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Kansanterveyslaitoksen seurantatutkimus suoma-
laisen aikuisväestön terveyteen vaikuttavista elin-
tavoista (AVTK-tutkimus) on sisältänyt huumei-
siin liittyviä kysymyksiä vuodesta 1996 lähtien. 
Tämä artikkeli raportoi uusimman, vuoden 2006 
kyselyn tulokset ja vertailee niitä aikaisempiin. 
Keväällä 2006 tehdyssä kyselyssä selvitettiin väes-
tön kontakteja huumeiden kokeilijoihin ja huu-
metarjontaan sekä mielipiteitä huumeiden käy-
tön ongelmallisuudesta, käytön tulevasta kehityk-
sestä ja kahdeksan erilaisen huumeidenvastaisen 
toimintakäytännön tärkeydestä.  

Vuoden 2006 aineisto kerättiin tilanteessa, jos-
sa 1990-luvulla ja vuosituhannen vaihteessa ta-
pahtunut huumeiden kokeilun ja käytön kasvu 
oli kääntynyt laskuun (ks. Hakkarainen & Met-
so 2006 & 2005). Huumekuolemia lukuun otta-
matta käänne oli tapahtunut myös rekisteröidyis-
sä huumehaitoissa (ks. Virtanen 2005). Mieli-
pidetutkimusten (esim. Natunen & al. 2006) 
mukaan väestön huumeasenteet olivat vastaavas-
ti hieman lieventyneet. Huumehuoli oli silti edel-
leen suuri; se tuli esiin muun muassa huumeiden 
käytön riskien arvioinnissa, turvattomuuden ko-
kemuksissa ja tuessa tiukalle huumekontrollille 
(ks. Natunen & al. 2006; Hakkarainen & Met-
so 2004). Huolella oli rationaalinen perustansa, 
sillä käytön kasvuvaiheen seurauksena huumeet 
ovat saaneet Suomessa huomattavasti aikaisem-
paa vahvemman sijan sekä nuorten kaupunkilais-
ten biletyskulttuurissa (ks. Salasuo 2004; Seppä-
lä & Mikkola 2004) että päihteiden ongelmakäy-
tössä (ks. Päihdehuollon …, 2006; Partanen & 
al. 2004). 

Aineisto

AVTK-tutkimusten aineistot on kerätty lähettä-
mällä kyselylomake 5 000 henkilön edustavalle 
satunnaisotokselle 15–64-vuotiaista, maassa py-
syvästi asuvista Suomen kansalaisista; laitoksissa 
asuvat suomalaiset on rajattu otoksen ulkopuo-
lelle. Keväällä 2006 lomake postitettiin 3. huhti-
kuuta, ja vastaamatta jättäneille lähetettiin kolme 
uusintakyselyä touko–kesäkuussa. 

Postikyselyiden vastausaktiivisuus on viime 
vuosikymmeninä yleisesti alentunut. Näin on 
käynyt myös vuonna 1978 aloitetuissa AVTK-
tutkimuksissa. Niiden kohdalla aktiivisuus on 
kuitenkin pysynyt suhteellisen hyvänä: vuosina 
2001–2005 vastausprosentit vaihtelivat 65:n ja 
70:n välillä. Kevään 2006 kyselylomakkeen pa-
lautti täytettynä 3 255 henkilöä, ja vastausprosen-
tiksi muodostui näin 65. Työikäisille nykyään ta-
valliseen tapaan vastanneiden osuus oli naisilla 
selvästi korkeampi (73 %, N = 1 778) kuin mie-
hillä (58 %, N = 1 477). 

Eri ikäryhmistä aktiivisimmin vastasivat 55–
64-vuotiaat (miehistä 69 %, naisista 81 %). 15–
24- ja 25–34-vuotiaiden miesten vastausprosen-
tit – 51 ja 47 – sen sijaan jäivät varsin pieniksi. 
Näin on käynyt myös aikaisemmissa tutkimuk-
sissa. Samanikäisiin miehiin verrattuna 15–24-
vuotiaiden naisten vastausprosentti (63) nousi 
kohtuulliseksi. Myös 35–44- ja 45–54-vuotiai-
den miesten vastausprosentit jäivät pienemmik-
si (59 ja 61) kuin missään naisten ikäryhmässä. 
(Helakorpi & al. 2006.)

Huumekontaktit vähentyneet, 
huumehuoli ennallaan
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Huumekontaktit

Vuosina 1996 ja 1997 AVTK-tutkimuksissa tie-
dusteltiin, tiesikö vastaaja tuttaviensa joukossa 
jonkun, joka on kokeillut huumeita viimeksi ku-
luneen vuoden aikana, ja onko vastaajalle samalla 
aikavälillä tarjottu jotain huumausainetta. Nämä 
kysymykset kartoittavat huumeiden käyttöä Suo-
messa epäsuorasti: vastaukset kertovat siitä, kuin-
ka vahvasti huumeet ovat läsnä ihmisten tuttava- 
ja elinpiireissä.

Kevään 2006 kyselyssä 14 prosenttia vastasi 
tietävänsä ainakin yhden huumeita vuoden sisäl-
lä kokeilleen tuttavan (ks. taulukko 1), ja 5 pro-
senttia vastaajista sanoi olleensa huumetarjonnan 
kohteena. Ikäryhmän ja sukupuolen mukaan eri-
teltynä suurin kokeilijoita tietävien osuus (35 %) 
oli 15–24-vuotiaiden naisten keskuudessa ja suu-
rin huumetarjouksia saaneiden osuus (18 %) 25–
34-vuotiaiden miesten keskuudessa. Muutoin nä-
mä osuudet olivat kahdessa nuorimmassa ikäryh-
mässä 25 ja 10 prosentin luokkaa. Kolmessa van-
himmassa ikäryhmässä ne sen sijaan jäivät sekä 
miehillä että naisilla pieniksi: kokeilijoita tietä-
vien osuus 4–12 prosenttiin ja huumetarjouksia 
saaneiden osuus 1–6 prosenttiin.

