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TIIVISTELMÄ 

 

 

Tutkimuksen tehtävänä on muodostaa kuva tupakoitsijasta vallan subjektina, vastata kysymykseen 

mikä on tupakoitsija suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyrkimyksenä on -  Foucault´n terminologiaa 

käyttääkseni - hahmon tavoittaminen ”aineettoman materiaalisuuden” tasolla. Asetettuun 

päämäärään kuljetaan tupakoinnin historian ja biovallan analyysin kautta. Esittelyssä on tupakan 

erilaiset käyttötavat, laajuus ja asema menneessä Euroopassa. Tätä historiallista taustaa vasten 

tutkimuksessani esitän kuinka vapaiden nautintojen tapakulttuuriin kuulunut toiminta joutui tieto-

vallan alueelle ja alettiin käsittää lakien, säädösten ja institutionaalisten järjestelyjen kautta 

yhteiskunnallisena häiriötekijänä.   

 

Tutkielmassani olen pyrkinyt jäljittämään niitä määrittelyprosessien polkuja, joissa tupakoitsijan 

traagiseksi kutsumani hahmo rakentuu. Keskeisin tupakoinnin aseman määrittäjä on ollut 

lääketieteellinen tieto. Tuon tiedon auktorisoimana legitimoitiin tupakan normatiivinen haltuunotto 

ja näin tupakoitsijan hahmo alkaa muuttua traagiseksi. Yritän perustella traagisuuden käyttämällä 

apunani sosiaalisen konstruktionismin tutkimuksen esittelemiä tupakointiin liitettyjä 

ongelmakonstruktioita, sekä näistä johdettuja institutionaalisia järjestelyjä, kuten tupakkalaki ja sen 

muutokset. 

 

Tutkimustani voi lukea eräänlaisena sivilisaatiokritiikkinä, sillä käsittelemäni aiheen valossa  

näyttäytyvä valta on julmaa. Se tuottaa kuvan tupakoitsijasta epärationaalisena itsemurhaajana sekä 

patologisena murhaajana, ympäristölleen vaarallisena hahmona. Kuitenkaan tälle hahmolle ei voida 

vallan suvereenissa merkityksessä tehdä mitään, mutta vielä pirullisempi keino on käytössä. 

Tupakoitsija asetetaan itsensä ja ympäristönsä kanssa ristiriitaan. Hän joutuu astelemaan 

kansantribuunin eteen luontonsa vallassa olevana patologisena murhaajana. Biovalta tarvitsee 

uhrinsa. 

 

Työn lopuksi päädyn pohtimaan tupakoitsijan mahdollisuuksia vapautua uhrimenoista. Koska 

uhrauksen kohteeksi päätyminen johtuu tiedon ja vallan suhteista, vapautuksen mahdollisuutta 

etsitään tiedon käsitteestä. Jos tupakoitsija ymmärtää olevansa lopulta vain tietty positio 

monitahoisten ja –tasoisten tiedollisten kamppailujen pinnassa, eikä absoluuttinen fakta, niin tällöin 

hän voi asettaa itsensä eettisen subjektin osaan ja vähintäänkin vapautua itsesyytösten julmuudesta.  

 

 

Avainsanat: tupakka, biovalta, terveys, ulossulkeminen, normi, kameleonttivalta 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen saavuttaessa valtiollisen itsenäisyytensä tupruttelivat suomalaiset huolettomina 

nautinnokseen tupakkaa. Joku poltteli piippua pirtin keinutuolissa, toinen savukkeita 

salongeissa, kolmas pureskeli mälliä tai nielaisi piipun perskat kaivettuaan ne ensin 

loppuun poltetusta pesästä. Vielä tuolloin ei iloisen tupruttelijan mieltä kalvanut ajatus 

tupakoinnin vaarallisuudesta. Tupakka oli aito nautinto. Oi aikoja, oi tapoja, saattaisi joku 

huokaista. 

 

Suomalaisen tupakoinnin tarina on vaellus kohti teollisessa massatuotannossa 

moderneimman asunsa saaneen savukkeen maailmaa. Hienoksi jauhetut purut ohuen 

paperin sisässä siististi pakattuna, tiukasti kontrollissa. Samoin on laita tupakoitsijan. 

Juhlavan ja huolettoman alkuroihahduksen jälkeen tupakka palaa hiljalleen kohti filtterin 

rajaamaa viimeistä savuaan. Se palaa hallitusti, muodossa, vain tuuleen haihtuvaa savua ja 

tuhkaa jälkeensä jättäen. Jos katsoo tarkkaan, voi erottaa kurin muodon 

muodottomuudesta, joka kertoo tarinaa kamppailusta, vallasta ja hallinnasta. Sen kohteena 

on ihmisen ruumis. Se on kuva elämän ja kuoleman kamppailusta. Se on kamppailua 

tapakulttuurin, etiikan sekä tietoon ja totuuteen vetoavan normin välillä. 

 

 Saadakseen kuvan muodostumaan, on seurattava juonen kehityksen lukuisia yksityiskohtia 

historiassa. Tällöin kuva muuttuu hiljalleen rakeisen ruudun sameudesta selkeäksi ja 

teräväksi digitaalisen aikakauden siniharmaaksi häiriöttömyydeksi. Kuvan ilmaantumisen 

prosessissa on tupakan paradoksi. Tehdäkseen näkyväksi ruumista hallinnoivan uuden 

vallan, on tupakan tultava syrjäytetyksi ruumiin nautintona ja haluna. Sen on väistyttävä 

elämän nimissä, jolle se ennen uutta herruutta tuotti suurta iloa. Pakko on palaa, mutta 

palaminen on matka kohti loppua. Huolettomasta tupakoitsijasta tulee iloinen itsemurhaaja, 

traaginen hahmo, joka tuhoaa myös ystävät ympäriltään. Säilyttääkseen voimansa valta 

tarvitsee tupakointia ystävineen elämää uhkaavana vihollisena samalla kun siitä olisi 

päästävä eroon. Siinä normin paradoksi.   
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1.1 Tupakkaongelma 

 

Sosiaalisia ongelmia konstruktionismin teorian mukaan ovat asiat, joita yhteiskunnassa 

sosiaalisina ongelmina pidetään. Ja se mitä pidetään, riippuu kollektiivisesta 

määrittelyprosessista. Kaikista eri syistä haitallisina pidetyistä asioista ei 

määrittelyprosessissa muodostu sosiaalisia ongelmia. Tupakointia ollaan oltu 

määrittelemässä ongelmaksi milloin mistäkin syystä läpi sen tunnetun historian. Sitä on 

voitu pitää muun muassa paloturvallisuusongelmana, moraalisena ongelmana, 

yhteiskunnallista liikehdintää symboloivana ongelmana, esteettisenä ongelmana, tasa-arvo-

ongelmana ja ekologisena ongelmana. Kuitenkin vasta 1970-luvulla tupakointi tuli 

määritellyksi sosiaalisena ongelmana terveysongelmakonstruktion kautta. Tieteellinen tieto 

tupakoinnin terveyshaitoista antoi objektiivista legitimaatiota tupakointia vastustaneiden, 

kansanterveyttä edistämään pyrkivien toimijoiden puheenvuoroille yhteiskunnallisessa 

määrittelyprosessissa. Tieto yksin ei ole riittävä auktoriteetti sosiaalisen ongelman 

määrittelijänä, vaan oleellista on se kuinka asiantila yhteiskunnassa tiedostetaan, tulkitaan 

ja määritellään sekä millaisia yhteiskunnallisia voimia ongelman taakse 

ryhmittyy.(Hakkarainen 2000, 14-20, 54; Piispa1997, 281-290.) 

 

Pekka Hakkarainen (2000, 20-24) erittelee tupakkaongelman kehityksessä kolme 

terveyshaittoihin liittyvää määrittelymuutosta, jotka ovat olleet muita keskeisempiä ja 

tärkeämpiä tupakkatietämyksen laajentumiselle ja uusien toimintapolitiikkojen 

muotoutumiselle. Ensimmäinen on 1950-luvulta alkanut terveyshaittojen raportointi, 

toinen 1980-luvullla esiin nostettu passiivisen tupakoinnin ongelmakonstruktio ja kolmas 

1980-luvun lopulla tapahtunut tupakointiriippuvuuden rinnastuminen huumeriippuvuuteen.  

 

Kaikkien näiden ongelman määrittelymuutosten taustalla on tieteen kehittyminen siten, että 

tupakasta on voitu eristää erilaisia ainesosia, joiden vaikutusta väestön terveyteen on pääsy 

tutkimaan. Tietämys riskeistä tupakoitsijan ja ympärille olevien ihmisten terveydelle on 

kaiken aikaa lisääntynyt, tarkentunut ja monipuolistunut. Tämän myötä  

ongelmakonstruktioille on käynyt samoin. Ympäristön tupakansavulle altistumisen eli 

passiivisen tupakoinnin ongelmakontruktion keksimisellä on ollut aivan keskeinen rooli 

tupakkakysymyksen yhteiskunnallisessa määrittelyssä. Onhan selvää, että kun ongelma 

laajenee oman terveyden vaarantamisesta ympärillä olevien ihmisten ”viattomien 
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sivullisten”  terveyden vaarantamiseen, muuttuu koko keskustelun eettinen pohja. Kuten 

Hakkarainen oivaltavasti toteaa, ”passiivisen tupakoinnin ongelma on mahdollistanut 

negatiivissävyisen, tupakoitsijaa rajoittavan, valistavan tai muutoin hänen elämäntapaansa 

moralisoivasti puuttuvan otteen kääntämisen positiiviseksi ja moraalisesti oikeutetuksi 

vaatimukseksi, jonka mukaan tupakoimattomalla on oikeus puhtaaseen (savuttomaan) 

ilmaan.(Hakkarainen 2000, 14 – 24.)  

   

1.2 Tutkimusongelman kuvaus 

 

Tässä työssä analysoin suomalaisen tupakkakysymyksen ongelmakonstruktioiden ja niiden 

perusteella tehtyjen institutionaalisten järjestelyjen kautta millaiseksi tiedon ja vallan suhde 

luo tupakoitsijan hahmon. Erityisesti olen kiinnostunut siitä millaista tämä valta on 

luonteeltaan. Onko se kaikessa elämän rakastavuudessaan kuitenkin poliittisena 

järjestyksenä ulossulkevaa. Työn edetessä tulee kuvatuksi kuinka sosiaaliseksi ongelmaksi 

määrittynyt tupakointi on otettu hallinnoinnin piiriin, kurinalaistettu, ja näin pyritty 

ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä toivottuun suuntaan. Lähes neljäsataa vuotta 

eurooppalaiseen tapakulttuuriin kuulunut tupakointi muuttui muutamassa 

vuosikymmenessä yleisesti hyväksytystä nautinnosta lähes sosiaalisen dekadenssin 

ilmentymäksi ja ajautui yhteiskunnalliseen paariaan. Muutos on tapahtunut siitäkin 

huolimatta, että tupakoinnin kulttuurinen asema on ollut erittäin vahva. Sen asemaa ovat 

tukeneet vaikutusvaltainen teollisuus, runsas tupakoiva väestö, sekä valtion fiskaaliset 

intressit. Hakkaraisen (2000, 173-176) mukaan tupakan asema yhteiskunnassa on 

muuttunut ennen kaikkea laajan tupakan vastaisen terveysrintaman jatkuvan ja laaja-

alaisen vyörytyksen tuloksena.  

 

Huolimatta terveyshaitoista ja ajautumisesta sosiaaliseksi ongelmaksi tupakointia ei ole 

kyetty kitkemään. Tämän vuoksi kysymys tupakoinnista on tänä päivänäkin läsnäolevana 

kiistanalaisena keskuudessamme. Kysymys on vaikeasti ratkaistavissa modernissa 

yhteiskunnassa lainsäädännön keinoin, koska täydellinen kielto ei istu suomalaiseen 

oikeusajatteluun. Vallankäytön tapana moderni valta pyrkii mieluummin ohjaamaan kuin 

näkyvästi pakottamaan. Ainoastaan erilaiset rajoitukset ovat olleet keinovalikoimassa. 

Mahdotonta tupakoinnin kitkeminen on ollut myös kuoleman uhkalla operoivalle 

suvereenille. Venäjällä 1600-luvulla, jossa Tsaari Mikael piti tupakointia kuolemansyntinä, 
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siitä seurasi ankarat rangaistukset: Ensimmäisellä kerralla silvottiin huulet tai nenä, toisella 

kerralla odotti teloitus tai karkoitus Siperiaan (Lahtinen 2007, 30). Ei loppunut tupakointi 

Venäjällä, mutta yhtä mahdotonta tupakkakysymys on ollut ratkaistavaksi modernia 

vallankäyttöä kuvaavalle biovallalle. 

 

Tässä työssä yritän vastata edellä sanotusta nousevaan kysymykseen siitä mitä tämä 

moderni valta on, joka samanaikaisesti tuottaa joukkoomme tavallisista ihmisistä 

(itse)murhaajia ja on kykenemätön lopettamaan näitä toimituksia.  Vai ovatko tupakoitsijat 

vain syyttömänä tuomittuja terveyssodan uhreja ja onko syyllisyydestä mahdollista 

vapautua? Millaisen tupakoitsijan hahmon tiedon ja vallan suhde rakentaa? Kysymykset 

ovat osittain yhteiskuntafilosofisia, mutta pyrin lähestymään niitä konkreettiselta 

perustalta. Kyseessä on valta-analyysin ja siitä nousevan sivilisaation kritiikki.  

   

1.3  Konteksti, aineisto ja työn eteneminen 

 

Kontekstin tutkimalleni aiheelle muodostavat seuraavat kaksi merkittävää kehityskulkua 

poliittisessa diskurssissa. Ensiksi tiedon ja erityisesti lääketieteellisen tiedon nousu 

määräävään asemaan sosiaalisen hallinnan määrittäjäksi ja toiseksi 

kansanterveysideologian muodostuminen terveyspolitiikan ytimeen.  

 

Lääketieteellisen tiedon noususta määräävään asemaan sosiaalisen hallinnan määrittäjänä 

käytetään yleisesti nimitystä medikalisaatio (Tuomainen, Myllykangas, Elo & Ryynänen  

1999). Ilmiön logiikkaa äärimmilleen venytettynä voisi kuvata pätkä Juice Leskisen 

lyriikkaa: ”Elämä on kuolemista”. Eli elämä aletaan nähdä eliniän kestävänä kuolemana ja 

samanaikaisesti tuota kuolemaa täytyisi kaikin keinoin pyrkiä välttämään. Elämä on 

elämää vasta kuoleman välttelemisenä.  

 

Kansanterveysideologian nousu terveyspolitiikan ytimeen on seurausta edellisestä. 1950 – 

1960-luvun taitteessa kansanterveysajattelusta tuli Suomessa hyvinvointivaltion 

terveyspolitiikan keskeisin suunnannäyttäjä. Yleinen terveyden edistäminen, sekä 

terveydenhuollon ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat tehtävät tulivat väestöperustaisen 

kansanterveysajattelun painopisteiksi aiemman sairaanhoitopalveluihin keskittyneen 

julkisen terveydenhoidon mallin sijaan (Helén & Jauho 2003, 26).  
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Pekka Hakkarainen on omassa, Tupakan uusi suunta- tutkimushankkeeseen pohjautuneessa 

kirjassaan (Hakkarainen, 2000) kuvannut sitä millaisena ongelmana tupakointi on nähty ja 

millaisiin toimintastrategioihin tupakoinnin riski- ja ongelmanmäärittelyt ovat erilaisten 

toimijoiden keskuudessa johtaneet. Tupakointi on määritelty kansanterveydelliseksi 

kysymykseksi, elintapoihin ja elämäntyyleihin liittyväksi riskikäyttäytymiseksi, ja tämä 

konstruktio on ohjannut tupakoinnin määrittelyä sosiaaliseksi ongelmaksi. Tämän kirjan  

tietoja tupakoinnin ongelmakonstruktioista hyödynnän rakentaessani valta-analyysiani ja 

kuvaa tupakoitsijasta. Kirjassa esitellään Suomen tupakkalainsäädännön kehitystä, 

tupakkateollisuuden toimintastrategioita ja tupakkakysymyksen muuttuneita 

yhteiskunnallisia määrittelyjä. Tutkimusten pohjalla on erittäin laaja tupakointiin liittyvän 

dokumentaation läpikäynti. Mukana on eduskunnan asiakirjoja, tupakkayhtiöiden 

vuosikertomuksia ja henkilöstölehtiä, sekä oikeuden pöytäkirjoja ja kokouksia. Lisäksi on 

tehty haastatteluja tupakkakysymyksen erilaisille asiantuntijoille vuosina 1995 ja 1996. 

Mukana on ollut terveysaktivisteja, virkamiehiä, tutkijoita, järjestöjen johtohenkilöitä ja 

tupakkateollisuuden edustajia. Kirja antaa monipuolisen kuvan siitä miksi kuinka 

tupakointi joutui institutionaalisten määrittelyjen kohteeksi. 

 

Toinen tärkeä osa lähdeaineistoa on Suomalaisessa tupakkaoikeudenkäynnissä kantajan 

asiamiehenä toimineen professori Erkki Aurejärven kirja Erään murhan anatomia – 

suomalainen tupakkatuomio. Liki neljäntoista vuoden aikana, jotka hän toimi 

tupakkaoikeudenkäynnin parissa, hän keräsi valtaisan aineiston tupakkateollisuuden 

kannanotoista, mainonnasta, lääketieteen ja tupakoinnin tutkimuksista ja paljosta muusta 

tupakointiin liittyvästä dokumentaatiosta. Tupakkaoikeudenkäyntiä kuvaavassa ja tuomiota 

arvioivassa 600-sivuisessa kirjassaan hän tuo tuota aineistosta kopioina, kuvina ja 

sitaatteina mukavalla tavalla esiin.  

 

Tupakan kulttuurihistorian kuvaus nojaa lähes täysin tuoreeseen Rauno Lahtisen (2007) 

kiehtovaan kirjaan Savun lumo- tupakan kulttuurihistoria. Teoksen kirjoittaja kertoo 

johdannossa, että vaikka hän ei tupakkamies olekaan, niin kirjaa varten tehty jatkuva 

tupakka-aineiston tutkiminen ja vanhojen mainosten läpikäyminen herätti hänessä valtavan 

tupakkahimon. Hän on onnistunut tuomaan tuon tapakulttuurin hienoudet ja houkutukset 

kirjansa sivuille, sillä huomasin sitä lukiessani itsessäni saman tupakan himon kasvavan. 
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Tyydyin nuuskaan, vieläpä pussinuuskaan. Radikaaliuteni nousi näin huimiin sfääreihin, 

koska nuuskan myynti suomessa on kielletty ja tosimiehet eivät pussinuuskaa käytä.         

 

Tupakoinnin historiaa luvussa pyrin valaisemaan tupakan paikkaa länsimaisessa 

kulttuurissa laajasti. Se on kuvaus siitä,  kuinka tupakka löytyi, milloin ja miten se  juurtui 

Eurooppaan ja Suomeen, sekä millä tavoin ja missä muodossa tupakkaa on käytetty. 

Luvussa esitellään aika ennen tupakointiin liitettyä lääketieteellistä tarkastelua ja sen kautta 

tapahtuvaa määrittelyä sosiaaliseksi ongelmaksi.  

 

Tupakkaa, terveyttä ja kansalaisuutta käsittelevä luku on kronologinen jatke edelliseen 

lukuun. Siinä esitellään kuinka terveys ja kansalaisuus kietoutuivat 

terveyskansalaisuudeksi, ja miten kansalaisuus alkaa määrittyä terveyden hallinnan kautta 

väestön vitaalisuutena, elinvoimana. Tarkastelussa esiin tulee myös miten yksilö määrittyy 

kunnon kansalaina edistäessään oman terveytensä välityksellä väestön elinvoimaisuutta.  

Yritän myös osoittaa sen, että terveyskansalaisuuden rinnalla tupakointi ei ole uhka 

elinvoimalle, vaan pikemminkin tavan ympärille muodostuneen teollisuuden ja sen 

suomalaisuutta korostaneen markkinoinnin kautta kansallista identiteettiä vahvistanut 

kulttuurinen sidos. Pyrin luvun lopuksi löytämään selityksen sille miksi tupakan ja 

terveyden suhde alkaa muuttua negatiiviseksi ja miten kansakuntakäsitteen ympärille 

kietoutunut positiivinen sidos alkaa purkautua ja katkeaa. 

 

Luku tupakkasota käsittelee miten negatiiviseksi muuttuneen suhteen kontekstissa 

kamppailua tupakoinnin sosiaalisen paikan määrittämisestä käytiin. Keskeisinä osapuolina 

kamppailussa olivat vahva tupakkateollisuus sekä tupakoinnin vastustamisen ympärille 

järjestäytyneet lääkärikunta ja kansanterveysjärjestöt. Luvussa esitellään mitkä olivat 

osapuolten keskeiset strategiat, joilla pyrittiin vaikuttamaan kulutustottumuksiin ja 

lainsäädäntöön joko sen luomiseksi tai välttämiseksi. Koetan osoittaa kuinka elintärkeä oli 

kysymys tiedosta, tieteellisesti varmasta näytöstä tupakoinnin ja sairauksien välisen syy-

yhteyden olemassaolosta. Luvussa käydään läpi millaisten kamppailujen seurauksena 

virallinen tupakkapolitiikka luotiin ja kuinka tupakointi määrittyi sosiaaliseksi ongelmaksi. 

Lainsäädäntöön tehtyjen tarkennusten kautta ilmennetään mitä olivat muut tupakointiin 

liitetyt ongelmakonstruktiot. Luvun lopussa esitellään myös mitkä olivat tupakoinnin 

oikeudellisen arvioinnin  keskeiset kohdat.  
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Luvussa kameleonttivalta analysoidaan aiempien havaintojen pohjalta biovallan 

toimintalogiikkaa ja sitä millaisena se tupakoitsijan hahmoa vasten näyttäytyy. Käsitteellä 

kameleonttivalta viittaan kolmeen asiaan. Vallan kykyyn piilottaa itseensä näkymättömiin 

normien ja kurivallan tekniikoiden taakse, vallan kykyyn muokata itsensä yksilöllisiksi 

ruumiiksi ja vallan jatkuvaan polveutumisprosessiin. Se on biovalta – toisinsanoen. 

Kurinpito ja normi ovat aivan keskeisiä käsitteitä biopoliittisessa logiikassa, joten ne 

määritellään luvun alussa. Ne voisi määritellä jo seuraavassa alaluvussa biovallan 

määrittelyn yhteydessä, mutta koska ne liittyvät luvussa viisi tehtäviin vallan analyyseihin 

kiinteästi, niin katson valintani perustelluksi.   

 

Vallan analyysissä lähden liikkeelle Carl Schmittin (1888-1985) siitä poliittisen 

muotoilusta, että jokaisen ykseytenä ymmärretyn poliittisen järjestyksen konkreettisena 

perustana on toisen ulossulkeminen (Ojakangas 2002, 17). Tarkastelun lähtökohta ei ole 

ongelmaton, sillä voidaan väittää, että luonteestaan johtuen biovalta ei muodosta ykseytenä 

ymmärrettyä poliittisen järjestyksen konkreettista perustassa. Mutta jos biovalta 

ymmärretään, kuten jäljempänä tulee esille,  jatkuvasti muutoksen alla olevana strategisena 

tilanteena, jossa valta tulee konkreettiseksi lukuisien kamppailujen, ristiriitojen, 

alistamispyrkimysten, vastarinnan, käskemisen ja tottelemisen asetelmissa, niin eikö juuri 

itse toimintalogiikka ole biovallan muodostaman poliittisen järjestyksen perusta ja näin 

luettavissa ulossulkevuuden näkökulmasta. Ja eikö tuota ykseyttä lopulta rakenneta 

normin, normaaliuden kautta, joka väistämättä johtaa käskyyn ja kieltoon sen suhteen mikä 

jää normin ulkopuolelle. Tämän toimintalogiikan ulossulkevan julmuuden pyrin työni 

viimeisessä luvussa perustelemaan. Hahmotan myös mahdollisuuksia vapautua tuosta 

julmuudesta. 

