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TIIVISTELMÄ 
 
 
Yli-Karro, Juha. Huumeiden saatavuus Rauman nuorten keskuudessa. Kvantitatiivinen 
tutkimus Rauman lukion kolmannen vuosikurssilaisten mahdollisuuksista hankkia huu-
meita Raumalla. Diak, Pori, kevät 2014, 58s., 1 liite. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaali- ja kasvatusalan 
suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa huumeiden saatavuutta Rauman nuorten kes-
kuudessa. Tutkimuksessa keskityttiin kartoittamaan huumeiden hankkimisen helppout-
ta ja eri huumeaineiden esiintyvyyttä ja näkyvyyttä. 
 
Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmin ja kohderyhmänä toimivat 
Rauman lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijat. Aineisto kerättiin tähän tutkimuk-
seen luodulla kyselylomakkeella. Kysely suoritettiin ryhmäohjaajien tuokiossa 
17.10.2013 ja 211 mahdollisesta vastaajasta 169 vastasi kyselyyn. 
 
Tutkimuksessa selvisi hieman yli puolella vastaajista olevan mahdollisuus hankkia 
huumeita jotain kautta ja lähes samaisen vastaajamäärän uskovan huumeiden hank-
kimisen olevan Raumalla helppoa. Kannabis oli huumeaineena selkeästi ylivoimaisin 
jokaisessa eri huumeaineita kartoittavassa kysymyksessä. Tutkimuksen tulokset vasta-
sivat suurimmalta osin valtakunnallisia tutkimuksia. 
 
Asiasanat: ehkäisevä päihdetyö, huumeet, kvantitatiivinen tutkimus, markkinat saata-
vuus  



ABSTRACT 
 
 
Yli-Karro, Juha. 
Availability of Narcotics Among the Youth in Rauma. 58 p., 1 appendix. Language: 
Finnish. Pori, Spring 2014. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Option 
in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of this study was to study the availability of narcotics among the youth in 
Rauma. The focus was on determining how easily young people could buy or otherwise 
had access to narcotics and the visibility of different types of narcotics. 
 
The study was quantitative and its target group consisted of the third graders in upper 
secondary schools in Rauma. The data were collected by using questionnaires drawn 
up specifically for this study. The students responded on 17 October 2013. In all, 169 
students out of 211 responded. 
 
The study indicated over a half of the target group could have access to illegal 
substances if they so desired and approximately the same percentage of the group 
believed getting access to substances in question was easy in Rauma. Cannabis was 
the overwhelmingly most popular and easiest accessible narcotic. The data collected in 
this study mostly matched the data gathered from national studies. 
 
 
Key words: availability, illegal drugs, market, narcotics, preventive work on drugs, 
quantitative study 
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1 JOHDANTO 

 

 

Läpi historian eri sivilisaatioiden jäsenet ovat käyttäneet päihteitä nautinnollisesti ja 

viihteellisesti, koska ne tarjoavat keinon rentoutua ja paeta arkisista rooleista sekä ru-

tiineista. Mikäli käytetty keino rikkoo tai uhkaa yhteiskunnassa vallitsevia normeja, kei-

noa pyritään kontrolloimaan ja rajoittamaan. (Salasuo 2004, 13.) Suomessa tätä varten 

on säädetty rikoslain 50. luku (Rikoslaki 1889). Maailmanlaajuiset tutkimukset kuitenkin 

todistavat huumausaineiden tapauksessa aineiden laittomaksi julistamisen sekä rajoit-

tamisen osoittautuneen tehottomiksi. (Salasuo 2004, 13-14; European Monitoring Cen-

tre for Drugs and Drug Addiction 2012a; EMCDDA 2013.) 

 

Suomessa huumausaineiden käyttöä on mallinnettu kahdella huumeaallolla (Salasuo 

2004, 14). Ensimmäinen huumeaalto esiintyi 1960-luvulla erityisesti kannabiksen kokei-

lun ja käytön yleistyessä. Aalto nähtiin pitkälti hippikulttuurin tai -aatteen myötä nous-

seeksi tavaksi, jolla haluttiin erottua aikaisemmista sukupolvista, niiden kokemuksista 

ja arvoista. Tämä aalto kääntyi 1970-luvun puolessa välissä jyrkkään laskuun hippikult-

tuurin kuihtumisen ja nuorisokulttuurin kaupallistumisen myötä. Toinen huumeaalto 

rantautui vasta 1990-luvun alussa. Aaltojen välillä huumeiden kokeilu ja käyttö oli hyvin 

vähäistä. Toinen aalto toi mukanaan synteettiset huumeet, kuten ekstaasi ja amfeta-

miini. Jälkimmäinen aalto ei kokenut ensimmäiselle aallolle ominaista jyrkkää laskua. 

Sen sijaan se haki itselleen paikan nuorison keskuudessa 2000-luvun alussa ja se on 

sittemmin kokenut Suomessa uuden kasvusuuntauksen. Suomen tilannetta pohtiessa 

ei voida vielä puhua huumeiden käytön normalisoitumisesta, mutta selkeitä viitteitä on 

ollut huumeiden kokeilun ja käytön juurtumisesta nuorisokulttuuriin. (Salasuo 2004, 13–

19; Van Duyne & Levi 2005, 93.) 

 

Huumeista puhuttaessa on muistettava huumeiden kirjo. Suomessa eniten esillä oleva 

kannabis on mieto tuote verrattaessa aineisiin, kuten kokaiini tai heroiini, jotka tilastolli-

sesti aiheuttavat huomattavasti enemmän haittaa käyttäjälle ja hänen lähipiirilleen 

(King, Nutt & Phillips 2010, 1561). Huumeiden 

varomaton kokeilija voi aiheuttaa itselleen äkillisiä ja vakavia terveyshaittoja. Tästä ja 

monesta muustakin syystä huumeita koskevia toimia miettiessä on pidettävä mielessä 

tietyn huumausaineen käytön yleisyys ja moraalisuus, sekä terveydelliset riskit. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa huumeiden saatavuutta Rauman nuorten kes-

kuudessa ja eri huumeaineiden esiintyvyyttä ja näkyvyyttä. Tutkimus suoritettiin kvanti-
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tatiivisena tutkimuksena ja kohderyhmäksi valittiin ryväsotantaa soveltamalla Rauman 

lukion kolmannet vuosikurssilaiset. Opinnäytetyön aihe valikoitui tekijän omasta mie-

lenkiinnosta aihetta kohtaan. Aiheen ajankohtaisuus ja esiintyvyys mediassa on jatka-

nut kasvuaan tämän opinnäytetyön tekovaiheessakin. Yhdysvaltojen osavaltio Colora-

do osittain laillisti marihuanan (Denver Post 2014). Uruguayn presidentti teki Uruguays-

ta ensimmäisen valtion, joka laillisti marihuanan (Forbes 2013). Suomessa on aloitettu 

kansalaisaloite, jonka tarkoituksena on marihuanan dekriminalisointi (Kansalaisaloite 

2014). 

 

Opinnäytetyössä käsitellään ensin ehkäisevän päihdetyön vaikutusta saatavuuteen, 

minkä jälkeen siirrytään kuvaamaan huumemarkkinoiden toimintaa enimmäkseen 

Suomessa, mutta huumemarkkinoiden kansainvälisyyden ja Euroopan Unionin myötä 

kuvataan myös hieman muiden maiden tilaa vertaamalla Suomen tilanteeseen ja etsi-

mällä yhteyksiä Suomeen. Opinnäytetyön tutkimustuloksia lukiessa on hyvä pitää mie-

lessä, että tutkimus on tehty huumeiden saatavuuden näkökulmasta. Näin ollen saadut 

tutkimustulokset kuvaavat kohderyhmän mahdollisuuksia hankkia huumeita sekä osit-

tain huumeiden näkyvyyttä heidän ikäistensä keskuudessa. Mahdollisuus hankkia 

huumeita ja niiden kokeilu sekä käyttö ovat hyvin eri asioita. Kaikki, joilla on mahdolli-

suus hankkia huumeita, eivät niitä missään nimessä ole kokeilleet eivätkä varsinkaan 

käytä niitä säännöllisesti. 

 

Sosionomin koulutusohjelma antaa valmiudet työskennellä päihdetyössä, josta olen 

itse sosiaalityönä kiinnostunut. Henkilökohtaisena ammatillisen kasvun tavoitteena toi-

mi huumausaineisiin liittyvän tiedonmäärän kasvattaminen ja asuinkaupunkini huuma-

usaineisiin liittyvän oletusten kyseenalaistaminen ja realisointi.  
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2 SUOMESSA ESIINTYVÄT HUUMEET JA NIIDEN SAATAVUUS 

 

 

2.1 Yleiskuvaus huumemarkkinoista 

 

Suomi ei ole merkittävä osa huumemarkkinoita syrjäisen sijaintinsa ja vähälukuisen 

väestönsä takia. Tämän lisäksi poliisin korruptoimattomuus on merkittävä tekijä. (Fors-

sell, Tanhua, Perälä & Varjonen 2012, 129; Perälä 2011, 27–28.) Suomessa kasvatetut 

ja tuotetut huumeet usein jäävät rajojen sisälle, eikä niitä kaupata muihin maihin. Suo-

mea sen sijaan käytetään kuljetusreittinä Venäjälle erityisesti kannabishartsin eli hasik-

sen viennissä (EMCDDA 2012a, 42). 

 

Kannabistuotteet ovat yleisin huumausaine Euroopan markkinoilla. Sitä tuodaan muu-

alta, sekä kasvatetaan Euroopan alueella. Käyttö lisääntyi selkeästi 1990- ja 2000-

luvun vaihteessa ja Euroopan sisäisistä väestötutkimuksista päätellen kannabistuottei-

den käyttö on viime aikoina ollut vakiintuneella tasolla. (EMCDDA 2012, 41.) Kannabik-

sesta tuotetaan kahta eri lajia markkinoille, kannabisruohoa ja kannabishartsia. Hartsi 

eli hasis valmistetaan kasvin pihkamaisesta hartsista. Kannabisruoho eli marihuana on 

vastaavasti kannabiskasvin kukinnosta ja versoista kuivatettua rouhetta (Hakkarainen 

ym. 2011b, 148; 151.). Arvioiden perusteella Suomessa 60–79 % näistä kahdesta tuot-

teesta on kannabisruohoa. Hartsin käyttö on yleistä Etelä-Euroopassa ja Skandinavian 

alueella. Englannissa, Hollannissa, Belgiassa, Saksassa ja Itä-Euroopassa käytetään 

enemmän marihuanaa kuin hasista. (EMCDDA 2012a, 43.) 

 

Suomen huumausainemarkkinoilla esiintyy selkeästi eniten kannabistuotteita, erityisesti 

kotiviljeltyä marihuanaa. Tämän lisäksi suosittuja huumausaineita ovat hasis, amfeta-

miinit, ekstaasi ja muut synteettiset huumeet, korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini 

väärinkäytettynä, sekä huumausaineiksi luokiteltavia lääkevalmisteita, kuten bentso-

diatsepiini. (Forssell ym. 2012, 129.)  

 

Euroopan huumemarkkinoiden monipuolisen rakenteen seurauksena yksikään henkilö, 

etninen ryhmä tai muu rikollisjärjestö ei ole kyennyt hallitsemaan markkinoita. Sen ei 

myöskään uskota olevan liiallisen monimutkaisuuden takia mahdollista, vaikka se jon-

kun tavoitteena olisikin. Markkinat ovat yksinkertaisesti liian suuret, vaihtuvuutta tapah-

tuu liikaa ja trendit sekä lainvastaisuus tekee niiden hallitsemisesta mahdotonta yhdelle 

henkilölle tai ryhmälle. (Van Duyne & Levi 2005, 93.) 
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Huumeiden salakuljetus Euroopan alueelle tapahtuu usein rahtilaivoin. Etelä-Afrikasta 

tulevat kannabisruohojen salakuljettajat käyttävät usein Hollannin satamia, kun taas 

Etelä-Amerikasta tulevat kokaiinin salakuljettajat käyttävät tutkitusti Espanjan ja Portu-

galin satamia. Viime vuosina salakuljetus on hiljalleen siirtynyt lentokoneisiin. Nykyään 

suurin osa Lähi-idässä tuotetusta heroiinista ja osa Etelä-Amerikassa tuotetusta koka-

iinista tuodaan Eurooppaan lentoteitse. Tämä reittien monipuolistuminen vaikeuttaa 

tulliviranomaisten työtä. Euroopan Unionin neuvosto johti lentoasematyöryhmää, joka 

päivitti monien lentoasemien välineitä ja järjestelmiä ajan tasalla ja yhtenäisti niitä. 

Vuonna 2010 hankkeeseen osallistuneiden maiden tulliviranomaiset takavarikoivat noin 

15 tonnia huumausaineita, joista noin puolet oli Etelä-Amerikasta tulevaa kokaiinia. 

(EMCDDA 2012a, 64; EMCDDA 2012b, 65–67.) 

 

Paikallistasolla toimivan huumemarkkinoiden ehkäiseminen lainvalvojien toimilla on 

hyvin vaikeaa ja onnistumisetkin johtavat usein vain hetkellisiin muutoksiin. Poliisien 

tekemät suuremmat takavarikot ja erityisesti vuosittain paljon huumeita myyvien myyji-

en pidättäminen voi lyhyeksi ajaksi nostaa huumeiden hintaa. Tämän lisäksi huumei-

den käyttäjät voivat joutua käyttämään enemmän energiaa ja aikaa huumeiden saami-

seksi. Parhaimmillaan mainitut onnistumiset poliisin toimesta voi johtaa huumeiden 

katunäkyvyyden laskuun tietyillä alueilla. Tällaisella skenaariolla on kuitenkin vastavai-

kutus. Huumeiden käyttäjät siirtyvät ostamaan haluamansa tuotteet vähemmän vuosit-

tain myyviltä myyjiltä, jotka samalla ovat toimissaan huomattavasti varovaisempia. Täl-

laiset myyjät ovat vaikeampia löytää ja pidättää poliisin näkökulmasta. Näin ollen yhden 

merkittävän myyjän pidättäminen tuo mukanaan hetkellisen onnistumisen, mutta lopul-

ta johtanee vain myyjien markkinaosuuksien monipuolistumiseen tehden poliisin työstä 

vaikeampaa, kunnes joku myyjä nousee markkinaosuuden kasvun myötä poliisin tie-

touteen ja skenaario alkaa alusta. Pidemmällä aikavälillä käyttäjien tai huumeiden mää-

rä ei koe merkittävää muutosta kaupungissa tai maassa tapahtuvan paikallistason po-

liisien toimien myötä. (Van Duyne & Levi 2005, 92.) Tässä esimerkissä on kuitenkin 

huomioitava, että se vastaa enemmän suurempien kaupunkien markkinoita, joissa tuot-

toa tekeviä myyjiä on lukuisia määriä. Rauman kokoisessa kaupungissa kyseisiä myy-

jiä on todennäköisesti huomattavasti vähemmän ja siitä johtuen poliisin toimet vaikutta-

vat huomattavasti pidemmän aikaa ennen markkinoiden niin sanottua normaalistumis-

ta, koska vaihtoehtoisia myyjiä ei ole niin montaa. Poliisin toimien vaikutukset näkyne-

vät merkittävämmin vahvemmista huumeista puhuttaessa. Tämä johtuu siitä, että esi-

merkiksi kannabistuotteiden saaminen ei ole tutkitusti vaikeaa edes Suomen kokoisilla 

markkinoilla (Hakkarainen ym. 2012, 12–13 & 44; Hakkarainen ym.  2011a; Kinnunen, 

Lindfors, Pere, Ollila, Samposalo & Rimpelä 2013, 43) Yleisellä tasolla markkinoita 
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pyritään enemmän kontrolloimaan pysäyttämällä huumeiden maahantuonnin ja toteut-

tamalla ehkäisevää päihdetyötä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 7). 

 

 

2.2 Kannabikseen kohdistuvat markkinat ja saatavuus Suomessa 

 

Kannabismarkkinoiden hallitseminen ja tutkiminen on vaikeinta huumausaineista. Tä-

mä johtuu kannabiskasvista, jota voidaan viljellä lähes millaisissa ympäristöissä tahan-

sa. Tästä johtuen arviot ehdottavat kasvin viljelyn levinneen 172 maahan. Euroopan 

alueella kannabiksen viljely on hyvin yleistä. EMCDDA (European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction eli Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskus) keräsi huumeiden käytöstä tietoja vuoden 2012 vuosiraporttiinsa ja 

jokainen 29 vastaajavaltioista ilmoitti kannabiksen kotikasvatuksesta. Suuri osa Euroo-

passa käytettävistä kannabistuotteista on kuitenkin todennäköisesti peräisin maiden 

välillä tapahtuvasta salakuljetuksista. (EMCDDA 2012a, 41; EORG 2002, 1-4.) 

