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PÄÄKIRJOITUS

TUUKKA TAMMI

Myöhemmin on parempi

On monta hyvää syytä olla huolissaan nuorten päihteiden käytöstä. Nuorena aloi-
tetulla runsaalla päihteiden käytöllä on yhteys useisiin terveydellisiin ja sosiaali-
siin haittoihin. Helsingin Sanomien tiedetoimitus esimerkiksi referoi toukokuun 
lopulla tutkimusta, jonka mukaan kannabiksen säännöllinen ja runsas käyttö tei-
ni-iässä on yhteydessä muistin, päättelykyvyn ja itsehillinnän heikentymiseen. 

Päihde keskeinen elämä nuorella iällä haittaa monipuolista ja tasapainoista 
kehitystä myös monella muulla tavalla.

Alkoholin osalta on viime vuosina voitu raportoida myönteisiä kehi-
tyskulkuja: suomalaisnuoret juovat nykyään selvästi vähemmän kuin hei-

tä edeltäneet ikäpolvet. Huumausaineiden käytön osalta mielikuva on ol-
lut päinvastainen, sillä huumausaineiden ja erityisesti kannabiksen käyttö on 

lisään tynyt tasaisesti koko 2000-luvun ajan. On epäilty, että nuorten alkoholin 
käyttö olisi korvautunut kannabiksen käytöllä. 

Näin ei kuitenkaan näytä olevan. Karoliina Karjalainen ja kumppanit nimit-
täin osoittavat tässä YP-lehdessä, että vaikka huumeiden käyttö on kokonaisuute-
na lisääntynyt, se on lisääntynyt vain täysi-ikäisten nuorten keskuudessa. Vastaa-
vaa käytön kasvua ei ole tapahtunut alaikäisillä nuorilla. Tutkijaryhmä tarkastelee 
analyysissaan kannabiksen käytön trendejä ja päihteiden sekakäyttöä erikseen ala-
ikäisillä (15–16-vuotiailla) ja täysi-ikäisillä (18–25-vuotiailla) nuorilla.

Alaikäisten ja täysi-ikäisten nuorten huumeiden kokeilussa ja käytössä havait-
tiin tutkimuksessa useita eroja. Kannabiksen kokeilu ja käyttö on yleistynyt täysi-
ikäisillä nuorilla, mutta ei alaikäisillä. Eroa näyttää olevan myös laittomien päih-
teiden saatavuudessa. Yli puolet täysi-ikäisistä nuorista koki kannabiksen hankki-
misen helppona, kun taas yli puolet alaikäisistä nuorista piti sitä vaikeana tai mah-
dottomana. Kannabiksen tavoin päihteiden sekakäyttö oli huomattavasti yleisem-
pää täysi-ikäisillä kuin alaikäisillä nuorilla. 

Yhteneväisyyksiäkin ryhmien välillä oli, esimerkiksi kannabiksen käyttöön liit-
tyvät riskikäsitykset ovat lieventyneet molemmissa nuorten ryhmissä. Se, että asen-
teet ovat lieventyneet myös alaikäisillä nuorilla, voi ennakoida kannabiksen käy-
tön yleistymistä myöhemmällä iällä, tutkijat kirjoittavat. 

Kaikki nuoret – tai aikuiset – eivät käytä lainkaan päihteitä. Moni kuitenkin 
käyttää. Mitä myöhemmin päihteiden käyttö aloitetaan, sitä parempi. Ehkäiseväs-
sä työssä ja päihdepolitiikassa kannattaa pyrkiä päihteiden käytön ehkäisyn lisäk-
si sen aloittamisen myöhentämiseen.