Aikaisempien AVTK-tutkimusten mukaan 
huumeita kokeilleita tuttavia tietävien osuus kas-
voi vuosina 1996–2001 kaikkien vastaajien kes-
kuudessa 12:sta 20 prosenttiin ja kahdessa nuo-
rimmassa ikäryhmässä noin kolmasosasta yli 50 
prosenttiin ja alle viidesosasta 27 prosenttiin (ks. 
Natunen & al. 2006, 252–253; Helakorpi & al. 
2006). Vuoden 2001 jälkeen nämä osuudet sen 
sijaan ovat yleensä pienentyneet, ja vuosien 2005 
ja 2006 välisenä aikana pudotus on entisestään 
kiihtynyt (ks. taulukko 1).

Taulukosta 1 käy ilmi, että huumeita kokeil-
leita tuttavia tietävien osuus on vuosina 2001–

2006 puolittunut 15–24-vuotiaiden miesten kes-
kuudessa ja alentunut noin 20 prosenttiyksikköä 
naisten vastaavassa ikäryhmässä. Molemmissa 
ryhmissä osuus on nyt jopa pienempi kuin vuo-
sina 1996–1997 (silloin miehillä 34 %, naisilla 
36 %). 25–34-vuotiaiden ikäryhmästä vastaavaa 
pitkää alenemaa sen sijaan ei löydy: tämänikäi-
sillä miehillä kokeilijoita tietävien osuus on pu-
donnut vasta vuosien 2005 ja 2006 välillä ja nai-
silla osuus on vuoronperään noussut ja laskenut. 
Kaikkien vastaajien osalta luvut ovat nyt samalla 
tasolla kuin 1990-luvun lopussa.

Huumetarjontaa kartoittanut kysymys on tuo-
nut 1990-luvun lopun kasvutrendin ja 2000-lu-
vun alenevan trendin esiin nuorimmassa ikäryh-
mässä. Huumetarjouksia saaneiden osuus nou-
si 15–24-vuotiaiden miesten keskuudessa vuosi-
na 1997–2001 viidesosasta neljäsosaan ja saman-
ikäisten naisten keskuudessa 13:sta 22 prosenttiin 
(vuonna 2000). Vuosina 2001–2006 huumetar-
jontaa kohdanneiden osuus sen sijaan on pudon-
nut tämän ikäryhmän miehillä johdonmukaises-
ti 25:stä 13 prosenttiin. Nuorilla naisilla kyseinen 
osuus oli vuosina 2000–2003 noin viidesosa, ale-
ni hieman parin seuraavan vuoden aikana, mut-
ta tipahti vuosien 2005 ja 2006 välillä 18:sta 11 
prosenttiin. Vuoden 2006 luvut 13 ja 11 prosent-
tia ovat pienemmät kuin vastaavat luvut (20 ja 13 
%) vuonna 1997, jolloin kysymys huumetarjon-
nasta ensimmäisen kerran esitettiin. 

25–34-vuotiaiden keskuudessa huumetarjon-
taa kohdanneiden osuus sen sijaan on uusimmas-
sa tutkimuksessa noussut korkeammaksi kuin 
missään aikaisemmassa tutkimuksessa (miehillä 
edellisten vuosien noin 15:stä 18 %:iin ja naisil-
la 6:sta 9 %:iin). Tämä, samoin kuin johdonmu-
kaisen alenevan trendin puuttuminen ikäryhmän 
huumetuttavuuksissa, voi johtua siitä, että tähän 
ikäryhmään on siirtynyt huumeiden käytön kas-

Taulukko 1. Huumeita kokeilleita tuttavia tietävien prosenttiosuudet vuosina 2001–2006

Vuosi 15–24-vuotiaat 25–34-vuotiaat Kaikki Kaikki Kaikki

miehet naiset miehet naiset miehet naiset

2001 54 53 27 27 21 20 20

2002 49 56 28 20 19 20 19

2003 41 52 31 29 18 20 19

2004 37 48 32 22 17 17 17

2005 35 46 31 26 17 17 17

2006 27 35 25 23 13 15 14
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vuvaiheen nuoria, joiden tuttavapiirissä edelleen 
on huumeiden käyttöä.

Mielipiteet huumeongelman 
vakavuudesta

AVTK-tutkimuksissa on kysytty vuodesta 2001 
lähtien, miten vakavana ongelmana vastaaja pi-
tää huumausaineiden käyttöä Suomessa nykyään 
ja mihin suuntaan hän arvelee käytön kehittyvän 
täällä lähitulevaisuudessa. Kevään 2006 kyselyssä 
78 prosenttia vastaajista piti huumeiden käyttöä 
vakavana ongelmana (ks. taulukko 2), ja 62 pro-
senttia arveli sen lisääntyvän nykyisestä. Käytön 
vähenemiseen uskoi vain 2 prosenttia vastaajista ja 
36 prosenttia ennakoi, että käyttö tulee pysymään 
jatkossa jokseenkin nykytasolla. Miehet arvioivat 
kaikissa ikäryhmissä nykytilannetta jonkin verran 
ja käytön kehityssuuntaa hieman lievemmin kuin 
naiset (käytön lisääntymistä ennakoineiden osuus 
oli miehillä 61 % ja naisilla 64 %).

