
1 
 

Nautinnon ja addiktioiden historiallinen suhde 

 

Studia Generalia, 11.2.2020  

 

Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=bql0Iuctio4&t=476s 

 

 

 
 

 

Tänään puhun siitä, miten nautinto muuttuu ongelmaksi. Olen piirtänyt kippuraisen viivan tai 

madon näiden alueiden välillä, ja se symbolisoi kuinka monimutkaisesta ja moniulotteisesta 

käsitteellisestä prosessista puhutaan, kun siirrytään kehyksestä toiseen.  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bql0Iuctio4&t=476s
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Tutkimuksessani en olekaan niin kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu ihmisessä kun prosessi 

käynnistyy: esim. mitä fysiologisesti tapahtuu, kun alan juoda paljon kahvia ja haluan juoda sen 

koko ajan koska tulen riippuvainen siitä. Tai, mitä tapahtuu ruumiissani tai mielessäni, kun alan 

käydä ulkona ravintoloissa juomassa ja bilettämässä ja alan juoda alkoholia omillani ja yksin.   

 

Vaan minulle kiinnostuksen kohde on riippuvuuskäsite ja idea riippuvuudesta ja miten nautinto 

kehittyy tämän käsitteen avulla tietynlaiseksi ongelmaksi. 

 

 
 

 

Tämän luennon aikana teen kaksi laskua historiaan. Nämä sisältävät kaksi eri tarinaa.  

 

Molemmat käsittelevät miten riippuvuuden idea alkoi dominoida ymmärrystämme 

päihdekäytöksestä 

 

Ensimmäinen kertomus kertoo siitä, miten käsite historiallisesti on saanut alkunsa tietyssä 

sosiokulttuurisessa kontekstissa.  

 

Riippuvuuskäsite ei ole niin vanha, vain noin 200 vuotta ja sen syntyyn kuuluvat eri kehitykset 

ihmisten näkemyksissä itsestään historiallisessa kontekstissa. Tämä aika on hyvin kiehtova ja 

monella tavoin aika absurdi, ja se on leimannut hyvin paljon sitä, miten me ajattelemme nykyisin. 

 

Toinen kertomus kertoo siitä, miten riippuvuusidea ja -käsite  vakiintuivat yleisessä kielenkäytössä 

Suomessa. 

 

Tämä tapahtui noin vuosituhannen vaihteessa. 

 

Molemmat kertomukset perustuvat tutkimukseeni ja muiden tutkimukseen. 
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--

- 

Ensimmäisen kertomuksen otsikko on 1800-luku ja romantiikan suuntaus.  

 

Se kertoo siitä, miten historiallisesti alettiin nähdä, että ihmiset riitelevät ja taistelevat omien 

sisäisten tahtojen kanssa ja että tämä on tärkeä elementti kun selitetään käytäntöämme sekä 

ihmisluonnetta.  

 

 

 
 

 

Aloitetaan tällä kuvalla: tässä on pieni veijari, joka on kuvattu 1300-luvun Lutrellin psalttarissa.  
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Jos kysyisin teiltä millä mielialalla hän on, vastaisitte todennäköisesti, että näyttää siltä, että hänellä 

on tylsää.  

 

Vaikka olen samaa mieltä, että näin vaikuttaa kuvan perusteella, niin ikävystymisen tunne ei ollut 

vielä sosiaalinen tunne keskiajalla.  Ikävyys ei ole hänen mielialansa.  

 

Ehkä hän kokee samankaltaista tunnetta, mutta ikävystyminen on käsitteenä suhteellisen moderni 

mieliala.  

 

Tämä nainen, joka on kuvattu August Toulmouchin taulussa vuodelta 1870 on tosiaan ikävystynyt.  

Tällä esimerkillä haluan väittää, että tunteet ja tavat ymmärtää omia mielitiloja on historiallisesti 

kytketty tiettyihin ihmisnäkemyksiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. 

 

Tämä sama pätee riippuvuusideaan. Mutta, milloin riippuvuus muutti sisään ihmisruumiisen ja -

mieleen? 

 

--- 

 

Amerikkalainen sosiologi Harry Levine on ajoittanut addiction ilmiönä ja käsitteenä.   

