabiksen terveydellisiin 

vaikutuksiin aivoissa (kuva 2).35 

 

      
Kuva 1 ”Kukaan ei ole kuollut kannabiksen yliannostukseen” ja kuva 2 ”Kannabis hoitaa

 aivovammat”, KK2020 -kampanjan verkkosivujen diskursseja. Kaapattu 22.10.2019.

 
34 Grossberg 2007, 325; Haraway 1988, 585; Tenemos 2017, 585; Unlu et al. 2021: 2. 
35 Bancroft 2009, 124–125; Manning 2014, 79–80. Esim. MTV3 17.1.2019; Vasama, HS 28.5.2019; Näveri. 
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Kuva 3 ”Se lisää kannabiksen houkuttelevuutta ja haittoja” ja kuva 4 ”Kieltolaki lisää huono-osaisuutta

 ja syrjäytymistä”, KK2020 -kampanjan diskursseja verkkosivulta. Kaapattu 22.10.2019. 
 
 

Toiset KK2020-kampanjan diskurssit representoiden uhkakuvia vallitsevasta yhteiskunnasta. 

Kuvan 3 diskurssi väittää, että nykyinen kieltolaki lisää kannabiksen haittoja kyseenalaistaen 

perustelun siitä, että kriminalisointi vähentäisi päihteiden houkuttelevuutta (kuva 3). Tämä 

voidaan tulkita viittauksena käsitykseen kielletystä hedelmästä joka houkuttelee juuri sen 

paheellisuuden vuoksi ja siihen, että kannabiksen kokeilu ole ollut vähentynyt kieltolaista 

huolimatta. Tämä diskurssi tarjosi vastaväittämän käsitykselle, että esimerkiksi päihteiden 

dekriminalisointi lisäisi niiden houkuttelevuutta ja siten viestisi hyväksyntää päihteiden 

käytölle. Toisaalta asiantuntijat kiistivät tämän käsityksen aineiston uutisteksteissä 

raportoimalla ettei nuorten päihteiden kulutus ei ole hälyttävää. Aiemmin kannabiksen ja 

huumeiden haitoiksi ja vaaroiksi on käsitetyt muun muassa nopea ”koukkuun jääminen”, 

haastavat nämä kyseiset diskurssit reflektoimaan mihin haittoihin nämä diskurssit viittaavat. 

Toisaalta kuvan 4 teksti vastaa tähän viittaamalla kuinka tiettyjä laittomien päihteiden 

kuluttajia suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle ja siten eriarvoistetaan (kuva 4).36  

Seuraavassa kuvassa 5 KK2020:n diskurssit representoivat lisää nykyisen 

lainsäädännön uhkakuvia sekä vaikutuksia yksilölle ja kannustetaan pelkäämättä ottamaan 

osaa muutoksen ennen kuin on liian myöhäistä (kuva 5): 

 

 
36 Bancroft 2009, 189; Manning 2014, 84. 
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Kuva 5 ”Jos tämä aloite ei pääse eduskuntaan, voit olla varma että näiden uhka säilyy

 jatkossakin. Kaapattu 22.10.2019 Instagram. 
 

Tällä representoidaan ruohonjuuritason kokemuksia siitä miten kannabiksen kuluttamisesta 

on seurannut kotietsintöjä, kuulusteluja ja vainoamista. Tällä viitataan juuri siihen, että 

nykyiset päihdepoliittiset linjaukset ovat aggressiivisia yksilöitä kohtaan. Nyt yksilöitä 

rohkaistaan ottamaan osaa muutoksen luomiseen kannattamalla kansalaisaloitetta. Nykyisen 

päihde lainsäädännön seurauksia tarkasteli myös tarkastelemani uutismediat teksteissään, 

selvittämällä ja myös valistamalla millaisia seurauksia esimerkiksi kannabiksen polttamisessa 

on yhteiskunnallisesta näkökulmasta.37 Seuraavan kuvan 6 aloitteen kannattamisen 

perusteluissa on diskurssi verotuloista valtiolle viittaisi, että kannabiksen dekriminalisoimisen 

myötä voitaisiin luoda sellaisia yhteiskunnallisia järjestelyitä, jotka hyödyttäisivät 

yhteiskuntaa (kuva 6): 

 
37 Bancroft 2009, 139. Esim. Saarikoski, HS 9.5.2019; MTV3 1.11.2019; Mäntymaa, Yle 6.11.2019. 
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Kuva 6 ” Miksi kannattaisin Kieltolaki kumoon aloitetta”. Kaapattu 22.10.2019 Instagram. 

 
 
Tässä tarkastellussa diskurssissa on sisällöllinen ristiriita ja väittämä on yksinkertaistettu, 

sillä kannabiksen tuotannon, jakelun ja kulutuksen täysi laillistaminen vaatisi aivan erilaisia 

rakenteellisia muutoksia kuin mitä KK2020-kansalaisaloitteessa ehdotetaan. Aloitteessa 

pyrittiin siis kannabiksen käytön, hallussapidon ja kotikasvatuksen dekriminalisointiin, mutta 

tarkasteltu diskurssi representoi kannabiksen laillistamista. Tästä jää epäselväksi mistä 

verotuloista on oikeastaan kysymys. Tämä sisälsi käsitteellisen ongelman, jota myös 

uutismediat käsittelivät aineiston teksteissä selventämällä päihdepoliittisten termien eroja.38  

Globaalilla tasolla päihdepoliittisesta aktivismista on todettu, että liikkeet hakevat 

muutosta vallitsevaan todellisuuteen ja sosiaalisiin koodeihin jotka määrittelevät toimijoita 

kentällä, sekä pyrkivät haittoja vähentävään päihdepolitiikkaan. KK2020:n kampanjan 

toimijat muodostivat sosiaalisen liikkeen, joka pyrki yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin 

visuaalisesti kuin tekstuaalisesti. Nämä toimijat voidaan käsittää  aktivisteina, jotka ovat 

esimerkkitapaus ruohonjuuritason vaikuttamisesta osallistavan demokratian periaatteiden 

 
38 Esim. MTV3 21.6.2019; Raunio, Yle 29.10.2019. 
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mukaisesti. Niiden toimintaan kuului kansalaisaloitteen ja muun tiedon tuottaminen erityisesti 

sosiaalisella mediakentällä. Kuten globaali päihdepoliittinen aktivismi myös KK2020-

aktivistit operoivat aineistossani vastaavanlaisesti päihteiden kriminalisointipolitiikkaa 

vastaan. Kampanja oli nimensä mukaisesti kärjistäen rakennettu yhdysvaltalaisen ja globaalin 

huumeiden sodan vastaisen paatoksen ja eetoksen mukaisesti. Näihin teeseihin kuuluu, että 

huumeiden vastainen sota on hävitty, nykyinen kieltolaki ei palvele tarkoitustaan ja se 

rajoittaa yksilönvapauksia. ”Kieltolaki kumoon 2020” -kampanja toi pinnalle näkemystä siitä, 

että kannabiksen kriminalisoiminen on rinnastettavissa alkoholin kieltolakiin, joka ei 

tuottanut haluttuja yhteiskunnallisia tuloksia. Kun huumausaineiden käyttö kriminalisoitiin 

Suomessa vuonna 1972 keskustelun paatos oli vahvasti puolesta ja vastaan, ja siinä pohdittiin 

ratkaisun toimivuutta yksilön näkökulmasta. Silloin aiheesta ei keskusteltu ”kieltolakina”, 

mutta sen liikkeelle paneva voima oli hasiksen, yhden kannabismuodon, yleistymiseen 

nuorten keskuudessa. Toisaalta kieltolain käsite on suora käännös englannin vastineesta 

”prohibition law”, joka on yleisesti käytetty etenkin pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa ja 

kannabisaktivismin paatoksessa.39 

 

2.3 Mediakentän näkymätön vuoropuhelu 

 

Kriittisen diskurssianalyysin mukaan teksteissä representoituja puheääniä kohdellaan harvoin 

tasapuolisesti: toisia korostetaan tai marginalisoidaan, kun taas toisia saatetaan käyttää toisten 

kehyksinä. Näin oli myös uutisaineistossani, sillä kaikissa juttutyypeissä ei ollut välttämättä 

tilaa kuin yhdenlaiselle tulkinnalle. Tästä huolimatta havaitsin tekstien pääteemojen ja 

sisältöjen monipuolistuneen, joka näkyi tarkastellun ilmiön monisyisessä käsittelyssä. Osa 

teksteistä ei ollut yksiselitteisiä sisällöltään, ja vaikka havaitsin samankaltaisia teemoja joita 

on eritelty vastaavanlaisissa lehdistöanalyyseissa.40 Kannabikseen päihteenä liitetään entistä 

laajempi kirjo teemoja vaikka osa diskursseista ja representaatioista on jatkumoita edellisiltä 

vuosikymmeniltä tähän päivään. Tekstit tarkastelivat vaaroja ja haittoja tutkimustietoon 

nojaten ja erilaisia seurauksia yksilöille kriminalisointipolitiikan johdosta, Tämän lisäksi 

uutismediat representoivat asiantuntijalausuntoja päihdekeskusteluun ja politiikkaan. Tähän 

tutkielmassa tarkasteltuun julkiseen keskusteluun ja sen paatokseen vaikuttivat KK2020-

aktivistien diskurssit sosiaalisella mediakentällä. Aineistossa tulkitsen, että keskustelun 

 
39 Casas-Cortés 2008, 46; Derrida (1989) 1992; Tammi 2003, 471; Tenemos 2017, 592. 
40 Manning 2014, 21. 
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ylläpitäminen oli vilkasta, pääteemat olivat selkeästi eriteltävissä representoiden monia 

näkökulmia. Aineiston tekstien diskursseja ja representaatioita kierrätettiin laajasti. Silti 

huomioitavaa on, että uutismediat kilpailevat samoista lukijoista, joten aiheiden kierrätys 

medioiden kesken tai viihteellistäminen ei ole tavatonta. 

Aiemmissa lehdistöanalyyseissä on havaittu, että julkiseen keskusteluun osallistujat 

ovat olleet suppea ryhmä.41 Tarkastelemani paatoksen ymmärtämisen kannalta aineistosta oli 

olennaista eritellä teksteissä representoituja toimijoita, joiden osallisuutta havainnollistin 

seuraavan sivun kaaviossa 3 (kaavio 3). Tyypittelin nämä toimijat reflektoiden yleisesti 

ymmärrettäviä habituksia: 1) Asiantuntija, joka viittaa tieteelliseen tutkimukseen kun taas 

esimerkiksi ruohonjuuritason kokija nojautuu enemmän tunne- ja kokemuspohjaisiin 

perusteluihin diskursseissaan. 2) Poliisi. 3) Ruohonjuuritason kokija, joka saattoi olla 

päihteiden viihde-, lääke- tai satunnaiskuluttuja, tai entinen tai nykyinen päihderiippuvainen. 

4) Viranomainen. 5) Poliitikko, jonka kannanottoja ohjaavat tietyt poliittiset valinnat. 6) Muu 

toimija, jolla viittaan esimerkiksi kannabisteollisuuden edustajiin tai kannabisaktivisteihin, 

mutta myös muihin kulttuurialan edustajiin kuten taiteilijoihin tai urheilijoihin. 

 

 
Kaavio 3, aineiston uutisteksteistä eritellyt päihdekeskustelun osallistujat vuonna 2019. 

 

Keskustelijoiden erittely havainnollisti kuinka eri toimijat ottivat suhteellisen tasapuolisesti 

osaa julkiseen päihdekeskusteluun. Uutisteksteissä käytettiin päihdeasiantuntijoita joita media 

 
41 Fairclough (1995) 1997, 109; Hakkarainen & Törrönen 2002, 547–548. 
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kierrätti säännöllisesti, mutta lisäksi ruohonjuuritason edustajia käsiteltiin myös laajasti.42 

Tekstien lähiluvussa puheäänien moninaisuus näyttäytyi tietynlaisena paatoksena jota ei 

voida selittää yksipuolisesti. Kaavioon 3 en liittänyt journalisteja, jotka olivat eniten äänessä 

aineistossani, jotka kenttäteoriassa käsitetään abstraktina ja vaikutusvaltaisena ulottuvuutena. 

He eroavat esimerkiksi iän ja koulutuksen perusteella, sekä edustavat medialaitoksia jotka 

ohjaavat kentälle tuotettuja diskursseja ja representaatioita.43 

Aineistossa uutismediat eivät yleisesti ottaneet vahvasti kantaa puolesta tai vastaan 

päihdepolitiikkaan. Toisaalta kannanoton elkeenä voidaan ottaa vuoden ahkera tekstien 

tuotanto julkisen keskustelun kirvoittajana (kaavio 1). Teksteissä rikoksista raportoitiin sekä 

tutkimuksille ja asiantuntijuuksille annettiin laajalti tilaa. Ylen uutisointi oli asiapohjaista, 

jonka lisäksi kannabikselle annettiin hieman viihdearvoakin. HS:n lähestymistapa oli 

samankaltainen, mutta julkaisi viihdetekstejä Yleä enemmä representoiden ne tiedeuutisina. 

MTV3:n uutisoinnissa näkyivät kaupallisuus ja viihteellisyys eniten ja kannabikselle 

annettiin jopa omituista viihdearvoa. Merkittävänä julkisen keskustelun kirvoittajana oli 

uutismedioiden pääkirjoituksien kannanotot päihdekeskusteluun, johon palaan seuraavassa 

käsittelyluvussa Kairoksessa.44 

Kenttäteorian käsityksen mukaan journalistisella kentällä on ollut erityistä valtaa 

suhteessa muihin kenttiin juuri sen tiedontuotannon ja kierrättämisen piirteen vuoksi. Se on 

erilaisten voimien ja suhteiden kokonaisuus, joka määrittää kentän ja sen toimijoiden 

toimintaa luomalla odotuksia ja kirjoittamattomia sääntöjä joihin talouden tai politiikan 

kentillä on vaikutuksensa ulkoa päin. Samanaikaisesti journalistista tai mediakenttää ei voi 

selittää yhdenlaisesti. Välillä voi olla haastavaa selvittää miksi tietynlainen informaatio 

koetaan jatkojalostuksen ja kierrätyksen arvoiseksi tarkasteltaessa mediakenttää kaikessa 

laajuudessaan. Aineistosta lisäksi tulkitsin KK2020 -kampanjan mediassa esittämistä 

diskursseista. Näihin sisältyivät provokaatio ja kärjistäminen, jotka ovat tavanomaisia keinoja 

mediakampanjoissa, politiikassa sekä aktivismissa yhteiskunnallisen näkyvyyden ja 

poliittisen paineen saavuttamiseksi. Nämä diskurssit loivat julkiseen keskusteluun ”ilmassa 

leijuvia kysymyksiä”, jotka ohjailivat uutistekstejä vastaten epäsuorasti niiden väittämiin. 

