
Suonressa on vuorlesta 1992 lähtien tehty
useita koko aikuisväestiiiin kohdistuvia tutki-
muksia. jotka sisältävät tiekrja huumeiden
kaytostü. Kaikkien näirlen tutkimusten otok-
set näyttävät etlustavan kohtuullisen hyvin
Suonten aikuisväest,iili. Aineiston keruun me-

netelnrät ovat vaihdelleet tutkimuksesta toi-
seen. Useimmat tutkirnukset on toteutettu
postikyselyinä, nrutta myiis puhelinhaastatte-
luja ja hen k iliikohtaisia haastatteluja on tehty.

Vastauspnlserrtit poikkeavat mytis eri tutki-
muksissa toisistaan. osaksi juuri tutkimusme-
netelmästä johtuen. 'l'äntän vuoksi eri tutki-
musten tulokset eivät ole suol'aan vertailukel-
poisia keskenään.

Tarkoituksena on seuraavassa koota yhteen

erliitä näitlen tulkinruslen tuloksia ja pyrkia
vastaarttaan kahteen kysymykseen: l) Onko

kanr.rallis yleistynyt Suomessa I990-luvun
kuluessa? 2) Missä rlliärir.r tutkimusmenetel-
mien erot ja vastausJrrosenttien vaihtelu ovat

vaikuttaneet saatu ihin tuloksiin?

A IN E ISTOT

Kaikkien seuraavassa tarkasteltavien tutki-
musten otokset on poimittu satunnaisotannal-
la väesliin keskusrekisleristä. josla on poislel-
tu laitoksissa asuvat ja ilman vakinaista osoi-

tetta olevat henkiltit. Käytettävissä on tuloksia
kaikkiaan kuurlesta tutkinruksesta:

1. Sosiaali- ja terveyshallituksen "Elämän-
tapa, päihteet ja huumeet" -tutkimuksen

(EPH) aineisto kerättiin postikyselynä yhteis-
työssä Tilastokeskuksen kanssa kevaalla
1992, ja k«rhteena oli 1B-74-vuotias väestö.

Hyväksyttyjä vastauslomakkeita saatiin 3 457
ja vastausprosentiksi 71. Tutkimuksen tulok-
sia ovat rapt»toineet Osmo Kontula ja Kaj
Koskela (1992).

2. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
juomatapatutkimuksen (JTT) kohteena olivat
15-69-vuotiaat, ja sen henkilohaastattelujen
yhteyrlessä syksylla 1992 tehtiin suppea huu-
meiden kaytttia koskeva tiedustelu. Haastat-
telun l<lpuksi vastaaja sai täytettäväkseen lo-
nrakkeen, johon sisaltyi alkoholin ongelma-

kayttoa koskevien kysymysten ohella kuusi
huurneiden sekä uni- tai rauhoittavien laak-
keiden kaytttia kartoittavaa kysymystä. Vas-

taaja sulki täyttämänsä lornakkeen kuoreen,
ja sen sisältärnät tiedot yhdistettiin myöhem-

min krxrrlinumeron avulla haastattelutietoi-
hin. Kaytttikelpoisia vastauksia kertyi 3 378
henkiltilta, ja vastausprosentti oli 85. Tulok-
sia on raportoinut Juha Partanen (L994).

13. Pohjoismaisen päihdetutkimuslautakun-
nan (NAD) toimesta toteutettiin yhteispoh-
joisrnainen huumeitlen kayttoa ja huume-
asenteita koskeva tutkimus vuosina f993-
1995. Suomessa se kohdistui lB-69-vuotiai-
siin, ja Tilastokeskus kokr-rsi aineiston posti-
kyselynä keväalla 1993. Hyväksyttyjä vasta-

uksia saatiin I 275 ja vastausprosentiksi 65.

Tuloksia ovat raportoineet Pekka Hakkarai-
nen, Lau Laursen ja Christoffer Tigerstedt
(1ee6).