 

Levine väittää, että 1600-luvulla ja suurin osan 1700 luvun Pohjois-Amerikassa yleiskäsitys oli se, 

että ihmiset juovat ja humaltuivat sen takia että he halusivat sen ja ei sen takia että heidän olisi ollut 

PAKKO. Vallitseva näkemys oli, että alkoholi ei tuhonnut tahdonvoimaa, se ei ollut sairaus 

yleisessä ymmärrysmaailmassa.  

 

Silloin ei käytetty sanastoa joka kuvasi alkoholijuomia pakon piirissä. 

 

Mutta ajan myötä yhteiskuntien ja ideoiden kehityksessä ongelma on siirtynyt sisään ihmisen 

mieleen. 
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Levinen argumentti oli, että varsinkin 1800 luvun suuntaukset olivat tärkeitä idean vahvistamisessa. 

 

 
 

 

No, mitä sattui ja tapahtui 1700-luvu loppupuolella ja 1800-luvulla, jotka vaikuttivat tähän 

kehitykseen, mikä on sosiokulttuurinen konteksti, jossa riippuvuuskäsite syntyy? 

 

Ensinnäkin, ihminen alkoi ihan toisella tavalla jakaa vapaa-aika ja työaika.  

 

Ihminen toimi työvoimana ihan uudella tavalla kapitalismin ja teollistamisen aikana.   

 

Sen lisäksi kulutimme ja tuotimme tuotteita toisella tavalla, kaupungissa asuttiin tiiviisti ja ostettiin 

toisiltamme tuotteet ja palvelut.  
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Ja kun mietitään, miten yhteiskunnat kehittivät ideologisesti ja käsitteellisesti, voidaan mainita, että 

alettiin puhua tasa-arvosta ja alettiin ymmärtää ihmisen psyyke ikään kuin jaettu eri tasoihin ja eri 

sisäisesti ristiriitaisiin tahtoihin,  

alettiin puhua ihmisoikeuksista ja vapaudesta ja autonomiasta.  

 

Sosiaaliset virtaukset olivat työväenliike ja raittiusliike.  

 

Toisaalta taisteltiin ihmisen yksilön näkemystä varten, ja toisaalta autonomisina toimijoina ihmisten 

oli otettava vastuuta siitä, että oltiin tasa-arvoisia yhteiskunnan periaatteiden edessä. 

 

 

Samoihin aikoihin raittiusliike levitti kuvia ja viestejä, jotka heijastivat yhteiskunnallista tarvetta 

siitä, että ihmiset hoitaisivat itseänsä kollektiivisen sopimuksen puitteissa.   

 

Tämä siten/sellaisella tavalla, että yhteiskunnat, perheet ja teollisuus toimisivat. 

 

Tässä näkyy kuvan Turmiola Tommi-kirjasta, joka oli raittiusliikkeen teos. Tässä näkyy miten 

perheisä juopumisen takia yrittää surmata vaimoaan pullolla.  

 

 
 

Miesten juopuminen ja kapakkavierailut kotimatkalla työn jälkeen oli ydinongelma mihin haluttiin 

raittiusliikkeessä vaikuttaa.  

 

Oikealla puolella löytyy sata vuotta vanhempi klassinen Hogertin Beer Street ja Gin Lane-kuva, 

jossa kehotettiin ihmisiä mieluummin juoda olutta kuin väkeviä.   

 

Olut-puolella ihmiset ovat tuotteliaita ja onnellisia, mutta gini-puolella kaikki on mennyt pieleen. 

 

Yhteiskunnallisten kehitysten takia oli tarve keksiä tapoja ohjata ja kehottaa ihmisiä toimimaan 

tavalla, joka edesauttoi yhteiskunnan kehitystä toimivana kokonaisuutena.   
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Samoihin aikoihin tapahtui hyvin kiinnostava ja jännittävää taide- ja kulttuurimaailmassa, varsinkin 

siinä miten alettiin kuvata ihmistä.  --- 

 

Romantiikan suuntauksessa ihannoitiin tunteita, yksilöä, kuluneita aikoja ja luontoa. Usein mietin 

miten nykyajan sekä populistiset että antipopulistiset suuntaukset käyttävät samoja romantiikan 

ideaaleja ja viestejä. 