Näiden erilaisten diskurssien ja representaatioiden johdosta mediakentällä, uutistekstit 

 
42 Asiantuntijat olivat THL:n tutkimusprofessori Hakkarainen Pekka, Nuorisotutkimusseura ry:n vastaava 
tutkija Salasuo Mikko ja A-Klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Simojoki Kaarlo. 
43 Bourdieu (1996) 1998, 3; Fairclough (1995) 1997, 57, 105. 
44 Esim. MTV3 11.1.2019; MTV3 30.10.2019. 
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käsittelivät uudenlaista päihdevalistusta selvittämällä KK2020-kampanjan väittämiä ja niiden 

todenperäisyyttä, joita käsittelin aiemmin tässä luvussa.45 

Journalistisella kentällä tutkijat ovat kritisoineet Suomessa käytävän päihde- ja 

kannabiskeskustelun olevan poteroitunutta ja polarisoitunutta. Tämän kompastuskivenä on se, 

että laaja-alaista ilmiötä tarkastellaan kapea-alaisesti, eikä aiheesta puhuta järkiperustein vaan 

tunnepohjalta.46 Lehdistöanalyyseissä on havaittu, että julkinen keskustelu päihteistä on 

kahtiajakautunutta, jossa enimmäkseen paneudutaan kansanterveydellisiin seikkoihin ja 

rikosoikeuskysymyksiin. Tämä on ajoittain tulkittu mielipideilmaston polarisoitumisena, 

jolloin on esimerkiksi tarkasteltu miten yksilöiden vapauksia tulisi rajoittaa tai vapauttaa. 

Huomasin, että useassa uutistekstissä oli esitetty kannabiksesta tietty väittämä, joka heijasteli 

KK2020-kampanjan diskursseja, joihin tekstit tarjosivat asiantuntijoiden näkemyksiä eli 

vastauksia ilmassa leijuviin kysymyksiin. Lisäksi kansalaisaloitteen sisällölliset ongelmat 

vaikuttivat julkiseen keskusteluun. Kampanjan ja aloitteen tavoite oli kannabiksen käytön, 

hallussapidon ja yksityisen kasvattamisen dekriminalisoiminen. Silti osa diskursseista 

viittasivat kannabiksen laillistamiseen siinä, kuinka aloitteen hyväksymisen myötä valtio 

voisi saada verotuloja ja kuinka luotaisiin uusia työpaikkoja. Nämä diskurssit tulkintani 

mukaan lisäsivät keskustelun hajanaisuutta, sillä uutistekstit käsittelivät kriminalisoinnin, 

depenalisaation, dekriminalisoinnin ja laillistamisen käsitteellisiä eroja. Samalla asiantuntijat 

ottivat kantaa siihen, kuinka keskustelua ei tulisi rajata vain kannabispäihteeseen, vaan tulisi 

tarkastella kaikkien päihteiden dekriminalisoimista.47 

Aineistosta oli tulkittavissa journalistisen kentän reagoimista aiempaan kritiikkiin 

päihdepoliittisesta keskustelusta. Kannabikseen liittyvä paatos ei ollut kahtiajakautunutta tai 

mustavalkoista, vaan hyvin laajaa ja niin sanotusti kirjavaa, jossa vuonna 2019 päihteiden 

kulutuksen kokemuksia ja motiiveja representoitiin moninaisesti. Tutkielman aineistossa 

kannabikseen liittyvään paatokseen kuului eri media-alustoilla keskustelu kannabiksesta 

päihteenä, siitä, sen potentiaalia hoitaa tai haitata aivoja ja millaisia vaikutuksia nykyisellä 

päihdepolitiikalla on.48 Toisaalta eritellessäni aineistoa huomasin teksteissä aiemmasta 

poikkeavaa polarisaatiota jota esiintyi sosiaalisessa mediassa. Samalla kun journalistinen 

kenttä käsitteli kannabista monista näkökulmista, sosiaalisessa mediassa päihdepoliittiset 

aktivistit kyseenalaistivat huumevalistuksesta perittyjä käsityksiä ja vallitsevan 

 
45 Bourdieu (1996) 1998, 17; Manning 2014, 27. 
46 Esim. Rauhanen, Yle 17.5.2019; Mikkola, MTV3 23.09.2019: (00:06:36-00:07:45); Panttila, Yle 21.1.2017. 
47 Esim. Yle 17.3.2019; MTV3 8.7.2019; Hakkarainen, HS 25.10.2019.  
48 Esim. Vasama, HS 28.5.2019; MTV3 29.10.2019; Näveri, Yle 12.11.2019. 
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päihdepolitiikan vaikutuksia. Teksteihin kuuluivat provokaatio ja kärjistetyt kannanotot, jotka 

osaltaan ylläpitivät päihdekeskustelun kapea-alaisuutta ja polarisaatiota. Näkemykseni 

mukaan tätä kapea-alaisuutta tutkielmassa tarkastellut uutismediat pyrkivät laajentamaan. 

Tämän lisäksi KK2020-aktivistien diskurssit keskittyivät rinnastamaan vain kannabiksen 

kuluttajat samanveroisiksi alkoholin nauttijoiden kanssa. Tämä representaatio erotteli ja 

eriarvoisti muut laittomien päihteiden kuluttajat sekä erityisesti päihderiippuvaiset 

kannabiksen kuluttajista, joka osaltaan ylläpiti tietynlaista sosiaalista jakoa 

päihdekeskustelussa.49  

Kriittisen diskurssianalyysin keinoin teksteistä paikannetaan jännitteitä niin virallisen 

informaation kuin viihteen, sekä julkisten että yksityisten asioiden käsittelyiden välillä. 

Näissä teksteissä diskurssit saattavat representoida väliaikaisratkaisuja yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin ja sosiaalisiin ristiriitatilanteisiin, joita havaitaan kulttuurisia siirtymiä julkisessa 

mielipideilmastossa. Näistä jännitteistä on mahdollista tulkita kulttuurin ja yhteiskunnan 

muutoksenalaisuutta ja kehitystä tarkastelemalla mediakentällä representoituja vaihtoehtoisia 

todellisuuksia ja ilmiöiden viihteellistämistä. Aineistossa oli havaittavissa mediassa käydyn 

julkisen ja yksityisen huolen ja mielenkiinnon sekä informaation että viihteen välisiä 

jännitteitä, jotka käsittelivät esimerkiksi päihteiden ja kannabiksen lääke- ja viihdekulutusta. 

Nämä jännitteet käsittivät ennätyksiä päihteiden kentällä, kuluttajien representoimista laajana 

toimijajoukkona ja kuinka ilmiöön liittyy muutakin kuin huolta nuorista ja rikollisuutta. 

Tutkielman tarkastellussa aineistossa uutistekstit käsittelivät suomalaisessa 

kontekstissa kannabiksen kokeilujen ja kulutuksen vakiintumista sekä kasvattamisen 

ammattimaisuutta ja laajuutta. Lisäksi ne käsittelivät kuinka paljon päihteisiin, ja 

kannabikseen kuluu taloudellista pääomaa esimerkiksi rikoksentorjunnan ja päihdehuollon 

kontekstissa. Sen sijaan aineistoni uutistekstit eivät käsitelleet kuinka paljon laittomiin 

päihteisiin ja erityisesti kannabikseen kulutetaan rahaa. Tämä kulutus käsittää niin 

kannabiksen tuotannon, siihen tarvittavat välineet, tilat ja sähkön- ja vedenkulutuksen, kuin 

muun materiaalisuuden, joita valmiin kannabistuotteen monimuotoiset kulutustottumukset 

vaativat. Väestökyselyistä arvioitu, että Suomessa suurin osa kannabiksen kulutuksesta on 

viihdekäyttöä ja noin 5 000–6 000 henkilöä kuluttaa kannabista päivittäin, kun taas noin 

35 000 henkilöä viikoittain.50 Kymmenen vuoden takaisen tutkimuksen mukaan kannabiksen 

hinta grammalta oli noin 10–15 euroa, ja jos kuvitteellisesti ja erittäin pintapuolisesti 

 
49 Bancroft 2009, 97, 169; Fairclough (1995) 1997, 20–22; 72–73; Race & Brown 2016, 107. 
50 Boothroyd 2006, 110; Willis 2006, 94; Grossberg 2007, 324. 
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oletetaan ja lasketaan, esimerkiksi 35 000 henkilön kulutusta viikossa esimerkiksi kymmenen 

euroa kannabikseen, on sen euromääräinen osuus harmaassa taloudessa merkittävä pelkästään 

viikkotasolla. Toisaalta suomalaisista kyselytutkimuksista ilmenee, että Suomessa kannabista 

kulutetaan satunnaisesti joko kaverin tarjoamana tai itse kasvatettuna.51 

Aineiston tekstit representoivat kokonaisuudessaan päihdekeskustelun paatoksen, joka 

oli kirjavampaa ja vaihtoehtoisempaa kuin aiemmin mutta myös ajoittain polarisoitunutta. 

Mediakentällä käyty keskustelu kannabiksesta oli monipuolista, kun taas aktivistien diskurssit 

olivat hyvin suorasukaisia. Tästä johtuen näkemykseni mukaan julkinen keskustelu oli 

kahtiajakautunutta, mutta ei täysin samalla tavalla kuin ennen. Mediakentät kävivät 

näkymätöntä vuoropuhelua keskenään omilla alustoillaan, jossa uutistekstit esimerkiksi 

epäsuorasti vastasivat KK2020-kampanjan diskursseihin ylläpitäen ja muokaten keskustelua. 

Aineistosta oli löydettävissä jatkumoita ja toisintoja menneistä päihdekeskusteluista mutta 

myös uudenlaista päihdevalistusta. Uutistekstit eivät representoineet vain yhtä kantaa eikä tue 

tai kritisoi pelkästään vallitsevaa järjestelmää tai tarjonnut huumeiden porttiteoriaa ainoana 

selittävänä tekijänä, vaan jopa kyseenalaistaen sen.52 Tulkintani on, että julkinen 

mielipideilmasto erityisesti kannabiksen liittyen oli muutoksen alaisena vuonna 2019, mitä 

laaja ja aktiivinen keskustelun paatos heijastelee. Se, mikä teki vuodesta 2019 merkittävän 

julkisen päihdekeskustelun saralla, oli KK2020 kansalaisaloitteen kannatusmäärän 

saavuttaminen lokakuun lopussa. Tämä loi laajempaa julkista keskustelua mediassa ja siirsi 

päihdepoliittisen keskustelun eduskuntaan, jota käsittelen seuraavaksi Kairoksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Hakkarainen et al. 2011, 157, 166; Tammi 2003, 474; Van Ree 2002, 351. 
52 Esim. Puopolo, MTV3 3.11.2019; Maskonen, Yle 18.11.2019. 
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3.0 Kairos 

3.1 Tapaus Miestenhuone 

 

Tutkielman päihdekeskutelun tarkastelun kontekstissa, kairos käsittää tilaa, joka on 

kontekstisidonnainen ja monimutkainen sisältäen sekä symbolisen että materiaalisen 

ulottuvuudet. Sen todellisuus muokkaantuu tietyssä hetkessä yksilöiden ja prosessien 

vuorovaikutuksesta, joka on ikään kuin työntänyt kehitystä eteenpäin. Kairoksessa 

tarkastellaan diskursseja, ajallisuutta, tilallisuutta ja tiedontuotantoa, jotka ovat kriittisiä 

kairoottiselle hetkelle ja sen vaikuttavuudelle. Sen avulla voidaan representoida toimijoiden 

ja vallitsevien todellisuuksien välisiä kamppailuja sekä niiden vaikutuksia ja merkityksiä. 

Nämä kamppailut eivät ole vain ideologisia tiloja vaan konkreettisia vaikuttavia hetkiä.53 

Tässä luvussa ensin tarkastelen KK2020-kampanjaan liittyvää ”Tapaus Miestenhuonetta”, 

minkä jälkeen reflektoin sen vaikutusta poliittisen kentän habituksen uusintamiseen. 

Viimeiseksi tulkitsen eriteltyjä esimerkkejä kenttäteorian kriisin ja kamppailun käsitteen 

avulla. Tässä tarkastelen niin sosiaalisen median vuorovaikutusta journalistiseen kenttään 

kuin tämän kentän vaikutusta poliittiseen kenttään. 

Kenttäteoriassa toimijat representoivat kenttäänsä toiminnassaan eli habituksessaan, 

joka omaksutaan kulttuurisen oppimisen tietyssä kontekstissa. Se koostuu yksilön opituista 

tavoista, taidoista ja tiedoista käsittäen arvoja ja normeja. Nämä yhdessä määrittelevät ja 

ohjaavat toimijaa kentällä, se voi olla tiedostettu rooli kuten journalisti tai poliitikko. Se voi 

myös olla jotain tiedostamatonta ja kyseenalaistamatonta. Habitus on subjektiivinen 

odotusten ja taipumusten järjestelmä samalla luoden kollektiivisesti ohjautuvia identiteettejä. 

Se heijastelee yksilön ja kentän odotuksia sisäisesti sekä yhteiskunnan odotuksia 

ulkopuolelta, jotka ovat sosiaalisten sekä valtasuhteiden vaikuttamia ja luovat esimerkiksi 

arvohierarkioita. Habitus representoi tietyn kentän kulttuuria ja menneisyyttä, joka pyrkii 

perustelemaan tai uudistamaan olemassaoloaan nykyisyydessä. Se ohjaa toimijaa 

menestyäkseen kentällä, mutta myös tuottaa erotteluja toimijoiden kesken. Tästä esimerkkinä 

sosiaalisten liikkeiden aktivistien habitukseen tavoite on järkyttää toiminnallaan erityistä tilaa 

saavuttaakseen ajamalleen asialleen näkyvyyttä ja siten generoida poliittista painetta 

muutokselle. Tämä taas vaatii useita mediakentän verkostoja ja materiaalisia lähtökohtia.54 

 
53 Sheridan et al. 2009, Situating Visual Activism: Kairos and Context. 
54 Bourdieu (1994) 1998, 18; Eldridge 2017, 43; Rahkonen 2006, 47, 58. 
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Aktivistien tiedot ovat materiaalisia ja symbolisia, jossa diskurssit ja niiden tarjoamat 

representaatiot sekä toiminnan käytännöt esimerkiksi mediakentällä ovat tehokeino 

kulttuurisen kehityksen aikaansaamisessa. Tällä pyritään toisintamaan, uusintamaan, 

vahvistamaan tietynlaisia käsityksiä tai haastamaan vallitsevaa kulttuuria, yhteiskunnan 

rakenteita ja vallankäytön ilmenemismuotoja. Lisäksi nämä tiedot vaikuttavat liikkeiden 

toimintaan, pohjustavat niiden perspektiiviä ja ovat kriittisiä liikkeiden ymmärtämisessä, 

mutta myös yhteiskunnan laajemmassa kontekstualisoimisessa. Tärkeä osa liikkeiden 

toimintaa ovat niiden levittäytyneet verkostot. Liikkeiden tunnistaminen tiedon ja nykyajan 

monilla eri tasoilla toimivina selittäjinä kyseenalaistaa sekä määrittelee sen hetkistä vallan 

systeemiä.55 Kansalaisaloitteen allekirjoitusten keräyksen takaraja oli marraskuun 

ensimmäinen päivä, kun kannatusmäärien kasvua tarkasteltiin kampanjan aikana ei sen 

läpimeno näyttänyt todennäköiseltä. Tämä havainnollistuu myöhemmin alaluvun kaaviossa 4 

(kaavio 4). Paatoksessa tarkastelemani uutismediat käsittelivät laajasti kannabista sekä muita 

päihteitä ja niihin liittyviä ilmiöitä. Havaitsin että mediat kävivät näkymätöntä vuoropuhelua 

KK2020-aktivistien diskurssien kanssa. Tästä huolimatta kansalaisaloite ei saavuttanut suoraa 

näkyvyyttä uutisteksteissä.56 Sitten KK2020:n sosiaalisen median alustoille ilmestyi julkaisu 

21.10.2019 kampanjan vastustamisesta, joka näkyy seuraavassa kuvassa 7 (Kuva 7): 

 

 
Kuva 7 ”Somesensuuri sitten iski”. Kaapattu 22.10.2019, Instagram. 

