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VUOSIRAPORTTI 2012: PÄÄKOHDAT 1 

EU:n huumevirasto on huolissaan monitahoisista stimulanttimarkkinoista ja jauheiden ja 

pillereiden valtavasta määrästä 

(15.11.2012, LISSABON EI JULKAISTAVAKSI ENNEN KLO 10:00 WET/Lissabonin aikaa) Euroopan 
stimulanttimarkkinat ovat yhä monitahoisempia ja käyttäjille on tarjolla paljon erilaisia jauheita ja pillereitä. 
Suosituimmat stimulantit kokaiini, ekstaasi ja amfetamiinit kilpailevat markkinoista erilaisten uusien 
muuntohuumeiden, kuten katinonien kanssa. Katinonit on yksi suurin Euroopassa tällä hetkellä raportoitu 
muuntohuumeiden ryhmä. Myös muut stimulantit, kuten metamfetamiini, näyttäisivät saavan yhä enemmän 
jalansijaa markkinoilla. Tänään julkaistava Lissabonissa sijaitsevan EU:n huumeviraston (EMCDDA) 
Vuosiraportti 2012: Huumeongelma Euroopassa (1) kuvaa Euroopan stimulanttimarkkinoiden kehitystä.  

Viraston mukaan käyttäjät mieltävät eri stimulantit jossain määrin ”toisilleen vaihtoehtoisiksi tuotteiksi”, jolloin 
kunkin aineen saatavuus, hinta ja laatu vaikuttavat käyttäjien valintaan ja tekevät markkinoista epävakaat. 
Raportissa kerrotaan myös, etteivät käyttäjät välttämättä useinkaan tiedä, mitä oikeasti ostavat. 

EMCDDA:sta vastaava Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström toteaa: ”Stimulanteilla ja 
muuntohuumeilla on keskeinen asema Euroopan huumetilanteessa. Niiden markkinat ovat nopealiikkeisiä, 
epävakaita ja vaikeita valvoa. Nuorten saatavilla on enemmän jauheita ja pillereitä kuin koskaan ennen. 
Päivystyspoliklinikoilta, huumetesteistä ja huumehoitopaikoista saadut tiedot osoittavat, etteivät käyttöön 
liittyvät riskit ole aina käyttäjien tiedossa.” 

EMCDDA:n johtaja Wolfgang Götz lisää: ”Löytääksemme ratkaisuja näihin uusiin haasteisiin, meidän tulee 
hankkia lisää tietoa uusien trendien terveysvaikutuksista ja sosiaalisista seurauksista ja laatia toimenpiteitä 
kysynnän vähentämiseksi. Tätä varten on parannettava oikeuslääketieteellistä tutkimusta ja huumeseulonta-
analyysia ja olennaista on myös tavoittaa ne, joihin kohdistuu suurin riski.” 

Kokaiini — viitteitä käytön vähenemisestä ja mielikuvien muuttumisesta 

Kymmenen viime vuoden aikana kokaiini on vakiinnuttanut asemansa eniten käytettynä laittomana 
stimulanttina Euroopassa, joskin suurin osa käyttäjistä keskittyy muutamiin Länsi-Euroopan maihin. Noin 
15,5 miljoonaa eurooppalaista (15–64-vuotiasta) on kokeillut kokaiinia joskus elämässään ja noin 4 miljoonaa 
käytti sitä viime vuonna (5 luku, taulukko 8). Vaikka kokaiinin käyttö on edelleen selvästi suurin stimulantteihin 
liittyvä huumeongelma, nykytiedot vahvistavat viime vuoden vuosiraportissa esitetyn arvion, jonka mukaan 
kokaiinin suosio ja mielikuva vauraaseen elämäntapaan liittyvästä huumeesta voivat olla laskussa. 