Ikäryhmien vertailussa ”huolettomimmik-
si” huumetilanteen ja sen kehityksen arvioinnis-
sa osoittautuivat nuorimmat ikäryhmät. 15–24-
vuotiaista vastaajista ”vain” viidesosa arvioi, et-
tä huumeiden käyttö on Suomessa erittäin vaka-
va ongelma, ja 43 prosenttia arveli, että käyttö 
tulee lisääntymään. Ei kovin vakava, muttei lie-
väkään -vastausten osuus nousi tässä ikäryhmäs-
sä selvästi suuremmaksi kuin erittäin vakava -vas-

tausten osuus (ks. taulukko 2). 25–34-vuotiailla 
miehillä nykytilanteen arviointi oli jokseenkin sa-
ma kuin nuorimmassa ikäryhmässä, mutta muu-
ten huolestuneisuus kasvoi vanhempiin ikäryh-
miin mentäessä johdonmukaisesti niin, että 55–
64-vuotiailla erittäin vakava -arvioiden osuus oli 
jo 58 prosenttia. Käytön lisääntymistä ennakoi-
neiden osuus sen sijaan vaihteli 15–24-vuotiaita 
vanhemmissa ikäryhmissä vähän, 60 ja 72 pro-
sentin välillä.  

Ikäryhmäeroja olennaisempaa on kuitenkin se, 
että myös nuorimmassa ikäryhmässä enemmistö 
(58 %) vastaajista piti huumeiden käyttöä Suo-
messa vähintään melko vakavana ongelmana ja 
lähes puolet (43 %) arveli sen lisääntyvän lähi-
tulevaisuudessa. Käyttöä melko lievänä tai ole-
mattomana ongelmana pitäneiden ja sen vähe-
nemistä ennakoineiden osuudet sen sijaan jäivät 
kauttaaltaan varsin pieniksi. Suurimmat ne oli-
vat 15–24-vuotiaiden miesten ikäryhmässä: 13 
ja 6 prosenttia.

Kevään 2006 tulokset merkitsevät sitä, että vuo-
sina 2001–2005 tapahtunut arvioiden lieventymi-
nen on pysähtynyt. Huumeiden käytön vähintään 
melko vakavaksi ongelmaksi arvioineiden osuus 
aleni vuosina 2001–2005 12 prosenttiyksikköä, 
erittäin vakava -arvion esittäneiden osuus jopa 21 
prosenttiyksikköä. Samaan aikaan ei kovin vaka-
va, muttei lieväkään -arvion esittäneiden osuus 
yli kaksinkertaistui (ks. taulukko 3). Nämä muu-
tokset tapahtuivat sekä miesten että naisten kes-

Taulukko 2. Mielipiteet huumeongelman vakavuudesta Suomessa vuonna 2006; prosenttiosuudet 
vastaajista

Kaikki Miehet Naiset 15–24-vuotiaat 55–64-vuotiaat

Erittäin vakava ongelma 38 34 41 20 58

Melko vakava ongelma 40 40 40 38 33

Ei kovin vakava, muttei lieväkään 20 22 18 35 8

Melko lievä tai ei ongelma ollenkaan 3 5 1 8 1

Taulukko 3. Mielipiteet huumeongelman vakavuudesta Suomessa vuosina 2001–2006; prosentti-
osuudet vastaajista

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Erittäin vakava ongelma 58 55 47 40 37 38

Melko vakava ongelma 32 34 37 41 41 40

Ei kovin vakava, muttei lieväkään 8 10 13 17 19 20

Melko lievä tai ei ongelma ollenkaan 1 1 2 2 3 3
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kuudessa ja kaikissa ikäryhmissä. Erittäin vakava 
ongelma -arvioiden osuus putosi eniten 25–34-
vuotiailla naisilla (61:stä 25 %:iin) ja erittäin va-
kava- ja melko vakava -arvioiden yhteenlaskettu 
osuus 25–34-vuotiailla miehillä (84:stä 56 %:iin). 
Jälkimmäisessä ikäryhmässä kirjattiin myös tau-
lukon 3 kahden lievimmän vastausvaihtoehdon 
osuuden suurin kasvu (16:sta 44 %:iin). Vuonna 
2006 luvut sen sijaan pysyivät samalla tasolla kuin 
vuonna 2005. Ainoa maininnan arvoinen poikke-
us tästä pysähdyksestä on ei kovin vakava, muttei 
lieväkään -arvioiden osuuden 4–5 prosenttiyksi-
kön kasvu (12–34 %:n tasolta 16–39 %:n tasolle) 
naisten kolmessa nuorimmassa ikäryhmässä.

Vastaava muutostrendien pysähtyminen on ta-
pahtunut myös arvioissa huumeiden käytön tule-
vasta kehityksestä (ks. taulukko 4). Vuosina 2001–
2005 käytön lisääntymistä ennakoineiden osuus 
putosi 29 prosenttiyksikköä ja käytön tasaantu-
mista ennakoineiden osuus kasvoi 27 prosent-
tiyksikköä. Nämäkin muutokset toteutuivat sekä 
miesten että naisten keskuudessa ja kaikissa ikä-
ryhmissä. Suurimmat ne olivat nuorimmassa ikä-
ryhmässä, jossa käytön lisääntymistä ennakoinei-
den osuus aleni 78:sta 44 prosenttiin ja käytön ta-
saantumista ennakoineiden osuus nousi 21:stä 52 
prosenttiin.  Kevään 2006 luvuissa sen sijaan on 
havaittavissa edelliseen vuoteen verrattuna pieni 
käänne. Vain naisten kahdessa nuorimmassa ikä-
ryhmässä vuosien 2001–2005 trendit jatkuivat loi-
vasti myös vuoteen 2006.