 

 
55 Clarke 2015, 47–48; Sheridan et al. 2009; Tenemos 2017, 586. 
56 Esim. Yle 24.10.2019. 



 
 

26 

Tilanne representoitiin mediakentällä ”Tapaus Miestenhuoneena”, joka alkoi Facebookin 

sosiaalisen median hieman yli 50 000 jäsenen ryhmästä, jossa julkaistiin kampanjaan liittyvä 

mainos. Sen tarkoituksena oli saavuttaa näkyvyyttä kansalaisaloitteelle. Pian julkaisun 

jälkeen kyseinen mainos poistettiin ja Miestenhuone-ryhmä suljettiin tilapäisesti. Silloin 

KK2020-aktivistien diskursseista huokui vahva epäilys siitä, että tilanne olisi ollut heitä, 

kannabiksen kuluttajia, vastaan. Tapaus representoitiin poliittisena toimena, joka tulkittiin 

sensurointina ja terrorismina kampanjan näkyvyyden hankaloittamiseksi. Tämän seurauksena 

aktivistit aloittivat aggressiivisen ja aktiivisen tiedottamisen tapahtuneesta sosiaalisella 

mediakentällä. Tätä spekulaatiota levittivät sosiaalisen median eri alustoilla niin 

ruohonjuuritason kuin julkisetkin toimijat. Tämä tilanne muotoutui ihmisoikeustaisteluksi, 

jossa nyt taisteltiin sananvapauden ja paremman maailman saavuttamisen puolesta. 

Aktivistien diskurssit tuottivat uudenlaista moraalipanikointia päihdekeskusteluun.57 

 

 
Kuva 8 ”Auta meitä säilyttämään sanavapaus”.  
Kuvakaapattu 22.10.2019 Instagram. 

 

Kairoksen periaate korostaa diskurssien merkitystä tietyssä hetkessä, niissä on voimaa joka 

tulee muiden tekijöiden läpi. Sen ymmärtämistä selventää kuvatapahtuman käsite, joka 

tarkentaa huomion jossakin sijaitsevaan hetkeen. Kuvatapahtumilla on valtaa vaikuttaa 

 
57 Hellman 2021, 2; Manning 2014, 28. 
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muutokseen ja tukea ajallista merkitystä: siinä tietyt kontekstuaaliset, visuaaliset ja 

tekstuaaliset elementit tulevat yhteen ja aiheuttavat kairoottisen tapahtuman. KK2020-

aktivistien paineesta ja tavoitteesta saavuttaa päihdepoliittista muutosta, he pyrkivät kyseisen 

Facebook-ryhmän avulla lisätä kampanjan näkyvyyttä ja kannatusta aloitteelle. Tämä 

kuitenkin saavutettiin toista kautta, kun aktivistit aiheuttivat kriisiin sosiaalisessa mediassa 

asemoiden itsensä ”Tapaus Miestenhuone” -tilanteen uhriksi. Tämä sisälsi muun muassa 

KK2020-toimijoilta kuvan 9 lausunnon vinkkaavansa Ylelle kyseisestä vastarintaliikkeestä 

heitä vastaan (kuva 9).58 

 

 
Kuva 9 ”Vinkataan YLElle”, julkaistu 21.20.2019 Facebook, Kuvakaapattu 17.3.2020. 
 

Kenttäteorian näkemyksen mukaan journalistit pystyvät nopeasti toimimaan kentällä siksi, 

että he ajattelevat kliseiden avulla ja representoivat jo representoitua toisilla kentillä. He 

tuottavat julkisuuteen omia sekä muiden näkemyksiä ja vahvistavat tai uusintavat kulttuurisia 

merkityssuhteita. Heillä on valtaa, joka perustuu monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin 

tiedon kierrätyksessä. Tähän uteliaaseen habitukseensa kuuluu tarkastelu poikkeuksellisiin 

asioihin, mutta paradoksaalisesti heillä on myös valta tehdä ilmiöistä poikkeuksellista, 

räjähdysmäistä tai ennätysmäistä. Tähän habitukseen sisältyvät kentän odotukset ja paineet, 

kuten pyrkimys kertoa jotakin uutta, suosia polemiikkia ja aiheuttaa skandaaleja. Joskus 

tavoitteena raportoida tapahtumia ja tilanteita, luoda ja ylläpitää julkista keskustelua sekä 

tarjota vaihtoehtoisia todellisuuksia tai vaatia muutosta.59 

Siitä huolimatta aineiston uutismedialähteet eivät tarttuneet aiheeseen kuluvien 

päivien aikana. Sen sijaan sensaatiohakuiset uutismediat kuten esimerkiksi Seiska ja Iltalehti 

julkaisivat tekstejä spekuloiden Miestenhuone-ryhmän poistamista KK2020-kampanjan 

hankaloittamiseksi.60 Nämä mediatoimijat tarttuivat KK2020:n konstruoimaan kriisiin, joka 

levisi myös paikallismedioihin. Lopulta kansalaisaloite sai näiden medioiden vakiintuneen ja 

 
58 Manning 2014, 118. 
59 Bourdieu 1998(1996), 20, 28–29; Fairclough 1997(1995), 107; Eldridge 2017, 44; Manning 2014, 23–24. 
60 Saastamoinen, Iltalehti 22.10.2019; Seiska 22.10.2019. 
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suuren kuluttajakunnan johdosta laajasti näkyvyyttä. Kuvatapahtumasta tuotetun kriisin ja sen 

kierrätetyn representaatioiden vaikutuksesta kansalaisaloitetta kannatettiin 12 613 yksilön 

toimesta 24.10.2019 päivän aikana. Tätä hetkeä representoitiin sosiaalisessa mediassa 

ironisesti ”kannabispiikkinä” (kaavio 4). Tämän seurauksena aloite hyväksyttiin eduskunnan 

käsittelyyn, jolloin myös HS käsitteli ”Tapaus Miestenhuonetta”.61 

 

 
Kaavio 4, Kansalaisaloitteen kannatusilmoituksien määrällinen kehitys kampanjan aikana sekä ”kannabispiikki” 
24.10.2019, jolloin kansalaisaloite keräsi 12 613 kannatusilmoitusta päivän aikana. Kaapattu 25.10.2019. 
 

Tätä edellä tarkasteltua ja selitettyä kuvatapahtumaa, KK2020-aktivistien kriisiä ja sen 

saavuttamaa mediahuomiota joka siirtyi kentältä toiselle, eivät aktivistit halunneet nähdä 

tässä olevaa yhteyttä, joka näkyy seuraavan sivun kuvan 10 teksti representoi:  

 

 
61 Körkkö, HS 24.10.2019.  
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Kuva 10 "Kannatusten hurja nousu ei johdu Miestenhuoneen sulkemisesta". Kuvakaapattu 24.10.2019, 
Instagram. 

 

Tämä päätelmä oli sanomaltaan tosi, että allekirjoitusten äkillinen kasvu johtui koska 

yksittäiset toimijat olivat itsenäisesti kannattaneet aloitetta. Silti KK2020-aktivistit 

onnistuivat tarttumaan oikealla hetkellä oikeaan tilanteeseen ja generoimaan ideologisen 

kamppailun, jossa toinen osapuoli pyrkii rajoittamaan sananvapautta ja ihmisoikeuksia, sekä 

ylläpitämään repressiivisiä päihdepoliittisia linjauksia. Tapauksessa julistettiin laajasti 

sosiaalisessa mediassa sanavapauden kunnioittamista sekä vaihtoehtoisen todellisuuden 

mahdollisuutta, johon pystyi vaikuttamaan allekirjoittamalla kansalaisaloitteen. Se, mikä sai 

yli 12 000 ihmistä allekirjoittamaan aloitteen saman päivän aikana, kenties johtui juuri 

aktivistien ja uutismedioiden kierrättämästä kuvatapahtumasta. Tässä epäsuorasti vedottiin 

yksilöitä puhutteleviin periaatteisiin ”vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta”. Se mitä 

KK2020 ei varsinaisesti korostanut mutta hieman huomioivat tarkastelemissani 

kommenteissa oli, että kyseiseen ryhmään kuului alaikäisiä toimijoita. Tällaisissa ryhmissä 

on Facebook määritellyt kannabiksen representaatiot sopimattomaksi sisällöksi. Kenties 

kyseessä ei ollutkaan poliittinen sensuuri vaan automaattinen algoritmi joka sulki ryhmän. 

Tämä ei ole ollut myöskään tavatonta Facebookissa, jonka aktivistit myös tiesivät (kuva 9).62 

 
62 Bourdieu 1998(1996), 21; Bourdieu 1998(1994), 210. Esim. Karjalainen, Iltasanomat 4.12.2018. 
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Globaalin päihdepoliittisten aktivistien diskursseissa huomiota kiinnitetään 

kyseenalaistamattomiin käsityksiin päihteistä ja niiden harjoitetusta politiikasta, jolloin 

uudistukset ovat pyrkineet vaihtoehtoisiin haittoja vähentäviin toimiin. Näissä tapauksissa on 

havaittu poliittisen väittelyn kiteytyvän keskusteluun oikeuksien ja vapauksien periaatteista. 

Tähän paatokseen sisältyy kritiikki päihteiden käytön kriminalisoinnin riittämättömyydestä, 

sekä yksilön näkökulmien ja tarpeiden korostaminen, jonka ydinargumenteissa representoituu 

kamppailu tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kamppailut päihdepoliittisista 

muutoksista ovat kontekstisidonnaisia, paikallisia ja omanlaisiaan, mikä ilmenee julkisessa 

keskustelussa ja tiloissa. Tässä media generoi tilanteita, vaihtoehtoista tietoa ja saa aikaseksi 

poliittisia kamppailuja, joka vaikuttaa uudistusten liikkeelle panevana voimana.63 

Tapaus Miestenhuone ja sitä seurannut prosessi aiheuttivat kriisin mediakentällä, 

jossa digitaalisilla alustoilla ja etenkin kyseisen kuvatapahtuman levittämisen arvoisena 

nähneillä medioilla ja toimijoilla oli merkittävä rooli. Uutismediat olisivat voineet ottaa 

kansalaisaloitteen tarkastelun kohteeksi aiemmin kyseisenä vuonna, mutta kansalaisaloite 

nousi varsinaisesti otsikoihin vasta kentällä tapahtuneen kriisin myötä. KK2020-aktivistit 

saavuttivat oikean kairoottisen hetken oikeassa ajassa ja tilassa, jonka johdosta se ylitti 

uutiskynnyksen ja levisi laajalle yleisölle, nivoen kansalaisaloitteen osaksi poliittista 

päihdekeskustelua. Ilman kenttien verkostoituneisuutta ja vuorovaikutussuhteita kyseistä 

kairosta ei olisi tapahtunut. Tästä syntyi suomalaisessa julkisessa keskustelussa vuoden 2019 

ensimmäinen kairoottinen hetki, joka aiheutti kamppailun poliittisella kentällä.64 

 

3.2 Poliitikon habituksen muutos 

 

Kannabis päihteenä jakaa mielipiteitä sekä herättää tunteita ja sitä kautta kriisejä, joita 

aineiston tarkastellut tekstit representoivat. Sosiaalinen sekä journalistinen kenttä toimivat 

omina symbolisina systeemeinä ja erillisinä kenttinä muodostaen laajempaa mediakenttää ja 

rakentaen vallan kenttää. Ne käsittävät rakenteita, jotka resonoivat eri merkityskategorioiden 

kesken. Nämä rakenteet eivät ole selkeästi havaittavissa ja jossa esimerkiksi kriisin käsite on 

keskeisessä asemassa kuinka mediakentän vaikutusta sosiaalisissa tiloissa voidaan ymmärtää. 

Sen on voima muotoilla poliittisia asioita tiedon tai esimerkiksi viihteen kulutuksen muotoon, 

joissa polttopiste voi kiteytyä aiemmin eriteltyyn KK2020-aktivistien kriisiin.65 Tämä 

 
63 Sheridan et al. 2009; Tenemos 2017, 594. 
64 Bourdieu 1998(1996), 26; Hakkarainen & Kainulainen 2021, 50; Manning 2014, 27, 176. 
65 Bourdieu 1998(1996), 6; Couldry 2003, 16, 20. 



 
 

31 

tapausesimerkki päihdekeskustelun ensimmäisestä kairoottisesta hetkestä ja siitä seuranneesta 

kannabispiikistä representoivat kentillä tapahtuvista kamppailuista. 

Kenttäteoriassa poliitikon habitus sisältää ymmärryksen politiikan diskurssikentän 

kokonaiskuvasta, tietoa mahdollisten ja vanhojen poliittisten näkemysten laaja-alaisuudesta 

sekä muiden kenttien näkemyksistä ja siitä, miten osallistua politikointiin. Poliittinen kenttä 

on tietyllä tavalla suljettu ulottuvuus ja siellä menestyäkseen poliitikon tulee omaksua siellä 

määritelty habitus, jota ylläpidetään ja siten saavutetaan symbolista pääomaa, kuten 

esimerkiksi kunnioitusta. Politiikkojen diskursseihin vaikuttaa kaksi seikkaa. Toisaalta ne 

määrittyvät kentän sisältä esimerkiksi puolueohjelmien sisällöstä käydyissä kamppailuissa, 

mutta lisäksi diskurssit muodostuvat muiden kenttien, kuten median vaikutuksesta, kun 

kyseessä ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset ilmiöt. Poliitikkojen toimintaa ja diskurssien 

muodostamista ohjaavat vahvasti tavoite ja paine osallistua julkiseen keskusteluun, sekä 

ylläpitää äänestäjiltä saatua kannatusta jatkossakin. Tämän näkemyksen mukaan tullakseen 

politiikan kentällä poliittisesti edustetuksi on poliitikon samalla alistuttava tietynlaiseen 

poliittiseen kyvyttömyyteen, joka sisäistetään omaamalla kentän habitus.66 

Päihdepoliittisesta habituksesta ja kamppailusta, sekä sen tappiosta politiikan kentällä 

tutkielman tapausesimerkki on vuodelta 2004. Silloin vihreiden puolueen kansanedustaja 

Rosa Meriläinen myönsi julkisesti kokeilleensa kannabista. Tämä aiheutti mediaskandaalin, 

jossa journalistit hyökkäsivät Meriläistä kohtaan ja tuomitsivat hänet poliitikkona sekä 

huumeidenkäyttäjänä. Tästä seurasi oikeuskäsittelyitä huumausaineen käyttörikoksesta, jossa 

Meriläinen lopulta jätettiin tuomitsematta. Siitä huolimatta journalistisen kentän 

painostuksesta ja uskottavuuden kyseenalaistaminen julkisuudessa raadollisesti ohjasivat 

kyseisen poliitikon poistumaan politiikan kentältä. Tässä tapauksessa Meriläinen rikkoi 

silloiseen poliittiseen habitukseen kuuluvaa käsitystä päihteistä.67 

Habitus selittää kuinka ulkoiset voimat muovaavat yksilöiden käsitystä itsestään, ja on 

kentällä tuotettu tietynlainen käsitys. Tämä rakentuu sekä yhteiskunnassa suhteessa muihin 

kenttiin, että siitä kuinka nuo rakenteet kentässä ottavat osaa toimijoiden toimintatapoihin. 