4. Elamantyylitutkimus (ETT) teh

kyselynä Tampereen yl iopislon sosi

sosiaalipsykologian laitoksella
1995, ja kohteena olivat lB-75-vuc
malaiset. Sen rahoitukseen ja laajan
lomakkeen laadintaan osallistui kail
tutkimuslait«rsta tai yksittäistä tutk
väksyttyjä vastauksia saatlin 2 622 j,

prosentti jäi 52:een. Tutkimuksen ai

eräitä tuloksia on raportoinut Pertti
ri (1997). Tukrsten kayttoa tässä ar

vaikeuttaa se. että lomakkeessa t
erikseen kannabiksen käytöstä vaa

tään huumeirlen käytöstä. Aiempi
musten perusteella tietletään. että i

n«rin 90 prosenttia huumeiden kol

tai kayttajista on käyttänyt kannabir
vu«lksi saatuja prevalenssilukuja o

vassa korjultu vustaavasti.

5. Pohjoismaisen juomatapatutl

(PJT) Su«rrnen osuudesta vastasi Sta

koholiJxrliittinen tutkimusyksikko.
sältyi myiis kannabiksen kayttoa
kysymyksiä. Aineiston keräsi Tilar

puhelinhaastatteluin syksyllä 199(
teena olivat lB-7O-vuotiaat. Hyr
vastauksia saatiin 1 509, ja vastaur

oli 76. Alkoholin kayton osalta Sur

kevia tukrksia «rvat raportoineet Let
ja Jussi Sirnpura (1997), mutta tulo
nalriksen käyttista ei ole aiemmin jr

6. Tuoreimrnan, sosiaali- ja tervey

rii,n rahoittaman huumeiden kaytto

measenteita koskevan tutkimuksen
tehnyt Osmo Kontula syksylla 1996
koottiin Tilastokeskuksen postikyse

sa vastaajina olivat 16-74-vuotiaa
syttyjü vastauksia saatiin 3 009, ja

prosentti oli 68. Kontula raporloi tul«

vuonna.

Naiden tutkimusten tuloksista va

analyysir.r kohteeksi kannabiksen ko

kaytiin el inikäisprevalerrssit. si is ni

taajien osuutlet. jotka ovat kertone

kokeilleensa tai käyttaneensä ka

Tarkastelemme prevalenssilukuja
miesten, naisten ja kaikkien 1B-2!
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Taulukko 1. Kannabiksen kayton elinikäisprevalenssit aikuisilla eri tutkimusten mukaan (suluissa näytteen
suuruus)

tutkimus menetelmä vastaus- narset tö-129-
vuotiaat

(E)

aJan-

kohta
miehet

(7o) (7o)o/o

Ttulukko 2. Eri tekijöiden vaikutukset
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0.(x)
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tehty, siinä sovellettu menetelmä (postikysely,
puhelinhaastattelu tai henkilökohtainen
haastattelu) sekä vastausprosentti. Tama aja-
tus voidaan pukea yksinkertaisen lineaarisen
mallin muotoon, jossa on luontevinta valita
selitettäväksi muuttujaksi prevalenssiluvun
logaritmi:

Koska P on logaritmoitu, kertoimet a, b ja c
ilmaisevat eri tekijöiden aikaansaamia suh-
teellisia muutoksia prevalenssiluvuissa: a

keskimääräistä vuosimuutosta, b,, ja b,, puhe-
Iinhaastattelun ja vastaavasti henkiltikohtai-
sen haastattelun tuottamaa eroa postikyselyyn
verrattuna ja c vastausprosentin vaihtelun ai-

Viiden tuntemattoman parametrin estimointia
varten lineaarisen regressioanalyysin avulla
on käytettävissä kuusi havaintopistettä. Kos-

ka prevalenssilukujen tarkkuus vaihtelee, on

perusteltua painottaa havainnot otantavirhe-
varianssien käänteisluvuilla.

TU TO KS ET

Analyysien tulokset on esitetty taulukossa 2.