 

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan kotikasvatus on lisääntynyt ja käytettävä kan-

nabisruoho eli marihuana, onkin usein joko itse kasvatettu tai tutun kasvattajan kasvat-

tamaa. Näin ollen tämä hankinta tapa on mahdollisesti ohittanut määrässä markkinoilta 

ostamisen. Kotikasvatuksen suosion kasvu näkyy myös pidätysten yhteydessä tapah-

tuvissa takavarikointiluvuissa. Vuoden 2012 lukuja verrattaessa vuoden 2007 vastaa-

viin lukuihin, huomataan kasvien takavarikointilukujen kaksinkertaistuneen noin viides-

sä vuodessa. Samaisessa tutkimuksessa selvisi, selkeän enemmistön kasvattavan 

enintään viisi kasvia kerralla ja kotikasvatus on usein tarkoitettu nimenomaan omaan ja 

kavereiden kanssa tapahtuvaan käyttöön. Suomessa on paljastunut muutama yli 500 

kasvin kasvattamoja, mutta jo yli 20 kasvin kasvattamot ovat todella harvinaisia. (Fors-

sell ym. 2012, 130; Hakkarainen ym. 2011b, 153.) 

 

Vuoden 2013 kesällä Rauman alueelta paljastui lähes 200 kannabiskasvin ammatti-

mainen viljelmä. Kyseisen talon koko alakerta oli viljelmien käytössä ja viljelijä asui 

yläkerrassa. Kasvattamo oli Satakunnan Kansan mukaan ehtinyt toimia useamman 

vuoden ajan ja tuottanut marihuanaa erityisesti Rauman seudulle, mutta myös pääkau-

punkiseudulle oli viety joitain eriä. Löydetty viljelmä eroaa merkittävästi omaan käyttöön 

tapahtuvasta kasvatuksesta, jossa kasvattaja mahdollisesti käyttää erityistä lamppua. 

Tämä ammattimainen viljelmä oli automatisoitu ajastimilla ja kasvun vauhdittamiseksi 

käytettiin tuulettimia ja altakastelujärjestelmiä. Viljelmä oli tuohon mennessä suurin 

poliisin löytämä kannabisviljelmä Satakunnassa. (Satakunnan Kansa 2013a.) Löydöstä 



10 
 

haastateltua rikoskomisario Jarmo Laine kertoo kannabiksen olevan helposti saataville 

ja sen tulevan ammattimaisilta viljelmiltä (Satakunnan Kansa 2013b). Vuonna 2011, 

Koskella, Varsinais-Suomessa, paljastui 138 kannabiskasvin viljelmä, josta oli ehditty 

takavarikon hetkellä kuivaamaan lähes 550 grammaa marihuanaa. Poliisin mukaan 

pariskunta ehti viljellä kannabista noin vuoden verran ennen tutkintaa, jonka aikana 

ehtivät saada noin 15 000 euron tuotot. (Satakunnan Kansa 2013d.) 

 

Kasvina kannabis on hyvin palkitseva, koska muutaman kasvin kasvattaminen riittää 

oman käytön kattamiseen ja niistä ei tarvitse jatkuvasti huolehtia, varsinkin jos käytös-

sä hiemankin kasvatusteknologiaa. Niistä voi myös riittää muille pieniä määriä myytä-

väksi tai tarjottavaksi. Vähäisestä vaivannäöstä johtuen, yhdeksi riskin vähentämistek-

niikaksi on huomattu nousseen tapa, jossa myyjille täysin tuntemattomat henkilöt ovat 

vuokranneet huoneen, kuten kellarin tai vintin, kannabiksen kasvatukseen. Yleensä 

asukas ainoastaan kastelee kasvit ja niiden täysin kasvettuaan, he ilmoittavat myyjälle, 

joka lähettää henkilön korjaamaan sadon. Asukas saa rahallisen korvauksen, joka 

yleensä ylittää toimeentulotuet tai muut vastaavat sosiaaliset tuet ja minimipalkkaiset 

työt. Myyjä saa sadon ja, vaikka kasvattaja jäisi kiinni, hän on ehkä nähnyt myyjän kas-

vot, mutta tuskin edes tietää hänen oikeaa nimeään. Kiinnijäämisen todennäköisyys on 

muutenkin hyvin pieni, koska viljelmät ovat piilossa. Tämän lisäksi asunnossa ei käy 

satunnaisia henkilöitä jatkuvasti ostamassa huumeita, mikä voisi herättää naapureiden 

huomion. (Van Duyne & Levi 2005, 103–104.) 

 

Marihuanan ja hasiksen polttajat ovat levittäytyneet kaikkiin väestöryhmiin. He eivät 

tutkimusten mukaan ole syrjäytyneitä vaan normaaleja kansalaisia. He eivät syyllisty 

omaisuusrikoksiin, kuten varkauteen, ylläpitääkseen käyttöään. Käyttäjät harvoin häirit-

sevät muita kansalaisia tai aiheuttavat yleistä häiriötä. Kannabiksen myyminen on har-

voin näkyvää vaan se tapahtuu sovituissa paikoissa, kuten yksityisasunnoissa. Tästä 

johtuen poliisit saavat harvoin valituksia käyttäjistä. (Van Duyne & Levi 2005, 92.) 

 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana kannabiksen viljelyn määrä on noussut 

huomattavasti Euroopan alueella. Suomi, Belgia, Hollanti ja Iso-Britannia ovat kaikki 

raportoineet kasvatuksen määrän nousseen selkeästi. Tšekki, Saksa, Irlanti, Unkari, 

Puola, Slovakia ja Norja ovat myös ilmoittaneet EMCDDA:lle kasvatuksen määrän 

nousseen. Kannabiksen kasvatustekniikoiden kehittymisen myötä kannabisviljelmät 

ovat siirtyneet paljolti sisätiloihin ja satojen tuotot ovat kasvaneet. Tästä syystä Euroo-

pan maiden välillä tapahtuva kuljetus ja myynti ovat kasvaneet. Tämän lisäksi kanna-
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biksen pienviljelmien määrä on kasvanut huomattavasti. (EMCDDA 2012b, 71–74; 

Hakkarainen 2011b, 153.) 

 

Belgia näyttäisi saaneen suuren määrän Hollannista kotoisin olevia kasvattajia ja siellä 

kasvatettujen kasvien kohde onkin samaisesta syystä useimmiten Hollanti, jossa se 

joko myydään käyttäjille tai lähetetään eteenpäin, kuten Iso-Britanniaan tai Skandinavi-

an maihin. Loppuvuodesta 2013 Belgiassa paljastui noin 10 000 kannabiskasvin viljel-

mä hylätyn tehtaan palon sammuttamisen yhteydessä. Viljelmä oli yli tuhannen neliö-

metrin laajuinen ja siitä saatavien huumeiden katuarvon uskottiin olevan noin viisi mil-

joonaa euroa. Kasvattajan henkilöllisyys ei selvinnyt poliisille. (Satakunnan Kansa 

2013c.) Löydetyn kasvattamon koko antaa selkeitä viitteitä Keski-Euroopan ja Suomen 

viljelykulttuurien suuresta erosta. 

 

Eurooppaan tulevat kannabistuotteet voidaan suuremmaksi osin jäljittää neljään koh-

teeseen: Afrikka, Lähi-itä, Lounais-Aasia ja Balkanin alue. Yleisesti Afrikka jaetaan kah-

teen osaan: Pohjois-Afrikkaan ja Saharan alapuoliseen Afrikkaan. Tämä johtuu siitä, 

että Pohjois-Afrikka, erityisesti Marokko, tuottaa selkeästi enemmän kannabishartsia 

kuin kannabisruohoa eli marihuanaa. Sen sijaan Saharan alapuolinen Afrikka, erityises-

ti Etelä-Afrikka maana, tuottaa lähes ainoastaan kannabisruohoa. Afrikan molemmat 

osat ovatkin suurimmat kannabistuotteiden tuontimaat Eurooppaan. (EMCDDA 2012b. 

65–67.) Balkanin alue on viime vuosina ollut nousevissa määrin Kaakkois-Euroopassa 

takavarikoitujen kannabistuotteiden lähteenä (EMCDDA 2012a, 41). Suomeen tuodut 

kannabistuotteet ovatkin usein lähtöisin Etelä-Afrikasta (EMCDDA 2012a, 42). 

 

Ghana, Kenia, Etelä-Afrikka, Tansania ja Zambia ovat kaikki vuosittain raportoineet yli 

20 tonnin kannabistuotteiden takavarikoista vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2009 Sa-

haran alapuolisen Afrikan valtiot raportoivat takavarikoineensa yhteensä noin 174 ton-

nia kannabisruohoa ja näistä 126 tonnia takavarikoitiin Etelä-Afrikassa. Muiden maiden 

kasvattajien uskotaan kuljettavan tuotteet Etelä-Afrikkaan, josta ne salakuljetetaan rah-

tilaivoin erityisesti Eurooppaan, yleensä Hollannin kautta. (EMCDDA 2012b, 65–67.) 

 

Kannabishartsin suurin tuoja Euroopan markkinoille on Marokko, joka osittain toimii 

myös koko Pohjois-Afrikan tuotteiden vientimaana. Tuotteet salakuljetetaan usein Es-

panjan kautta ja joskus Hollannin kautta. Hollantiin päätyvät kannabishartsit yleensä 

jatkavat matkaansa Suomen, Viron tai Liettuan läpi Venäjälle. (EMCDDA 2012a, 42.) 

Suomen tulli on lisääntyvin määrin takavarikoinut arvoautoihin ammattimaisesti kätket-

tyjä kannabishartseja matkalla Venäjälle (Forssell ym. 2012,132). 
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Viimeisen viiden vuoden aikana markkinoille on hitaasti kasvavin määrin tullut kanna-

bistuotteiden vaikutuksia jäljentäviä synteettisesti valmistettuja kannabinoidiresepto-

riagonisteja (CRA). Näistä on raportoitu lähes jokaisessa Euroopan maassa ja ne ovat 

useimmiten lähtöisin Aasiasta, mutta niiden prosessointi ja pakkaaminen tapahtuvat 

Euroopassa. Näiden tulon myötä on myös tarkasteltu CRA:n lähtökemikaalien liikku-

mista Euroopassa. (EMCDDA 2013, 20; Päihdelinkki 2011a.) 

 

Kannabiksen kotikasvatuksen määrä koki 2000-luvun vaihteessa suuren muutoksen. 

Kasvattajien ja kasvatettavien kasvien kokonaismäärä Suomessa lähti jyrkkään nou-

suun ja tuoreimpien väestökyselyjen mukaan 40 000–60 000 suomalaista on joskus 

kokeillut kannabiksen viljelyä. (Hakkarainen 2011b, 153; 165.) Vielä 1990-luvulla hasis 

oli kannabistuotteista käytetympi Suomessa. Kannabiksen kotikasvatuksen suosion 

kasvun kanssa samaan aikaan marihuana alkoi esiintyä selkeästi enemmän, niin käyt-

täjiin kohdistuneissa tutkimuksissa kuin myös poliisien takavarikoissa. (Hakkarainen 

2011b, 151.) 60–79 % kannabistuotteista uskotaankin nykyisin olevan marihuanaa 

Suomessa. (EMCDDA 2012a, 43.) Nämä luvut korostavat kotikasvatuksen merkitystä 

Suomen kannabiksen käyttäjien keskuudessa. 

 

Internetin käytön kasvamisen seurauksena kannabiksen kasvattamiseen vaaditun tie-

don saaminen on helpottunut ja samalla kasvatukseen on tullut uusi ulottuvuus sosiaa-

lisen kanssakäymisen kautta. Kasvatusideoita ja -menetelmiä vaihdellaan helposti löy-

dettävissä olevilla internetin keskustelupalstoilla. Kotikasvatuksen suosion nousun ta-

kana uskotaan myös olevan Suomen syrjäinen sijainti. Tämä on osittain johtanut huu-

memarkkinoiden pieneen kokoon (Forssell ym. 2012, 129), mutta samalla sen usko-

taan edistäneen kotikasvatuksen suosiota. Kotikasvatuksella kyetään tuottamaan pa-

rempilaatuista kannabista halvemmalla. Tätä teoriaa tukee muun muassa Tanskan 

tilanne, jossa kotikasvattaminen ei ole lähtenyt samanlaiseen trendiin, koska Tanskas-

sa on tarjolla laadukasta hasista, joka Suomessa korvattiin osittain heikon laadun takia. 

(Hakkarainen ym. 2011b, 154; 165.) 

 

Suomen huumepoliittiset mallit keskittyvät vahvasti huumeiden tuonnin ja salakuljetuk-

sen estämiseen. Tällainen malli korostaa keskitettyä tarjontaa ja organisoituja rikollisia 

tai rikollisjärjestöjä. Kannabiksen pienviljelyt, jotka usein ovat enintään viiden kasvin 

kokoisia, eivät lukeudu näihin malleihin tai vastaavasti malleissa ei ole menetelmiä näi-

den ehkäisemiseen. (Hakkarainen ym. 2011b, 148.) Kansalaisaloite (2013) kannabik-

sen dekriminalisoinnista muuttaisi huumepoliittisia malleja merkittävästi poistamalla 
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kannabiksen käytöstä, omaan käyttöön tapahtuvasta hallussapidosta ja omaan käyt-

töön tapahtuvasta kasvatuksesta rikosoikeudelliset seuraamukset. Välitys ja myynti 

pysyisivät laittomina ja siten rangaistavissa olevina. Kyseinen kansalaisaloite ei mainit-

se kasvattamojen kasvien sallituista määristä tiettyä numeroa vaan toteaa sen olevan 

tutkimusta vaativa asia. Uruguayssa säädetyn lain mukaan kotitalous voi kasvattaa 

enintään kuusi kasvia ja sato saa tuottaa enintään 480 grammaa vuosittain (Forbes 

2013). Yhdysvaltain Coloradossa raja on samainen kuusi kasvia, mutta toisin kuin Uru-

guayssa, kahden tai useamman aikuisen kotitalous saa Coloradossa kasvattaa 12 kas-

via (Denver Post 2013). 

 

Kannabiksen kotikasvatus vaatii joko kannabiksen siemeniä tai pistokkaita. Siementen 

myynti ja ostaminen huumausainetarkoitukseen on Suomessa kiellettyä rikoslain 50. 

luvun mukaan (Finlex 2014). Laittomuudesta johtuen kasvattajat hankkivat siemenensä 

joko laittomasti verkkokaupoista tai ostavat toisilta kasvattajilta. Peruslaitteisto on help-

po ja halpaa hankkia. Hieman asiaan perehtyneempi kykenee rakentamaan turvallisen 

ja suhteellisen huomaamattoman pienkasvattamon kohtalaisen helposti. Tällaiset pien-

kasvattamot, jotka yleensä sisältävät enintään viisi kasvia, joskus enintään kymmenen 

kasvia, ovat helppo piilottaa esimerkiksi vaatekomeroon tai kaappiin. Muutaman kasvin 

kasvattaminen ei vaadi vastaajien mukaan kuin enintään kahden neliömetrin tilan. Osa 

saa muutaman kasvin kasvattamonsa mahtumaan jopa yhteen neliömetriin. (Hakkarai-

nen ym. 2011b, 153–154.) 

 

Hakkaraisen, Metson ja Perälän (2011b) suorittama tutkimus Suomen kotikasvatta-

moista ja kasvattajista kertoo 72 % tutkimukseen vastanneista kasvattavan enintään 

viittä kasvia kerralla. Tutkimukseen vastasi kokonaisuudessaan 1298 kannabiksen 

kasvattajaa. Näistä 18 % kertoi kasvattavansa 6–10 kasvia ja vain 7 % vastasi kasvat-

tavansa yli 10 kasvia. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että tällainen 

netissä vastattava kysely, johon tulokset enimmäkseen perustuvat, tuskin saa monta 

suuria viljelmiä kasvattavia ja niistä selkeää tuottoa tekeviä vastaamaan. Vastaajista 

kuitenkin noin kaksi prosenttia kertoi kasvattamonsa olevan yli 20 kasvin kokoinen ja 

heistä kolme henkilöä ilmoitti viljelmän sisältävän satoja kasveja. Lukuja jonkin verran 

puoltavat poliisin julkistamat tammi-helmikuu 2008 takavarikkoluvut. Takavarikoista 87 

% oli 1–20 kasvin viljelmiä, 12 % 21–100 kasvin ja vain yksi prosentti oli yli 100 kasvin 

viljelmiä. (Hakkarainen ym. 2011b, 153.) 

 

Kannabiksen kotikasvattajat ovat useimmiten kannabiksen aktiivikäyttäjiä, alle 25-

vuotiaita yksineläviä miehiä. Tutkimukseen vastanneista kasvattajista kolmasosa oli 
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naimisissa tai avoliitossa ja yhdellä kymmenestä oli kotona asuvia lapsia. Kasvattajista 

palkkatyössä oli 37 %, opiskelijoita 29 % ja työttömänä 16 %. Nämä luvut tukevat väi-

tettä, jonka mukaan kannabiksen käyttö sisältyy useisiin väestöryhmiin. Tämän lisäksi 

sen kasvattaminen näyttää levittäytyneen eri väestöryhmiin. (Hakkarainen ym. 2011b, 

157.) 

 

Koska kasvattaminen on laitonta, on se myös rangaistavaa. Kannabiksen kotikasva-

tuksen suosion nousun myötä valtakunnansyyttäjän virasto on laatinut suosituksen, 

jonka mukaan alle 10 kasvin kasvattamojen omistajille annetaan sakkorangaistus, kos-

ka se lasketaan omaan käyttöön kasvattamiseksi. Sen sijaa yli 10 kasvin kasvattajille 

haetaan vankeustuomiota. (Hakkarainen ym. 2011b, 159–160.) 