Jotta voidaan ymmärtää mitä Meriläisen tapauksessa tapahtui, voidaan selittää kuinka 

kyseinen poliitikko ei sinänsä alistunut poliittiseen kyvyttömyyteen kentällään. Sen sijaan 

hän pyrki uudistamaan silloisen päihdekeskustelun eetosta ja siihen liittyvää habitusta. Silloin 

päihteisiin ja kannabikseen liittyvän keskustelun eetokseen kuului erittäin tuomitsevat ja 

 
66 Bourdieu 1998(1996), 5; Fairclough 1997(1995), 238. 
67 Esim. MTV3/STT 6.5.2004; Riihinen, HS 20.7.2019. 
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paheksuvat diskurssit, joita ylläkuvailtu tilanne havainnollistaa. Journalistinen kenttä ei 

tukenut tätä habituksen uudistamisen yritystä poliittisella kentällä, vaan vahvisti jo olemassa 

olevia päihteisiin liittyviä käsityksiä. Tässä tapauksessa ja tilanteessa journalistinen ja 

poliittinen kenttä ylläpitivät yhteisesti vallitsevia arvoja, asenteita ja habitusta siitä, että 

esimerkiksi kannabiksen kokeileminen oli täysin tuomittavaa. Meriläisen tapauksessa 

kamppailua ei varsinaisesti kehittynyt tai käyty, eikä näiden kenttien sisällä tai habituksissa 

tapahtunut muutosta. Kyseinen tapaus osoitti, miten eri kentät ylläpitävät vallitsevia 

käsityksiä ja mitä voi tapahtua poliitikolle, jos hän erottautuu vallitsevista normeista.68 

Viisitoista vuotta Meriläisen tapauksen jälkeen vuoden 2019 päihdepoliittisten 

kannanottojen sarja kumpusi julkisesta paineesta ottaa kantaa KK2020-aloitteen etenemisessä 

eduskuntaan. Silloinen pääministeri Antti Rinne (sd.) totesi, että kansalaisaloitteesta ei 

keskustella. Tämä herätti mediassa kysymyksiä siitä, voiko aloitteeseen näin reagoida. 

Pääministerin diskurssista huolimatta sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) julkaisi sosiaalisessa 

mediassa kannattavansa puolueen poliittisen ohjelman mukaisesti kaikkien huumausaineiden 

käytön, eikä vain kannabiksen, dekriminalisointia. Näin laajentaen päihdepoliittista 

keskustelua käsittämään kaikkia laittomia päihteitä. Ohisalon kannanotto sisäministereiden 

edustuksessa oli ennenkuulumaton, kuten muun muassa entinen sisäministeri Päivi Räsänen 

(kd.) havaitsi. Se rikkoi yleistä päihdepoliittista habitusta jota Meriläinen pyrki aiemmin 

uudistamaan. Tämän seurauksena muutama muukin kansanedustaja ilmaisi eri sosiaalisen 

median alustoilla kannattavansa dekriminalisoinnista haittoja ehkäisevänä toimena, kun toiset 

poliitikot vastustivat tätä samaisilla alustoilla.69 

Aineistossa havaitsin, että vuonna 2019 erityisesti nuoret poliitikot eivät alistuneet 

kenttäteoriassa käsitettyyn poliittiseen kyvyttömyyteen, kun tuli ottaa kantaa kannabiksen 

dekriminalisointiin. He ilmaisivat vaihtoehtoisen todellisuuden nykyisiin päihdepoliittisiin 

linjauksiin ja niiden uudistamiseen. Samalla Meriläisen tapaus poliittisella kentällä ei ollut 

enää mahdollinen Ohisalolle vuonna 2019. Hänellä oli puolueohjelma ja puolue tukenaan kun 

taas Meriläisellä ei.70 Lopulta HS:ien pääkirjoitus otti kantaa digitaalisessa mediassa, samoin 

kuin MTV3 ja Iltalehti, että päihdekeskustelun tulisi nojautua tutkimustietoon ja pohjautua 

asiapohjaiselle keskustelulle onko päihdepoliittisissa linjauksissa muutoksen tarvetta.71 

 
68 Esim. MTV3 24.10.2019. 
69 Esim. Räisänen, HS 30.10.2019; MTV3 30.10.2019; Paananen, HS 8.11.2019; MTV3 11.11.2019. 
70 Esim. MTV3 25.10.2019; Yle 26.10.2019; Rissanen, KD-Lehti 31.10.2019; Happonen Yle 8.11.2019.  
71 Hakkarainen & Kainulainen 2021, 55–56. Esim. Kauppinen, Iltalehti 29.10.2019; HS 1.11.2019; 
Tykkyläinen, MTV3 11.11.2019. 
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Poliitikon habitukseen kuuluu olla tietoinen siitä mitä muilla kentillä tapahtuu ja siksi 

Ohisalo oli tietoinen käynnissä olevasta julkisesta päihdekeskustelusta jossa journalistisen 

median suhtautuminen kannabikseen ja muiden päihteiden kulutukseen oli nykyistä 

suvaitsevampaa. Ohisalo tarttui mediakentällä kehittyneeseen kairoottisen hetkeen ja esitti 

ensimmäisenä vaihtoehtoisen kannanoton poliittisella kentällä. Silloin hän loi oman 

kairoottisen hetkensä jolloin poliittisessa habituksessa tapahtui muutos liittyen siihen, miten 

päihteistä voidaan julkisesti keskustella. Toisaalta journalistinen media muuttui niin ikään 

voimattomaksi poliitikoita ollessa liikaa tuomittavaksi, mikä siten esti mediaa kohdistamasta 

hyökkäystä yhteen kansanedustajaan ja tuomitsemasta häntä, kuten Meriläiselle tapahtui. 

Uutismediat eivät myöskään lähtenyt tuomitsemaan poliitikoiden positiivisia kannanottoja 

kansalaisaloitteeseen tai itse aloitetta, sillä se olisi väheksynyt kansalaisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa. Tämä olisi taas aiheuttanut kritiikkiä uutismedioita kohtaan.72 

Journalistien monimerkityksellistä asemaa ja voimaa voidaan heijastella politiikan 

kentän näkökulmasta, jossa he eivät ole tämän kentän täysivaltaisia jäseniä. Samaan aikaan 

poliitikoiden poliittinen menestys on riippuvaista siitä miten journalistit kuten muutkin 

mediatoimijat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. KK2020-aktivisteilla ei ollut myöskään 

suoraa pääsyä journalistiselle tai politiikan kentälle, tai suoria väyliä saavuttaa laajasti 

näkyvyyttä uutismediakentällä. Saadakseen argumenttinsa ja viestinsä eteenpäin he ryhtyivät 

kamppailuun sosiaalisessa mediassa hakien uutismediasta tukea. He käyttivät vallitsevien 

arvojen ja normien kyseenalaistavia diskursseja päihdepoliittisen muutoksen 

aikaansaamiseksi ja tavoitteensa saavuttamiseksi. Edellisessä alaluvussa käsittelemäni 

kairoottiset hetket, ”Tapaus Miestenhuone”, siitä seurannut ”kannabispiikki” sekä tapaus 

Meriläinen että Ohisalo olivat merkityksellisiä, koska ne havainnollistavat yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen toiminnallisuutta ja kehittämisen mahdollisuuksia eri kentillä. Tätä käsittelin 

hyödyntäen habituksen käsitettä.73 

 

3.3 Kenttien kriisit ja kamppailut 

 

Kenttäteoriassa kentät käyvät jatkuvia kamppailuja ja ovat alati eri kriisien alaisia, joiden 

seurauksena ne muovautuvat ja kentillä tapahtuu muutoksia. Tässä yhteydessä kriisillä 

tarkoitetaan tilannetta, joka on lähtenyt toiselta kentältä toiselle haastaen kyseisen kentän 

 
72 Grossberg 2007, 325–326. 
73 Bourdieu 1998(1996), 4. 
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perusteet ja olemassaolon oikeutukset. Tätä käsittelin Kairoksen aiemmissa alaluvuissa. 

Kenttäteoriassa esimerkiksi politiikan diskurssit käsitetään kamppailukentänä, jossa sen 

sisäinen kamppailu tuottaa ja uusintaa tietynlaisia politiikan diskursseja. Puolueohjelma on 

yksi esimerkki sisäisen kamppailun lopputuloksesta muiden olemassa olevien vakiintuneiden 

poliittisten diskurssien, kuten sananvapauden, joukossa. Ulkoisessa, muillakin kulttuurisilla 

kentillä näkyvissä kamppailuissa tavoitellaan kannatusta tietylle diskurssille sekä siihen 

liittyville instituutioille ja yksilöille.74 Edellisissä alaluvuissa eritellyt esimerkit 

havainnollistivat kairoottisia hetkiä tarkastellussa julkisessa päihdekeskustelussa. Nämä 

representoivat sitä, kuinka sosiaalisella ja journalistisella medialla tuottavat kriisejä ja 

kamppailuja, tuottavat moraalipanikointia sekä kierrättävät vaihtoehtoista tietoa, joka 

vaikuttaa muihin kenttiin ja sen toimijoihin. 

KK2020-aktivistien toiminta oli kansainvälisen päihdepoliittisen aktivismin paatoksen 

ja eetoksen mukaista. Tämä vaatii tietynlaisia materiaalisia edellytyksiä kuten tiedontuotantoa 

ja kairoottisen hetken. Tutkielman kontekstissa kairos representoi kamppailuja, joihin liittyi 

monimutkainen tekstuaalisen ja visuaalisen tiedon tuottamisen sekä kierrättämisen verkosto 

joka oli tehokas muutoksen alkuunlaittamisessa. Erittelemäni kairoottiset hetket voidaan 

kuvailla tapausesimerkkeinä sosiaalisten liikkeiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja sen 

vaikutuksista, kuten myös esimerkkinä kentillä tapahtuvista kamppailuista. Aktivistit 

hyödynsivät media-alustoja edistääkseen ja luodakseen painetta päihdepoliittiselle 

muutokselle. Aineistossani KK2020:n sananvapauden ja yksilön oikeuksien kriisi siirtyi 

journalistiselle kentälle ja aiheutti ”kannabispiikin” aloitteen kannatuksessa. Tämä lopulta 

aiheutti kamppailun päihdepoliittisessa keskustelussa politiikan kentällä ja uudisti 

perustavanlaatuisesti päihdekeskustelussa olevia käsityksiä.75 

Tutkimalla päihdepoliittista aktivismia voidaan havainnollistaa ja ymmärtää 

monimutkaisia vuorovaikutussuhteita erilaisten toimintatapojen, poliitikoiden ja sekä 

tilallisuuden että paikallisuuden kanssa. KK2020-aktivistit tuottivat mediakentällä kriisin. 

Ensin tämä kriisi siirtyi journalistiselle kentälle, joka lopulta loi kamppailun politiikan 

kentälle ja painetta poliitikoille ottaa kantaa päihdepoliittisiin linjauksiin. Kyseessä ei ollut 

vain symbolinen kamppailu, vaan siihen nivoutui materiaalisia vaikutuksia. Tässä erityisesti 

kaksi kairoottista hetkeä pohjustivat kamppailun päihteiden kentän käsitysten sisällöllisistä 

merkityksistä. Nämä esimerkit reflektoivat kairosta, tiettyä tilaisuutta ja tilannetta, josta 

 
74 Fairclough, Norman 1997: 240; Grossberg 2007, 321; Threadgold 2003, 17–18. 
75 Casas-Cortés et al 2008, 50?; Eldridge 2017, 49-50; Grossberg 2007, 322; Hesmondhalg 2006, 227–228. 
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nousee tietynlainen asetelma ja johon vaikuttavat niin erilaiset toimijat, 

tarkoituksenmukaisuus kuin muut kontekstuaaliset tekijät. Nämä kaksi hetkeä representoivat 

käsitteen muutoksen mahdollisuutta ja sitä, kuinka ne vaikuttivat julkiseen keskusteluun 

esimerkiksi kansalaisaloitteen hyväksymisellä eduskuntaan ja poliitikon habituksessa.  