 

 

Kiinnostava seikka oli romaanin läpimurto samoihin aikoihin.  Romaanissa luettiin ihmisten 

elämästä, ja nää kertomukset heidän kohtaloista ja kamppailuista tulivat suosituiksi. 
Tässä muutama esimerkki: 

 

Dostojevskin Pelurit vuodesta 1867, de Quincyn kirja ”Englantilaisen oopiuminkäyttäjän 

tunnustukset” vuodesta 1822 on yleisesti nähty ensimmäisenä riippuvuutta koskevana kirjana.  

 

Sitten myös enemmän implisiittisesti kirjoitettiin ihmisten taisteluista esimerkiksi ajankäytön 

parissa. Uusi keskiluokan arki sisälsi minuuden heijastumista muiden silmissä. Analyysi Madame 

Bovaryn ajankäytöstä on nimittänyt sitä temporaalisena bulimiana.  

 

Ikävystyminen, jännityksen etsiminen, omakuva muiden käsitysten kautta. Madame Bovary ei 

tiennyt miten käyttää aikaansa merkityksellisellä tavalla, vaan meni itsetuhoiseen suuntaan 

ajatuksissaan ja toiminnassaan. 

Kun nykyihminen pohtii, kuinka paljon hän viettää aikaa Facebookissa ja kuinka paljon 

hiilihydraatteja hän syö, niin me olemme hyvin pitkälti 1800-luvun romantiikan ihmisiä. Katse on 

suunnattu sisäänpäin ja samalla näemme itseämme toisten silmissä.  

Romantiikan suuntauksen myötä alettiin nähdä ihmistä sekä hänen elämänkertomusta toisella 

tavalla ja nämä liittyivät yhteiskunnalliseen kehitykseen.  

 

 
 

 

Tämä oli kertomus siitä, miten 1800-luvun yhteiskunnan kehitys ja romantiikan suuntaus toimii 

kontekstina siihen, miten riippuvuus ilmiönä muutti sisään ihmisen ruumiiseen.  
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Voidaan tiivistää, että romantiikan suuntaus on vaikuttanut riippuvuuskäsitteen esiintymiseen 

*myös ymmärrys ihmisestä tuntevana yksilönä, jolla on psyyke. Tähän liittyy omituinen ristiriita 

autonomian ja sosiaalisen kompetenssin välillä. 

 

Tätä on tutkittu myös uskonnon pienenemisen ja kansanvaltion lisääntymisen roolien 

perspektiiveistä.  

 

 

Tähän liittyy moraalikäsitys, joka vallitsee edelleen tämän päivän länsimaisissa yhteiskunnissa.  

Nyt ajattelin, että siirrytään eteenpäin 200 vuotta ja suomalaiseen yhteiskuntaan.   

Kun tehdään tätä, on tärkeää muistaa, että tässä pikakelataan yli pari sadan vuoden kehitystä ja että 

tämä kehitys on näyttänyt erilaiselta eri puolella maailmaa.  

 

Tutkimusryhmässämme olemme vertailleet miten  on nähty riippuvuusongelmia eri 

alkoholikulttuureissa ja rahapelikulttuureissa kuten Suomessa ja Italiassa.   

Tutkimus osoittaa, että tietyt elementit ovat vaikuttaneet siihen miten eri yhteiskunnat käsittelevät 

ongelmia ja niissä löytyy eri tapoja organisoida apua ja ohjata/säännöstellä elämäntapoja ja 

päihdekulutusta.  

 

Toinen asia, joka on tärkeä muistaa, on tieteen tuotannon ja tutkimuksen vaikutus siihen, miten on 

ruvennut nähdä näitä ongelmia nähdä ajan myötä. Tutkimus, jota teen parhaillaan, käsittelee kuinka 

suuri esimerkiksi psykologian ja psykiatrian vaikutus on ollut siihen, miten nähdään ihmisten 

kapasiteetteja, rajoitteita ja kuvioita.   