 

Oman käyttötarpeen tyydyttäminen oli tutkimukseen (Hakkarainen ym. 2011b, 159–

161) vastanneiden selkeästi eniten valittu vaihtoehto kysyttäessä kasvatuksen syitä. 

Noin kolmasosaa kiinnosti myös tuloksista nauttiminen yhdessä kavereiden kanssa. 

Toiseksi eniten valintoja saanut syy oli kasvatuksesta saatu nautinto, joka vahvasti 

viittaa harrastusmaiseen toimintaan. Kolmanneksi suosituin syy oli laittomien huume-

markkinoiden ja siihen liittyvän rikollisuuden välttäminen. Kasvattaminen nähtiinkin pie-

nemmäksi riskiksi kuin katukaupasta ostaminen. Tähän liittyi myös syy tuotteen aitou-

desta, puhtaudesta, edullisuudesta ja terveydellisyydestä. Katukaupoissa liikkuvien 

kannabistuotteiden uskotaan usein sisältävän painoa lisääviä lisäaineita ja epäpuhta-

uksia. Itse kasvattaessa tietää tarkalleen, mitä oma tuote sisältää. 7 % vastaajista il-

moitti tuotteen myymisen olevan merkitystä kasvattamiselle. Huomattava osa vastaajis-

ta ilmoittikin, että ei ole koskaan myynyt tai vaihtaneet itse kasvattamaansa kannabis-

tuotetta. Kannabiskulttuurille olennaisesti sen sijaan vastaajat kertoivat jakaneensa 

tuotteita kavereille yhdessä poltettavaksi. Tällaista jakamista harvemmin todetaan mui-

den huumeiden parissa ja sen näkyminen kuvaa polttamista sosiaalisena tapahtuma-

na. (Hakkarainen ym. 2011b, 160; 164.) Suomen kasvattajien keskuudessa näyttäisikin 

olevan selkeä kahtia jako omaan käyttöön tapahtuvasta kasvattamisesta ja kaupallises-

ta syistä kasvattamisen välillä. Omaan käyttöön tapahtuvaa kasvattamista on huomat-

tavasti enemmän. (Hakkarainen ym. 2011b, 163.) 

 

Jonkin verran kasvattajat myös kertovat tavoittelevansa vahvempaa (korkea THC-

pitoisuus) lopputuotetta kuin mitä katukaupassa on saatavilla. Tämä on ristiriidassa 

esimerkiksi Belgiassa tehtyyn tutkimukseen, jossa kasvattajat tavoittelivat Hollannin 

marihuanaa miedompaa tuotetta. (Hakkarainen ym. 2011b, 160.) On tosin huomioita-

vaa, että osa Suomen katukaupassa pyörivästä marihuanasta tulee Etelä-Afrikasta, 



15 
 

(EMCDDA 2012a, 42) eikä ole Hollannissa kasvatettua, jonka takia THC-pitoisuudet 

voivat olla eri luokkaa. 

 

Tutkimuksen nettikyselyyn vastanneista 19 % oli joutunut tekemisiin poliisin kanssa ja 

14 % ilmoitti saaneen tuomion kannabiksen kasvattamisesta. Enintään viiden kasvin 

kasvattajissa tämä luku oli selkeästi pienempi. Luvut viittaavakin poliisin joko olevan 

kiinnostuneempi suuremmista eli yli kymmenen kasvin viljelmistä tai poliisin olevan 

vaikeampi saada pienviljelijöitä kiinni (Haaste 2009a). Kaikesta huolimatta, oman käyt-

tötarpeen tyydyttäminen, katukauppaan usein liittyvän rikollisuuden välttäminen, sekä 

muut tarjotut oman viljelytoiminnan perustelut olivat tärkeämpiä kasvattajille kuin pelko 

kiinnijäämisestä ja rangaistusten seurauksista. (Haaste 2009b; Hakkarainen ym. 

2011b, 161–163.) 

 

 

2.3 Muihin huumeisiin liittyvät markkinat 

 

Monissa Euroopan maissa synteettiset huumeet, kuten amfetamiinit ja ekstaasi ovat 

kannabistuotteiden jälkeen yleisimpiä käytettyjä huumeita. Tähän lukeutuu Suomi, jos-

sa amfetamiini on kannabiksen jälkeen käytetyin huume. Tätä seuraa ekstaasi (Hakka-

rainen ym. 2012, 19; Hakkarainen ym. 2011a, 401). Maailman amfetamiinituotanto on 

edelleen laajinta Euroopassa, jossa suurin osa vuonna 2010 löydetyistä ja raportoiduis-

ta amfetamiinilaboratorioista sijaitsi. Suurimpia amfetamiinin tuottajia ovat Hollanti, Bel-

gia, Puola, Bulgaria, Turkki ja Viro. Vuonna 2010 Euroopasta löydettiin kaikkiaan 28 

amfetamiinin tuotantoon, tabletointiin tai varastointiin keskittyvää toimipistettä. (EMCD-

DA 2012a, 52–53.) 

 

Suomen markkinoilla esiintyvät amfetamiinit ovat yleisimmin peräisin Länsi-

Euroopasta, josta se kuljetetaan Suomeen usein Viron tai Liettuan kautta. Länsi-

Euroopan lisäksi Liettuassa on alettu valmistamaan merkittäviä määriä amfeta-

miinivalmisteita, joista osa tuodaan Suomeen (Forssell ym. 2012, 131; Perälä 2011, 

24). Amfetamiinivalmistamoita ei ole Suomessa paljastunut. Sen sijaan 2010 Suomen 

poliisi teki silloin ensimmäistä kertaa takavarikon synteettisten huumeiden valmista-

moon. Takavarikkoon päätyi 60 kiloa mCPP:tä, josta valmistetaan ekstaasin korviketta, 

Bromo-Dragonfly -arkkeja sekä huumetablettien valmistuskone. (Forssell ym. 2012, 

134.) Bromo-Dragonfly on hyvin harvinainen ja vahva synteettinen huume, jota usein 

käytetään pieniin paperilappuihin, eli bloppereihin, imeytettynä (Päihdelinkki 2011b). 

Poliisin arvioinnin mukaan 60 kiloa mCPP:tä riittää noin 800 000 tabletin valmistami-
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seen. MCPP ja Bromo-Dragonfly luokiteltiin huumausaineiksi Suomessa kuitenkin vas-

ta 2012. Erityisesti tästä löydöstä johtuen poliisi on arvioinut tehdasmaisen valmistami-

sen olevan mahdollisesti leviämässä Suomeen. (Forssell ym. 2012, 134). 

 

Ekstaasin tuotanto on levittäytynyt amfetamiinien tuotantoa selvästi laajemmalle ja ta-

saisemmin. Vuonna 2010 ekstaasilaboratorioita löydettiin muun muassa Australiasta 

(17 kappaletta), Kanadasta (13) ja Indonesiasta. Näistä löydöistä huolimatta Euroopan 

uskotaan olevan ekstaasin tuotannon pääalue. (EMCDDA 2012a, 53.) Amsterdam 

näyttäisi toimivan, ainakin Euroopan, ekstaasin markkinapaikkana. Noin 70 % ekstaa-

siin liittyvistä poliisien tutkinnoista näyttäisi jollain tavalla liittyvän Amsterdam. Tämä ei 

tarkoita, että Amsterdam tai Hollanti kokonaisuudessaan olisi suurin ekstaasin tuottaja. 

Sen sijaan Amsterdam näyttäisi toimivan väliasemana monille kuljetuksille. Euroopassa 

tuotetut ekstaasit mahdollisesti kuljetetaan muihin maihin ja maanosiin Amsterdamin 

kautta. (Van Duyne & Levi 2005, 97.) 

 

Suomessa amfetamiinin ja ekstaasin käyttö on vähäistä, vaikka huumeet ovatkin toi-

seksi ja kolmanneksi käytetyimmät ja kokeilluimmat. Vuoden 2010 väestökyselyyn vas-

tanneista 25–34-vuotiaista 36,1 % oli kokeillut kannabista. Toisena tuleva amfetamiinia 

oli kokeillut vain 6,4 % ja ekstaasia 5,9 prosenttia. Näin ollen erot käytetyimpien huu-

meiden välillä ovat suuret puhuttaessa kannabiksesta ja amfetamiineista tai ekstaasis-

ta. (Forssell ym. 2012, 36; Hakkarainen ym. 2012, 19; Hakkarainen ym. 2011a, 401.) 

Tämä käy myös selväksi tarkastelemalla poliisin ja tullin ylläpitämää takavarikoiden 

määrää. Yleisimmän huumausaineen eli marihuanan lasteja takavarikoitiin tullin ja po-

liisin toimesta vuonna 2011 lähes 15 kertaa useammin kuin ekstaasin. Tulli ja poliisi 

takavarikoivat 4281 marihuanalastia. Tämän lisäksi takavarikoitiin kannabiskasveja yli 

16 000 kappaletta ja 1829 hasislastia. Amfetamiinilasteja takavarikoitiin samana vuon-

na yhteensä 3247 kappaletta ja ekstaasilasteja vain 300. (Forssell ym. 2012, 135–136.) 

 

Amfetamiinien ja ekstaasin käyttö- ja kokeiluprosentit ovat lähellä toisiaan, mutta taka-

varikoitujen lastien määrissä on suuria eroja. Tämä johtuu huumeiden käyttötapojen 

eroavuudesta. Ekstaasi on edelleen huume, jota enimmäkseen käytetään juhlimisen 

yhteydessä, yleensä isoissa tanssitapahtumissa, diskoissa ynnä muissa. Tästä johtuen 

ekstaasin käyttö rajoittuu lähes kokonaan nimenomaan tällaisiin tapahtumiin, eikä sille 

ole esimerkiksi marihuanalle tyypillistä avointa markkinaa. (Van Duyne & Levi 2005, 

93.) Käyttäjäryhmä on pitkälti samantyyppinen kuin marihuanan käyttäjät: enimmäk-

seen nuoria henkilöitä, jotka hakevat hetkellistä irtautumista todellisuudesta tai rentou-

tumista. Nämä henkilöt eivät yleensä ole huumeisiin koukkuun jääneitä tai yhteiskun-
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nasta syrjäytyneitä. Suurin osa ovat opiskelijoita tai töissä käyviä tavallisia kansalaisia, 

joiden ei tarvitse varastaa tai muuten rikkoa lakia ylläpitääkseen käyttöään. (Van Duyne 

& Levi 2005, 53–54.) Sen sijaan amfetamiinia käytetään säännöllisemmin ja usein 

huumeriippuvuuteen, joiden mukana usein liikkuu rikollisuus. Suomessa liikkuvien eks-

taasien määrä on huomattavasti pienempi kuin amfetamiinien, koska sille ei ole amfe-

tamiinin tapaista säännöllistä kysyntää. 

 

Euroopan laajuudella onkin huomattu viimeisten vuosien aikana merkittävä ekstaasita-

kavarikoiden väheneminen. Vuonna 2002 ekstaasia takavarikoitiin ennätysmäärä, 23 

miljoonaa tablettia. Vuonna 2011 takavarikoitiin 4,3 miljoonaa tablettia. Kahtena viime 

vuonna takavarikoitujen tablettien määrä on jälleen kääntynyt nousuun, mutta hyvin 

varovaiseen sellaiseen. Onkin epäilty ekstaasimarkkinoiden elpymistä, mutta kasvu on 

hyvin hidasta. (EMCDDA 2013, 27.) 

 

Ekstaasin tuotanto on verrattavissa eurooppalaiseen kannabisviljelmiin. Sitä ei hallitse 

kehitysmaiden vähäpalkkaiset tuotannot tai sotien tuhoamat alueet. Ekstaasin tuotanto 

on enemmänkin spontaanisesti kasvanut sivistysmaiden tapa. Sen myötä se jakaa 

kannabismarkkinoiden vähäriskisyyden ja vähäisen järjestäytyneen rikollistoiminnan. 

Käyttäjät yleensä ostavat kerralla tarpeeksi itselleen ja kavereille yhteen käyttökertaan. 

Mahdollisesti myyvät hieman lisätuottojen toivossa. (Van Duyne & Levi 2005, 54.) 

 

Vaikka useissa maissa synteettiset huumeet seuraavat kannabista käytetyimpänä 

huumeena, on kokaiini silti Euroopan laajuudella toiseksi käytetyin huumausaine. Sen 

käyttö on tosin takavarikoiden perusteella kokenut selkeää laskua vuodesta 2006 lähti-

en. (EMCDDA 2012a, 63 & EMCDDA 2013, 22). Suurista markkinoista huolimatta ko-

kaiini ei ole paljoltikaan levinnyt Suomeen ja onkin huumausaineista neljänneksi käyte-

tyin Suomessa (Hakkarainen ym. 2012, 19; 52; Hakkarainen ym. 2011a, 401). Euroo-

passa kokaiinia esiintyy kahdessa muodossa: jauhemainen kokaiini ja poltettava crack-

kokaiini. 

 

Kokaiinin käytössä on selkeitä eroja maiden välillä. Käyttö näyttääkin olevan keskittynyt 

vahvasti läntiseen ja eteläiseen Eurooppaan: Ranska, Espanja, Portugali ja Italia. 

Suomessa kokaiinin käyttö on hyvin vähäistä ja takavarikoidut lastimäärät jäävät selke-

ästi ekstaasinkin alle. Euroopan mittakaavalle takavarikkojen määrä on pudonnut lähes 

puoleen vuoden 2006 piikistä. (EMCDDA 2012a, 63; EMCDDA 2013, 22–23.) 
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Kokaiinimarkkinat eroavat aikaisemmin kuvatuista kannabis- ja ekstaasimarkkinoista. 

Tämä johtuu käyttäjätyyppien muuttumisesta. Kokaiinin käytössä, kuten amfetamiinin-

kin, nähdään jo selkeitä viitteitä riippuvuudesta ja sen käyttäjät ovat useammin yhteis-

kunnasta syrjäytyneitä. Tämä on vielä vahvemmin esillä crack-kokaiinia käyttävien ym-

pyröissä. Tämän myötä huumeen rinnalle on muodostunut muutakin rikollisuutta kuin 

suoraan huumausaineeseen liittyvää, kuten varastelua. Kokaiinilla on myös satunnaisia 

käyttäjiä, jotka ovat yhteiskuntaan sopeutuneita ja pystyvät elämään normaalia elämää 

käytön rinnalla. (EMCDDA 2012a, 63.) 

 

Heroiinista puhuttaessa voidaan pitkälti unohtaa esimerkiksi kannabismarkkinoita ku-

vaava avoimuus, sen käytön moraalinen pohdinta eri maiden kansalaisten välillä ja 

satunnainen käyttö. Kaikki heroiiniin liittyvä nähdään ja usein on päinvastaista. Aine 

nähdään täysin pahana ja sen myyjät ovat leimattu kuoleman myyjiksi. Heroiinin käyt-

töön liittyy vahvasti riippuvuus, leimautuminen ja rikollisuus. (Van Duyne & Levi 2005, 

46.) Heroiini aiheuttaakin suurimman osan huumausaineista johtuvista kuolemista Eu-

roopassa (EMCDDA 2012a, 74). Heroiinin takavarikoiden määrät ovat kuitenkin tippu-

neet vahvasti kolmen viime vuoden aikana. 2008 ja 2009 piikit ovat kokeneet pelikuvan 

ja takavarikoiden määrä on nyt jyrkässä laskussa. Vuonna 2011 ilmoitettiin heroiinin 

markkinavajeesta, ainetta ei yksinkertaisesti ollut riittävästi jokaiselle käyttäjälle. Vii-

meisimmät raportit kertovat näiden paikallismarkkinoiden hieman toipuneen, mutta yhä 

on nähtävissä vajetta. (EMCDDA 2013, 22.) Euroopan suurimmat takavarikointiluvut on 

säännöllisesti esittänyt Turkki, jonka jälkeen Iso-Britannia ja Espanja. 

 

Suomessa heroiinin käyttö ja sen takavarikoimisluvut ovat hyvin alhaisia. Vuonna 2011 

heroiinia takavarikoitiin vain kolme kertaa ja tulos oli yhteensä yksi kilogramma. Sen 

sijaan korvaushoidossa käytettävä Subutex, joka on buprenorfiinivalmiste, on huomat-

tavasti yleisempää ja sen tablettimuotoa takavarikoitiin samana vuonna lähes 32 000 

tablettia. Subutexin väärinkäyttö on ainutlaatuinen ilmiö maailmassa, sillä missään 

muussa maassa ei ole aineen väärinkäyttöä samanlaisessa mittakaavassa kuin Suo-

messa (Perälä 2011, 24). Viime vuosina Subutexin saaminen on kuitenkin muuttunut 

Suomessa vaikeammaksi, jonka takia heroiinin suosio voi olla kasvussa tulevina vuosi-

na. Suomea on myös epäilty käytettävän salakuljetusreittinä Venäjän kautta muualle 

Eurooppaan, mutta toistaiseksi ainakaan heroiinin takavarikointiluvut eivät tällaista väi-

tettä tue. (Forssell ym. 2012, 132, 135–136; Perälä 2011, 25.) 