Tapaus Miestenhuone oli tilanteena nopea ja monimutkainen prosessi useilla media-

alustoilla, ja se vaati monen tyyppistä materiaalisuutta, kuten tiedon ja tekstin tuottamista, 

levitystä, kierrätystä ja kulutusta. Kuvatapahtuma, sen representaatio ja diskurssit sekä 

KK2020-aktivistien reagointi olivat tehokas tekstuaalinen ja visuaalinen tilanne. Sen 

yksityiskohdat pohjustivat ja rakensivat kairoottiseen hetken. Aktivistit tekivät kairoottisia 

valintoja diskursseissaan, hyödynsivät digitaalisia vaikuttamisentaitoja ja mediavälineitä 

tehokkaasti. Lopulta onnistuivat reagoimaan reaaliajassa tavoitellakseen tietynlaista 

historiallista, kulttuurista ja materiaalista mahdollisuutta muutokseen. Lisäksi he sekä 

tietoisesti että tavoitteellisesti hakivat uutismediahuomiota kyseiselle kriisille. ”Tapaus 

Miestenhuoneen” levittäminen ja kierrättäminen, sekä tilanteen representoiminen sensuurin, 

sanavapauden ja taistelun diskurssit tavoittelivat näkyvyyttä ja onnistuivat tuottamaan sekä 

julkista että poliittista painetta yhteiskunnalliselle uudistamiselle, koska kansalaisaloite 

Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi siirtyi eduskunnan käsittelyyn.76 

Kenttäteoriassa nämä kamppailut ja tilanteet, tai kairoottiset hetket, kehittyvät monien 

prosessien tuloksina jotka vaikuttavat toimijoihin sekä niiden kenttään. Poliittiset debatit ovat 

olennainen osa päihdepoliittisten uudistusten liikkeitä ja siirtymiä, sillä niissä tapahtuvat 

hetkelliset häiriöt sisältävät mahdollisuuden luoda sosiaalista muutosta. Väittelyissä 

päihdepoliittisten linjausten uudistuksista aktivistit kiinnittävät ydinargumenteissaan 

huomiota siihen, kuinka päihteet ja niiden kuluttajat ovat käsitteellistetty yhteiskunnassa ja 

lain rakenteissa. Nämä diskurssit ja representaatiot sisältävät laajempaa yhteiskunnallista 

kritiikkiä, ja niiden tarkoitus on sytyttää kriisejä ja luoda hetkiä jotka voivat johtaa 

merkitykselliseen muutokseen. Tutkielmassa olen eritellyt ja selvittänyt aineistosta eri 

kentällä olevien toimijoiden diskursseja ja toimia ymmärtääkseni miten vuorovaikutus- ja 

valtasuhteet toimivat kenttien välillä. Tämä kuvastaa sitä, miten esimerkiksi yhteiskunnassa 

voidaan vaikuttaa muutoksiin niin kollektiivisesti kuin yksilöidenkin toimesta. Erittelemäni 

tapaukset osoittavat erilaisia vuorovaikutuksia ja merkityssuhteita toimijoiden ja kenttien 

kesken. Sekä havainnollistavat sitä, miten eri kentät, ryhmät ja verkostot toimivat, reagoivat 

ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Kenttä on sosiaalisesti rakennettu tila, jota 

 
76 Boothroyd 2006, 156; Manning 2014, 176. 
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voidaan rikkoa ja määritellä uudelleen ja jossa tapahtuu muutoksia kamppailujen 

lopputuloksena. Analysoimani ”Tapaus Miestenhuone” sekä Meriläisen ja Ohisalon tapaukset 

mediassa osoittavat, kuinka sosiaalisella ja uutismedialla on valtaa ja vaikutusta ja 

vuorovaikutussuhteita niin journalistiseen kuin poliittiseen kenttään.77 

Kenttäteoria korostaa sitä, kuinka perustavanlaatuiset muutokset kentässä sekä siellä 

vallitsevissa nomoksissa, doxissa ja habituksissa vaativat kriisejä ja kamppailuja. Nämä 

kamppailut voivat tapahtua kenttien välillä tai kentän sisällä eri toimijoiden kesken. Tästä 

huolimatta sosiaalisella mediakentällä tapahtuvan kriisin tulee olla tarpeeksi merkittävä 

vaikuttaakseen muutokseen tai ollakseen muutoksen mahdollistaja tai liikkeelle paneva 

voima ja siirtyäkseen journalistiselle kentälle, mikä vaatii oikeaa kairoottista hetkeä. Lisäksi 

sen tulee olla riittävän merkittävä, että journalistinen kenttä ottaa sen tarkastelun kohteeksi 

vaikuttaakseen esimerkiksi politiikan kenttään tai että kyseinen kriisi muuttuu kamppailuksi 

kentällä. Toisaalta jotta politiikan kentällä tapahtuisi muutos, vaatii sekin tiettyjä kairoottisia 

hetkiä jolloin muutos on mahdollinen. Aineistossani Ohisalo (vihr.) loi toisen kairoottisen 

hetken, joka osaltaan vaikutti päihdekeskustelun eetokseen ja poliitikon habitukseen. 

Aineistostani voidaan tulkita kuinka KK2020:n ruohonjuuritason päihdepoliittinen aktivismi 

voi toimia muutoksen liikkeelle panevana voimana hyödyntäen eri mediakenttien 

ominaispiirteitä. Nämä kairoottiset hetket loivat kamppailuja, joita vaadittiin muutoksen 

liikkeen panemiseksi päihdekeskustelun eetoksessa. Tutkielman arkastelussa nähdään, miten 

yhteiskuntajärjestelmissä toimivat valtasuhteet vaikuttavat joukkotiedotukseen ja toisaalta, 

miten joukkotiedotus vaikuttaa valtasuhteisiin.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Fairclough (1995) 1997, 72; Grossberg 2007, 320–323; Eldridge 2017, 48; Tenemos 2017, 593. 
78 Bourdieu (1996) 1998, 22; Clarke 2015, 51–52; Cooke 2006, 18; Fairclough (1995) 1997, 76–77; Sheridan et 
al. 2009. 



 
 

37 

4.0 Eetos 

4.1 Päihdekeskustelun nomos ja doxa 

 

Aiemmissa käsittelyluvuissa Paatoksessa ja Kairoksessa selvitin ja tulkitsin aineistostani 

kuinka sekä journalistinen että sosiaalisen median ja politiikan kentät toimivat tiloinaan 

tuottaen omaa sisältöään. Samalla ne ovat monimutkaisesti ja kerrostuneesti 

vuorovaikutuksessa toisiinsa, vaikuttaen toistensa sisällön tuotantoon ja aiheuttaen 

kamppailuja. Kuten kairos, myös eetos on käsitteenä laaja ja kontekstisidonnainen. Tässä 

käsittelyluvussa käsitän sen tietynlaisena vaikutelmana ja kokonaiskuvana, jota paatos ja 

kairos rakentavat. Tähän liittyvät kenttäteorian käsitykset nomoksista ja doxista, jotka 

rakentavat kenttää, muodostuvat kentän rakenteista ja antavat sisällön tietynlaiselle 

eetokselle. Seuraavaksi tulkitsen julkisen päihdekeskustelun eetosta vuonna 2019 sekä sen 

merkityssuhteita päihdekulttuurin konjunktuurin muutoksenalaisuudessa. Ensiksi selvitän 

suomalaisen päihdekeskustelun nomosta, doxaa ja symbolista pääomaa. Lopuksi analysoin 

miten nämä vaikuttivat päihdekeskustelussa tapahtuneeseen neljänteen siirtymään. 

Kenttäteoriassa nomos viittaa sellaisiin näkemyksiin ja periaatteisiin jotka järjestävät 

normatiivisia lakeja ja hallitsevat erilaisia käytäntöjä kentällä. Kenttä ja sen habitus ohjaavat 

doxan muodostumisessa, kun taas doxa muokkaa habitusta ja sitä, millä periaatteilla 

nomoksia rakennetaan ja vaalitaan toimijoiden keskuudessa. Nomos mahdollistaa niiden 

perusrakenteiden ymmärtämisen joista kenttä on muodostettu yhteiskunnassa tiettyjen 

periaatteiden mukaan. Tämä rakentaa käsitystä siitä, miten yksilöt ja ryhmät määrittelevät 

esimerkiksi itsensä yhteen kuulumisen tai kuulumattomuuden kentällä tai sosiaalisissa 

ryhmissä esimerkiksi yhteiskunnan jäseninä tai yksilöinä. Nämä nomokset eli sosiaaliset 

rakenteet ja käytännöt käsitetään kyseenalaistamattomina itsestäänselvyyksinä eli 

ideologioina, jotka yleensä tukevat olemassa olevia vallanrakenteita. Nämä määrittelevät sekä 

vahvistavat toimijoiden ja kenttien eroja tai yhteenkuuluvuutta sosiaalisissa tiloissa.79  

Päihteiden kulttuurinen käsitteellistäminen yhteiskunnalliset käsitteet sisältävät monia 

logiikkoja ja dynamiikkoja, jotka tuottavat habituksia, nomoksia ja doxia, ja siten rakentavat 

sen konjunktuuria. Suomalaiseen sekä kansainväliseen päihdepoliittisen nomokseen on 

sisältynyt, että alkoholi on eristetty omaksi politiikakseen. Päihteenä se käsitetään 

nautintoaineena, kun taas esimerkiksi kannabis määritellään huumausaineeksi. Tämä nomos 

luokittelee, määrittelee ja arvottaa päihteet ja päihteiden kuluttajia eri tavoin. Tässä alkoholin 

 
79 Eldridge 2017, 45–46. 
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kuluttaminen päihtymiseen sallitaan, kun taas muunlainen päihtyminen on lailla kielletty.80 

Tätä nomosta on kuvailtu haittojen vähentämisen ja ennaltaehkäisyn diskurssein, mutta myös 

kieltopolitiikkana riippuen kontekstista. Paradoksaalisesti tässä nomoksessa toimintaperiaate 

päihteiden kuluttajien rankaisemisesta on käsitetty haittoja vähentävänä ja 

ennaltaehkäisevänä toimintana sen sijaan, että itse rankaiseminen käsitettäisiin haittoja 

tuottavana tai lisäävänä toimintana.81 

Kulttuurinen ja yhteiskunnalliseen vaikuttaminen pyrkii uudistamaan nomoksia ja 

doxia. Tässä tiedontuotanto on ensisijainen asia jota nämä liikkeet tekevät. Sosiaaliset 

liikkeet tuottavat tietoa, joka on materiaalista sekä symbolista ja sisältää konkreettisia 

käytäntöjä jotka ovat johonkin asiayhteyteen kiinnittyneitä. Tiedonkäytännöt ovat poliittisesti 

ratkaisevia, koska ne sitovat yhteen toimenpiteitä ja ovat erottamaton osa tietoa ja valtaa 

mitkä ovat erityislaatuisia tietyssä paikassa ja tilassa. Tiedon tuottaminen on aina ollut osa 

erilaisten kamppailujen prosesseja koska ne rakentavat vallan kenttää. Tieto aina on 

kontekstisidonnaista, jolloin siihen liittyvät käytännöt ovat myös suhteessa vallan 

käytäntöihin. Siksi sosiaaliset liikkeet voidaan mieltää tiedon luojina, joilla on poliittista 

merkitystä koska niiden toiminta tähtää tiettyjen vallan käsitysten muokkaamiseen. Tämä 

voidaan havaita esimerkiksi niiden toiminnassa mediakentällä: esimerkiksi vallitsevien 

diskurssien haastaminen, moninaisten kulttuurisien sekä sosiaalisten mallien tarjoaminen, 

tietämisen ja olemisen ymmärtäminen, sekä vallitseviin käytäntöihin puuttuminen.82 

Huumausaineiden käyttöhuoneiden kontekstissa tutkimuksissa päihdepoliittisesta 

aktivismista on selvitetty, että kyseiset käyttötilat hyväksytään paikallisena vastauksena 

monimutkaisiin kulttuurisiin ja poliittisiin kysymyksiin, samalla kun niitä myös vastustetaan. 

Tätä edeltävät prosessit ovat olleet hyvin paikka- ja kontekstisidonnaisia, mutta niiden 

vaikuttamisen ytimessä ovat olleet paikalliset toimijat. Heidän osallisuutensa on muodostanut 

liikkeellepanevan voiman joka on mahdollistanut muutoksen päihdepolitiikassa ja siihen 

liittyvissä toimintatavoissa. Tähän liittyvät erilaiset kamppailut yksilöiden, ryhmien, 

esimerkiksi aktivististien ja muiden toimijoiden välillä, jossa kamppailujen diskurssit ja 

representaatiot korostavat vallan ilmenemismuotoja erityisesti institutionaalisissa tiloissa 

yksilön näkökulmasta. Tämä ei ainoastaan luo tilallisuutta, rakentaa uusia suhteita ja luo 

uusia tapoja representoida todellisuuksia, joihin nomokset ja doxat vaikuttavat.83 

 
80 Bancroft 2009, 80–81; 114; Bourdieu (1994) 1998, 213; Tammi 2003, 467. 
81 Smith 2012, 215; Hellman 2021, 2; Hurme 2002, 415–417. 
82 Casas-Cortes et al. 2008, 44-45, 46-49; Haraway 1988, 587; Manning 2014, 58. 
83 Manning 2014, 109. 
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Sen lisäksi, että jokaista kenttää koostaa sen erityiset habitukset ja nomokset, viittaa 

doxa kentällä olevaan itsestään selvien ja kyseenalaistamattomien totuuksien ja lähtöoletusten 

järjestelmään. Doxa polveutuu sosiaalisista prosesseista ja suhteista jotka kumpuavat 

kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta tilasta. Sitä määrittelevät, ylläpitävät ja muokkaavat 

perinteiset ja vallitsevat uskomukset, mutta myös kyseenalaistavat ja vaihtoehtoiset 

näkemykset. Näiden itsestäänselvyyksinä pidettyjen käsitteiden valta piilee kulttuurissa 

niiden näkymättömässä luonteessa, koska se määrittelee toimijoita kentällä. Toimijat syntyvät 

ympäristöön jonka habituksen, nomoksen ja doxan yhteiskunta on ennalta määritellyt, ja siten 

luovat valmiita käsityksiä esimerkiksi oikeasta ja väärästä. Doxa sallii kentällä olevien 

toimijoiden havaita heidän yksilöllisen kuuluvuutensa osana laajempaa ryhmää, kun taas 

habitus muotoilee sen, miten yksittäiset toimijat asemoivat itsensä kentällä ja ryhmän 

jäseninä. Tämä määrittelee ja ylläpitää tai uusintaa rajoja toimijalle tilassa. Doxa toimii 

välineenä diskurssien ja representaatioiden muodostamiseen, mutta se myös muodostuu 

niistä. Esimerkiksi journalistisen doxan rakenteet perustuvat esimerkiksi journalistien 

etiikkaan, jonka muutkin toimijat käsittävät itsestäänselvänä käytäntönä.84 

Huumeista käytävää mediakeskustelua on tutkittu Suomessa seuraamalla millä tavoin 

huumetilannetta on hahmotettu eri aikoina, kartoittamalla keskusteluiden erityispiirteitä tai 

kuinka huumeet ovat hahmottuneet ongelmana ja uhkana tai tietynlaisena moraalipaniikkina. 