 

 
 

Toinen kertomus käsittelee suomalaista lähihistoriaa ja siirryn ajassa taaksepäin melkein viisitoista 

vuotta tutkijaurassa väitöskirjatyöhöni. 
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Kertomus käsittelee miten riippuvuus käsitteenä ja ideana on kulttuurisesti ja sosiaalisesti saanut 

läpimurron suomen nykyhistoriassa.  
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Tutkimukseni osoitti, että addiktiokäsite heijastaa trendiä ja se on myös osa trendiä.  

Tämä on individualisoinnin ja psykologisoinnin suuntaus, joka aiheutti siirtymä sosiaalisesta 

kehyksestä.  

 

Voidaan ajatella, että kun suomalainen hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin rakentaa sodan jälkeisessä 

suomessa 50-luvulta lähtien, sosiaalinen eetos ja hyvinvointiyhteiskunnan eetos olivat hyvin 

tärkeitä, kun luetaan esimerkiksi sen ajan hallitusohjelmat.  

 

Syrjäytetyt ryhmät ja päihdekäyttäjät kudotaan mukaan yhteiskunnalliseen vastuuseen. 

 

 
 

Joskus 1990-luvun loppupuolella ongelmia aletaan lausua ihan toisilla kielikuvilla merkityksillä.  

 

Väitöskirjatutkimuksessa luin 432 sanomalehteä vuosista 1968-2006 ja sen lisäksi olemme vuosien 

varrella keränneet lisää mediamateriaalia.  

 

Muun muassa kerättiin eri eurooppalaisista maista vertailevaa materiaalia missä pystyttiin 

havaitsemaan samankaltaisia trendejä.  
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Tässä esimerkkejä kielenkäytön eroista suomalaisessa mediassa:  Olen leikannut tähän kuvaan 

vähän esimerkkejä:  

 

Kuusikymmentä-, ja seitsemänkymmentäluvuilla, ensimmäisen huumeaallon aikana ja heti sen 

jälkeen käytettiin ihan toisenlaisia käsitteitä ja sanoja kuin vuosituhannen vaihteessa.   

 

1990-luvun loppupuolella alettiin käyttää riippuvuuskäsitettä ilman, että sitä kytkettiin 

(kytkettäisiin?) tiettyyn ihmisryhmään tai yhteiskunnalliseen hankkeeseen. 

 

Mitä tahansa voi koukuttaa. Tästä näkyy vähän eroja sanavalinnoissa: puhutaan huumausaine-

epidemiasta 60-70 luvuilla. 

 

Mutta sen sijaan 90-luvulla ja 2000-luvulla alettiin puhua riippuvuusilmiöstä, addiktioista ja 

riippuvuuskierteestä.  

 

Mitä minun mielestäni on niin kiinnostavaa on se, että ikään kuin sama kuvaus, jonka Harry Levine 

esitteli pohjoisamerikkalaisesta kehityksestä kaksisataa vuotta sitten, voidaan nähdä parisataa vuotta 

myöhemmin:  

 

Käsite ja idea siitä, että taistellaan itseämme vastaan ja omien halujen ja himojen vastaan. Että 

meillä on tarve kontrolloida omaa käyttäytymistä. Se on myös tulos sosiokulttuurisesta 

kehityksestä.  
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--- 

Materiaalista löytyi myös uusia ilmiöitä, jotka liitettiin riippuvuusilmiöön. 

 

Helsingin Sanomissa oli sarja nimeltä ”Riippuvuus aikamme ilmiö”, jossa asiantuntijat kirjoittivat 

ja niitä kutsuttiin riippuvuustutkijoiksi. 

 

Ennen tätä oltiin oltu päihdelääkäreitä tai sosiaalipolitiikan tutkijoita. Nyt oltiin riippuvuuden 

asiantuntijoita.  

 

--- 
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Mutta mitä oikein tapahtui suomalaisessa yhteiskunnassa, joka vastaa 1800-luvun romantiikan, 

uuden luokkayhteiskunnan, kaupunkilaistumisen ja teollistamisen trendejä? 

 

No, en oikein tiedä vieläkään mistä on oikeasti kyse. 

 

Näen materiaalissa yleisiä globalisaatiotrendejä, populäärikulttuurin valtavirtaamiskehitys.   

 

Myös tietenkin Neuvostoliiton hajoaminen, alettiin puhua suomesta IT:n edelläkävijämaana, 

puhuttiin Nokiasta ja netistä.   

