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Nuorten päihteiden käyttö sekä käsitykset 
niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta
Suomen ESPAD-aineiston tuloksia 1995–2011
Kirsimarja raitasalo & Petri HuHtanen & salme aHlström

Nuorten käyttäytyminen ja erityisesti nuorten 
alkoholin käyttö ja siinä tapahtuvat muutok-
set ovat jo pitkään kiinnostaneet muuta väestöä. 
Tarkkailemalla nuorten käyttäytymistä tänään on 
haluttu ennakoida huomista. Kiinnostusta ovat 
osoittaneet niin nuorten vanhemmat, koululai-
tos, sosiaali- ja terveystoimi, tutkijat kuin po-
liitikot ja mediakin. Viime aikoina nuorten al-
koholin käyttö on ollut erityisen kiinnostuksen 
kohteena myös Euroopan tasolla (Österberg & 
Karlsson 2002). Tämä käy ilmi myös Euroopan 
unionin alkoholiohjelmasta (2006) ja Maailman 
terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston syksyl-
lä 2011 hyväksymästä alkoholiohjelmasta vuosil-
le 2012–2020. Lisäksi nuoret ovat erityisen huo-
mion kohteena myös Maailman terveysjärjestön 
vuonna 2010 hyväksymässä ensimmäisessä maa-
ilmanlaajuisessa alkoholistrategiassa.

Eurooppalaisen koululaistutkimuksen avul-
la on seurattu nuorten tupakoinnin sekä alko-
holin ja huumeiden käytön kehitystä vuodes-
ta 1995 lähtien. Tavoitteena on ollut mahdol-
lisimman luotettavasti selvittää koko maan ta-
solla, minkälaisia muutoksia on tapahtunut, mi-
hin tekijöihin mahdolliset muutokset ovat yhte-
ydessä sekä mihin nuorten osaryhmiin muutok-
set ovat paikannettavissa (Ahlström & al. 2008; 
Karvonen 2010).

Päihteidenkäyttötrendit ovat sinänsä mielen-
kiintoisia, koska niiden avulla voidaan ennakoi-
da mahdollisia tulevia sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia ja arvioida sekä ennalta ehkäisevien et-
tä korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Lisäksi nii-
tä tarkastelemalla voidaan arvioida myös politiik-
katoimenpiteiden vaikutuksia.

Aikuisten tupakointi on vähentynyt 2000-lu-
vun ensikymmenen puolivälin jälkeen (Helakor-
pi & al. 2011). Myös alkoholin käyttö on vä-
hentynyt aikuisväestön keskuudessa 2000-lu-
vun ensikymmenen loppupuolella (Helakorpi & 

al. 2011). Alkoholin kokonaiskulutus oli vuonna 
2010 noin kaksi prosenttia pienempi kuin edel-
lisenä vuonna, ja vuosi 2010 oli kolmas peräkkäi-
nen vuosi, jolloin alkoholin kokonaiskulutus vä-
heni (Päihdetilastollinen vuosikirja 2011). Toisaal-
ta kannabista käyttäneiden osuus lisääntyi 25–34 
-vuotiaiden keskuudessa aikavälillä 2002–2010 
(Metso & al., käsikirjoitus). Jos nuorten päihtei-
den käytön trendit muistuttaisivat aikuisten päih-
teiden käytön trendejä, olisi siis odotettavissa, että 
sekä tupakoinnin että alkoholin käytön myöntei-
set trendit olisivat jatkuneet nuorten keskuudessa, 
mutta kannabiksen käyttö olisi lisääntynyt.

Analysoimme nuorten sekä laillisten päihtei-
den (tupakka, alkoholi, liimat ja muut haistelta-
vat aineet) että laittomien päihteiden (eri huu-
meet) käytössä tapahtuneita muutoksia. Selvitäm-
me, kuinka eri päihteisiin liittyvät riskikäsitykset 
sekä käsitykset aineen saatavuudesta ovat yhtey-
dessä kyseisen päihteen käyttöön. Lisäksi olemme 
ensimmäistä kertaa kysyneet nuorilta, tuntevatko 
he henkilökohtaisesti ketään kannabiksen kasvat-
tajaa ja ovatko he itse kasvattaneet kannabista.

Aineistot ja menetelmät

Nuorten päihteiden käyttöä kartoittava Euroop-
palainen koululaistutkimus alkoholin ja mui-
den päihteiden käytöstä (European School Sur-
vey Project on Alcohol and Other Drugs, ES-
PAD) on toteutettu neljän vuoden välein vuo-
desta 1995 alkaen. Tuorein aineistonkeruu oli ke-
väällä 2011, jolloin aineiston keräsi onnistunees-
ti 35 maata. Kohderyhmänä olivat nuoret, jotka 
aineistonkeruuvuonna täyttivät 16 vuotta. Suo-
messa tämä ikäryhmä on peruskoulun 9. luokal-
la. Kyselylomake täytettiin yhden oppitunnin ai-
kana, ja kukin oppilas sulki lomakkeensa kirjekuo-
reen, jotta vastausten luottamuksellisuus taattiin.
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Otos oli kaksivaiheinen ositettu ryväsotanta. 
Maa jaettiin NUTS2-aluejaon mukaan osittei-
siin (lisäksi pääkaupunkiseutu oli oma ositteen-
sa), ositteista valittiin satunnaisesti koulut 9. luo-
kan oppilasmääriin suhteutettuna ja kustakin 
koulusta valittiin satunnaisesti yksi luokka. Vuo-
den 2011 aineistonkeruussa kerättiin kouluilta 
myös tiedot luokkien oppilasmääristä, joita käy-
tettiin luokkaotosta tehtäessä.