Joissakin maissa kokaiinin käyttö lisääntyy edelleen, mutta viimeaikaisissa kokaiinin käyttöä koskevissa 
tutkimuksissa on ollut nähtävillä myönteisiä merkkejä niissä maissa, joissa kokaiinin käyttö on laajaa. 
Esimerkiksi Tanska, Irlanti, Espanja, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta – viisi maata, joissa kokaiinia 
käytetään eniten – ilmoittaa kokaiinin käytön vähentyneen viime vuonna jonkin verran nuorten aikuisten             
(15–34-vuotiaiden) keskuudessa, mikä vastaa suuntausta Kanadassa ja Yhdysvalloissa (5 luku, kuvio 10; 
kuvio GPS-14, osa ii). Potentiaaliset käyttäjät saattavat olla nykyisin tietoisempia kokaiinin käyttöön liittyvistä 
haittavaikutuksista. Myös kokaiinin huono laatu voi saada osan käyttäjistä vaihtamaan muihin stimulantteihin. 
Kokaiinin laadun kehittymistä koskevia tietoja antavista 23 maasta 20 maata raportoi laadun heikentyneen 
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vuosina 2005–2010. EMCDDA:n indeksi kokaiinin keskimääräisestä laadusta EU:ssa laski 22 prosenttia tänä 
aikana (kuvio PPP-2). 

Vuosiraportin mukaan kokaiinitakavarikkojen määrä Euroopassa on laskenut edelleen. Vuonna 2010 tehtiin 
noin 88 000 takavarikkoa, kun niitä tehtiin 100 000 vuonna 2008 (taulukko SZR-9). Myös takavarikoidun 
kokaiinin määrät ovat olleet Euroopassa laskussa. Huipussaan ne kävivät vuonna 2006, jolloin määrä oli 
120 tonnia, mutta sittemmin määrät ovat laskeneet noin puoleen: 61 tonnia vuonna 2010 (taulukko SZR-10) 
(5 luku, taulukko 7). Tämä takavarikoitujen määrien äkillinen lasku johtuu todennäköisesti kokaiinikaupan 
monimuotoistumisesta, jonka vuoksi kokaiinin torjunta on ollut haastavampaa. Se voi johtua myös 
takavarikointeja tekevissä keskeisissä maissa tapahtuneista huumelainsäädännön noudattamisen valvonnan 
resurssien ja painopisteiden muutoksista. 

Yhä harvemmat huumeidenkäyttäjät hakeutuvat hoitoon kokaiiniongelmien vuoksi, mikä viittaa samoin siihen, 
että kokaiinin suosio saattaa olla laskussa. Noin 15 prosenttia erikoishoitoon saapuvista huumeidenkäyttäjistä 
ilmoittaa kokaiinin päähuumeekseen (kuvio TDI-2, osa ii). Viimeaikaiset tiedot kokaiiniongelmien vuoksi hoitoon 
saapuvista osoittavat nyt lukumäärien laskeneen hieman (kuvio TDI-3, osa ii). 

Viitteitä MDMA:n paluusta ekstaasimarkkinoille 

Noin 11,5 miljoonaa eurooppalaista (15–64-vuotiasta) on kokeillut ekstaasia joskus elämässään ja noin 
2 miljoonaa kokeili sitä viime vuonna (4 luku, taulukko 6). Tänään julkaistavat tiedot vahvistavat viime vuoden 
vuosiraportissa esitetyn arvion, jonka mukaan MDMA – tunnetuin ekstaasi-ryhmän huumausaineista – tekee 
paluuta (2). Edellisinä vuosina ekstaasina myydyt tabletit sisälsivät usein muita ainesosia (kuten mCPP:tä, 
BZP:tä tai mefedronia) kuin MDMA:ta. Valmistamista on saatu vähennettyä estämällä MDMA:n valmistuksessa 
tarvittavan lähtöaineen PMK:n päätyminen huumeen valmistukseen. Tuottajat etsivät nyt kuitenkin 
vaihtoehtoisia kemikaaleja MDMA:n lähtöaineeksi. Vaikka ekstaasina myytävien tablettien sisältö on edelleen 
monenkirjavaa, MDMA:ta suurina pitoisuuksina sisältävät jauheet ja tabletit näyttävät yleistyvän.  