 

Valta käsitetään tutkielmassani biovaltana. Käsitteet biopolitiikka ja biovalta ovat peräisin 

Michel Foucault´a (1926-1984). Kysymyksessä on moderniteettiin liittyvä vallankäytön 

muoto ja tapa ymmärtää valta. Valtaa ei tarkastella luokkasuhteisiin tai valtiokoneistoon 

palautettavissa olevana perusvaltarakenteena, vaan jatkuvasti muutoksen alla olevana 

strategisena tilanteena, jossa valta tulee konkreettiseksi lukuisien kamppailujen, 

ristiriitojen, alistamispyrkimysten, vastarinnan, käskemisen ja tottelemisen asetelmissa. 

Sosiaalisena järjestyksenä ilmenevä vallan ”kokonaisuus” muotoutuu näin ymmärrettynä 

alati muutoksen alla olevaksi kamppailujen verkostoksi ja strategiseksi tilanteeksi. (Helén, 

1998.) Lähestymistapa on metodinen, koska siinä paikallisesti ilmeneviä tieto-valta 
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käytäntöjä ja järjestyksiä analysoidaan jäljittämällä sitä kuinka ne yleistyvät laajasti 

vaikuttaviksi yhteiskunnallisessa hallinnassa ja politiikassa. Tämä on jossakin muodossa 

omakin lähestymistapani jäljittäessäni ja analysoidessani valtaa suomalaisen tupakoinnin 

historiasta. 

 

Mielestäni valitsemani aihe on hyvinkin ajankohtainen kahdestakin suunnasta. 

Yhteiskunnassa käydään jatkuvasti keskustelua tupakointiin ja sen rajoittamiseen liittyen. 

Pyrin etsimään yhtä näkökulmaa myös tähän keskusteluun. Toinen keskustelu liittyy 

tietoon ja sen määrityksissä mahdollisesti edessä oleviin muutoksiin, jotka seuraavat 

molekyylibiologisen ja alkeishiukkastutkimuksen kaltaisten  pienten yksiköiden 

tutkimuksen kehittymisestä.  

 

1.4  Biovalta, biopolitiikka  

 

“Meidän on lienee puhuttava ”biopolitiikasta” määrittäessämme sitä, mikä saa elämän ja 

sen mekanismin astumaan täsmällisten laskelmien piiriin ja tekee tieto-vallasta ihmisen 

elämisen muuttamisen agentin” (Foucault 1988, 102.) 

 

Biopolitiikka voidaan ymmärtää modernin aikakaudelle ominaiseksi väestötason hallinnan 

kautta tapahtuvaksi subjektiivisuuden tuottamisen muodoksi. Se on modernia politiikkaa, 

siis modernien yhteiskuntien hallinnoinnin muoto. Jussi Vähämäki on artikkelissaan 

”Elämänpolitiikka ja biopolitiikka” (1998, 128-151) mainiolla tavalla tiivistänyt havainnot, 

joihin Foucault käsitteensä perustaa. Vähämäen mukaan Foucaultin havainto lyhyesti on 

se,  että  ”Moderni ihminen on eläin, jolle politiikassa on kyse hänen elämästään elollisena 

olentona. Siksi esimerkiksi sairaus, terveys ja seksuaalisuus määritellään moderneissa 

yhteiskunnissa poliittisina ja julkisina kysymyksinä.”(Vähämäki 1998, 128).   

 

Historiallisessa vallan muotojen vertailussa biopolitiikka voidaan ajatella esimerkiksi 

aluevaltiosta ”väestövaltioon” siirtymisenä, joka merkitsee biologisen elämän ja 

kansakunnan terveyden asettumista kysymyksinä ”ihmisten hallinnasta” Väestövaltiossa 

terveydestä ja sairaudesta, normaalista ja epänormaalista, yhteisön piiriin kuuluvasta ja sen 

ulkopuolelle jäävästä päättävä ”valta” läpäisee koko yhteiskuntaruumiin. Modernissa 

yhteiskunnassa suvereenia valtaa luonnehtinut ja sen muista vallan muodoista erottanut 
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elämän riistämisen oikeus liukenee yhteiskunnallisen toiminnan sisään ja muuntuu osaksi 

”populaation” hallinnointia. Tästä johtuu, että ”vallan” poliittiset vaikutukset eivät 

nykyaikaisessa yhteiskunnassa ole lokalisoitavissa valtioon erityisenä toimijana. Tästä 

myöskin johtunee Foucault´n metodologinen näkemys, että tuo valta toiminnassaan tulee 

paremmin näkyväksi hallinnoimisen  erittelyn kautta sen sijaan, että keskityttäisiin valtion 

ja suvereenisuuden käsitteiden ympärille kiertyvään juridis-legaaliin tarkasteluun. 

Menetelmää Foucault kutsuu genealogiaksi. (Foucault 1998, 63-107; Vähämäki 1998, 

128.) 

 

Biovalta tulee helposti ymmärrettäväksi tarkemmassa vertailussa suvereeniin valtaan. Sekä 

suvereeni valta, että biovalta ovat vallankäytön historiallisia muotoja. Suvereenin vallan 

etuoikeuksiin kuului oikeus päättää elämästä ja kuolemasta. Tuo oikeus oli oikeutta 

määrätä kuolemaan tai sallia elää. Elämän ottamisen oikeus oli vain huipennus 

pakkolunastusten tai pakkoluovutusten sarjassa, jossa vallan oikeus ottaa kohdistui 

tavaroihin, aikaan, ruumiiseen ja lopulta itse elämään sen alistamisen tarkoituksessa. Tuon 

oikeuden symbolina toimi miekka ja se sai ilmaisumuotonsa laissa. Suvereenin valta 

elämään tuli todistetuksi ainoastaan kuoleman kautta tappamisen oikeuden käyttämisenä 

tai pidättymisenä tuosta oikeudesta. (Foucault 1998, 96-97.)  

 

Biovallan ytimessä on kuoleman uhalla operoivan suvereenin sijaan elävien voimien 

tuottaminen. ”Vallan tehtävänä on kiihottaa, vahvistaa, valvoa, ohjailla, lisätä ja järjestää 

alistamiaan voimia. Sen päämäärä on tuottaa voimia, kasvattaa niitä suuremmiksi ja 

komentaa niitä eikä suinkaan estää niitä, panna ne polvilleen tai tuhota ne.” Tämän uuden 

valtateknologian oikeus on oikeutta vaalia elämää tai hylätä kuoleman omaksi. Kuolema 

on tuon vallan absoluuttinen raja. Ilmaisumuotonsa se saa biologisissa ja sosiaalisissa 

tekniikoissa, jotka ovat sen keinoja ”kuolemanvallan” ulossulkemiseen. Vallankäytön 

menetelmät ovat kääntäneet kuolemalle selkänsä ja tästä syystä se pyritään sulkemaan ulos 

yhteiskunnastamme. Vallan pyrkimys on hallita elämän kulkua kokonaisuudessaan. 

(Foucault 1998, 97.) 

 

Moderniteetissa laki alkaa toimia enemmän normina ja oikeuslaitos kytkeytyy yhä 

enemmän sääntelevien asiantuntijakoneistojen verkostoon. Poliittinen kontrolli on 

ennemminkin normalisoivaa kuin juridista.. Se toimii ”disiplinaaristen instituutioiden” eikä 

oikeuden kautta; se ei siis kohdistu niinkään ihmisyksilöihin kuin hallinnoi yksilöiden 
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elämäntilan kautta hänen olemassaolonsa ehtoja. Valta alkaa kontrolloida, uusintaa, 

säännellä ja lisätä elämää. Foucault  kuvaa tapahtumaa elämän astumisena historiaan eli 

ihmislajin elämälle ominaisten ilmiöiden astumista tiedon ja vallan järjestykseen, 

poliittisten tekniikoiden piiriin. Yksilön elämässä hänen biologinen lajiolemuksensa ja 

poliittinen kansalaisuutensa ovat sekoittuneet poliittiseksi elämäksi. (Foucault 1998, 101; 

Vähämäki 1998, 128-129.)  

 

Biopolitiikka siis viittaa modernin yhteiskunnan hallinnan muotoon, jossa hallinta ei voi 

olla yksilölle ulkoista, vaan sen täytyy onnistua muuntautumaan subjektin tuottamisen 

tekniikaksi. Valta on tässä mielessä generatiivista. Moderni hallinnoiminen tapahtuu 

”eläimellistämällä” ja ”toteuttamalla” ihminen sofistikoituneiden poliittisten tekniikoiden 

avulla. Näiden tekniikoiden avulla suvereenin käsky käyttäytymistä säätelevänä normina 

onkin sulatettava subjektin omaan toimintaan siirtämällä hallitsijan ja hallitun välinen 

suhde subjektin sisäiseksi suhteeksi. Tässä kohtaa hallinnan ulkoinen pakko ja 

subjektiivisuuden tuottamisen tekniikat yhdistyvät. Kyseessä on hallinnan ulkoisten 

tekniikoiden ja subjektin luomisen tekniikoiden yhtymäkohta. (Vähämäki 1998, 135.)  

Tästä muiden hallinnoimisen ja minän hallinnan tekniikoiden kosketuspinnasta Foucault 

käyttää termiä hallintamentaliteetti. Hallintamentaliteetin ongelma-avaruudessa on kyse 

”Tavasta jolla olemme, yksilöiden poliittisten teknologioiden avulla, tulleet käsittämään 

itsemme yhteiskuntana, sosiaalisen kokonaisuuden osana, kansakunnan tai valtion osana 

(Hänninen & Karjalainen. 1998, 11 ). 

  

Hallinnan käytännön siirtyminen subjektin sisäiseksi suhteeksi voidaan nähdä 

ruumiillistuneena tietona. Toisin sanoen ohjelmat, oppirakennelmat, eettiset ohjesäännöt, 

tiedolliset käsitykset, siis koko diskursiivinen arsenaali saa subjektissa ruumiillistuneen tai 

materiaalisen hahmon, eikä ole enää persoonaton, suvereeni, lihaton ja luuton mahti. Tämä 

diskursiivinen materiaalisuus, ruumiillistunut tieto, on jatkuvasti joko onnistumassa tai 

epäonnistumassa, muuttumassa, mutta aina suhteessa subjekteihin tai subjekteissa, jotka 

saavat sen toimimaan, artikuloivat sitä, pyrkivät korvaamaan sitä, pysyvät etäisinä sille. 

(Vähämäki 1998, 136.)   

 

Tätä yhteiskunnassa vallitsevaksi tulleen valtamuodon  toimintalogiikan taustaa vasten on 

helppo ymmärtää, miksi tupakointi joutui toimenpidealueelle terveyshaittojen selvittyä. 

Biovallan tehtävä on vaalia elämää ja ohjata kaikki tuota elämää uhkaavat epänormaaliudet 
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normiin. Kansan terveys asettuu sille hallinnan kysymykseksi.  Sen sijaan mielenkiintoista 

on se, että sen mekanismit eivät ole toivotulla tavalla kyenneet vähentämään tupakointia. 

Tilastokeskuksen tilastosta (http://www.stat.fi/til/tup/2006/tup_2006_2007-12-

14_tie_001.html) selviää, että koko väestöstä vuonna 2006 päivittäin tupakoi runsas 

viidennes (21%). Vaikuttaisi siltä, että enemmän olisi tuota ”ulkoista pakkoa” tarjolla, kuin 

mitä subjektit ovat itselleen valmiita ottamaan. Muita, kuin ohjaavia politiikan keinoja 

biovallalla ei ole käytössä, koska sen logiikkaan ei sovi suoraan sanottu ultimaattumi: Älä 

tupakoi tai tapan sinut!  

 

Tutkielmani kannalta vallan ja subjektin problematiikka on ongelmallisempi, kuin tilaston 

kertoma tupakoivien määrä. Tuohon valtaan ja subjektiuteen kuitenkin palataan luvussa 

viisi. Sitä ennen tarkastellaan millaisten vaiheiden halki tupakointi matkasi Amerikan 

mantereelta suomalaisiin oikeussaleihin. 
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2 TUPAKOINNIN  HISTORIAA 

 

Tupakoinnin kulttuurihistoria on rikas ja monimuotoinen. Tupakka on ollut 

keskuudessamme Euroopassa jo 500 vuotta. Tästä historiasta pienen palan tarjoilen tämän 

luvun kappaleissa. 

 

 

2.1 Tupakan alkuperä 

 

Tupakkaa on maailmassa poltettu jo tuhansia vuosia. Silti yhä useammat ovat sitä mieltä, 

että tupakointi ei ole mistään kotoisin. Absurdi väite, ainakin historiallisessa katsannossa. 

Kun Kolumbus retkikuntineen astui maihin Amerikan mantereelle, tarkalleen nykyisen 

Bahaman alueelle lokakuun puolivälissä 1492, saivat he vastaansa kehittyneen 

tupakkakulttuurin edustajineen. Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikan intiaaneille 

tupakoinnilla oli heimojen keskuudessa useita käyttötapoja ja merkityksiä. Tupakalla oli 

vahva asema hengellisessä elämässä; se oli keskeinen osa intiaanien rituaaleja. 

Tupakoimalla saavutettiin transsitilassa yhteys henkiin ja tuonpuoleiseen. Transsitilaan 

vaipuminen ja sen mukanaan tuomat hallusinaatiot eivät olekaan ihme, kun otetaan 

huomioon heidän pureskelemiensa ja polttamiensa tupakanlehtien moninkertainen 

nikotiinimäärä nykyisiin viljeltyihin tupakkalajikkeisiin nähden. ( Lahtinen 2007,  9-20) 

 

Tupakka oli intiaanikulttuurissa paitsi pyhä, myös vaikutuksiltaan monikäyttöinen kasvi. 

Sitä käytettiin yleislääkkeenä hammassärkyyn, haavoihin, käärmeenpuremiin, päänsärkyyn 

ja ruuansulatusvaivoihin. Tupakkaa poltettiin myös sodan- ja rauhan merkkinä. 

Hengellisen ja rituaalisen merkityksen suhteen tupakointi oli vakava asia. ”Keveiden 

taukotupakoiden sauhuttelu” ei tuntunut intiaanikulttuureissa tulleen kyseeseen vaan 

tupakkaa poltettiin tosissaan sekä määrällisesti, että laadullisesti. Kun piipun pesä tai 

rullalla olevat kääryleet sytytettiin paljain käsin nuotiolta otetulla kekäleellä ja alettiin 

”juoda savua” sielun kyllyydestä transsitilan saavuttamiseksi, oltiin siinä perimmäisten 

kysymysten äärellä. Tupakointiin liittyvät tavat, tarinat ja uskomukset elivät 

intiaanikulttuurissa. (Lahtinen 2007, 12-20) 
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Kolumbuksen retkikunnan Bahaman San Salvadorin saarella intiaaneilta saamien lahjojen 

joukossa oli kuivattuja tupakanlehtiä. Heti laivalle takaisin päästyään retkikunnan jäsenet 

erottelivat ne muiden lahjojen joukosta ja heittivät lehdet ensitöikseen mereen. Eiväthän 

retkikuntalaiset voineet tietää kasvin lehtien olleen arvokkainta mitä intiaaneilta saattoi 

saada. Ehkäpä intiaanit ovat ajatelleet Espanjalaisten uhraavan merten jumalille, jos ovat 

rannalta touhua seuranneet. (Lahtinen 2007, 16) 

 

Seuraavassa maihinlaskupaikassa Kuubassa kaksi miehistön jäsentä Rodrige de Jerez ja 

Louis de Torres sitten konkreettisesti saivat  sisämaassa kiertäessään ihmetellä savun 

juomista kuivien sytytettyjen lehtipötköjen päästä. Pääsivätpä he itsekin kokeilemaan tuota 

perin outoa tapaa ja näin sai Eurooppa ensimmäiset tupakkamiehensä. Tiedä sitten oliko 

aiemmin saatujen lahjojen ”jumalille uhraaminen” alkanut kaduttaa jo kotimatkalla. Se on 

mahdollista, jos uskoo tutkimustietoihin, jotka kertovat nikotiinin nopeasta kyvystä 

koukuttaa kokeilijansa. Tupakan osalta Kolumbuksen löytöretkeltä ei tiettävästi kuitenkaan 

ollut Euroopaan tuomisina muuta kuin savuna juotavan kasvin nimi: tobaco. (Lahtinen 

2007, 10-20, Piispa 1995, 1-6). 

 

2.2 Tupakka saapuu Eurooppaan 

 

Tupakointi levisi Eurooppaan 1400-luvulla myöhempien löytöretkien seurauksena. 

Tehokkaimpina tavan levittäjinä mantereelle toimivat merimiehet, sotilaat ja opiskelijat. 

Eurooppaan olivat tiensä löytäneet myös muut nautintoaineet kuten tee, kahvi, suklaa ja 

sokeri, jotka eivät kuitenkaan olleet käyttötavoiltaan ja vaikutuksiltaan samalla tavalla 

hämmennystä aiheuttavia kuin tupakka. 1600-luvulle saakka tupakoinnin yhteydessä 

puhuttiin savun juomisesta. Kirkollisissa piireissä tupakoinnin yhteydessä puhuttiin 

kuivasta juoppoudesta. Selityksensä tämä on saanut paitsi nikotiinin hermojärjestelmään 

aiheuttamasta vaikutuksesta, myös sen ominaisuuksiin liitetyistä konnotaatioista silloiseen 

antiikista periytyneeseen lääketieteeseen ja maailmankuvaan. (Schivelbush 1986, 104-105, 

111).  

 

Tupakka alettiin mieltää Euroopassa paitsi nautintoaineena, myöskin lääkkeenä. Tupakan 

savun katsottiin auttavan moniin sairauksiin, sekä suojaavan rutolta ja muilta epidemioilta. 

Tupakan terveydellisiä vaikutuksia teki tiettäväksi erityisesti Sevillan yliopistossa 
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työskennellyt lääkäri Nicolás Monardes (1493-1588). Hänen mukaansa tupakka auttoi 

päänsärkyyn, kihtiin, astmaan, ilma- ja muihin vatsavaivoihin, sekä kuukautiskipuihin 

naisilla. Varmasti vaikutuksensa tupakkaan liitettyjen positiivisten  terveysominaisuuksien 

”löytämiselle” oli myös 1600- luvulla tapahtuneen antiikista periytyneen 

maailmankatsomuksen kumoutumisella ja tieteellisen tarkastelutavan kehittymisellä. Kuten 

jo aiemmin mainittiin, lääketieteen varsinainen voittokulku alkoi kuitenkin vasta 1700-

luvun lopulla. (Lahtinen 2007, 32-35, Piispa 1995, 2).   

 

Mutta vielä tupakan käyttötavoista. Mielestäni ehdottoman erityismaininnan 

satiirisuudestaan tämän päivän katsannossa ansaitsee tupakoinnin käyttö peräruiskeena. 

Toimituksessa pienten palkeitten näköisillä vekottimilla tupakan savua saatiin puristettua 

potilaan peräsuoleen, jonka rentouttavasta vaikutuksesta ummetuksesta kärsivän potilaan 

uskottiin saavan avun. Arvostin tämän luovuuden jopa niin pitkälle, että katsoin sen 

ansaitsevan päästä tutkielmani nimilehdelle.(Lahtinen2007, 35)   

 

Tupakka levisi lähes koko Eurooppaan 1600-luvun aikana. Tärkeäksi taustatekijäksi tavan 

nopeaan leviämiseen on arvioitu kirjapainotaidon kehittymistä ja sen myötä tupakointiin 

liittyvien kiehtovien kuvausten tunnetuksi tulemista alueella laajasti (Lahtinen 2007, 21). 

Päättely tuntuu varsin loogiselta myös tämän päivän markkinalogiikan näkökulmasta. 

Kirjoitukset ja kuvitukset toimivat erinomaisena ennakkomarkkinointina uudelle tuotteelle, 

joita aiemmin mainitut kansanryhmät sitten liikkuessaan levittivät. Tietysti tupakan 

markkinointi oli tuolloin täysin tahatonta toisin, kuin 1900-luvulla valtavan suosion 

saavuttaneiden savukkeiden tapauksessa.  

 

Hyvin pian Euroopan hallitsijat ymmärsivät tupakan fiskaalisen merkityksen kruunujen 

taloudelle ja perustivat valtiollisia tupakkamonopoleja. Tupakasta saadut tulot olivat suuria 

ja tupakasta tulikin niin tärkeä kauppatavara, että käytännössä taloudelliset seikat 

turvasivat tuotteen menestyksen osin voimakkaastakin (moraalisesta) vastustuksesta 

huolimatta. (Lahtinen 2007,  26 – 28.)  

 

Sodat, jotka jo mainittiin merkittäväksi tupakoinnin levittäjäksi, toivat tupakan myös 

Ruotsi-Suomen valtakuntaan. Tapa tuli sotilaille tutuksi Ruotsin osallistuttua katolisten ja 

protestanttien välillä käytyyn 30-vuotiseen sotaan (1618-1648). Tupakka saapui 

Euroopasta heidän mukanaan. Ensimmäinen kirjallinen maininta tupakoinnista Ruotsi-
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Suomessa löytyy vuodelta 1629 Upsalan yliopistolta kun opiskelijajoukko sai arestia 

yritettyään pakottaa opiskelijatoveriaan tupakoimaan. (Piispa 1995, 2; Lahtinen 2007, 35.) 

  

2.3 Tupakointitapoja 

 

Piipun polttaminen oli suosituin tupakoinnin muoto 30-vuotisen sodan jälkeisessä 

Euroopassa. Saksassakin arveltiin yhdeksän miehen kymmenestä polttavan. Ehkä juuri 

siksi tai siitäkin huolimatta Saksassa pyrittiin saamaan tupakointi loppumaan ennen kuin 

kaupunkilaiset ”polttavat aivonsa pilalle”, kuten Nürnbergiläinen Johann Lassenius 

huolensa muotoili. Muita syitä lopettamispyrkimyksille oli tupakoinnin aiheuttamat 

tulipalot ja myöskin yhteiskunnan sosiaalisen  rakenteen muutospaineet. Julkisen 

tupakoinnin katsottiin pienten itsenäisten ruhtinaskuntien Saksassa symboloivan yleisen 

esivallan vastustamista. Niinpä vielä heikon porvariston kannattaessa julkista tupakointia 

vallanpitäjien ajaessa rajoituksia tuli asiasta poliittinen. (Lahtinen 2007, 40-41, Piispa 

1995, 3.) 

 

Tupakoinnin monista muodoista ja muodeista nousi suosituimmaksi 1700-luvulla 

nuuskaaminen. Nuuskaminen tupakoinnin muotona levisi Ranskan hovista uutena muotina 

muualle eurooppalaisen yläluokan keskuuteen. Yläluokan oli erottauduttava rahvaasta, 

joka oli päässyt piipunpolton makuun ja näin aiheuttanut inflaation vanhan tavan 

muodikkuudelle. Nuuskaamisen ympärille kehittyikin pian kokonainen hienostunut 

tapakulttuuri, jossa oikeaoppinen nuuskaaminen oli seremoniallinen osa seuraelämää. 

