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VUOSIRAPORTTI 2011: PÄÄKOHDAT 1 

Politiikan ja toimintamallien on vastattava uuden vuosikymmenen haasteita,                  

sanoo huumeviraston johtaja   

(15.11.2011, LISSABON. EI JULKAISTAVAKSI ENNEN KLO 10:00 LÄNSI-EUROOPAN AIKAA) Tänään 
Lissabonissa julkaistava Vuosiraportti 2011: Huumeongelma Euroopassa sisältää EU:n huumeviraston 
EMCDDA:n mukaan monia vastakohtaisuuksia. Raportista käy ilmi, että huumeiden käyttö Euroopassa on 
pysynyt suhteellisen vakaana. Myönteistä on, että kokaiinin käytön huippuajat ovat mahdollisesti jo takana, ja 
kannabiksen käyttö nuorten keskuudessa vähenee edelleen. Vakiintuneiden huumeiden tasaantuneen käytön 
vastakohtana esiin on kuitenkin noussut uusia ongelmia. Raportissa tarkastellaan synteettisten huumeiden 
markkinoilla tapahtuneita muutoksia, uusien huumeiden nopeaa ilmaantumista sekä yleistynyttä huumeiden 
sekakäyttöä. Viraston vuosiarvioinnin julkaisun yhteydessä EMCDDA:n johtaja Wolfgang Götz sanoi, että 
Euroopan huumepolitiikan ja toimintamallien on nyt muututtava niin, että ne pystyvät kohtaamaan seuraavan 
vuosikymmenen haasteet. 

Kokaiini – käytön huippu saavutettu? 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana kokaiini on vakiinnuttanut asemansa Euroopan yleisimmin käytettynä 
laittomana stimulanttina, vaikka käyttäjistä suurin osa onkin muutamassa Länsi-Euroopan maassa. Noin 14,5 
miljoonaa 15–64-vuotiasta eurooppalaista on kokeillut kokaiinia ainakin kerran ja neljä miljoonaa on käyttänyt sitä 
kuluneen vuoden aikana (luku 5, taulukko 9). Nyt julkistettavat tiedot herättävät kysymyksen siitä, onko tämän 
huumeen suosio vihdoinkin saavuttanut huippunsa. 

Viimeaikaiset kokaiinin käyttöä koskevat tutkimukset ovat osoittaneet myönteistä kehitystä maissa, joissa käyttö 
on yleisintä. Esimerkiksi Tanskassa, Espanjassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa – eli 
neljässä niistä viidestä maasta, joissa kokaiinin käyttö on yleisintä – ilmoitettiin kuluneen vuoden aikana kokaiinia 
käyttäneiden 15–34-vuotiaiden nuorten aikuisten määrän vähentyneen. Kanadassa ja Yhdysvalloissa on 
todettu yhteneväinen suuntaus (luku 5, kuvio 10; kuvio GPS-14, osa ii) (1). Viihdeympäristöissä viime aikoina 
tehdyt kohdennetut kyselytutkimukset ovat myös osoittaneet, että kokaiinin käyttö on vähentynyt.  

Säännöllisen kokaiininkäytön rahalliset kustannukset voivat tehdä siitä vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon 
maissa, joiden talous on erityisen tiukoilla, arvioidaan raportissa. Useimmissa EU-maissa kokaiinin keskihinta 
katukaupassa vaihtelee 50−80 euroa grammalta (luku 5, taulukko 8; taulukko PPP-3, osa i). Kokaiinista vallitseva 
myönteinen mielikuva vauraan elämäntyylin olennaisena osana on myös joutunut kyseenalaiseksi, kun kokaiinin 
käyttöön liittyvät ongelmat (ensiaputapaukset, hoitotarpeet ja kuolemantapaukset) tiedetään entistä paremmin. 