Vuoden 2011 otoksessa oli 251 koulua, joista 
kieltäytymisten ja varakoulujen mukaan ottamisen 
jälkeen jäi aineistoon 235 koulua. ESPAD:n kan-
sainvälisen datapankin ylläpitäjä tarkasti ja korjasi 
aineiston. Aineistosta poistettiin kohdejoukkoon 
kuulumattomat eli ne, jotka eivät olleet syntyneet 
vuonna 1995. Lisäksi poistettiin ne, jotka olivat 
vastanneet epäjohdonmukaisesti, selvästi liioitel-
len tai olivat jättäneet yli puolet lomakkeesta täyt-
tämättä. Aineistoon jäi näiden korjausten jälkeen 
3 744 havaintoa. Vastausprosentti oli 90. Taulu-
kossa 1 on esitetty otosten perustiedot.

Tulokset

Päihteiden käytön trendit
Tupakkaa kokeilleiden tyttöjen ja poikien osuu-
det laskivat vuodesta 1995 vuoteen 2007 (kuvio 
1). Kahden viime mittauskerran välillä laskeva 
trendi on kuitenkin pysähtynyt, ja tyttöjen koh-
dalla osuus on jopa kääntynyt hieman nousuun. 
Kehitys on ollut samankaltaista myös päivittäin 
tupakoivien kohdalla. Vuonna 2011 tupakoi päi-
vittäin 15–16-vuotiaista pojista 20 prosenttia ja 
tytöistä 18 prosenttia. Poikien nuuskakokeilujen 
vähenevä trendi on kääntynyt jyrkkään nousuun 
vuoden 2007 jälkeen ja tyttöjenkin keskuudessa 
nuuskaa kokeilleiden osuus on kasvanut. Päivit-
täin nuuskaa oli pojista käyttänyt 7 prosenttia, 
tyttöjen keskuudessa päivittäinen nuuskan käyt-
tö oli erittäin harvinaista (0,1 %).

Vuodesta 1999 alkanut nuorten alkoholin käy-
tön laskeva trendi on jatkunut edelleen niin poi-
kien kuin tyttöjenkin keskuudessa (kuvio 2). 
Vuonna 2011 pojista oli raittiita1 17 prosenttia 
ja tytöistä 16 prosenttia. Joskus elinaikanaan hu-
malassa olleiden2 osuudet ovat niin ikään laske-

1 Raittiiksi määriteltiin ne nuoret, jotka eivät olleet 12 vii-
me kuukauden aikana juoneet lainkaan alkoholia.
2 Humalajuomista kysyttiin seuraavasti: ”Kuinka monta 
kertaa olet ollut humalassa 1) elämäsi aikana, 2) viimeksi 
kuluneiden 30 päivän aikana.”

neet, mutta säännöllisen ja tiheän humalajuo-
misen laskevat trendit ovat tasoittuneet. Vuon-
na 2011 oli pojista ollut joskus elinaikanaan hu-
malassa 58 prosenttia ja tytöistä 60 prosenttia. 
Noin joka kymmenes joi itsensä vähintään vii-
koittain humalaan.

Alkoholia ja pillereitä yhdessä käyttäneiden 
osuus väheni merkitsevästi aikavälillä 1995–
2007, mutta viime mittauskerralla suotuisa ke-
hitys loppui ja kokeilut yleistyivät jälleen niin po-
jilla kuin tytöilläkin. Vuonna 2011 pojista 6 pro-
senttia ja tytöistä 14 prosenttia oli käyttänyt elin-
aikanaan alkoholia ja pillereitä yhdessä (kuvio 3).

Liimojen, liuottimien ja vastaavien kokeilun 
kasvava trendi näyttää pojilla taittuneen kah-
den viime mittauskerran välillä, tyttöjen kohdal-
la trendi on pysynyt noususuuntaisena. Tytöt oli-
vat ensimmäistä kertaa vuonna 2011 kokeilleet 
useammin kuin pojat haisteltavia aineita: pojista 
9 prosenttia ja tytöistä 11 prosenttia oli elinaika-
naan kokeillut näitä aineita.

Rauhoittavien tai unilääkkeiden käyttö (ilman 
lääkärin määräystä) on hieman lisääntynyt poiki-
en keskuudessa edellisestä mittauskerrasta, tytöil-
lä muutosta ei ole tapahtunut. Vuonna 2011 po-
jista 5 prosenttia ja tytöistä 9 prosenttia oli käyt-
tänyt rauhoittavia tai unilääkkeitä. 