 
 

 

 

Minusta vielä puuttuu hyvä analyysi tästä ajan muutoksesta.  
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Väitöskirjassani olen käyttänyt moderniteettiteorioita ja aikalaisdiagnooseja kuten Giddensin ja 

Beckin työtä, joka puhuu yksilöitymistrendeistä, riskiyhteiskunnasta sekä uusista biopolitiikan ja 

elämäntapapolitiikan suuntauksista.  

 

Näen edelleen, että riippuvuuskäsitteen normalisointi suomalaisessa kulttuurissa on osa näistä 

trendejä, mutta rehellisesti sanoen, en ole ihan tyytyväinen. 

 

ja kun lähestyin materiaalia taas kerran ennen tätä luentoa huomasin, että löytyy vielä paljon 

tutkittavaa.   

 

On todella kiinnostavaa miten Suomi on kehittynyt 60-luvulta lähtien. Tämä aika sisältää valtavia 

muutoksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.  

 

Jos meillä olisi vähän selkeämpi kuva näistä muutoksista, voisimme ehkä paremmin selittää 

seikkoja, jotka tapahtuu juuri nyt yhteiskunnassamme.  

 
 

 

Lopuksi haluan tiivistää keskeiset viestit: 

 

Kun lähdette kotiin tänään tiedätte, että riippuvuuskäsite on historiallisesti saanut alkunsa 

romantiikan ja yhteiskunnan kehityksen myötä. 

 

Suomessa sen läpimurto tapahtunut Olen esittänyt kaksi kertomusta siitä, miten nautinnosta 

muuttuu ongelmaksi ja miten riippuvuuskäsite on edesauttanut tätä historiallisessa kehyksessä.  

 



15 
 

 
Lähdeluettelo 

Hellman, M., Berridge, V, Duke, K. & Mold, A. (Eds.) (2016) Concepts of Addictive Substances and 

Behaviours across Time and Place. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 97801987377978. 

Hellman, M. (2010). Construing and defining the out of control: Addiction in the media. Helsinki: 

University of Helsinki. 

Beccaria, F., Rolando, S., Hellman, M., Bujalski, M., & Lemmens, P. (2015). From criminals to 

celebrities: Perceptions of “the addict” in the print press from four European countries from 

nineties to today. Substance Use & Misuse, 50(4), 439-453. 

Bujalski, M., Hellman, M., Moskalewicz, J., Beccaria, F., & Rolando, S. (2018). Depoliticising 

addiction: Who gets to speak in European press reporting, 1991–2011?. Nordic Studies on Alcohol 

and Drugs, 35(1), 52-68. 

Hellman, M., Majamäki, M., Rolando, S., Bujalski, M., & Lemmens, P. (2015). What causes 

addiction problems? Environmental, biological and constitutional explanations in press portrayals 

from four European welfare societies. Substance use & misuse, 50(4), 419-438. 

Room, R., Hellman, M., & Stenius, K. (2015). Addiction: The dance between concept and terms. 

The International Journal of Alcohol and Drug Research, 4(1), 27-35. 

Hellman, M. (2010). From myth of marginality to portrayals of an addictive society: Reporting on 

addictions in the Finnish press (1968–2006). Addiction Research & Theory, 18(2), 224-242. 

Hellman, M. (2009). Designation practices and perceptions of addiction–a diachronic analysis of 

Finnish press material from 1968–2006. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 26(4), 355-372. 

Hellman, M. (2010). Drawing Boundaries Between Risk and Danger Scenarios: Media Discourse on 

Illicit Drug Use. In-Spire Journal of Law, Politics and Societies, 5(2), 18-34. 



16 
 

Hellman, M. (2011). Finnish press narratives on drug addiction at different times during 1968-

2006: role divisions and their inherent responsibility allocation. In J. Fountain, V. A. Frank, & D. J. 

Korf (Eds.) Markets, methods and messages: dynamics in European drug research (pp. 119-135). 

Lengerich: Pabst Science Publishers.’ 

Hellman, M., & Room, R. (2015). What’s the story on addiction? Popular myths in the USA and 

Finland. Critical Public Health 25 (5): 582-598.   

 