Eräässäkin ohjeessa asiasta on rakennettu neljäntoista tarkoin määrätyn liikkeen 

kokonaisuus (Schievelbush 1986, 139). Ja mikäs oli nuuskatessa, kun tapa oli saanut 

alkunsa kuninkaallisten päänsäryn karkottamisesta ja oli suorastaan terveyden hoitamisen 

osa. Nuuskaaminen toi myös naiset vahvasti tupakan käytön piiriin. Naisille oli omat 

nuuskalaatunsa satojen merkkien valikoiman joukossa (Lahtinen 2007, 49). Vuosisadan 

lopulla nuuskaaminen oli levinnyt myös alempien luokkien yleiseen käyttöön loppuakseen 

lähes kokonaan nuuskan puolestapuhuja keisari Napoleonin valtakauden päättyessä 1814. 

(Lahtinen 2007, 43-54, Schivelbusch 1986, 137-154.) 

 

Vielä ennen 1900-lukua ja savukkeen voittokulkua suosituimmaksi tupakkatuotteeksi 

Eurooppassa nousi sikari. 1800-luvun alkupuolella sikareja valmistavia tehtaita perustettiin 
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ympäri Eurooppaa. Sikarista muodostui hyvinvoinnin ja toimeliaisuuden vertauskuva ja 

niinpä ne olivatkin nousevan porvariston suosiossa. Sikarit olivat myöskin käyttötavoiltaan 

yksinkertainen tuote verrattuna piipun polttoon tai nuuskaamiseen. Käytännössä se oli heti 

valmis poltettavaksi ilman suuria valmisteluja. Sikarin lisäksi piipputupakka kasvatti 

jälleen suosiotaan 1800-luvun tupakkakulttuurissa, josta nuuskaaminen alkoi hävitä. 

Nuuskaamista pidettiin sottaisena puuhana ja sen aiheuttaman aivastelun ajateltiin 

levittävän tauteja pärskeiden mukana. (Lahtinen 2007, 61-68, Schivelbush 118-124.) Tämä 

on mielenkiintoinen muutos ajattelussa, kun vielä 1700-luvulla aivastelua pidettiin 

nuuskaamisen yhtenä terveyttä edistävänä ominaisuutena. Varmastikin 1700-luvulla 

lisääntyntyt tietoisuus epidemioiden tarttumisesta on vaikuttanut arvioihin. 

 

Tupakan kannalta mielenkiintoisin ja monipolvisin vuosisata on ollut 1900-luku jatkuen 

aina meidän päiviimme saakka 2000-luvulla. Ylivoimaisesti suosituimmaksi tupakoinnin 

tavaksi Euroopassa ja Suomessa muodostui savukkeiden polttaminen. Tapa levisi 

vuosisadan aikana kaikkiin sosiaaliryhmiin ikään ja sukupuoleen katsomatta. Savukkeen 

ympärille muodostunut teollisuus, polttamisen helppous ja vaivattomuus yhdistettynä 

mainonnan avulla luotuihin mielikuviin suorastaan lumosivat ihmiset savukkeiden pariin. 

Tupakoinnin ympärille muodostui hyväksytyn nautinnon tapakulttuuri. (Lahtinen 2007.) 

 

Tupakan valtavan suosion kääntöpuoleksi alkoi muodostua tupakointiin liitetyt 

ongelmakonstruktiot, joista tärkein liittyi terveyteen. Tutkimuksiin perustuvaa tietoa 

tupakoinnin ja vakavien sairauksien esiintymisen yhteyksistä alkoi tihkua jo 1900- luvun 

alkupuolella. Tutkimustiedon lisääntyessä tupakointia alettiin pitää vaarana ensin yksilön 

terveydelle ja vuosisadan loppupuolella myös ympäristölle. (Lahtinen 2007, 109, 156-157.) 
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3 TUPAKKA, TERVEYS, KANSALAISUUS 

 

Tupakoinnin suhde terveyteen on läpi sen tunnetun historian ollut kiinnostuksen kohteena. 

Suhde ei aina ole ollut negatiivinen kuten se nykyisin on. Perustavasti tuon suhteen muutti 

lääketieteellisen tutkimuksen valtava lisääntyminen. Esittelen tämän kappaleen luvuissa 

tupakan, terveyden ja kansalaisuuden yhteen kietoutuneita suhteita ja koetan selittää niissä 

tapahtuneita muutoksia.  

 

3.1 Naapureiden perintö 

 

Suomen sodan (1808 – 1809) seurauksena Suomi liitettiin Venäjän valtakunnan osaksi 

Porvoon valtiopäivillä 1809. Keisarin julistuksella Suomi kohotettiin kansakuntien 

joukkoon. Tästä käynnistyi Suomen valtiollinen ja hallinnollinen kehitys. 

Hallitsijavakuutuksessa keisari hyväksyi Ruotsin vallan ajalta periytyneet perustuslait, 

vuoden 1772 hallitusmuodon ja vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirjan. Nämä asiakirjat 

yhdessä sittemmin muodostivat valtiosääntölait, jotka olivat pohjana itsenäistyneen 

Suomen vuoden 1919 hallitusmuodolle. Hyväksytyt perustuslait muodostivat  

oikeudellisen rungon, johon väestön terveydentilan parantamiseen ja sosiaaliseen 

hallintaan  tähtäävä lainsäädäntö myöhemmin ripustettiin. (Tuori 2002 )   

 

Sisällöllistä määritystä perustuslaeille antoi se seikka, Ruotsi oli ollut 1500-luvulta 1700- 

luvun alkuun poliittisen vallan keskittämisen ja väestöilmiöihin keskittyneen valtiotaidon 

edelläkävijä. Autonomiselle Suomelle jäi tuolta ajalta perinnöksi poliisihallinto ja siihen 

liittyneen valtiolääketieteen tehtävät. Tämä perintö ohjasi itsenäisen Suomen julkisen 

terveydenhoidon rakentumista ja terveyden kautta määrittyvän kansalaisuuden ”oppia”. 

(Helén & Jauho 2003, 17.) Vallan kielelle käännettynä voidaan sanoa, että tälle 

hallinnolliselle perustalle konstituoitui biopolittisen hallinnan  ja vallan muoto. 

 

3.1.2 Terveyden hallinta 

 

Helen & Jauho (2003, 13-32) kuvaavat terveyden hallinnoimisen välityksellä tapahtuvaa 

kansalaisuuden kokemista ja kansakuntaan integroitumista terveyskansalaisuuden 

käsitteellä. Terveyskansalaisuus on terveydenhoidon politisoitumisen, sekä kansallis- ja 
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sosiaalivaltion muodostumisen toisiinsa kietoutuneen kehityskulun hedelmä. 

Terveyskansalainen määrittyy kansalaiseksi joko posiitiivisen oikeuden kautta oikeutena 

terveyteen tai kansakuntaan kuulumisen kautta. 

 

Terveyskansalaisuuden muovautumisessa biopolitiikka alkoi määrittää kansalaisuutta 

kolmella tavalla. Ensiksikin, kansa käsitettiin kirjaimellisesti elävänä organismina. Kansan 

elinvoiman vaaliminen ja lisääminen oli yhteiskunnallisen terveydenhoidon päätehtävä. 

Valtion perustehtäväksi tuli suojella, voimistaa, järjestää ja suunnata kansan elinvoimaa, 

vitaalisuutta. Kansa tarkoitti ennen kaikkea sota-, työ- ja lisääntymisvoimaa. Tämä kansan 

elinvoimaan kohdistuva biopolitiikka oli Suomessa erityisen vahvoilla ensimmäisen ja 

toisen maailmansodan välillä, jolloin valtion väestöpoliittisena tavoitteena oli taata sen 

kasvu ja laatu. Näihin tavoitteisiin liittyi myös huoli rotuhygieniasta.  

 

Toiseksi, kansalaisuus alkoi rakentua biologisten ominaisuuksien, yksilön vitaalisuuden 

perusteella. Yksilön arvo kansakunnalle määrittyi hänen elinvoimansa, sekä mielen ja 

ruumiin elintoimintojen laadun perusteella. Elinvoimansa kautta yksilöstä tuli osa 

kansakuntaa. Yksilön oli ikään kuin vastattava isänmaan tarpeisiin elävänä olentona. Tämä 

tarkoitti sitä, että yksilön biologinen lajiolemus ja poliittinen kansalaisuus sekoittuvat 

poliittiseksi elämäksi. Tässä kontekstissa poikkeavuudet joko ruumiillisessa tai henkisessä 

voimassa tulkittiin moraaliarvostelmin. Sidos biologian ja siihen nojaavan moralismin 

välillä oli ilmeinen. Tämä biologiaan nojaava moralismi loppui 1900-luvun jälkipuoliskolla 

biopoliittisten teknologioiden muututtua yhä hienovaraisemmiksi käytännöiksi.  

 

Kolmas terveyskansalaisuuden biopoliittinen ulottuvuus löytyy yksilön mahdollisuudesta 

ja kyvystä itsensä kehittämiseen kansalaisena, siis itsekasvatuksesta. 1900-luvun 

hygieniavalistus oli lähtölaukaus tämän itsensä kehittämisen asetelman siirtymässä 

henkilökohtaisen terveydenhuollon alueelle. (Helén & Jauho 2003, 13 - 20.) 

Terveyskansalaisuuden käsitteen avulla voidaan havaita modernin vallankäytön historian 

tiivis yhteys väestön hallinnan ja kansalaisuuden käsitteen kanssa. 
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3.1.2 Sosiaalisen hallinta 

 

Teollistumisen, kaupungistumisen ja yhteiskuntajärjestyksen murroksen myötä 

kansanterveysasiat alkoivat jäsentyä myös sosiaalisina kysymyksinä. Huomio alkoi 

kiinnittyä työväestön ja kansanterveyden väliseen suhteeseen, ja sen vaikutuksiin väestön 

elinvoimaan ja laatuun.  

 

Köyhyys ilmiönä irtautui käsitteellisesti köyhistä. Köyhyys alettiin nähdä riippuvaisina 

erilaisista väestöllisistä ja taloudellisista prosesseista. Hygieniaopit korostivat 

sairastavuuden ja kuolleisuuden yhteyttä elinoloihin, jotka viittasivat sekä fyysiseen 

elinympäristöön, että elintapoihin. Erityisesti pyrittiin vaikuttamaan niihin 

elinolosuhteisiin, jotka vaikuttivat ihmisten sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen. 

 

 Ympäristöhygieeniset sekä moraali- ja sosiaalitilastolliset tutkimukset kartoittivat 

asuinpaikan ja ammatin, mutta myös asumisen, ravinnon, puhtauden ja terveystapojen 

vaikutuksia väestöryhmien terveydentilaan sekä paikansivat tautipesäkkeitä toimenpiteitä 

varten. Tartuntataudit ja bakteerit nousivat julkisen terveydenhuollon suurimmaksi 

huolenaiheeksi.  

 

Kansalaissotaa edeltäneet kolme kansanterveyden vuosikymmentä olivat Suomessa 

lääkärijohtoisen kansalaistoiminnan aikaa. Lääkäreiden toimesta pyrittiin parantamaan 

yleistä hygieniaa ja kansanterveyttä terveydenhoidollisten ja yhteiskunnallisten 

uudistusten, tieteen ja kansanvalistuksen avulla. Yksilön ja tämän elintapojen välisiin 

suhteisiin kiinnitettiin huomiota uudella tavalla. Tähän maaperään käsitys sairauksien ja 

terveydenhoidon sosiaalisesta luonteesta juurtui.  

 

Köyhyyden hallinta jäsentyi yhtäältä yksilöiden kasvattamisena tai ”kansalaistamisena” 

sekä toisaalta biologisten, väestöllisten ja taloudellisten prosessien yhteensovittamisena 

siten, että turvattiin sekä talouden tehokas toiminta, että yksilöiden toimeentulo ja väestön 

yleinen hyvinvointi. Tätä kudelmaa kutsutaan foucault´laisessa traditiossa liberalistiseksi 

hallinnan asetelmaksi ja sosiaalisen hallinnaksi. (Jauho 2007, 176-178; Helén & Jauho 

2003, 16-20.) Tämän asetelman välityksellä terveyspolitiikka ui 

hyvinvointivaltioideologian ytimeen. 
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3.2 Tupakka ja kansalaisuus  

 

Tupakoinnin ja terveyden sidos elämän hallinnoimisen mielessä puuttui  Suomessa 1950-

luvulle saakka. Vuosisadan alussa kansanterveysliikkeen katse kohdistui vielä 

hygieniaongelmiin ja tuberkuloosin kaltaisiin tartuntatauteihin. Terveyshaittojen 

perusteella harkittavat tupakoinnin rajoitukset olivat tuntemattoman tulevaisuuden asia ja 

tupakka toimi pikemminkin lääkkeenä erilaisiin vaivoihin. Tupakkatavat ja -kulttuuri 

saivat kukoistaa moninaisina. Tupakan ympärille kehittyi merkittävä teollisuudenala ja 

tärkeintä oli, että tupakointi tuotti verotuloja valtion kassaan. Fiskaalinen intressi oli 

ylivoimaisesti tärkein tupakoinnin ja suvereenin (lain) suhdetta määrittävä seikka. 

Vuosisadan alun aika oli tupakoinnin maantieteellisen ja eri väestönosien keskuuteen 

levittäytymisen aikaa. Siitä tuli ”koko kansan” nautintoaine.  

 

3.2.1 Tupakan kulta-aika  
 

Savukkeiden teollinen tuotanto aloitettiin Suomessa Rettigin Turun tehtaalla jo vuonna 

1856. Tuohon aikaan, aina ensimmäiseen maailmansotaan asti savukkeita kutsuttiin 

venäläisittäin paperosseiksi. Savukkeet olivat 1870-luvulla suosittuja kaupunkiväestön 

keskuudessa, joille savukkeiden polttaminen oli ”hienostomuoti, jossa oli hippu itämaista 

eksotiikkaa, ripaus urbaania eleganssia ja pikkuisen paheellista uskallusta, varsinkin jos 

polttaja oli nainen tai alaikäinen” (Lahtinen 2007, 90). 1800-luvun lopulla paperossien 

suosio kasvoi myös maaseudulla ja vähitellen 1900-luvun alkuvuosina savukkeista tuli 

tavallisten työmiestenkin tupakointitapa. 1920-luvulle tultaessa Suomessa ilmeisesti 

poltettiin koneellisesti käärittyjä savukkeita asukasta kohden enemmän kuin missään 

muualla maailmassa. (Lahtinen 2007, 89-90.)  

 

Mahdollinen tupakoinnin rajoittaminen tai suoranaiset kiellot liittyivät paloturvallisuuteen. 

Sahoilla, kaivoksissa ja joissakin tehtaissa tupakanpoltto oli kielletty samoin kuin 

maaseudulla heinä- ja elonkorjuun aikana, sekä navetassa. Tupakan korvikkeena käytettiin 

näissä tapauksissa sitten nuuskaa tai mälliä. Naisetkin tupakoivat vuosisadan alussa, 

vaikkakin se oli harvinaisempaa ja herätti enemmän kuin miesten tupakointi moralistisesti 

latautunutta keskustelua. Maaseudulla naiset olivat aloittaneet tupakoinnin lääkinnällisistä 

syistä hampaan tai luiden kolotukseen, päänkivistykseen jne. Syynä siihen, että vanhat 

naiset polttivat tupakkaa poikkeuksellisen runsaasti muuhun maahan verrattuna Kainuussa, 
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Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, on pidetty uskonnollisen johtajan Lars Leevi 

Laestadiuksen tapaa polttaa piippua. Näin tapa tuli hyväksytyksi, jopa suotavaksi 

Laestadiuksen ”kinkeripiireissä”. Naisten tupakointiin on liitetty yhteiskunnallisen ja 

poliittisen vapautumisen teema. Kuitenkin voidaan sanoa, että tupakointi ei ollut naisille 

sosiaalisesti yhtä hyväksyttyä kuin miehille. Suhtautumisessa oli suuria eroja maan eri 

osien välillä ja lisääntyvä mainonta alkoi vähitellen tasoittaa tätä eroa. Esimerkiksi vuonna 

1936 nähtiin elokuvassa Vaimoke suosikkinäyttelijä Ansa Ikonen rohkeasti savuke suussa. 

Aiemmin mainituista uskovaisista piireistä löytyi myös runsaasti tupakan vastustajia. 

Toisinaan harmiteltiin sitä, että alkoholin vastustaminen on vienyt kristittyjen huomion ja 

tupakointi on saanut levitä kaikessa rauhassa. (Lahtinen 2007, 91 – 98.)    

 

Tupakkateollisuus oli Suomessa kansakunnan rakentamisen aikaan merkittävä 

teollisuudenala ja työllistäjä. Vuonna 1907 Turun Rettigin tehtailla työskenteli kuusi ja 

puoli sataa ihmistä ollen vuosikymmenet kaupungin suurimpia työllistäjiä. Pietarsaaressa 

Stenbergillä oli 1930-luvulla työssä noin 900 henkilöä. Myös monilla muilla kaupungeilla 

oli omat tehtaansa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1920-luvulla tehtaat tarvitsivat 

työhön tuhansia ihmisiä tupakan menekin rajun lisääntymisen vuoksi. Tehtailijat 

huolehtivat väestään vanhan patruunahengen mukaisesti; Terveydenhuolto oli hyvää, lomat 

pyörivät, asunnot järjestettiin ja sivistystoimintaa tuettiin. Tehtaat tarjosivat kapean mutta 

pitkän leivän. (Bahne 1950, 280;  Sahlström 1993, 184)  

         

Tupakan valmistajien tupakkamainonta 1900-luvun autonomian loppuvuosina ja 

itsenäisyyden alussa oli usein kansallismielisesti sävyttynyttä. Tupakkapakkauksissa 

viitattiin suoraan suomalaisiin kansallismaisemiin tai työtätekevään väestöön. Samaan 

aikaan Suomessa haaveiltiin itsenäisyydestä kansallisuusaatteen kohotessa suomalaisten 

mielissä. Vanhat ulkomaalaiset eksoottiset savukemerkit kuten Petit canon, Turc fort, 

Poslannetsky tai Dubec Sultan saivat rinnalleen uusia suomalaisia merkkejä kuten 

Sateenkaari, Mitä tupakkia poltat, Suomi tai Kansa. Lisäksi tupakkamerkkien joukossa oli 

useita  perisuomalaisia nimiä kuten Matti, Pekka, Jukka, Aino tai Matti Meikäläinen. 

Erityisen vahvasti suomalaisen miehen identiteettiin istui Fennian valmistama Työmies ja 

suomalaiseen sielunmaisemaan Strengbergin Suomalaisella järvimaisemalla varustettu 

Saimaa-aski. Muita tupakoitsijoiden kansallistunteisiin vedonneita merkkejä oli  

Hämeenlinnalaisen Samson tupakkatehtaan valmistamat Kalle, Katajainen kansa ja Brahe. 

Brahe askissa oli kuva tunnetun Suomen kehittäjän Pietari Brahen patsaasta. 
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3.2.2 Tupakka kansakunnan palveluksessa 

 

Mielenkiintoisella tavalla tupakkamerkit ilmentävät kansallisen identiteetin vahvistumista 

autonomian aikana. Kaksi muutakin vastaavan suuntaista indikaatiota ilmiöstä on 

löydettävissä tupakan kulttuurihistoriasta tuolta ajalta. Ensimmäinen on se, että 1890-

luvulla suomalaisten oma paperossituotanto alkoi syrjäyttää aiemmin markkinoita 

hallinneet venäläiset paperossit. On epäilty, että suhteiden kiristyminen Venäjään sai 

suomalaiset polttamaan oman maan savukkeita (Bahne 1950, 147-148, 159). Toinen seikka 

liittyy tupakkateollisuuden aktiivisuuteen tupakkamarkkinoilla. 1910-luvulla järjestettiin 

suomalaisten tupakanvalmistajien toimesta useita mainoskampanjoita, joilla varsin 

onnistuneesti kehotettiin kuluttajia boikotoimaan ulkomaalaisia merkkejä. Erityisesti 

tulilinjalle joutui englantilais-amerikkalaisen tupakkayhtiön haaraliike Itämainen 

Paperossitehdas, jonka kohtalona oli 1930-luvulla siirtyä suomalaisomistukseen nimellä 

Suomen Tupakka Oy. (Lahtinen 2007, 99 – 107.)  

 

Kuten aiemmin todettiin, yhteiskuntapolitiikan fokukseksi oli muotoutunut biologisten, 

väestöllisten ja taloudellisten prosessien yhteensovittaminen siten, että turvattaan sekä 

talouden tehokas toiminta, että yksilöiden toimeentulo ja väestön yleinen hyvinvointi. 

Edellä käsitellyn perusteella voidaan ajatella tupakkatehtailijoiden kaupallisten intressien 

palvelleen valtion intressejä sosiaalisen hallinnan näkökulmasta sen valtiolle tuottamien 

huomattavien verotulojen ja työpaikkojen  lisäksi kansakunnan rakentamisen näkökulmasta 

kansallisen identiteetin vahvistamisena.  

 

Näkemystä puoltaa se, kuinka suomalaisuus perusteena tupakkamerkin valinnalle 

kansallisesti sävyttyneen mainonnan seurauksena toteutuu samanaikaisesti kun 

rakenteellinen väestötason hallinnoimisen kudelma rakentuu kansanterveyden 

fokusoimana. Kansakunta rakentuu ikään kuin kahdesta suunnasta. Valtion tuottaman 

terveyskansalaisuuden sekä tupakkateollisuuden tukeman talouden ja identiteettipolitiikan 

kautta. Terveyskansalaisuuden taustoilla oli lääketieteellisen asiantuntemuksen 

parantuminen, sosiaalilääketieteen nousu ja näiden perustalta tehdyt institutionaaliset 

järjestelyt. Kansallisen identiteetin vahvistamisessa kysymys oli puolestaan symbolisen 

tasolla tapahtuvasta kansakunnan yhtenäisyyden lisäämisestä. Projektit kulkevat tässä 
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rintarinnan saman suuntaisesti. Molemmat vahvistavat osaltaan niitä tapoja, jolla yksilöt 

ovat tulleet käsittämään itsensä sosiaalisen kokonaisuuden, kansakunnan osana. Voidaan 

kai liioittelematta väittää, että niinkin ”triviaalilla” asialla kuin tupakka oli osansa 

suomalaisuuden rakentamisen projektissa viime vuosisadan alkupuolella. 

Tupakkamainonnan kansallisesti sävyttynyttä roolia kansakunnan rakentajana on turha 

liioitella, mutta tärkeintä onkin huomata, että tupakointi ja terveyskansalaisuus olivat 

tuossa ajassa 1900-luvun alkuvuosikymmenet kansakunnan rakentamisen hengessä ystävät 

keskenään. Tälle määrittelykehikolle tupakoinnin kulttuurinen ja sosiaalinen asema 

rakentui aina 1950-luvulle saakka.  

 

 

 

3.3 Tieto tupakoinnin terveyshaitoista 

 

1950-luvulta alkoi tupakointiin liittyvän kansainvälisen lääketieteellisen tutkimuksen ja 

sitä kautta tupakoinnin terveyshaitoista kertovan tiedon valtava lisääntyminen. Tutkimusta 

harjoitettiin sekä ns. koululääketieteen toimesta, että tupakkateollisuuden rahoittamana 

tutkimuksena. Koululääketiedettä edustavalla tiedeyhteisöllä oli viimeistään 1960-luvun 

alussa yhteisesti jaettu näkemys siitä, että tupakointi aiheuttaa syöpää ja muita sairauksia. 