Kannabista elinaikanaan kokeilleiden osuus li-
sääntyi aikavälillä 1995–1999. Kasvu kääntyi las-
kuun vuonna 2003. Kannabiksen elinaikainen 
käyttö, samoin kuin viimeksi kuluneiden 12 kuu-
kauden käyttökin näyttää kuitenkin jälleen lisään-
tyneen sekä pojilla että tytöillä kahden viime mit-
tauskerran välillä. Pojilla myös viimeksi kuluneiden 
30 päivän käyttö on hieman lisääntynyt (kuvio 4). 
Vuonna 2011 pojista 12 prosenttia ja tytöistä 10 
prosenttia oli joskus käyttänyt kannabista.

Vuonna 2011 Suomen ESPAD-kyselyssä kysyt-
tiin ensimmäistä kertaa erikseen hasiksen ja mari-
huanan käytöstä sekä kannabiksen kotikasvatuk-
sesta. Pojista 7 prosenttia oli käyttänyt hasista ja 
10 prosenttia marihuanaa, tytöillä vastaavat luvut 

Taulukko 1. Perustietoja ESPAD-aineistoista

1995 1999 2003 2007 2011

luokkien 
lkm 121 177 200 299 235

Vastan-
neiden 
lkm

2 161 3 109 3 321 5 043 3 744

Vastaus-
prosentti 92 90 92 91 90
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Kuvio 1. Poikien ja tyttöjen tupakointi ja nuuskan käyttö

Kuvio 2. Poikien ja tyttöjen alkoholin käyttö ja humalajuominen

Kuvio 3. Poikien ja tyttöjen muiden päihteiden käyttö elinaikana
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Kuvio 4. Poikien ja tyttöjen kannabiksen käyttö

elinaikana
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olivat 4 prosenttia ja 6 prosenttia. Pojista 12 pro-
senttia ja tytöistä 10 prosenttia ilmoitti tuntevan-
sa jonkun, joka on itse kasvattanut kannabista. 
Nuorten keskuudessa kasvatus oli kuitenkin hyvin 
harvinaista: pojista yksi prosentti ilmoitti joskus it-
se kasvattaneensa kannabista, tytöistä ei yksikään.

Muiden huumeiden kohdalla kehitys on ollut 
melko tasaista. Jotain muuta laitonta huumetta 
kuin kannabista elinaikanaan kokeilleiden osuus 
vuonna 2011 oli 5 prosenttia; tämä on hieman 
enemmän kuin aiemmilla mittauskerroilla. Pojat 
olivat kokeilleet stimulantteja (amfetamiini, LSD, 
kokaiini) hieman aiempaa useammin.

Eri päihteisiin liittyvät riski- ja saatavuuskäsi-
tykset
ESPAD-tutkimuksessa on vuodesta 1995 alkaen 
kysytty nuorten käsityksiä eri päihteiden käyttöön 
liittyvistä riskeistä3 ja eri päihteiden saatavuudes-
ta4. Pojat pitävät päivittäiseen tupakointiin liitty-
viä riskejä pienempinä kuin tytöt (kuvio 5). Päi-
vittäiseen tupakointiin liitetään nykyään aiempaa 
enemmän riskejä: vuonna 2011 pojista 64 pro-
senttia ja tytöistä 78 prosenttia katsoi päivittäiseen 
tupakointiin liittyvän hyvin suuria riskejä.

3 Riskikäsityksiä kartoitettiin erillisillä päihdekohtaisilla 
kysymyksillä: ”Kuinka suuri terveydellinen riski tai muu 
riski mielestäsi aiheutuu, jos henkilö polttaa yhden tai 
useamman askin savukkeita päivässä / juo kuusi tai use-
amman alkoholiannoksen joka viikonloppu / kokeilee 
marihuanaa tai hasista (kannabista) kerran tai kaksi?” 
Vastausvaihtoehdot: Ei riskiä, vähäinen riski, kohtalainen 
riski, suuri riski, en tiedä.
4 Saatavuudesta kysyttiin erillisissä kysymyksissä seuraa-
vasti: ”Kuinka vaikeaa sinun olisi saada tupakkaa / seu-
raavia alkoholijuomia / marihuanaa tai hasista (kannabis-
ta), jos haluaisit?” Alkoholin saatavuus määriteltiin juo-
malajista, jonka saatavuuden vastaaja koki helpoimmak-
si. Vastausvaihtoehdot: Mahdotonta, hyvin vaikeaa, mel-
ko vaikeaa, melko helppoa, hyvin helppoa, en tiedä.

Tupakan saatavuus on nuorten käsityksen mu-
kaan vaikeutunut merkittävästi vuodesta 1999 
vuoteen 2007, mutta tämän jälkeen suurta muu-
tosta ei saatavuuden suhteen ole tapahtunut. Saa-
tavuuden katsotaan tästä jopa hieman helpottu-
neen. Vuonna 2011 pojista 41 prosenttia ja ty-
töistä 35 prosenttia katsoi, että heidän olisi halu-
tessaan hyvin helppoa hankkia tupakkaa.