 

Euroopan markkinoilla on nähtävissä kahdenlaista heroiinia: ruskeaa ja valkoista. Rus-

kea heroiini on useimmiten peräisin Afganistanista tai muusta Lähi-idän maasta. Val-
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koinen, suolaa muistuttava aine, on sen sijaan usein jäljitetty Kaakkois-Aasiaan, mutta 

sen valmistamista harjoitetaan muuallakin, tosin hyvin vähän. Suomessa esiintyvä he-

roiini on lähes yksinoikeudella ensin mainittua. Lähi-idässä valmistettu heroiini tuodaan 

usein Turkin ja Balkanin maiden kautta muualle Eurooppaan. Uusimmat salakuljetus-

reitit näyttävät tosin menevän Länsi- ja Itä-Afrikan kautta joko meri- tai lentoteitse Eu-

rooppaan. Harvemmin käytetty reitti on Keski-Aasian ja Pohjois-Venäjän kautta. 

(EMCDDA 2013, 21-22.) Tämä reitti mahdollisesti sisältäisi huumeiden liikkumisen 

Suomen kautta (Perälä 2011, 25). 

 

Heroiinin lisäksi siihen viittaavia tuotteita ovat opioidit, joita tuotetaan jonkin verran Eu-

roopassa. Nämä tosin ovat yleensä kotitekoisia unikkotuotteita ja niitä on toistaiseksi 

esiintynyt lähes yksinoikeudella Itä-Euroopassa. (EMCDDA 2013. 21.) Virossa ja Slo-

vakiassa on viime vuosikymmenen aikana näkynyt fentanyylia, mutta määrät ovat ol-

leet todella vähäisiä (EMCDDA 2012a, 75). 

 

Kaikkien edellä mainittujen huumeiden lisäksi on olemassa muuntohuumeiksi kutsuttu 

huumausaineryhmä. Muuntohuumeet ovat luonnossa esiintyviä aineita tai kemikaaleja, 

joiden käyttöä tai myyntiä ei säädellä kansainvälisissä laeissa ja, jotka jäljittelevät tietty-

jen huumeiden vaikutuksia. Kannabismarkkinoiden osuudessa kerrottu kannabinoidit 

ovat esimerkiksi muuntohuume, joka jäljittelee kannabiskasviin liittyvien tuotteiden vai-

kutusta. Muuntohuumeiden torjuntaa vaikeuttaa niiden nopea vaihtuvuus lakien päivit-

tyessä. (EMCDDA 2013, 28.) 

 

Kemikaaleja tuodaan paljon Euroopan markkinoille Kiinasta ja Intiasta. Muuntohuumei-

ta valmistetaan myös Euroopassa, vaikka valmistus onkin yleisempää Aasiassa. Muilta 

maanosilta, yleensä Aasiasta, tulevat aineita myydään usein niin kutsutusti laillisina 

huumeina. Tämä on kuitenkin harhaanjohtava nimitys, sillä eri Euroopan Unionin jä-

senvaltiossa on eri aineet säädelty erilailla. Ranskassa laillinen kemikaali voi olla tar-

kasti säädelty Saksassa, jolloin tuotteen ostaja voi joutua lain kanssa suuriin vaikeuk-

siin. EU:n varhaisvaroitusjärjestelmän kautta annettiin 73 ilmoitusta uusista muunto-

huumeista vuoden 2012 aikana. Näistä 30 oli kannabiksen vaikutuksia jäljentäviä kan-

nabinoidireseptoriagonisteja. 19 ilmoitettua yhdistettä ei sopinut mihinkään luotuun 

kemikaaliryhmään ja 14 oli uusia fenetyyliamiinien korvikkeita, jotka ovat täyssynteetti-

siä opioideja eli rinnastettavissa heroiiniin ja morfiiniin. (EMCDDA 2013, 28.) Muunto-

huumeiden käyttö Suomessa on kuitenkin Euroopassa annetuista ilmoituksista huoli-

matta lähes olematonta (Hakkarainen ym. 2011a, 401). 
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Muuntohuumeiden yleisin markkinapaikka on internetissä sijaitsevat verkkokaupat. 

EMCDDA (2013, 28) raportoi löytäneensä tammikuuvuoden 2012 tammikuuhun men-

nessä löytäneensä 693 verkkokauppaa. 

 

 
2.4 Lääkkeiden väärinkäyttö Suomessa 

 

Lääkkeiden väärinkäyttöön käytettäviä lääkkeitä ovat useimmiten keskushermostoon 

vaikuttavat lääkkeet, kuten rauhoittavat, uni-, ja kipulääkkeet.  Buprenorfiinivalmisteita, 

kuten Subutex, käsitellään otsikon ”muihin huumeisiin liittyvät markkinat” alla, koska se 

on vahvasti liitettävissä heroiinin korvaajaksi. 

 

Huumeiden käytöstä ja niiden saatavuudesta puhuttaessa on hyvä huomioida myös 

mahdollisuudet lääkkeiden väärinkäyttöön. Lääkkeiden väärinkäyttö terminä jaetaan 

tavallisesti kahteen osaan: lääkkeiden ei-lääkinnällinen käyttö ja väärinkäyttö. Lääkkei-

den ei-lääkinnällisellä käytöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole itsellään reseptiä käyt-

tämiinsä lääkkeisiin vaan on hankkinut ne laittomasti. Lääkkeiden väärinkäytöllä viita-

taan henkilöön, jolla on resepti, mutta käyttää lääkkeitä lääkärin määräyksen vastaises-

ti, kuten ottamalla suurempia annoksia, useammin, pidemmän aikaa tai eri tarkoituk-

seen kuin lääkäri on määrännyt. (Hakkarainen & Karjalainen 2013, 498.) 

 

Lääkkeiden väärinkäyttöä on itsessään tutkittu Suomessa vähän ja useimmat saadut 

tulokset ovatkin yhteydessä huumausainetutkimuksiin. Tutkimusten vähäisyydestä joh-

tuen on hyvin vaikea arvioida väärinkäytön trendisuuntauksia. Lääkkeiden väärinkäyttö 

yhdistetäänkin usein huumeiden ongelmakäyttäjiin. Tämä sinänsä ei ole väärä johto-

päätös, sillä huumeiden käyttäjillä ja alkoholin suurkuluttajilla on taipumus lääkkeiden 

väärinkäyttöön yleisemmin kuin muilla. Ongelmana tällä johtopäätöksellä on se, että 

sillä unohdetaan tavalliset, työssäkäyvät nuoret aikuiset, joiden ei tarvitse hankkia vää-

rinkäyttämiänsä lääkkeitä laittomilta markkinoilta. (Hakkarainen & Karjalainen 2013, 

498–499.) 

 

Lääkkeiden väärinkäyttö on Suomessa toiseksi yleisin päihtymistarkoitukseen käytetty 

tapa kannabiksen jälkeen, jos alkoholia ei lasketa mukaan. 6,5 prosenttia vuoden 2010 

huumekyselyyn vastanneista ilmoitti käyttäneensä rauhoittavia, uni- tai kipulääkkeitä ei-

lääkinnälliseen tarkoitukseen. 25–34 -vuotiaista 9,9 % vastasi samoin. Tämä nostaa 

lääkkeiden väärinkäytön amfetamiinin (6,4 %) ja ekstaasin (5,9 %) ohitse. Samaisessa 
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tutkimuksessa 25–34 –vuotiaista 36,1 % ilmoitti käyttäneensä kannabista. (Hakkarai-

nen ym. 2011a, 401; Hakkarainen ym. 2012, 57.) 

 

Vuoden 2010 huumekysely kartoitti myös lääkkeiden väärinkäytön syitä. Eniten vasta-

uksia sai nukkumisen edistäminen. Tätä seurasi päihtymyksen tavoittelu, muiden päih-

teiden vaikutusten vahvistaminen ja päihteiden käytön seurausten lääkitseminen. Ta-

vallisin motiivi oli lääkkeiden väärinkäyttöä siinä mielessä, että heillä luultavasti oli lää-

kärin määräämä resepti ja ovat hankkineet käyttämänsä lääkkeet laillisesti. Sen sijaan 

muut väärinkäytön motiivit asettuvat lääkkeiden ei-lääkinnällisen käytön kategoriaan, 

johon voidaan liittää ongelmakäyttö. (Hakkarainen ym. 2011a, 401.) 
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3 SUOMEN HUUMEMARKKINOIDEN TOIMINTA 

 

 

Huumausainerikollisuudella on jokaisessa Euroopan maassa vahvat kansainväliset 

kytkennät, eikä Suomi eroa tästä. Viime vuosina 24–35 prosenttia törkeistä huumaus-

ainerikoksista epäillyistä henkilöistä ovat olleet ulkomaalaisia, erityisesti Viron ja Venä-

jän kansalaisia on esiintynyt johdonmukaisesti tilastoissa. Suomen markkinoilla maa-

hantuojina toimivat usein juuri ulkomaalaiset. Huumeita salakuljetetaan paljon Baltian 

maiden kautta Suomeen ja Suomea käytetään reittinä Venäjälle. Tästä johtuen juuri 

Viron ja Venäjän kansalaisuudet nousevat esiin rikosepäiltyjä tutkiessa. Suomalaiset 

ovat usein vastuussa huumeiden vastaanottamisesta ja edelleen myynnistä, koska 

ulkomaalaisilla ei ole tarvittavia kontakteja Suomessa ja jatkomyymisvaihtoehtoja. 

(Forssell ym. 2012, 131; Perälä 2011, 56–57.) 

 

Suomeen salakuljettavat huumeet näyttävät jakaantuvat pitkälti kahden vaihtoehdon 

välille. Salakuljetuksia tapahtuu niin maateitse kuin meriteitsekin. Maateitse tapahtuvis-

sa salakuljetuksissa niin kutsutut kuriirit kätkevät huumeita henkilö-, paketti-, tai kuor-

ma-autoon tai vastaavasti vaatteisiin tai matkatavaroihin. Vesireittejä pitkin salakuljetet-

tavat huumeet tulevat usein rahtilaivoissa kätkettynä laillisen rahdin sisälle, mutta jon-

kin verran käytetään myös pika-aluksia ja huvipursia. Ilmateitse tapahtuva salakuljetus 

on toistaiseksi ollut vähäistä Suomessa, mutta Euroopassa ilmateitse tapahtuva sala-

kuljetus näyttäisi olevan kasvussa. Suomen sisällä huumeet vaihtavat omistajaa kas-

vavin määrin maastokätköjen avulla. Huumeet kätketään luontoon tai kaivetaan maa-

han ja kätkön GPS-koordinaatit myydään eteenpäin. (Forssell ym. 2012, 131.) 

 

Suomessa ei ole paljoltikaan nähtävissä avointa huumekauppaa, jossa huumeita myy-

täisiin julkisilla paikoilla. Kesäaikaan Helsingin keskustan puistoalueilla voi nähdä ky-

seistä toimintaa, mutta vähäisin määrin ja silloinkin kyse on hyvin todennäköisesti kan-

nabistuotteista. Osittain avonaista kannabiskauppaa voi tavata myös pienessä osassa 

Helsingin ravintoloista. (Perälä 2011. 58.) Yleisimmin huumekauppa toimii satunnaisten 

siteiden perusteella. Tällaisia voivat olla ystävyyssuhteet, koulu, harrastus tai työ. Ylei-

sesti huumekaupan piiri on hyvin pieni ja myyjä myy tuotteitaan vain tuntemilleen hen-

kilöille. (Perälä 2011, 55–56.) 

 

Järjestäytynyttä rikollisuutta tavataan edelleen harvoin Suomen huumemarkkinoilla. 

Moottoripyöräkerhot olivat kauan kokonaan huumekauppojen ulkopuolella, koska heiltä 

puuttui tarvittavat tiedot ja taidot. Tämän lisäksi suomalaisia moottoripyöräkerhoja ei voi 
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helposti liittää kansainvälisesti käytettyyn järjestäytyneen rikollisuuden termiin, koska 

ne ovat liian sekavia ja edelleen vahvasti harrastustoimintaa. Kerhojen nimet ovat kui-

tenkin satunnaisesti liitetty huumekauppaan, koska kerhon jäsen on ollut kaupassa 

mukana. Toistaiseksi tällaisissa tilanteissa on kuitenkin todettu jäsenen tehneen kaup-

paa yksityishenkilönä, eikä kerho valvonut saati johtanut kaupantekoa. Euroopan 

Unionissa on keskusteltu huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteyksistä, 

mutta Suomessa esimerkiksi jengitoiminta on vähäistä ja tämän lisäksi jengit ovat pie-

niä ja niistä puuttuu vahva järjestäytyneisyys. Näiltä jengeiltä ja kerhoilta puuttuu myös 

maanlaajuiset kontaktit, joiden avulla tavaraa levitettäisiin suurimpien kaupunkien ulko-

puolelle organisoidusti. Niin kutsuttua valkokaulusrikollisuutta ei ole vielä merkittävin 

määrin tavattu Suomen huumerikollisuudessa. (Perälä 2011, 55–56.) 

 

Suomen huumemarkkinoiden toimijat voidaan jakaa karkeasti kolmelle tasolle. Samat 

jaot pätevät joissain määrin myös muiden Euroopan Unionin jäsenmaiden toimijoihin. 

Ylimmällä tasolla ovat maahantuojat ja operaatioiden johtajat. Nämä toimijat jäävät 

huomattavasti harvemmin kiinni kuin muilla tasoilla toimivat. Keskitasolla ovat ammat-

timaiset huumeidenmyyjät, jotka yleensä ovat palkanneet ympärilleen työntekijöitä. 

Alimmalla tasolla ovat toimintaansa vähän suunnittelevat ja aina huumausaineita käyt-

tävät henkilöt. Heidän kontaktinsa rajoittuvat lähinnä yhteen tai muutamaan myyjään ja 

useisiin muihin käyttäjiin, joille voi myydä tarpeen vaatiessa. Suomen markkinat ovat 

edelleen pienet ja osittain toimista puuttuu järjestelmällisyys. Sen sijaan toiminta on 

vahvasti päihderiippuvuudesta tai muista ongelmista riippuvaa toimintaa. (Forssell ym. 

2012, 129.) Tällaisen toiminnan vastapainona on erityisesti kannabiksen kotikasvatus, 

josta enemmän kannabikseen liittyvän otsikon alla. 

 

Helsingissä tehdystä huumemarkkinatutkimuksesta (Perälä 2011, 30 & 59–68) selviää 

tarkemmin eri tasojen toiminnat. Ylimmän tason toimijat eivät varsinkaan Suomessa ole 

usein järjestäytyneen rikollisuuden, kuten moottoripyöräjengien, jäseniä. Sen sijaan 

toimijat näyttävät usein olevan niin kutsutusti yksityisyrittäjiä. Ylimmällä tasolla on par-

haassa tapauksessa toimijat, joita Perälä viittaa nimillä: Aivot, Vasen käsi ja Lompakko. 

Aivoilla on kontakti, yleensä ulkomailla oleva, joka pystyy tarjoamaan vaaditun määrän 

huumeita. Tämän lisäksi hän on ideoiden luoja ja yleensä karismaattinen henkilö, jolla 

on uskottava tausta huumausaineiden parissa. Hänellä on mahdollisesti vankilataustaa 

ja niin kutsuttuja käskyläisiä eli työntekijöitä. Aivoilla on usein liikekumppani eli Vasen 

käsi, joka auttaa suunnitelmien teossa ja toimii yleisesti Aivon tukena. Lompakko toimii 

operaation rahoittajana. Suomessa toimivat Lompakot ovat yleensä yksityisyrittäjiä, 

jotka joko vain haluavat lisätuottoa tai paikkaavat yrityksensä menoja. Lompakolla on 
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suuri rahallinen riski operaatiossa, koska hän voi menettää kaikki sijoittamansa rahat. 

(Perälä 2011, 30 & 59–68.) 

 

Aivot ja Kontakti neuvottelevat huumeiden määrän, hinnan ja toiminnan. Varovaisimmil-

la Kontakteilla on välikäsi eli Toimittaja, joka suojelee Kontaktin henkilöllisyyttä esimer-

kiksi toimittamalla huumeet pyydettyyn paikkaan, jolloin Kontaktia ei voida sen kautta 

yhdistää rikokseen. Aivoille luotettava Kontakti on tärkeä ja haluttu henkilö. Hyvä Kon-

takti kykenee myymään tasaisen laadukasta ainetta, toiminta on luontevaa ja mutkat-

tomampaa. Aivojen ja Kontaktien huumeen tuonti tilanteessa on yleensä Aivoilla mu-

kana Testaaja, joka omalla tavallaan, esimerkiksi kemiallisella testillä, toteaa huumeen 

laadun. Joskus Testaaja, joka voi olla sama henkilö kuin Aivot, myös maksaa huumei-

den arvon Kontaktille. Rahojen ja huumeiden vaihdon jälkeen tavara toimitetaan Muulil-

le, jonka tehtävänä on kuljettaa huumeet Aivon suunnitelman mukaisesti Suomeen. 