Suomalaisen kuten myös kansainvälisesti päihdekeskustelun ja -politiikan doxaa voidaan 

kuvailla sillä kuinka päihteisiin liittyviä ilmiöitä lähestytään, tarkastellaan ja tulkitaan 

yleisemmin ongelmien ja haittojen, kuten addiktioiden, kansanterveyden ja rikollisuuden, 

kuin esimerkiksi nautinnon näkökulmista. Tämä doxa on ylläpitänyt huolta etenkin nuorista 

ja huumeiden käyttäjistä laajemmin sekä ympäristölle koituvista seurauksista. Siinä vallitsee 

moraalisia käsityksiä päihtymisestä jotka eroavat käsityksistä esimerkiksi alkoholin, 

kulutuksesta.85 Tähän liittyy käsitys oikeustajusta jonka itsestäänselvyys on, että rikolliseksi 

määritellyn toiminnan tulisi olla rangaistavaa. Tässä doxassa tiettyjen päihteiden salliminen 

antaisi väärää viestiä kansalaisille ja kannustaisi niiden kulutukseen yhteiskunnassa.86 

Suomalaisessa kontekstissa tarkastelussa huumausaineiden käyttöhuoneiden 

sallimisesta haittoja ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä on esimerkiksi todettu, ettei se saa 

riittävästi institutionaalista tukea, tai vastustamista jotta kyseinen nomos kehittyisi. Tästä on 

tulkittu, että moraaliset näkökulmat ja näihin nojautuvat poliittiset asenteet päihdepoliittisten 

 
84 Eldridge 2017, 42–43. 
85 Bancroft 2009, 186, 191; Savonen et al. 2018, 389. 
86 Tammi 2003, 470, 475. 
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linjausten uudistamista kohtaan ovat esteinä keskusteluissa toimijoiden välillä. Muutoksia 

vastaan olevissa diskursseissa kiinnitetään huomiota etenkin haittoihin ja ongelmiin varsinkin 

rikoksen ja yhteiskunnan näkökulmasta, joiden perustelut juontavat juurensa aiempien 

vuosikymmenten moraalisiin arviointeihin ja vallitseviin doxiin päihteistä. Tästä on tehty 

johtopäätös, kuinka suomalaiset päihdepoliittiset toimet ovat pysyneet hyvin paikallaan 

vuosikymmeniä, mutta kehittyvät saadessaan tarpeeksi kulttuurista ja poliittista painetta.87 

Yhteiskunnallisten haittojen ja ongelmien käsitteellistäminen ja määrittelyt eivät 

synny tyhjiössä, vaan ne ovat monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden ja prosessien 

lopputulosta. Nämä prosessit ilmentävät eri toimijoiden tai ryhmien keskinäisiä päätöksiä ja 

sopimuksia tietyssä ajassa ja tilassa. Haittojen vähentämisen käsitteellinen ongelmallisuus, se 

mistä näkökulmasta puhutaan, yksilölle vai yhteiskunnalle aiheutuvista ongelmista, sekä 

haittojen tunnistaminen, arviointi ja niihin vaikuttaminen ovat valta-asetelmista riippuvaisia. 

Haittojen kuten päihteiden määrittelyt ovat kontekstisidonnaisia ja kuvaavat ideologisia arvo 

sekä valintoja. Päihdepoliittinen aktivismi, ja tutkielmani esimerkkitapaus KK2020-

aktivistien tiedon tuotanto ja kierrätys, käyttivät samaa haittoja ennaltaehkäisevää ja 

vähentävää diskurssia, mutta uudelleen käsitteellistävät ja määrittelevät päihteiden 

kulutuksen korostaen yksilölle koituvia haittoja.88 

Tutkielman aineistosta erittelin KK2020-aktivistien diskursseja ja kuinka he 

kritisoivat vallitsevaa huumepolitiikkaa muun muassa siitä, että se aiheuttaa kohtuuttomia 

kärsimyksiä kuluttajille ja rajaa heitä vapaina kansalaisina lisäten rikollisuutta. Näissä 

diskursseissa yksilö nähdään päihteiden kriminalisaatio rajoittavana toimena ja käsitetään 

tasa-arvoa ja oikeuksia heikentävinä rakenteina. KK2020-aktivistit kyseenalaistivat doxia eli 

kannabikseen liitettäviä käsityksiä ja kansalaisaloitteella tavoittelivat rakenteellista eli 

nomoksen muutosta. KK2020-aktivistit edustivat negatiivisen vapauden eetosta, jonka 

tehtävänä vapauttaa yksilö syrjinnästä ja alistamisesta.89 

 

4.2 Päihdekeskustelun pääoma 

 

Kentillä on määränsä taloudellista, kulttuurista ja symbolista pääomaa, jotka määrittelevät 

kenttien välisiä suhteita ja kamppailujen kehittymisiä. Se, mikä motivoi ja mobilisoi kenttien 

toimintaa ja toimijoita sekä aiheuttaa erilaisia prosesseja, on kentän pyrkimys vaalia sekä 

 
87 Unlu, Ali, et al. 2021, 11–13. 
88 Bancroft 2009, 174; Hurme 2002, 419; Smith 2012, 212-213. 
89 Hurme 2002, 420; Tammi 2003, 473; Smith 2012, 211–212. 
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kerryttää pääomia kentälle. Näitä pääomia arvotetaan kunkin kentän sisällä eri tavoin ja 

jakaantuvat toimijoiden kesken jaettuihin arvoihin. Kenttäteoriassa pääoma käsitetään 

symbolisesti koostuen kahdesta pääoman muodosta: kulttuurisesta tarkoittaen sisäistettyjä 

tietoja, taitoja ja kokemuksia, sekä sosiaalisesta viitaten toimijoiden välisiin verkostoihin. 

Symbolinen pääoma on laajimmillaan mitä tahansa arvoa, jonka toimijat tiedostavat, 

ymmärtävät ja hyväksyvät käsitteellisesti, sekä antavat sille arvostusta tai auktoriteettia.90  

Kulttuurisen tuotannon näkökulmasta mediakenttä kaikessa laajuudessaan voidaan 

ymmärtää olevan yhteiskunnallisesti merkittävänä kenttänä. Se sijoittuu osaksi laajempaa 

kulttuurista sekä vallan kenttää sen taloudellisten ja kulttuuristen piirteiden sekä 

tuotannollisten ominaisuuksien johdosta, ja on hyvin vaikutusvaltainen. Mediassa tuotetaan ja 

kierrätetään representaatioita ja kehyksiä todellisuuksista. Niitä myös selitetään ja niissä 

tulkitaan jo aiemmin representoitua, mikä osaltaan vaikuttaa kenttien ja toimijoiden 

vuorovaikutussuhteisiin. Mediakenttä ja kentällä voidaan uudistaa tai vahvistaa vallitsevia 

nomoksia, doxia ja habituksia. Esimerkiksi, journalistisen kentän kulttuurinen pääoma 

koostuu siitä, että se tuottaa odotusten mukaista journalismia jonka tuotannollista prosessia 

ohjaa muun muassa ”ilmassa leijuvat kysymykset”, julkinen mielipideilmasto ja taloudellisen 

pääoman tavoittelu. Jos uutismedia onnistuu tuottamaan odotusten mukaista journalismia, 

kerryttää se kentälle niin taloudellista kuin kulttuurista ja lopulta symbolista pääomaa, jolla 

voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin. Suomessa esimerkiksi Ylellä, HS:illa 

sekä MTV3:lla on sellaista symbolista pääomaa jonka takia ne tunnetaan uskottavina 

tiedontuottajina ja julkisen mielipiteen vaikuttajina.91 

Sosiaalisten liikkeiden tavoite ei ole vain mobilisoida yhteiskunnallisia toimijoita, 

vaan nimenomaan generoida tietoa, joka ilmentää tietynlaisia vaihtoehtoisia todellisuuksia 

kyseenalaistaen vallitsevia itsestäänselvyyksiä, kuten nomoksia ja doxaa. Aktivistien tiedot 

toteutuvat monipuolisissa käytännöissä jotka sisältävät käsitteitä, teorioita, diskursseja, 

representaatioita ja siten merkityksiä. Ne ilmentävät omantyyppisiä itsestäänselvyyksiä ja 

subjektiivisuutta, jotka noudattavat tiettyjä diskursseja ja logiikoita. Kun tarkastellaan 

sosiaalisten liikkeiden tiedon tuottamisen tapoja, käytäntöjä ja sovelluksia, voidaan myös 

nähdä niiden todellisia poliittisia vaikutuksia sosiaalisissa tiloissa; näitä vaikutuksia käsittelin 

edellisessä analyysiluvussa Kairoksessa. Ruohonjuuritason liikkeiden, tapauksessani 

KK2020-kansalaisaktivismin, toimintamekanismien tarkastelun lisäksi voidaan tulkita myös 

 
90 Bourdieu (1994) 1998, 99. 
91 Rahkonen 2006, 56. 
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tiloina ja prosesseina joissa tietoa tuotetaan, muokataan ja kierrätetään toimijoiden avulla 

heidän kontekstistaan. Tällöin toimijat representoituvat tiedontuottajia ja harjoittajia eivätkä 

ainoastaan yhden agendan kampanjoijia. Tieto täytyy hahmottaa materiaalisuuden termein, 

sillä se voi olla muodoltaan ideoita, diskursseja ja ideologioita, mutta myös toimintaa joka 

sisältää teorioita ja kriittistä tulkintaa esimerkiksi vallitsevista käytännöistä. Ne eivät 

ainoastaan tuota merkityksiä, vaikka sekin on yksi tiedontuotannon muoto. Vaan myös 

konkreettista tietoa joka pyrkii uudistamaan vallitsevia doxia, aiheuttaen kamppailuja ja siten 

mahdollisesti kerryttäen symbolista pääomaa ajamalleen muutokselle.92 

Sosiaalisella mediakentällä KK2020-akktivistit kyseenalaistivat ja käänsivät haittoja 

ennaltaehkäisevän ja vähentävän käsityksen kansalaisaloitteeseen, kritisoiden nykyisen 

päihdepolitiikan vallankäytön operoimista haittoja tuottavana ja korostaen kannabiksen 

kuluttajien kuulumattomuutta yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä. KK2020-kampanjan 

diskurssit ja representaatiot sosiaalisen mediakentällä kyseenalaistivat nykyisen 

päihdevalistuksen ja -politiikan tarjoten vaihtoehtoisia määritelmiä päihdekulttuurin 

nomoksille ja doxille, mutta samalla arvottaen ja erotellen päihteitä ja niiden toisistaan 

vallitsevan nomoksen ja doxan tavoin. Tästä huolimatta KK2020-aktivistien haittojen 

uudelleen määrittely ja käsitteellistäminen, sekä toiminta päihdepoliittisten muutosten 

aikaansaamiseksi käynnistivät perustavanlaatuisia muutoksia päihdekeskustelun vallitsevissa 

doxissa, samoin kuin poliittisessa habituksessa.93 

Nick Couldry on lisännyt kenttäteoriaan, että sen soveltaminen sellaisenaan 

mediakenttää tutkiessa ei riitä kertomaan kenttien välisistä suhteista, sillä teorian huomio 

kiinnittyy paljolti kenttien sisäiseen toimintalogiikkaan jossa journalisti toimii niin kuin 

hänen odotetaan toimivan, poliitikko toimii poliitikolle sopivalla tavalla ja niin edelleen. 

Tämän näkemyksen mukaan kenttäteorian pääoman käsite kuvaa kenttien sisäisiä 

voimasuhteita, mutta ei selitä median kahtalaista olemusta tuotannon prosessina ja 

symbolisena järjestelmänä. Siksi kenttien välisten suhteiden paikantamiseen tarvitaan 

metapääoman kaltaista kenttäteoriaa laajentavaa käsitettä. Metapääoma käsitetään voimana, 

joka on kykenevä harjoittamaan valtaa yli muiden vallanlähteiden ja erityisesti vallan 

vaihtosuhteisiin. Se on jotakin taustalla olevaa, kaiken muun perustana joka läpäisee kaikki 

kentät. Se eroaa tavallisesta pääomasta, joka on sidottu tiettyyn kenttään. Tässä tietyillä 

instituutioilla on erityinen kyky vaikuttaa kaikkiin kenttiin yhtä aikaa, kuten mediakentällä.94 

 
92 Casas-Cortés et al. 2008, 28–29; Grossberg 2007, 332-333, 340; Haraway 1988, 591. 
93 Bancroft 2009, 82; Smith 2012, 210. 
94 Rahkonen 2006, 47, 56–57. 



 
 

43 

Median valta on sen laaja-alaisessa saatavuudessa, jossa yleisön koko lisää sen 

vaikutusmahdollisuuksia. Tämä valta voidaan ymmärtää metapääomana, jonka avulla media 

harjoittaa vallankäyttöä muihin vallan muotoihin. Medialla on kahden tyyppistä 

metapääomaa, koska toimijat eri kentillä ovat toimijoita niiden sosiaalisissa tiloissa ja 

yleisesti median kuluttajia. Media voi kerryttää omaa metapääomaansa juuri kierrättämällä 

representaatioita tai yksittäisiä kuvatapahtumia, jotka vaikuttavat tai jopa järkyttävät tiettyä 

sosiaalista tilaa. Se pystyy muuttamaan sitä mikä lasketaan symboliseksi pääomaksi tietyn 

kentän sisällä kuten Meriläisen poliittisen pääoman. Tai sen millaisia päihdekeskustelun 

paatoksen ja eetoksen sisällölliset merkityssuhteet ovat. Tarkemmin sanottuna, jos media 

intensiivisesti käsittelee tiettyä elämänaluetta tai ilmiötä, se muuttaa sisäisiä suhteita kyseisen 

kentän sisällä ja näin lisää median metapääomaa. Tämä on mediainstituutioille olennainen 

tapa hyödyntää  ja muokata sosiaalisen todellisuuden rakenteita - ja tutkielmassani julkisen 

päihdekeskustelun paatosta ja eetosta.95 

Metapääomaa tarkasteltaessa selvitetään medianäkyvyyden merkittävyyttä kentillä ja 

sitä, onko näkyvyys peräti merkittävin symbolisen pääoman muoto. Tutkielmassa ja aineistoa 

analysoidessa havaitsin, että median voima piilee sen tiedon tuotannollisissa prosesseissa, 

sekä informaation äärimmäisen tehokkaassa kierrättämisessä, joilla voidaan esimerkiksi 

ohjata julkista keskustelua. Tässä sosiaalisella medialla oli merkityksensä ja mahdollisuus 

vaikuttaa julkiseen keskusteluun eri digitaalisten alustojen ja lopulta journalistisen kentän 

kautta. Silloin kun sosiaaliset liikkeet käsitetään ei vain kampanjoijina, mutta myös tiedon 

tuottajina ja harjoittajina, niiden vaikuttavuus ja merkittävyys havainnollistuu selkeämmin. 

Tarkastelemani päihdepoliittinen aktivismi ja uutismedian laaja kannabiksen käsittely 

voidaan nähdä tiedontuotantona ja erilaisina prosesseina, jotka kerryttivät symbolista 

pääomaa päihdekulttuurin konjunktuurin muutoksenalaisuuteen. Päihteet ja aineistossa 

kannabis voidaan käsitteellistää monin merkityksin. Mediakenttä toimi vuorovaikutuksessa 

niin vallitsevien kuin vaihtoehtoistenkin näkemysten kanssa. Tässä KK2020-aktivistit 

hyödynsivät sosiaalisella mediakentällä mediakentän metapääomaa ja tuottivat kriisin, joka 

siirtyi journalistiselle ja poliittiselle kentälle.96 

Suomalainen päihdetutkimus summaa, että kuluneen kuuden vuosikymmenen aikana 

havaitut muutokset osoittavat, että nuoret ihmiset ovat aina tutustuneet päihteisiin, mutta 

erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Päihdekulttuurin konjunktuuri on kehittynyt 

 
95 Bourdieu (1996) 1998, 40. 
96 Casas-Cortés et al. 2008, 51; Manning 2014, 118. 
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portaittain, jossa päihteiden kulutustavat ja merkityssuhteet ovat vaihdelleet eri ajoissa, ja 

siten vaihtelevat sukupolvien kesken. Tästä johtuen, aiemmat päihdekokeilut ja -kokemukset 

näkyvät päihteitä koskevissa mielipiteissä tulevaisuudessakin. Nyt päihdekulttuuri on 2020-

luvulle tultaessa erikokoisempi ja moninaisempi kuin aiemmin. Päihteiden kuluttajien kirjo 

on laaja, syyt kuluttamiseen ovat moninaiset sekä riippuvuuksien johtavat polut ovat 

monimutkaisia. Tässä muutoksessa kannabis on noussut ”mielipideilmaston piikkipaikalle”.97 

On arveltu, että jos kannabiksen kulutuksen lisääntyminen jatkuu, sillä on vaikutusta 

kannabispolitiikkaan, kun nuorten aikuisten ikäluokka vakiinnuttaa asemansa yhteiskunnassa. 