Poikien keskuudessa humalajuomiseen liitty-
viä riskejä on kaikkina mittausajankohtina pidet-
ty pienempinä kuin tyttöjen keskuudessa (kuvio 
6). Vuonna 2011 pojista 38 prosenttia ja tytöis-
tä 48 prosenttia piti kuukausittaiseen humalajuo-
miseen liittyviä riskejä hyvin suurina. Humala-
juomiseen liittyvien riskikäsitysten trendi on ol-
lut nouseva; kuitenkin vuonna 2011 humalajuo-
miseen liittyviä riskejä piti hyvin suurina hieman 
pienempi osuus tytöistä kuin vuonna 2007.

Alkoholin saatavuus on nuorten käsityksen 
mukaan vaikeutunut tutkimusajanjakson aika-
na. Vuonna 2011 sekä pojista että tytöistä noin 
37 prosenttia katsoi, että heidän olisi halutessaan 
hyvin helppoa hankkia alkoholia. Vielä vuonna 
2003 vastaava osuus oli yli 50 prosenttia.

Poikien ja tyttöjen välillä ei ole merkittävää ta-
soeroa kannabiskokeiluihin liitettyjen riskikäsi-
tysten osalta (kuvio 7). Sekä pojista että tytöistä 
hieman alle 30 prosenttia piti kannabiskokeilui-
hin liittyviä riskejä suurina vuonna 2011. Riski-
käsitysten trendin suunta on kuitenkin päinvas-
tainen kuin tupakan ja alkoholin käyttöön liitet-
tyjen riskien kohdalla: niiden osuus, jotka pitävät 
kannabiskokeiluihin liittyviä riskejä suurina, on 
laskenut tasaisesti lukuun ottamatta väliaikaista 
nousua vuosien 2003 ja 2007 välillä. Nuoret pi-
tävät myös ekstaasin ja amfetamiinin kokeiluun 
liittyviä riskejä aiempaa pienempinä; pojilla lasku 
on ollut voimakkaampaa kuin tytöillä.

Kuvio 5. Päivittäisen tupakoinnin, hyvin helpon saatavuuden ja aski päivässä tupakoinnin suuren 
riskin yleisyys
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Kannabiksen saatavuudessa ei nuorten käsi-
tysten mukaan ole tapahtunut juuri muutoksia 
aikavälillä 1995–2011. Valtaosa nuorista pitää 
kannabiksen hankkimista hyvin vaikeana, vaik-
ka tutkimusten (Hakkarainen & al. 2011) mu-
kaan kannabismarkkinoissa on tapahtunut suu-
riakin muutoksia kyseisen ajanjakson aikana.

Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, 
että niin tupakan, alkoholin kuin kannabiksen-
kin käyttöön liittyvien riskikäsitysten ja näiden 
aineiden käytön yleisyyden välillä vallitsee peili-
kuvamainen yhteys: mitä suurempina käyttöön 
liittyviä riskejä pidetään, sitä vähäisempää käyttö 
on, ja päinvastoin.

Pohdinta

Nuorten tupakointikokeilut sekä päivittäinen 
savukkeiden poltto ovat vähentyneet tasaises-
ti 2000-luvulla niin ESPAD-tutkimuksen, Kou-

luterveyskyselyn kuin Nuorten Terveystapatutki-
muksen (NTTT) tulosten perusteella (Kouluter-
veyskysely 2011; Raisamo & al. 2011). ESPAD-
tulosten ja Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 
tupakoinnin aleneva trendi olisi pysähtynyt aika-
välillä 2007–2011, NTTT-tutkimuksessa hieman 
aleneva trendi jatkui. Vastaavia tuloksia on saa-
tu Yhdysvalloista. Myös siellä nuorten tupakoin-
nin aleneva trendi hidastui vuosina 2003–2009 
(Johnston & al. 2012; Cigarette Use …, 2010).

Vuodesta 1999 alkanut nuorten alkoholin käy-
tön laskeva trendi on jatkunut edelleen vuodesta 
2007 vuoteen 2011 sekä ESPAD-tutkimuksen että 
Kouluterveyskyselyn mukaan, toisin kuin NTTT:n 
tulosten mukaan. Myös kannabiksen käyttö on li-
sääntynyt sekä ESPAD-tulosten että Kouluter-
veyskyselyn mukaan. NTTT:ssä on kysytty niiden 
nuorten osuutta, jotka tiesivät vähintään yhden 
huumeita viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeil-
leen tuttavan. Tämä osuus lisääntyi 16-vuotiaiden 
poikien ja tyttöjen keskuudessa huomattavasti aika-

Kuvio 6. 6 + annosta 30 päivän aikana juomisen, hyvin helpon saatavuuden ja viikottaisen 6 + an-
nosta juomisen suuren riskin yleisyys
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Kuvio 7. Kannabiksen elinaikaisen käytön, hyvin helpon saatavuuden ja 1–2 käyttökerran suuren 
riskin yleisyys
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välillä 2007–2011. Myös Yhdysvalloissa alkoholin 
käyttö ja erityisesti humalajuominen ovat vähenty-
neet, mutta marihuanan käyttö yleistynyt aikavälil-
lä 2008–2011 (Johnston & al. 2012).