Muuli harvoin tietää paljoakaan Aivon muusta toiminnasta ja vielä harvemmin edes 

tuntee Kontaktin. Muulin tehtävänkuva on hyvin rajattu. Tietyissä tapauksissa Muuli ei 

edes tiedä miltä Aivo näyttää, vaan on nähnyt vain Aivon palkkaaman Välimiehen. Vä-

limies toimiikin samanlaisesti kuin Kontaktin Toimittaja. Näin kiinni jäädessään Muuli ei 

edes tiedä, kenelle hän itse asiassa työskentelee. Tämä on kuitenkin niin kutsuttu pa-

ras mahdollinen tilanne. Suomen huumemarkkinoiden salakuljetustoiminta on hyvin 

harvoin näin järjestäytynyttä, vaikka tällaistakin on näkyvissä poliisien pöytäkirjoissa. 

Yleensä Aivot ja Kontaktit tuntevat toisensa, toimittavat huumeet itse, maksavat itse ja 

Muulina toimii Aivon vanha kaveri vankilasta. (Perälä 2011, 30 & 59–68.) 

 

Aivojen saadessa huumeet Suomeen tapahtuu kontaktin otto keskitason toimijoihin. 

Ideaalitilanteessa tällöin kuvaan astuu Tukkuri. Hän toimii ylimmän tason ja keskitason 

kauppojen välikätenä. Yhdellä Aivolla voi olla useita Tukkureita, mutta Tukkurit harvoin 

työskentelevät useiden Aivojen kanssa. Tukkuri, joka tuntee Aivot ja jakaa tämän kans-

sa historian voi joskus saada huumeita velaksi, jolloin nämä myytyään hän maksaa 

Aivolle takaisin. Yleensä Tukkuri kuitenkin ostaa aineet omalla rahalla ja myy sitten 

eteenpäin tehden tuottoa ainoastaan itselleen.  Tukkureilla on kontakteja huumeiden 

käyttäjiin tai useammin pienempiin myyjiin. Huumeiden myyntiä eteenpäin pidetäänkin 

vaikeimpana asiana ja sen takia, mitä nopeammin Aivot saavat haluamansa tuotot sen 

parempi. Ideaalitilanteessa Tukkurilla on ympärillään useita toimijoita. Esimerkiksi 

Apumies toimii samalla tavalla kuin Aivojen Vasen käsi eli suojelee Tukkurin henkilölli-

syyttä. Toinen toimija voi olla Nyrkkimies, joka nimensä mukaisesti toimii pelotteena ja 

hänellä usein onkin jotain tuomioita tai rikostaustaa väkivallan kautta. (Perälä 2011, 

68–71.) 
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Keskitason ja Alimman tason välillä toimii Välittäjä. Hän ostaa huumeet Tukkurilta sa-

malla tavalla kuin Tukkuri on ostanut ne Aivoilta, mutta Välittäjällä ei ole enää minkään-

laista henkilöllisyyden turvaa vaan hän toimii yksinään. Välittäjä voi myydä tuotteen 

vielä eteenpäin, tässä vaiheessa ostajina ovat aina käyttäjät tai vastaavasti hän käyttää 

tuotteet kokonaan itse. Välittäjä käyttää aina ostamaansa huumetta itse, vaikka joskus 

hieman myisikin eteenpäin. Osa käyttäjistä suosii Välittäjän roolissa olevaa, eikä halua 

edes tutustua Tukkuriin tai sen työntekijää eli Hoviin, koska suosivat kauan tuntemaan-

sa kaveria eli Välittäjää. (Perälä 2011, 71.) Tarkentaen, Tukkurit tuntevat usein vain 

yhden Aivon, mutta tuntevat useita Välittäjiä. Välittäjät tuntevat usein yhden Tukkurin, 

mutta tuntevat aina monta käyttäjää. (Perälä 2011, 59–71.) 
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4 EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VAIKUTUS SAATAVUUTEEN 

 

 

Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään päihteiden kysyntää, saatavuutta, 

tarjontaa ja ehkäisemään päihdehaittoja. Näiden lisäksi sillä pyritään vaikuttamaan 

päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin, oikeuksiin ja käyttötapoihin. Kaikkea tätä kat-

taa halu sekä yritys ymmärtää ja hallita päihdeilmiötä. (Pylkkänen, Viitanen & Vuohe-

lainen 2009, 9; Sosiaali- ja terveysministeriö 2013; Strand 2011, 12–13.) Jotta ehkäise-

vää päihdetyötä voidaan tehokkaasti tehdä, tarvitsevat työntekijät luotettavaa ja ajan-

kohtaista tietoa päihteiden tilanteesta. Tämä työ tuo esille Rauman nuorison mahdolli-

suuksista hankkia huumeita Raumalla ja siten auttaa Rauman ehkäisevän päihdetyön 

työntekijöitä ymmärtämään tarkemmin kaupunkinsa huumetilanteen. 

 

Huumeiden saatavuuden näkökulma tulee tarkemmin esille, kun pohditaan ehkäisevän 

päihdetyön tavoitetta vähentää huumeiden kysyntää ja tarjontaa. Selkeimmät tavat 

näiden saavuttamiseen on lainvalvojaviranomaisten töiden tukeminen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010, 7.) Tullin suorittamat huumetakavarikot Suomen rajan ylittävis-

tä salakuljetuksista ovat tilastollisesti helposti todistettavissa oleva tapa. Poliisi vastaa-

vasti pidättää salakuljettajia, myyjiä, huumeiden hallussapitäjiä ja käyttäjiä. Tämän ta-

van ongelmaksi muodostuu kuitenkin sen kokonaismääräinen tehottomuus. Huumeta-

kavarikoista puhuttaessa yleensä veikataan 5–25 % liikkuvista huumeista päätyvän 

viranomaisten haltuun. Syy tämän luvun suureen marginaaliin on yksinkertaisesti mah-

dottomuus mitata tarkkaa lukua liikkuvien huumeiden määrästä sen laittomuuden ja 

määrän vaihteluiden takia. Hakkarainen, Kainulainen ja Perälä (2006, 10) laskivat tut-

kimuksessaan Suomen viranomaisten saaneen haltuunsa 10–25 % liikkuvasta kanna-

biksesta. Yleinen arvio on yleensä 5–10 % välillä. Näin ollen tuon laskelman mukaan 

viranomaiset olivat yleistä arviota tehokkaampia, mutta parhaimmassakin skenaariossa 

he saivat vain neljänneksen laittomista aineista takavarikkoon. Huumausainemarkki-

noiden tutkimisen aikana ei ole ollut ainoatakaan tilannetta, jossa huumeiden salakulje-

tus olisi kokonaan saatu estettyä (Van Duyne & Levi 2005, 56). 

 

Suomessa vuosina 2003–2006 tehtyjen haastattelujen perusteella järjestys- ja rikospo-

liisit kokivat mahdollisuutensa puuttua huumausaineiden viihdekäyttöön ja kannabiksen 

kotikasvatukseen vähäisiksi. Kontrolli rajoittuikin poliisien jo tuntemiin huumausainei-

den käyttäjiin muiden tutkimusten, kuten omaisuus- ja liikennerikosten, yhteydessä. 

Haastateltujen poliisien mukaan huumepoliisien pitäisi saada työskennellä enemmän 

laitoksen ulkopuolella päivittämässä kenttätuntumaansa. 2000-luvulla huumausaineri-
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kokset ovat ammattimaistuneisuutensa myötä monimutkaistuneet johtaen tutkintojen 

vaikeutumiseen. Hyväosaisten työssäkäyvien huumeiden käyttö nähtiin pysyvän kont-

rollin ja hoidon ulottumattomissa. (Haaste 2009a.) 

 

Usein kuitenkin termi ehkäisevä päihdetyö pohjautuu päihteitä koskevien asenteiden 

vaikuttamiseen. Nuorista puhuttaessa ehkäisevä päihdetyö on osittain liitoksissa kou-

lun kanssa. Koulun terveyskasvatuksen yhtenä tavoitteena on ehkäistä päihteiden käy-

tön aloittamista tarjoamalla päihteisiin liittyvää tietoa. Huumeista puhuttaessa koulun ja 

sen antaman päihdeopetuksen merkitys on huomattava, sillä tutkitusti kannabiksen 

käyttäjistä 29 % aloitti käytön 15–17-vuotiaana. Tämä ikäryhmä osuu peruskoulun kah-

deksannesta lukuvuodesta toisen asteen ensimmäiseen lukuvuoteen. 32 % vastaajista 

aloitti kannabiksen käytön 18–20-vuotiaina, 21–24-vuotiaina 20 %. Aikaisempien tutki-

musten mukaan aloitusikää on saatu nostettua ja sitä voidaan pitää hyvänä onnistumi-

sena ehkäisevälle päihdetyölle. (Hakkarainen, Metso & Winter 2012, 68.) Näiden luku-

jen perusteella koulun terveydenhuollon ja terveystuntien onkin painotettava toimiaan 

peruskoulun seitsemännen lukuvuoden paikkeilla. 

 

Huumemarkkinoista puhuttaessa on muistettava sen toimivan lopulta samoin periaat-

tein kuin muutkin markkinat, mutta siihen vaikuttaa huumeen riippuvuusaste. Tiettyjen 

huumeiden käyttö on verrannollista sen muodikkuuden kanssa, eikä sen muodikkuutta 

pystytä vähentämään laeilla. Aikaisempien kokemusten perusteella sillä voi itse asias-

sa olla vastakohtainen vaikutus (Salasuo 2004, 18–20). Tällaisia huumeita ovat esi-

merkiksi hauskanpitoon, juhlimiseen ja rentoutumiseen kohdennetut huumeet. Kuten 

muillakin markkinoilla, käyttäjät ovat tärkein osa toimintaa: ilman käyttäjiä ei ole kysyn-

tää, ilman kysyntää ei ole myyjiä ja ilman myyjiä ei ole tarjontaa. Ruotsissa tähän on 

vastattu korottamalla kontrollia ja puuttumista pieniinkin käyttötapauksiin, mutta erinäi-

set tutkimukset kuitenkin todistavat, että tällä ei ole suurtakaan vaikutusta huumeiden 

käyttöön (Hakkarainen ym. 2006, 592). Toimivampi vaihtoehto sen sijaan voisi olla 

ajankohtaisen päihdetiedon säännöllinen jakaminen jo lasta kasvattaessa. Nuoret saa-

vat tietonsa jostain, ja on parempi, että tiedonantajana ovat lapsen vanhemmat, suku-

laiset tai koulu eivätkä esimerkiksi vanhemmat kaverit. Nuoret voisivat oikean tiedon 

saamisen jälkeen itse tehdä päätöksensä. 

 

Osalle henkilöistä päätöksentekovaiheeseen lukeutuu huumeiden kokeilu. Vuoden 

2010 huumekyselyn mukaan 17 % kaikista vastanneista oli käyttänyt jotain laitonta 

huumetta elinikänsä aikana. Kuitenkin viimeisen vuoden aikana samainen luku oli 5 % 

ja viimeisen kuukauden aikana 1 %. Kannabiksen osuudesta kaikkien huumeiden käy-
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töstä kertoo paljon se, että luvut ovat lähes identtiset kannabiksen käyttötilastoissa kuin 

luvuissa, joissa otetaan huomioon kaikki huumeet. (Hakkarainen ym. 2012, 46–49; 

Hakkarainen ym. 2011a, 400–401.) 

 

Suomen tilannetta tarkasteltaessa on vaikea arvioida, onko Suomen ehkäisevä päihde-

työ hyvin onnistunutta vai onko Suomi niin kutsutusti trendistä jäljessä. Huumeet ovat 

pitkälti erityisesti nuorison käytössä jokaisessa Euroopan maassa (EMCDDA 2012a, 

43–44; EMCDDA 2013, 31–33). Isossa-Britanniassa kannabiksen käytöstä puhutaan jo 

normaalistumisesta (Salasuo 2004. 16–18). Suomessa ei olla näin pitkällä, ja vaikka 

käyttäjien määrä on kokenut kasvua (Hakkarainen ym. 2012, 48), ei toistaiseksi ole 

nähty vaadittavaa jyrkkää kasvua tuollaisen termin käyttöönottamiseen vaadittujen kri-

teerien täyttämiseksi (Salasuo 2004, 16–18). Vaikka Suomi on tilastojen perusteella 

käyttäjä- ja käyttömääriltään EU:n keskiarvoa alempana, 54 % kaikista vuoden 2010 

huumekyselyyn vastanneista piti huumeita Suomessa kohtalaisena ongelmana ja 28 % 

suurena ongelmana (Hakkarainen ym. 2012, 72). 

 

Luvut, jotka kuvaavat vastaajien mielipiteitä kannabiksen ostamisen muuttamista lailli-

seksi ja kannabiksen käytön laillistamista, eivät ole kokeneet suuria muutoksia viimei-

sen kuudentoista vuoden aikana (Hakkarainen ym. 2012, 78; 85). Kansalaisaloite 

(2014) kannabiksen dekriminalisoinnista kuitenkin nostaa esille merkittävän kokoisen 

kansalaisaloitteen allekirjoittaneen ryhmän, joka on valmis kyseenalaistamaan enem-

mistön asenteet ja nykyiset lait kannabista kohtaan. Tällainen lakimuutos tarkoittaisi 

ehkäisevän päihdetyön kokonaistoimintamallin tarvetta uudistua. 

 

Suomen tilanteessa on siis hyvinkin mahdollista ehkäisevän päihdetyön onnistuneen 

tehtävässään ja hidastaneen suuren huumeaallon nopeaa tuloa Suomeen. Näillä nä-

kymin huumeiden, erityisesti kannabiksen, käyttäjien määrä on jatkamassa hidasta 

kasvuaan (Hakkarainen ym. 2012, 46–49; EMCDDA 2013, 33). Aika näyttää, nouse-

vatko Suomen luvut Euroopan keskiarvoja vastaaviin lukuihin (EMCDDA 2013, 33). 

Sen estämiseksi ehkäisevä päihdetyö on oikein tehtynä paras mahdollisuus, mutta 

kokonaisuuden on oltava valmis sopeutumaan trendien mukaisesti ja jatkuvasti etsittä-

vä uusia käytäntöjä esimerkiksi ottamalla oppia muista EU:n maista, jotka ovat jo vas-

taavat tilanteet kohdanneet.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyön tutkimus suoritettiin kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tämä me-

netelmä valittiin, koska se vastasi tutkimuksen vaatimuksia paremmin. Menetelmän 

perusideana on kysyä pieneltä joukolta tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä. Tämän 

joukon vastaukset on kyettävä edustamaan koko perusjoukkoa, joka tässä tutkimuk-

sessa oli Rauman nuoriso. Jotta saadut tulokset olisivat yleistettävissä, on havaintoyk-

siköiden määrä oltava riittävä. (Kananen 2008, 10.) 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on aina vastausta vaativa tutkimusongelma, 

jota voidaan selkeyttää tutkimuskysymyksillä (Kananen 2008, 11). Tällä opinnäytetyöllä 

kartoitettiin huumeiden saatavuutta Rauman nuorison keskuudessa. Tätä tutkimuson-

gelmaa ratkaistiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1. Kuinka helppoa huumeiden hankkiminen on kohderyhmälle? 

2. Mitä huumeita vastaajat kykenisivät hankkimaan? 

 

 

5.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusympäristö 

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin systemaattista ryväsotantaa soveltamalla lukion 

kolmannen vuosikurssilaiset. Ryväsotanta koostuu luonnollisista ryhmistä, kuten kotita-

louksista, yrityksistä tai koululuokista. Kohderyhmää ei kuitenkaan arvottu, kuten ry-

väsotannassa on usein tapana, vaan se valittiin systemaattisesti Rauman nuorisosta. 

(Heikkilä 2004, 39.) Kyseinen kohderyhmä valittiin, koska he ovat vanhin ikäryhmä, 

jolla on edelleen selkeä yhdistävä tekijä tehden heistä toimivan ja helposti lähestyttä-

vän kohderyhmän. Lukion jälkeen moni nuori muuttaa opiskelun perässä kaupunkia tai 

siirtyy työelämään. Ensimmäisessä vaihtoehdossa nuoren sosiaalinen piiri kokee suu-

ren muutoksen, joka vaikeuttaa mahdollisuuksien kartoitusta. Työelämään siirtyneitä on 

huomattavasti vaikeampi lähteä etsimään ja tutkimaan. Lukion kolmannen vuosikurssin 

opiskelijat ovat jo täysi-ikäisiä ja todennäköisesti asuneet Raumalla pidemmän aikaa. 

Raumalla toimii ainoastaan yksi lukio, tarkoittaen laajoja sosiaalisia piirejä siellä opiske-

leville. 

 

Vastauksista karsittiin pois lomakkeet, joissa vastaajat olivat ilmoittaneet asuinpaikka-

kuntansa olleen jokin muu kuin Rauma tai olivat jättäneet asuinpaikkakunnan vastaa-

matta. Muutamissa lomakkeissa oli vastattuna Lappi, ja vaikka kuntaliitosten myötä se 
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kuuluukin Raumaan, karsittiin ne pois. Näin tehtiin koska kyseinen asuinalue on maan-

tieteellisesti laajan Rauman syrjäseudulla, jolloin vastaukset voisivat vääristää tutki-

muksen tuloksia. Myös oltaisiin karsittu pois lomakkeet, joiden vastaaja kertoi synnyin-

vuotensa olleen yli kolme vuotta muita vanhempi eli 1991 tai aikaisempi. Yhtään loma-

ketta ei tästä syystä jouduttu jättämään pois. Muita karsivia tekijöitä ei tutkimuksessa 

ollut. 