Noin 17 prosenttia erikoishoitoon hakeutuvista huumeidenkäyttäjistä ilmoittaa, että kokaiini on heille pääasiallinen 
ongelmia aiheuttava huumausaine (kuvio TDI-2, osa ii). Lisäksi kokaiinista johtuvia kuolemantapauksia 
ilmoitetaan Euroopassa joka vuosi noin 1 000. Kokaiinin käyttö ja humalahakuinen juominen kuuluvat usein 
yhteen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että yli puolet hoitoa saaneista kokaiiniriippuvaisista oli 
riippuvaisia myös alkoholista (katso laatikko luvussa 5) (2). Jäsenvaltiot ilmoittavat kokaiinin ongelmakäyttäjille 
tarjottavien hoitojen kehittyneen ja niistä saatujen kokemusten muuttuneen myönteisemmiksi. 
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Kokaiinitakavarikkojen määrä Euroopassa jatkaa kasvuaan (56 000 takavarikosta vuonna 2004 noin 99 000 
takavarikkoon vuonna 2009 – taulukko SZR-9), mutta takavarikoidun huumeen määrä ja puhtaus ovat vähentyneet 
viime vuosina huomattavasti. Euroopassa talteen otetun kokaiinin määrä oli suurimmillaan vuonna 2006, minkä 
jälkeen se on puolittunut arviolta 49 tonniin vuonna 2009 (luku 5, taulukko 8). Kokaiinin salakuljetus läntisen Afrikan 
kautta saattaa olla tyrehtymässä, mutta samalla on näyttöä toiminnan vilkastumisesta Euroopan itäosissa.  

Kannabis – mistä laskusuuntaus johtuu?   

Noin 78 miljoonaa eurooppalaista – yksi viidestä 15–64-vuotiaasta aikuisesta – on kokeillut kannabista ainakin 
kerran ja noin 22,5 miljoonaa on käyttänyt sitä viime vuoden aikana (luku 3, taulukko 4). Näin ollen kannabis on 
yhä Euroopan yleisimmin käytetty laiton huumausaine. Viimeisimmät Euroopasta kerätyt tiedot kuitenkin 
vahvistavat aikaisemmissa EMCDDA:n vuosiraporteissa esitetyn arvion, jonka mukaan kannabiksen käyttö 
nuorten (15–34-vuotiaiden) aikuisten keskuudessa on yleisesti vakiintumassa tai jopa vähenemässä (luku 3, 
kuvio 5). Koululaisista (15–16-vuotiaiden) tehdyistä tutkimuksista kuvastuu myös kyseinen väheneminen 
(koululaisten terveyskäyttäytymistä koskeva HBSC-kyselytutkimus 2006–2010, taulukko EYE-10).  

Tupakoinnin väheneminen saattaa jonkin verran vaikuttaa kannabissuuntauksiin, sillä Euroopassa näitä kahta 
käytetään usein yhdessä (luku 3, kuvio 6). Kahden tuoreimman 23 Euroopan maassa tehdyn ESPAD-
koululaistutkimuksen (vuosilta 2003 ja 2007) vertaaminen osoittaa, että viimeksi kuluneen kuukauden aikana 
tupakoineiden määrä oli vähentynyt (33 prosentista 28 prosenttiin), samoin kannabista käyttäneiden määrä 
(9 prosentista 7 prosenttiin). Muita mahdollisia selityksiä ovat elämäntyyli, muoti, kannabiksen korvautuminen 
muilla huumausaineilla sekä vallitsevat asenteet kannabista kohtaan. Euroopan komission heinäkuussa 2011 
julkaisemasta Eurobarometritutkimuksesta kävi ilmi, että nuorista (15–24-vuotiaista) vastaajista 67 prosenttia 
piti säännöllistä kannabiksen käyttöä ”erittäin riskialttiina” terveydelle (3). Paljon kiistellään siitä, missä määrin 
huumausainepolitiikan muutokset vaikuttavat kannabiksen käyttöön. Raportissa esitetyt tiedot eivät osoita suoraa 
yhteyttä huumausainelakeihin viime aikoina tehtyjen muutosten ja kannabiksen käytön yleisyyden välillä                
(ks. laatikko luvussa 3). 