Kun kaytettävissä on ollut vain yksi vapausas-

te, luotettavia päätelmiä regressiokefioimien

merkitsevyydestä ei ole mahdollis
Mallin pätevyyttä voidaan arvioida v

la jäännösvarianssia keskimääräise,

varianssiin. Koska jälkimmäinen

suuriin näytteisiin, varianssisuhde s

dattaa Iikimain 12-jakaumaa yhdell
asteella, mikäli malli pätee. Miehill
sisuhteen arvoksi saadaan 13.25 (P

naisille 3.95 (P . .0.5)r prevalens

poikkeamal mallin antamisla arvrr

siis selity pelkästään otannan aihe
vaihtelusta. Poikkeamien yksityisk
pi tarkastelu osoittaa, että NAD-tutl
ta saadut prevalenssiluvut ovat s

seka EPH- ja STM-tutkimuksesta si

nempiä kuin mallin perusteella
Osaksi tässä on kyse siitä, että EPH

aineistoihin sisältyvät 7 O-7 A-vrotiz
keskuudessa kannabista ei ole käyt
riin aikuisiin malli sen sijaan pätec

Mallin tarkkuus ei ole tässä kuiter
kein asia. Sitä on kaytetty vain kokr

tiivistämään informaatiota. Aj atuks,

lut esittää tiedot toisessa, tulkinnan
tarkoituksenmukaisessa koordinaat
tähän tarkoitukseen mallin tarkkut
miehillakin riittävän, koska se senl

tää suurimman osan prevalenssilukr
telusta (R'z = .63). Tulokset ovat yllä
selkeitä ja johd«-'nmukaisia:

l. Keskimäärin kannabiksen pr(

luvut ovat neljän vuoden kuluessa l

miehilla 9 prosenttia, naisilla 4 prc

nuorilla 11 prosenttia vuodessa.

2. Tirtkimusmenetelmä on vaikutt

heuttamia eroia. Jos malli vastaa todellisuut-
ta. virhe muodostuu otannan aiheuttamasta
satunnaisvaihtelusta. Yksinkertaisin ja tässä

kaiketi riittävä tapa aruioida otantavirheen
suuruus on soveltaa yksinkertaiseen otantaan
liittyvää prosenttiluvun virhevarianssia; pre-
valenssiluvun logaritmin virhevarianssiksi saa-

daan tällöin lineaariapproksimaation nojalla
(l) log P = vakio + a*T + h,,*D,,+ bn*D,, + c*V +
virhe D'?(krg P) - ( 1 00-P)/(n*P), kun n on näytteen koko

T = tutkimuksen ajankohta vuosina (kevät = 0.3
vuotta; syksy = 0.7 vuotta)
D,, = I. kun tutkimus on tehty puhelinhaastatleluna
ja'muulloin = 0
Du = 1, kun tutkimus on tehty henkilökohtaisena
haastatteluna ja muulloin = 0
V = vastausprosentti

352 ATKOHOTIPOLITIIKKA
ö2 11997): 5

ALKOHOT POTIT IKKA
62 19971. 5



-ard uelseru ueprerlon^-Ot ellB (l^lJS BI Itd)
essrslnurr{lnl ESSr.(pqel 966I EIIIsI,(s 

oESSnu

-trrrsnn' (2661 eßarcrlseuresnerunnH 2 L66I
uaurc1o1ro4) .{llelrse urgue{sp e1elou ueprer

-ollBBlrpur rre uo Psueel,( glseslftrqe{ ueel

-uplrletunnq Blror^rp prsrpllEJ'lnunguefeel uo

e11.{91 ueurllersersol p11a 'ee,te11nn1 so,(ur uo

e11nur oelsnpelol ru1 Elsgl,tgI €lseruo BoUäI

rsleruruodleq 1duqa1 uo e1o['e1ses1o1nnur uo1

-seulreuuese asd>1 e11o EEIJeRS rs1eso 'pssep

-nnlsel uelsrnlre uegonu urluela 'en,tse1
ua[nlnyrssuele,tard ue"^lrqEuuEI lB^e]lroso

loslolnt Ellc 'ER^Rll!?11,( ueuluetrtu elo rg

vlN toHod

'elytuesord 9Z =G,-e-I)x00I Bnlnl
-rssueprrerd BElualE essrluasordsnBlsP^ snloP

-nd uo>lrsldrtluasord 0I lslrlrerurse ueplnru
upurgt EIIrs 'e1s,(1>pau pllre^ älo Ie IUeJg
'gsspuq,fu pssetulol essr{re1 erlluasord g eI