NTTT:n erilaiset trendit selittynevät pienem-
mistä vastausprosenteista ja erityisesti postikysely-
jen alenevista vastausprosenttitrendeistä. NTTT:n 
vastausprosentit laskivat huomattavasti aikavälil-
lä 2007–2011 sekä 16-vuotiailla pojilla (49 % – 
37 %) että 16-vuotiailla tytöillä (73 % – 58 %). 
Myös aineistojen keruutavoissa on eroja: Koulu-
terveyskyselyyn ja ESPAD-kyselyyn oppilaat vas-
taavat koulutunnin aikana, kun taas NTTT-kyse-
ly postitetaan nuorille kotiosoitteeseen. Vuodesta 
2009 alkaen NTTT-kyselyyn on ollut mahdollis-
ta vastata myös Internetin välityksellä.

Alkoholin ja pillereiden yhteiskäytön laskeva 
trendi kääntyi viime mittauskerralla nousuun. Tä-
mä on haaste ennalta ehkäisevälle työlle. Yhteis-
käytön vaaroista on kerrottava jokaiselle nuoriso-
vuosikohortille uudelleen. Tyttöjen haistelukokei-
lut yleistyivät aikavälillä 2007–2011. Tämä saat-
taa olla yhteydessä mopojen hankkimisen yleis-
tymiseen. Ainakin bensiinin haistelulle on enem-
män mahdollisuuksia mopojen määrän lisäännyt-
tyä: Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan tieto-
jen mukaan rekisterissä olleiden mopojen mää-
rä lisääntyi 38 prosenttia aikavälillä 2007–2010. 
Mopon hankkii nykyään lähes joka toinen nuori 
ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä (Trafi). Poi-
kien keskuudessa taas rahoittavien ja unilääkkei-
den käyttö yleistyi aikavälillä 2007–2011, mut-
ta ei tyttöjen keskuudessa. Sukupuolierot ovat si-
ten kaventuneet lähes olemattomiin näiden ainei-
den kokeilussa, ainoastaan alkoholi ja pilleri -yh-
distelmä on edelleen tytöillä yleisempi kuin pojil-
la, vaikka siinäkin sukupuolierot ovat tasoittuneet 
huomattavasti vuoden 1995 jälkeen.

Miesten tupakointi on vähentynyt tasaisesti, 
naisten tupakointi vasta 2000-luvun ensikymme-
nen puolivälin jälkeen, mutta vähenemistä ei ole 
enää tapahtunut aikavälillä 2009−2010 (Helakor-
pi & al. 2011). Niiden osuus, jotka juovat alko-
holia kerralla kuusi annosta tai enemmän vähin-
tään kerran viikossa, on miesten keskuudessa vä-
hentynyt hieman aikavälillä 2006−2010, mutta 
ei naisten keskuudessa (Helakorpi & al. 2011). 
Kannabiksen vuosiprevalenssi lisääntyi aikavälil-
lä 2002−2010 eniten käyttävässä 25−34-vuoti-
aiden ikäryhmässä huomattavasti (Metso & al., 
käsikirjoitus). Nuorten päihteiden käytön tren-
dit 2000-luvun ensikymmenen loppupuolella 

ovat siis samansuuntaisia kuin aikuisten. Tyttöjen 
keskuudessa on kuitenkin tapahtunut enemmän 
muutoksia kuin aikuisten naisten keskuudessa.

Vaikka kyselytiedot tuntuvat antavan johdonmu-
kaisen kuvan nuorten alkoholin käytön kehitykses-
tä, on syytä tarkastella myös haittojen kehitystä.  Al-
koholiehtoiset hoitojaksot, syinä tavallisimmin al-
koholin aiheuttama päihtymystila ja alkoholimyr-
kytys, ovat vuodesta 1996 lähtien säilyneet nuoril-
la jokseenkin ennallaan (Karvonen 2010). Vuosi-
na 2005–2008 hoitojaksot kuitenkin lisääntyivät 
15–19-vuotiailla tytöillä niin, että vuonna 2008 
hoitojaksoja oli ensimmäistä kertaa enemmän ty-
töillä kuin samanikäisillä pojilla. Aikavälillä 2007–
2010 vähenivät 15–19-vuotiaiden tyttöjen alkoho-
liehtoiset hoitojaksot 11 prosenttia ja poikien hoi-
tojaksot 10 prosenttia (Terveydenhuollon laitos-
hoito. SVT. THL), joten vuonna 2010 pojilla oli 
taas enemmän hoitojaksoja kuin tytöillä. Tyttöjen 
huume-ehtoiset hoitojaksot lisääntyivät 16 pro-
senttia ja poikien 10 prosenttia aikavälillä 2007–
2010. Vuonna 2010 tytöillä oli huomattavasti poi-
kia enemmän huume-ehtoisia hoitojaksoja. A-kli-
nikkasäätiön nuorisoasemien alle 20-vuotiaiden asi-
akkaiden määrä väheni seitsemän prosenttia aika-
välillä 2007–2010 (A-klinikkasäätiön vuosikerto-
mukset 2007 ja 2010).