Nyt nuorten sukupolvien muuttunut suhtautuminen päihteisiin on haastanut nykyiset 

politiikkalinjaukset. Tästä muutospaineesta KK2020-kansalaisaloite on konkreettinen 

esimerkki.98 

 

4.3 Päihdekeskustelun neljäs siirtymä 

 

Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos on monikerroksisten prosessien tulosta, jotka vievät 

aikaa. Suomalaisen päihdekulttuurin konjunktuurin nykyiset rakenteet alkoivat kehittymään 

kun alkoholin kulutuksen arkipäiväistyessä se dekriminalisoitiin. Hieman myöhemmin 

kannabiksen yleistyessä se sen sijaan kriminalisoitiin. 1970-luvulta asti on tutkittu ja 

selvitetty että nuorten päihteiden kokeilua ja kulutusta ohjaavat monet tekijät, jotka voivat 

johtaa päihderiippuvuuteen tai olla satunnaista ja kuinka tilastollisten kasvujen taustalla on 

laajempia kulttuurisia muutoksia. Aineistossani vuoden 2019 tarkastelujaksolla kannabis 

nostettiin julkisen keskustelun keskiöön, jossa niin journalisteilla kuin päihdepoliittisilla 

aktivisteilla oli merkittävä rooli julkisen keskustelun ylläpitäjinä. Aineistoni ja tulkintani 

perusteella suomalainen päihdekulttuuri on vastaavanlaisessa muutoksessa kuin alkoholi 

erityisesti suhteessa kannabikseen.99 

Siitä huolimatta, että keskustelu paatoksessa hieman käsiteltiin kannabista sekä muita 

huumausaineita lääke- ja nautintoaineena joiden kulutustavat ja niiden syyt ovat moninaisia. 

Ei niiden arkipäiväistymistä ja asenteiden muuttumista lähestytty suoranaisesti 

materiaalisuuden näkökulmista. Päihteiden materiaalisuuteen kuuluvat niin talouden, 

tuotannon, vaihdannan kuin kulutuksenkin prosessit. Päihteisiin nivoutuu taloudellista 

pääomaa muiden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten arvojen, käytäntöjen ja kustannuksien 

 
97 Hakkarainen, et al. 2021, 466, 476–477. 
98 Bancroft 2009, 193; Grossberg 2007, 327–328; Manning 2014, 201. 
99 Bancroft 2009, 127, 129. 
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lisäksi. Nämä prosessit tuottavat kulttuurisia merkityksiä, tapoja ja suhteita eli nomoksia, 

doxia, jotka tuottavat ja sitovat habituksia, diskursseja ja representaatioita kentillä.100 

Suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja lehdistökirjoittelussa on aiemmin analysoitu 

kolme siirtymää, joissa päihteitä, niiden kuluttajia ja niihin liittyviä ongelmia on 

käsitteellistetty eri tavalla kuin aiemmin. Ensimmäisessä siirtymässä hyväksyttiin kansallinen 

päihdetilanteen kehittyminen osana yhteiskuntaa ja kansainvälisiä prosesseja, ja etenkin 

osana nuorisokulttuureja. Toiseksi käsitys yksilöiden ja ryhmien suojelusta siirtyi ajatukseen 

koko väestön suojelemisesta. Siinä missä päihteet ennen käsitettiin nuoria koskevana 

ongelmana, siirryttiin käsittämään kaikki huumeet kaikkien vihollisena. Kolmanneksi 

siirryttiin käsityksiin siitä kuinka pelkkä kontrolli ja poliisitoimet eivät ole riittäviä, vaan 

tarvitaan ehkäisyä ja hoitoa haittojen vähentämisen toimina rikosoikeudellisen kontrollin 

rinnalla. Huumeiden käyttäjiä käsitettiin ihmisinä jotka kuuluvat hyvinvointivaltion 

velvollisuuksiin huolehtia kansalaisistaan.101 

Aiemmin suomalaisessa julkisessa keskustelussa on tulkittu uutismedian puolustavan 

tietynlaista doxa eli yhtenäisyyttä vastustamalla sisäisiä jännitteitä. Tätä havainnollistin 

Meriläisen tapauksessa jossa journalistinen kenttä vahvisti vallitsevia päihdepoliittisia 

linjauksia, sen nomoksia ja doxia. Tämän perustana on ollut oletus tietynlaisesta ”kansan 

yhteisestä edusta” jota pyritään representoimaan.102 Aineistostani tulkitsin, että toisaalta näin 

ei ollut. Toisaalta tarkasteltaessa väestökyselyitä ja kansalaisten kannabiksen hyväksymistä 

yhteiskunnassa, voidaan uutismedian laaja-alainen käsittely tulkita tietynlaisen abstraktin 

päihdekulttuurisen ja kansalaisten yleistahdon esittämisenä, joka erosi valtion 

päihdepoliittisesta yleistahdosta. Siitä huolimatta aineistoni uutismediat eivät varsinaisesti 

mukailleet tai kyseenalaistaneet nykyisiä poliittisia linjauksia. Sen sijaan uutisteksteissä 

tarkasteltiin päihteiden kulutusta ja kuluttajia eri näkökulmista ja konteksteista, erityisesti 

keskittyen kannabikseen päihteenä niin lääke- kuin nautintoaineena.103 

Kulttuurinen ilmapiiri ja mediajulkisuus voivat muokata mielipiteitä ja siten 

yhteiskunnallisia rakenteita. Kriittisen diskurssinanalyysin mukaan kulttuurisia ja 

yhteiskunnallisia muutoksia voidaan havaita tarkastelemalla mediassa esiintyviä jännitteitä, 

minkä takia erilaisia lehdistöanalyysejä on usein käytetty julkisen mielipideilmaston 

muutoksen havainnoinneissa. Samaan aikaan KK2020:n päihdepoliittiset aktivistit aktiivisesti 

 
100 Bancroft 2009, 63, 113 Manning 2014, 173. 
101 Hakkarainen & Törrönen 2002, 549. 
102 Fairclough, (1995) 1997, 68; Manning 2014, 25; Tammi 2003, 465. 
103 Hakkarainen & Törrönen 2002, 548. 
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pyrkivät tuomaan kannabista mediassa näkyville generoiden tietoa ja tuottaen jännitteitä sekä 

vastakkainasetteluita. Näin toiminnallaan mediakentällä lisäsivät ja aluksi epäsuorasti ottivat 

osaa mediassa käytyyn päihdekeskusteluun. Tämä lopulta loi kamppailua kentillä, minkä 

seurauksena päihdekeskustelun eetos kehittyi perustavanlaatuisesti. Samalla kun mediakenttä 

yhteisesti hyödynsi omaa metapääomaansa muokatessaan julkista mielipideilmastoa, liittyen 

kannabikseen mutta myös päihteiden kulutukseen yleisesti, kerrytti se symbolista pääoma 

itselleen - samoin kuin kannabisaktivisteille ja politiikan kentälle.  

Aineistoon perehtyessäni mielenkiintoni on ollut selvittää, kuinka eri kulttuuriset ja 

sosiaaliset kentät ovat monimutkaisesti ja kerrostuneesti vuorovaikutuksessa keskenään 

generoiden päihdekeskustelun paatosta, aiheuttaen kriisejä ja kamppailuja eli kairoottisia 

hetkiä, joilla voi olla ratkaiseva rooli yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten 

vaikuttamiseen. Aineistostani kävi ilmeni kuinka kannabiksen medianäkyvyys vuonna 2019 

oli merkittävää vaikuttaen poliittiseen kenttään ja representoi laajempaa muutoksenalaisuutta. 

Ensimmäiseksi kannabista ei representoitu vain yhdellä lailla tai tietystä näkökulmasta, vaan 

siihen liittyvät diskurssit ja representaatiot käsittivät laajasti monia kulttuurisia alueita ja 

toimijoita. Aineiston tekstit käsittelivät kannabikseen ja muihin päihteisiin liitettäviä ilmiöitä 

ja kulttuurisia ominaisuuksia asiapohjaisesti ja tutkimustietoon nojaten, ja tulkintani mukaan 

mukaillen päihdeasiantuntijoiden ja lehdistöanalyysien aiempaa kritiikkiä joka liittyi julkisen 

keskustelun yksipuolisuudesta. Tosin uutismedioissa vaadittiin päihdepoliittiseen 

keskusteluun muutosta, jonka tulisi pohjautua tutkimustietoon ja asialliseen tarkasteluun. 

Suomalaisessa mediassa päihdekeskustelua on pedattu jo tovi yksittäisten toimijoiden 

johdolla mutta kasvavissa määrin, ja tämä keskustelu näkemykseni mukaan eskaloitui vuonna 

2019. Vuonna 2017 suomalainen tutkimus totesi kannabiskysymyksen tarkastelun olevan 

ajankohtaista. Tästä seurasi, että kyseiset THL:n johtavat päihdeasiantuntijat julkaisivat 

blogikirjoituksen ja vetosivat siihen, että laittomien päihteiden käytöstä ei tulisi rangaista.104 

Seuraavaksi uutismediassa käsiteltiin huumeiden käyttöhuone -teemaa ratkaisuna 

päihderiippuvaisiin liittyviin ongelmiin. Tästä muun muassa seurasi Helsingin 

kaupunginvaltuuston eduskuntaan tekemä aloite huumausaineiden käyttöhuoneiden 

sallimisesta ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä vuonna 2019. Tutkielmassa tarkasteltu 

päihdekeskustelu ja sen yksityiskohdat sekä yleistykset olivat merkittäviä keskustelun 

eetoksen kannalta. Keskustelun paatos ja kairos kerryttivät jokaiselle tarkastelun kohteena 

 
104 Hakkarainen & Karjalainen 2017, 19; Hakkarainen & Tammi, THL-blogi 13.2.2018. 
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olleelle kentälle uudenlaista symbolista pääomaa. Tämä havainnollistaa niin sosiaalisen kuin 

uutismedian sekä politiikoiden vaikutusvaltaa saada muutosta aikaan kentillä.105 

Aineistosta ja sieltä eritellyistä esimerkeistä tulkitsen päihdekeskustelussa 

tapahtuneen neljännen siirtymän, jossa päihteisiin ja etenkin kannabikseen nivoutuu uusia 

tilastollisia ennätyksiä ja vaihtoehtoisia moraalisia käsityksiä, doxia. Vuoden 2019 

keskustelussa korostettiin yksilön näkökulmaa – joka näkemykseni mukaan kiteytyy juuri 

päihteiden kuluttajien näkökulmaan. Päihdepoliittisia muutoksia tarkasteltaessa on todettu, 

että tutkimuksista ja asiantuntijuudesta ja niiden merkittävästä osuudesta päihdekeskustelussa 

huolimatta, media pystyy vaikuttamaan päihteiden käsitteellistämiseen ja merkityksiin 

laajemmassa julkisessa keskustelussa.106 Vuonna 2019 suomalaisessa julkisessa 

päihdekeskustelussa tapahtui perustavanlaatuisia muutoksia, jotka noudattivat tyypillisiä 

päihdepoliittisten muutoksen vaikuttamisen strategioita, ja joilla on ollut konkreettisia 

seurauksia. Kansalaisaloitteen nykyisten päihdepoliittisten linjausten vastustaminen ja sen 

siirtyminen eduskuntaan ilmentää sitä, kuinka päihdekulttuurissa on tapahtunut muutosta. Nyt 

tämä pakottaa myös poliittiset päättäjät tarkastelemaan ja ottamaan kantaa ilmiöön. Toisaalta 

kulttuurisesta muutoksesta ei kerro ainoastaan uutismedian keskustelun ylläpitäminen, 

KK2020-aktivistien toiminta, kansalaisten aloitteen kannattaminen tai politiikan kentän 

habituksen muutos vaan se, miten sosiaaliset ryhmät ovat nousseet esiin sen jälkeen.107 

Vuonna 2019 vihreät kannattivat ainoana valtapuolueena puolueohjelmassaan 

huumausaineiden käytön rangaistavuuden poistamista samalla, kun muut puolueet olivat 

enemmän tai vähemmän eri mieltä tästä. Siitä huolimatta tulevaisuuden päättäjien sukupolvi 

on tuloillaan, kun valtapuolueiden nuorisojärjestöt ottivat yhteisesti kantaa kannabiksen 

hallussapidon ja kulutuksen dekriminalisoimisen puolesta.108 Vuonna 2020 kansanedustaja 

Anna Kontula (vas.) teki keskustelunaloituksen kansallisesta päihdepolitiikasta, minkä 

jälkeen päihdepoliittisista linjauksista ja kannabiksen yhteiskunnallisesta asemasta on käyty 

keskustelua eduskunnassa. Tutkielman kirjoittamisen hetkellä KK2020-aloitteen käsittely ja 

tarkastelu jatkuu.109 Tämän lisäksi vuonna 2021 vihreiden puolue ilmoittivat ensimmäisenä 

äänestäneensä puolueessaan kannabiksen laillistamisesta. Tämä jakoi mielipiteitä hyvin 

tasaisesti puolesta ja vastaan puolueen sisällä. Päihdepoliittisista linjauksista siis käydään 

 
105 Hakkarainen & Kainulainen 2021, 51–52; Unlu, et al. 2021, 7. 
106 Fairclough (1995) 1997, 195, 260; Bancroft 2009, 188; Grossberg 2006, 326–327. 
107 Tenemos 2017, 589; Unlu et al. 2020. 
108 Demokraatti 1.11.2019. Tekijän huom. Ainoastaan Perussuomalaisten nuorisojärjestö ei ottanut osaa tähän 
kannanottoon. 
109 Hakkarainen & Kainulainen 2021, 57; KAA 5/2020 vp, Eduskuntakäsittely Kansalaisaloite Kannabiksen 
käytön rangaistavuuden poistamiseksi 5.11.2020. 
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edelleenkin kamppailuja politiikan ja mediakentällä, jossa jälkimmäisellä julkisuudessa eri 

poliitikot haastavat toistensa näkemyksiä nykyisistä linjauksista.110 

Se miten päihteet käsitteellistetään, on hyvin kulttuurisidonnaista ja ajasta, paikasta ja 

erilaisista tilallisuuksista riippuvaista. Päihdekulttuuria rakentavat päihteiden materiaaliset 

ulottuvuudet ja symboliset suhteet, joita erittelin ja tulkitsin tutkielman käsittelyluvuissa. Eri 

päihteiden tarkastelu käsitteellisesti selittää niiden kulttuurisia samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia, jotka taas reflektoivat erityisiä nomoksia, doxia ja habituksia. Aineistoni 

perusteella suomalainen nykypäihdekulttuuri ja sen konjunktuuri on laaja, jossa päihteet, 

niiden kulutustarkoitukset, kuluttajat ja tuotannollisuus ovat monimuotoisia.111  

Tutkielmassa olen tarkastellut käyttäen kannabista esimerkkipäihteenä, siihen 

liitettäviä diskursseja ja representaatioita julkisesta keskustelusta mediakentällä. Havaitsin 

kuinka mediakentällä on ratkaiseva rooli esimerkiksi päihdepoliittisen aktivismin 

toiminnassa, kamppailujen generoimisessa ja siten julkisen keskusten ylläpitämisessä. 