Mielipiteet huumeidenvastaisesta toi-
minnasta

Vuosien 2001–2003 AVTK-tutkimuksissa vastaa-
jia pyydettiin arvioimaan kuuden eri käytännön – 
valistuksen/informaation, ennalta ehkäisevän lap-
si- ja nuorisotyön, huumeiden käyttäjien hoidon, 
tullin rajakontrollin, poliisin toiminnan ja anka-
rien rangaistuksien – tärkeyttä ”huumeiden vää-

rinkäytön vastaisessa toiminnassa”. Kolmen vuo-
den tauon jälkeen kysymys palasi AVTK-tutki-
mukseen keväällä 2006. Silloin arvioituja käytän-
töjä olivat edellisten lisäksi yhteiskunnallisen eri-
arvoisuuden vähentäminen ja huumetestit. Vas-
tausvaihtoehdot ovat olleet kaikissa tutkimuksis-
sa samat: hyvin tärkeä, melko tärkeä, ei kovin tär-
keä ja ei osaa sanoa.

Kaikkia kahdeksaa huumeidenvastaista toimin-
talinjaa pidettiin keväällä 2006 yleisesti varsin tär-
keinä (ks. kuvio 1). Kun lasketaan yhteen hyvin 
tärkeä- ja melko tärkeä -vastausten osuudet, min-
kään toiminnan kannatus ei jää alle 80 prosentin 
ja neljän kannatus nousee lähelle sataa prosenttia. 
Hyvin tärkeä -arvioiden osuus vaihteli enemmän, 
mutta jäi alle 50 prosentin vain yhteiskunnalli-
sen eriarvoisuuden vähentämisen kohdalla. Huu-
meiden käyttäjien hoidon, huumetestit ja anka-
rat rangaistukset arvioi hyvin tärkeiksi hieman yli 
puolet, tullin rajakontrollin ja poliisin toiminnan 
noin kolme neljäsosaa ja valistuksen/informaati-
on neljä viidesosaa vastaajista. Kärkeen sijoittui 
ennalta ehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö: sen arvioi 
hyvin tärkeäksi 90 prosenttia ja vähintään melko 
tärkeäksi 99 prosenttia vastaajista.

Naisilla toiminnat tärkeäksi arvioineiden osuus 
nousi lähes poikkeuksetta korkeammaksi kuin 
miehillä. Suurimmat erot naisten ja miesten välil-
lä olivat huumeiden käyttäjien hoidon ja yhteis-
kunnallisen eriarvoisuuden vähentämisen merki-
tyksen arvioinnissa, ja vain ankarien rangaistuk-
sien kohdalla hyvin tärkeä -arvioiden osuus oli 
miehillä yhtä suuri kuin naisilla. Eri toimintalin-
jojen tärkeysjärjestys muodostui kuitenkin mie-
hillä ja naisilla jokseenkin samanlaiseksi, ja ”nel-
jän kärki” oli molemmilla sukupuolilla sama.

Ikäryhmien vertailu kannattaa rajoittaa hyvin 
tärkeä -arvioiden osuuksiin, sillä hyvin tärkeä- ja 
melko tärkeä -arvioiden osuudet yhteen lasketta-
essa ikäryhmien väliset erot tasoittuvat. Toimin-
nat hyvin tärkeäksi arvioineiden osuus oli useim-
miten pienin 15–24- tai 25–34-vuotiaiden kes-

Taulukko 4. Mielipiteet huumeiden käytön kehityksestä Suomessa lähitulevaisuudessa vuosina 
2001–2006; prosenttiosuudet vastaajista

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Käyttö vähenee nykyisestä 1 1 1 1 3 2

Käyttö pysyy nykytasolla 11 19 24 27 38 36

Käyttö lisääntyy nykyisestä 88 80 75 72 59 62
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kuudessa ja kasvoi vanhempiin ikäryhmiin men-
täessä. Yksimielisimpiä ikäryhmät olivat huumei-
den käyttäjien hoidon ja ankarien rangaistuksien 
merkityksestä (ks. taulukko 5 ja kuvio 2). Ikä-
ryhmittäisiä eroja ja yhtäläisyyksiä olennaisem-
paa on kuitenkin se, että nuorissakin ikäryhmissä 
käytäntöjä tärkeinä pitäneiden osuudet olivat var-
sin suuret. Hyvin tärkeä- ja melko tärkeä -vasta-
usten yhteenlaskettu osuus oli pienimmilläänkin 

73 prosenttia (25–34-vuotiaiden arvioissa huu-
metestien merkityksestä).

Edellä kuvatut erot naisten ja miesten arviois-
sa esiintyivät – ja osin korostuivat – myös ikäryh-
mien vertailussa. Hyvin tärkeä -vastausten osuus 
oli miehillä korkeampi kuin naisilla vain kahden 
nuorimman ikäryhmän arvioissa ankarien ran-
gaistuksien merkityksestä (ks. kuvio 2) ja nuo-
rimman ikäryhmän arvioissa tullin rajakontrol-

Kuvio 1. Mielipiteet huumeiden väärinkäytön vastaisesta toiminnasta, vastaajien prosenttiosuudet 
vuonna 2006

Taulukko 5. Huumeidenvastaiset toiminnat hyvin tärkeäksi arvioineiden osuuden vaihtelu vuonna 
2006, pienin ja suurin prosenttiosuus ikäryhmittäisessä tarkastelussa

Pienin prosenttiosuus Suurin prosenttiosuus Erotus (%-yksikköä)

Lapsi- ja nuorisotyö 73 (15–24-v ) 96 (35–44-v ) 23

Valistus/informaatio 67 (15–24-v ) 90 (55–64-v ) 23

Tullin rajakontrolli 60 (15–24-v ) 85 (55–64-v ) 25

Poliisin toiminta 63 (15–24-v ) 79 (55–64-v ) 16

Käyttäjien hoito 52 (35–44-v ) 61 (55–64-v ) 9

Huumetestit 45 (25–34-v ) 68 (55–64-v ) 23

Ankarat rangaistukset 50 (15–24-v ) 58 (35–44-v ) 8

Eriarvoisuuden vähentäminen 41 (25–34-v ) 57 (55–64-v ) 16
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lin merkityksestä (hyvin tärkeä -vastausten osuus 
miehillä 61 %, naisilla 58 %). 