Hoitotilastojen trendit ovat yhdenmukaisia ky-
selytutkimusten trendien kanssa. Ainoastaan tyttö-
jen huume-ehtoisten hoitojaksojen poikia suurem-
pi määrä koko ajanjaksolla 2007–2010 poikkeaa 
kyselytutkimusten tuloksista.  On mahdollista, et-
tä tytöt itse hakeutuvat hoitoon herkemmin kuin 
pojat. Myös vanhemmat saattavat puuttua huu-
meiden käyttöön herkemmin tyttöjen kuin poiki-
en kohdalla.

Suuria muutoksia tupakkalainsäädännössä ei 
tutkimusajanjaksomme aikana ole tapahtunut. 
Tupakkatuotteiden myynti alaikäisille sekä epä-
suora mainonta ovat olleet kiellettyjä jo pitkään, 
vuodesta 1995. Tupakan myynti luvanvaraistettiin 
2009, minkä jälkeen kaupat ovat todennäköisesti 
kiristäneet omaa valvontaansa. Vuoden 2010 loka-
kuussa tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallus-
sapito kiellettiin alaikäisiltä. Hallussapitoa ei kui-
tenkaan kriminalisoitu. Tupakkatuotteiden välit-
täminen alaikäisille kiellettiin, samoin myynti yk-
sityishenkilön toimesta (aiemmin myyntikielto 
koski vain elinkeinonharjoittajia).

Vuoden 2012 alusta voimaan tulleen esilläpito-
kiellon myötä alaikäisten kynnyksen tupakan os-
tamiseen voidaan ennustaa nousevan, kun tupak-
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kaa ja tiettyä merkkiä on erikseen kysyttävä myy-
jältä. Irlannissa, jossa esilläpitokielto tuli voimaan 
heinäkuussa vuonna 2009, nuorten havainnot tu-
pakkatuotteista vähittäismyyntipisteissä vähenivät 
nopeasti: ennen lain voimaantuloa 81 prosenttia 
tutkituista 13–15-vuotiaista muisti nähneensä tu-
pakkatuotteita esille asetettuna, lain voimaantulon 
jälkeen enää 22 prosenttia. Tähän asti tupakka-
tuotteet ovat olleet hyvin näkyvästi esillä lasten ja 
nuorten nähtävillä, usein kaupan parhaalla paikal-
la karkkihyllyn vieressä. Se on ollut tupakkateolli-
suudelle tärkeää näkyvyyttä, kun varsinainen mai-
nonta on kiellettyä. Janine Paynterin ja Richard 
Edwardsin (2009) tutkimuksen mukaan tupak-
katuotteiden näkyvä esilläpito on ollut yhteydes-
sä suurempaan tupakoinnin aloittamisen riskiin.

Nuorten käsityksen mukaan alkoholin saata-
vuus on vaikeutunut tutkimusajanjakson aika-
na. Tämä havainto heijastaa hyvin todellisuutta: 
alkoholin alaikäisille myynnin valvonta on tiu-
kentunut selvästi. Vuosina 2003–2007 toteutet-
tu Alkoholiohjelma kutsui eri tahoja laajapohjai-
seen yhteistyöhön. Nuorten alkoholin käyttöön 
vaikuttaminen oli yksi tämän ohjelman keskei-
nen toiminta-alue. Paikallinen alkoholipolitiikka 
-projekti (Pakka) oli ohjelman kärkihanke, ja sii-
nä painopisteenä oli kehittää sellaisia paikallisia 
toimintamalleja, joissa valvonta ja alkoholin saa-
tavuuden rajoitukset yhdistyvät nuoria tukeviin 
ja aktivoiviin toimintoihin. Ikärajalainsäädän-
nön valvonta oli yksi keskeisistä, tutkimusnäyt-
töön perustuvista toimintatavoista, joita Pakka 
toimeenpani ja evaluoi (Holmila & al. 2009).

Vuoden 2007 jälkeen alkoholimarkkinat ovat 
aktivoituneet vastuullisen myynnin toiminnassa. 
Alko toimii entistä näkyvämmin niin myymä-
löissä kuin vastuullisen vanhemmuuden toimin-
taprojektien tukijana koko väestöön päin (Piis-
pa 2011).  Myymälöissä on lisätty myyjien kou-
lutusta, sisäistä valvontaa ja asiakkaille tiedotta-
mista. Myös Päivittäistavarakauppojen yhdistys 
(PTY) on lisännyt omaa vastuullisen myynnin 
toimintaansa mm. kouluttamalla kassahenkilö-
kuntaa Pakassa luotujen mallien mukaan.