 

Opinnäytetyön tutkimusympäristönä toimi Rauman kaupunki, joka sijaitsee Länsi-

Suomessa Porin ja Turun välissä ja jossa oli Tilastokeskuksen (2014) mukaan 39 842 

asukasta 31.12.2012. Raumalla on pitkä historia aktiivisena satamakaupunkina (Rau-

ma i.a.) ja vuoden 2012 mittausten mukaan se on yksi Suomen tärkeimmistä vientisa-

tamista (Liikennevirasto 2014). Rauma on Suomen mittakaavalla pieni kaupunki, mutta 

Turun kokoisen kaupungin läheisyys ja aktiivisen sataman oleminen kaupungissa li-

sännee huumemääriä ja huumeiden saatavuutta kaupungissa. Vaikka sataman lävitse 

tulisikin huumeita ulkomailta, määrä tuskin on merkittävä Suomenkaan mittakaavassa. 

Suurkaupungin, eli Turun, läheisyydellä sen sijaan on todennäköisesti huumeiden käy-

tön ja saatavuuden kannalta kasvattava vaikutus. Yli 100 000 asukkaan kaupungeissa 

esimerkiksi kannabiksen käytön elinikäis- ja vuosiprevalenssit ovat merkittävästi suu-

remmat kuin alle 50 000 asukkaan kaupungeissa (Hakkarainen ym. 2012, 65). 

 

 

5.2 Aineiston hankinta 

 

Aineisto hankittiin kvantitatiiviselle tutkimukselle ominaisella strukturoidulla kyselylo-

makkeella (Liite 1). Kohderyhmän otannan piti olla suuri ja tutkittua ilmiötä pyrittiin ku-

vaamaan numeerisesti. Tämän lisäksi tutkimuskysymykset vastasivat määrällisen tut-

kimuksen suosimia kysymystyyppejä. (Heikkilä 2004, 17; 50–53.) 

 

Rauman lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijat vastasivat kyselyyn 17.10.2013. 

Vastaaminen itsessään oli vapaaehtoista, mutta se tapahtui opiskelijoille pakollisessa 

ryhmänohjaajien tuokiossa. Tutkimusluvan kyselylle antoi sähköpostitse Rauman luki-

on rehtori Matti Saarivuori. Sähköpostikeskustelu on tulostettuna tekijän hallussa. Ky-

selyn ajankohdan ja yksityiskohdat käytiin lävitse opinto-ohjauksen lehtori Mari-Anna 

Niemen kanssa. Kyselylomakkeet vietiin hänelle 15.10.2013 ja haettiin 21.10.2013 

 

Jokaiseen kyselylomakkeeseen (Liite 1) liitettiin esittely tutkimuksen tekijästä, opinnäy-

tetyöaiheesta, sekä tiedot miten ja milloin opinnäytetyö julkaistaan. Mahdollisten lisäky-
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symysten ja täydellisen läpinäkyvyyden takaamiseksi esittelyosuudessa kerrottiin teki-

jän jättäneen puhelinnumeronsa rehtorille, josta hänet saa kiinni. 

 

Kyselylomake laadittiin ainoastaan tämän tutkimuksen suorittamiseen. Sen painopis-

teinä olivat vastaajan henkilöllisyyden salassa pitäminen ja tiukasti strukturoitu lomake, 

josta tulosten saaminen olisi mahdollisimman selkeää ja mahdollisilta virheiltä olisi hel-

pompi välttyä. Strukturoidulla lomakkeella pyrittiin tarjoamaan vastaajan näkökulmasta 

helposti lähestyttävä ja tulkittava lomake. Tästä johtuen lomake ei sisältänyt ollenkaan 

avoimia kysymyksiä, vaan kaikki olivat monivalintakysymyksiä. Osa kysymyksistä oli 

sekamuotoisia kysymyksiä ja näissä oli vaihtoehto ”Muu, mitä?” ja ”Muualla, missä?”, 

johon vastaajat kykenivät kirjoittamaan omin sanoin. Kyselylomakkeen ylänurkassa 

tarkennettiin vielä, mitä tarkoitetaan sanalla huumeet, jotta sanat päihde ja huume eivät 

menisi vastaajalla sekaisin (Heikkilä 2004, 50–52.) 

 

Kaikissa monivalintakysymyksissä vastaajalle annettiin valittavaksi huumeiden nimiä. 

Näiden kysymysten vaihtoehdoissa tutkimuksen tekijä laittoi samankaltaisia huumeita 

ja samaa tarkoittavia huumenimiä yhteen välttääkseen ristiriitoja, sekä hämmennystä. 

Näin ollen kannabis ja marihuana olivat yksi vaihtoehto, koska kannabis on yleisnimitys 

hamppukasvista saataville valmisteille (Päihdelinkki 2011c), mutta molempia käytetään 

yleisesti tarkoittamaan nimenomaan marihuanaa. Kokaiini ja crack samoin olivat yhte-

näinen vaihtoehto, kuten myös heroiini ja opiaatit, sekä gamma ja lakka. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten esittelyyn käytettiin kuvailevaa analyysia 

(Kananen 2008, 53). Tutkimusongelma rajoittuu enimmäkseen ilmiön kuvailuun ja tä-

hän käytettiin apuna muun muassa ristiintaulukointia ja kuvioita. Kuvioiden tarkoitukse-

na on selkeyttää tuloksia ja tehdä niistä helpommin luettavia. 

 

Tulosten tulkinnassa käytettiin apuna tulosten aukaisemiseen auttavaa kirjoitustekniik-

kaa (Kananen 2008, 53). Uusien tulosten esittely aloitetaan kaikki-sarakkeesta. Tämän 

jälkeen verrataan eri ryhmien tuloksia toisiinsa etsien eroja ja samankaltaisuuksia. 

Joissakin tilanteissa tietyn ryhmän tuloksia on myös verrattu kaikki-ryhmään. Tulosten 

sanallisessa esittelyssä on myös käytetty Kanasen (2008, 54) antamia ohjeita. 
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Ensimmäinen toimenpide vastauslomakkeita läpi käydessä oli siirtää sivuun kaikki ne 

lomakkeet, jotka eivät täyttäneet tutkimuksen kriteereitä. Nämä keskittyivät asuinpaik-

kakuntaan, sukupuoleen ja syntymävuoteen. Jos lomakkeeseen ei ollut täytetty jotain 

näistä, ei lomake päässyt mukaan tutkimukseen. 14 lomaketta jouduttiin hylkäämään, 

joko vajaiden tietojen tai tutkimuskriteereiden täyttämättömyyden vuoksi. 

 

Lomakkeet numeroitiin ja vastaavat numerot kirjattiin Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmaan. Tämä tehtiin, jotta lomakkeet ja vastaukset olisivat helposti 

tarkistettavissa ja verrattavissa. Määrällisissä tutkimuksissa paljon käytetty SPSS oli 

tekijän mielessä, mutta sen hinta ja suhteellisen pitkä oppimisaika eivät vaikuttaneet 

tehokkaimmalta vaihtoehdolta tulosten analysointiin. Tämän jälkeen kaikki vastaukset 

siirrettiin samaisen ohjelman taulukkoon. Opinnäytetyön tutkimustulokset -osuudessa 

tuloksia havainnollistetaan taulukoita ja kuvioita apuna käyttäen. Kuviot luotiin Online 

Charttool-sivustolla ja taulukko Microsoft Wordilla. Lopuksi kyselylomakkeiden vasta-

ukset verrattiin lomaketta vastaavaan Excel-taulukon numeron vastauksiin, jotta virhei-

tä ei tapahtunut tietoja siirtäessä. Lomakkeet ovat tekijän hallussa opinnäytetyön arvi-

oinnin saamiseen asti, jonka jälkeen ne hävitetään. Taulukot säilytetään tietokoneella 

toistaiseksi. 

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitut huumausaineet ovat Suomessa laittomia. Tästä syystä 

tutkimuksen pohjana toiminut kysely Rauman lukion kolmannen vuosikurssin opiskeli-

joille piti tapahtua siten, että kohderyhmän jäsenet eivät kokeneet syytä pelätä tai epäil-

lä vastaamista ja tämän varmistaminen kasvattaa totuudellisen vastaamisen todennä-

köisyyttä. Kyselyyn vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja se kerrottiin esittelyosuu-

dessa. Kyselylomaketta rakentaessa vastaajan henkilöllisyyden salassapito oli selkeä 

prioriteetti. Kyselylomakkeen lisäksi jokaiseen kyselylomakkeeseen liitettiin kansilehte-

nä toiminut kyselyn esittelyosuus. 

 

Kansilehdessä kerrottiin tarkasti, että kenelläkään, tutkimuksen tekijä mukaan luettuna, 

ei ole mahdollisuutta eikä halua selvittää kyselyyn vastanneiden henkilöllisyyttä ja siten 

mitään seurauksia vastaamisesta ei ole. Tämän lisäksi kerrottiin kyselylomakkeiden 

hävittämisestä opinnäytetyön arvioinnin jälkeen. Esittelyosuuden loppuun kirjoitettiin 

vielä tapa ottaa tutkimuksen tekijään yhteys, jos kysyttävää tai mietittävää vastaamisen 
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jälkeen jäi. Kansilehti toimi samalla vastausten suojana, jolloin muut vastaajat eivät 

voineet palautustilanteessa nähdä vastauksia. 

 

Näiden toimien lisäksi kysymykset rakennettiin siten, että vastaajilla ei heräisi itsesuo-

jeluvaistoa vastaamista vastaan. Kyselyssä ei kysytty, onko vastaaja itse ostanut tai 

käyttänyt huumeita. Sen sijaan kysymykset pidettiin kuvitteellisella tasolla käyttämällä 

kysymyksissä sanoja, kuten halutessasi myisi. Monivalintakysymyksin koottu strukturoi-

tu kyselylomake takasi vastausten analysoimisen olevan selkeää, eikä vastauksia koo-

tessa tullut epäselviä tilanteita tai mahdollisuuksia tehdä vääriä päätelmiä. 

 

Tutkimuksen validiteettia eli pätevyyttä on tavoiteltu asettamalla selkeät tavoitteet opin-

näytetyölle suunnitteluvaiheessa. Kyselylomake rakennettiin tutkimusongelman ympä-

rille ja sillä ei tutkittu ongelmaan kuulumattomia asioita. Tutkimuksen vastausprosentti 

oli 80,1 %, joka kertoo kyselylomakkeen onnistuneesta rakentamisesta ja edesauttaa 

siten tutkimuksen pätevyyden saavuttamista. (Heikkilä 2004, 29–30.) 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset ovat valtakunnallisesti tehtyjen tuloksien kanssa 

samansuuntaisia ja siten todistavat tutkimuksen tulosten luotettavuutta eli reliabiliteet-

tia. Tekijä on tarkastanut lomakkeiden numeroinnit, syöttämänsä tiedot ja tekemänsä 

laskutoimenpiteet. Samalla on kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen kohderyhmä 

olivat ainoastaan Rauman lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijat, eikä vastauksia 

kerätty esimerkiksi ammattikoululaisilta tai muilta samanikäisiltä raumalaisilta. Opinnäy-

tetyötä tehdessä pyrittiin täydelliseen objektiivisuuteen ja tekijän omat mielipiteet eivät 

vaikuttaneet tutkimuksen tuloksiin tai johtopäätöksiin. (Heikkilä 2004, 30–31.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimuksen kyselyosuus suoritettiin käyttäen kyselylomakkeita (Liite 1). Vastaajajouk-

kona toimivat Rauman lukion kolmannet vuosikurssilaiset. Kyseisen vuoden opiskelijoi-

ta oli Rauman lukiossa 211, joista 169 vastasi kyselyyn. Täytetyistä lomakkeista 13 ei 

vastannut tutkimuksen tekijän kriteereitä, joten niitä ei huomioitu tuloksissa, jättäen 

käytettyjen lomakkeiden määrän 156. Vastaaminen oli vapaaehtoista ja lomakkeen sai 

palauttaa tyhjänä.  

KUVIO 1. Vastaajien sukupuoli. 

 

Ylimääräisten lomakkeiden takia on mahdotonta laskea, kuinka monta lomaketta palau-

tettiin tyhjänä, mutta kaikista mahdollisista vastaajista 80,1 % vastasi kyselyyn. Vastaa-

jista 60,9 % (N=95) olivat naisia (kuvio 1). 

 

 

6.1 Huumeiden saatavuus kohderyhmän keskuudessa 

 

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien subjektiivista tunnetta huumeiden saamisen 

helppoudesta Raumalla. Kaikista vastanneista 56,4 % (N=88) uskoi huumeiden hank-

kimisen olevan Raumalla helppoa. Vastaavasti miehistä 47,5 % uskoi huumeiden 

hankkimisen olevan helppoa Raumalla ja naisista samaa uskoi 62,1 %. 
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Tämän lisäksi huumeiden hankkimista kartoitettiin kysymällä, mitä kautta vastaaja halu-

tessaan kykenisi hankkimaan huumeita. Kaikista vastanneista 23,7 % vastasi tunte-

vansa henkilön, joka myisi hänelle huumeita. Miespuolisista vastanneista 29,5 % ilmoit-

ti samaa ja naisista 20 %. 

 

TAULUKKO 1. Huumeiden hankkiminen – ristiintaulukointi. 

 
Itse Kaveri Tuttu Kaikki tavat 

Kaikki 
vastaajat 

23,7 % 48,1 % 48,7 % 54,5 % 

Miehet 29,5 % 44,3 % 42,6 % 47,5 % 

Naiset 20,0 % 50,5 % 52,6 % 58,9 % 

 

 

48,1 % kaikista vastanneista vastasi myöntävästi kysyttäessä pystyisikö hänen kave-

rinsa hankkimaan huumeita. Miehistä 44,3 % vastasi samoin ja naisista 50,5 %. Seu-

raavassa kysymyksessä kysyttiin tuttavan mahdollisuudesta hankkia huumeita. Kaikis-

ta vastanneista 48,7 % uskoi tähän mahdollisuuteen, miehistä 42,6 % ja naisista 52,6 

%. 

 

Kaikista vastanneista 54,5 % (N=85) kykenisi hankkimaan huumeita käyttäen mitä ta-

hansa edellä mainittua tapaa. Miehillä vastaava prosenttimäärä oli 47,5 (N=29) ja nai-

silla 58,9 (N=56).  
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Kysymyslomakkeen viidennessä kysymyksessä kartoitettiin huumeiden tarjontaa ky-

symällä, onko vastaajille tarjottu huumeita. 23,7 prosentille (N=37) vastaajista oli tarjot-

tu huumeita. Miehistä 26,2 % ilmoitti, että heille on tarjottu huumeita ja naisista 22,1 %. 

Tarjonnan kohteista 81,1 % (N=30) valitsi tarjonnan tapahtuneen ainakin kotijuhlissa. 

Seuraavaksi eniten valintoja saivat vaihtoehdot kotini lähistöllä ilman juhlia ja kaverilla. 

Molempien valintamäärät  

KUVIO 2. Tarjonnan tapahtumapaikat. 

 

olivat 10,8 % (N=4) vastaajista. Kolmanneksi eniten ääniä sai vaihtoehto yökerhoissa 

tai pubeissa, 8,1 % (N=3). Muualla, missä? -vaihtoehtoon kirjoitettiin kaupungilla (N=1) 

ja en muista (N=2). Koulualueella tai lähistöllä kouluaikana ei valikoitu kertaakaan. 

Muut kirjoitetut vastaukset eivät vastanneet tutkimuksen kriteereitä. 
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Kyselylomakkeen kahdeksannessa kysymyksessä kartoitettiin huumeiden käytön nä-

kyvyyttä kysymällä, onko vastaaja nähnyt henkilön käyttävän huumeita. 41,7 % (N=65) 

vastaajista ilmoitti nähneensä henkilön käyttävän huumeita. Miehistä 36,1 % vastasi 

samoin ja naisista 45,3 %. 

KUVIO 3. Oletko nähnyt henkilön käyttävän huumeita? 

 

Vastaajat olivat nähneet selkeästi eniten huumeiden käyttöä kotijuhlissa ja kyseinen 

vaihtoehto saikin 70,8 % (N=46) valintaa. Toiseksi suosituimpana vaihtoehtona olivat 

yökerhot ja pubit, joissa 16,9 % (N=11) vastaajista olivat nähneet huumeiden käyttöä. 

Seuraavaksi eniten valintoja sai kaverilla -vaihtoehto 10,8 prosentilla (=7). Kaupungilla 

ja kotini lähistöllä ilman juhlia -vaihtoehdot saivat molemmat 9,2 prosenttia (N=6) valin-

noista. 4,6 % (N=3) vastaajista kertoi nähneensä huumeiden käyttöä koulualueella tai 

sen lähistöllä kouluaikana. Muualla -vaihtoehtoon kirjoitettiin maauimalassa ja en muis-

ta, jotka molemmat saivat yhden valinnan. Muut kirjoitetut vastaukset eivät vastanneet 

tutkimuksen kriteereitä. 