Nuoret miehet arvostivat siis suhteellisen paljon 
rangaistuksia ja kontrollia. Nuoret naiset puoles-
taan erottuivat samanikäisistä miehistä erityisesti 
arvioissaan huumeiden käyttäjien hoidon merki-
tyksestä: 15–24-vuotiaista naisista sitä piti hyvin 
tärkeänä 67 prosenttia ja 25–34-vuotiaista nai-
sista 60 prosenttia, kun luvut miesten vastaavis-
sa ikäryhmissä olivat 45 ja 43 prosenttia (ks. ku-
vio 2). Naisten nuorimman ikäryhmän keskuu-
dessa vain ennalta ehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö 
(79 %) ja valistus/informaatio (70 %) saivat hy-
vin tärkeä -arvioita enemmän kuin huumeiden 
käyttäjien hoito.

Kahdeksasta tässä käsitellystä toimintakäytän-
nöstä huumetestit, huumeiden käyttäjien hoito 
ja ankarat rangaistukset ovat olleet paljon ja jos-
kus vastakkain asetettuina esillä huumepoliitti-
sessa keskustelussa. Siksi on syytä katsoa ikäryh-
mittäin, kuinka suuri osa vastaajista piti niitä hy-
vin tärkeinä huumeidenvastaisessa työssä. Vertai-
lu (kuvio 2) osoittaa, että naisten nuorinta ikä-
ryhmää lukuun ottamatta arvostuserot näiden 
kolmen toimintakäytännön välillä jäivät melko 
pieniksi. Ne kuitenkin vahvistavat kuvaa nuor-
ten miesten rangaistusmyönteisyydestä ja naisten 
kaikkien ikäryhmien hoitomyönteisyydestä.

Miesten kolmessa nuorimmassa ikäryhmäs-
sä ankarat rangaistukset arvioitiin useimmin ja 
huumeiden käyttäjien hoito harvimmin hyvin 
tärkeäksi toiminnaksi. Miesten kahdessa van-
himmassa ikäryhmässä kärkeen sen sijaan nou-
sivat huumetestit, ja 55–64-vuotiaiden keskuu-
dessa myös käyttäjien hoito ohitti arvostuksessa 

ankarat rangaistukset. Naisilla huumeiden käyt-
täjien hoito oli ykkönen kahdessa nuorimmassa 
ikäryhmässä ja 45–54-vuotiaiden keskuudessa ja 
huumetestit vanhimmassa ikäryhmässä. Ankarat 
rangaistukset sen sijaan pärjäsivät naisten arviois-
sa melko huonosti 35–44-vuotiaiden ikäryhmää 
lukuun ottamatta.

Taulukossa 6 kuvaamme lopuksi hyvin tärkeä 
-arvioiden osuuksien vaihtelua vuosina 2001–
2003 ja 2006. Tämä vertailu tuo muutoksia pa-
remmin esiin kuin hyvin tärkeä- ja melko tär-
keä -arvioiden yhteenlaskettujen osuuksien ver-
tailu. Jälkimmäiset ovat jatkuvasti olleet samalla 
korkealla tasolla kuin keväällä 2006: ennalta eh-
käisevän lapsi- ja nuorisotyön, valistuksen/infor-
maation, tullin rajakontrollin ja poliisin toimin-
nan kohdalla 95–99 prosentin, huumeiden käyt-
täjien hoidon kohdalla 90 prosentin ja ankarien 
rangaistuksien kohdalla 80–85 prosentin luok-
kaa (vrt. kuvio 1).

Ennalta ehkäisevän lapsi- ja nuorisotyön ja va-
listuksen/informaation kannatus on pysynyt ko-
ko tarkastelujakson ajan molemmilla sukupuolil-
la ja kaikissa ikäryhmissä vakaasti hyvin korkea-
na. Nuorimmassa ikäryhmässä hyvin tärkeä -arvi-
oiden osuus on ollut lapsi- ja nuorisotyön kohdal-
la noin 70 prosenttia ja valistuksen/informaation 
kohdalla noin 65 prosenttia, ja vanhimmassa ikä-
ryhmässä vastaavat prosentit ovat olleet 95 ja 90.

Pieniä ovat muutokset olleet muidenkin käy-
täntöjen arvioinnissa. Niiden kohdalla hyvin tär-
keä -arvioiden osuus on kuitenkin vuonna 2006 
hieman pudonnut periodin 2001–2003 tasosta. 
Selvin tämä muutos on ollut ankaria rangaistuk-
sia koskevissa mielipiteissä: hyvin tärkeä -arvioi-

Kuvio 2. Niiden vastaajien prosenttiosuus, jotka miesten ja naisten kussakin ikäryhmässä arvioivat huu-
meiden käyttäjien hoidon, huumetestit ja ankarat rangaistukset hyvin tärkeiksi vuonna 2006
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den osuus on pienentynyt kaikissa ikäryhmissä ja 
keskimäärin 8 prosenttiyksikköä. Tullin rajakont-
rollin ja poliisin toiminnan kohdalla taulukossa 6 
näkyvät pienet osuuksien alenemat johtuvat pää-
osin kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä tapahtu-
neista muutoksista: niissä hyvin tärkeä -arvioiden 
osuudet ovat uusimmassa tutkimuksessa pudon-
neet edellisiin kolmeen tutkimukseen verrattuna 
keskimäärin 10 (tullin rajakontrolli) ja 7 (poliisin 
toiminta) prosenttiyksikköä.