Ensimmäiset laajat väestötason epidemiologiset tutkimukset savukkeiden 

syöpävaarallisuudesta julkaistiin Englannissa ja Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Näihin 

tutkimuksiin oli kerätty kaikki siihen mennessä 1930-luvulta saakka ilmestyneet 

merkittävimmät tutkimustulokset. Toisistaan riippumattomien, Englannin The Royal 

College of Physiciansin asettaman ja Yhdysvaltojen Surgeon Generalin asettaman ns. 

Terryn työryhmän tutkimusten viesti jo tuolloin oli selkeä: tupakka on merkittävin 

keuhkosyövän aiheuttaja. Suomessakin muutamissa lääketieteen julkaisuissa oli ollut 

professoritason kirjoituksia tupakoinnista keuhkosyövän aiheuttajana jo 1940-luvun 

puolella. Suomessa lääkintöhallitus julkaisi 28.2.1964 selonteon savukkeiden polton 

vahingollisuutta koskevista tutkimuksista. (Aurejärvi 2004 113-168, Hakkarainen 2000, 

46-55, Hiilamo 2004.)  

 

Kuten aiemmin todettiin tutkimukset olivat perustuneet väestötason selvityksiin 

savukkeiden polttamisen ja sairauksien välillä ilmenevän tilastollisen eli epidemiologisen 

yhteyden esiintymisestä. Epidemiologisilla tutkimuksilla tarkoitetaan tässä savukkeiden 
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polttamisen ja siitä aiheutuvien haittojen yleisyyttä tupakoitsijoiden keskuudessa verrattuna 

ei tupakoiviin. Tällöin voidaan ajatella, että on olemassa jokin mahdollinen muu tekijä, 

joka aiheuttaa varsinaisen syy-yhteyden. Puhutaan sekoittavasta tekijästä, jota tosin 

koululääketieteen epidemiologisia tutkimuksia tekevien lääkäreiden joukossa pidettiin jo 

1950-luvulla humpuukina. Tupakoinnin ja terveyshaittojen tilastollisesta yhteydestä tai 

syy-yhteydestä muodostui kuitenkin keskeisin kiistojen aihe seuraavaksi neljäksi 

vuosikymmeneksi. Tupakkateollisuus esitti kantanaan, että tällaista syy-yhteyttä ei ole 

voitu todistaa olevan, vaan yhteys on ainoastaan tilastollinen. (Aurejärvi 2004, 124-129) 

Molemmat viestit suhteessa käyttäytymiseen voivat olla aivan yhtä relevantteja. Tässä 

yhteydessä ei ole kiinnostavaa se mikä oli totuus, vaan se, että todellisen tiedon saamisesta 

lainsäätäjien ja kansalaisten keskuuteen tuli verisen kamppailun kohde. Sekä tupakoinnin 

vastustajat että tupakkateollisuus pyrkivät vahvistamaan omaa sanomaansa ja tekemään 

tyhjäksi vihollisensa sanoman.  

 

3.4 Vapautus kansakunnan palveluksesta 

 

Autonomian ajoista 1950-luvulle asti tupakka ja tupakointi oli näyttäytynyt kansan 

viattomana huvina sekä kansallisen identiteetin ja talouden rakennusaineena. Tietoisuus 

tupakoinnin ja sairauksien syy-yhteydestä aiheutti sen, että suomalaisessa yhteiskunnassa 

syntyi tarve muuttaa tupakointiin liittyviä määrittelyjä kysymykseksi tupakoinnin 

terveyshaitoista. Tupakointia ryhdyttiin rakentamaan kansanterveysongelmaksi. Tiedon 

lisäksi myös aika oli otollinen strategisen katseen uudelleen suuntaamiseen. Perinteisen 

kansanterveysliikkeen toimintakohteet, kuten hygieniaongelmat ja tartuntataudit oli 

voitettu. Uusi  kansanterveysliike alkoi 1960-luvun ja 1970-luvun alkupuolella korostaa 

elämäntyylien ja elintapojen merkitystä terveysongelmien lähteenä (Lupton1994, 30-32; 

Petersen & Lupton 1996, Hakkarainen 2000, 26-27 mukaan.) Painopiste siirtyi terveyden 

edistämiseen sairauden hoidon sijaan.  

 

Myös tupakkakulttuuri oli sisäisessä murroksessa. 1950-luvulla tupakkateollisuus koki 

vahvan rakennemuutoksen kun pienten tehtaiden määrä vähentyi rajusti ja toiminta 

keskittyi. Ulkomaiset savukemerkit valtasivat markkinoita ja tupakoinnista tuli vahvemmin 

elämäntapatuote. Mainonnasta katosi kansakuntaa vahvistavat viitteet ja se astui 

yksilöllisen identiteetin rakentamisen välineeksi. Mainoksissa alkoi esiintyä muun muassa 
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filmitähtiä, glamouria, seksismiä, maskuliinisuutta, feminismiä, urheilullisuutta, vauhtia ja 

huumoria. Vapaus negatiivisena vapautena, vapautena rajoituksista (Vapauden käsitteestä 

ks. Berlin 1958) oli kaiken keskiössä. (Lahtinen 2007, 118-137.)  

 

Näin mainonta alkoi indikoida vapautumista yksilöllisyyteen ja toisaalta uusi 

terveyspolitiikka indikoi vaatimusta yksilöllisyyteen. Molemmissa oli kysymys 

yksilöllisyydestä, mutta tulokulmat olivat täysin vastakkaiset. Yksilölle terveyspolitiikan 

taholta esitetty vaatimus syntyi positiivisena oikeutena ymmärretystä yksilön oikeudesta 

terveyteen. Tuo oikeuden positiivisuus pitää sisältää yksilöille moraalisen velvoitteen 

toimia järjenmukaisesti, rationaalisesti. Käyttää hyvin vapauttaan (Tuori 2002, 298-301). 

Tupakoinnin osalta se tarkoitti tupakoimattomuuden moraalista velvoitetta. Vuosisadan 

alun tilanteesta asetelmat olivat nyt täysin muuttuneet. Aiemmin samassa rintamassa 

yhteistä kansakuntaa rakentamassa olleet ”ystävät” muuttuivat ”vihollisiksi” toisilleen. 

Poliittinen yhteisö alkoi muuttaa muotoaan. Biovallan toimintalogiikan mukaisesti elämän 

uhkat on pyrittävä eliminoimaan saattamalla subjektit terveen elämän normiin vapauden 

nimissä. 
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4 TUPAKKASOTA 

 

Tässä luvussa käydään läpi niitä taisteluita, joiden tuottamana tupakointi tuli tupakoinniksi 

sellaisena kuinka sen tänä päivänä ymmärrämme. Samalla esitellään osapuolet ja 

arvioidaan sitä strategista otetta, jonka keinoin taisteluja käytiin. Alaluku tupakkalaki 

kertoo tupakoinnin hillitsemisen institutionalisoitumisesta, joka olikin merkittävin toimi 

tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakkaoikeudenkäynti nähdään osana strategiaa ja lakitupa 

tarjoaakin mainion pohjan luvun viisi teoreettisemmille pohdinnoille. 

 

4.1 Tupakkasota syttyy 

 

Edellisessä luvussa esiteltyjen vastakkaisten asetelmien vuoksi oli selvää, että taistelu 

tupakasta alkoi pauhatata. Asetelmassa terveysrintaman edustajat, joihin kuuluivat 

lääkärikunta, lääkärijärjestöt ja kansanterveyttä edistävät kansalaisjärjestöt alkoivat kokea 

tupakkateollisuuden vihollisekseen. Osapuolien intressit asettuivat vastakkain. Niiden    

olemassaolon perusta muodostui lähinnä terveyspolitiikan muutoksesta johtuen erilaiselle 

etiikalle. Syntynyttä kamppailutilannetta kuvailtaessa lienee perusteltua puhua sodasta, 

koska kyse ei ollut ainoastaan kilpailusta resursseista vaan toisen olemassaolon 

täydellisestä kyseenalaistamisesta. Erityisesti terveysrintaman edustajien tupakoinnin 

tuhoamisvimma oli ilmeinen. Tieto ja tieteellisen otteen vahvistuminen antoi 

terveysrintaman edustajien tupakoinnin rajoittamiseen tähtääville vaatimuksille vahvaa 

selkänojaa. Tietoa oli tupakoinnin vaikutuksista keuhkosyövän, kroonisen 

keuhkoputkentulehduksen ja keuhkolaajentuman esiintymisestä tupakoitsijoilla. Vastaansa 

terveysrintama sai taloudellisilta resursseiltaan mahtavan tupakkateollisuuden, jonka asema 

oli muutenkin vakaa valtion verotulointressien ja tupakoinnin kulttuurisen aseman kautta. 

Edessä oli raivokas kamppailu lääketieteellisten tutkimusten totuudesta, lainsäädännöstä, 

tupakan kulutuksesta ja laajemmin koko tupakan sosiaalisesta asemasta. Järjestäytynyt 

tupakkasota käynnistyi vuonna 1960.  Alkoi kilpajuoksu sieluista ja keinot valloitukseen 

olivat moninaiset. 
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4.2 Lääketiede ja airuet  

 

Suomessa lääkärikunta ja terveysjärjestöt organisoituivat tupakointiongelman ympärille 

1950-luvun lopulla. Vuonna 1958 Terveydenhuollon lääkärit Ry perusti komitean 

selvittämään tupakoinnin vaikutuksia terveydelle. Komitean työn seurauksena kolme 

lääkärijärjestöä, Terveydenhuollon lääkärit ry, Duodecim ja Finska Läkarsällskapet, 

antoivat vuonna 1960 julkisuuteen julistuksen, jonka mukaan ”tupakointia on pidettävä 

kansanterveyttä vahingoittavana tekijänä”. Lääkärijärjestöjen ohjelmalliseksi tavoitteeksi 

tuli ”tupakan kansanterveydellisten vaikutusten torjuminen”. Tupakkaa 

kansanterveydellisenä ongelmana alettiin ensikertaa järjestelmällisesti nostaa poliittiselle 

agendalle. Tupakointia lainsäädäntöteitse rajoittavaa politiikkaa alettiinkin valmistella 

vuonna 1961 eduskunnan hyväksyttyä toivomusaloitteen, jonka tarkoituksena oli rajoittaa 

tupakan mainontaa, asettaa ikärajat tupakan myymiselle lapsille, sekä löytää muitakin 

keinoja tupakoinnin rajoittamiseksi. Alkutahdit tupakoinnin rajoittamiseksi 

lainsäädäntöteitse oli näin lyöty. Tupakointi alkoi määrittyä poliittisena ja julkisena 

kysymyksenä. (Hakkarainen 2000, 47-52.)  

 

Erityisesti nuoremman lääkärikunnan piirissä oli innostusta 1960-luvun muutoinkin 

uudistushenkisessä ja poliittisesti aktiivisessa ilmapiirissä ryhtyä toimimaan 

kansanterveyden edistämiseksi kuten seuraava sitaatti Turun lääketieteen kandiseuran 

terveyspoliittisen työryhmän aktiivin haastattelusta osoittaa: 

 

”Se oli myöskin samaa aikaa, jolloin oli sit aika paljon tällasta radikalismia, 

opiskelijaradikalismia ja kaikenlaisia maailmanparantajia, kuka paransi mitäkin. Ja 

me oltiin sitten, innostuttiin kansanterveyttä parantamaan…ja tuota, mä luulisin, että 

siinä oli joukko tämmösiä aktivisteja, jotka niin kuin julkisuuteen päin oli liikkeelle 

panevia voimia.” (Hakkarainen 2000, 107.) 

 

Tällaisten kansanterveysaktivistien toiminnan tuloksena tupakointi nousikin yhdeksi 

tärkeimmistä, ellei tärkeimmäksi kansanterveydelliseksi kysymykseksi 1970-luvulle 

tultaessa. Tavoitteena oli saavuttaa muutokset terveyspolitiikan rakenteellisten uudistusten 

kautta. Eli enää ei uskottu sairaaloiden rakentamiseen ja terveydenhoitohenkilöstön 

lisäämiseen vaan tarvittiin toimia, jotka liittyivät liikenteeseen, työpaikkoihin, 

ravitsemukseen ja nautintoaineisiin. Keinoiksi rakenteellisten muutosten saamiseksi nähtiin 

terveyskasvatuksen saaminen maahan ja lainsäädäntöteitse tehtävät muutokset. 
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(Hakkarainen 2000, 108-109.) Elämäntapojen ja –tyylien vaikutukset terveyteen 

vaikuttivat  terveyspolitiikan ytimessä. Tästä tupakkapoliittisesta aktivoitumisesta 

tupakkalain luomiseen kesti ajallisesti noin kymmenen vuotta.  

 

 Tupakoinnin vastaisen rintaman aktiivisimmat toimijaryhmät rakenteellisen 

terveyspolitiikan valmistelun alkuaikoina olivat lääkäriaktivistit ammatillisine 

järjestöineen, tupakkasairauksiin liittyvät kansalaisjärjestöt ja terveyspoliittisista 

uudistuksista kiinnostuneet virkamiehet sosiaali- ja terveysministeriössä. Tämän 

toimijajoukon tekemä vaikuttamistyö oli tärkeässä osassa tupakkalain säätämiseksi. 

Myöhempinä vuosikymmeninä toimijajoukko on heterogenisoitunut. Tupakoinnin 

terveyshaitat lääketieteessä sekä kansalaisten keskuudessa ovat itsestäänselvyyksiä. 

Samoin sen perusteella tehtävät lainsäädännön rajoitukset. Asenteet ja rajoitukset 

tupakointia kohtaan ovat tiukentuneet. Tupakointiin liitettävien ongelmakonstruktioiden 

alan kasvaessa muun muassa työsuojeluviranomaiset, ympäristöhallinto, työnantajat, 

monet taloyhtiöt ja eri asiantuntijavirastot kuten Kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos 

ovat tulleet mukaan tupakoinnin vastaiseen rintamaan. Myös lukuisat perinteiset 

kansanterveysjärjestöt  aktivoituivat 1990-luvulla merkittäviksi tupakkapoliittisiksi 

toimijoiksi. On arvioitu, että tupakointi tuli lopulta määritellyksi sosiaalisena ongelmana 

suomalaisten kansantautien eli poikkeuksellisen korkeiden sydän- ja 

verisuonitautikuolemien vuoksi. (Hakkarainen 2000, 110-113) Tupakan 

kansanterveydellisten vaikutusten torjuminen uudessa elintapoja korostavassa 

merkityksessä ilmentää väestön hallinnoimisen tekniikoiden sulauttamista yksilöllisiin 

ihmisruumiisiin. Tupakoitsijasta tulee biopoliittinen eläin, jolle politiikassa on kyse hänen 

elämästään elollisena olentona mitä konkreettisimmin.  

 

Tätä mentaliteettia luodessaan terveysrintaman toimijat ovat korostaneet, että pääasia ei ole 

tupakan vastustaminen vaan ihmisten terveyden edistäminen. Tällä ollaan haluttu välttää 

leimautumista ”nipottajiksi”. Näkökulmaa korostaa myös Erkki Aurejärvi (2004, 311): 

”Lääkärit eivät kuitenkaan ole koskaan vastustaneet tupakkaa vaan syöpää, jota tupakka 

aiheuttaa. Tupakkateollisuuden propagandassa syövän ehkäiseminen on jatkuvasti 

käännetty ´tupakan´, ´tupakoinnin´ ja ´tupakoitsijoiden´ vastustamiseksi. Syöpää ehkäisseet 

lääkärit eivät kuitenkaan ole olleet tupakoitsijoiden vihamiehiä, vaan päinvastoin heidän 

puolellaan.” 
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Tämän korostaminen oli tärkeää terveysrintaman toimijoille, sillä he tiedostivat 

tupakoinnin kulttuurisen aseman, kuten erään toimijan haastattelusta käy ilmi: 

 

”Tupakkaan puuttuminen on äärimmäisen vaikeeta, ett tupakka on kulttuurin 

keskustassa, se on ihmisten tuntojen keskustassa, se on yksityinen kysymys. Jos 

puutut, ihmiset loukkaantuu ja kokee, että heidän persoonallisuuteen ja 

yksilöllisyyteen puututaan. Ja sitt, tota ihan ajateltiin, että mietitään sellasia 

tupakkaan liittyviä kysymyksiä, jotka ei loukkaisi yksittäistä tupakoitsijaa, vaan 

kohdistuisi tehtaisiin, hintarakenteisiin, valtiovarainministeriöön, 

ammattiyhdistysliikkeeseen, puolueisiin ja kaikkiin piilomainontaan, markkinointiin, 

tukkukauppaan, kansainvälisiin rakenteisiin jne.” (Hakkarainen 2000, 113) 

 

Mennäänkö tässä sievistelyssä ojasta allikkoon?  Nimittäin, jos haluttiin välttyä vanhalta 

moralismilta, niin ajauduttiinko kaksinaismoralismiin. Vaikka halutaan hienotunteisina 

välttää suoraa ”puhetta toisen puolesta”, niin jossain määrin se sitä väistämättä on. 

Mielestäni tämän tyyppisen ”hyväntekeväisyyden” ytimeen on  kätketty käskyn muoto. 

Tuo muoto tulee näkyväksi päämäärän täydellistymisessä, joka tässä tapauksessa 

tarkoittaisi täydellisen tupakointikiellon saattamista lakiin. Hienovaraisuuteen naamioitu 

käsky kuuluu: Tupakoitsijana et kelpaa, lopeta tupakointi! Tämäkin kuvastaa biovallan 

salakavaluutta ja sen luomaa mentaliteettia. Joku sitä voisi kutsua huuteluksi nurkan takaa, 

selän takana puhumiseksi tai vaikkapa ”kölittämiseksi”. Käsittelen teemaa tarkemmin 

luvussa viisi. 

 

Strategiat ja keinot tupakkapolitiikkaan vaikuttamiselle ovat olleet asialle heräämisen 

jälkeen monipuolisia. Julkisuuden hyväksikäyttö on ollut keskeinen osa strategiaa. 

Uusimmat tutkimustulokset on esitelty näyttävästi, tupakointia koskevien 

mielipidetutkimusten tulokset ja kansanterveysjärjestöjen julkilaumat on toimitettu 

tiedotusvälineille, samoin kuin vaikutusvaltaisten kansalaisten tupakanvastaiset 

kannanotot. Myös lainsäädännön valvonnan puutteiden ja ongelmien esiin tuomiseen on 

haettu kaikupohjaa julkisuudesta. Esiintyneisiin ongelmiin on puututtu kärkkäästi, sekä 

tehty aktiivisesti valituksia ja kanteluita viranomaisille. Myös mielenosoituksia ollaan 

järjestetty. Tehostaakseen toimintaa asiantuntijat eri tieteenaloilta ovat verkostoituneet 

tehokkaasti asian ympärille. 1980-luvun lopulla tupakkatehtaiden toiminnan laillisuus 

saatettiin oikeudellisen arvioinnin ja tätä kautta yleisen arvioinnin piiriin. Tämä on ollut 

myös osa julkisuusstrategiaa. Kuitenkin kaikkein keskeisin työ päämäärien saavuttamiseksi 

on tehty rajoittavan tupakkalainsäädännön edistämiseksi.  (Hakkarainen 2000, 112-122.) 
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4.3 Tupakkateollisuuden strategiat 

 

Kansainvälisesti johdetun tupakkateollisuuden päämäärä oli luonnollisesti täysin 

päinvastainen kuin terveysrintamalla. Lisääntyneen lääketieteellisen tiedon ristitulessa 

tupakkateollisuus ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan ryhtyi heti uhkan havaittuaan 

miettimään keinoja kannattavan liiketoimintansa tulevaisuuden turvaamiseksi. 

Teollisuuden voimien kokoamisen tuotoksena suurimmat yhtiöt laativat kansainvälisen 

strategian, jonka julkilausuttu huipennus oli tammikuussa 1954 448:ssä yhdysvaltalaisessa 

sanoma- ja aikakausilehdessä julkaistu ”A Frank Statement to Cigarette Smokers”. Julistus 

tavoitti 43 miljoonaa lukijaa. Tuossa kuuluisaksi tulleessa julistuksessa kyseenalaistettiin 

tupakoinnin terveystutkimusten validius, korostettiin tupakkayhtiöiden vastuullisuutta 

terveyskysymyksissä, muistutettiin tupakoinnin satojen vuosien kulttuurisesta merkitystä ja 

ilmoitettiin lisäksi tupakoinnin ja terveyden suhdetta tutkivan tiedeyksikön Tobacco 

Industry Research Comittee (TIRC) perustamisesta. Nimi muutettiin vuonna 1964 Council 

for Tobacco Researchiksi (CTR). Komitean käytössä oli omat laboratoriot ja lähes 

rajattomasti rahaa. Strategia, jota New Yorkissa Hotelli Plazassa 15.12.1953 laaditun 

julistuksen sanoma ilmentää, oli valittu ja sovittu 14:sta tupakkayhtiön yhteisessä 

neuvonpidossa. Julistuksen välitön tavoite oli saada julkinen paniikki, kuten he itse 

tilannetta kutsuivat laantumaan (Hiilamo 2001, 17). Strateginen tavoite oli estää rajoittavan 

lainsäädännön syntyminen. Suomessa tuota julistusta ei koskaan sellaisenaan julkaistu, 

mutta strategian vaatimia käytäntöjä noudatettiin paitsi mainonnan sisällössä ja julkisissa 

kannanotoissa, niin myös myöhemmin tupakkaoikeudenkäynnissä. (Aurejärvi 2004, 142 – 

144 .)  

 

Tuota strategiaa Hiilamo (2004) kutsuu ”Kiistämisen strategiaksi”. Se tarkoittaa sitä, että 

tupakkateollisuuden lääketieteen ainoana tarkoituksena oli kumota tupakan ja erilaisten 

sairauksien väliset syy-yhteydet, siis salata tuotteidensa vahingollisuus. Maailmanlaajuinen 

kiistämisen kampanja toimi myös Suomessa ja suomalaisia tutkijoita osallistui sellaisen 

lääketieteellisen tutkimuksen tuottamiseen. Strategian olemassaolon todisteista ei ole 

pulaa, sillä julkisuuteen on tullut noin 40 miljoonaa sivua erilaisia dokumentteja 

tupakkayhtiöiden asiakirjojen julkaisun tultua pakolliseksi 1990-luvulla. 
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Tuo dokumentaatio ei tietystikään käsittele ainoastaan lääketiedettä, mutta 

tupakkateollisuuden lääketieteellinen tutkimustoiminta on sekin ollut valtavan laajaa. 

Kuvaa tutkimustoiminnan laajuudesta saa myös Suomen tupakkateollisuuden asiamiehenä 

vuosina 1970 – 1999 toimineen Raimo Lintuniemen Etelä-Saimaa sanomalehdelle 

18.2.1988 ja Iltalehdelle 9.1.1990 antamista lausunnoista:  

 

”Lähetin yhden suomalaisen tutkimuksen Yhdysvaltoihin Richmondiin, jossa on yli 

viisi tuhatta tupakkatutkijaa, sieltä lähetettiin ystävällinen vastaus, että heillä tällaisia 

tutkimuksia käytetään nuohoojakoulutuksessa.” ( Aurejärvi 2004, 152)  

”Näinä vuosina olen saanut tuhansia kiloja tutkimuksia, jotka puhuvat tupakoinnin 

vaikutuksista terveyteen.” (Aurejärvi 2004, 154) 

 

Kiistämisen strategian taustalla oli lääketiede, mutta muitakin keinoja oli käytössä. 