Metamfetamiini saa jalansijaa Euroopan stimulanttimarkkinoilla 

Amfetamiinien (sekä amfetamiinin että metamfetamiinin) käyttö on Euroopassa edelleen yleisesti vähäisempää 
kuin kokaiinin. Noin 13 miljoonaa eurooppalaista (15–64-vuotiasta) on kokeillut amfetamiineja joskus 
elämässään ja noin 2 miljoonaa kokeili niitä viime vuonna (4 luku, taulukko 5). Suuntauksia koskevien 
uusimpien tietojen perusteella amfetamiinien käyttö nuorten aikuisten (15–34-vuotiaiden) keskuudessa pysyi 
viime vuonna yleisesti ennallaan tai väheni (4 luku, kuvio 7). Näistä kahdesta huumausaineesta amfetamiinia 
käytetään enemmän. Metamfetamiinin käyttö näyttää leviävän. Aiemmin Euroopassa sen käyttö on ollut 
vähäistä ja se on rajoittunut lähinnä Tšekkiin ja Slovakiaan. 

Viime vuosina laadituissa EMCDDA:n vuosiraporteissa on tuotu esiin metamfetamiinin saatavuuden 
lisääntyminen ja sen hivuttautuminen uusille alueille Pohjois-Eurooppaan, jossa se on korvannut osittain 
amfetamiinin suosittuna stimulanttina (Latvia, Ruotsi, Norja ja Suomi). Lisäksi EMCDDA huomauttaa, että 
vuonna 2010 myös Saksassa, Kreikassa, Kyproksella, Unkarissa ja Turkissa raportoitiin metamfetamiinin 
ongelmakäyttöstä, joskin käyttö arvioitiin vähäiseksi. 

Tänään julkaistavien takavarikkoja koskevien tietojen perusteella metamfetamiinin tuotanto on kasvussa ja se 
saa yhä enemmän jalansijaa Euroopan stimulanttimarkkinoilla. Vuosina 2005–2010 Euroopassa (25 EU-
maassa) takavarikoidun metamfetamiinin määrä on kasvanut noin 100 kilosta noin 600 kiloon (taulukko  
SZR-18). Samalla metamfetamiinin takavarikkojen määrä yli kolminkertaistui tänä aikana 2 200:sta 7 300:aan. 
Selvimmin metamfetamiinin takavarikkojen määrä kasvoi vuosina 2009–2010 Saksassa, Virossa, Latviassa ja 

Itävallassa (taulukko SZR-17). 

Tämän päivän huolena on syytä nostaa esiin ensimmäiset, vaikkakin yksittäiset, ilmoitukset Euroopassa 
metamfetamiinin polttamisesta ja kidemäisestä metamfetamiinista (”crystal meth”). Metamfetamiinin 
polttamisen, joka on ollut toistaiseksi hyvin harvinaista Euroopassa, tiedetään olevan erityisen haitallista 
terveydelle. Koska aine on aiheuttanut huomattavia ongelmia Euroopan ulkopuolella (esimerkiksi Australiassa, 
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Japanissa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa) EMCDDA käynnistää metamfetamiinia koskevan 
”trendiseurannan” vuoden 2013 alussa. 

4-MA — muuntohuume, joka on aiheuttanut kuolemia  

Stimulantteihin kuuluvasta 4-metyyliamfetamiinista (4-MA) on aloitettu virallinen terveysvaarojen ja riskien 
arviointi (arvioinnissa otetaan huomioon myös järjestäytyneen rikollisuuden osallisuus). Riskienarvioinnin 
toteuttaa Lissabonissa tällä viikolla EMCDDA:n tieteellinen komitea Euroopan komission, Europolin ja 
Euroopan lääkeviraston asiantuntijoiden avustuksella. Tällä hetkellä ainetta ei ole huumausainevalvonnan 
alainen useimmissa EU:n jäsenvaltioissa (ks. yhteisraportti)(3). 

Riskienarviointi on toinen vaihe kolmivaiheista lainsäädännöllistä menettelyä, jonka avulla Euroopassa 
seurataan muuntohuumeita. Riskienarviointi aloitettiin, koska aine on aiheuttanut kuolemantapauksia 
Belgiassa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kahdessa jälkimmäisessä tämä aine on 
säännelty) ja sitä on takavarikoitu 14:ssä Euroopan maassa. Riskinarviointikertomus toimitetaan Euroopan 
komissiolle ja EU:n neuvostolle kokouksen jälkeen, ja sen perusteella neuvosto voi asettaa tämän aineen 
valvontatoimenpiteiden alaiseksi kaikkialla EU:ssa.  