Huumeiden käyttäjien hoidon osalta hyvin tär-
keä -arvioiden osuus oli vuonna 2006 sama kuin 
vuonna 2002, mutta liki kaikissa ikäryhmissä kes-
kimäärin 5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuo-
sina 2001 ja 2003. Vuoden 2006 tuloksissa totea-
mamme ero naisten ja miesten arvioissa käyttäji-
en hoidon merkityksestä on esiintynyt myös ai-
kaisempina tutkimusvuosina: hyvin tärkeä -arvi-
oiden osuus on ollut naisilla keskimäärin 17 pro-
senttiyksikköä suurempi kuin miehillä. Päinvas-
tainen asetelma on jatkuvasti syntynyt vain nuo-
rimman ikäryhmän arvioissa ankarien rangais-
tuksien ja poliisin toiminnan merkityksestä: niis-
sä hyvin tärkeä -vastausten osuus on ollut miehil-
lä hieman suurempi kuin naisilla.

Yhteenveto ja pohdinta

Tämän artikkelin tärkein tulos on ilman muu-
ta se, että huumeita kokeilleita tuttavia tietävien 
ja huumetarjontaa kohdanneiden osuudet ovat 
alentuneet erityisesti 15–24-vuotiaiden keskuu-
dessa. Tässä ikäryhmässä luvut ovat nyt jopa 
alemmat kuin vuosina 1996–1997, jolloin huu-
mekontakteja ensimmäisen kerran kartoitettiin. 
Kaikkien vastaajien osalta huumeiden kokeili-
joita tietävien ja huumetarjontaa kohdanneiden 

osuudet jäävät uusimmassa tutkimuksessa samal-
le tasolle kuin 1990-luvun lopussa. Muihin vii-
meaikaisiin tutkimuksiin (ks. esim. Hakkarainen 
& Metso 2005 & 2006) ja viranomaisrekistereis-
tä saataviin tietoihin (ks. Virtanen 2005) rinnas-
tettuna nämä tulokset vahvistavat käsitystä, että 
Suomen huumetilanne on rauhoittumassa. Huu-
mekontakteja, huumeiden käyttöä ja huumehait-
toja kuvaavat luvut ovat kääntyneet laskuun, ja 
selvin käänne on nuorten kaupunkilaisten kes-
kuudessa, joita huumeiden käyttökulttuurin ke-
hitys eniten koskee.

Huumeiden käytön lisääntyminen 1990-luvul-
la ja vuosituhannen vaihteessa oli sukupolvi-il-
miö: huumeiden uudet kokeilijat ja käyttäjät tuli-
vat tuolloin nuoruuttaan eläneistä 1970- ja 1980-
luvulla syntyneistä ikäryhmistä (Hakkarainen & 
Metso 2003). Nyt tuo ilmiö on laantunut ainakin 
1980-luvulla syntyneiden keskuudessa. Vastaavat 
käytön kasvun ja vähenemisen trendit on todet-
tu monissa muissakin maissa. Huumeiden asema 
ja arvostus näyttävät muuttuvan kansainvälisten 
nuorisokulttuuristen virtausten mukana.

Kun AVTK-tutkimuksessa vuonna 2001 en-
simmäisen kerran tiedusteltiin arvioita huume-
ongelman vakavuudesta ja huumeiden käytön ke-
hityssuunnasta, elettiin vielä käytön ja haittojen 
kasvun vaihetta, ja esimerkiksi huumeiden aihe-
uttamia myrkytyskuolemia käsiteltiin tiedotusvä-
lineissä runsaasti ja dramaattisesti (Hakkarainen 
2002; Piispa 2001). Niinpä noin 90 prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, että huumeiden käyttö 
on Suomessa vakava ongelma ja tulee edelleen li-
sääntymään (Jallinoja & al. 2002). Kulttuurisesti 
outojen päihteiden käyttö ja haitat olivat säikäyt-
täneet suomalaiset. Vuoden 2001 syksyllä teh-
dyssä kyselyssä (MTV3 7.9.2001) huumeita pi-
dettiin Suomen pahimpana ongelmana, ja vuo-

Taulukko 6. Huumeidenvastaiset toiminnat hyvin tärkeäksi arvioineiden vastaajien prosenttiosuu-
det vuosina 2001–2003 ja 2006

Miehet Naiset

2001 2002 2003 2006 2001 2002 2003 2006

Lapsi- ja nuorisotyö 87 87 86 88 93 91 92 92

Valistus/informaatio 79 79 77 79 85 84 83 84

Tullin rajakontrolli 78 77 79 74 83 81 83 78

Poliisin toiminta 75 73 76 71 76 76 78 75

Käyttäjien hoito 54 48 50 49 69 65 71 64

Ankarat rangaistukset 63 62 60 54 64 61 61 54
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den 2003 eduskuntavaalien teemoista kysyttäes-
sä (Helsingin Sanomat 3.2.2003) huumeet nousi-
vat erittäin tärkeiden asioiden listalla toiseksi he-
ti sairaanhoidon jälkeen.