Mainonta oli, kunnes se lailla kiellettiin, tupakkayhtiöille erittäin tärkeä väylä pyrkiä 

vaikuttamaan kulutukseen ja yleisen tupakkailmapiirin muodostumiseen. Mainonnassa ja 

julkisuuskuvassa pyrittiin yhdistämään mielikuva tupakkateollisuudesta terveydestä huolta 

kantavana toimijana, mielikuva tupakoinnin vaarattomuudesta sekä mielikuva savukkeesta 

modernin elämäntyylin ja vapauden symbolina. Mainonnassa korostettiin yksilöllisiä 

elämäntyylejä ja identiteettejä. Erilaisten identiteettien tarpeisiin teollisuus pyrki  

vastaamaan tuotekehittelyllään tupakan erilaisten maku yms. ominaisuuksien suhteen. 

Synkempi puoli tuotekehittelyä oli, jos niin halutaan nähdä, se että nikotiinin määrää 

säätelemällä pyrittiin varmistamaan nikotiiniriippuvuus. 

 

Tupakkateollisuuden legitimiteettiä pyrittiin vahvistamaan myös toiminnan tieteellisellä 

statuksella. Yhtenä esimerkkinä tieteellisyyteen ja turvallisuuteen vetoavasta mainonnasta 

toimii 1950- ja 1960-lukujen Suomen suosituimman ja eniten mainostetun Klubi 

savukkeen mainoksien tuotekuvaukset: tehokas suodatin, tehokas vanusuodatin, luotettava 

vanusuodatin, puuvillasuodatin, pitkä jäähdytyskammio, pitkä imuke, täsmälleen oikea 

koko, alhainen nikotiinimäärä, hienojen tupakkalaatujen valikoima, salainen sekoitusohje, 

Klubi-imuke, tehokas puuvillasuodatin. Näiden ominaisuuksien perusteella tupakoitsijoille 

luvattiin: viileät savut, hyvin suodatetut savut, puhtaat savut, puolta kevyemmät savut, 

kevyempää tupakointia. (Aurejärvi 2004, 218.) 

 

Tiedettä vastustettiin tieteellä, mutta lisäksi tupakkateollisuutta edustaneiden henkilöiden 

toimesta terveyden eetoksen determinismiä yritettiin julkisuuden keinoin purkaa 



 

                                                                                                                                                   34 

 

kyseenalaistamalla sen mielekkyys, kuten seuraava Aurejärven kirjasta (2004, 310) lainattu 

lehtisitaatti Raimo Lintuniemen lausunnosta vuodelta 1983 osoittaa. Kysymyksessä on 

vastaus puheeseen tupakkavammaisista.  

 

”…yhtä hyvin sitten pitää puhua kahvivammaisista tai jalkapallovammaisista. Minä 

itse olen Mozartvammainen ja juuston ja viinin nautinnon osalta vammainen. 

Mustalaiset, homot, tupakoitsijat…näinhän nuo traumaattisesti tupakkaa vastustavat 

ilmeisesti karsinoivat. Tupakointia hysteerisesti vihaavat ovat ponnisteisia.” 
 

Toinen Lintuniemi -  sitaatti teemaan liittyen on APU-lehden 31.12.1987 ilmestyneestä 

numerosta sivulta 51: 

 

”Tupakan vaarallisuutta tutkiviin komiteoihin ei päästetty yhtään tupakan edustajaa 

mukaan. Ne poistivat ensin lakupiipusta sen punaisen sokerin, muistutti kuulemma 

liikaa tupakasta ja sitten piipun kokonaan. Sitten on säädetty, että kioskeissa ei saa 

tupakka näkyä, vaan ne pitää kätkeä myyjän selän taakse. Mitä muhevampi pyrstö, 

sen paremmin ne on piilossa.” (Aurejärvi 2004, 338.) 

 

Strategia, jolla pyrittiin mitätöimään tupakoinnin aiheuttamia vaaroja koskeva tieto nousi 

erityisen tärkeäksi tupakkateollisuudelle vuoden 1978 jälkeen, jolloin tupakoinnin 

mainontakielto astui voimaan. Sen ydinsanoma oli, ”ettei kyseessä ole kovin vaarallinen 

aine kuitenkaan”, kuten lääkintöhallituksen varatuomari Päivi Kaartamon 

raastuvanoikeudenlausunto ilmentää (Aurejärvi 2004, 291).  

 

Tämä julkiseen mielipiteeseen retorisin keinoin vaikuttaminen vastainformaationa 

viranomaisinformaatiolle on seikka, jota monet pitävät erityisesti paheksuttavana. Tällaista 

puhetta arvioidaan ”moraalittomina harhautuksina” tai ”hämäyksenä pois itse käsiteltävänä 

olevasta asiasta” (Aurejärvi 2004). Ongelma on ilmeisesti se, että tuon kaltaisen puheen 

kanssa ei voi kiistellä tiedon muodossa ja siksi totuuden selvittäminen tulee 

mahdottomaksi. Liioittelevan terveyseetoksen ironisoiminen ja terveysrintaman edustajien 

motiivien kyseenalaistaminen, sekä elämäntyylien korostaminen on kuitenkin keino siinä 

missä tietokin. Voidaankin esittää kysymys siitä kenellä on oikeus määrittää mistä ja miten 

puhutaan? Kuka puhunnan rajat määrittää? 
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Mielenkiintoista on se miksi terveysvaikutukset olisivat ainoa relevantti keskustelunaihe 

tupakointiin tai mihin tahansa muuhun yhteiskunnan ilmiöön liittyen. Aurejärven (2004) 

mukaan lääkärit ja muut tupakoinnin vaaroista kertomaan pyrkineet tahot ovat vain 

halunneet pelastaa henkiä. Vaikuttaa jalolta periaatteelta, mutta ongelmaksi muodostuu 

puhe muiden puolesta. Onko sitä joku halunnut vai onko kyse lopultakin kyse väestötason 

hallinnan logiikasta? Väistämättä tästä pelastuseetoksesta tulee mielen kristillisen kirkon 

oppi, jossa siihen uskovien hallitsijana on Kristus, isänmaana on omatunto, hallituksena on 

evankeliumi ja heidän aseenaan rakkaus. Ihmisruumiiden hallinnoimisessa Kristuksen 

paikan on ottanut tiede, isänmaan paikan järki, hallituksen paikan asiantuntijuus ja aseena 

toimii tieto. 

 

4.3.1 Tupakkateollisuuden strategian arviointi 

 

Tupakkateollisuuden vuonna 1954 valitsemaa ja sitä siitä asti johdonmukaisesti vuoteen 

2000 noudattamaa strategiaa on pidetty moraalittomana ja osoituksena tupakkateollisuuden 

tietoisesta valheellisuudesta. Pyrkimyksenä on ollut liiketoiminnan turvaaminen 

ihmishengistä välittämättä. (Aurejärvi 2004, Hiilamo, 2004.) Oman tutkielmani 

lähestymiskulmasta kysymys eri osapuolien esittämien väitteiden tieteellisestä 

totuusarvosta, rehellisyydestä tai strategian moraalista ei ole relevantti. Tärkeintä on 

havaita se valtava painoarvo, joka terveyden teemalle ja tiedolle myös tupakoinnin 

vahvimman tukijan toimesta strategisesti annetaan. Se on oikeastaan kaikki. Se on 

tahattomasti myös riskin sietävän elämänmuodon puolustuspuhe. Mutta, olisiko sairautta ja 

kuolemaa kammoamatonta elämänmuotoa  mahdollista puolustaa aivan suoraan?   

 

Tupakkateollisuuden kiistämisen strategia ilmentää terveydellisten näkökulmien valtaa 

elämän ja sen ilmiöiden hallinnoimisen perustassa. Ei kai mahtava teollisuudenhaara 

muuten lähtisi valehtelun tielle. Selvää on, että tupakkateollisuuden piirissä pelättiin 

lainsäädännön rajoituksia, oikeudenkäyntejä ja tupakoinnin kulutuksen radikaalia 

vähenemistä. Eli oletuksena strategian valinnan taustalla oli terveyden hallinnoivuuden ja 

ohjaavuuden ylivertaisuus paitsi yksilötasolla, niin myös juridisen järjestelmän tasolla. 

Tästä seurasi itsestään selvänä oletuksena, että tupakointi loppuu, lopetetaan tai vähenee 

radikaalisti, jos terveyshaitat myönnetään rehellisesti. Teollisuuden strategista valintaa 

voidaan pitää näin ollen täysin loogisena. Luontevalta valittu strategia tuntuu myös siksi, 
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että tupakoinnin kulttuurinen asema tuli haastetuksi  tieteellisen tutkimuksen argumenteilla 

ja siksi, että tuo tieto olisi välittömästi vienyt tupakan pahan alueelle. Näin se olisi joutunut 

ulossulkevien toimenpiteiden kohteeksi. Niinhän lopulta tapahtuikin, koska järjestelmässä 

tieteen tuloksista vedetään  suoraan eettisiä johtopäätöksiä.   

 

Valittu strategia osoittaa teollisuuden uskon tieteellisen todistelun voimaan sekä 

kaupallisessa mielessä, että lainsäädäntömielessä. Syvempi taso on se, että 

tupakkateollisuus tuli asettaneeksi toiminnallaan kiistanalaiseksi kysymyksen 

lääketieteellisestä tiedosta ja laajentuvan medikalisaation mielekkyydestä hyvän elämän 

perustassa. Ongelmalliseksi tupakkateollisuuden valitsema strategia muodostui sille 

itselleen, kun se joutui kategorisesti kiistämään esimerkiksi tupakoinnin ja keuhkosyövän 

välisen syy-yhteyden. Tuon yhteyden kiistäminen alkoi lisääntyvän näytön oloissa 

vaikuttaa raskaan luokan valehtelulta.  

 

Se voidaan joka tapauksessa todeta, että valittu strategia johti myöhemmin teollisuuden 

toiminnan moraalin ja koko tupakkakysymyksen juridisen arvioinnin kohteeksi myös 

Suomessa. Tässä mielessä tupakkateollisuus oli virittänyt itselleen narun kaulaan ja lähes 

hirttäytyi siihen. Toisaalta strategiansa tuloksena se politisoi itsestään selviksi 

muotoutumassa olevia elämän hallinnointiin liittyneitä valtakonstruktioita. Sitä onko 

tupakointi säilyttänyt asemansa, tämän vuoksi vai tästä huolimatta, on mahdoton sanoa. 

Joka tapauksessa on niin, että nyt kun tupakoinnin terveyshaitat ovat kiistattomia, eikä se 

voi olla kenellekään länsimaisissa yhteiskunnissa epäselvää, tupakoinnin kulutus on 

säilynyt suhteellisen korkeana.  

 

4.4 Tupakkalaki 

 

Lainsäätäjän arvioitavaksi tupakkakysymys tuli Suomessa vuonna 1961 eduskunnan 

hyväksyttyä yksimielisesti toivomusaloitteen tupakkaa koskevan lainsäädännön 

aikaansaamiseksi. Perusteluna aloitteen laatimiselle olivat nimenomaan terveydelliset 

näkökohdat. Aloitteessa viitattiin selvästi lääketieteen tuloksiin määriteltäessä tupakointia 

kansanterveydellisenä ongelmana. Tehdyn aloitteen pohjalta valtioneuvosto asetti vuonna 

1964 komitean selvittämään tupakoinnin terveydellisiä vaaroja ja mahdollisuuksia niiden 
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vähentämiseen, sekä tekemään toimenpidesuosituksia erityisesti nuorten tupakoinnin 

leviämisen ehkäisemiseksi. (Hakkarainen 2000, 46-52 ; Aurejärvi 2004,130-140.)  

 

Merkittävimpänä tieteellisenä pohjana komitean työskentelylle oli samana vuonna 

yhdysvalloissa ilmestynyt ns. Terry - raportti. Raporttia varten oli todettu kaikki siihen asti 

tehty merkittävä tupakkatutkimus. Tupakkateollisuus oli saanut jäävätä Terryn ryhmästä 

haluamansa tutkijat, mutta raportin viesti oli teollisuuden kannalta tyly. Sen mukaan 

tupakka aiheuttaa syöpää, hengityselinsairauksia ja muita tauteja. Suomessa moninaisista 

intressipiireistä ja asiantuntijoista koostunut komitea sai viimein mietintönsä 1966 alussa 

valmiiksi. Raporttia varten läpikäytyjen kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten 

pohjalta komitea jakoi yhteisesti näkemyksen tupakoinnin haitallisuudesta terveydelle. Sen 

sijaan haitallisuuden asteesta ei ollut yhteistä näkemystä, eikä ristiriitaisten 

tutkimustulosten pohjalta voitu varmuudella osoittaa syy-yhteyttä tupakoinnin ja 

sairauksien välillä. Tupakka oli yksi haitta lukuisien muiden riskitekijöiden joukossa. 

Myöskään mainonnan osalta ei voitu olla varmoja miltä osin se lisää tupakoinnin 

kokonaiskulutusta ja miltä osin mainonnassa on kysymys eri tupakkamerkkien välisestä 

kilpailusta. (Hakkarainen 2000, 46-52; Aurejärvi 2004, 130-140.) 

 

Tupakkakomitean esitykset tupakoinnin vähentämiseksi olivat maltillisia. Yleinen linja oli, 

että ennemmin positiivista valistusta kuin rajoituksia. Komitea ei esimerkiksi pitänyt 

mahdollisena tupakan myynnin kieltämistä alle 16-vuotiaille. Myöskään 

varoitusmerkintöjen lisäämistä vähittäismyyntipakkauksiin komitea ei suositellut. 

Katsottiin, että ”on tuskin paikallaan liittää varoitusta tuotteeseen, jonka valmistus ja 

myynti on sallittua juuri sitä käyttöä varten, josta varoitetaan ja jonka valmistusverosta 

valtio saa huomattavia tuloja” (Hakkarainen 2000, 51).  Sen sijaan komitea suositteli 

mainonnan valvontalautakunnan perustamista. Huomiota kiinnitettiin myöskin tupakointiin 

julkisissa tiloissa, jossa tapahtuvana se muodosti viihtyvyysongelman. Jonkinlaisia 

maltillisia rajoituksia esitettiin tehtäväksi, mutta ei terveydellisin vaan viihtyvyysperustein. 

Komitean mietintö oli pieni voitto tupakkateollisuuden strategialle, koska erillistä 

tupakkapolitiikkaa ei lähdetty ajamaan, vaikka terveyshaitat tunnustettiinkin. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että verotuksen keinoin esitettiin ohjattavan kulutusta 

terveydelle haitallisemmista savukkeista terveellisimpiin sikariin ja piipputupakkaan. 

Kulutustottumuksen muuttamisen katsottiin olevan mahdollinen mainonnan avulla. 

(Hakkarainen 2000, 47 – 52, Aurejärvi 2004, 129.) 
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Komiteanmietinnön valmistumisen ja tupakkalain voimaantulon välisenä aikana 

tupakointiin liittyvä sääntely perustui pääosin eri osapuolten vapaaehtoisiin sopimuksiin. 

Tämä koski mainonnan rajoittamista mainosten sijoittelun suhteen, tv-mainosten 

esittämisaikojen suhteen ja mainosten sisällön suhteen. Erityisesti nuoria pyrittiin pitämään 

pimennossa mainonnalta. Aika pian sopimuspolitiikan katsottiin olevan tuloksiltaan 

riittämätön ja tupakkapolitiikkaa lähdettiin ajamaan lainsäädäntöön 1970-luvun alussa. 

 

Vuonna 1970 asetettu tupakkaneuvottelukunta katsoi joulukuussa 1972 sosiaali- ja 

terveysministerille luovuttamassa kirjelmässään, että ”Savukkeiden polttamisen voimakas 

rajoittaminen johtaisi maassamme suurempaan terveyden lisääntymiseen ja eliniän 

pituuden kasvuun kuin mikään muu välittömästi käytettävissä oleva yksityinen ehkäisevän 

terveydenhuollon toimintamuoto. Näin ollen tupakoinnin rajoittaminen on tällä hetkellä 

eräs ehkäisevän terveydenhuollon tärkeimpiä tehtäviä”(Hakkarainen 2000, 53). Tältä 

pohjalta valmistelu jatkui normaaliin tapaan komiteoineen, lausuntokierroksineen ja 

kuulemisineen. Kaikki intressipiirit olivat mukana. Hallituksen esityksessä tupakkalaiksi 

otettiin huomioon myös Ruotsin tekemät toimenpidesuositukset tupakoinnin 

vähentämiseksi ja Norjassa 1975 voimaan tullut laki. Lisäksi kansainväliset, muun muassa 

WHO:n  antamat suositukset huomioitiin. Eduskunnan vuonna 1976 hyväksymä uusi laki 

astui voimaan 1.3.1977. (Hakkarainen 2000, 53-56.)  

 

Lain sisällössä tärkeimmät määräykset tupakoinnin rajoittamiseksi olivat 

tupakkamainonnan kielto, pakolliset tupakka-askien varoitustarrat, enimmäisylärajan 

asettaminen haitallisille aineille, myyntikielto alle 16-vuotiaille, julkisten tilojen 

tupakointikielto ja säädös jonka mukaan 0,5 prosenttia tupakkaverosta 

terveystutkimukseen ja terveyskasvatukseen.  Sisätiloja koskeva tupakointikielto koski 

kouluja, päiväkoteja, julkisia kulkuneuvoja ja sisätiloja muilta kuin tupakoinnille erikseen 

osoitettujen tilojen osalta. Perustelut tilallisille rajoituksille eivät olleet pelkästään 

mukavuuskysymyksiin liittyviä vaan jo myös terveydellisiä. Vaikka tässä mielessä 

passiivisen tupakoinnin ongelmakonstruktio onkin jo esillä virallisella poliittisella 

agendalla, niin lähinnä se voidaan tulkita tukitoimeksi valistuksen hengessä. (Hakkarainen 

2000, 57-60.) 
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Mainontakielto, joka käsitti tupakan, tupakanvastikkeen ja tupakkatuotteen tai niiden 

jäljitelmien, sekä tupakointivälineiden mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan 

leikkasi kuin giljotiini  tupakkateollisuuden vaikuttamiskeinojen terävimmän pään. Jäljelle 

jäi oikeastaan vain aiemmin mainittu viranomaisvalistuksen ”vastavalistus”. Laajemman 

markkinointikiellon mielekkyys asetettiinkin voimakkaasti kyseenalaiseksi 

tupakkateollisuuden piirissä kuten seuraavat lehtisitaatit ja asiamies lintuniemen 

kommentit osoittavat. Haluan ne tässä esittää, koska ne ovat mielestäni hauskoja ja 

kuvaavia. Seuraava sitaatti Teollisuus tiedottaa - Industrin meddelar 6.4.1978:  

 

”Koska laki sallii tupakkatehtaan nimen julkaisemisen sekä monialatoiminnan, on 

tupakkatuotteen nimen käyttäminen muiden tuotteiden markkinoinnissa herättänyt 

erilaisia kannanottoja, joissa oikeusoppineiden viileä logiikka ja tätiyhdistysten 

tunteenpurkauksia muistuttavat hyökkäykset seuraavat toisiaan. Näiden arvokkaiden 

näkemysten ristiaallokossa olisi Lintuniemen mielestä hyvä pysähtyä kysymään, mitä 

merkitystä Boston-kenkävoiteella tai Colt-pistoolilla on kansanterveyden siihen 

osaan, joka on yhteydessä tupakointiin.” (Aurejärvi 2004, 284.) 

 

 

Tästä tupakkatuotteen nimen käyttämistä muiden tuotteiden markkinoinnissa Lintuniemi 

kommentoi myös Kauppaviesti julkaisun numerossa 20/1978 seuraavasti: 

 

 ”Raimo Lintuniemi pitää tätä kiertomainontana, jonka vaikutusta savukkeiden 

menekkiin on vaikea mitata. –Henkilökohtaisesti uskon kuitenkin, ettei 

kalsarinlahkeessa F:llä alkava merkki lisää tupakointia, koska sitä ei tehnyt vuosittain 

tupakan suoramainontaan käytetyt 10-12 miljoonaakaan.” (Aurejärvi 2004, 291.) 

 

Lain kummallisuuksia tupakkateollisuuden sarkastinen asiamies ihmettelee Kauppias 

lehden numerossa 5/1978 s.6 näin: 

 

”Miten kansanterveyttä on edistetty sillä, että mainoskiellon alaisiin 

tupakointivälineisiin on ryhmitelty tupakansytyttimien uurretut hankauspyörät, mutta 

ei sytytinkiviä ferroseriumista? –Kun useissa kioskeissa ei ole takavarastoa, johon 

tupakkatuotteet voisi kätkeä, on pitkään keskusteltu siitä, miten lähelle ikkunaa nämä 

tuotteet saadaan asettaa. Etäisyys on nyt määritelty siten, että kioskinhoitajan tulee 

mahtua kulkemaan ikkunan ja tupakointivälinehyllyn välissä. En käsitä miten 

kansanterveyttä palvelee se kuinka tukevaksi kioskinhoitaja keskimäärin arvioidaan. 

Tällaista turhan vispaamista on Lintuniemen mukaan mm. piilomainonnan pelko. 

Tupakkamerkkeinä on talojen, järvien, kaupunkien, katujen, historiallisten 

henkilöiden nimiä. Pitäisikö kaunis Saimaamme ristiä uudelleen? Entä ne muut 

tuotteet, joilla on sama tai samantapainen nimi kuin jollakin tupakkamerkillä – 

pitääkö ne kieltää?” (Aurejärvi 2004, 290) 



 

                                                                                                                                                   40 

 

 

Edellä kerrottu kuvastaa niitä tunnelmia, joita tupakkateollisuuden piirissä oli pian 

tupakkalain laatimisen jälkeen. Tällöin vielä liikuttiin herkällä alueella suhteessa 

yksilönvapauksiin, sillä passiivisen tupakoinnin terveyshaitoista ei ollut vielä riittävästi 

tietoa. Asia oli ollut Suomessa esillä tupakkaneuvottelukunnan toimesta jo vuonna 1972, 

mutta riittävää näyttöä haitoista ei vielä ollut. (Hiilamo 2001,19) Voidaan sanoa, että 

toimenpiteet olivat tässä vaiheessa puhtaasti tupakoitsijaan kohdistuvia kansanterveyden 

tavoitteista lähteviä tupakoinnin vähentämiseen tähtääviä toimia. 1980-luvulla tutkijoilla 

alkoi erittäin vahva näyttö siitä, että passiivinen tupakointi eli ympäristön tupakansavu on 

vahingollista terveydelle. Tämän jälkeen tupakointiin liittyvä sääntely ja ohjeistus on 

lisääntynyt merkittävästi, sillä enää ei ollut kysymys pelkästään tupakoitsijan terveydestä 

vaan myös kanssaihmisten. Tämä muutos tiedossa heijastuu välttämättä tupakoitsijan 

positioon suhteessa ympäröivään yhteisöön. Näitä asioita käsittelen luvussa 5.  

 

Alla luettelona työterveyslaitoksen listaa tupakoinnin sääntelyn muutoksista tupakkalain 

laatimisen jälkeen: 

1980-luvun puoliväli: julkaistaan useita tutkimuksia, joissa passiivitupakoinnin 

todetaan aiheuttavan syöpää  

1985: lääkintöhallitus julkaisee oppaan työpaikan muuttamisesta savuttomaksi  

1988: työsuojeluhallitus toteaa kiertokirjeessään, että työpaikan tupakansavulle 

altistuminen on työsuojeluasia  

1992: STM:ssä aletaan valmistella tupakkalain uudistusta  

1995: tupakkalain uudistus tulee voimaan, työpaikat lain piiriin 

1999: laki ravintolatupakoinnin rajoittamisesta hyväksytään  

2000: ravintoloita koskeva tupakkalain uudistus tulee voimaan ja tupakansavu 

luokitellaan syöpävaaralliseksi  

2007:lakimuutos, joka kieltää tupakoinnin myös ravintoloiden ja muiden 

ravitsemisliikkeiden sisätiloissa tulee voimaan 

(http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Aihesivut/Sisaymparisto/Aihealueet/tupakka-

laki.htm.) 