 

Seuraavaksi kysyttiin, olivatko vastaajat nähneet tai tietävätkö vastaajat jonkun kave-

reista käyttäneen huumeita. 46,2 % (N=72) kaikista vastanneista oli joko nähnyt tai tiesi 

kaverin käyttäneen huumeita. Miehistä näin vastasi 45,9 % ja naisista 46,3 %. 
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Kysyttäessä, josko vastaaja on nähnyt henkilön ostavan huumeita, 13,5 % (N=21) kai-

kista vastaajista vastasi myöntävästi. Miehistä 14,8 % vastasi samoin ja naisista 12,6 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Oletko nähnyt henkilön ostavan huumeita? 

 

Vastanneista 47,6 % (N=10) ilmoitti nähneensä henkilön ostaneen huumeita kotijuhlis-

sa. 19,1 % (N=4) ympyröivät vaihtoehdot kotini lähistöllä ilman juhlia ja kirjoittivat Muu-

alla -kohtaan kaupungilla. Yökerhoissa tai pubeissa ja koulualueella tai lähistöllä koulu-

aikana saivat molemmat yhden valinnan. Muualla –kohtaan kirjoitettiin myös metsässä 

ja en muista. Muut kirjoitetut vastaukset eivät vastanneet tutkimuksen kriteereitä. 
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6.2 Eri huumeaineiden saatavuudet 

 

Huumeiden hankkimismahdollisuuksien tutkimista jatkettiin kysymällä, mitä huumeita 

niitä kykenevät pystyisivät hankkimaan. Kannabis/Marihuana vaihtoehto sai selkeästi 

eniten valintoja. 75,3 % (N=64) kysymykseen vastanneista (N=85) ilmoitti kykenevänsä 

tätä huumetta hankkimaan. 

KUVIO 5. Hankkimismahdollisuudet. 

 

Toiseksi eniten valintoja sai vaihtoehto psyykeen vaikuttavat sienet, 14,1 % (N=12). 

Tämän jälkeen huumetyyppien valintamäärät laskivat tasaisesti: laittomasti hankitut 

reseptilääkkeet 10,6 % (N=9), ekstaasi 7,1 % (N=6), amfetamiini 4,7 % (N=4), kokaii-

ni/crack 3,5 % (N=3), LSD 2,6 % (N=2) ja gamma tai lakka ja heroiini tai opiaatit saivat 

molemmat osakseen yhden valinnan (1,1 %). Vaihtoehtona oli myös kohta ”muu, mi-

tä?”. Tähän vastasi 22,4 % (N=19) vastanneista ja heistä jokainen kirjoitti vastausviival-

le ”En tiedä”. 

 

Sukupuolittain jaettuna huumeaineet menivät suurimmaksi osin tasan. Ainoastaan eks-

taasi ja laittomasti hankitut reseptilääkkeet menivät prosentuaalisesti selkeästi naisille. 

Ekstaasin valitsi kuusi henkilöä, joista viisi oli naisia. Laittomasti hankitut reseptilääk-

keet -vaihtoehdon valitsi yhteensä yhdeksän henkilöä, joista seitsemän oli naisia. Nai-
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set myös vastasivat huomattavasti enemmän kirjoittamalla ”En tiedä”. Näin vastasi yh-

teensä 19 henkilöä, joista 16 oli naisia. 

 

Huumeiden tarjonta -osuudessa kysyttiin myös, mitä vastaajille oli tarjottu. 37 henkilölle 

oli tarjottu huumeita, näistä 91,9 % (N=34) kertoi, että heille tarjottu huume oli kanna-

bista tai marihuanaa. Seuraavaksi valituin vaihtoehto oli psyykeen vaikuttavat sienet, 

8,11 % (N=3). Amfetamiini, gamma tai lakka ja kokaiini tai crack -vaihtoehdot saivat 

kaikki yhden valinnan. LSD, heroiini tai opiaatit, ekstaasi ja laittomasti hankitut resepti-

lääkkeet -vaihtoehdot eivät saaneet yhtään valintaa. Yksi henkilö vastasi ”en tiedä”. 

KUVIO 6. Kaverien käyttämät huumausaineet. 

 

Kavereiden huumeiden käyttöä ja kokeilua kartoittaessa haluttiin myös selvittää, mitä 

huumeita oli käytetty. Selkeästi yleisin vastaus käytettyyn huumausaineeseen oli kan-

nabis tai marihuana -vaihtoehto, jonka valitsi 87,5 % (N=63) vastaajista. 

 

Seuraavaksi yleisimmät vaihtoehdot olivat ekstaasi ja psyykeen vaikuttavat sienet, jot-

ka 9,7 % (N=7) vastaajista valitsivat. Laittomasti hankitut reseptilääkkeet saivat 8,3 % 

(N=6) valintaa. 4,1 % (N=3) vastaajista oli nähnyt tai tiesi kaverin käyttäneen amfeta-

miinia. 2,7 % (N=2) henkilöä vastasi samoin LSD:stä. Heroiini tai opiaatit, gamma tai 
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lakka ja kokaiini tai crack saivat kaikki osakseen yhden valinnan eli 1,4 %. 9,7 % (N=7) 

vastaajista vastasi Muut -vaihtoehtoon kirjoittamalla ”en tiedä”. 

 

Sukupuolittain tulokset vaihtelivat muutamissa kohdissa. Miehistä 28 vastasi tähän 

kysymykseen ja naisista 44. Miehistä 96,4 % (N=27) valitsi kannabis tai marihuana -

vaihtoehdon. Naisista 81,1 % (N=36) valitsi samoin. Miehistä ekstaasi -vaihtoehdon 

ympyröi vain yksi vastaaja, kun taas naisista kuusi vastaajaa eli 13,6 % naisvastaajista 

tiesi huumeita käyttäneen kaverin käyttäneen ekstaasia. Naisista 15,9 % (N=7) kirjoitti 

Muut -kohtaan ”en tiedä”. Miehistä ei yksikään vastannut samoin. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Suorittamani tutkimuksen ja tässä opinnäytetyössä viitattujen tutkimusten osittaisena 

erona on tutkimusnäkökulma. Tästä syystä kohderyhmälle esitettyjen kysymysten kar-

toittamistarkoitukset myös eroavat toisistaan, mutta päällekkäisyyksiäkin esiintyy ja 

näitä päällekkäisyyksiä esitetään tarkemmin tässä osiossa. 

 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että 54,5 % vastaajista kykenisi jotain kautta hankkimaan 

huumeita ja 46,5 % tiesi kaverin käyttäneen huumeita. Hakkarainen, Metso ja Winter 

(2012, 12–13; 44) raportoivat THL:n raportissaan 51 % 15–24-vuotiaista vastaajista 

tunteneen huumeiden käyttäjän. Esittämäni kysymykset osittain kartoittavat samaa 

asiaa kuin Hakkaraisen, Metson ja Winterin kysymys. Vastauksien antamat prosenttilu-

vut ovat hyvin lähellä toisiaan ja eroa on molempiin suuntiin vain 3,5–4,5 %. Valitsin 

huumeiden hankkimiseen liittyvän kysymyksen tuloksen tähän vertailuun, koska Fors-

sellin, Tanhuan, Perälän ja Varjosen (2012, 133) mukaan kaikki alimman tason myyjät 

käyttävät itse tuotteitaan ja todennäköisesti nuorten tuntemat myyjät ovat nimenomaan 

alimman eli kolmannen tason myyjiä. Esitetyissä kysymyksissä on kuitenkin sanaeroja, 

kuten minä käytin huumeiden käyttäjiä kartoittaessa sanaa kaveri. THL:n raportti vuo-

den 2010 huumekyselystä osoitti kyselyn kysyneen huumeiden käyttäjän tuntemista. 

Tämä asettelun myötä vuoden 2010 huumekysely kartoitti laajempaa sosiaalista piiriä 

kuin minun tutkimukseni. Tämän lisäksi on tutkimustuloksia vertailtaessa huomioitava 

käytetyt ikäryhmät. 

 

Tutkimustuloksissani miehistä 47,5 % kykenisi jotain kautta hankkimaan huumeita ja 

naisista 58,9 %. Tämä tarkoittaa heidän myös todennäköisesti tuntevan huumeita käyt-

tävän henkilön, koska kuten aikaisemmassa kappaleessa kävi ilmi, kaikki alimman ta-

son myyjät myös käyttävät tuotteitaan (Forssell ym. 2012, 133). Vuoden 2010 huume-

kyselyn tulokset vastaavat joka toinen vuosi tehtävän nuorten terveystapaustutkimuk-

sen (Kinnunen 2013, 43) tuloksia. Terveystutkimuksen mukaan vuonna 2013 47 % 18-

vuotiaista miehistä ja 59 % samanikäisistä naisista tiesi vähintään yhden viime vuoden 

aikana huumeita käyttäneen tai kokeilleen henkilön. Saamani tulokset ovat lähes ident-

tisiä nuorten terveystapatutkimuksen vastaaviin tuloksiin. 

 

Tutkimuksessani lukion kolmannen vuosikurssilaisista miehistä 26,2 % miehistä ilmoitti, 

että heille on tarjottu huumeita ja 22,1 % vastanneista naisista ilmoitti samaa. Nuorten 

terveystapatutkimus (Kinnunen ym.  2013, 71) raportoi 17 % 18-vuotiaista miehistä 
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kohdanneen huumeiden tarjontaa viimeisen vuoden aikana ja 18 % samanikäisistä 

naisista. Vuoden 2010 huumekyselyn (Hakkarainen ym. 2012, 15) mukaan viimeisen 

vuoden aikana huumeita on tarjottu 27 % 15–24-vuotiaista miehistä ja 15 % saman-

ikäisille naisille. 2010 huumekysely kartoitti myös kuinka suurelle osalle oli tarjottu 

huumeita joskus. 15–24-vuotiaista miehistä 43 % oli kohdannut huumeiden tarjontaa 

elämänsä aikana ja 40 % samanikäisistä naisista. 

 

Tutkimukseni tulokset näyttävät eroavan jonkin verran muiden tutkimusten luvuista, 

mutta samalla selkeitä eroja on havaittavissa myös muiden tutkimusten lukujen välillä. 

Erot voivat johtua monista eri syistä. Vuoden 2010 huumekyselyn verrattavissa oleva 

ikäryhmä tarkoittaa muutamien vuosien iällistä eroa oman tutkimukseni ikäryhmään ja 

kyseinen 15–24-vuotiaiden ikäryhmä kattaa suurimmat prosentit kysyttäessä niin kan-

nabiksen käyttämisen aloitusikää kuin myös huumeiden tarjontaa viimeisen 12 kuu-

kauden aikana kohtaamista. Ikäryhmän ääripäiden eroavaisuuksista johtuen sen anta-

mat luvut huumeiden tarjontaa elämänsä aikana kohdanneista vääristänee vertailupis-

teitä jonkin verran, vaikka tutkimuksissa kartoitettiinkin samaa asiaa. Toinen selkeä syy 

on tutkimukseen vastanneiden asuinpaikat ja erityisesti asuinpaikkakuntien asukas-

määrät. Vuoden 2010 huumekyselyyn vastanneista 21 % asui pääkaupunkiseudulla, 

15 % muussa yli 100 000 asukkaan kaupungissa, 18 % 50 000–100 000 asukkaan 

kaupungissa ja 23 % pienemmissä kaupungeissa, johon Rauma lukeutuu, ja loput 

asuivat maaseudun taajamissa tai muualla maaseudulla. Pääkaupunkiseudun vastaa-

jista 27 % oli joskus käyttänyt kannabista, muista yli 100 000 asukkaan kaupunkien 

vastaajista 24 %, 50 000–100 000 asukkaan kaupunkien vastaajista 17 % ja pienempi-

en kaupunkien vastaajista 11 %. (Hakkarainen ym. 2012, 65–66.) Rauman kokoisessa 

kaupungissa käyttö on siis vähäisempää kuin suuremmissa kaupungeissa ja koska 

käyttöä on vähemmän, voidaan myös olettaa tarjontaa olevan vähemmän, koska tarjo-

ajina on aina aineita itse käyttävät ja heitä on vähemmän. 

 

Mielenkiintoisesti nuorten terveystapatutkimuksen tulokset (Kinnunen ym.  2013, 71) 

jäävät niin valtakunnallisen huumekyselyn kuin myös minun paikallistason kyselyn tu-

loksia pienemmiksi. Terveystapatutkimus käytti otoksenaan kaikkia tietyllä ajanjaksolla 

syntyneitä henkilöitä. Tämä mahdollisesti kattaa koko Suomen paremmin, jolloin myös 

pienissä kaupungeissa tai maaseudulla elävien vastaukset näkyvät paremmin tuloksis-

sa johtaen pienempiin prosentteihin. 

 

The European Opinion Research Group suoritti Euroopan komission pyynnöstä tutki-

muksen ja mielipidemittauksen päihteiden käytöstä EU:n alueella 2002. Tutkimukseen 
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osallistui 15 jäsenvaltiota, joista jokaisesta noin 450 15–24-vuotiasta vastasi kyselyyn. 

(EORG 2002. 1.) Osallistujamaita kuvataan yhdessä tästä lähtien lyhenteellä EU 15. 

Keskiarvollisesti EU 15 vastaajista 64,8 % tunsivat henkilön, joka käyttää kannabistuot-

teita. THL:n raportin mukaan samaisena vuonna samalla ikäryhmällä Suomessa luku 

oli 53 % (Hakkarainen ym. 2012. 12 & 44). Tutkimukseni tulokset olivat välillä 46,5 ja 

54,5 % eli EU 15 keskiarvo jää silti huomattavasti korkeammaksi (EORG 2002, 4.) 

 

Toinen hyvä vertailukohde on kannabiksen tarjoaminen. EU 15 keskiarvo tälle oli 46,2 

%. Suomen tulokset vaihtelevat paljon tutkimusten ja kysymysten asettelun välillä, mut-

ta vuoden 2010 huumekyselyn (Hakkarainen ym. 2012. 14 & 45) 15–24-vuotiaiden 

ikäryhmä sai vastaukseksi 40–43 % kysyttäessä, onko vastaajalle tarjottu huumeita 

elämänsä aikana. Tutkimukseni luku jäi selkeäsi pienemmäksi saadessaan vain 23,7 % 

vastaajista ilmoittamaan heidän kohdanneen tarjontaa, josta suurin osa oli kannabis-

tuotteita (EORG 2002, 4.) 

 

Saamieni tulosten ja muiden tutkimusten perusteella on turvallista todeta huumeiden, 

erityisesti kannabiksen, olevan vähintään kohtalaisen helppoa hankkia ja sen käytön 

sekä kokeilun alkaneen juurtua osaksi nuorisokulttuuria. Tästä huolimatta Suomi on 

yhä jäljessä monien muiden Euroopan maiden huumekulttuuria. Tämä antaa Suomelle 

erinomaisen mahdollisuuden oppia muiden maiden huumepolitiikasta, tutkia niiden 

tuloksia ja pohtia niiden toimivuutta Suomessa. Lienee kuitenkin selvää, että kannabik-

sen kokeilu ja käyttö tulevat molemmat vielä nousemaan ennen seuraavan suvantovai-

heen esiintymistä. 
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8 TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Rauman sosiaali- ja terveyspalve-

luiden tarjoamissa palveluissa, niiden uudelleen koordinoinnissa ja kehittämisessä. 

Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyvän pohjan päätöksiä pohtiessa. Paikallistasolla tuo-

tetut tulokset tarjoavat paremman kuvan kaupungin tilanteesta kuin Suomen laajuudel-

la tehdyt tutkimukset, jotka ovat osittain painottuneet suurempien kaupunkien ja pää-

kaupunkiseudun tilanteeseen. 

 

Suomessa huumeaiheiset tutkimukset ovat hitaan heräämisen jälkeen päässeet vauh-

tiin ja sen myötä Suomen huumausainetilannetta ymmärretään aikaisempaa paremmin. 

Rauman, ja muidenkin pienempien kaupunkien, tilannetta olisi hyvä tutkia tietyin aika-

välein. Huumeiden kokeilu ja käyttö on jatkuvasti muuttuva kenttä ja se riippuu vahvasti 

huumeiden saatavuudesta. Tämän takia on tärkeää jatkaa tilanteen seuraamista, esi-

merkiksi opinnäytetöillä, ja antaa sosiaali- ja terveyspalveluille tärkeää tilastotietoa. 