Sittemmin väestön huumehuoli on hieman lie-
ventynyt. Käytön ja haittojen nopean lisäänty-
misen synnyttämä pahin säikähdys on mennyt 
ohi, ja ongelmaan ”tottumisen” prosessi on pi-
simmällä nuorissa ikäryhmissä ja isoissa kaupun-
geissa, joissa huumeita ja niiden haittoja on kau-
immin ja yleisimmin esiintynyt. Käyttöä vakava-
na ongelmana pitävien ja sen lisääntymistä en-
nakoivien osuudet ovat kuitenkin edelleen suu-
ret. Keväällä 2006 kaikista vastaajista noin neljä 
viidesosaa ja 15–24-vuotiaistakin yli puolet piti 
huumeiden käyttöä vakavana ongelmana, ja noin 
kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista ja lähes puo-
let 15–24-vuotiaista arvioi, että käyttö tulee li-
sääntymään. Käytön lieväksi tai olemattomaksi 
ongelmaksi arvioivien ja sen vähenemistä enna-
koivien osuudet ovat olleet kaikissa ikäryhmissä 
jatkuvasti hyvin pienet.

Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa huu-
measenteita ja -mielipiteitä kartoittaneissa tutki-
muksissa (ks. esim. Hakkarainen & Metso 2004). 
Ne antavat myös kuvaa siitä, mitä vastaajat ajat-
televat, kun he arvioivat huumeiden käytön val-
takunnallisesti vakavaksi ongelmaksi: perustavan-
laatuisia terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia 
uhkia ja riskejä. Vuonna 2002 kerätyssä aineis-
tossa lähes puolet naisista ja kolmasosa miehis-
tä pelkäsi joutuvansa huumeongelmiin liittyvän 
väkivallan kohteeksi, ja iso enemmistö piti huu-
meiden kokeilusta ja käytöstä aiheutuvia tervey-
dellisiä ja muita riskejä suurina tai kohtalaisina 
(Hakkarainen & Metso 2004, 42–44). Useimmi-
ten tietoa näistä uhkista ja riskeistä saadaan jouk-
kotiedotuksesta: uutisissa raportoidaan huume-
kuolemista, hoidon tarpeesta, huumeiden täh-
den tehdyistä väkivalta- ja omaisuusrikoksista 
(ks. Piispa 2001).

Huumeongelmaa koskevien mielipidejakaumi-
en jyrkkyyttä pohdittaessa on syytä muistaa myös 
se, että kysymyksenasettelu vaikuttaa vastauksiin. 
Jos kysytään jonkin yksittäisen, julkisuudessa pal-
jon esillä olleen sosiaalisen ongelman valtakunnal-
lista vakavuutta, saadaan usein varsin huolestu-
neita arvioita (vrt. esim. Peltovuoma & al. 2006). 
Sen sijaan kysymykset, joissa pyydetään arvioi-
maan ongelmien suuruutta konkreettisemmin, 
esimerkiksi omalla asuinalueella (ks. Hakkarainen 
& Metso 2004, 41–42), tai vertailemaan erilaisia 

ongelmia, tuottavat maltillisempia vastauksia.
Huoli yhteiskunnallisesta ongelmasta joh-

taa yleensä toimintaodotuksiin ja -vaatimuksiin. 
Niinpä useat erilaiset huumeidenvastaiset käytän-
nöt on katsottu AVTK-tutkimuksissa tärkeiksi. 
Hyvin tärkeä -arvioiden osuus on ollut ennalta 
ehkäisevän lapsi- ja nuorisotyön kohdalla noin 90 
prosenttia, valistuksen/informaation, tullin raja-
kontrollin ja poliisin toiminnan kohdalla 75–80 
prosenttia ja huumeiden käyttäjien hoidon, an-
karien rangaistuksien ja huumetestien kohdalla 
55–60 prosenttia. Vain yhteiskunnallisen eriar-
voisuuden vähentämisen merkitystä kysyttäessä 
(2006) hyvin tärkeä -vastausten osuus on jäänyt 
alle 50 prosentin. 

Siihen, miksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
vähentäminen on saanut paljon vähemmän hy-
vin tärkeä -arvioita kuin esimerkiksi lapsi- ja nuo-
risotyö, on vaikea vastata. Ilmeisesti se koetaan 
huumeilmiöiden suhteen hieman liian yleiseksi 
toimintalinjaksi. Toisaalta se on saanut runsaasti 
melko tärkeä -arvioita ja ei kovin tärkeä -vastaus-
ten osuus on jäänyt 15 prosenttiin eli samalle ta-
solle kuin ankarien rangaistuksien ja huumetes-
tien merkitystä punnittaessa.  

Tiivistäen sanottuna kansalaiset näyttävät siis 
arvostavan ja odottavankin monipuolista, pitkä-
jänteistä ja ennaltaehkäisyyn painottuvaa huu-
meidenvastaista toimintaa (vrt. Hakkarainen & 
al. 1996, 145–146; Hakkarainen & Metso 2004, 
45–46). Naiset ovat korostaneet kysyttyjen toi-
mintakäytäntöjen tärkeyttä vielä useammin kuin 
miehet. Suurin ero naisten ja miesten välillä on 
esiintynyt huumeiden käyttäjien hoidon arvi-
oinnissa: naisista sitä on pitänyt hyvin tärkeänä 
kaksi kolmasosaa, miehistä puolet. Vain nuorim-
man ikäryhmän arvioissa ankarien rangaistuksi-
en ja poliisin toiminnan merkityksestä hyvin tär-
keä -vastausten osuus on ollut miehillä tavallisesti 
hieman korkeampi kuin naisilla. Ikäryhmävertai-
lussa nuoret ovat osoittautuneet varauksellisem-
miksi kuin vanhemmat vastaajat, mutta heilläkin 
hyvin tärkeä -vastausten osuus on ollut useimmi-
ten selvästi yli 50 prosenttia. 