4-MA kuuluu synteettisten fenetyyliamiinien ryhmään. Laittomilla markkinoilla sitä myydään ilmeisesti 
amfetamiinina tai sekoitettuna siihen. Vaikka pelkän 4-MA:n käytöstä on vain vähän näyttöä, sen saatavuuden 
lisääntyminen voi johtaa amfetamiinin käyttäjiä suurempaan vaaraan.  

Jo yli 50 muuntohuumettahavaittu vuonna 2012 — aineet monimuotoisempia ja tuntemattomampia 

Uusista muuntohuumeista raportoidaan EU:ssa edelleen noin yhden aineen viikkotahtia. Vuonna 2011 
ilmoitettiin virallisesti ensimmäisen kerran yhteensä 49 uutta muuntohuumetta EU:n 

varhaisvaroitusjärjestelmän (EWS) kautta (4). Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhtenä vuonna. 
Vuonna 2010 ilmoitettiin 41 ainetta, ja vuonna 2009 ilmoitettiin 24 ainetta. Alustavat tiedot vuodelta 2012 eivät 
näytä merkkejä vähentymisestä, vaan yli 50 uutta muuntohuumetta on jo havaittu. 

Synteettiset katinonit (esimerkiksi mefedroni ja MDPV), joiden vaikutukset jäljittelevät kokaiinin vaikutuksia, 
ovat toinen kahdesta suurimmasta huumausaineiden ryhmästä, joita seurataan EWS-järjestelmässä (toinen 
ryhmä ovat synteettiset kannabinoidit, joita löytyy esimerkiksi spice-valmisteista)(5). Erityisen huomionarvoista 
vuonna 2011 oli ilmoitettujen aineiden kasvava määrä ja monimuotoisuus. Kaikki viime vuonna ilmoitetut uudet 
huumausaineet ja kaikki tähän mennessä vuonna 2012 ilmoitetut ovat olleet synteettisiä. 

Samalla kun monimuotoisuus kasvaa tavallisemmissa uusien huumausaineiden ryhmissä, EMCDDA toteaa, 
että myös tuntemattomammista kemikaaliryhmistä on raportoitu (ks. 8 luku, kuvio 20 — ”Muut aineet”).  
Se toteaa myös: ”Useaa muuntohuumetta sisältävien tuotteiden määrä näyttää kasvavan.” Takavarikoissa ja 
testiostoissa on paljastunut, että näytteet sisältävät sekä säänneltyjä että sääntelemättömiä aineita. Yksi 
esimerkki on PMMA:n havaitseminen tuotteissa, joita on myyty laillisiksi markkinoituina muokattuina huumeina. 
Kyseinen huumausaine otettiin valvonnanalaiseksi Euroopassa vuonna 2002 tehdyn EU:n riskinarvioinnin 
seurauksena, ja siihen liittyy suuri yliannostusvaara ja se aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjille (6). 

EMCDDA:n mukaan näiden aineiden käytön yleisyydestä on saatu toistaiseksi vain vähän tietoa. Muutamissa 
maissa (esimerkiksi Irlannissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) on tekeillä edustavia 
tutkimuksia, joihin sisältyy muuntohuumeita, joten alustavia tietoja niiden yleisyydestä aletaan saamaan pian. 
Vaikka näiden huumeiden kokonaiskäyttö on raporttien mukaan suhteellisen vähäistä, käytön määrä saattaa 
kasvaa tietyissä ryhmissä.  