 

 

4.5 Tupakointi oikeudellisen arvioinnin kohteena 

 

Suomessa tupakkaoikeutta käytiin vuodesta 1988 vuoteen 2001, jolloin Korkein oikeus 

antoi tuomionsa jutussa Pentti Aho vastaan Suomen tupakkateollisuus. Suomalaisella 

tupakkaoikeudenkäynnillä tarkoitetaan tätä oikeusjuttua, jota kantajat korostavat juridisesti 

tuotevastuujuttuna. Korkein oikeus (KKO) antoi jutussa 7.6.2001 ratkaisun, jossa kanne 
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hylättiin äänin 4-1. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että juttua KKO:lle esitellyt ja 

kuukausia valmistellut oikeussihteeri esitti ratkaisuesityksessään kanteiden hyväksymistä. 

(Aurejärvi 2004, 17.)   

 

Vallan ja politiikan tutkimuksessa oikeudenkäyntiprosessi näyttäytyy paljon 

monipolvisempana asiana kuin pelkästään juridiikan arviointina tai tuotevastuun 

kysymyksenä. Oikeudenkäyntiä voidaan kuvata tupakkasodan toisena vaiheena. Yksi 

perusteltu arvio on, että ”Oikeudenkäynnit ovat olleet strateginen osa tupakoinnin 

vastaisen terveysrintaman toimintaa”(Hakkarainen 2000, 164). Tupakkayhtiöiden 

vastineissa kanteeseen esitettiin epäilys, että kanteen varsinainen tarkoitus ei ollut 

korvauksen saaminen, vaan tupakkateollisuuden mustamaalaaminen. Perusteluna 

epäilyilleen yhtiöt esittivät lääkintöhallituksen raporttiin, jonka suosituksessa kantajan 

asiamies ehdottaa, että julkisen huomion kohteeksi olisi saatettava myös tupakkaan 

liittyvät oikeudelliset näkökohdat. Keinoina olisivat oikeudenkäynnit: vaikka jutut 

hävittäisiin, julkiseen keskusteluun saataisiin sellaiset kysymykset kuin aiheutettu vahinko, 

ennalta-arvattavuus, syy-yhteys ja tahallisuus. (Hakkarainen 2000, 147.) Kanne oli siis 

vastaajayhtiöiden mukaan  poliittinen ja tiedossa on se seikka, että kantajan asiamies oli 

aktiivinen terveysrintaman toimia ja etsinyt sopivia henkilöitä kanteen nostajaksi. Siihen, 

mitä KKO:n ratkaisu, politiikan teorian näkökulmasta ilmentää, palaan luvun lopussa 

tuomion arvioinnin yhteydessä. Ennen sitä kuitenkin kuvaus oikeudenkäynnin asetelmista.    

 

4.5.1 Syytökset 

 

Oikeuden arvioitavana jutussa oli kolme osa-aluetta. Ensimmäinen liittyi 

korvausvaatimuksen perusteena olevaan tuotevastuuseen. Tältä osin oikeudellinen 

kysymys koski sen arviointia, olivatko tupakkayhtiöt myyneet (ennen 1977 tupakkalakia) 

ihmisten terveydelle vahingollista tuotetta vastoin lakia (elintarvikelaki). Toinen arvioinnin 

kohde liittyi tupakkayhtiöiden rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sen ratkaisemiseksi 

tarvittiin selvyys siitä onko tupakkateollisuus tuottamuksellaan aiheuttanut kantajan 

kuoleman jättäessään tietoisesti varoittamatta tupakoinnin haitoista kuluttajille, siis 

myymällä hengenvaarallista tuotetta haitattomana. Ja kolmas arvioinnin alue oli 

yleisemmällä tasolla tupakan aiheuttamat terveyshaitat. Eli onko täysin varmasti todistettu 
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tupakoinnin ja terveyshaittojen syy-yhteys. Kysymys oli tiivistettynä siitä kuka tiesi, jos 

tiesi, mitä tiesi ja milloin tiesi tupakoinnin terveyshaitoista. (Aurejärvi 2004) 

 

Avainroolissa oikeudenkäynnissä olivat lääketieteen asiantuntijat. Tupakkateollisuuden 

asiantuntijoita Hiilamo (2004) kutsuu kontroverssitodistajiksi, koska tupakkayhtiöiden 

julki tulleiden asiakirjojen perusteella heidän voidaan sanoa todistaneen itse luomansa 

lääketieteen puolesta. Tieteellisen kiista, jonka olemassaolosta he todistivat oli syntynyt 

tupakkateollisuuden tilaamana kontroverssitodistajien toimesta. Lääketieteelliset 

todisteluteemat jakautuivat kolmeen osaan kanteen mukaisesti: Ensimmäinen teema koski 

tupakoinnin terveysvaikutuksista 1950-1980-luvuilla käytyä tieteellistä väittelyä, sekä 

tuona aikana syntyneitä teorioita kausaliteetista eli syy-yhteyksistä. Toisen teeman 

muodosti yleinen kausaliteetti eli tupakointiin liitettyjen sairauksien syntyminen ja niiden 

riskitekijät. Lääketieteellinen pääkysymys liittyi kolmanteen todisteluteemaan eli erityiseen 

kausaliteettiin. Tällä viitattiin niihin tekijöihin, jotka olivat aiheuttaneet juuri kantaja Pentti 

Ahon sairaudet. (Hakkarainen 2000, 145, Hiilamo 2004, Aurejärvi 2004.)  

 

Oikeudessa tuotiin selkeästi esiin koululääketieteen eli korkeimman yliopistollisen 

lääketieteen itsestään selvä näkemys siitä, että tupakka aiheuttaa syöpää, 

hengityselinsairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia ja lukuisia muita 

terveyshaittoja.(Aurejärvi 2004, 85). Tämä oli osoitettu lukuisissa laaja-alaisissa 

tutkimuksissa sekä aktiivisen-, että passiivisen tupakoinnin osalta. Lisäksi tupakan 

sisältämän nikotiinin tunnettiin aiheuttavan voimakasta riippuvuutta. Tupakkateollisuuden 

tuotekehittelyllä aikaansaamat tuotteet kuten kevytsavukkeet tai savukkeiden filtterit eivät 

poistaneet tai vähentäneet syy-yhteyttä tupakoinnin ja edellä mainittujen sairauksien 

välillä. Syy yhteys oli kiistaton. Tämän viestin oikeussaliin kantajan asiantuntijat, jotka 

edustivat koululääketiedettä  toivat (Aurejärvi 2004, 85-102.)  

 

4.5.2 Puolustautuminen 

 

Tupakkateollisuuden puolustus perustui sisällöltään ”yhdeksänkymmentäyhdeksän 

prosenttisesti” lääketieteeseen, joka pohjautui luvussa 4.3 esiteltyyn ”kiistämisen 

strategiaan”. Tupakkateollisuushan oli toteuttanut strategiaansa oman lääketieteensä 

lähtökohdista käsin vastustaessaan tupakkalakia, mainostaessaan tuotteitaan, 
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julkisuuskampanjassaan, sekä suhtautumisessaan lääkintöhallituksen varoituksiin.  Nyt 

strategiaa sovellettiin oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimille toimitettiin 2000 - 3000 sivua 

lääketieteen tutkimusmateriaalia sen todistamiseksi, että syy-yhteyttä tupakoinnin ja 

tautien, edes keuhkosyövän osalta ei ole voitu tieteen keinoin todistaa. Teollisuus kutsui 

asiantuntijatodistajikseen useita kokeneita oikeudenkävijöitä Yhdysvalloista, Englannista 

ja Pohjoismaista. Ainoastaan yksi teollisuuden asiantuntijatodistaja oli suomalainen. 

Lisäksi vastaajayhtiöiden käytössä oli kaksikymmentäkahdeksan ulkomaalaisten 

asiantuntijoikseen ja kaksi suomalaisten tutkijoiden  kirjallista valaehtoista lääketieteellistä 

lausuntoa asiasta.   (Aurejärvi 2004, 86-112 .)  

 

Koskien sitä osaa oikeudenkäyntiä, jossa piti selvittää Pentti Ahon tietoisuus tupakoinnin 

vaaroista, tupakkayhtiöt tukeutuivat oman lääketieteensä sijaan tupakan vaaroista kertoviin 

oppikirjoihin ja lehtiartikkeleihin, joiden sanoma oli yhtenevä koululääketieteen sanoman 

kanssa. Tämän sanoman olisi teollisuuden näkemyksen mukaan täytynyt tavoittaa myös 

Pentti Ahon. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että kun teollisuus oli voimakkaasti 

mainostanut tuotteensa tavanomaista käyttöä vaarattomana, niin nyt se vetosi toisten 

kertomana vaarallisuuden viestiin. Heidän omaa viestiä rummuttaneen mainonnan 

kokonaispanostus oli ollut asiamies Lintuniemen mukaan noin 10-12 miljoonaa 

vuositasolla, kuten kappaleen 4.5 sitaatista ilmeni. (Aurejärvi 2004, 86 - 89) 

 

Ottaen huomioon edellä sanottu koululääketieteeseen vetoaminen, muuttui 

puolustautuakseen viesti oikeussalissa suhteessa sen ulkopuoliseen viestintään oli 

paradoksaaliseksi. Kuten asiamies Aurejärvi kirjassaan  huomauttaa:  

 

”Siis tupakointi ei aiheuta syöpää, mutta Pentti Ahon piti tietää, että tupakointi 

aiheuttaa syöpää.” (Aurejärvi 2004, 46.) 

 

ja tästä loogisena johtopäätöksenä seuraava sanoma on: 

  

”Et olisi uskonut meitä, me valehtelimme. Olisit uskonut lääkäreitä, he puhuivat 

totta.” (Aurejärvi 2004, 104.) 

 

Keskeisenä argumenttina puolustukselle oli myös se, että tupakointi on teko, jonka 

tupakoitsija itse valitsee ja savuke on pelkästään tuote, joka ei itsessään tapa ketään. 
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Aurejärven mukaan kyseessä oli vain kielipeli, jolla pyritään hämärtämään sitä tosiasiaa, 

että tupakointi on tietyn tuotteen tavanomaista käyttöä. Ja juuri tuosta tuotteen 

tavanomaisen käytön vaarallisuudesta ja siitä varoittamatta jättämisestä tiedosta huolimatta 

tuotevastuujutuissa on Aurejärven mukaan pohjimmiltaan kyse. (Aurejärvi 2004, 86) 

 

4.5.3 Ratkaisu 

 

Korkein oikeus (KKO) antoi jutussa 7.6.2001 ratkaisun, jossa kanne hylättiin äänin 4-1. 

KKO katsoi kuitenkin päätöksessään, että kyse ei ollut pelkästään tupakkateollisuuden 

laiminlyönneistä. Alla olevasta oikeuden päätöksen perustelun osasta voi nähdä, että 

oikeus ottaa kantaa tietämykseen. Foucault erottaa Tiedon arkeologiassaan [2005] tiedon 

(savoir) ja tietämyksen (connaissance) käsitteet. Tiedolla hän tarkoittaa ”asiantiloja tai 

tapahtumakulkuja” koskevaa tietoa, kun taas tietämys tarkoittaa ”kokonaisuudeksi 

jäsentynyttä” tietoa. (Haila 2006, 235)   

  

”Varoitukset tupakoinnin terveysvaaroista ovat asiassa kuullun viestinnän 

asiantuntijan mukaan jo 1900-luvun alusta lähtien välittyneet laajoihin piireihin mitä 

moninaisimpien viestintäkanavien kautta. Hänen mukaansa varoituksen sanoma on 

ollut johdonmukainen samalla kun tupakkateollisuuden sanoma on saatettu 

epäuskottavaksi. Merkitystä ei ole sillä mitä terveysvaaroja tupakointiin on eri 

aikoina kytketty, koska käsitys siitä, että tupakointi vaarantaa terveyttä, on kuitenkin 

mitä todennäköisimmin pysynyt muuttumattomana”. (Aurejärvi 2004, 601, KKO:n 

tuomio 7.6.2001, 14) 

 

Tämä oli yksi keskeinen perustelu koko kanteen hylkäämiselle. Mielenkiintoista olisi 

tutkia oikeudenkäynnin argumentaatiota tässä valossa, mutta se ei ole työni aihe. palaan 

tosin tiedon ja tietämyksen teemaan myöhemmin tutkielmani loppupuolella. 

 

KKO:n päätöksestä tehtiin purkuhakemus, jossa vedottiin tietyiltä osin virheelliseen 

päätökseen. Tuomio kuitenkin pysyi ennallaan KKO:n 10.4.2003 antamalla päätöksellä. 

Kantajan asiamies (Aurejärvi 2004, 36.) esitti kuitenkin vakavan moitteen KKO:n 

päätöksestä, sillä hänen mukaansa ”Tuomiossaan 7.6.2001 korkein oikeus irtautuikin sitten 

sekä oikeusjärjestyksestä, että jutussa esitetystä näytöstä.”  

 

Näin ollen päätöksestä jätettiin KKO:lle 40-sivuinen purkuhakemus, jonka allekirjoittivat 

professori Aurejärven ja hänen avustajana olleen asianajajan lisäksi viisi oikeustieteen 
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professoria, joista kaksi edusti oikeusteorian ja oikeuslähdeopin tuntemusta, sekä loput 

olivat tuotevastuun ja vahingonkorvausoikeuden eksperttejä. Purkuhakemuksen perusteena 

oli väärä lain soveltaminen, joka on johtanut virheellisyyksiin tuomiossa. (Aurejärvi 2004, 

74-75.) Toinen peruste oli, että Korkein oikeus on irtautunut oikeuslähdeopista (Aurejärvi, 

188). Purkuhakemusta hylättiin.  

 

KKO joutui, ainakin ”maallikkojuridiikan” silmin vaikean tehtävän eteen lähtiessään 

kantajalle kielteiseksi osoittautunutta ratkaisuaan tekemään. Asetelman mahdottomuuden 

totesi myös KKO:n silloinen Presidentti Olavi Heinonen Uusi-Suomi lehdelle 31.10.1991 

antamassaan haastattelussa: 

 

”KKO:n presidentin Olavi Heinosen mielestä tupakkaoikeudenkäynnit, sukupuolten 

tasa-arvo kiistat tai lasten hoitojupakat eivät kuulu lakitupiin.-- Ne ovat luonteeltaan 

sellaisia, että tuomioistuimen on tavattoman vaikea tehdä niissä hyvä ratkaisu. 

[T]uomioistuimet eivät halua päätösvaltaa yhteiskuntapoliittisiin asioihin. 

Kieltäytyminen on kuitenkin mahdotonta, sillä oikeuksilla on ratkaisupakko.”  

Aurejärvi 2004, 76-77)  

 

 

Mitä edellä sanottu kertoo oikeuslaitoksesta ja sen suhteesta valtaan? Tarkastelen sitä 

seuraavaksi kahdesta erilaisen vallan muodon näkökulmasta. Ensimmäinen koskee 

tuomioistuinlaitoksen yleistä asemaa totuutta tuottavan vallan instituutiona, osana 

biopoliittista prosessia ja toinen näkökulma on kytketty tähän nimenomaiseen 

oikeusjuttuun, tuomioistuimen tekemään päätökseen. Nämä kaksi tapaa ymmärtää valta 

ovat toisilleen siinä mielessä vastakkaisia, että ensimmäinen tarkastelee lakia normina, 

jolloin oikeuslaitos on valtaa tuottava instituutio muiden instituutioiden joukossa, kun taas 

jälkimmäinen tulkitsee vallan juridis-diskursiiviseen järjestelmään palautuvana valtana.   

 

4.5.4 Poliittisia arvioita oikeudesta 

 

Foucault [1980b] esittää kolme modernin oikeudenkäytön rakentavaa tekijää seuraavasti: 

riidan sovittajana ja riitajutun ratkaisijana toimii ”puolueeton kolmas osapuoli”, 

oikeudenmukaisuuden ajatukseen tai universaaliin sääntöön viittaaminen ikään kuin 

”totuutena” ja esivallan pakottavat päätökset. Foucault´lle moderni oikeudenkäyttö oli tapa 

ratkoa riitajuttuja. Tuomioistuimissa kamppailu tukahdutetaan yläpuolisen neutraalin 

auktoriteetin väliintulolla. Tämän neutraaliutensa perusteella auktoriteetti voi ottaa kantaa 
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riitaan ja sen pitää ratkaista kumpi riidan osapuoli on oikeassa. Tällainen tapa riitojen 

ratkaisemiseksi olettaa osapuolille yhteisten moraalisten kategorioiden (kuten rehellisyys ja 

epärehellisyys) olemassaolon ja niiden hyväksymisen molempien osapuolten toimesta.  

Tällöin laki toimii yhä enemmän normin tavoin, jolloin totuuden vaatimuksesta juridinen 

instituutio kytkeytyy yhä enemmän sääntelevien asiantuntijakoneistojen verkostoon. 

(Hänninen 1997, 155-158.)   

 

Tästä näkökulmasta tupakkaoikeudenkäyntiä voidaan tulkita totuuden etsimisenä monen 

vuosikymmenen riitaan ja oikeuslaitoksen kytkemisenä tupakointia hillitsemään pyrkivien 

instituutioiden joukkoon. Tämä on pääteltävissä myös aiemmin mainitusta kantajan 

asiamiehen ennen kanteen nostamista antamasta lausunnosta tupakkaoikeudenkäynnin 

merkityksellisyydestä, vaikka tuomiota ei tulisikaan nousisi julkisuuteen. Näin tiedon ja 

totuuden käsitteet kietoutuvat elämän ja etiikan kysymyksiin. Juridinen instituutio toimii 

näin osana biovallan logiikkaa ja normeja kannattelevaa konetta.   

 

 

Mutta, jos oikeudenkäyntiä katsotaan juridis-legaalisen vallankäytön kysymyksenä - joka 

sinänsä ei tutkimukseni kannalta ole oleellinen - niin arvio ratkaisusta rakentuu ei niinkään 

normatiivisena totuutena vaan päätöksenä. Asia on vallan näkökulmasta kiinnostava.  

Emeritusprofessori Aurejärvi toteaa oikeudenkäyntiä käsittelevässä kirjassaan, että 

”tupakkayhtiöt olivat tupakkalakia edeltävänä aikana rikkoneet Hallitusmuodon 6 §:n 

säännöstä jokaisen kansalaisen hengen suojaamiselta, rikoslain 21 luvun henkeen ja 

terveyteen kohdistuvia rangaistussäännöksiä ja elintarvikeasetuksen nimenomaista kieltoa, 

mutta KKO pyyhkäisi nämä lainkohdat viralta aivan uuden oikeuslähdeopin 

nojalla.”(Aurejärvi 2004, 36). Lisäksi hän toteaa päätöksen tehneiden oikeusneuvosten 

syyllistyneen virkavirheisiin ylitettyään harkintavaltansa rajat (Aurejärvi 2004, 35-37). 

Hänen mukaansa ylimpien tuomareiden vallankäyttö on käytännössä täysin vapaata ja 

kontrolloimatonta vaikka se muodollisesti on demokraattisessa kontrollissa.  (Aurejärvi 

2004, 587-588.) 

 

Aurejärven ikään kuin sivumennen toteama KKO:n lainkohtien pyyhkäisy viralta on tuskin 

sattumaa. Tuo ilmaisu viittaa Saksalaisen oikeusteoreetikon Carl Schmittin (1888-1985) 

oikeusteoreettisiin muotoiluihin suvereenin päätökseen poikkeustilasta, joka merkitsee 

normatiivisen järjestyksen viraltapanoa. Nämä muotoilut vaativat hiukan lähempää 
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esittelyä sen valaisemiseksi, mikä on ”lain sinänsä” suhde normina toimivaan juridiseen 

instituutioon. Käsitteet nousevat moderniteetin liberaalia mekaanista hallintovaltiota 

vastaan. Siis sellaista valtiota, jossa normi on liukunut lain sisään ja laki on muuttunut 

normiksi. Tukeudun seuraavassa Schmittin termistön kuvauksessa pääosin Mika 

Ojakankaan (1997, 1999, 2002, 2006)  teksteihin.   

 

Schmittin [1997] mukaan suvereeni on se joka päättää poikkeustilasta. Tämän proposition 

kolme elementtiä: suvereeni, päätös ja poikkeustila muodostavat sen keskeisen 

käsitepatterin, joiden varaan Schmitt poliittista teoriaansa rakentaa. Näiden konkreettisiksi 

kuvaamiensa käsitteiden avulla hän pyrkii paljastamaan politiikan konkreettisen 

olemuksen. Schmittille kaikki inhimillinen oleminen on alun perin poliittista olemassaoloa, 

jonka liberaali hallintovaltio rappeuttaa muodottomuuteensa. Tuon muodottomuuden yksi 

piirre on yksilöiden vetäytyminen julkisen poliittiselta alueelta yksityisen riskittömälle ja 

epäpoliittiselle alueelle. Tämän myötä elämältä katoaa merkitys. (Ojakangas 1999, 9-11) 

 

Oikeustieteessä tämä mekaanisuus, jota Schmitt kutsuu nihilismiksi, näkyy norvatismina, 

joka samastaa legaliteetin legitimiteettiin. Vastaukseksi tälle positiivisen oikeuden normia 

korostavalle opille Schmitt kehittää desisionistisen menetelmän, jossa huomio kiinnitetään 

oikeuden alkuperään normien tutkimisen sijaan. Oikeuden alkuperä löytyy, ei suinkaan 

normista, vaan tuomarin tai valtiosuvereenin päätöksestä, joka toimii oikeuden 

toimeenpanijana. Laki ei siis Schmittille ole normina konkreettinen, vaan laki 

konkretisoidaan päätöksessä ja vaatii siksi jonkun joka päättää. Oikeusnormin sijaan 

tarkastelun keskiössä on  tuon normin edellytyksenä oleva poliittinen päätös. Tuomari ei 

ole konemainen hahmo, joka mekaanisesti soveltaa lakia, vaan hän luo konkreettista 

oikeutta. Näin lainkäyttäjän tyyppi, persoona, nousee oikeudelle keskeisempään asemaan 

kuin laki (normi) itse. Päätös on Schmittille koko oikeusjärjestyksen konstituoiva muoto, 

eikä pelkästään sen toinen elementti kuten normin rinnalla. Tämä on Schmittin 

desisionistiseksi kutsutun oikeusteorian perusta.  (Ojakangas 1999, 5-17)  

 

Mika Ojakangas (1999, 6) kutsuu desisionistista lähestymistapaa jonkinlaisen 

elämäntapasosiologisen ulko-oikeudellisen alkuperän antamiseksi oikeuden alkuperälle. 

Näin kaikesta oikeudesta tulee Schmittille aina määrätyn kansan oikeutta, mikä samalla 

tarkoittaa, että kansa elämäntapoineen ei suinkaan ole ulko-oikeudellinen elementti vaan 

kuuluu samassa mielessä oikeuteen, kuin Jumala uskontoon.  Ei ole yhdentekevää kuka 
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päättää. (Ojakangas1999, 6-7.) Näin ne jotka tuota oikeutta luovat, heidän persoonansa 

ovat keskeisessä asemassa oikeuden toteutumiselle ja sen legitimaatiolle. 

 

Poikkeustilan käsitteessä  ”oikeusjärjestyksen kaksi perusosaa asettuvat vastakkain ja 

osoittavat käsitteellisen itsenäisyytensä. Kun normaalitapauksessa päätöksenteon 

itsenäinen osuus voidaan pienentää minimiinsä, niin poikkeustilanteessa normi tuhotaan. 