Lisäksi poliisin tehostunut toiminta nuorten 
alkoholin käyttöön puuttumisen käytännöis-
sä on saattanut vaikuttaa vähentävästi nuorten 
juomisintoon. Viime vuosina poliisi on järjestä-
nyt valtakunnallisia tehovalvontaiskuja koulujen 
päättäjäis- ja alkamista edeltävinä viikonloppui-
na, jolloin alaikäisten juomiseen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Tällöin yhteistyötä on teh-

ty myös vähittäismyynnin kanssa tavoitteena ra-
joittaa alkoholin myymistä ja välittämistä alaikäi-
sille. Myös paikallisia tehovalvontaiskuja on jär-
jestetty paikallisten tarpeiden mukaisesti. Poliisi 
toimii yhteistyössä alueellisten alkoholitarkastaji-
en kanssa saadessaan vihjeitä alkoholia alaikäisil-
le myyvistä tai välittävistä tahoista. Lisäksi poliisi 
on tiivistänyt yhteistyötään sosiaaliviranomaisten 
kanssa. Poliisi tekee aina lastensuojeluilmoituk-
sen ja ilmoittaa alaikäisen vanhemmille tavoit-
taessaan tämän päihtyneenä. Esimerkiksi vuon-
na 2011 poliisi teki lähes 1 100 lastensuojeluil-
moitusta alaikäisen päihteiden käyttöön liittyen 
pelkästään koulujen päättäjäisviikonlopun aika-
na. Tämä käytäntö on saattanut toimia jonkinlai-
sena pelotteena sekä nuorille itselleen että myös 
vanhemmille, jotka ehkä ovat tämän seurauksena 
tiukentaneet omia käytäntöjään lastensa juomi-
sen sallimisen suhteen. Poliisi toimii myös aktii-
visesti nuorten käyttämässä sosiaalisessa medias-
sa (Ari Järvenpää, poliisin suullinen tiedonanto).

Huumepolitiikassa ei ole tapahtunut samankal-
taisia muutoksia kuin alkoholipolitiikassa. Muu-
toksia on tapahtunut lähinnä huumemarkkinois-
sa. Tutkimustulokset (Hakkarainen & al. 2011) 
osoittavat, että kansainvälistä ja eurooppalais-
ta trendiä seuraten kannabismarkkinat ovat Suo-
messakin ”herbalisoituneet”. Marihuana on ohit-
tanut hasiksen suosituimpana kannabistuotteena. 
Pohjois-Afrikasta (erityisesti Marokosta) salakul-
jetetulla hasiksella on perinteisesti ollut keskeinen 
asema Euroopan kannabismarkkinoilla. 2000-lu-
vulla tilanne on muuttunut. Joissakin maissa, ku-
ten Hollannissa ja Isossa-Britanniassa, suurin osa 
kulutetusta kannabiksesta on jo kotimaassa tuotet-
tua marihuanaa (Potter & al. 2011).

Vuoden 2010 huumekyselyn (Hakkarainen & 
al. 2011) tulokset kertovat, että aikaisempaa use-
ampi suomalainen jättäisi kannabiksen kotikas-
vatuksen rankaisematta. Tämä näkemys on ylei-
sin nuorimmissa ikäryhmissä ja etenkin nuorten 
miesten keskuudessa. Muutoksessa ei siis ole ol-
lut ainoastaan kannabiksen kotikasvatuksen vo-
lyymi vaan myös väestön asenteet. Tämä muu-
tos asenteissa heijastuu ehkä myös nuorten käsi-
tyksiin kannabiksen käyttöön liittyvistä riskeis-
tä. Itse kasvatetun kannabiksen käyttöön liittyy 
usein mielikuvia terveellisyydestä ja turvallisuu-
desta (Hakkarainen & al. 2011). Näihin mieli-
kuviin vaikuttaminen valistuksen keinoin voisi 
olla hyödyllistä pyrittäessä vaikuttamaan nuor-
ten kannabiksen käyttöön.
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Useissa tutkimuksissa on todettu, että nuoret, 
jotka pitävät tupakointiin liittyviä riskejä vähäisi-
nä, tupakoivat muita todennäköisemmin (Reed & 
al. 2007; Reed & al. 2010). Alkoholia tai huumei-
ta käyttävät nuoret myös tupakoivat raittiita use-
ammin. Yksilötasolla on havaittu, että kannabis-
ta käyttävät pitävät siihen liittyviä riskejä pienem-
pinä kuin muut (Danseco & al. 1999; Planche-
rel & al. 2005). Myös maitten välinen ESPAD-ai-
neistojen vertailu osoittaa, että maissa, joissa kan-
nabiksen käyttö on yleisempää, nuoret pitävät sii-
hen liittyviä riskejä pienempinä kuin maissa, joissa 
kannabiksen käyttö on harvinaisempaa. Sama pä-
tee myös alkoholiin. (Andersson & al. 2009.) Ylei-
sesti ottaen ennalta ehkäisevän työn pitäisi pyrkiä 
yleisesti lisäämään päihteiden käyttöön liittyvää 
riskitietoutta kaikkien päihteiden kohdalla.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan nuor-
ten alkoholin käyttö näyttää olevan kiinteäm-
min yhteydessä nuorten käsityksiin saatavuu-
den helppoudesta kuin todelliseen saatavuuteen 
(Kuntsche & al. 2008; Stanley & al. 2011). Sa-
ma on todettu muidenkin päihteiden kohdalla: 
Reginald Smartin (1977) tutkimuksen mukaan 
käsitys saatavuuden helppoudesta ennusti tule-

vaa kannabiksen, heroiinin, tupakan ja alkoho-
lin käyttöä. Tässä tutkimuksessa saatujen tulos-
ten perusteella näyttää siltä, että mitä helpom-
pana päihteiden saatavuutta pidetään, sitä enem-
män niitä nuorten keskuudessa käytetään.