-n{nlrssuale^erd 1.(uugsrl uo u€rrä^ uolri^Idrl
-luesord uapqd nsnou urluesordsnelse4't

'lnuBluE rsrlo

,(1es,(lrtsod EABRIsR^ Elrur'glrrs unllueso-rd

zg =er-ax00l nlellplseBqurlaqnd et urrllues

-ord gg =m.r_ e*00[ un^nlrssuele,rard ualsreu

lnueluele uo ologusEl ue[r1a11e1seeq ueelnur
uelsolnl :€llrsrPu laauuetulr 1€^o lrlleJe EurPu

urtuturelleruro^ ure1IrB)'1d1esd1r1sod urn>1

efnlnpssuele,rard erdurasreqle rlsg^les leeu
-pllonl le^o asseelleldul elleleurol oloEuspl

ue[r1a11e1seeq rlsesr,{1rre ef nlellelseequlleq

-nd'urqrnlnlssuale,rerd urqrnlBBs rlsB^81111

-reu lnuEllnlrP^ uo Erulalaueulsnlurllnl 'z
'PSSepon^ erlluesord II €llrronu

eI erllues«lrd t ellrsreu oerlluesord 
6 EIIIqerx

leaue^s€I essenln{ uepon^ uefleu le,ro ln,r,n1

-rssuele,rerd ues{rqeuue1 urrggrur1sa)'I
:BrsrElnruuopqof eI 91ra11es

ur1ug,r9pp11,( le^o les1olnJ, '(gg' =.U) elsnlal
-qre,t uefnlnpssualenard ueso uerutulJnns B€l

-lrles upeluas as Blso1 'ue,re11rrr ur{Ellrqertu

EEtilEu snnllret urlleur ueäs1nlrolret ugqgl
e ['essolsrleeurpJool BSsesrEIntuueslnlrolJel

elleuuel ueuurllnl 'essasrol loperl pgllrse lnl
-lo uo eueslnle[y'elorleeuuoJuI uBgtuglsI^III
e[ ueeureolo>1 urel Ä11e1del uo EllS 'erse uIeI
-rB1 uEBluelrnl PSSE1 elo re snnllrBl urllBlll

'ea1g'd ueelrs ues rllpru urrsrnlr€ urrr

-ong ',(11e1,(el elo re Btsrqeuuel essepnnlsel
uepro['1eer1<ln,t-y1-gZ lg^dllgsrs urqrolsreurB

-WJS ef -Hdg Elle 'EIIIS as.(1 uo ESSPI ISIBSO

'lnlelsel e11ee1sruad urlleru urnl prduau

-erd lnpees plseslnturltnt-WIS p[ -HdU B>les

erdurarnns lelo ln^nlrssuep,rard lnpees €l
-seslntllrllnl-oYN gtta'ee1ltoso n1e1serye1 rd

-Luesrelqo{sr,{1rs>1d uerueollmd'€lsnlelqre^
Blseruellneqrp uBuuEJo upglsElled d1r1es srrs

lB^re €lsroAJP BlsltuBJua urllPur leureellrod
uefnlnpssuele,rerd :(96' > a) SO'g ellrsrpu
e[(fOO' > d) gZ'tI UBRpBBS rslo^rp ueelqnsls

-suerre^ elllqelW'ae1ed r11eur 1p1rur'e11ee1se
-snedea EIIepqd eerunele[-,I ur€rurlrl €Ell€p

-nou."s7.'s apqnsrssuerJel'urrsra11.{eu urrJnns

nnlsru;d uJurp'rururllgf elsoy'unssuEIJE^
-Bluelo ueesrErEEurllsel erssuBrJB,rsquugBf e1

-leureeue^ epror^.rB uBBproa 911,ff ,re1gd ur1p11

'Epqel elsrllopllptu elo re glsap,i{leslrlreu

9 \tööt) z9
v))il1[odnoHo)tv

uerturouelorssar8or grrulalggd ernt
-susnede,r rs1,{ urel lnllo uo essr^Ell
'Z essolnlnsl dllaltse uo tes{olnl u

lt s)01 nt

'EIIrn^nlsraluBBI ur

-eqJr^elu€lo louure^Bq eelloured er

uo'eelalqren snnl1rel uafnlnpssue
-soy'Hlalsrdolurp^pll rsnnl BSSr^8,.