Siitä huolimatta poikkeustapaus voi tulla juridisen tiedostuksen kohteeksi, koska 

molemmat ainesosat, sekä normi, että päätöksenteko jäävät juridisuuden puitteisiin.” 

(Schmitt 1997, 57) Poikkeustilassa päättävä suvereeni paljastaa ”auktoriteetin olemuksen 

kirkkaimmillaan” ja sikäli kun vain ja ainoastaan auktoriteetti tekee lain poikkeustila 

paljastaa oikeuden alkuperäisen ei normatiivisen luonteen Poikkeustilassa ainoastaan 

normi väistyy, ei suinkaan oikeus ja näin paljastuu se, että päätös on oikeus. Oikeutta ei ole 

se miten pitää olla (normi) vaan se mitä päätös päättää. (Schmitt, 1997, 58.) 

 

Kuinka tämä sitten suhtautuu Suomen tupakkaoikeudenkäyntiin? Lähtökohtani 

tarkastelussa on se, että tuomio todella perustui purkuhakemuksessa esitetyllä tavalla 

väärään lain soveltamiseen ja Aurejärven tuomiolle esittämät arviot ovat normiin soveltaen 

faktoja. Sen perusteella voidaan todeta, että kantaja ei saanut oikeutta. Oikeus ei toteutunut 

vallitsevan positiivisen oikeuden hengessä, koska normeja sovellettiin väärin.  

 

Sen sijaan, jos tuomiota tarkastellaan Schmittiläisen desisionistisen oikeusteorian 

näkökulmasta voidaan sanoa oikeuden toteutuneen. Oikeutta on se mitä päätös päättää. 

Jotta tähän selitykseen päästään ilman että päätös näyttäytyy mielivaltaisena, vaatii se 

tulkinnan kyseessä olleesta tilanteesta poikkeustilana ja korkeimman oikeuden 

tulkitsemisen suvereenina, joka tuosta poikkeustilasta ja poikkeustilassa päättää. Tällainen 

tulkinta on täysin mahdollinen tehtäväksi, koska tupakkakysymys ei laajana 

vuosikymmenten yhteiskunnallisena riitakysymyksenä ollut sovitettavissa 

normijärjestelmän puitteisiin ratkaistavaksi.  

 

Kysymys oli tulkintani mukaan mahdoton normijärjestelmälle siksi, että lopulta kysymys 

olisi ollut ei enempää eikä vähempää kuin tiedon määrittelemisestä maailmassa, jossa 

”asiantilat” ja tietoa jäsentävät kokonaisuudet muuttuvat koko ajan keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisiin käytäntöihin” (Haila 2006, 

235). Mille perustalle oikeus olisi määrittelynsä rakentanut? Voidaankin sanoa, että tämän 
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oikeusjutun ja elämän dynaamisuuden ristiriita johti ”sekasortoon”,  poikkeustilaan josta ei 

ollut muuta ulospääsyä kuin irrottaa laki normista ja tehdä suvereeni päätös oikeuden 

toteuttamiseksi.Nähdäkseni Schmittiläisen desisionismin kautta tehtävällä tulkinnalla 

saadaan suomalainen tupakkakysymys asetettua jonkinlaiselle rationaalisuuden alueelle. 

 

Jos oikeudenkäyntiä tarkastellaan  kokonaisuutena tupakoitsijan hahmon muotoutumisen 

näkökulmasta, niin oikeudenkäynti oli hiukan paradoksaalinen. Lain mukaan (ainakaan 

Aurejärven mielestä) tupakkamies ei saanut oikeutta, mutta toinen asia on se saivatko 

tupakoitsijat oikeutta. Kuinka heidän elämänhistoriansa ja elämäntapansa näyttäytyy 

tuomion valossa? Nähdäkseni se nimenomaan rehabilitoitiin, jos ilmausta voi käyttää, 

tupakanvastaisessa nykyisyydessä.  
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5  KAMELEONTTIVALTA 

  

Tämä on tutkielmani kannalta tärkein luku. Pyrin tässä luvussa rakentamaan siitä mitä 

edellä on esitetty kuvan tupakoitsijan hahmosta ja vallan logiikasta, joka tuota hahmoa 

rakentaa. Ennen analyysia käyn kertauksena läpi sen mitä suomalaisessa 

tupakkakysymyksessä on tapahtunut.  

 

Tupakointi oli 1900-luvun alussa laajojen kansalaispiirien harmiton huvi, joka tuotti 

valtiolle runsaasti verotuloja. Lääketieteellisten tutkimusten perusteella todettiin 1950-

luvulla tupakoinnin ja keuhkosyövän välillä olevan syy-yhteys. Tämä oli korkeimman 

yliopistollisen lääketieteen sanoma. Tätä sanomaa vastaan asettui tupakkateollisuuden 

rahoituksella toiminut lääketiede, joka kiisti tuon syy-yhteyden olemassaolon. 

Teollisuuden edustaman tieteen sanoma oli, että todettujen sairauksien yhteys tupakointiin 

oli ”vain” tilastollinen ja monet sekoittavat tekijät saattavat olla varsinainen syy. 

Tupakointia ryhdyttiin järjestäytyneesti vastustamaan 1960-luvulla pääsääntöisesti 

lääkäreiden ammattikunnan toimesta. Tämä tarkoitti paitsi valistuksen sanoman 

levittämistä koululaitoksen ja muiden yhteiskunnan laitosten kautta, myös sen päämäärän 

edistämistä, että tupakointi saadaan lainsäädännön piiriin.  

 

Samoihin aikoihin Suomessa tapahtui rakenteellinen muutos koko terveyspolitiikassa, joka 

uusiutuneessa muodossaan alkoi keskittyä ennaltaehkäisevään terveysvalistukseen 

sairauksien hoidon sijaan. Kansantaudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, sekä tupakointi 

yhtenä merkittävimmistä syistä näihin tauteihin nousivat terveyspolitiikan keskiöön. Myös 

sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ja terveyttä edistävät kansalaisjärjestöt tukivat 

tavoitteita tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakkalaki tulikin voimaan vuonna 1977. Lakia 

valmistelleista työryhmistä oli tupakkateollisuuden edustajat jätetty ulkopuolelle, kun 

aiemmin he olivat erilaisiin valmisteluryhmiin saaneet osallistua. Lain myötä tupakointiin 

kohdistettiin monia tilallisia rajoituksia ja tupakan mainontakiellosta päätettiin. 

Tupakoinnin myyntiin kohdistettiin tiukentuneita tila- ja  ikärajoituksia, sekä tupakka-

askeihin oli kiinnitettävä tarrat tupakoinnin tappavuudesta. Tarrojen koot määriteltiin 

tarkasti ja tupakoinnin nikotiinimääriin tehtiin rajat. 
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Tupakoinnista tuli myös työsuojelun asia. 1980-luvun puolivälissä työpaikkoja alettiin 

muuttaa savuttomiksi ja tutkimustietoa niin sanotun passiivisen tupakoinnin 

vaarallisuudesta alkoi ilmestyä. Tämän jälkeen tupakkalakia on tiukennettu kaksi eri kertaa 

ja tupakointiin on kohdistunut tilallisia rajoituksia, muun muassa ravintoloissa tupakointi 

on kielletty kokonaan. Myös joissakin taloyhtiöissä on pyritty asettamaan kieltoja 

parveketupakoinnille. Lisäksi työnantajat ovat alkaneet joko palkita tupakoimattomia 

työntekijöitään tai kiristäneet suhtautumistaan työaikana tupakointiin. Näiden oheen 

tupakkakysymystä on arvioitu Korkeinta oikeutta myöden 13 vuotta kestäneessä 

tupakkaoikeudenkäynnissä. Uusi kevytsavukkeita koskeva oikeudenkäynti on käynnissä 

(http://www.erkkiaurejarvi.fi/kevytsavukeoikeudenkäynti.pdf). Kaikesta edellä kerrotusta 

huomaamme kuinka tupakkakysymys on levinnyt kuin häkä yhteiskunnan instituutioiden 

kautta koko yhteiskuntaan yksilöllisiä ruumiita myöten. 

 

Koska suvereenin vallan keskeinen käsitteistö tuli jo aiemmin määriteltyä, ansaitsee myös 

biovallan keskeinen käsitteistö tulla paremmin määritellyksi.  

 

5.1 Kurinpito ja normi 

 

Kurinpito suuntautuu harjaannuttamisen tarkoituksessa. Kurinpito on keino alistaa  elämä, 

jokaisen ja kunkin elämää ”kiihottavan, vahvistavan, valvovan, ohjailevan, lisäävän ja 

järjestävän” vallan piiriin (Foucault 1998, 97; Ewald 2003,20). Tuo kurinpidon valta on 

erityisen hienovaraista. ”Tämän vallan toimintaedellytyksenä on jatkuva, perusteellinen ja 

kaikkialla läsnä oleva valvonta, joka pystyy tekemään kaiken näkyväksi sillä 

nimenomaisella ehdolla, että se omasta puolestaan pysyttelee näkymättömänä” (Foucault 

1980, 241). Kurinpito on yksilöitä tuottavaa. Tai kuten Foucalt (1980, 192) asian ilmaisee: 

”Kuri ´valmistaa´ yksilöitä; se on luonteenomainen tekniikka vallalle, jolle yksilöt ovat 

samanaikaisesti sekä kohteita, että vallan harjoittamisen välineitä. Nämä yksilöt yhdistyvät 

normin välityksellä. ”Normi mahdollistaa kommunikaation, jolla ei ole alkuperää eikä 

subjektia” (Ewald 2003, 20). 

 

Normi toimii ryhmän puhtaan itsereflektion avulla. Se on keskeinen biopolitiikkaan ja 

biovaltaan liittyvä käsite. Biovallan kehittymisen seurauksena on tapahtunut ”normien 

toiminnan merkityksen lisääntyminen lain juridisen järjestelmän kustannuksella” (Foucault 
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1998, 102) Tuota ilmiötä on kutsuttu myös ”normin leikin” ja ”lain juridisen järjestelmän” 

asettumisena vastakkain (Ewald 2003, 13).  Tämä merkitsee lain irtautumista  kuoleman 

uhkalla operoivan suvereenista vallasta. Kuitenkin tuo kuoleman uhka säilyy juridisena 

käsitteenä ymmärrettynä lain ytimessä, ”koska laki ei voi muuta kuin olla aseistettu” 

(Foucault 1998, 102). Tuota uhkaa se voi käyttää viimeisenä keinonaan. Kuitenkin 

toimimalla elämää tuottavana valtana ”laki liittyy yhä  enemmän niiden (lääketieteellisten, 

hallinnollisten, jne.) koneistojen jatkumoon, joiden toiminnat ovat ennen kaikkea 

sääteleviä”  (Foucault 1998, 102-103).   

 

Keskeistä normin toiminnassa on positiivinen kurinpito. Se, että kurinpitomekanismit ovat 

levinneet suljettujen laitosten malleista yhteiskuntaan yleisen hyvän palvelukseen, on 

tarkoittanut Foucault´n terminologiassa ”kurinpitoyhteiskunnan” syntyä (Foucault 1980, 

243). Suljettujen laitosten eristäminen on kuitenkin kääntynyt kurinpitoyhteiskunnassa 

täydelliseksi eristämättömyydeksi. Tästä eristämättömyydestä Ewald (2003, 19) on 

todennut, että ”kurinpidon leviäminen ei jaa sosiaalista tilaa osiin, vaan päinvastoin 

homogenisoi sen.”  

 

Ewald (2003, 23) jatkaa: ”Normi tai normatiivinen yksilöllistäminen eivät ensinnäkään 

tunne ulkoisuutta. Niinpä epänormaalin luonto ei poikkea normaalin luonnosta. Normi 

integroi kaiken mikä haluaisi ylittää sen rajat; mikään ero ei oikeuta sen ulkopuolisuuden 

vaatimusta.” Tarkemman kuvan siitä, mitä tuo ”ulkoisen tuntemattomuus” tarkoittaa saa, 

kun Ewald (2003, 53) toteaa, että ”normi ei ole totaalinen; se yksilöllistää; se antaa 

jokaiselle mahdollisuuden vedota omaan yksilöllisyyteensä ja elää sen mukaisesti; mutta 

tästä huolimatta kukaan ei välty yhteiseltä mittapuulta.”  Siis toisin sanoen kukin tehköön 

mitä haluaa, mutta jokaisen toiminta arvioidaan suhteessa tuohon mittapuuhun, joka 

sisältää sekä positiiiviset, että negatiiviset arvot. 

 

Mitä tuo normi sitten täsmällisesti on, kysyy Ewald (2003, 23) ja vastaa itse esittämäänsä 

kysymyksen: ”Se on mittapuu, joka yksilöllistää, mahdollistaa jatkuvan yksilöinnin ja 

samalla tekee yksilöistä vertailukelpoisia. Normin avulla voidaan paljastaa loputtomasti 

yhä hienojakoisempia eroja. Nämä erot eivät kuitenkaan sulje ketään tietyn luonnon 

vangiksi, koska ne ilmaisevat ainoastaan yksilöiden välistä, jatkuvasti muuttuvaa suhdetta. 

Normi on vertailun ja vertailtavuuden periaate, yhteinen mittapuu, joka edellyttää ryhmän 
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suhdetta vain itseensä, ryhmän puhdasta itsereferentiaalisuutta, joka on vapautunut 

ulkoisuuden ja vertikaalisuuden suhteista.”   

 

5.2 Ystävä-vihollinen / Normi-epänormaali 

 

Carl Schmitt (1976, 26-27) esitti formaalin muotoilunsa poliittisesta kykynä tehdä erottelu 

ystävän ja vihollisen välillä. Vihollisen tunnistaminen oli Schmittille poliittisen yhteisön 

muodostumisen perusehto. Tämä politiikan peruserottelu ystävän ja vihollisen välillä 

kertoo poliittisen yhteisön muodostumisen sisältävän välttämättömänä ulossulkevuuden 

elementin. Lopulta tuo poliittisen perusehto kulminoituu valmiudeksi tappaa ujostelematta 

vihollinen. Vihollista ei voi tietää ennalta, vaan vihollinen syntyy konkreettisena vasta 

viholliseksi tunnistamisen hetkellä. Schmitt yhtyy niihin moniin aitoina pitämisensä  

poliittisten teorioiden muotoiluihin, että ihminen on ”vaarallinen ja dynaaminen olento”. 

(kts Schmitt 1976, 61.)  

 

Olisiko Schmittin käsitteistö, joka keskeiseltä osin on sidoksissa juridis-diskursiiviseen 

vallan muotoon, nyt kansallisen ja valtiollisen käsitteistön globaalin ulosvirtauksen 

aikakautena käännettävissä muotoon: Poliittinen yhteisö syntyy valmiutena pelastaa 

vihollinen elämälle. Tämähän on biopolitiikan tavoite. Biovallan ytimessä on normin ja 

epänormaalin ero ja näin ollen ainakin normin suhde epänormaaliin on analoginen 

jaottelun ystävä/vihollinen kanssa. Molemmissa ystävien yhteisö syntyy vihollisen 

tunnistamisesta.  

 

Mutta myös viitaten Canguilhemiin [1991] ja Ewaldiin [1992], Koivusalo (1994, 76-77 

viite 54) muotoilee normin suhteen epänormaaliin näin: ”Se [normi] on myös orgaaninen 

käsite, joka on kiinni normaali-epänormaali jaossa, joiden suhde ei ole ulkoinen tai 

kontradiktiktorinen, vaan käänteinen ja polaarinen. Normi määrittää ulkopuolelle jäävän 

epänormaaliksi, mutta on itse paradoksaalisesti tästä riippuvainen. Niinpä epänormaali, 

joka on loogisesti toinen on eksistentiaalisesti ensimmäinen”. Vastaavaan erotteluun 

ystävä-vihollinen suhteessa on päätynyt Ojakangas (2002, 20), joka toteaa: ”Itse asiassa 

poliittisen yhteisön todellisia vihollisia eivät olekaan viholliset muotoilussa 

ystävä/vihollinen, sillä jälkimmäiset ovat tuon yhteisön välttämätön mahdollisuusehto”. 
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Näin sekä epänormaalin kategoria että vihollisen kategoria näyttäisivät olevan välttämätön 

normien (normaalien) ja ystävien  poliittiselle yhteisölle.   

 

5.3 Pseudorakkautta 

 

”Huoli (cura) ja lähimmäisenrakkaus (caritas) ovat pikemminkin kuin suvereeni väkivalta 

biovallan alkuper[ä] (Ojakangas 2002, 115). Kuulostaa kristilliseltä terminologialta. Mutta 

mitä tämä huolella ja lähimmäisenrakkaudella varustettu valta on, kun se samanaikaisesti 

tuottaa joukkoomme (itse)murhaajia ja on kykenemätön katkaisemaan tuota riittiä. Se on 

kuin lastaan rakastava, mutta lapsestaan riippuvainen vanhempi, joka lapsen viikkoja 

aiemmin sovittujen iltamenojen alla vaivojaan valittaen tuottaa terveyteensä vedoten 

lapselle niin huonon omantunnon yksin jäämisen pelossaan, että lapsi ei pysty jättämään 

vanhempaansa, vaikka kaikki ystävät lähtivät. Eikö tämä ole pahimman luokan väkivaltaa 

rakkaudestaan huolimatta? Kieltä on muuallakin kuin kielessä”, muotoilee Foucault (1998, 

43) Ja myös rakkautta on muuallakin kuin rakkaudessa. 

 

Nietzschelle [1887, 1888]  kristillisen papin hahmo ja pelastususko ovat kaunan ja vallan 

dekadenssin ilmentymiä. Nietzsche ei voi sietää valtaa, ”joka ei sulje ulos edes kaikkein 

alhaisinta”. Nietzschelle [1889] kaikki kollektiivinen kulttuuri vaatii uhrin, mutta 

”kristillisyyden myötä yksilöstä on tehty ´niin tärkeä, niin absoluuttinen, ettei häntä voitu 

enää uhrata’ ”.  Nietzschen mukaan elämä säilyy ainoastaan ihmisuhrin kautta. Se on lajin 

uhrauksellisuuden vaatimus. Hän kutsuu antiuhrauksellista kristillisyyttä 

pseudoihmisyydeksi (pseudo = teeskennelty, epäaito). René Girard [1996] pitää tätä 

kristinuskon ja uhrauksellisuuden välisen suhteen paljastamista Nietzschen erityisenä 

ansiona kristinuskotulkinnassa. (Ojakangas 2002, 50-54.)  

 

Eikö oma Suomalainen hyvinvointivaltiomme toimi tuolla samalla logiikalla ”joka ei sulje 

ulos edes kaikkein alhaisinta”. Sen ytimessä on ajatus, että ketään ei jätetä. Tämä on sen 

hallintokoneiston läpäisevä periaate. Tähän me olemme kasvaneet. ”Ihmisoikeudet ja 

hyvinvointivaltio, kenen tahansa oikeus hyvinvointiin ja yltäkylläisyyteen asti huolehtiva 

paimen, siinä kaksi alkuperäisen kristillisen eetoksen aktualisoitumaa,” julistaa Ojakangas 

(2002, 109.) Elämää lisäävät voimat tuottavat mahdollisuuden onneen, mutta tekeekö se 

siitä sittenkään antiuhrauksellista.    
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Oma näkemykseni on se, että tuo uhrauksellisuus yksilöllisenä ihmisuhrina ei ole hävinnyt 

mihinkään, kuten Nietzsche sanoo, vaan sen ilmeneminen on muuttanut muotoaan. Uhrin 

vaatimus on biovallan logiikassa. Uhraus tapahtuu ennen kaikkea tietoon ja totuuteen 

vetoavan vallan välityksellä henkisenä yhteisöstä ulossulkemisena, psyykkisinä uhreina. 

 

Tällä henkisellä ulossulkemisella normista poikkeavat ”uhrataan” tiedon legitimoiman 

elämän pyhyyden nimissä. Antiuhrauksellisuutena näyttäytyvä kulttuurinen 

(pseudo)rakkaus todellisuudessa tuottaa ulossulkevan logiikalla toimivan ja tätä kautta 

uhrauksellisen kulttuurin. Pseudorakkaudeksi tuo lähimmäisenrakkaus muuttuu 

tahtomattaankin, kun oman tieteenalan ja tilastojen lähtökohdista johdetaan eettinen 

vaatimus.  Tämä on asiantuntijatiedon ylpeyttä elämän suuruuden edessä. Sen edessä, että 

elämää ei voida vallata sen voittamisena. Tuota perimmäistä voimattomuutta pyritään 

kätkemään valtaamalla kulttuuri ja sen erilaiset elämänmuodot. Pohjimmiltaan kyse on siis 

ulossulkevasta tiedosta eikä suinkaan antiuhrauksellisuudesta, joka ”ei sulje ulos edes 

kaikkein alhaisinta”. Nimenomaisesti juuri ne kaikkein alhaisimmat ensin alennetaan ja 

sitten yritetään nostaa. Eikö tämä ole itsensä kohottamista parhaimmillaan tai 

pahimmillaan. Ero paariaan heittämisestä tai ulossulkemisesta ei ole kuin käsitteellinen 

suhteessa asian eettiseen tarkasteluun. 

 

Tuon modernin ulossulkevuuden symboli on (ainakin tupakoitsijalle) lääkäri, joka on kuten 

pappi Nietzschelle[1887], syyllisyyden ja huonon omantunnon alkuperä (Ojakangas 2002, 

49). Mutta samalla hän on oman tietomuotonsa uhri. Aina valmis tarttumaan aseisiin, kun 

vihollinen ilmaantuu. Tupakoinnissa paholainen ilmestyi tilastoista, jotka nekin oli itse 

tuotettava. Lääkärien käsittelyssä tuo paholainen riisutaan kaavustaan ja mitä sen alta 

paljastuu. Ihminen. Eikä se riitä tuo salaisuus on paljastunut, joukkoa on kasvatettava. 

Karnevalistinen joukko on kutsuttava koolle. Se tarkoittaa instituutioiden valjastamista 

epänormaalia vastaan. Tuota tupakoinnin vastustamista kutsutaan terveyden edistämiseksi. 

Lääkärithän vain ajattelevat tupakoitsijoiden parasta… Vai onko sittenkin niin, että tämä 

hyväntahtoisuus juontaa juurensa vain ”pienistä iljettävistä johtopäätöksistä”, kuten 

Foucault Nietzscheä siteeraten moraalin alkuperästä toteaa (Foucault 1998, 65).    Viaton ja 

sattumanvarainen uhri on syyllistämisellä tuotettu häpeään ja itseinhoon ajettu ihminen. 

Biovallan logiikka tuottaa normaaliutta, joka pahimmillaan on jatkuvien hiljaisten 

uhrimenojen sarja.   
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5.4 Ulossuljettu tupakointi 

 

Mitä onkaan tapahtunut tupakoinnille kulttuurina ja tupakoitsijoille. Konkreettinen 

legitimaatio biovallalle on, että se toimii ihmisen parhaaksi, hänen elinvoimansa eteen. 

Tiedon parhaasta se saa tilastojen ja mittojen välityksellä. Sen tuottaman tieto tuottaa 

kaikkien hienojen saavutustensa oheen tuskan.  

 

Kun tarkastellaan, minkälaisen mittapuun kansanterveyttä vaaliva normi suhteessa 

tupakointiin kehitti, niin helposti voidaan havaita, että se on absoluuttinen suhteessa 

yksilöön. Turvallista rajaa tupakoinnille ei ole. Tästä absoluuttisuudesta johtuen se on 

poliittisen yhteisön tasolla luonteeltaan ulossulkevaa, vaikka normi ei sinänsä tunne 

ulkopuolta. Sillä, että lopulta todettiin passiivisen tupakoinnin haitat läheisille, ei ole 

mitään tekemistä ulossulkevuuden logiikan toteamisen kanssa, sillä tuo gettoihin ajaminen 

alkoi jo hyvän matkaa ennen sitä. 