 

Mielenkiintoinen näkökulma tähän olisi kysely huumeiden kokeilusta ja käytöstä Rau-

malla. Vertailu mahdollisuudesta hankkia huumeita ja niiden kokeiluasteesta tarjoaisi 

näkökulmaa hieman nuorten maailmaan, sekä selkeitä lukuja saatavuuden ja kokeilun 

yhteyksistä toisiinsa. Nykyisellään tätä ei ole paljoltikaan tutkittu vaan tutkimukset kes-

kittyvät vahvasti ainoastaan kokeiluun ja käyttöön. Selkeä vertailu antaisi ehkäisevälle 

päihdetyölle tarvittavaa pohjaa mahdollisille muutoksille tai varmuutta jatkaa nykyisellä 

toimintatavalla. Tähän opinnäytetyöhön en voinut selkeää vertailua suorittaa, koska 

kokeilua ja käyttöä kartoittavat tutkimukset ovat joko painottaneet pääkaupunkiseudun 

tilannetta tai valtakunnallista tilannetta. Tästä johtuen selkeiden vertailulukujen tuotta-

minen olisi hankalaa ja voisi johtaa vääriin tuloksiin, koska kaikkialla Suomessa ei ole 

samaa mahdollisuutta hankkia huumeita. Näin ollen vertailulukujen tuottaminen, ja eri-

tyisesti niiden luotettavuus, vaatisi joko samassa kaupungissa tai samankokoisissa ja 

maantieteellisesti samanlaisissa kaupungeissa tapahtuneiden kyselyiden suorittamista. 
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9 POHDINTA 

 

 

Van Duyne ja Levi (2005, 56) kirjoittavat uskovansa vain todella päättäväisen huumeita 

vastaan taistelijan kykenevän kuvittelemaan huumeista vapaan Euroopan. He uskovat 

huumeiden juurtuneen osaksi nuorten ja nuorten aikuisten elämää. He eivät näe huu-

meita enää 1960-lukumaisesti osana kapinaa hallitusta tai auktoriteetteja vastaan, 

vaan sen sijaan uskovat huumeiden pääasiassa olevan vain hyvänolon tunnetta ja 

hauskanpitoa varten. Niin kauan kuin hauskanpidon etsiminen tai kasvattaminen jatkuu 

aineita käyttämällä ja kokeilemalla, myös huumeet ovat mukana alkoholin rinnalla. Vii-

meisimmät tutkimukset varsinkin Euroopan tasolla puoltavat Van Duynen ja Levin nä-

kemystä nykyisestä huumekulttuurista. Huumeet näyttävät juurtuneen osaksi nuoriso-

kulttuuria. Isossa-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kannabiksen käyttö nähtiin jo 

normalisoituneen nuorisokulttuurissa (Salasuo 2004, 16). Suomessa ei ole näihin mit-

tapuihin vielä päästy ja tuskin lähitulevaisuudessakaan voidaan puhua normalisoitumi-

sesta, mutta kannabiksen käyttäjien ja kokeilijoiden määrä näyttäisi olevan kasvusuun-

nassa erityisesti 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä (Hakkarainen ym. 2012, 48). Harmilli-

sesti tällainen hyvänolon tunteen etsiminen johtaa osan käyttäjistä huumeriippuvuu-

teen, minkä jälkeen enää ei etsitä hetkellistä hyvänolon tunteen kasvattamista vaan 

huononolon tunteen kadottamista. 

 

Huumeiden käyttö on joko muodikasta tai epämuodikasta ja huumausaineiden käytön 

määrä vaihtelee sen mukaan. Huumemarkkinoiden perusajatuksena toimii sama ajatus 

kuin muidenkin markkinoiden, kysyntä vastaan tarjonta. Niin kauan kuin on kysyntää, 

joku pyrkii sitä hyödyntämään. Huumekäytön tutkimisen aikana ainoana todella alhai-

sena kohtana huumeiden käytössä on ollut toinen maailmansota. Silloin armeijoiden 

tiukat rajavalvonnat, tuotteiden ja ihmisten tiukka vartiointi ja tarkastus johtivat markki-

noiden hiljenemiseen, mutta eivät silloinkaan kyenneet täysin niitä estämään. Tästä 

päätellen huumeiden salakuljetuksen täydellinen estäminen vaatisi sodan aikaisten 

protokollien jatkuvaa käyttöä rajoilla ja siltikään ei kyettäisi kaikkia salakuljetuksia py-

säyttämään. Tämän lisäksi olisi onnistuttava estämään rajojen sisällä tapahtuva huu-

meiden kasvatus ja valmistaminen, mikä taas vaatisi poliisin oikeuksien laajentamista. 

(Van Duyne & Levi 2005, 56.) Tällainen toiminta on korkea hinta maksettavaksi vain 

huumemarkkinoiden pysäyttämiseksi. 

 

Koska huumeiden maahantuontia pystytään vain rajoittamaan, mutta ei kokonaan es-

tämään, ehkäisevä päihdetyö tarjoaa toimivan vaihtoehdon huumeongelmien vastai-
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seen työhön. Tätä vahvistaa vuonna 2010 julkaistu valtioneuvoston periaatepäätös, 

jossa keskitytään nimenomaan haittojen ja kustannusten pitämistä pieninä (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2010, 7). 

 

Suomessa tapahtuva kannabisten kasvatus on, suosion kasvusta huolimatta, enim-

mäkseen omaan käyttöön suunnattua. Jos kiinnostus kasvatusta kohtaan jatkaa kas-

vamistaan, voivat seuraukset muuttaa Suomen huumemarkkinoita merkittävästi. Tällai-

nen tapahtumaketju johtaa poliisin takavarikoiden määrän nousuun ja sen myötä oike-

ustoimien ja rangaistusseuraamusten lisääntymiseen. Jo nyt valtakunnallinen syyttäjä-

virasto on joutunut luomaan tarkemmat standardit ja suositukset kotikasvattajien syyt-

teisiin. Oikeustoimet vahingoittavat aina kasvattajien siviilielämää ja, jos syytettävien 

kasvattajien määrä jatkaa jyrkkää nousua, syyttäjänvirasto voi joutua miettimään ran-

gaistussyytteitä uudelleen pelättyjen sosiaalisten haittojen takia. (Hakkarainen ym. 

2011b; Haaste 2009b.) 

 

Kotikasvatuksen kiinnostuksen ja marihuanan kysynnän trendiä on kuitenkin hyvin vai-

kea ennustaa, mutta jos ne jatkavat kasvuaan, seuraava askel on kaupallisen tuotan-

non kasvu, jota toistaiseksi esiintyy Suomessa hyvin harvakseltaan. Tämän kasvun 

myötä Suomi voi marihuanan tuontimaasta siirtyä vientimaaksi, joiksi Euroopassa Hol-

lanti ja muualla Kanada ovat muuttuneet vuosien myötä. (Hakkarainen ym. 2011b, 

165.) Tällainen vaatisi kuitenkin kysynnän jyrkkää kasvua ja samalla halukkuutta vilje-

lemään suuria määriä kasveja. Toistaiseksi kummastakaan ei ole todisteita, sillä jo yli 

200 kasvin kasvattamot ovat todella harvinaisia Suomessa ja muun muassa Belgiasta 

on löydetty tuhansien kasvien kasvattamoja. 

 

Suomen laajuiset tutkimukset todistavat huumeiden esiintyvän Suomessa eikä niiden 

näkyvyyden ja käytön kieltäminen tai huomioimatta jättäminen lähitulevaisuudessa ole 

enää mahdollista. EMCDDA:n (2012a; 2012b; 2013) julkaisemat tutkimukset antavat 

näkymiä tulevaisuudesta. Suomi on sijaintinsa ja asukasmääränsä takia syrjässä huu-

memarkkinoiden keskuksista, mutta käytön kasvu osoittaa huumeiden nousseen Suo-

messakin vaihtoehdoksi erityisesti nuorille. Samanlaisesti kuin huumeet leviävät huu-

memarkkinoiden suurista keskuksista pienempiin keskuksiin, ne leviävät Suomen sisäl-

lä kaupunkien välillä. Helsinki on käyttäjämäärältään suurin, ja Suomen huumekeskus 

oletetuilta tuontimääriltä, mutta sieltä huumeet ovat levinneet pienempiinkin kaupunkei-

hin ja maaseudulle (Hakkarainen ym. 2012, 65). 
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Jos käyttö ja erityisesti kannabiksen kasvatus jatkaa suosion kasvamista, pitää miettiä 

sen laittomuuden aiheuttamia haittoja yksilöille. Tässä tilanteessa käytön kielto ei enää 

toimi, koska sitä ei kyetä valvomaan ja suuri määrä ihmisistä eivät enää usko sen lain 

olevan noudattamisen arvoinen. Kannabiksen pitäminen laittomana voi itse asiassa 

aiheuttaa yksilöllisesti ja yhteiskunnallisesti enemmän haittaa kuin kyseisen huumeen 

käyttö. Rikosrekisterimerkintä kannabiksen käytöstä voi johtaa vaikeuksiin elämän 

muilla osa-alueilla, vaikka itse käyttö olisi satunnaista ja hallittua (Haaste 2009b.) 

 

Kaikkia huumekäytön tasoja tarkastellessa voidaan päätellä huumeiden pysyvän erityi-

sesti nuorison suosiossa ainakin toistaiseksi. Kannabiksen saaminen Raumankin ko-

koisessa kaupungissa näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan suhteellisen 

helppoa. Lukion kolmannen vuosikurssilaisten keskuudesta yli puolet vastaajista ilmoitti 

kykenevänsä jotain kautta hankkimaan huumeita, joista kannabis sai selkeästi eniten 

vastauksia, ja 56 % uskoi huumeiden hankkimisen olevan Raumalla helppoa. Muita 

tutkimuksia tarkasteltaessa ilmiö näyttäisi Suomen tasolla olevan vähintäänkin saman-

suuntainen ja niiden hankkimisen helpottuvan aina noin 30 ikävuoteen asti (Kinnunen 

ym.  2013; Hakkarainen ym. 2012). Kannabiksen kasvattamisen suosion kasvaessa 

luvut tuskin ainakaan putoavat tulevina vuosina (Hakkarainen ym. 2011b). Sen sijaan 

Suomessa liikkuvien kannabistuotteiden määrä todennäköisesti kasvaa. Hyvänä puo-

lena pidettäköön kannabiksen kasvatuksen tavoitteen edelleen olevan omaan ja kave-

reiden käyttöön, eikä suuria ammatillisia kasvattamoja ole paljoltikaan tavattu. Seuraa-

van kymmenen vuoden aikana voidaankin tarkastella, siirtyykö kannabiksen käyttö 

nuorien aikuisten vanhetessa heidän mukanaan vanhempiin ikäluokkiin vai pysyykö 

aine lähes yksinomaan nuorten aikuisten suosimana, kuten tällä hetkellä. 

 

Pohdittuani opinnäytetyönprosessia työn valmistumisen lähestymistä, olen tyytyväinen 

suoritukseeni. Kyselylomake antoi minulle vastaukset niihin kysymyksiin, joita halusin 

tämän työn avulla selvittää ja vastausprosentti oli todella korkea. Jälkikäteen mietittynä 

olisin halunnut lisätä kyselyyn kysymyksen kannabiksen kasvatuksesta. Kysymys, joka 

kartoittaisi tietääkö vastaaja yhtään kasvattajaa ja kuinka suuri kyseinen kasvattamo 

on. En usko, että kasvattajien tuntemisprosentti olisi ollut valtakunnallisella tasolla, 

koska lähes kaikki kohderyhmäläiseni asuvat edelleen kotona ja kaveripiiri yleisimmin 

koostuu samaisessa tilanteessa olevista. Samaisesta syystä asia ei hirveästi harmita, 

mutta se olisi tarjonnut yhden mielenkiintoisen näkökulman lisää. Kysymyksen puuttu-

minen ei millään tavalla haittaa tutkimuksen luotettavuutta tai hyödynnettävyyttä. 
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Opinnäytetyössä pääsin asettamiini ammatillisen kasvun tavoitteisiin. Tietämykseni 

huumausaineista kasvoi huomattavasti ja opin paljon uusia asioita, erityisesti saata-

vuuden ja näkyvyyden kannalta. Saamani tutkimustulokset herättivät paljon ajatuksia ja 

kykenin muokkauttamaan kuvaani Rauman nuorten huumausainetilanteesta. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei ole otettu kantaa huumeiden terveyshaittoihin tai niiden suu-

ruudesta, mutta on otettu pintakosketusta huumausainelakeihin, koska todennäköisesti 

lakia joudutaan tulevaisuudessa julkisesti pohtimaan uudelleen, kuten kannabiksen 

dekriminalisointia kannattava kansalaisaloite todistaa. Terveyshaitat tulevat aina pysy-

mään ja ne koskevat erityisesti säännöllistä ja pitkäaikaista käyttöä, mutta käytön ja 

käyttäjien määrää voidaan vähentää toimivalla päihdetyöllä. Tämän opinnäytetyön tar-

koituksena nähtiin todellisen huumetilanteen esille näyttö Raumalla. Tarkemman tiedon 

avulla kuntapäättäjät ja sosiaali- ja terveyspalvelut voivat ohjata rajallisia resursseja 

toimiviin vaihtoehtoihin ja panostaa oikeanaikaiseen toimintaan. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1 

 

Hei, 

 

opiskelen sosionomiksi Porin Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Tämä kysely on 

osa minun opinnäytetyötäni, jonka aiheena on huumeiden saatavuus Raumalla. 

Tekemäni opinnäytetyö laitetaan luettavaksi theseus.fi internetsivulle arvioinnin 

jälkeen eli tulevan vuoden toukokuussa, jossa se on kaikkien nähtävillä. 

 

Kenelläkään, tutkimuksen tekijä mukaan lukien, ei ole mahdollisuutta eikä halua 

selvittää kyselylomakkeisiin vastanneiden henkilöiden nimiä, joten voit vastata 

rehellisesti ilman pelkoa seurauksista. Kyselyyn vastaaminen on kuitenkin täy-

sin vapaaehtoista ja voit palauttaa lomakkeen takaisin tyhjänä. Vastauslomak-

keet hävitetään opinnäytetyön arvioinnin jälkeen. 

 

Jos sinulla jäi kysyttävää, olen jättänyt puhelinnumeroni lukion rehtorille, josta 

minut tavoittaa. 

 

Kiitos, 

Juha Yli-Karro 
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Tässä kyselyssä huumeilla tarkoitetaan laittomasti käytettävää päihdyttävää tai 

huumaavaa ainetta. Alkoholi, tupakka ja imppaamisaineet ovat epäterveellisiä, jopa 

hengenvaarallisia, mutta tämä kysely ei kartoita niiden saatavuutta, joten älä käytä 

niitä vastauksissasi. 

Monivalintakysymyksissä ympyröi vastauksesi. 

 

Syntymävuosi:            ________ 

Sukupuoli:            Mies                   Nainen 

Asuinpaikkakunta          ______________ 

 

1. Tunnetko henkilön, joka halu-

tessasi myisi sinulle huumeita? 

 Kyllä Ei 

2. Tiedätkö kaverisi kykenevän 

halutessaan hankkimaan huumei-

ta Raumalla? 

 Kyllä Ei 

3. Pystyisitkö jonkun tuttavan 

kautta hankkimaan huumeita 

Raumalla? 

 

Jos vastasit kaikkiin yllä oleviin ky-

symyksiin ”Ei”, siirry kohtaan 5. 

 Kyllä Ei 

4. Mitä huumeita pystyisit hankki-

maan? 

(Voit ympyröidä enemmän kuin yh-

den valinnan) 

 Kannabis/ 

Marihuana 

Amfetamiini 

  LSD Gamma/Lakka 

  Psyykeen vai-

kuttavat sienet 

Heroiini/Opiaatit 

  Kokaiini/ 
Crack 

Ekstaasi 
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  Laittomasti han-

kittuja resepti-

lääkkeitä 

Muu, mitä: 

__________ 

 

5. Onko sinulle tarjottu huumeita? 

Jos vastasit ”Ei” tähän kysymykseen, 

siirry kohtaan 8. 

 

  

Kyllä 

 

Ei 

6. Missä?  Koulualueella 

tai lähistöllä kou-

luaikana 

Kotijuhlissa/ 

-bileissä 

  Yökerhoissa 

tai pubeissa 

Kotini lähistöllä 

ilman juhlia 

  Muualla, missä? 

 

____________ 

 

7. Mitä sinulle tarjottiin?  Kannabis/ 

Marihuana 

Amfetamiini 

  LSD Gamma/Lakka 

  Psyykeen vai-

kuttavat sienet 

Heroiini/Opiaatit 

  Kokaiini/ 
Crack 

Ekstaasi 
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  Laittomasti han-

kittuja resepti-

lääkkeitä 

Muu, mitä: 

 

____________ 

8. Oletko nähnyt henkilön käyttä-

vän huumeita? 

Jos vastasit ”Ei” tähän kysymykseen, 

siirry kohtaan 10. 

 Kyllä Ei 

 

9. Missä? 

  
Koulualueella 

tai lähistöllä 

kouluaikana 

 
Kotijuhlissa/ 
-bileissä 

  Yökerhoissa 

tai pubeissa 

Kotini lähistöllä 

ilman juhlia 

  Muualla, missä: 

 

____________ 

 

10. Tiedätkö tai oletko nähnyt jon-

kun kavereistasi käyttäneen huu-

meita? 

Jos vastasit ”Ei” tähän kysymykseen, 

siirry kohtaan 12. 

 Kyllä Ei 

    

11. Mitä?  Kannabis/ 

Marihuana 

Amfetamiini 
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  LSD Gamma/Lakka 

  Psyykeen vaikut-

tavat sienet 

Heroiini/Opiaatit 

  Kokaiini/ 
Crack 

Ekstaasi 

  Laittomasti han-

kittuja resepti-

lääkkeitä 

Muu, mitä: 

 

____________ 

12. Olen nähnyt henkilön ostavan 

huumeita: 

 Kyllä Ei 

13. Missä?  Koulualueella tai 

lähistöllä koulu-

aikana 

Kotijuhlissa/ 

-bileissä 

  Yökerhoissa 

tai pubeissa 

Kotini lähistöllä 

ilman juhlia 

  Muualla, missä: 

 

_____________ 
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14. Uskon huumeiden hankkimisen 

olevan Raumalla helppoa: 

 Kyllä Ei 

 

 

 

Kiitos vastauksistanne. 

 