Säännöllinen kannabiksen käyttö Euroopassa on edelleen huolestuttavan yleistä: noin yhdeksän miljoonaa 
nuorta (15–34-vuotiasta) eurooppalaista on käyttänyt kannabista kuluneen kuukauden aikana. Nuorilla miehillä 
näyttää olevan suurin riski ryhtyä kannabiksen säännöllisiksi käyttäjiksi (luku 3, kuvio 7), mutta tähän voidaan 
puuttua oikein kohdennetulla ehkäisevällä huumetyöllä.  

Euroopan kansalaisten halua käyttää kannabista kuvastaa se, että sitä takavarikoidaan vuosittain noin 700 
tonnia, josta noin 600 tonnia on kannabishartsia ja 100 tonnia kannabisruohoa (luku 3, taulukko 3) (4). Kuluneen 
vuosikymmenen aikana Euroopan kannabispolitiikassa on yleensä kohdistettu enemmän lainvalvontatoimia 
salakuljettajia kuin käyttäjiä vastaan. Tästä huolimatta kannabiksen käyttöön liittyvät rikokset ovat edelleen 
kasvussa, mikä saattaa merkitä sitä, että poliittiset tavoitteet ja käytäntö eivät aina kulje käsi kädessä (luku 2, 
kuvio 4).  

Synteettiset huumeet – entistä monitahoisemmat markkinat 

Aiemmista EMCDDA:n vuosiraporteista on käynyt ilmi, että ”laillisten huumeiden” myyjät ovat jatkuvasti askeleen 
edellä valvovia tahoja ja tuovat nopeasti tarjolle uusia vaihtoehtoja kielletyille tuotteille. Nyt julkaistava raportti 
osoittaa, että samanlainen kissa ja hiiri -leikki on käynnissä myös lähtökemikaalien eli laittomien 
huumausaineiden valmistuksessa käytettävien kemikaalien kohdalla (katso laatikko luvussa 4).  

Synteettisiä huumausaineita, kuten ekstaasia (MDMA, MDEA, MDA) ja amfetamiinia, valmistetaan Euroopassa 
laittomasti sinne maahantuoduista lähtökemikaaleista. Raportissa osoitetaan, että tuottajat kiertävät taidokkaasti 
säädöksiä, joiden tarkoituksena on estää lähtökemikaalien kulkeutuminen laittomille markkinoille. Menetelmiä 
ovat muun muassa lähtökemikaalien syntetisoiminen esimuodoistaan tai niiden naamioiminen 
sääntelemättömiksi kemikaaleiksi ja muuttaminen takaisin lähtökemikaaleiksi maahantuonnin jälkeen.  

Ekstaasimarkkinoilla viime aikoina tapahtuneet vaihtelut ovat osoitus tästä ilmiöstä. Kun MDMA:n lähtökemikaalin 
PMK:n kulkeutumista laittomille markkinoille on onnistuttu eri toimenpitein rajoittamaan, ovat valmistajat nyt  
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ilmeisesti ryhtyneet käyttämään MDMA:n lähtöaineena erilaisia lähtökemikaalien esimuotoja, esimerkiksi safrolia. 
Vuosina 2009 ja 2010 takavarikoitiin noin 1 050 litraa safrolia ja safrolipitoisia öljyjä, enimmäkseen Liettuasta.  

EMCDDA:n kahdessa viimeisimmässä vuosiraportissa on todettu ekstaasitablettien MDMA-pitoisuuden 
laskeneen. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että pitoisuudet ovat jälleen kasvussa. Tuoreet raportit osoittavat 
MDMA:n saatavuuden jälleen lisääntyneen, ja suuriannoksisia tabletteja on löytynyt esimerkiksi Alankomaista, 
ekstaasin tuotantoon kenties useimmin liitetystä valtiosta.  