Vuoden 2011 nuorten asenteita huumeita kohtaan koskevassa Eurobarometri-tutkimuksessa, arvioitiin, että 
keskimäärin 5 prosenttia nuorista vastaajista (15–24-vuotiaista) ilmoitti käyttäneensä laillisina markkinoituja 
muuntohuumeita joskus elämässään. Käytön laajuus tosin vaihteli maittain (7). 
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Ennätysmäärä laillisina markkinoituja muuntohuumeita myyviä verkkokauppoja 

Tänään julkaistavassa vuosiraportissa esitellään laillisina markkinoituja muuntohuumeita myyviä 
verkkokauppoja koskevan, EMCDDA:n vuonna 2012 tekemän tilannekatsauksen tuloksia. Niiden mukaan 
ennätysmäärä, 693 verkkokauppaa, myi tarkoituksellisesti muuntohuumeita EU-maihin. Vuonna 2010 tällaisia 
verkkokauppoja oli 170. Vaikka kolme luontaistuotetta – kratom, salvia ja hallusinogeeniset sienet – olivat 
verkkokaupoissa yleisimmin tarjottuja laillisina markkinoituja muokattuja huumeita, loput seitsemän 
kymmenestä yleisimmin tarjotusta olivat synteettisiä muuntohuumeita. (ks. 8 luku, taulukko 10).  

Tilannekatsauksen mukaan synteettisiä katinoneja (esimerkiksi MDPV:tä tai 4-MEC:tä) tarjoavien 
verkkokauppojen määrä oli kasvanut selvästi, mikä viittaa siihen, että verkkokauppiaat etsivät korvaajaa 
mefedronille, jota valvotaan nykyisin EU:ssa. Toistaiseksi useimmat muuntohuumeet on suunnattu 
viihdekäyttäjille. Joissakin maissa kuitenkin myös ongelmakäyttäjät käyttävät muuntohuumeita.                     
Unkaria koskevien tietojen mukaan opiaattien käyttäjät käyttävät synteettisiä katinoneja (mefedronia, MDPV:tä) 
suonensisäisesti, kun heroiinin tarjonta on vähentynyt. 

Entisiä muuntohuumeita ei pidä unohtaa 

Huomion kiinnittyessä vanhoihin vakiintuneisiin huumeisiin tai uusiin ilmaantuviin aineisiin, monet ”entiset 
muuntohuumeet” ovat vakiinnuttaneet paikkansa markkinoilla, eikä niitä saisi missään tapauksessa unohtaa, 
EMCDDA varoittaa. Tällaisia ovat GHB, GBL, ketamiini, mefedroni ja PMMA (8), joiden osalta on raportoitu 
keskittymistä, joissa käyttö on erittäin yleistä, tai lisääntyneestä saatavuudesta. Näihin huumeisiin on yhdistetty 
kielteisiä terveysvaikutuksia, mukaan luettuna kroonikkokäyttäjien riippuvuus. Samalla on ilmaantunut 
odottamattomia ongelmia, kuten ketamiinin käyttäjillä esiintyviä virtsarakon sairauksia. Tällaisen 
kehityssuunnan vuoksi on tärkeää, että maiden huumetietojärjestelmissä ollaan valppaampia näihin aineisiin 
liittyvien uusien suuntausten ja terveysongelmien suhteen.  

Ennakoivat toimet: maat laativat erilaisia välineitä uusien huumeiden varalta 

Eri puolilla Eurooppaa on kehitteillä erilaisia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään muuntohuumeiden 
kysyntää ja tarjontaa (ks. 8 luku). Nopeus, jolla muuntohuumeet voivat ilmaantua ja jolla niitä voidaan jakaa, 
asettavat haasteita maiden vakiintuneille huumausaineiden valvontaa koskeville lainsäädännön menettelyille(9). 
Vuosiraportissa kerrotaan, että useat maat ovat reagoineet tekemällä ”innovatiivisia muutoksia lainsäädäntöön 
tai lainvalvontakäytäntöihin” (ks. 1 luku). Monissa maissa pääsuuntauksena näyttää olevan keskittyminen 
tarjoamisesta, ei niinkään käytöstä, rankaisemiseen. 