Huumepoliittisesti mielenkiintoisinta toimin-
takäytäntöjen arvioinnissa on ollut ”pehmeiden” 
menetelmien korostuminen. Kun väestökyselyis-
sä on selvitetty mielipiteitä huumeiden laillistami-
sesta ja niiden käytöstä rankaisemisesta, Suomes-
sa noudatettu tiukka linja on saanut vankan tuen 
(ks. esim. Hakkarainen & Metso 2004). AVTK-
tutkimuksissa arvioiduista käytännöistä tähän 
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Matti Piispa & Satu Helakorpi & Antti Uutela & 
Piia Jallinoja: Huumekontaktit vähentyneet, huume
huoli ennallaan. Kansanterveyslaitoksen kyselyjen tu
loksia

Kansanterveyslaitoksen seurantatutkimus suomalai-
sen aikuisväestön terveyteen vaikuttavista elintavois-
ta (AVTK-tutkimus) on sisältänyt huumeisiin liitty-
viä kysymyksiä vuodesta 1996 lähtien. Artikkeli rapor-
toi uusimman, vuoden 2006 kyselyn tulokset ja vertai-
lee niitä aikaisempiin. AVTK-tutkimusten perinteen 
mukaisesti kevään 2006 kyselylomake lähetettiin 5 000 
henkilön edustavalle satunnaisotokselle 15–64-vuoti-
aista suomalaisista. Vastausprosentiksi muodostui 65; 
naiset ja vanhemmat ikäryhmät vastasivat aktiivisem-
min kuin miehet ja nuoremmat ikäryhmät.

Huumeita kokeilleita tuttavia tietävien osuus kasvoi 
selvästi vuosina 1996–2001. Vuoden 2001 jälkeen se 
sen sijaan on pienentynyt erityisesti 15–24-vuotiaiden 
keskuudessa, ja vuosien 2005 ja 2006 välisenä aikana 
pudotus on entisestään kiihtynyt. Samat trendit ovat 
tulleet esiin 15–24-vuotiailla myös kysyttäessä, onko 
vastaajalle tarjottu jotain huumausainetta. Kokeilijoita 
tietävien ja huumetarjouksia saaneiden osuudet olivat 
vuonna 2006 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä pienem-
mät kuin vuosina 1996–1997 ja kaikkien vastaajien 
osalta samalla tasolla kuin 1990-luvun lopussa.

Väestön arviot huumeongelman vakavuudesta ja ke-
hityssuunnasta Suomessa ovat jatkuvasti olleet huoles-
tuneita. Vuosina 2001–2006 huumehuoli on hieman 
lieventynyt, mutta vielä kevään 2006 tutkimuksessa-

kin noin neljä viidesosaa kaikista vastaajista ja 15–24-
vuotiaistakin yli puolet piti huumeiden käyttöä vaka-
vana ongelmana ja noin kaksi kolmasosaa kaikista ja lä-
hes puolet 15–24-vuotiaista arvioi, että käyttö tulee li-
sääntymään. Käytön lieväksi tai olemattomaksi ongel-
maksi arvioineiden ja sen vähenemistä ennakoineiden 
osuudet ovat olleet kaikissa ikäryhmissä vuodesta toi-
seen hyvin pienet.

Huumeidenvastaisessa toiminnassa kansalaiset näyt-
tävät arvostavan ja odottavan monipuolista, pitkäjän-
teistä ja ennaltaehkäisyyn painottuvaa otetta. Tärkeys-
arvioinnissa kärkeen on jatkuvasti sijoittunut ennal-
ta ehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö; valistusta/informaa-
tiota, tullin rajakontrollia ja poliisin toimintaa on pi-
tänyt hyvin tärkeänä 75–80 prosenttia ja huumeiden 
käyttäjien hoitoa, ankaria rangaistuksia, huumetestejä 
ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä 45–
60 prosenttia vastaajista. Ei kovin tärkeä -vastausten 
osuus sen sijaan on noussut suurimmillaankin vain 15 
prosenttiin.

Naiset ovat korostaneet mainittujen toimintakäy-
täntöjen tärkeyttä lähes poikkeuksetta vielä enemmän 
kuin miehet; suurin tämä ero on ollut käyttäjien hoi-
don arvioinnissa. Vain 15–24-vuotiaiden arvioissa an-
karien rangaistuksien ja poliisin toiminnan merkityk-
sestä hyvin tärkeä -vastausten osuus on ollut miehil-
lä toistuvasti hieman suurempi kuin naisilla. Nuoret 
ovat olleet varauksellisempia kuin vanhemmat vastaa-
jat, mutta esimerkiksi vuoden 2006 aineistossa heistä-
kin vähintään kolme neljäsosaa piti kysyttyjä toimin-
toja joko hyvin tai melko tärkeinä. 

tiukkaan linjaan kuuluvat selvimmin poliisin toi-
minta, tullin rajakontrolli ja ankarat rangaistuk-
set. Ne kaikki ovat kuitenkin jääneet tärkeysarvi-
oinnissa lapsi- ja nuorisotyön ja valistuksen/in-

formaation taakse. Vuoden 2006 tutkimuksessa 
tämä asetelma vielä korostui, kun tiukan linjan 
toimintakäytännöt hyvin tärkeiksi arvioineiden 
osuus aleni erityisesti nuorissa ikäryhmissä.
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