Tutkielmassa käsitellyt teemat, habitukset, nomokset ja doxat, sekä niiden rakenteita voidaan 

heijastella laajemmin myös muihin päihteisiin, jotka kaikki osaltaan muodostavat osaltaan 

päihdekulttuurin konjunktuuria. Tulkintani on, että mediassa käydyn päihdekeskustelun eetos 

on vaihtoehtoisempaa, monia näkökulmia huomioon ottavaa, mutta silti mielipiteitä jakavaa. 

Se on muutoksen alaisena, mutta jossa on myös tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia.112 

Suomalaista huumausainekysymystä ja huumausaineiden kulttuurista ja yhteiskunnallista 

paikkaa on tarkasteltu aiemminkin. Aineistoni perusteella ja tulkintani mukaan nyt 

huumausaineiden, kuten kaikkien päihteiden, kulttuurillista ja yhteiskunnallista asemaa, 

käsitteellistämistä ja käsitteiden ongelmallisuutta tulisi tarkastella uudestaan. Tämä 

keskustelu ja tarkastelu eri kentillä päihdepoliittisista linjauksista jatkuu.113 

 

 

 

 

 

 

 
110 Esim. Raivio, Yle 13.9.2021: 00:12:39-00:14; Kaakinen, Yle 13.9.2021. 
111 Bancroft 2009, 144–145, 183; Boothroyd 2006, 118; Derrida 1992(1989), 5, 9; Fairclough 1997(1995), 72-
73; Manning 2014, 61; Willis 2006, 97–98. 
112 Bancroft 2009, 56–57, 90.! Clarke 2015, 49–51. 
113 Hakkarainen & Kainulainen 2021, 59. Kts. Esim. Bruun, 1986; Hakkarainen, 1992; Kontula, 1988; Perälä, 
2013; Taipale, 1970. 
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5.0 Päihdekeskustelun muutoksenalaisuus 

 

Tutkielman tavoitteena on ollut havainnollistaa päihteiden kulttuurista käsitteellistämistä ja 

yhteiskunnallisia käsityksiä suomalaisessa kontekstissa. Tässä esimerkkipäihde on ollut 

kannabis, siihen nivoutuva julkinen keskustelu sekä päihdepoliittinen KK2020-aktivismi 

vuonna 2019. Tutkielman lähtökohtana oli tarkastella marginaalista ilmiötä liittyen 

kannabiksen muuttuneisiin käsityksiin ja arvoihin. Lopulta aineiston kokoamisen aikana, sitä 

eritellessäni ja tulkitessani havaitsin että kyseessä oli varsin laaja yhteiskunnallinen ilmiö. 

Mediakentällä tuotettu päihdekeskustelun paatos oli kirjavaa sekä vilkasta ja ajoittain 

polarisoitunutta. Tästä paatoksesta oli paikannettavissa kairoottisia hetkiä jotka toimivat 

eräänlaisena liikkeelle panevana voimana, ja vaikuttivat päihdekeskustelun eetoksen 

muutoksenalaisuuteen. Nämä hetket syvensivät sisällöllisesti tutkielmassa tarkasteltujen 

kenttien, verkostojen ja keskustelun merkityssuhteita. Tutkielmassa tarkasteltu ilmiö eli 

julkinen päihdekeskustelu ja siihen liittyvä tarkastelu päihdepoliittisten linjausten 

uudistamisen tarpeesta jatkuu edelleen yli 50 000 kansalaisen vaatimuksesta vuonna 2021. 

Tarkastellussa paatoksessa päihdetilannetta ei representoitu räjähdyksen ja sen eston 

tarpeellisuuden diskurssein. Sen sijaan uutisteksteissä representoitiin tilastollisia ennätyksiä 

päihdekentältä. Päihteiden ja etenkin kannabiksen kuluttajat ovat monimuotoinen ryhmä, 

jonka kulutuksen syyt ja tottumukset vaihtelevat eikä kulutus ole välttämättä ongelmaista. 

Päihteiden kuluttajia representoitiin rationaalisina toimijoina, joilla on laaja päihdetietous. 

Teksteissä kannabis oli arkipäiväistynyt nuorten aikuisten keskuudessa ja kiinnittynyt osaksi 

kulttuuria sekä kuluttamista. Kannabiksen hankinta koetaan helpoksi sekä sen kasvattaminen 

on entistä ammattimaisempaa ja yleisempää. Tämän lisäksi teksteissä rattijuopumuksen 

käsitteen sisältö sai aiempaa syvällisemmän määritelmän, jossa kannabiksen kulutuksesta ei 

välttämättä seuraa välitöntä rangaistusta. 

Uutisteksteissä pössyttelijät saatettiin representoida niin rikoksen, huolen kuin 

ongelmien diskurssein, kun taas toisissa teksteissä heidät representoitiin huumorin ja 

nautintojen kontekstissa. Aineiston tekstit laajensivat näkökulmia tarkastella kannabista 

kulttuurisena ja kulutusyhteiskunnan tuotteena. Osassa teksteistä kannabis käsitettiin 

pikemmin nautintoaineena kuin huumausaineena. Aineisto representoi kuinka globaalissa 

kontekstissa kannabis on jo kiinnittyneen osaksi laajempaa kulttuuria, kulutusyhteiskuntaa, 

teollisuutta, kaupallisuutta ja taloutta. Tämä näkökulma ei varsinaisesti saanut huomiota 

tutkielman aineiston suomalaisessa kontekstissa. Teksteistä oli paikannettavissa jännitteitä, 
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kuten kannabiksen viihteellistäminen ja kaupallistuminen representoiden sen kulttuurista 

hyväksyttävyyttä sekä yleisyyttä viitaten päihteisin liitettävään vaihtoehtoiseen moralismiin. 

Samalla näiden representaatioiden rinnalla uutisteksteissä päihdekeskusteluihin 

liittyivät aiempien vuosikymmenten käsitellyt teemat ja huolenjatkumot olivat kantautuneet 

tähän päivään. Näissä teksteissä tarkastelukulmat olivat esimerkiksi lapset ja nuoret, 

rikollisuus ja ongelmat sekä riippuvuudet. Samaan aikaan kun tarkastelemani uutismediat 

tuottivat ja ylläpitivät julkista päihdekeskustelua journalistisella kentällä, osallistui siihen 

päihdepoliittinen aktivismi sosiaalisella mediakentällä. Tutkielman päihdekeskustelun 

paatosta rakensivat myös Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi kansalaisaloite 

ja siihen liittyvä päihdepoliittinen aktivismi sosiaalisella mediakentällä. Aineiston KK2020-

aktivistien generoimat diskurssit olivat kärjistettyjä ja provosoivia, jotka voidaan laajemmin 

rinnastaa kansainvälisen päihdepoliittisen aktivismin kritiikkiin vallitsevista käsityksistä ja 

politiikasta, joita tutkielmassa tarkastellut aktivistit sovelsivat kannabiksen kontekstissa. 

Asiantuntijat ovat kritisoineet suomalaista päihdekeskustelua polarisoituneeksi, jossa 

moraaliset ja tunteisiin vetoavat diskurssit ovat vieneet asiantuntijuudelta ja asiapohjaiselta 

keskustelulta tilaa. Tulkitsin aineistosta, että tarkastelemani uutismediat olivat reagoineet 

tähän kritiikkiin ja käsittelivät kannabikseen liittyviä ilmiöitä hyvin laajasti ja asiapohjaisesti. 

Tämän rinnalla KK2020-aktivistit kuitenkin ylläpitävät omalta osaltaan tietynlaista 

polarisaatiota ja jännitteitä. Heidän diskurssit representoivat vaihtoehtoisia käsitteitä 

päihteistä ja päihtymisestä sekä poliittisia todellisuuksia. Tulkintani mukaan mediakentän 

sisällä käytiin näkymätöntä vuoropuhelua, joka kokonaisuudessaan representoi mediassa 

käydyn keskustelun paatosta. Paatoksessa tarkastellut diskurssit, representaatiot ja jännitteet 

havainnollistavat muuttuneita käsityksiä kannabiksesta.  

Tästä huolimatta mediakentällä ylläpidetty päihdekeskustelun paatos ei välttämättä 

ole riittävä tekijä uudenlaisen kehityksen tai kulttuuristen muutosten aikaansaamiseksi, 

vaikka se representoi jo tapahtuneita ruohonjuuritason muutoksia. Sen lisäksi eri kentillä 

pitää tapahtua jotakin riittävän merkittävää, kriisejä ja kamppailuja, jotka vaikuttavat 

politiikan kenttään. Nämä kamppailut eri kentillä ovat kriittisiä ja ne mahdollistavat kentän 

rakenteiden, nomoksien, arvojen, doxien ja habitusten uudistamiseen. Tutkielmassani nämä 

kriisit ja kamppailut syttyivät aineistosta eritellyistä kairoottisista hetkistä. Nämä kairoottiset 

hetket representoivat tilanteita, jotka kehittyivät kamppailuiksi eri kentillä, joita kulttuuriset 

muutokset edellyttävät. Tässä niin kenttien kuin sen toimijoiden verkostoineisuudella ja 

vuorovaikutussuhteilla, sekä tiedon tuotannolla että kierrätyksellä on merkittävä ja ellei jopa 

ratkaiseva rooli. 



 
 

51 

Ensimmäinen kairoottinen hetki oli ”Tapaus Miestenhuone”, jonka avulla he loivat 

kriisin kansalaisaloitteen kannattamisen puolesta. Tämä kriisi siirtyi journalistiselle kentälle, 

minkä seurauksena aloite saavutti ”kannabispiikin”. Tästä johtuen politiikan kentälle kehittyi 

kamppailu, joka aiheutti poliittista painetta kansanedustajille ottaa kantaa vallitsevaan 

päihdepolitiikkaan ja sen potentiaaliseen uudistamiseen. ’’Kannabispiikin” seurauksena 

edustaja Ohisalo reagoi oikeassa ajassa ja tilassa luomalla oman kairoottisen hetkensä 

poliittisella kentällä, ja uudisti poliitikon habitusta ja mahdollisuutta esittää vaihtoehtoisia 

todellisuuksia päihdepoliittisiin linjauksiin. Tämä kannanotto, representoiden asiantuntija 

lausuntoja mediasta, laajensi päihdepoliittista keskustelua käsittämään kaikkia laittomia 

päihteitä, eikä vain kannabista. 

Päihdepoliittinen aktivismi tarvitsee kamppailuja saavuttaakseen painetta poliittisille 

tai vallitsevien arvojen muutoksille ja ollakseen tämän liikkeelle paneva voima. Tämä vaatii 

etenkin niin uutismedian kuin sosiaalisen median ja poliittisen kentän vaikutusvaltaa. Sekä 

kairoottisia hetkiä, että esimerkiksi päihteisiin tai kannabikseen liitettävät nomokset, doxat ja 

habitukset uudistuisivat perustavanlaatuisesti. Tutkielmassani tarkasteltu ilmiö ja siihen 

liittyvä mediakentällä pohjustettu paatos, KK2020-aktivistien kansalaisaloite ja aktivistien 

toiminta mediakentällä, niiden kyseenalaistavat diskurssit ja representaatiot kamppailuista 

ovat esimerkkitapauksia niin yhteiskunnallisten kenttien ja sosiaalisten liikkeiden kuin 

yksilöiden kulttuurisesta vaikuttamisesta. Tämä vaikuttaminen sisältää vaihtoehtoista 

tiedontuotantoa ja kierrätystä, jolla saavutetaan symbolista pääomaa ja jonka seurauksena 

kulttuurinen käsitteellistäminen mahdollisesti uudistuu. 

Päihteisiin nivoutuu monenlaisia arvoja, normeja ja kulutustapoja, joihin liitetään 

omanlaisiaan merkityssuhteita jotka ovat kontekstisidonnaisia. Laillisia ja laittomia päihteitä 

on paljon, niitä kulutetaan ja ne ovat kulttuurisia tuotteita sisällyttäen prosesseja sekä 

erityisen sosiaalisen historian. Päihteiden kuluttajat ovat kirjava joukko, päihtyä voi monin 

tavoin ja syyt päihtymiseen ovat monikerroksia. Päihtyminen ei välttämättä käsittä haittoja ja 

ongelmia, vaan ne voidaan myös käsitteellistää niin nautinto- kuin lääkeaineen tai 

riippuvuuden kontekstissa. Kukin päihde sisältää erilaisia ja samankaltaisia kulttuurisia, 

sosiaalisia ja yhteiskunnallisia piirteitä, nomoksia, doxia ja habituksia, kuluttajilleen. 

Päihteiden kulttuurillinen käsitteellistäminen ja yhteiskunnalliset käsitteet ovat 

vuorovaikutuksia ilmentäen tiettyä aikaa ja tilaa, sekä representoiden kulttuurillisia ja 

sosiaalisia sopimuksia. Siitä huolimatta, että tutkielman esimerkkipäihteenä oli kannabis, 

tulisi analysoimani julkinen päihdekeskustelu liittää osaksi laajempaa päihdekulttuurin 

konjunktuurissa tapahtuvaa muutosta ja sen kehitystä. Tutkielmassani havaitsin, että 
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päihteisiin ja erityisesti kannabikseen liittyvien diskurssien, käsitysten ja representaatioiden 

sisällölliset merkitykset ovat laajentuneet julkisessa keskustelussa. Näkemykseni mukaan 

päihdekeskustelun eetos on muutoksen alaisena ja vuonna 2019 tarkastelemani julkinen 

keskustelu vaikutti päihdekulttuurin konjunktuuriin perustavanlaatuisesti niin, että sen 

doxissa ja politiikan kentän habituksessa tapahtui sisällöllistä kehitystä. Tutkielmassa 

tarkastellun paatoksen, kairoottisten hetkien ja KK2020-aktivistien kansalaisaloitteen 

johdosta päihdepolitiikan nomos on edelleen tarkastelun ja mahdollisen muutoksen alaisena. 
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