Irlanti (2010), Romania (2011) ja Itävalta (2012) ovat ottaneet käyttöön uudet rikoslait, joissa 
muuntohuumeiden luvattomasta jakelusta, myynnistä tai markkinoinnista on tehty rangaistavaa. Muissa maissa 
on muutettu voimassa olevia lakeja siten, että huumeiden valvontamenettelyjä on vahvistettu tai nopeutettu. 
Esimerkiksi Puola (2010) on muuttanut huumausainelakiaan siten, että uusien aineiden jakelu on kiellettyä, 
Unkari (2010) on perustanut riskinarviointipaneelin antamaan tietoa päätöksentekoa varten. Suomi (2011) voi 
lakimuutoksen jälkeen määritellä EU:n uusien aineiden varoitusjärjestelmään ilmoitettun aineen 
terveysvaarojen arvioinnin jälkeen huumausaineeksi kansallisesti. Vuonna 2011 Yhdistynyt kuningaskunta ja 
vuonna 2012 Unkari säätivät uusista menettelyistä, ja ne ovat viimeisimmät maat, jotka ovat ottaneet käyttöön 
aineen ”tilapäisen valvonnan”. Tilapäinen valvonta otetaan käyttöön siksi aikaa, kun asianomaiseen aineeseen 
liittyvät haitat on tutkittu tarkemmin ja pysyvistä sanktioista on päätetty. 

Monien maiden huumausainelainsäädännössä on otettu viime vuosina käyttöön aineiden kemikaaliryhmien 
valvonta (yleinen valvonta) yksittäisten aineiden valvonnan sijasta. Muutoksista tällä alalla ovat ilmoittaneet 
Luxemburg (2009, synteettiset kannabinoidit), Italia (2011, synteettiset kannabinoidit ja katinonit), Kypros 
(2011, synteettiset kannabinoidit, katinonit, fenetyyliamiinit), Tanska (2012, synteettiset kannabinoidit, katinonit, 
fenetyyliamiinit, tryptamiinit) ja Ranska (2012, katinonit).  

Huumausainelainsäädäntö ei ole kuitenkaan ainoa keino, jolla pyritään vastaamaan uusien aineiden 
aiheuttamiin haasteisiin. Maat käyttävät myös esimerkiksi lääke- ja kuluttajansuojalainsäädäntöään ongelmien 
ratkaisemisessa. Kuluttajansuojasäännöksiin, joiden mukaan myynnissä olevissa tuotteissa on oltava 
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asianmukaiset merkinnät niiden odotettavissa olevasta käytöstä, on vedottu spice-valmisteiden 
takavarikoimiseksi Italiassa sekä ”kylpysuolaksi” ja ”lannoitteeksi” merkityn mefedronin takavarikoimiseksi 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ennen kuin mefedroni asetettiin valvonnanalaiseksi maan 
huumausainelainsäädännössä). 

Kun luodaan katseet tulevaan, Euroopan komissio, tukenaan EU:n jäsenvaltiot, EMCDDA, Europol ja 
Euroopan lääkevirasto, työstää uutta lainsäädäntöä, jolla pystytään puuttumaan paremmin uusien 
psykoaktiivisten aineiden ilmaantumiseen EU:ssa (10). 

Sisäasioista vastaava Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström kommentoi vielä vuosiraporttia 
todeten: ”Tämä EMCDDA:n tekemä uusi analyysi on erityisen tervetullut, koska siinä nostetaan esille Euroopan 
unionille yhteisiä huumeongelmia ja kerrotaan työstä, jota tehdään parhaillaan huumausaineiden kauppaa ja 
käyttöä koskevan EU:n strategisen ja operatiivisen lähestymistavan vahvistamiseksi. Olen erityisen yllättynyt 
siitä, miten nopeasti tilanne näyttää tällä hetkellä muuttuvan muuntohuumeiden alalla. Mielestäni kaikille on 
selvää, että tarvitaan vahvoja koordinoituja toimia, jotta tällä alalla pystytään reagoimaan tehokkaasti.” 
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(6) Ks. www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments/pmma 

(7) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

(8) Ks. riskinarvioinnit osoitteessa www.emcdda.europa.eu/publications/risk-assessments 

(9) Ks. www.emcdda.europa.eu/news/2011/12 

(10) Euroopan komissio työstää uutta säädöstä, jolla korvataan neuvoston päätös 2005/387/JHA. 

 