Saatavuuden rajoittaminen näyttää nuorten 
kohdalla toimivan hintaa paremmin pyrittäes-
sä vähentämään alkoholin käyttöä. Esimerkiksi 
vuoden 2004 veronalennus ei lisännyt nuorten 
alkoholin käyttöä (Ahlström & al. 2008). Kos-
ka nuorten alkoholin käytön laskeva trendi on 
hiipumassa, olisi nuorten alkoholin saatavuut-
ta voitava edelleen vähentää. Mielikuvamainon-
nan kielto olisi askel oikeaan suuntaan. Myös tu-
pakoinnin laskevan trendin hiipuminen saattaa 
edellyttää vielä lisää toimenpiteitä, kuten hin-
nankorotuksia, lisää julkisia tupakointikieltoalu-
eita sekä vastamainontaa. Nähtäväksi jää, miten 
vuoden 2012 alun tupakkalain uudistus, jonka 
mukaan kauppojen on siirrettävä tupakkatuot-
teet asiakkaiden katseilta piiloon, tulee vaikutta-
maan nuorten tupakointikäyttäytymiseen. Tutki-
muksemme perusteella voitaneen ennustaa, että 
saatavuuden vaikeutuminen tulee vähentämään 
nuorten tupakointia.

TiivisTelmä 
Kirsimarja Raitasalo & Petri Huhtanen & Salme 
Ahlström: Nuorten päihteiden käyttö sekä käsitykset 
niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta. Suomen 
ESPAD-aineiston tuloksia 1995–2011

Artikkelissa analysoimme nuorten päihteiden käytös-
sä tapahtuneita muutoksia. Selvitämme, kuinka käsityk-
set eri päihteisiin liittyvistä riskeistä sekä aineiden saa-
tavuudesta ovat yhteydessä kyseisen päihteen käyttöön.

Aineistona käytämme ESPAD-tutkimuksen (Eu-
ropean School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs) suomalaisia tietoja. Tutkimus on toteutettu 
neljän vuoden välein 16-vuotiaiden koululaisten kes-
kuudessa vuodesta 1995 alkaen. Tuorein aineistonke-
ruu oli keväällä 2011 (n = 3 744).

Tupakointi väheni vuodesta 1995 vuoteen 2007. 
Tämän jälkeen laskeva trendi on kuitenkin pysähty-
nyt, tyttöjen tupakointi on jopa hieman lisääntynyt. 
Poikien nuuskakokeilut vähenivät vuoteen 2007 asti, 
mutta sen jälkeen lisääntyivät jyrkästi. Myös nuuskaa 
kokeilleiden tyttöjen osuus on kasvanut.

Alkoholin käyttö on vähentynyt edelleen. Joskus 
elinaikanaan humalassa olleiden osuudet ovat laske-
neet, mutta säännöllinen ja tiheä humalajuominen ei 
enää ole juuri vähentynyt.

Kannabiksen käyttö näyttää lisääntyneen kahden 
viime mittauskerran välillä. Marihuanaa on käytet-
ty hasista yleisemmin. Noin joka kymmenes nuori il-

moitti tuntevansa jonkun kannabista kasvattaneen, 
hyvin harva nuori oli kasvattanut kannabista itse.

Muita huumeita joskus kokeilleiden osuus on hie-
man kasvanut. Alkoholia ja pillereitä yhdessä käyttä-
neiden osuus väheni merkitsevästi aikavälillä 1995–
2007, mutta viime mittauskerralla kokeilut ovat jäl-
leen yleistyneet. Tytöillä liuottimien ja vastaavien ko-
keilu on kahden viime mittauskerran välillä yhä lisään-
tynyt, ja ensimmäistä kertaa vuonna 2011 he olivat ko-
keilleet haisteltavia aineita useammin kuin pojat. Rau-
hoittavien tai unilääkkeiden käyttö on hieman lisään-
tynyt pojilla, mutta pysynyt tytöillä ennallaan.

Pojat pitävät päivittäiseen tupakointiin ja säännöl-
liseen humalajuomiseen liittyviä riskejä pienempinä 
kuin tytöt. Humalajuomiseen liittyviä riskejä suurina 
pitävien tyttöjen määrä pieneni hieman vuosien 2007 
ja 2011 välillä. Kannabiskokeiluihin liittyviä riskejä 
suurina pitävien nuorten osuus on aikavälillä 1995–
2011 laskenut tasaisesti lukuun ottamatta väliaikais-
ta nousua vuosien 2003 ja 2007 välillä. Tupakan saa-
tavuuden nuoret katsovat vaikeutuneen merkittäväs-
ti vuodesta 1999 vuoteen 2007, mutta tämän jälkeen 
muutosta ei juuri ole tapahtunut. Alkoholin saatavuus 
on nuorten mielestä vaikeutunut koko tutkimusajan-
jakson ajan. Kannabiksen saatavuus on pysynyt suun-
nilleen ennallaan aikavälillä 1995–2011, valtaosa nuo-
rista pitää sen hankkimista hyvin vaikeana.
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