 

Tupakoitsijasta on alunperin luotu vaarallinen yksilö hänen itsensä vuoksi. Olisihan täysin 

absurdia hokea, että tupakka tappaa, yrittää piilottaa tuotteita tai vaientaa puhetta ja 

näennäisesti hävittää koko asian olemassaolo muusta syystä kuin vaaran muistuttamisen 

symbolina. Milloin tupakoitsijasta tuli murhaaja, vai onko hän aina ollut sitä?  Mitä se 

kertoo, että tupakoitsija ajetaan murhaajana kansantribuunin tuomiolle. Ongelma 

valaistaan, tupakoitsija asetetaan valokeilaan valvojan lymyillessä näkymättömissä 

(Foucault 1980, 211-213). Hän on paitsi rikollinen ympäristölleen, myös rikollinen 

itselleen. Ihminen tunnistaa tupakoinnin järjettömäksi osana häntä itseään olevan 

ruumiillistuneen tiedon myötä ja näin hän ajautuu itsensä kanssa umpikujaan, koska ei 

pääse tieto-vallan tuottamaa subjektiuttaan pakoon. Ja eettisenä tietäjänä asia vaivaa häntä. 

Tupakoitsija tietää toimivansa epärationaalisesti ja häpeä järjettömyyttään ja heikkouttaan. 

Ennen kaikkea valta on rasistinen mielelle, ei niinkään ruumiille. Suoraan fyysisenä 

poikkeavuutena näkyvät ”epänormaaliudet”  on siedettävä, jotta vältytään eugeniikalta, 

mutta muutoin ruumiiseen välittyvät riskit halutaan diskriminoida. Tämän mielen ja 

ruumiin suhteen arvioimisessa biovalta tuottaa epäsuhtaa ”vihollisen elämälle 

pelastamisen” nimissä tapahtuvan ulossulkemisen kautta. Jälleen tullaan tietomuodon 

äärelle.   
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Tällaiselle logiikalleko meidän poliittisen yhteisömme täytyy perustua? ”Samanlaisten 

eristämistä” sanoisi Jussi Vähämäki (1994, 325). Epänormaali tarvitaan tuottamaan 

normaali, luomaan mittapuu, tyydyttämään vallanhimoa, luomaan syyllisyyttä, pelkoa ja 

häpeää., hallintaa. Eikö tämän sijaan onni ole juuri häpeän ja syyllisyyden poissaoloa. 

Tämä on biovallan Kain ja Abel samassa logiikassa. Tätä historian  toistamaa vihollisen 

elämälle pelastamisen tosiseikkaa on vaikea ylittää.  

 

Kaiken sen mitä tupakoitsijoiden hyväksi tai haitaksi on tehty ytimestä löytyy 

koululääketieteen totuus tupakoinnin vaarallisuudesta terveydelle. Tuo totuus läpäisee 

koko yhteiskunnallisen instituutioiden verkoston, joka kansanterveyden nimissä asettuu 

ohjaamaan väestöä suhteessa tupakointiin. Tämä on osa terveyskansalaisen tuottamisen 

pitkää jatkumoa. Mutta mille tiedolle tämä tieteelliseen totuuteen vetoava valta lopulta 

perustuu, kun todellisia solutason vihollista ei pystytä jäljittämään ja sitä hiljaisesti 

nujertamaan? Tuo tietoon vetoava valta ei tunne keuhkosyövän syntymekanismia ja sen 

sikiämisen paikkoja ei ole voitu jäljittää. Tämän turhautumisen vuoksi on 

valtakamppailussa siirrytään toiselle tasolle, etsittävä vihollinen sieltä, missä se 

konkreettisena kyetään osoittamaan; väestötason sairauksista. Tämä on mitä suurimmassa 

määrin politisoinut konkreettisen elämän alueen terveen ihmisen etiikalla. Tupakoitsijan 

demonisoiminen on yksi normaaliuteen pyrkivän tieto-vallan tekniikka. Ei ole kovin 

vaikea osoittaa ulossulkevuuden paikkoja ja haltuunoton tekniikoita, joita tieto-valta 

akselilla tupakkakysymyksessä käytettiin, kun tupakointia muokattiin huvituksesta 

kuoleman lähettilääksi. Monet keinot löytyvät kappaleen alussa kertauksenomaisena 

kirjoitetusta tapahtumakulusta.  

 

Tärkein valtauksen edellytys oli tupakkateollisuuden rahoittaman tutkimuksen 

ulossulkeminen oikean tiedon piiristä. Ne olivat tupakkateollisuuden rahoittamia 

tutkimuksia, joten ne eivät voineet tulla kyseeseen oikeana tieteellisenä tietona. 

Tupakkateollisuuden tiede hylättiin institutionaalisella tasolla epätotena. 

Tupakkateollisuuden rahoittamien tutkimuksien tuloksia myös kieltäydyttiin esittämästä 

monissa tärkeimmissä lääketieteen julkaisuissa (Hakkarainen 2000, 39). Ne eivät täyttäneet 

(Kusch lainaa Foucault´a) ”sisäänpääsyn ehtoja”, joka on Foucault´n mukaan pätevän 

diskurssiin osallistumisen ehto (Kusch 1993, 130). Kun lyhyesti totean, että 

lääketieteellisen tiedon tuottamisen tapa on yhteiskunnallisesti tunnustettua, lääketieteellä 
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on auktoriteettiasema terveyden ja sairauden määrittäjänä sekä terveydellä korkein arvo 

elämisen mittana, on varsin selvää miksi tupakoinnista tuli ulossulkevuuden alue.  

 

Martin Kusch (2003,132) määrittää sosiaalisen vallan ja tiedon suhdetta siten, että ”tiedon 

tuottaminen ja oikeuttaminen on mahdollista vain tiedeyhteisön muodostaman 

valtaverkoston pohjalta ja sen sisällä. Tieteellinen tieto leviää yleensä tiedeyhteisöstä 

yhteiskuntaan muuttaen, vahvistaen ja muunnellen olemassa  olevia valtaverkostoja sekä 

tarjoten eri yksilöiden ja ryhmien käyttöön uusia tai paranneltuja valtamekanismeja, 

resursseja ja keinoja. Ja tiettyjen tieteellisten elämänmuotojen – ja niille ominaisten 

valtarakenteiden  - luominen ja ylläpitäminen riippuu siitä vakuuttuuko riittävä määrä 

yksilöitä ja ryhmiä (joilla on yhteiskunnallista valtaa niiden hyödyllisyydestä. Tätä 

hyödyllisyyttä taas mitataan tieteellisten elämänmuotojen kyvyllä tuottaa ja parantaa 

vallankäytön resursseja ja keinoja”. Nämä ehdot toteutuivat täydellisesti 

tupakkakysymyksessä tiedon ja vallan suhteessa.  

 

 

5.5 Tupakoitsijan traaginen hahmo 

 

Tässä luvussa esittelen tekemäni valta-analyysin pohjalta tupakoitsijan traagisen hahmon. 

Hahmo syntyy tupakoitsijan ja normin vuorovaikutussuhteesta. Tupakoitsija on suhteessa 

normiin, yleiseen mittapuuhun epänormaali ja oletuksena on, että hän epänormaaliutensa 

tunnistaa. Normi pyrkii ohjaamaan tupakoitsijaa normaaliuden piiriin. Tuo ohjaus muuttuu 

biovallan toimintalogiikan pohjalta subjektin sisäiseksi suhteeksi. Hän arvioi itseään 

suhteessa normiin epänormaaliksi ja tuo epänormaalius kiusaa häntä lakkaamatta. 

Ympäröivä yhteisö arvioi tupakoitsijaa ”vaarallisena yksilönä”, koska tupakointi tappaa. 

Tupakoitsija on näin paitsi itsetuhoinen, myös patologinen. Kaiken kukkuraksi hänen 

elämänmuotonsa oikeutusta mittautetaan paradoksaalisesti samassa asemassa olevan 

”ystävän” toimesta juridisessa instituutiossa.  

 

Kukaan ei kykene lopettamaan tätä eläintarhan mielettömyyttä, vaan päin vastoin 

tupakoitsijaa valaistaan, tehdään näkyväksi jatkuvilla kulutusluvuilla, tilastoinneilla, 

mainoskampanjoilla ja lainsäädännön kiristyksillä. Tämän seurauksena tupakoitsijasta 

tulee traaginen hahmo. Seurapiirien suosikki on syösty paariaan alleviivaamaan normaalien 
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normaaliutta. Mutta kuinka tuolta paariasta voisi palata cityelämän neonvaloihin, valoihin, 

jotka loistavat kaikille, mutta eivät valaise ketään. Apua Foucault ! 

 

Foucault [2005] pyrkii tiedon arkeologiaksi kutsumallaan metodilla ”´[s]aattamaan 

näkyväksi sen, mikä on näkymätöntä siksi, että se on liiaksi asioiden pinnalla´.”(Koivusalo 

2006,28). Keskeisimmän ratkaisunsa tämän ”pintatason” työnsä onnistumiselle hän tekee 

heti alkuun erottelemalla kaksi tiedon käsitettä – savoir ja  connaissance, suomeksi tieto ja 

tietämys. Näitä termejä apunaan käyttäen Foucault pyrkii ryhmittelemään ”pinnallisesti” 

diskurssimonumentteja. Connaissance on eräänlaista tiedostettua ja teoretisoitua tietoa, 

tietoisuutta. Näin ymmärrettynä se muodostaa tietyn tietosuhteen kohteeseen ja muodostuu 

tätä hallitsevista muodollisista säännöistä. Kohteet ilmaantuvat connaissancelle savoirin 

mahdollistamana. Savoir on kahdesta tiedon käsitteestä laajempi ja käytännöllisempi 

tiedon olemassaolo. (Koivusalo 2006, 28.) 

 

Diskurssimonumentteja pinnan tasolla ryhmitellen saatu tieto (savoir) ei ole syvätietoa, 

vaan hajanaisen mielipiteen (doxa) ja oman muodollisuutensa asettavan tieteellisen 

tietämyksen (connaissancen) välitilassa muodostuvaa lausutun järjestymistä. Näin 

muodostuva tieto on topologista välitietoa, joka on subjektin itsetietoisuudelle ulkoista. 

Koivusalon (2006,28) mukaan Foucault´lle tiedon mahdollisuusehdot nousevat siitä ” 

´kuinka kaikki teoriamme ja tietämyksemme on historiallisten tiedonmuodostelmien ja 

käytäntöjen ehdollistamaa´.” Tärkeintä on löytää savoir tietoa, eli analysoida sen kentän 

tietoa, jolle tietämyksen säännöllistetyt ja sisäistettävät muodot, connaissancet rakentuvat. 

Tiedon arkeologia ”[e]i pyri johtamaan tietoa (savoir) tietämyksestä (connaissance), vaan 

tutkimaan tietämyksen (connaissance) historiallisena ehtona toimivan tiedon (savoir) 

käytännön kenttiä” (Koivusalo 2006, 28). Siis tietämys ja mielipide muodostavat tiedon, 

joka puolestaan toimii alustana tietämyksen säännöllistetyille ja sisäistetyille muodoille.  

(Koivusalo 2006 27-28.)  Tiedon arkeologia ei ole perimmäisen ja syvimmän tai 

korkeimman syyn etsintää vaan kehkeytyneiden tietomuodostelmien analyysia. 

 

Siihen, mitä ihmettä tällä suomeksi sanoen ”tieto on sosiaalista” formaalilla muotoilulla on 

tekemistä tupakoitsijan traagisen hahmon kanssa tulen seuraavien muotoilujen jälkeen.  

 

Tulkitsen koivusalon artikkelin (2006) pohjalta Foucaultin päämääriä siten, että kun 

ymmärretään tiedon sosiaalinen luonne, niin tietoa tulisi perustojen sijaan etsiä kokemusta 
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moniäänisestä tapahtumisesta, kun yhtä alkuperää ei ole vaan vain diskurssien kerrostumia. 

Jollakin tavalla tulisi paremmin päästä lähemmäksi kulttuurisen kokemuksen tasoa, jota 

perimmäisen totuuden etsimisestä lähtevän tieteellisen menetelmän eivät voi tavoittaa. 

Tarvitaan uusia tekniikoita ja käytäntöjä tapahtumisien ja tiedollisten kerrostumien esiin 

tuomiseksi Olisi oltava sensitiivisempi todellisuudelle, kulttuurisesti järjestyneille 

diskursseille. Tarvitaan  herkkyyttä savoirille. Tulisikin pohtia sitä millaisilla erilaisilla 

yhdistelmillä ja säännöillä uudenlainen tietomuoto voisi erilaisissa diskursseissa toimia. 

Tekijä tiedossa on ”fiktion ja luonnollisen henkilön leikkaus”. Ymmärrän tämän 

nimenomaan lausumana edellä sanotun puolesta. Tulisi saavuttaa sensitiivisyys sen suhteen  

”millä tavalla kukin toimija tai kohde muokkaa kulttuurista järjestystä”.  

 

Tämän tarpeellisuuden tuo myös Yrjö Haila (2006) esille artikkelissaan ottaessaan esille 

epävarmuusperiaatteen. Hän toteaa, että mentäessä havainnoinnissa riittävän pienen 

mittakaavan ilmiöihin, kuten yksittäisten alkeishiukkasten liikeratoihin, itse havaitsemisen 

akti muuttaa ilmiötä. Kyseessä on hänen mukaansa ”häiriintymisen universaali periaate”. 

Ja kun ”havainnoinnin ja havaitun väistämätön interaktio on maailmassa vallitseva 

asiantila” niin kuinka voimme olla varmoja mistään. Toisena esimerkkinä hän mainitsee 

kehitysbiologian joka on osoittanut  yksilönkehitykseen vaikuttavat geneettiset ja 

ympäristöperäiset tekijät keskenään erottamattomassa, hienopiirteisessä, ja 

yksityiskohdissaan ennakoimattomassa vuorovaikutuksessa. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, 

että tieteen yhteiskunnalliset sidokset muuttuvat uuden valossa ja tarvitaan Foucaultin 

tyyppistä tiedon ymmärtämistä ja yhdistelyä. Ainakin Yrjö Haila on vakuuttunut 

Foucaultin muotoilujen toimivuudesta.  (Haila 2006, 236.)   

 

Koska tieto ja valta ovat toisiinsa limittyneessä suhteessa, niin se mitä tieteellisen tiedon 

piirissä tapahtuu vaikuttaa koko yhteiskunnan valtasuhteisiin ja sosiaaliseen 

rakentumiseen. Ja koska  uhrauksen kohteeksi päätyminen johtuu tiedon ja vallan suhteista, 

vapautuksen mahdollisuuksienkin on löydyttävä tiedon alueelta. Tapahtumassa olevat 

muutokset voivat olla aivan ratkaisevia, jopa vallankumouksellisia suhteessa 

olemassaoloomme ja itsemme ymmärtämiseen osana maailmankaikkeutta.   

 

Jos tupakoitsija ymmärtää olevansa lopulta vain tietty positio monitahoisten ja –tasoisten 

tiedollisten kamppailujen pinnassa, eikä absoluuttinen fakta tai identiteetti, niin tällöin hän 

voi asettaa itsensä eettisen subjektin osaan ja vähintäänkin vapautua itsesyytösten 
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julmuudesta. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että tupakointi aiheuttaa syöpää. Siihen ei 

uudesta tietämisestä todennäköisesti apua ole, mutta sillä ei olekaan mitään merkitystä 

tupakoitsijan itsensä vapauttamisen mahdollisuudelle. Hän pystyy tiedostaen ottamaan 

itselleen eettisenä subjektina sen tilan, jonka kontrolloiva valta on hänessä  ottanut. Tämä 

auttaa tupakoitsijaa ymmärtämään, että traagisena oleminen on olemisemme muoto 

lukemattomien kamppailujen ja sattumien virrassa. Ilman tiedostusta tuo vapautuminen on 

mahdotonta.    

 

5.6 Lopuksi 

 

Tutkielmani tekeminen on ollut erikoinen matka kohti tupakoitsijan traagiseksi hahmoksi 

nimittämäni tekijän ilmestymistä minulle. Sen konstruoiminen ei suinkaan ollut 

tutkielmaani alusta alkaen ohjannut periaate, jonka varaan olisin rakentanut 

tutkimuksellista otetta. Lähdin kulkemaan tätä polkua ainoastaan siitä syystä, että  

tupakointi on niin moniulotteinen ja kiistanalainen aihe, että se itsessään viehätti. Juuri 

käsiteltävän aiheen moniulotteisuudesta ja moniäänisyydestä tuli minulle labyrintti johon 

olin jo kadota, kunnes aivan sattumankaupalla löysin opastajan. Voisin sanoa, että 

tupakoitsijan traaginen hahmo pelasti minut niistä labyrinteista, johon se itse minut oli 

alunperin viettelyksillään houkutellut. 

 

Matka tarjosi minulle opetuksen ja niin kai oli tarkoituskin. Labyrinteissä ei pitäisi kulkea 

ilman varmistumista siitä, että löytää tiensä ulos. Ja jos matkalla eksyykin, niin 

juokseminen ei auta. Osansa kiitollisuudestani saa myös Michel Foucault, joka eksyksissä 

hortoillessani neuvoi minulle, mistä auttajaa kannattaisi etsiä. Aiheen näennäinen kepeys 

osoittautui hämääväksi. Kuinka asiasta, joka on elämän ja kuoleman kysymys, kulttuuriin, 

identiteetteihin, lukemattomiin diskursseihin kytkeytyvä myriadi voisi löytää jotain 

sellaista sanottavaa, että olisi asian ytimessä. Juuri tämä oli mieltäni vaivannut ongelma 

alusta alkaen, mutta tuotakaan kysymystä ei enää olisi, kun mukanani kulkee tupakoitsijan 

traaginen hahmo. Asian ydintä ei ole, on vain polkuja, jotka kaikki ovat yhtä ytimessä. 

Tutkimuksellisesti tuota polkua sitten kuljetaan joko suoraan, tai harhaillen, joskus jopa 

kokonaan eksyen.  
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Alun tupakoinnin historiaa koskevassa luvussa halusin luoda kuvan siitä 

kulttuurihistoriasta, joka tupakoinnin ympärille Euroopassa 1600-luvulta alkaen 

muodostui. Se toimi taustavirityksenä aiheeseen, mutta olivat myös osa käsiteltävää 

aihetta, koska menneisyyttä me kuljetamme mukanamme.  

 

Kolmannessa luvussa paitsi kuvasin suomalaista tupakkakulttuuria, niin myös osoitin, 

kuinka tupakointi ja tupakkateollisuus vahvistivat suomalaiskansallista identiteettiä ja 

olivat näin vahvistamassa valtiollista koherenssia autonomian loppuaikoina ja Suomen 

saavutettua valtiollisen itsenäisyyden. Sen lisäksi esitin tuon yhteyden katkenneen ja 

rinnakkain kulkemisen päättyneen lääketieteellisten tutkimusten osoitettua 1950-luvulla 

tupakoinnin ja terveyshaittojen välisen syy-yhteyden olemassaolon. Painopiste valtion 

suhtautumisessa tupakointiin alkoi muuttua taloudellisten näkökohtien painottamisesta 

terveyspolitiikan tavoitteiden vahvistamiseen. Myös kansalaisyhteiskunnassa, erityisesti 

lääkäripiireissä alettiin aktivoitua toimintaan tupakoinnin terveyshaittojen torjumiseksi.  

 

Valtion kuljettaminen mukana tutkimuksessa sekä juridis-diskursiivisena, että biovallan 

lakia normina toteuttavana instituutiona on ollut hieman problemaattista, mutta mielestäni 

perusteltua. Tupakointiin liittyvä vallankäytön analyysi jää vajaaksi ilman, että molemmat 

näkökohdat on mukana, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia. 

 

Erilaisten yhteiskunnallisten intressien sovittamattomassa yhteentörmäyksessä ajaudutaan 

sotaan. Näin tapahtui myös määriteltäessä tupakoinnin asemaa yhteiskunnassa. Tässä 

yhteiskuntaruumiin läpäisevä biovalta osoittaa voimansa kykynä konfliktinhallintaan. 

Biovallan instituutioiden kautta sotaan ajautuneet intressipiirit ovat 

kommunikaatiokykyisiä keskenään ja näin vältytään verenvuodatukselta. Sen sijaan 

monenlaista verbaalista vuodatusta kahteen leiriin jakautuneiden ryhmien toimesta nähtiin 

ja kuultiin. Se oli sotaa biopoliittisen normin alueella ja sen tarkoituksena oli vaikuttaa 

tupakoinnin diskurssiin, asemaan yhteiskunnassa. Sekä tupakoinnin vastustajien, että 

siihen myönteisesti suhtautuneiden keskuudessa pyrkimyksenä oli ensisijaisesti vaikuttaa 

siihen millaisena tupakointi juridisen koodin tasolla määräytyy. Voittajana tästä sodasta 

selvisi lääketieteellisen tiedon auktorisoima terveysrintama siinä mielessä. Se sai 

tavoitteensa juridiseen järjestykseen.  
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Luvun viimeisessä kappaleessa käsittelin tupakkaoikeudenkäyntiä.  Oikeudenkäynti 

ilmentää vallankäytön eri puolia ja täsmentää biovallan ja suvereenin vallan eroja ja niiden 

kompleksistakin suhdetta. Tupakkaoikeudenkäynti on huomaamattaan monien 

diskurssimonumenttien järjestelyä totuudeksi pinnan tasolla. Juuri tästä johtui oikeuden  

mahdottomuus tehdä ”oikeaa” ratkaisua kanteeseen. Sellaista ei normin tasolla olisi ollut.   

 

Viides luku on aiemmin sanotun purkamista teoreettisempaan muotoon. Se on kulkemista 

kohti traagista tupakoitsijaa. Keskeisessä osassa Carl Schmittin muotoilu poliittisesta 

yhteisöstä ystävän ja vihollisen välisenä erona. Vastaavan jaottelun löydän biovallan 

toimintalogiikasta normin ja epänormaalin välisestä erosta. Molempia leimaa 

ulossulkevuuden elementti. Ehkäpä juuri Schmittin konkretiahakuisuudesta johtuen ja 

Nietzschen kiihottamana raivoan normalisoivan vallan ulossulkevuuden äärimmäistä 

julmuutta. Vaikuttaisi jopa siltä, että parempi olisi kuolla ylevästi kuin jäädä elämään 

häpeässä ja huonossa omassatunnossa.   

 

Viimeisessä luvussa sitten konstruoin tupakoitsijan traagiselle hahmolle tien 

vapautumiseen. Se on ennen kaikkea vapautumista häpeästä ja huonosta omasta tunnosta. 

Vapautunut, mutta huomaavainen tupakoitsija ei yhden henkosen vertaa mieti sitä mitä 

muut hänestä ajattelevat, sillä hänhän on vain liikkeessä oleva traaginen hahmo vallan ja 

tiedon muovaamassa sosiaalisessa kerrostuneisuudessa.    

 

Pieni epilogi 

 

Ihminen iloitsee ja helpottuu valtavasti saadessaan palautettua tutkielmansa. Se on merkki 

opintojen loppuun saattamisesta. Se on symboli vapautumisesta elämään…tai 

järjestelmään. Nyt koen olevani oikeutetumpi vapautumaan elämääni, olenko vallan vanki. 
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