Noin 11 miljoonaa eurooppalaista on kokeillut ekstaasia ainakin kerran, ja 2,5 miljoonaa on käyttänyt sitä 
kuluneen vuoden aikana (luku 4, taulukko 7). Lisäksi noin 12,5 miljoonaa 15–64-vuotiasta eurooppalaista on 
kokeillut amfetamiineja ainakin kerran ja kaksi miljoonaa on käyttänyt niitä kuluneen vuoden aikana (luku 4, 
taulukko 6). Uusimpien viiden vuoden suuntausta osoittavien aineistojen perusteella näyttää siltä, että ekstaasin 
ja amfetamiinien kuluneen vuoden aikana tapahtunut käyttö nuorten (15–34-vuotiaiden) aikuisten keskuudessa 
on kokonaisuudessaan vakaata tai vähenemässä (luku 4, kuvio 8).   

Eurooppa on edelleen maailman suurin amfetamiinin tuottaja. Metamfetamiinia on viime aikoihin saakka käytetty 
ja sitä on ollut tarjolla merkittävässä määrin vain Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Kuten aiemmissa 
vuosiraporteissa on todettu, metamfetamiinia saa ilmeisesti entistä helpommin osassa Pohjois-Eurooppaa 
(esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Latviassa), jossa siitä on mahdollisesti tulossa amfetamiinin korviketta. 

Uusia huumeita nopeasti lisää – ”lailliset” ja laittomat huumeet  

Uusien sääntelemättömien psykoaktiivisten aineiden (joita usein kaupitellaan ”laillisina huumeina”) ilmaantuminen 
lyhyessä ajassa merkitsee kasvavaa haastetta sekä Euroopassa että kansainvälisesti (5). EMCDDA:lle ja 
Europolille ilmoitettiin ennätykselliset 41 uutta huumausainetta vuonna 2010 (vuonna 2009 määrä oli 24), ja nyt 
julkistettavien vuoden 2011 alustavien tietojen perusteella kehitys ei näytä laantuvan. Tähän mennessä 
Euroopan varhaisen varoituksen järjestelmän kautta on ilmoitettu 39 aineesta. Uusien aineiden tunnistamista 
varten lisätään ennakoivia toimenpiteitä – varhaisen varoituksen järjestelmän kautta valvotaan nyt jo yli 150:tä 
ainetta (katso laatikko luvussa 8).  

Uusimmassa, heinäkuussa 2011 tehdyssä EMCDDA:n ”laillisia huumeita” myyviä verkkokauppoja koskevassa 
katsauksessa löytyi ennätykselliset 600 verkkokauppaa, jotka myivät tietoisesti psykoaktiivisia aineita (6). Samalla 
havaittiin myös, että tarjolle on tullut runsaasti uusia tuotteita. Entistä useammat verkkokaupat näyttivät myös 
omaksuneen jonkinlaisia varotoimenpiteitä, ja niillä oli toimittamista koskevia rajoituksia tai esimerkiksi terveyteen 
ja oikeudelliseen vastuuseen liittyviä varoituksia ja vastuuvapauslausekkeita.  

Nykytilanteessa korostuukin lisääntyvä vuorovaikutus ”laillisten” ja laittomien huumeiden kaupan välillä. 
Sääntelemättömiä psykoaktiivisia aineita (esimerkiksi katinoneja, piperatsiineja tai fenetyyliamiineja) saatetaan 
puristaa tableteiksi ja myydä laittomasti ekstaasina. Joistakin ”laillisina huumeina” myydyistä tuotteista taas on 
hiljattain tavattu PMMA:ta, joka on säännelty aine. Mefedroni, EU:ssa sääntelyn piiriin tulossa oleva 
huumausaine (7), näyttää läpäisevän molemmat rajat, sillä sitä myydään verkossa ”laillisena huumeena”, mutta 
joissakin maissa myös samojen laittomien jakeluverkostojen kautta kuin ekstaasin ja kokaiinin kaltaisia huumeita.  