e1p,re urs, dleueorsser8ar uasrreeer
Brlurorurlse u rrleue.red uptuolletuelL

'o1o1 uaalldeu uo u unl .(a*u)l(a-OOt)

elpfou uorleerurslorddel rcssur r,
-BBs rslrssueFre^eqJr^ utu1ue8o1 una
-erd ierssuelrB^erIJrA un^nlrlluesorc
uEEJuBlo ueesreue{urs1d ee11e,ros ur

ueeqrr^Bluelo epror^rp edel p,,rB11rr

essEl eI ursrBUeIursIÄ -ElsnlelqrBAl

BlsBtuellnaqrB u€uuElo nnlsopontu
-lnnsrllapol eetse^ rlleru so1 'efora r

(Lzs t)
6'V

(zre)
L,9I

€s-E
I \tööLl Z9

v>)rI[od toHo)tv

(zss)

E,9I

(eos)

LO

(zre)
Z,ZI

fiot)
6'6

(sve r)
LG

(soz r)
f:,2

(elez)
o'c

(sos)

2,9

tI0'0
IZ0'0
zI0'0

t0'0
t0'0
t0'0

/ I0'0
t:80'0
69I'0

96'0
z8'0
t9'0

9Z'0-
Bü'O_
6t'0-

7S'0-
90'I-
t9'0-

II'O
r0'0
60'0

(Re i
o'v

(tg,

0'

lPPrlon^-62-€I
lssrPu

lJllJrIlr

&et)
9'0I

ISSUEIJPA

( 

"'t)
Lt)
ob tssu€tJP^

-eluelo'ru1 -souueel.g -snelse^

0)

BII€

l_ sl("o)
'ls€Pq

-urlaqnd

("o)
'ls€3r_l

-allluaLl

(ot")

-62-8I
@t")

lesreu
(q

lsqi
lPPrlon^

upelntrr (1) urlletu urqressuälp^erd-8o1 laslntnlre,r uaprgfilel Ltg'Z oIIrynDJ uaal1,{eu essrnlns) ue€Intu uelsnurllnl r



I

r alenssiluvuksi on kunrnrassakirr sunttr 21

1rrosentt ia.

1\4yiis prer,alenssiluku.jen liippuvuus ai-
rrt'islonkeruutavasta vastaa rrruual[a saatuja

luloksia (Fentlrir.h & Vaughn 1994). N4itä lä-
heiserrrlri on kontakti vastair.jaarr. sitli alhai-
senrpia lukrrja saadaan. Tiillaiset nrerretelrnä-

elektit olat osoitus asenneilnraston rrrelkitvk-
sestii lrrrtrrrreirlen kävttaiti koskevissa kvseh is-
sii. l)ostikvst,lyssä rastaaja k«rntrolloi tiivsin
t rrtk i rrrrrstilanrretta ja hrlnen on Irt'l lrorrrpi ker'-

toa laittornien aineitlen kokeiltrsta.ja krivttlstä

kuirr puhelinhairstattelussa tai haastattelijan
liisrrii ol lessa. Lupaus tulos]err kaisit telernises-
l:i rrinrt'ltiirrri rri ei nlir lii ri il l,iir :irr.

Surrnrurleltaan haastatteli.jarr liisnliolon ja
ptrhelinhaastattelun eläktit tunttrvat kvllikin
r lliittrivlin vahvoilta. Vrilittiirrrlisti prevalerrs-

siluruissa näkvvät erot sunrarrir a.jirrrkohtana

lehtr.jerr tutkinrusten v:ililll t'irltl ole rhtti
rnerk i ttiil i ii. sillü 

1 
rost ikvse Iy issii \,ärst.luspro-

st'rrtti pvlkii .iäänlärill trIraiserrrrrrlksi. .ja se

rriiltlliii konrpensoivan rnerrett.lrrriirr triheutta-
lrtläl er'oil.'lietoja vastluslrrrrserrtin vaikrrtuk-