Uusien huumausaineiden nopea leviäminen on pakottanut jäsenvaltiot arvioimaan uudelleen ja tarkistamaan 
joitakin huumeongelmaan kehittämiään vakiintuneita ratkaisuja. Vuonna 2010 sekä Irlannissa että Puolassa 
säädettiin nopeasti lakeja huumausainelainsäädännössä sääntelemättömien psykoaktiivisten aineiden avoimen 
myynnin rajoittamiseksi. Muissa maissa on reagoitu olemassa olevan terveyden suojelua tai lääkeaineita 
koskevan lainsäädännön puitteissa. Euroopan komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen tapoja, joilla 
Euroopassa valvotaan uusia aineita ja ryhdytään niitä koskeviin toimiin. Tavoitteena on varmistaa, että ratkaisut 
ovat ajanmukaisia ja tarkoitukseen sopivia (8).  

”Nopeasti muuttuva ja yhä yhdentyneempi maailmamme kuvastuu myös entistä nopeammin muuttuvissa ja 
yhdentyneemmissä huumausainemarkkinoissa, jotka näyttävät sopeutuvan nopeasti sekä uhkiin että 
mahdollisuuksiin”, sanoi Wolfgang Götz tämänpäiväisessä julkistustilaisuudessa. ”Tämä käy ilmi pelkästään  
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markkinoille ilmaantuvien uusien aineiden määrästä, mutta myös siitä, miten monimuotoisia aineet ovat ja miten 
niitä tuotetaan, jaellaan ja markkinoidaan.”  

Johtopäätöksenään Götz totesi, että nyt tarvitaan ennakoivaa strategiaa, jonka avulla voidaan tunnistaa nopeasti 
uudet huumausaineet ja kehittymässä olevat suuntaukset. ”Silloin on mahdollista ennakoida myös niiden 
mahdollisia vaikutuksia. Meidän on myös sovitettava toimemme yhteen koko Euroopan laajuisesti, sillä muuten 
yksittäisten maiden toimenpiteet osoittautuvat todennäköisesti tehottomiksi. Nämä kaksi seikkaa ovat olennaisen 
tärkeitä, jos aiomme säilyttää asemamme tässä nopeasti kehittyvässä kissa ja hiiri -leikissä.”  

Alaviitteet 
 
(1) Vuosiraportissa 2011 esitetyt tiedot ovat vuodelta 2009 tai siltä vuodelta, jolta uusimmat tiedot ovat saatavilla.                   

Tässä lehdistötiedotteessa mainitut kuviot ja taulukot ovat vuosiraportista 2011 tai vuoden 2011 tilastotiedotteesta: 

www.emcdda.europa.eu/stats11 

(2) Lähiaikoina ilmestyvä EMCDDA:n huumausaineprofiili alkoholista, saatavana osoitteessa www.emcdda.europa.eu/drug-

profiles 

(3) Flash Eurobarometer 330 (2011): Youth attitudes on drugs, saatavana osoitteessa 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_330_en.pdf 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/75/article1 

(4) Euroopan kannabismarkkinoiden kehitystä tarkastellaan lähemmin EMCDDA:n tulevassa Insights-julkaisussa, joka on 

saatavana osoitteessa www.emcdda.europa.eu/publications/insights 

(5) EMCDDA järjesti ensimmäisen kansainvälisen, monitieteisen uusia huumausaineita käsittelevän foorumin toukokuussa 

2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum 

(6) EMCDDA:n Snapshot-katsaus, heinäkuu 2011; saatavana osoitteessa www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-

drugs 

(7) Katso neuvoston päätös osoitteessa                                                                                                                                    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:322:0044:0045:fi:PDF 

(8) Euroopan komission arviointi neuvoston päätöksen 2005/387/YOS toiminnasta: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:FI:HTML 

 

Tietoa kaikkiin vuosiraporttiin liittyvistä tuotteista, lehdistötiedotteista, palveluista ja tapahtumista on osoitteessa 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 

 

 