K I It.I \ I ,I ,1SL: L, S

\ litsttttllri. [)eltti: Kulttrrtrriprliiorrrl sur)ln).lnruLrt-
ttt.iitn ralossit. Sosiologia ii.l (19()i): l. 3-l I

l'i'rrrlriclr. N{ichat"l t\ Vauglrrr. (lrrrrrit. [4.: t)i-
rrrirrislrcrI Iiletinre substant'e us('o!r,r Iirrrt,. i\n in-
rlrrilv irrto rli{{erential urrrk'rrepollirrg. ['ulrlit.
Opirriorr (.)uarterlv i)B ( 1994). (Xr-l 2il

l lakkalairren. Pekka & Llrrrst.rr. l,arr ü 'l'iger-
slt,r ll. ( llrristo[1er' (t'tls. ): I)ist.Lrssi rrg r llrrgs arrrl r.orr-
lrol policr. Conrparatire sturlit.s orr lirrrl Nonli<'
cottttlrit's. Helsinki. Ni\l) I'ulrlir.atiorr \io. jll.
l()(Xr

I lurrrrlusairrestlategia 1977. Hrrrrrnuusirinelio-
liitlist'rr loirrrikrrnnarr nrietintii. Helsirrki l()97

I.]\(;I,ISII SI NINI,\It\
.lultu l'artonen & Leetttt ilIelso: Ottnnttbis usc
in I'inltrnd in the 799Os; rln orerlierr.ot'«dttlt

sesta huunrekyselyjen tuloksiin ei ole tiettä-
västi aienrmin esitetty. Tässä saatu tulos pe-

rustuu ennen nluuta ETT-tutkimuksen selväs-

li rrruitu allraiserrrpuan raslausproserrttiirr .iu

mataliin prevalenssilukuihin.
Saatlut tulokset ovat kaikkiaan varsin .iiir-

keerrk:iypiä. Ne perustuvat melko la.uoihin
nä--vtteisiin.ja täsnrällisinä lukuina ne ovat näi-

ennäisen tarkkoja. Niirlen vleistämiseerr on

silti suhtaurluttava varoen. silla itse asiussn

niitlen penrstarrir on vain yksi haastatteli.jarr

laisnä ollessa tehty kvselv. vksi puhelinhaas-
tatteluihin yremstuva aineisto.ja yksi grstiky-
sely, jonka vastausprosentti poikkeaa selvästi

nruista. N4 itkä tahansa muut näi<len tutkirnuk-
sien suolittanriseen liittvvät erityiset seikat
ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin. ja yksikirr
uusi aineislo saattaisi ntuuttaa käsitystä rne-

netelrnäeft,ktien suuruudesta. Lukuja onkirr
pirlettrivri Jrikenrrnitr suuntaa antavina kuirr
täsutialv io i na. i\s ia kai paa lisäselr,ityks ili. .ia
palhaiten siihen soveltuu asetelma, .jossa
pälistiiän vertilanlaalt t'ri aineistonkeruunre-
netelnri:i sarnrarn tutk inluksen rajoissa.
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ATKOHOLIPOLITIIKKA
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Since 1992 six surveys huve lreen <.ar

l'inlanrl on the use ol rlrugs lry the ger

lxrpulation. The sanrples oI these stu
lreen rlrawn Iionr the <.t,ntrerl populatio
exllurling lreople lir irrg irr irrslilrrliorrs o

l)ernlanent adtlress.'fhey seenr to lre Ia
sentative, but the nrethorls o[ rlata t.olle
varietl Ironr one sturly to the rrexl. Four r
ies hur. r'esorlerl lo rrruil rlueslionrrairer
phone anrl lace-to-lirt.e inlerviews have
use<1. The response rates vilrv, partlv lrec
nrethod of rlata t.ollet.tiorr.'l'herefore tht
these studies are not tIirer.tly t.onrparalr

This researt'h nole surnnrarizes the
these sturlies as lar as thev t.ont.em tl
prevalence of r:arrnalris use {nlong me
anrI young aclults lretween I []-29 years r

inga simple rnathenrati<.al nrorlel, answe
virled to the lollowing rluestions: l) Has
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